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 حق از استفادهسوءرغبی  اقعده و الضررفقهی  اقعده منطقی رابطه
 1عباس کريمي

 2کندسريهادي شعباني

 چکيده 
 کی   گی دد می   معلیوم  امامی  فقها  آرا  و رسیده اخبار ق آن، آیات در میالع  با

 و آزار بیا  همی اه  و معنیو   ضی ر  ماهوم ب  «ض ار» و ،ماد  زیان معنا  ب  «ض ر»
 و خسیارت  نییء  ض ر تحق  معیار و ض ر  حک  نا  الض ر، قاعده مااد. اس  اذی 
 بی ا   حقیوق   نظیام  در و ،اس  وسیع بسیار نیء قاعده  دامن . اس  نامتعارف ض ر
 ک  حق  اج ا  جواز با مبارزه جه  جمل  از و حقوق  احکام از ناش  ض ر با مقابل 

 در ف انسی   حقیوق  در دیگی ،  سیو   از. رودمی   رکیا  بی   انجامید، می   دیگ   ض ر ب 
می   ب داشیت   ح  اعمال اباح  و جواز حک  ح ، اج ا  مقام در سو استااده صورت
 بی ا   جدیید میی   شیده    معییار . یابید می   تسیاو   رابیی   حک  نا  نظ ی  با و ،شود

 موکی   دارا  رو، ایین  از و اسی   شیده  ایجیاد  خسارت بودن نامتعارف ،سو استااده
 الضی ر  از آن دامن  و بوده ح  اعمال نیء قاعده مج ا . اس  الض ر قاعده با ب مشا

 بی   اسیتناد  بی   نییاز   الضی ر  دینی   و بیوم   نهاد وجود با بناب این،. اس  محدودت 
 .نیس  ح  از سو استااده عاریت  تأسیس
 

 .ح  تسلیط،اج ا ح ،قاعدهازسو استاادهقاعده الض ر، قاعده ض ر، واژگان كليدي:
 

                                 
 .)نويسنده مسؤول(تهران  دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشکده اسالمي و خصوصي حقوق گروه استاد – 1

 abkarimi@ut.ac.irرايانامه: 

 .تهران دانشگاه خصوصي حقوق دکتري دانشجوي - 2
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 مقدمه
 معنتي  ايتن  بته  پنداشتند،مي مطلق را حق فرانسوي نويسندگان از بسياري اخير، قرن دو تا
 زنتد،  ضترر  ديگتري  بته  آن اجتراي  در چنتد  هتر  کنتد، متي  اعمال را خود حق که کسي که

 دليل به آيد، وارد ديگري به زياني کسي مشرو  عمل از اگر. ندارد مسؤوليتي و محدودي 
 بتا  تتدريج  بته  ولي،. داد قرار خسارت جبران مسؤول را آن مرتکب نبايد رفتار نبود مشرو 
متي  پيشتينيان  کته  چنتان آن حقتي  هيچ اجراي که پذيرفتند نويسندگان فردگرايان، نظر افول

 زيتان  ديگتري  به خويش«حق از سو استفاده» با تواندنمي کس هيچ و نيس  مطلق پنداشتند،
 Colin et Capitan, 1953: no1103 ; Ripert et Boulanger, 1957: no 671 et) رساند

s.; Josserand, 1939: no161 et s.; Carbonnier, 1976: no 45 ;Ghestin et 

Gooubeaux, 1993: no 693 et s سو استتفاده  بنتابراين، (. بعد به 113: 1332 کاتوزيان، ؛ 
 قترن  دو در حتق  اعمتال  محتدودي   و کنتترل  براي فرانسه حقوق در که اس  نهادي حق از
 کته  الضترر  قاعتده  مرستوم  کارکردهتاي  از يکي نيز اسالم حقوق در. اس  شده ايجاد اخير
 اختيتارات  يکاستتن از دامنته   و تستليط  قاعتده  قلمتروي  تحديد دارد، اسالم تاري  به قدمتي
 مايتل  کته  طتور  هتر  مالک، که دهدنمي اجازه الضرر قاعده ديگر، بيان به. اس  بوده مالک
 بته  کته  متالکي  حقيقت ،  در. کنتد  استفاده ديگري، ضرر به هر چند خويش، ملک س ، ازا
 حتق  و نبتوده  آزاد آن از استتفاده  در کنتد، مي استناد خويش حق اعمال و خود مالکي  حق

 حق از استفاده هنگام ديگري به اضرار الضرر، قاعده که طوريبه نيس ؛ مطلق وي مالکي 
 بتر  دارد، متعتددي  و محکتم  روايتي  و قرآنتي  پشتتوانه  که قاعده اين. کندمي من، را مالکي 
 انعکتاس  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون (31در اصل ) حقوقي، هاينظام ساير خالف
 .اس  داده دس  به همسايگان روابط در را آن معيار نيز مدني قانون 132 ماده و اس ، يافته
 از يتک طترف، و   ايتران  و استالم  حقتوق  رد الضترر  قاعتده  بين که هاييشباه  رغمبه
 دو ايتن  متا  حقوق در دارد؛ از طرف ديگر وجود فرانسه حقوق در حق از سو استفاده قاعده
 استفاده لزوم و تبيين يکديگر با هاآن يرابطه اينکه بدون اند،رفتهپيش موازي طور به قاعده
 است   الزم رو، ايتن  از .گتردد  يته توج ديني و بومي مشابه نهاد وجود با غربي عاريتي نهاد از
 و گيترد  قرار بررسي مورد منطقي حيث از حق از سو استفاده قاعده و الضرر قاعده يرابطه
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 و عمتوم  تبتاين،  تستاوي، ) چهارگانته  هاينسب  از يک کدام دو آن بين که گردد مشخص
  نسب پرسش، اين به پاس  براي. اس  برقرار (وجه من خصوص و عموم يا مطلق خصوص
متي  قترار  مطالعه مورد( 2) معيار جه  از و( 1) قلمرو و مفهوم حيث از مذکور يقاعده دو
 .گيرد

 

 قلمرو و مفهوم حيث از حق از سوءاستفاده قاعده و الضرر قاعده منطقی . رابطه1

 مفهوم حيث از حق از سوءاستفاده قاعده و الضرر قاعده . رابطه1-1

 روشن مفهوم حيث از حق از سو استفاده قاعده و ررالض قاعده منطقي رابطه اينکه براي
 بته ( 2-1-1) حتق  از سو استتفاده  قاعتده  و( 1-1-1) الضرر قاعده مفهوم اس  الزم گردد،
 آيد. فراهم گيرينتيجه براي الزم زمينه تا شود مطرح مجزا طور

 الضرر قاعده . مفهوم1-1-1

 مفهتوم  بايتد  نخست   الضرار، و رالضر يعني قاعده، ترکيبي مفهوم هيلت تبيين منظور به
 .گردد ضرار، مشخص و ضرر يعني قاعده، افرادي هيلت

 (ضرار و ضرر) قاعده افرادي هيأت . مفهوم1-1-1-1

 شناسانواژه ديدگاه از ضرار و ضرر . مفهوم1-1-1-1-1

 کاتوزيتتان،) شتتودنمتتي مشتتاهده اختالفتتي ضتترر مفهتتوم در متتا حقتتوقي نظتتام در گرچتته
 ضترر  معنتاي  خصوص در فقه و لغ  کتب در ،(111: 1331 رحيمي، و صفايي ؛1332:232

 نويستان فرهنتگ  و ناستان شهواژ از بسياري. اس  گرفته در زيادي هايبحث ضرار ويژه به و
 شده معنا نف، خالف «ضر» صحاح، در مثال عنوان به. اندبرده کار به مرادف را ضرار و ضرر
: 1311 جتوهري، ) است   ضترر  آن استم  و بتوده  نامع يک به نيز «وضاره ضره» :اس  گفته و
 را «ضتراراا  و مضتاره  ضاره» و شمرده مرادف را «أضر و يضره ضره» نيز المنير مصباح(. 211
 و ضترا،  بته  و فالنتا،  ضتر » هتم  قتاموس (. 331: تابي فيومي،) اس  دانسته «ضره» معناي به نيز
 فالنتا  ضتار » و کترده  معنا ديگري  اذي و مکروه چيز کردن وارد معناي به را «ضررا و ضرا،
 البحرين مجم، در(.222: 1313 ابوجيب،) اس  شمرده «ضره» معناي به را «ضرارا و مضاره،
 و است ،  نفت،  ضتد  الضتر : »است   آمده( 31: تابي اثير، ابن) النهايه و( 323: 1313 طريحي،)

. کنتد متي  تفادهاست  آن از "إضترارا   يضتر  به وأضر وضرارا  ضرا  يضره ضره" صورت به عرب
 نيتز  الضترار . نکنتد  پايمال را او حق و نزند ضرر برادرش به کسي که اس  اين الضرر معني
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 ضترر . نکنتد  تالفي ضرر با را ضرر و نزند ضرر ديگري به ضرر، مقابل در که معناس  بدين
 است   رستاندن  زيان ابتدا ضرر. نفر و جنبه متقابل دارد دو کار ضرار ولي اس  نفر يک کار
 است   ايتن  ضترر  اندگفته نيز برخي: »اندافزوده آنان. «دادن پاس  ضرر با را ضرر "ضرار" و
 ضترر  معنتاي  بته  ضترار  اما برد، استفاده آن از خود و آورد وارد زيان ديگري به شخصي که
 انتد دانستته  مترادف را ضرار و ضرر هم ايپاره. اس  آن از بردن سود بدون ديگري به زدن
 العتروس  تتاج  و( 332: 1313 منظور، ابن) العرب لسان در. «اس  شده تکرار تلکيد براي که
 اس . شده تکرار عبارت همين نيز( 122: 1313 زبيدي،)

 فقها ديدگاه از ضرار و ضرر . مفهوم1-1-1-1-2

 آن پيرامتون  متعتددي  نظترات  و داشتته  اختتالف  ضترار  و ضترر  معنتاي  در اماميه فقهاي
 وارد ضترر  بر که قاعده مفهوم بودن مشخص وجود با فقه رگانبز از برخي اند.نموده مطرح
 ،33: 1312 نراقتي،  ؛113: 1313 انصاري، شي )اندديده نيازبي تعري  از را خود اس ، شده

 و فهتم  در ضترار  و ضترر  معناي که از آن جه (. 231 ،1322 نراقي، ؛331: 1321 مامقاني،
 قابتل  ستازد، نمتي  مشتخص  را نفي موضو  نظر اين ولي داشته، اساسي اهمي  قاعده اجراي
 يتا  جتان  در نقتص  معناي به و نف، مقابل در ضرر، که باورند اين بر ديگر ايپاره. اس  انتقاد
 انتک » و است ،  الضرر تلکيد براي و معني همين به نيز ضرار و اس ؛ مال يا شراف  يا عضو
: 1311 خراستاني،  آخونتد ) آورنتد متي  ختويش  متدعاي  بر شاهدي عنوان به را «مضار رجل
 ايتن  ضع (. 323: 1313 مشکيني، ؛232: 1321 مصطفوي، ؛313: 1311 فيروزآبادي، ؛331
 در کته حتالي  در است ،  دليتل  نيازمنتد  و بوده اصل خالف تکرار زيرا اس ، واضح نيز گفته
 دهتد متي  نشان رواي  ظاهر برعکس، بلکه،. ندارد وجود دليلي چنين سمره بن جندب قضيه
 ايتن  تلييتد  در) است   کترده  بيتان  را مفهتوم  دو( صلي اهلل عليه و آله و ستلم ) اخد رسول که

 و آيتتات از بعضتتي در عتتالوه، بتته(. 33: 1311 خمينتتي، ؛233: 1313 صتتدر،.  .ر ايتتراد،
 بتر  مشتتمل  ضترار  کته  دهتد متي  نشتان  خود اين سخن به ميان آمده، و ضرار از تنها روايات
 .(33: 1312 سبحاني،) شودنمي آن شامل ضرر که اس  معنايي
 رود،متي  کتار  بته  فعتل  کردن متعدي براي مبالغه يصيغه که باورند اين بر ديگر ايعده
 هيلت در و بوده جر حرف به متعدي يا گردد متعدي باب اين در و بوده الزم قبال  فعل خواه
 چيتزي  بته  قتبال   اينکته  يتا  ؛«جالس» و «اليه جلس» همانند شود، متعدي خود خودي به مفاعله
 ،«الحتديث  کاتبه» و «اليه الحديث کتب » مثل شود، متعدي ديگر چيز به حاال و بوده متعدي
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 فعتل  اثر رساندن در داشتن عمد و قصد براي مفاعله هيلت که گيرندمي نتيجه بحث اين از و
 و «ضترب » مانند نيس ، فعل انجام در قصد متضمن مجرد فعل اما رود،مي کار به ديگري به
 کته  شتده  ايتراد  نظتر  ايتن  بتر (. 11 ،1313 اصفهاني، ؛331-333: 1321 اصفهاني،) «ضارب»

 شتدن  متعتدي  زيترا  نيست ،  فعل آن انجام در عمد و قصد داشتن مستلزم فعل کردن متعدي
 است   فعتل  فاعتل  از عمتد  و قصتد  داشتتن  کته  حتالي  در است ،  فعتل  آن لفظ خاصي  فعل
 .(بعد به 223: 1313 صدر،.  .ر نيز و 123: 1313 سيستاني،)

 از برگرفتته  مصتدر  استم  «ضترر » است   معتقد خود ارزشمند کتاب در سيستاني اهلل آي 
 ايتن  از و مصتدر؛  نته  است ،  شده وارد ديدهزيان به که اس  نقصي معناي به و مجرد، ثالثي
 آنچه خالف بر ولي،. اس  مفاعله باب مصدر «ضرار» اما. شودنمي داده نسب  فاعلي به رو،
 نفتر  دو ناحيته  از ضترر  ايراد و مشارک  معناي به «ضرار» اند،گفته لغ  علماي از برخي که

 از تنهتا  ضترر  اينکته  بتا  1،«لتعتدوا ضرارا  تمسکوهن ال»نظير  فرازهاي قرآني، در زيرا نيس ،
 بتا  نيز سمره قضيه در. اندرا استعمال فرموده« ضرار» مشتقات متعال خداوند بوده، طرف يک
 را« ضترار »( صلي اهلل عليه و آله و ستلم )اکرم پيامبر زد،مي ضرر انصاري مرد به او تنها اينکه
: نويستند متي  مفاعلته  صتيغه  معنتاي  در فتراوان  بحتث  از پس اين فقيه برجسته. اندبرده به کار
 کته  دارد داللت   نسبتي بر صيغه، اين که دهدمي نشان مفاعله هيلت گوناگون هاياستعمال»
 متفتاوت  متوارد  اختتالف  با که دارد، دنبال به بالقوه يا بالفعل را گريدي نسب  نيز نسب  آن
 مفعتول  همتان  بته  نستب   فاعل از که اس  کاري اول، نسب  همانند دوم نسب  گاهي. اس 
 صتورت  در و کنتد، متي  طتول  و امتتداد  يتا  مبالغه بر دالل  حال  اين در که شود،مي انجام
 دارد، دالل  کار انجام در عمد و قصد بر مالزمه به واصل و تاب، مانند موارد برخي در اخير
 ايتن  کته  مضتاربه  مثتل  شتود، مي صادر مفعول از ديگر نسب  و فاعل از نسب  يک گاهي و

 بته « ضترار » کته  گيرنتد متي  نتيجته  بحتث  اين از ايشان سرانجام. «نامندمي مشارک  را حال 
صتلي اهلل عليته و آلته و    ) کترم ا نبي که روس  همين از و اس  ضرر استمرار يا تکرار معناي
 مترد  خانته  وارد اجتازه  بتدون  مکتررا   او زيترا  ،«مضتار  رجتل  انتک »: فرمودند سمره به( سلم

 تلييتد  در ؛112-133: 1313 سيستتاني، ) دادمتي  ادامته  وي به را خود ضرر و شدمي انصاري
 ؛131: 1313 عراقتتتي، ؛213 ،1311 بجنتتتوردي، ؛22 ،1312 مصتتطفوي، .  .ر نظتتتر، ايتتن 
 بتين  ستمره  قضيه در چرا که دهدنمي نشان عقيده اين با اين وجود،(. 223: 1311 نوردي،بج

                                 
 .3؛ طالق، 112؛ توبه، 231، 233، 232. بقره،  1
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 مداوم و مستمر ضرر  و ايلحظه ضرر  تفکيک اساسا  و شده، گذاشته تمايز« ضرار» و «ضرر»
 نتدارد  وجود عقالني و منطقي توجيه اس ، شده نفي ضرر اگر يابد مي توجيه مبنايي چه بر
 آن، بتر  افتزون . مستمر ضرر از سپس و کند من، ايلحظه ضرر از مرتبه کي حکيم شار  که
 ضترر  بته  «الضترر » يعنتي  نخست   جملته  شتود، مي سبب مداوم و مستمر ضرر به ضرار حمل

 ستازگاري  آن اطتالق  و خبتر  ظتاهر  با تفسيري چنين که حالي در يابد، اختصاص غيرمستمر
 ندارد.

 بته  را« ضترار »سمره  قضيه و 1شريفه قرآن کريم آيات از برخي به توجه با فقها از جمعي
« ضترار » مقابل در هرگاه که انددانسته آن از اعم را «ضرر» و لجاج ، و عمدي ضرر معناي
 ؛23 :1311 مکتارم،  ؛111: 1323 نتائيني، ) بود خواهد غيرعمدي ضرر معناي به رود، کار به

-333 :1312 روحتاني،  ؛133: 1321 صتدر،  ؛233و 233: 1313 صدر، ؛32: 1312 سبحاني،
 نظر، اين تلييد در .33: 1313 سبحاني، ؛112: 1323 ايرواني، ؛23 تا:بي قمي، طباطبايي ؛331
 زيترا  روست ، روبته  زيتادي  انتقتادات  با نيز مفهوم اين(. 131 :1321 احمدي، بهرامي.  .ر

 باشتد،  اضترار  در عمتد  متضتمن  است   ممکتن  و دارد مصتدري  معنتي  کته « ضرار» برعکس
 داده نستب   فتاعلي  بته  رو اين از و اس ، «الضر» مصدر از مصدر اسم ، نه مصدر، که«رضر»
 ضترر  ايتراد  معنتاي  بته  توانتد نمتي  پس(. 311: 1311 و ؛233-232: 1312 خويي،) شودنمي

 ايتراد  معنتاي  بته « ضرار» اگر عالوه، به. باشد غيرعمدي و عمدي اضرار از اعم يا غيرعمدي
 استتفاده  رستاند، متي  بهتتر  را مفهتوم  ايتن  که «اضرار» واژه از ودب کافي بود،مي عمدي ضرر
 نفتي  نيز غيرعمدي ضرر اس ، منفي عمدي اضرار تنها نه هاانسآن روابط در همچنين،. شود
 بر افزون. ندارد وجود عمدي اضرار به ضرار نفي اختصاص براي دليلي بنابراين،. اس  شده
 شتده  امتر  معتروف  رعايت   بته  کته  متعتددي  يتات آ از آمتد،  خواهتد  کهچنان ها،اين يهمه

 مفهتوم  و گنجتد نمتي  عمتدي  اضترار  محتدود  يدايتره  در« ضرار» نفي که شودمي برداش 
 .دارد تريگسترده
 کته  رسانده نتيجه اين به مجيد، ايشان را قرآن آيات در( رحمه اهلل عليه) خميني امام تتب،
 مشتتقات  و اضرار ضرر، يعني) افعال باب از فيه مزيد ثالثي و مجرد ثالثي صورت به «ضرر»
 بتين  از و آزار و اذيت   بته  نيتز  عترف  کته چنانهم اس ؛ جان و مال در نقص معني به( هاآن
 و ضترار  يعنتي ) مفاعله باب از فيه مزيد «ضرر» اما. گويدنمي اضرار و ضرر کسي، حق بردن

                                 
 .3و  12؛ نسا ، 231و  233. بقره،  1
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. رودمتي  کتار  بته  دادن قترار  مشتق   و مضيقه در را کسي و آزار و اذي  مفهوم در( مضاره
 نداشتتند،  جتاني  و متالي  ضرر ايراد قصد آن سازندگان 1ضرار مسجد قضيه در که طورهمان
بحتث از   بردن کار به. نمايند تضعي  را آنان و اندازند تفرقه مسلمانان بين خواستندمي بلکه
 انصتاري  مرد به جاني يا مالي ضرر سمره زيرا اس ، قبيل همين از نيز سمره قضيه در «ضرار»

 بتود  اش شتده خانته  در او حترج  و عستر  موجب و تنگ او بر را زندگي بلکه کرد،نمي وارد
 .(12-13 :1332 و ؛31-32: 1311 خميني،)

 ضترر  ،«متادي  ضرر» معناي به ضرر که بر اين نظريه مهر تلييد نهاد بايد تغييري اند  با
 و آزار بتا  همراه که ضرري يعني اس ، «معنوي ضرر» مفهوم به ضرار و اس  مال، يا جان بر

 تلييتد  را برداشت   ايتن  نيتز  سمره قضيه. اس  ديگري دادن قرار مشق  و مضيقه در و اذي 
 انصتاري  مترد  و شتد متي  وارد وي خانواده و انصاري مرد بر گاهبي و گاه سمره چه کند،مي
 کته  شتود متي  وارد من بر حالي در او که برد شکاي ( صلي اهلل عليه و آله و سلم) پيامبر نزد
 ؛132: 1312 طوسي، شي  ؛233: 1313 صدوق، ؛213-213: 1312 کليني،)ندارم خوش من

 معنتوي  ضترر  مستلله  قضتيه،  اين در که اس  روشن بنابراين،(. 323 :22ج ،1311 حرعاملي،
صتلي اهلل عليته و آلته و    ) استالم  گرامتي  رستول  دليل، همين به و مادي، ضرر نه مطرح بوده،

 کته  آيتد متي  بتر  نيتز  کريم قرآن از. اندناميده مضار را سمره و فرموده اشاره «رارض»به ( سلم
 بقتره،  سوره مبارکته  (231شريفه ) آيه مثال، عنوان به شود.مي استعمال معنا همين به «ضرار»
 به يا داريد نگاه معروف به را زنان يا عده، پايان نزديک در و طالق از پس اينکه بيان از بعد

متي  نفتس  بته  ظلم را آن و...« ضرارا  لتعتدوا تمسکوهن ال و: »آمده اس  کنيد، اره معروف
 در و زن دادن قترار  مشتق   در بلکته  واقعي، رجو  نه شوهر هدف شريفه، آيه اين در. داند

 سوره طالق (3شريفه ) آيه در متعال خداوند همچنين،. اوس  به معنوي ضرر ايراد حقيق ،
 ميستر  آنتان  بتراي  کته  منزلي در را زنان رجعي، يعده ايام در تا اندفرموده مکل  را مردان
 هتم  مستکن  انتخاب. «عليهن لتضيقوا تضاروهن ال و: »فرمايندمي سپس و دهند اسکان اس ،
 زن دادن قترار  مضتيقه  در و اضترار  قصتد  بته  اختيتار  ايتن  از تواندنمي او ولي اس ، مرد حق

ره) دارد نگته  نامناستب  يتا  صدا و سر پر يا کوچک، ربسيا منزلي در را او مثال  کند، استفاده
متي  برداشت   معنتي  همين نيز بقره سوره مبارکه (232) و (233) ازآيات(. 33 :1332 پيک،

                                 
 .112. توبه،  1
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 «ضترار » و متادي  ضرر مفهوم به «ضرر» که آيدمي بر فوق روايات و آيات از بنابراين،. شود
 اس . معنوي ضرر معناي به

 (الضرار و الضرر) قاعده یترکيب هيأت . مفهوم1-1-1-2

 نظترات  تتاکنون  الضترر  قاعتده  مفهوم ديگر، عبارت به و قاعده ترکيبي هيلت معناي خصوص در
-1-1-1) تحريمتي  نهي: از اندعبارت هاآن ترينمهم که اس ، شده ابراز اماميه فقهاي سوي از متفاوتي
 بته  حکتم  نفي ؛(3-2-1-1-1) غيرمتدار  ضرر نفي ؛(2-2-1-1-1) سلطاني و حکومتي نهي ؛(2-1
 شوند.مي مطالعه ترتيب به که( 2-2-1-1-1) ضرري حکم نفي و( 3-2-1-1-1) موضو  نفي لسان

 تحريمی . نهی1-1-1-2-1

 کته  معنتا  اين به اس ؛ شده نهي ياراده ضرار، و ضرر نفي از که باورند اين بر الشريعه شي  مرحوم
وضعي  نه تکليفي، و حکم بيان رواي  اين مفهوم ابراين،بن. اس  نموده حرام را زدن ضرر مقدس شار 
 بسيار نبوي اخبار و قرآن آيات در استعمال شيوه اين: نويسندمي خويش ديدگاه اثبات براي ايشان. اس 
 فتي  جتدال  ال و فستوق  ال و رفتث  فتال » اس  آمده بقره سوره (112) آيه در مثال، عنوان به. اس  شاي،
 في إال سبق ال» ؛«احسالم في إخصا  ال: »فرمودند نيز( لي اهلل عليه و آله و سلمص) اسالم پيامبر ؛«الحج
 ال» ؛«المستلمين  بين غش ال» ؛«احسالم في صروره ال» ؛«الليل إلى يوم صمات ال» ؛«نصل او حافر او خ 
 کته  طتور  متان ه عالوه، به... . و «الخالق معصيه في لمخلوق طاعه ال» ؛«أيام ثالثه فوق المسلمين بين هجر
-23 :1311 اصتفهاني، ) انددانسته ضرر ايراد از نهي معناي به را الضرار و الضرر شناسانلغ  شد، گفته
 .(22-32: 1312 خالصي، ؛311: 1311 فيروزآبادي، ؛311: 1312 جزايري،.  .ر نظر اين تلييد در ؛23

 معنتاي  بته  جتنس  ينفت  الي استتعمال  زيرا اس ؛ شده روبرو فراوان ايرادات با نظريه اين
 وقتتي : انتد گفتته برختي  حتتي  و( 332 :1311 خراساني، آخوند) نيس  معهود و مرسوم نهي،
: 1313 صتدر، ) نيست   صتحيح  نهتي  معنتاي  بته  آن مجازي استعمال شود، داخل اسم بر «ال»

 نهتي  ياراده هتا آن از کته  دهتد مي نشان هامثال اين در «االسالم في» عبارت وانگهي،(. 221
 چنتين  و گرديتده  نفتي  متاهيتي  چنتين  تشتري،  عتالم  در کته  است   اين مراد بلکه س ،ا نشده
 جتايز  استالم  غير در اموري چنين که آيدمي الزم صورت، اين غير در. ندارد وجود حکمي
 نه اس  صح  نفي نفي، از منظور مسابقه قرارداد موارد مانند برخي در آن، بر افزون. باشند
 بتاب  از باشتد،  تحتريم  مقصود «االسالم في الخصي» قبيل از ديموار در هم اگر. آن از نهي
متي  بتاقي  فتوق  آيه قبيل از اندکي موارد تنها بنابراين،. اس  موضو  نفي لسان به حکم نفي
 ديتدگاه  تترجيح  و تقويت   نيتز  متوارد  ايتن  کته  است   نهتي  نفتي،  از متراد  هتا آن در که ماند
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 کته  جتايي  در لغتوي  قول عالوه، به. کندنمي اثبات را ديگران نظرات ضع  و الشريعهشي 
 آن مجتازي  معنتاي  تشتخيص  در بحتث  بلکته  نيست ،  منظتور  حتديث  مفردات حقيقي معني
 و شتفعه  حديث جمله از الضرر قاعده مدار  با مذکور نظر همچنين،. نيس  حج  اس ،
 قاعتده  يدامنته ( صتلي اهلل عليته و آلته و ستلم    ) استالم  پيتامبر  زيرا ندارد، انطباق سمره قضيه
 يتک  ترديتد  بتدون  کته  دادنتد،  درخ  قل، به حکم و نمودند محدود وسيله بدين را تسليط
 وضتو  وجوب عدم و غبن خيار جمله از فقه ابواب از بسياري در نيز فقها. اس  وضعي حکم
 ستازگاري  نفتي  از نهتي  ياراده با که اندکرده استناد الضرر قاعده به ضرري حج يا روزه يا

 و ستمره  قضتيه  در «احسالم في» عبارت که شود پذيرفته اگر موارد مذکور، رب عالوه. ندارد
 يگفتته  يالزمته  زيرا شود،يم تفسير اين پذيرش از مان، اس ، داشته وجود حديث متن در
 از غيتر  بته  اضترار  منت،  کته  حتالي  در است ؛  استالم  غيتر  در ضترر  ايراد تجويز الشريعه شي 

 سيستاني،) ندارد مسلمانان و اسالمي جامعه به اختصاص و اس  قبيح و بوده عقلي مستقالت
 .(21: 1312 نراقي، ؛113: 1313 انصاري، شي  ،213: 1311 خويي، ؛133-133: 1313

 سلطانی و حکومتی . نهی1-1-1-2-2

 معنتاي  بته  نته  اما اس ، اضرار از نهي الضرار و الضرر از مراد معتقدند( رحمه اهلل عليه) خميني امام
 سته  داراي( صلي اهلل عليه و آله و ستلم ) پيامبر زيرا حکومتي؛ و سلطاني نهي معناي به بلکه الهي، نهي
 يا «امر» واژه با که روايتي هر رو، اين از. هستند قضاوت مقام و سياس  و حکوم  رسال ، و نبوت مقام
 بته  نه اند،داده يدستور چنين امير و حاکم عنوان به که اس  اين در ظاهر شود،مي نقل ايشان از «قضي»

 حنبتل  بتن  احمد رواي  که آنجا از. اس  دليل نيازمند ديگري تعبير گونه هر و احکام، کنندهبيان عنوان
 دالل  پس اس ، شده شرو  «قضي» با (صلي اهلل عليه و آله و سلماسالم ) نبي از صام  بن عباده از
 ولي. اس  کرده صادر دستوري چنين قاضي يا حاکم عنوان به ايشان که بوده مواردي از مورد که دارد
 و موضتوعيه  شتبهه  انصتاري  مترد  و ستمره  بتراي  زيرا نبوده، خصوم  فصل موارد از مورد که دانيممي

 در نبايتد  کستي  که اس  معني اين به و بوده، حکومتي دستور منحصرا  پس. اس  نداشته وجود حکميه
 درخ  کندن بر (صلي اهلل عليه و آله و سلم) پيامبر دستور ايشان. بزند ضرر ديگري به من حکوم 
 .(21-23: 1311 و ؛112-121: 1332 خميني،) کنندمي ذکر برداش  اين صح  بر تلييدي عنوان به را

 صتورتي  در گفتته  ايتن  است ،  وارد نيتز  نظر اين بر تحريمي نهي ايرادات اينکه بر عالوه
 کته  حتالي  در داشت ،  رهستم  يقضتيه  بته  اختصتاص  الضترر  قاعتده  ادلته  کته  داش  وجهي
 رد در عتالوه،  بته . کنتد مي آشکار را گفتهپيش نظر بودن نادرس  آن امثال و شفعه احاديث
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 الهتي  کلتي  حکتم  مناستب  اضرار از نهي: اس  شده گفته( رحمه اهلل عليه) امام حضرت نظر
 زا بلکته  فطتري،  قتوانين  از ظلم، قبح و اس  ظلم غير به اضرار زيرا حکومتي، حکم نه اس 
 و تفصتيل  کته  باشتد متي  الهي احکام مناسب و اس  عقلي قبح و حسن مصاديق ترينروشن
 حکتم  ايتن  از استالم  قانونگتذاري  صفحه اس  ممکن چگونه و اس ، فطري احکام توضيح
 حکتومتي  حکتم  صتورت  بته  را آن( صلي اهلل عليه و آله و ستلم ) پيامبر ،و بوده خالي فطري
 متوارد  بته  منحصتر  حکتومتي  اختيتار  اضافه بتر اينکته  (. 133: 1313 سيستاني،) نمايد  تشري،
 در کلتي  ضتوابط  تحت   و است   معتين  زمان و مشخص مورد به بسته و بوده جزيي و خاص
 مثتل  کلي مقررات وض، شامل (صلي اهلل عليه و آله و سلمپيامبر ) اختيار رو، اين از. آيدنمي
 (.312: 1312 روحاني، ؛33: 1312 سبحاني، ؛22: 1311 مکارم،) شودنمي الضرار و الضرر
( رحمته اهلل عليته  ) امتام  که حضرت شواهدي استناد، مورد رواي  حجي  عدم بر افزون
 حکم در سمره و انصاري مرد زيرا جاي تلمل دارد، نيز اند،آورده خويش نظريه اثبات براي
 بتدون  ستمره  بتود  معتقتد  انصتاري  مترد  کته  اس  اين مدعا اين شاهد. داشتند اختالف هم با

  !بگيترم  اجتازه  ختودم  درخت   بته  زدن ستر  بتراي : گف مي سمره و ندارد عبور حق اجازه
صتلي اهلل  ) استالم  پيامبر که دهدمي نشان نيز «قضي» عبارت پذيرش، فر  بر حتي وانگهي،

 آن ظتاهر  ختالف  حکتومتي  حکتم  بتر  آن حمل و بودند قضاوت مقام ( درعليه و آله و سلم
صلي اهلل عليه و آلته و  پيامبر ) دستور بودن حکومتي بر داللتي درخ  کندن همچنين،. اس 
 حکتم  و اضترار  از نهي کند، توجيه را درخ  قل، نتواند حکم نفي اگر که چرا ندارد، (سلم

 ندارد. را آن توان نيز حکومتي

 غيرمتدارک ضرر . نفی1-1-1-2-3

 صتورتي  در ضترار  و رضتر . است   شتده  نفي ضرار و ضرر گفتهپيش حديث ديدگاه، در اين طبق
 دارد، وجتود  نفعتي  آن برابتر  در که ضرري زيرا نباشد، جبراني و تدار  آن برابر در که يابدمي تحقق
 باشتد،  موجتود  نيز آن تدار  بر شار  حکم ضرر، کنار در وقتي طور همين. شودنمي محسوب ضرر
 بتدون  ضترر  وجتود  نفتي  متراد  پس،. ندارد وجود ضرري گويا و اس  عدم يمنزله به ضرر اين وجود
: 1312 مراغتي، ) باشتد  تتدار   لتزوم  با همراه بايد شد، محقق ضرري هرگاه رو، اين از. اس  تدار 
 .(113 :1312 توني، ؛311-322
 را نظتر  ايتن  انصتاري  شتي   کته نحوي به اس ، شده وارد فراواني ايرادات مذکور نظر بر
 لتزوم  بتر  شتار   حکم صرف که چرا داند؛مي ضرر نفي قاعده مفهوم در نظريه ترينضعي 
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 بتين  موارد غالب در حقيق ، در. شودنمي موجود ضرر نفي موجب ضرر، تدار  و جبران
 اين وجود و اس ، داشته وجود ضرر فاصله اين در و افتدمي فاصله آن جبران و ضرر تحقق
: 1313 انصتاري،  شتي  ) دارد منافتات  است ،  کترده  نفتي  را ضترر  که الضرر حديث با ضرر
 قبيل از ضرر نفي از غيرمتدار  ضرر ياراده عالوه، به(. 223: 1ج ،1311 بجنوردي، ؛113

 نتدارد  وجتود  ايقرينته  چنتين  اينجتا  در کته  است   قرينه نيازمند و بوده فرد در کلي استعمال
.  .ر ديگتر  ايترادات  مالحظته  براي .112: 1313 سيستاني، ؛332: 1311 خراساني، آخوند)

 .(211: 1311 خويي، ؛13-11: تابي قمي،طباطبايي

 موضوع نفی لسان به حکم . نفی1-1-1-2-4

 نفتي . رودمتي  کتار  بته  چيتزي  طبيع  نفي براي جنس نفي الي که اس  باور اين بر کفايه صاحب
 بته  گتاه  و نيست ؛  خانته  در متردي  جتنس  يعنتي  ،«التدار  فتي  رجل ال» مثل اس ، حقيقي گاهي طبيع 
 تتوان مي که معني بدين ،«المسجد في اال المسجد لجار صلوه ال» مانند ارآث نفي از کنايه ادعايي صورت
 اس  اخير قسم از الضرر حديث. ندارد را نماز کمال آثار خانه، در مسجد يهمسايه نماز که کرد ادعا
 توضتيح  اين با. اس  شده اراده ضرر نفي آن نفي از که حکمي ولي اس ، ضرري حکم نفي معني به و
 نمتاز  بتراي  وضو مثال، عنوان به. اس  شده ثاب  فعلي براي که کندمي دف، را حکمي آن ضرر  نفي که
 طتور  بته . شتود متي  برداشته وجوب آن باشد، داشته ضرر مکل  براي وضو آن اگر حال. اس  واجب
 ختود،  نظتر  توجيه براي آخوند مرحوم. ضرري حکم نه اس  ضرري موضو  بر ايشان تلکيد خالصه،
 نباشتد،  ممکتن  حقيقتي  نفتي   ياراده وقتي زيرا بينند،مي حقيقي معناي به مجاز ترينزديکن را معني اين
 نشتده  رعايت   نکته اين نظرات ساير در که حالي در بود. خواهد مجاز معناي تريننزديک ادعايي، نفي 
 .(331-332 : 1311 خراساني، آخوند) اس 

دقت   و تيزبينتي  ظراف ، نمودار که اندگرفته زيادي هايخرده نظر اين بر معاصر فقهاي
 حتديث  متتن  اگتر »: فرمايندمي تمام ظراف  با خويي اهللآي . اس  بالغ  علم در آنان نظر

 امتا  نمتود؛ متي  درست   آخونتد  مرحتوم  گفتته  بتود،  «احستالم  في ضرري ال» متضمن عبارت
 يتا  موضتو   از جزيتي  ضرر زيرا اس ، واضح ضرري و ضرر فرق و اس ، «الضرر» حديث
 شتتاگرد(. 312-313: 1322 و ؛232: 1312 ختتويي،) نتتدارد معنتتي آن نفتتي و استت  آن قيتتد
متي  موضتو   نفتي  لستان  بته  حکم نفي بر دالل  حديث اين صورتي در: افزايدمي نيز ايشان
 استم  «ضترر » زيترا  هتا، آن حقيقي معني نه و باشد زيانبار فعل ضرار و ضرر از منظور که کند
. است   مصتدري  معنتاي  آثار از ضمان و حرم  و شود نفي که ندارد حکمي و اس  مصدر
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 کته  طتور همتان  ولتي  اس ، حرم  و ضمان قبيل از حکم داراي و مصدر گرچه نيز «ضرار»

 عمتل  نفتي  ياراده. نيست   معقول و مقصود آثار، آن نفي اند،بوده آن متوجه کفايه صاحب
 ستاير  بتر  ترجيحتي  ايشتان  نظتر  جهت   ايتن  از و است ،  ظاهر خالف نيز ضرر نفي از زيانبار
 به منجر گاه و نيس  صحيح هميشه موضو  نفي طريق از حکم نفي عالوه، به. ندارد نظرات
 حرمت   نفتس  بته  اضترار  مثل موضوعي حکم هرگاه مثال، عنوان به. شودمي نامطلوب نتايج
 التتزام  عتدم  کته حالي در. شودمي حرم  نفي موجب موضو  نفي لسان به حکم نفي باشد،
 ؛22-23: 1312 ستتبحاني،.  .ر نيتتز و ؛111-113: 1313 سيستتتاني،) استت  واضتتح آن بتته

 کماري، موسوي ؛13: تابي قمي، طباطبايي ؛221: 1311 بجنوردي، ؛233: 1321 مصطفوي،
1312: 22-21.) 

 مالکيت   نفتي  بتراي  الضترر  قاعتده  کته  نمودمي موجه صورتي در آخوند نظر وانگهي،
 کته  چترا  بتوده،  تستليط  قاعتده  با تعار  در قاعده اين انشاي کهيحال در باشد، شده تشري،
 زيتان  موجب تصرفات انحا  بر او تسلط بلکه نبود، بارزيان انصاري مرد براي سمره مالکي 
 موضتو   بتر  حکمتي  تستليط  دانتيم، متي  کته  طورهمان. شدمي وي يخانواده و خانهصاحب
 اينکته  نته  شتود، متي  ضترر  منشتل  يگتاه  کته  است   مقدس شار  حکم اين و اس ، مالکي 
 دايتره  نيز (صلي اهلل عليه و آله و سلماسالم ) اکرم نبي باشد و ضرري مالکي  يعني موضو 
 برداشتند. را ضرري حکم واق،، در و نمودند محدود را تسليط اصل

 ضرري حکم . نفی1-1-1-2-5

 نخستتين  ولي اس ، بوده فقها توجه مورد ضرري حکم ي نفيانديشه فقه، مختل  ادوار در گرچه
 بته  انصتاري  شتي   ايشتان  از پتس  و آورد در قاعده تح  را آن انصاري، شي  استاد نراقي، مالاحمد بار

 ماهيت   حتديث  ايتن  طبتق : نويسندمي األيام عوايد ارزشمند کتاب صاحب. گماش  هم  آن تقوي 
 کته  معناست   بتدين  اين .نيس  اسالم دين در ضراري و ضرر يعني اس ، شده نفي اسالم دين در ضرر
 شتر   احکام از ضرري حکم بنابراين،. ندارد وجود اسالم دين در شود، ضرار و ضرر سبب که حکمي
 احتدي   مقتدس  ذات جانتب  از ضرر خواه نيس ، راضي بندگانش ضرر به خداوند زيرا نيس ، اسالم
 .(21-22: 1312 نراقي،) «يکديگر بر بندگانش طرف از يا آيد، وارد بندگان بر

 آن بته  عمتل  کته  است   شترعي  حکتم  آن نفي حديث، اين از منظور اس  معتقد نيز انصاري شي 
 وجتوب  و غبنتي  بي، لزوم قبيل از ضرري، حکم اسالم در که معني اين به آورد، وارد بندگان بر ضرري
 در کته  است   ضترري  حکتم  نيز غير به اضرار بودن مباح طور، همين. اس  نشده جعل ضرري وضوي
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 ال» در حتديث  اين نظير استعمال رواي ، ظهور به خويش ادعاي اثبات براي شي . اس  شده نفي شر 
 انتد  کترده  استتناد  علمتا  اکثتر  تفسير همچنين، و شده وارد روايات با حکم نفي تناسب ،«الدين في حرج
 (.232-233: 1313 و ؛113-113: 1313 انصاري، شي )

 ؛211: 1323 نتائيني، ) انتد کترده  پيتروي  نظتر  همتين  از اماميته  فقهتاي  از بسياري اعظم، شي  از پس
 ؛213: 1311 بجنتتوردي، ؛233: 1321 مصتطفوي،  ؛333-332: 1321 مامقتاني،  ؛111: 1311 اصتفهاني، 
: 1312 ختويي،  ؛133: 1321 صتدر،  ؛312: 1313 روحاني، ؛223: 1311 بجنوردي، ؛223: 1322 نراقي،
 (.22: 1312 کماري، موسوي ؛231

 و اوال  آنچته  طبتق رويکترد حاضتر،    کته  است   ايتن  در آخوند مرحوم ديدگاه و هنظري اين تفاوت
 ختواه  و ستبب،  ياراده و مسبب گذاشتن مجاز، يعني مطلق باب از خواه اس ، حکم شده، نفي بالذات
 موضتو   است ،  منفتي  آنچته  آخوند باور در اما. حکم، در نظر گرفته شود يواژه گرفتن تقدير باب از
 جعتل  ضترري  حکتم  نخس  يعقيده طبق خالصه، طور به. اس  شده اراده حکم فين آن، از و اس 
 .ندارد حکم ضرري موضو  اخير نظر اساس بر و نشده،

بيتان   کفايته  صتاحب . است   نمانده مصون انتقاد از نيز حکم نفي يديدگاه مبني بر اراده
 ثابت   مستببي  و ببيس يعالقه با ،(حکم) سبب نفي از( ضرر) مسبب نفي ياراده» اندفرموده
 صتحيح  صتورتي  در گفتهپيش يعالقه از استفاده زيرا دارد؛ نياز ديگري دليل به و شودنمي
 در. باشتد  منحصتر  ستبب  ديگتر،  عبتارت  بته . گردد نفي مسبب سبب، مطلق نفي از که اس 
نمتي  ضرر نفي از بنابراين،. هاس آن از يکي حکم،تنها و دارد متعدد اسباب ضرر که حالي
 بته  مستتقيما   آن رفت،  و وضت،  کته  نيست   امتوري  از ضرر عالوه، به. رسيد حکم نفي به نتوا
 اراده است ،  ضترر  مستبب  که را حکم نفي تبعي صورت به و رف، را آن تا باشد شار  دس 
 بته  کته  اس  شده داده جواب چنين ايراد اين به(. 332-331: 1311 خراساني، آخوند) «کند
 نتدارد  قرينته  به نياز و اس  شاي، و معمول توليدي عناوين رد سبب جاي به مسبب بردن کار
 .(131: 1313 سيستاني،)

 يقضتيه  در نبتوي  حتديث  در نفتي  متعلتق  خصتوص  در آنچته  و فوق مطالب به توجه با
 حتديث،  ايتن  در کته  چترا  نمود، تلييد را الضرر قاعده از مفهوم همين بايد شد، گفته سمره
 مشتهور  بتا  بايتد  بنتابراين،  .است   شتده  نفي اس ، دسمق شار  احکام از حکمي که تسليط
 کته  حکمتي  الضترر،  قاعتده  موجتب  بته  کته  بتود  نظتر  ايتن  بر و شد عقيده هم اماميه فقهاي
 از کته  ضترري  نمايتد، متي  نفتي  را حکمتي  چنين الضرر و نشده تشري، اس ، ضرر متضمن
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 يتا  باشتد  حتق  عمتال ا مقتام  و اعم از اينکته در  معنوي، يا باشد مادي خواه خيزد،مي بر حکم
 خير.

 حق از سوءاستفاده قاعده . مفهوم1-1-2

 و گرفتته  قترار  بحتث  متورد  بستيار  فقهتا  ستوي  از آن مفهتوم  که الضرر قاعده خالف بر
 پيچيتده  چنتدان  حتق  از سو استتفاده  يقاعتده  مفهوم اس ، زياد آن پيرامون نيز نظراختالف
 گونته هتيچ  بتدون  حتق  اعمتال  جتواز  و حتق  بودن مطلق نظريه اينکه از پس واق،، در. نيس 

 تنهتا  گرفت ،  قترار  پتذيرش  متورد  حق از سو استفاده تئوري و شد گذاشته کنار محدودي 
 بتود. پالنيتول   آن در موجتود  درونتي  تعتار   داشت ،  وجتود  آن به نسب  که جدي ترديد
 ديگتر،  عبتارت  بته . گتردد متي  متوق  حق شود،يم آغاز سو استفاده که هنگامي بود معتقد
 ختود  حتق  از شخصتي  وقتتي . آن مغتاير  هتم  باشتد،  حتق  موافتق  هتم  توانتد نمتي  واحد عمل

 بتا  کته  چترا  کنتد؛  صتدق  حتق  از سو استتفاده  تتا  نتدارد  حقتي  ديگتر  کنتد، مي سو استفاده
 وي شتد،  رد ژوستران  وستيله  بته  ايتراد  ايتن  اما. شودمي غيرقانوني عمل حق، از سو استفاده
 نفسته في آن وجود و داشته وجود مالکي  حق نندما حقي که کرد تصور توانمي بود معتقد
 قترار  استتفاده  متورد  درس  صورت به و باشد نامشرو  آن اجراي يشيوه ولي باشد، محرز
 بخواهتد  اجترا ضمان  اين اينکه بدون گردد، ممنو  بايد اجرا يشيوه همين بنابراين،. نگيرد
 بتا  تنهتا  حق، از سو استفاده با همبارز اجرايضمان  .کند انکار را( مالکي ) حق خود وجود
امتيتازات   يبرختي و نته همته    تنهتا  مشخص صورت به و کندمي برخورد حق اعمال يشيوه
 بتراي  ايوستيله  اساستا   حتق  از سو استفاده نظريه بنابراين،. دهدمي را تقليل حق آن از ناشي
 (.Tunc, 1972: nos 8-9) اس  حق يک هايمرز تعيين

 هتاي محدودي  حق از سو استفاده مفهوم تبيين براي فرانسه معاصر حقوقدانان از برخي
 توانتد نمتي  سازد،مي ساختمان که کسي: اندنموده تقسيم خارجي و داخلي به را ناظر بر حق

 هتا ايتن . کنتد  تخريتب  را انتفتا   محتل  توانتد نمتي  منتفت،  يتا  کنتد،  تجتاوز  همستايه  زمتين  به
 يوستيله  بته  کته  هست   نيتز  داخلتي  حتدود  داراي حتق . هستند حق خارجي هايمحدودي 
متي  تعبيتر  «حتق  از سو استتفاده » بته  آن از که شودمي معين حقوقي نظام روح و کلي اصول
 حق از سو استفاده ديگر، ايعده نظر به(. Ghestin et Gooubeaux, 1993: no 697) شود
 يا بنا ساختن نندما باشد، موجود حق طبيع  در غير به اضرار امکان که اس  موردي به ناظر
 نيست ،  ديگتري  زيتان  مستتلزم  متعتارف  طتور  به حق اجراي کهجايي در ولي. اعتصاب حق



ی اقع
منطق ابطه  ر

سوء ی 
ب عده رغ

رر و اق
ض هی ال

فق ده 
حق ز 

فاده ا
ست ا

 

 

 

042 

 
 آن از کته  ندارد باره اين در حقي زند،مي ضرر ديگري به خود يناشايسته عمل با که کسي

بته طتور    (.Starck, 1972: no 305 et s.; Savatier, 1951: no 38) کنتد  سو استتفاده 
 بتدون  يتا  حتق و  اعمال مقام در اس  ممکن زند،مي ديگريي که شخصي به خالصه، ضرر

 . خواهد بود قابل طرح حق از سو استفاده که اس  نخس  فر  در تنها .حقي باشد داشتن
 شتد،  گفته حق از سو استفاده قاعده و الضرر قاعده مفهوم خصوص در آنچه به توجه با
 شتود، متي  ضترر  سبب که را حکمي دو هر و اس  تساوي دو آن يرابطه که شودمي معلوم
 شتود،  غيتر  ضترر  باعتث  کته  حکمتي  هر الضرر، قاعده موجب به حقيق ، در. کنندمي نفي

 وضتعي،  يا باشد تکليفي مزبور حکم خواه ندارد؛ حکمي چنين شار  گويا شود،مي برداشته
 يتا  باشد خود قح اعمال مقام در زيان عامل خواه و معنوي يا باشد مادي شده ياد ضرر خواه
 مقتام  در غيتر  ضترر  ستبب  کته  عملتي  انجتام  اباحه حکم نيز حق از سو استفاده قاعده در. نه

 است ،  بتوده  مباح اصوال  که فعلي انجام که معنا اين به شود؛مي برداشته شود،مي حق اعمال
 عمتل  آن توانتد نمتي  طرف ديگر و دهدمي دس  از را خود جواز حکم سو استفاده، اثر در
 بتا  گوينتد، متي  سخن( غير به اضرار جواز) حکم نفي از قاعده دو هر بنابراين،. دهد انجام را
 در و نتدارد  حتق  اعمال مقام در ضرري حکم نفي به اختصاص الضرر قاعده که تفاوت اين
 ذيتل  در قاعتده  دو قلمترو  عنتوان  تحت   که آيدمي کار به نيز حقوقي نظام ديگر هايحوزه
 .شودمي بررسي

 قلمرو حيث از حق از سوءاستفاده قاعده و الضرر قاعده بطهرا .1-2

-1) الضترر  قاعتده  قلمتروي  اس  شايسته اينک قاعده، دو مفهوم شدن مشخص از پس
 .شود تبيين( 2-2-1) حق از سو استفاده قاعده و( 2-1

 الضرر قاعده . قلمروي1-2-1

 و عبتادات  بتاب  در چه فقها، که ايگونه به گسترده اس ؛ داراي قلمرويي الضرر قاعده
 انتد کترده  استتناد  آن به وضعي، احکام در چه و تکليفي احکام در چه معامالت، باب در چه
 ؛233: 1313 انصتتاري، ؛321: 1322 ختتويي، ؛223: 1322 نراقتتي، ؛233: 1321 مصتتطفوي،)

بته   عبتادات  در الضترر  ايشان مبني بر عتدم جريتان   نظر يمالحظه جه  ؛23: 1311 مکارم،
 .(همان منب، مراجعه شود 32صفحه 
 نيتز  ضترار  و ضترر  نفي قاعده اس ، اعمال قابل حرج و عسر نفي قاعده که مورد هر در
 در را قاعتده  ايتن  اجراي مصاديق مطلب، اين تلييد ضمن عناوين صاحب. اس  شده جاري
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 از نهتي  ستقو  : از انتد عبتارت  هتا آن ترينمهم که کندمي بيان تفصيل به فقه مختل  ابواب
 شتهادت  اداي لتزوم  عتدم  و تقسيم به اجبار عدم امني ، عدم صورت در حدود اقامه و منکر
 و احتکار حرم  تقاص، مشروعي  تدليس، و غش و سحر حرم  ضرر، تحقق صورت در
 فيته مستلم  شتدن  ناپديد صورت در مسلم خيار مردم، نياز صورت در فروش به محتکر اجبار
 غتبن  و عيتب  و رؤي  و تلخير خيار خديعه، و کذب صورت در مرابح تخيير و رسيد سر در
 عتين،  بتودن  المنفعهمسلوب صورت در مشتري خيار صفقه، تبع  و تسليم تعذر و تدليس و
 بتيم  صتورت  در رهتن  بي، خريدار، ملکي  از مبي، خروج صورت در غبن خيار سقو  عدم
 متورد  فترد  يتا  حاکم به وديعه مورد دادن جواز مستود ، بر غاصب دف، لزوم عدم آن، فساد
 در عاريته  از رجتو   جتواز  عتدم  متديون،  متوت  بتا  ديتون  حلول ضرورت، حال  در اعتماد
 باطتل  و شتفعه  بته  اختذ  در تبعي  من، کشتي، در شده استفاده يتخته عاريه قبيل از مواردي
 قبتول  کته  زمتاني  تتا  وصتاي   لتزوم  عدم آن، امثال و عيب به بي، فس  صورت در آن نشدن
 يتا  کفتو هتم  غير به ولي توسط شده منعقد نکاح که صورتي در عليهمولي خييرت اس ، نشده
 صتورت  در ديگتر  شتخص  خواستتگاري  و معاملته  در ورود حرمت   باشتد،  عيب داراي فرد
 ادعاي شنيدن مشترکات، از استفاده دادن طول يا ديگران شدن مان، حرم  ديگري، اجاب 
 قبيتل  از دو آن فترو   جزييات از بسياري و ديات و قصاص اصل شرعي  تباني، بر مبني مقر
 ؛313-313: 1312 مراغتي، ) باشتد  نفس هال  بيم که صورتي در طرف قصاص جواز عدم
 1(.12: 1313 عراقي، ؛131:تابي عاملي،.  .ر نيز و

 حق از سوءاستفاده قاعده . قلمرو1-2-2

 در و ودهبت  حقتي  داراي شخصتي  کته  شودمي اعمال جايي در حق از سو استفاده قاعده
 قاعتده  جريتان  محتل  بنتابراين، . بزنتد  ضرر ديگري به نموده و سو استفاده با آن اعمال مقام

 حقتوق  بته  کته  حقوق از برخي اين، وجود با. اس  حق اجراي و اعمال حق، از سو استفاده
 فرزنتدان  نکاح تنفيذ حق فرزندان، ازدواج با والدين مخالف  حق جمله از اند،موسوم مطلق

                                 
 رادر الضترر  قاعتده  اجتراي  از مصتاديقي  فقهتا،  اقتوال  در تتبت،  و جام، تحقيقي ضمن نيز نويسندگان از ديگر . برخي 1

 تقستيم  حواله، و ضمان عقد سلم، و اثمار و نسيه بي، خيارات، معروف، به امر حج، روزه، طهارت، قه،ف مختل  ابواب

 لعتان،  و نکتاح  کتتاب  شتفعه،  و وصتي   صلح، و اجاره عاريه، و وديعه مضاربه، و مساقات مزارعه، باب مشتر ، مال

 فقهتي  آثتار  در کته  ديتات  و قصتاص  و حتدود  کتتاب  قضا، لقطه، موات، احياي غصب، کتاب خوراکيها، باب اقرار،

 .(33-22:تابي زاهد،) شمردهاند بر اس ، شده استفاده
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 حتق  از سو استتفاده  قاعتده  شتمول  از ارث از وارث کتردن  محروم حق و اوليا سطتو صغير
 ,Rouast, 1944, 1;Ghestin et Gooubeaux) گيرنتد نمي قرار کنترل مورد و بوده خارج

1993: no 736-737; Tunc, 1972: no 175حقتوق  در قبيتل  ايتن  از مصتاديقي  تلييتد  در ؛ 
  .(212: 1332 و ؛112: 1332 کاتوزيان،.  .ر ايران،
 به الضرر قاعده با مقايسه در حق از سو استفاده قاعده دامنه گفته،پيش مطلب به توجه با
 راوبتط  در و عبتادي  امتور  در تنهتا  نته  زيترا  اس ، محدود بسيار خود، فقهي و مرسوم معناي
 لاعمتا  حقوق درباره تنها نيز هاانسان روابط که در شود،نمي جاري بندگان و متعال خداوند
 غيتر  ضترر  باعتث  و نموده سو استفاده خويش حق اعمال در شخص که معنا بدين شود،مي
   شود.
متي  صتحب   هتا «حتق » از و پرداختته  يکديگر با هاانسان روابط به که حقوق عالم در اما
 حقتتوق» در: شتتودمتتي نزديتتک حتتق از سو استتتفاده بتته الضتترر قلمتتروي قاعتتده  کنتتد،

 واگتذار  حتق تشتخيص صتاحب   و اختيتار  بته  هتا آن مالا ع که صالحديدي يا 1«خودخواهانه
 محتروم  و وصتي   از تنهتا  فرانستوي  نويستندگان  و دارد؛ جريتان  حتق  از سو استتفاده  شده،
 حتق  از سو استتفاده  تئوري شمول از که برندمي نام مطلق حقوق عنوان تح  ارث از کردن
 نيتز  متا  حقتوق  و فقته  در الضترر  قاعتده  شتمول  از اموال ثلث تا وصي  خروج. اس  خارج
 انجتام  وراث بته  اضترار  قصد به هر چند دارايي، سوميک تا وصي  زيرا اس ، شده پذيرفته
 روايتات (. 333: 1322 مقتداد،  فاضل)آنان اس   تنفيذ نيازمند آن بر مازاد و بوده نافذ شود،
 نافتذ  را امتوال  ستوم يتک  تتا  وصتي   کته  شده وارد( السالمعليهم) معصومين از نيز متعددي
 واقت،،  در و انتد؛ دانستته  آنتان  اجازه نيازمند وراث به اضرار عل  به را آن بر زياده و مردهش

 عتدم  همتين  بته لحتاظ   اس ، شده محدود آن ثلث به ورثه، از ضرر رف، براي مال بر وصي 
 کتس  هتر  نفت،  به را اموالش تمام تواندمي وارث بدون انسان که اس  «مضار وصي » تحقق
 بروجتردي،  ؛232-232 و 233 :11ج ،1311 عتاملي،  حر . .ر)مايدن وصي  خواهدمي که
 حتق  همانند اس ، تکلي  و حق از ايآميزه که 2«کارکردي حقوق» در (.313-322: 1321
 نيازي غالبا  اوليا، توسط صغير فرزندان نکاح تنفيذ حق يا فرزندان ازدواج با والدين مخالف 
 بايتد  حتق  صتاحبان  حقتوقي  چنتين  در که چرا س ،ني حق از سو استفاده تئوري به استناد به

                                 
1   .Droit égoist. 

2 . Droit fonctionnel 
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 آنتان  از حمايت   بتراي  مصتلح   رعايت   نظريته  و کننتد  رعايت   را مقابتل  طرف مصلح 
 نماينتد،  مراعتات  را طفل مصلح  مکلفند قيم و ولي نيز ما حقوق و فقه در. کندمي کفاي 
 قاعتده  اصتوال   کارکردي حقوق مورد در نظام دو هر در پس. نيس  نافذ هاآن اعمال وگرنه

 کته  چرا ندارد، مطلق اعتبار ندارد، هر چند اين موضو  کاربرد الضرر يا حق از سو استفاده
 هتواي  و نتور  و بستازد  طبقته  ده ستاختمان  نيست ،  مرستوم  کته  محلي در طفل ولي مثال  اگر

 ختويش  عمتل  انجام از حق، از سو استفاده و الضرر قاعده موجب به ببرد، بين از را همسايه
 قاعتده  نيتز  حقتوق  از دستته  ايتن  در پس،. اس  مازاد طبقات به تخريب ناچار و شودمي من،
 .  دارد جريان محدود طور به حق از سو استفاده و الضرر

 نه و حقوقي روابط حوزه در) ايران و اسالم حقوق در الضرر قاعده قلمروي نتيجه آنکه
 از برختي  از. قرابت  دارد  سه بستيار فران حقوق در حق از سو استفاده قاعده با ،(عبادات باب

 عنتوان  بته . شتود متي  برداشت   شتباه   ايتن  نيز اس ، برده نام عناوين صاحب که مصاديقي
 حتق  از زنتد، متي  احتکتار  بته  دست   مردم نياز مورد کاالي شدن گران براي که کسي مثال،
 ههتر دو قاعتد   مشتمول  دليتل،  همتين  بته  و کترده  سو استتفاده  خود فروش اختيار و مالکي 
 دو آن قلمتروي  کته  نيست   معنتا  بتدان  گفتته  ايتن  امتا . شتود يحق م از و سو استفاده الضرر
 داراي الضترر  قاعتده  حقتوقي  نظتام  در حتتي  کته  بتود  موض، اين بر بايد بلکه اس ؛ يکسان
 حتق  اعمال مقام در تنها سو استفاده نظريه اس ؛ حق از سو استفاده از تريگسترده قلمروي
 حتق  قبيتل  از حتق  اجراي ناظر بر به حيطه مرسوم الضرر قاعده که يحال در شود،مي جاري
 کته  ديگتري  مصتاديق  در الضترر  سخن، قاعده ديگر به. محدود نيس  عبور حق يا مالکي 
 جتاري  نيتز  نکترده  سو استفاده خويش حق ا عمال از فردي و نيس  مطرح حق اجراي بحث
 ايتن  است ،  شتمرده  بر الضرر دهقاع مجراي عنوان به عناوين صاحب که مصاديقي. شودمي
 ضترر،  تحقتق  صورت در شهادت اداي لزوم عدم مثل در مواردي چه کند،مي تلييد را گفته
 و رؤيت   و تتلخير  خيتار  تقستيم،  بته  اجبتار  عتدم  امني ، عدم صورت در حدود اقامه سقو 
 متوت  بتا  ديتون  صتفقه وحلتول   تبع  و تسليم تعذر و( غابن جهل صورت در) غبن و عيب
سو استتفاده  يتا  بتوده  مطرح حق اعمال بحث بدون آنکه دارد، جريان الضرر قاعده ،مديون
 .گردد جاري حق از سو استفاده تئوري تا داده باشد رخ اي
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 معيار حيث از حق از سوءاستفاده قاعده و الضرر قاعده منطقی . رابطه2

 ضرر تحقق معيار حق، از سو استفاده قاعده و الضرر قاعده خصوص در بحث ترينمهم
 حيتث  از قاعتده  دو منطقي رابطه از صحيح گيرينتيجه براي رو، اين از .اس  سو استفاده و

 حق از سو استفاده معيار بررسي به آنگاه ،(1-2) شده مطالعه الضرر قاعده معيار ابتدا معيار،
 (.2-2) پردازيممي

 الضرر قاعده . معيار2-1

 و ضترري بتوده   نو  منظور چه اينکه. س ا شده نفي ضرري حکم الضرر، قاعده موافق
 را ضترر  تحقتق  صترف  نويستندگان،  از ايپتاره  چيست ، جتاي بحتث دارد.    آن تحقق معيار
 کسي هرگاه که معني بدين ،(332و211: 1321 احمدي، بهرامي) اندداده قرار قاعده مال 
 بتر  ضترري  چنتين  الضترر  قاعتده  موجب به شود، ديگري ضرر سبب خويش حق اعمال در
 حق اجراي از حقصاحب تسليط، قاعده بر الضرر قاعده حکوم  در راستاي و شده، رفط

 جتايز  صتورتي  در تنهتا  را ملتک  در تصترف  علما از برخي نيز فقه در. گرددمي من، خويش
 ؛1323:131 قمتي،  طباطبتايي  ؛123: 1311 ختويي، ) 1نشتود  همستايه  ضرر سبب که اننددمي

 ؛1323:132 ايرواني، ؛132-132: 1313 عراقي، ؛332: 1313 صدر، ؛232: 1311 بجنوردي،
متي  حتق  ختود  نفي به زيرا اس ، انتقاد مورد شدت به نظر اين اما،(. 1321:23 الغطا،کاش 
 عنتوان  بته . دارد همتراه  به زيان ديگران براي بيش و کم حقي هر اعمال حقيق ، در. انجامد
 بتاغ  چتاه  آب شتدن  کتم  وجتب م کنتد، متي  حفر چاهي آب خويش باغ در که مالکي مثال،
مي دارهامشتريان  ساير مغازه از مسلما  زند،مي مغازه ايمحله در که کاسبي. شودمي همسايه
 رقبتاي  مشتتريان  از متعتارف  تبليغتات  اثتر  در که تاجري. گرددمي هاآن ضرر سبب و کاهد
 که اينويسنده. درسانمي زيان خود رقباي به افزايد،مي خود مشتريان شمار بر و کاسته خود
 اقتدام  ديگر نويسندگان ضرر به نمايد،يم جلب بيشتري خوانندگان ديگران، آثار از انتقاد با
 و کاهتد متي  اثتر صتاحب  اعتبتار  از ختود  نوبته  بته  نيز هنري آثار و تئاتر و فيلم منتقد. کندمي

                                 
 تصترف  عتدم  کته  است   کترده  مستتنثني  قاعده اين از را حالتي تنها األصول في هدايه در محقق خويي اين، وجود . با 1

 يتا  و گردد منفع  فوت سبب تصرف عدم و بوده منفع  جلب خاطر به فتصر اگر اما. گردد او زيان موجب مالک

 ضتامن  را مالتک  آن، انجتام  صورت در و داده تصرف جواز عدم به حکم باشد، بوده بيهوده يا همسايه به اضرار براي

 ،1ج ،1322قتتظ.:  .ر آن مشتتابه نظتتري مالحظتته بتتراي و 221-232ص ،3ج ،1312 ختتويي،) انتتددانستتته خستتارت

 .(223ص ،2ج ،1323 نائيني، ؛11-112ص ،1312 خالصي، ؛323-323ص
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 اگتر . شتود يموجي مت  را زياني ترتيب بدين و دهدمي قرار تلثير تح  را وي متقاضيان آثار

 و حتق  انکتار  به کلي به بايد شود، من، خود حق اعمال از حقصاحب ديگري زيان صرف به
 .شودنمي ملتزم نتيجه اين به کسي که حالي در. شد قائل تسليط يقاعده نفي

 را مالک تصرف جواز امال  حريم مسلله در و موات احياي کتاب در نيز اماميه فقهاي
نمتي  جتاري  امتال   در را حريم حکم آنان. اندپذيرفته باشد، ديگري تضرر مستلزم گرچه
 و نماينتد  تصرف خويش ملک در خواهندمي که طور هر که دهندمي حق مالکان به و دانند
 شتود،  کتم  همستايه  چتاه  آب مثال  رسد، ديگري به ضرري تصرف اين از اگر باورند اين بر

 علتي  مستلطون  النتاس » نبتوي  يثحتد  بته  حکتم  ايتن  بتراي  بستياري . ندارد مسؤوليتي مالک
بيتان   بعضتي  حتتي . انتد کترده  ختالف  عدم ادعاي حکم اين بر حتي و نموده استناد «اموالهم
 بته  تبتديل  دارد، قترار  ديگتر  هتاي خانته  بتين  کته  را اشخانته  توانتد متي  مالتک  اند کته داشته

 ؛223: 1323 طوسي، شي ) نمايد آهنگري حتي و خانهرختشوي آسياب، حمام، کاروانسرا،
 ؛312: 1313 اردبيلتتي، ؛23: 1313 کرکتتي، عتتاملي ؛333: 1321و 233: 1313 حلتتي، عالمتته
بتي  کاشتاني،  في  ؛312: 1313 عاملي، ؛332 :1312 حلي، ادريس ابن ؛212: 1312 حلبي،
ايتن   بتا  (. 12: 13ج ،1313 1حلتي،  عالمته  ؛333: 11ج ،1311 عتاملي،  حستيني  ؛31: 3ج تا،

 بتوانتد  بخواهتد،  کته  گونه هر حقصاحب و مالک اينکه بر بنيمذکور م نظر اطالق ، وجود
 حتق صتاحب  شتود متي  موجتب  زيترا  نيست ،  پذيرش قابل نيز کند تصرف خويش ملک در
 ختويش  حتق  در ديگتران  بته  زدن ضترر  قصتد  بته  حتتي  و محدوديتي و قيد گونههيچ بدون
 ديتديم  کته حالي در. دهد قرار ديگران به اضرار يوسيله را خود حق اعمال و کرده تصرف
چته  . است   کترده  نفتي  را تصترفات  گونته ايتن  مقدس شار  رسيده، اخبار و قرآن آيات در
 نهتي  ايشتان  بته  اضترار  هتدف  بتا  زنتان  به رجو  از را مردان کريم قرآن که مذکور افتاداين
 استالم  پيتامبر  داشت ،  را انصتاري  مترد  آزار قصتد  وي که نيز سمره قضيه در و اس ، کرده
 را حتق  از سو استتفاده  و فرمتوده  محتدود  را تستليط  اصل دامنه( عليه و آله و سلمصلي اهلل )

 .اس  شده نفي نصوص اساس بر حق اعمال در عمدي اضرار بنابراين،. نشمردند مجاز

                                 
 حمامتا   ملکه يبني أن فله ال، أو للجار تضررٌ به حصل سوا  شا ، التصرفات أنوا  بلي ملکه في التصرف للرجل يجوز».  1

 أخربهتا،  و دقبالت  الحيطتان  أضرت إن و المساکن بين قصاره دکان يجعله أو العطارين، بين خبازا  يفتح أن و الدور، بين

 ....«جاره بئر إلى ماؤه يجري مرتفقا  أو بالوعه يحفر أو ما ها، يجتذب جاره بئر جانب إلى بئرا  يحفر أن و
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 از را مالتک  فقهتا،  از کته برختي   شتده  ستبب  ستمره  خصتوص  در نبوي حديث به توجه
 شتده  انجتام  ضترر  دفت،  يتا  منفعت   لتب ج بتدون  و ديگري به اضرار قصد به تنها که تصرفي
 جلتب  يتا  ضترر  دفت،  هتدف  با بلکه اضرار قصد به نه مزبور تصرف اگر اما دارند، باز اس ،
 1313 حتائري،  ؛331: 1311 عتاملي،  حستيني ) شتمارند  مجتاز  باشتد،  گرفته صورت منفع 
 و عبتث  کته  تصترفي  نيتز  بعضتي (. 131:تتا بتي  قمتي،  طباطبايي ؛333: 1312 جزايري، ؛121:
 نفستاني  اميتال  جهت   بته  تنهتا  بلکته  باشتد،  نداشتته  ايفايتده  هتيچ  مالک براي و بوده يهودهب

 انصتاري،  شتي  ) انتد شتمرده  الضترر  قاعده مشمول و ملحق اضرار قصد را به گيرد، صورت
 (.131:تتتابتتي قمتتي، طباطبتتايي ؛232: 1311 بجنتتوردي، ؛123-131: 1313 و ؛231: 1313
 حتق  ا عمتال  بتر  کته  جهت   ايتن  از حتق،  از سو استتفاده  تحقتق  بتراي  اضترار  قصد يضابطه

 نيکوست ،  دارد، انطبتاق  گفتهپيش روايات و آيات با و داندمي الزم را کنترل و محدودي 
 در ولي نداشته را ديگري به زدن ضرر قصد اس  ممکن حقصاحب زيرا نيس ، کافي ولي
 .نمايد صدق رضرا و ضرر و زند ناروا ضرر ديگري به که کند تصرفي خويش حق
 ايتن  بته  است ؛  غيرمتعارف ضرر بلکه اضرار قصد نه الضرر، قاعده معيار رسدمي نظر به
 نفتي  قاعتده  مشتمول  بزنتد،  ديگتري  به متعارفي ضرر خود عمل انجام در کسي اگر که معنا
 ديگتري  بته  نامتعتارفي  ضترر  اگر اما. شودنمي من، خود عمل انجام از و گيردنمي قرار ضرر
 ناشتي  ضتررهاي  تحمتل  مثال، عنوان به. گرددمي من، آن از الضرر قاعده موجب هب برساند،
 تواندينم کسي بنابراين،. اس  متعارف و شاي، هاآپارتمان در غذا بوي طب  و صدا و سر از
 ستاخ   مقابل، در. بخواهد الضرر قاعده به استناد با را هازيان قبيل اين ايجاد از همسايه من،

 شتود، ستاخته نمتي   بتاالتر  طبقه سه يا دو معموال  که روستايي منطقه در طبقه بيس  آپارتمان
 بيست   آپارتمتان  ستاخ   اثتر  در کته  شتود  مدعي ايهمسايه اگر رو، اين از. نيس  متعارف
 قاعتده  است ،  ديده زيان خاطر بدين و شده کم يا رفته بين از وي يخانه هواي و نور طبقه،
 کند.مي من، متعارف حد از بيش آپارتمان ساخ  از را مالک و کرده دخال  الضرر
 و الضترر  بته  نيتز  الضترر  قاعتده  در مبنتاي  شتفعه،  حتديث  قبيل از روايات، از برخي در
 1313 صتدوق،  ؛133: 1312 طوستي،  شتي   ؛231: 1312 کلينتي، ) اس  شده استناد الضرار
 قصتد  متذکور،  عدهقا معيار که شودمي معلوم اينجا از و(311 :22ج ،1311 عاملي، حر ؛23:

 .اس  مال  نامتعارف ضرر بلکه نيس ، اضرار
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 در حلتي  عالمته . نمود استناد نيز اماميه فقهاي از برخي قول به توانمي معيار اين تلييد در
انجتام   ختويش  ملک در بخواهند که متعارفي تصرف هر که دهدمي اجازه مالکان به تذکره
 تعتدي  اينکه مگر شود، تل  به منجر گرچه ،نيس  هاآن بر ضماني صورت اين در و دهند،
 را تصترفي  توانتد متي  مالتک  يدفرمامي نيز دروس صاحب(. 1333:313 حلي، عالمه) نمايند
 و شتود  زيتان  موجتب  هرچنتد  دهتد،  انجتام  ختويش  ملک در دارد، جريان آن بر عادت که

 قبيتتل زا تصتترفاتي نيتتز معاصتتر فقهتتاي از ايعتتده 1(.31: 1312 عتتاملي،) نيستت  آن مستتؤول
 و حقتوق  نقت   موجتب  و متعارف خالف مسکوني اماکن در را آهنگري و اصطبل ساخ 
 (.12: 1313 سبحاني، ؛123: 1312 سبحاني،) اندشمرده هاهمسايه اذي 

 حق از سوءاستفاده قاعده . معيار2-2

 و قضتايي  رويته  توستط  حتق  از سو استتفاده  تحقق براي فرانسه حقوق در که معيارهايي
 حتق  اجتماعي حدود از انحراف ،(1-2-2) اضرار قصد: از عبارتند اس ، شده ائهار دکترين
 ضترر  بتودن  غيرمتعتارف  و( 3-2-2) حتق  اجتراي ( در تقصير) بودن غيرمتعارف ،(2-2-2)

 .که در اين بخش مورد مطالعه قرار خواهند گرف  (3-2-2) شده ايجاد

 اضرار . قصد2-2-1

 سو استتفاده  معتقدنتد  اس ، ريپر هاآن رترينمشهو که فرانسوي نظرانصاحب از برخي
 يمحتدوده  در ديگتري  بته  زدن ضترر  او با هتدف  فرد که شودمي محقق صورتي در حق از
 را حتق  ا عمتال  کته  است   اضترار  قصد و عمد تنها ديگر، عبارت به. نمايد عمل خويش حق

 Ripert, 1949: no 90 et s.; Ripert et) شتود متي  تلقتي  سو استتفاده  و کنتد مي نامشرو 

Boulanger, 1957: no 966; Savatier, 1974: no 266 .)کته  رأيي نخستين در معيار اين 
 در. است   گرفته قرار عمل مورد شده، صادر حق از سو استفاده خصوص در 1322 سال در
 بتراي  کته  نمتود  صتادر  را متالکي  محکوميت   حکتم  ،کلمار تجديدنظر دادگاه پرونده، اين

 بتود  کترده  نصتب  خود خانه سق  روي کاذبي دودکش همسايه، يهخان نور کردن مسدود
(CA Colmar, 2 mai 1855 D. 1856, 2, 9; V. aussi: Cass. civ., 8 juin 1857: S. 

1858, I, 305; CA Paris, 4 déc. 1894 et 1895 : S. 1897, 2, 73 note Wahel, D. 

 را ختود  زمتين  کته  شخصتي  نسته فرا کشتور  عتالي  ديوان نيز 1112 سال در(. 484 ,2 ,1895
 ياستتفاده  متورد  هتاي چشتمه  کته  هتدف  ايتن  با تنها بود، قرار داده عميق مورد گودبرداري

                                 
 .1321:333 صدر، ؛112: 1311 مکارم،.  .ر مالکي  بر وارد عرفي و عقاليي هايمحدودي  ديدن براي .1
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 .Cass. Req., 10 juin 1902: S. 1903, 1, 11; V) نمتود  محکتوم  کنتد،  قطت،  را همسايه

aussi: CA Amiens, 7 févr. 1912 : D. 1913, 2, 177, note Josserand; CA Paris, 

8 févr. 1912 : S. 1914, 2, 209 et D. 1912, 2, 273 .)بيتارد  کلمان معروف پرونده در 
 همستايه  هتاي بتالن  برخاستن مان، تا کرده نصب خويش بامدر پش  را هاييميله شخصي که
 بتدون  را او اقتدام  عتالي  ديتوان  نمايد، خود زمين فروش به مجبور را او طريق اين از و شود
 نمتود  محکتوم  تح  عنوان سو استتفاده  و داده تشخيص همسايه اضرار دقص به تنها و فايده
(Cass. req., 3 aout 1915,: D. 1917, 1, 79; S. 1920, 1, 301 .)بعتد،  بته  زمتان  ايتن  از 

 حق از سو استفاده معيار عنوان به را اضرار قصد فرانسه کشور عالي ديوان شعب و هادادگاه
 ,V. Gain, 1913, 138 et s.; Cadiet, 1994) اندنموده اعمال متعددي بسيار هايزمينه در

no36 et s.; Ghestin et Gooubeaux, 1993, no723 et s.; Karimi, 2001, 77 .)از 
 قصتد  کترد، متي  سو استتفاده  ختود  حتق  از کته  شخصتي  شده طرح هايپرونده در که آنجا
 تصتور  چنين دانستند،مي زمحر را سو استفاده اضرار قصد وجود با هادادگاه و داش  اضرار
 همتين  از و اس  سو استفاده تحقق حتمي شر  اضرار قصد قضايي، رويه ديد از که شدمي
 رفت  متي  کتار  به سو استفاده معيار عنوان به دکترين ميان حتي دهه چند براي معيار اين رو،
(Ripert, 1949: no 90 et s.; Saleilles, 1905: 339, 345 et 378; Daban, 1905: 293 

et s).. 
 قضتات،  و نويستندگان  از برختي  نمايتد، متي  دشتوار  بسيار اضرار قصد اثبات که آنجا از
 بتراي  و شمرده حق اعمال مقام در عمدي زيان ايراد بر فر  را مشرو  و قانوني نف، فقدان
 محستوب  اضرار قصد مثب  را عمل بودن فايدهبي صرف عملي، حيث از تئوري اين تعديل
 ,Ripert, 1949: no 103; Starck, 1972: no 310; Ghestin et Gooubeaux) اندنموده

1993: no 716; Cass. req., 10 juin 1902: D. 1902, I, 454, S. 1903, I, II; Cass. 
req., 15 avril 1919: S. 1920, I, 300; Cass. req., 5 nov. 1923: D. 1924, I, II, S. 

1924, I, 215). يتاد  نيتز  مستتقل  معيتار  عنتوان  بته  مشرو  نف، فقدان تئوري از بايد افزود که 
 منتاف،  کتردن  ارضتا  بتراي  اختيتارات  و حقوق اخير، نظريه طبق(. Karimi, 2001: 80) کرد
 ايفايتده  و نفت،  گونههيچ بدون حقوق اين از استفاده پس،. اندشده اعطا وي به انسان قانوني
 Pardessus, Traité des) شتتوديمتت محستتوب حتتق از سو استتتفاده آن، صتتاحب بتتراي

servitudes, 51, cité par: Karimi, 2001: 80). 
 و بتوده  مضتيق  بستيار  زيترا  گرف ، قرار نقد مورد اضرار قصد يضابطه زمان، گذش  با
 ,Ghestin et Gooubeaux, 1993: no 716; Karimi) کنتد مي من، را اضرار در تعمد تنها
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 نباشتد،  ديگتري  بته  اضترار  حق، يکنندها عمال هدف  اس ممکن که حالي در(. 77 :2001
 از متوارد  ايپتاره  در. نيست   اغيتار  متان،  معيتار  اين رو، اين از. نمايد صدق سو استفاده ولي
 شودنمي سو استفاده تحقق سبب اضرار قصد وجود صغير فرزندان ازدواج با مخالف  جمله
(Rouast, 1944: 1;Ghestin et Gooubeaux, 1993: no 736-737 .) ،يضتابطه  پتس 

پتيش  آراي کته  انتد رستيده  نتيجته  ايتن  به نويسندگان از برخي. نيس  افراد جام، نيز مذکور
 اضترار  قصتد  وجتود  بتدون  حتق  از سو استتفاده  قضايي رويه نظر از که دهدنمي نشان گفته
 از نتوانست   نيتز  مشترو   نفت،  فقتدان  ينظريه(. Mazeaud, 1978: no 460) يابدنمي تحقق
 اعمتال  در است   ممکتن  آن، بتودن  مضيق بر عالوه زيرا بکاهد، تئوري اين بر وارد انتقادات
 باشد. متصور نيز سو استفاده ولي باشد، داشته وجود مشروعي و قانوني نف، حق

 حق اجتماعی غايت از . انحراف2-2-2

 بتر  گترد، نمتي  حقوق به زاويه اين از و دارد سوسياليستي ديد که فرانسوي استاد ژوسران
 اصل در خودخواهانه، حقوق حتي حقوقي، هايتوانايي و امتيازات تمامي که اس  باور اين
 اجتمتاعي  اهتداف  ختالف  بتر  حقي هرگاه رو، اين از و دارند اجتماعي غاي  خود جوهر و
 قانونگذار حماي  مثال، عنوان به. اس  شده سو استفاده آن از گيرد، قرار استفاده مورد آن
 از رداريبت هبهتر  و امتوال  ياداره راه بهتترين  که اس  خاطر بدين آن به احترام و مالکي  از
 ختويش  حتق  از راستتا  همتين  در بايتد  حتق صتاحب  بنتابراين، . بينتد مي آن حفط در را زمين
 ,Josserand) دارد نتام  حتق  از سو استتفاده  که شده انحرافي مرتکب وگرنه نمايد، استفاده

1939: no 292; Josserand, 1939: no 166 et s. et t.II, no 430-433  ر نيتز و.  .
 به. قابل مشاهده اس  ندرت به نيز قضايي رويه در معيار، اين(. 122: 1321 احمدي، بهرامي
 هتدف  کته  هتايي اعتصتاب  1123 مارس 22 مورخ رأي در فرانسه کشور ديوان مثال، عنوان
 اس . شمرده را سو استفاده داشتند، سياسي
 بتراي  حتق  اجتمتاعي  هدف از انحراف اس . گرفته قرار زيادي انتقادهاي معر  در يزن نظريه اين
 دادرس بته  کته  چترا  است ،  خطرنتا   بسيار بلکه نيس ، روشني و دقيق معيار تنها نه سو استفاده احراز
 بتا  و بگتردد،  حتق  برقتراري  اجتماعي هدف در جستجوي مورد هر در مفتش همانند که دهدمي اجازه
 خود اجتماعي و سياسي تمايالت و شخصي اعتقادات و هادانسته او معيار، اين نبودن مندبطهضا به توجه
 در راحتتي  بته  آن مظتاهر   تترين نروشت  در حتي افراد حق که اس  آن امر اين نتيجه. دهدمي قرار مبنا را

. رودمتي  بين از شود،مي انجام قانون طبق ظاهر به که اعمالي به افراد اعتماد و گيردمي قرار انکار معر 
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. انجامتد متي  فتردي  حقتوق  نظريه نابودي به ژوسران گرايغاي  تئوري که کرد اعتراف بايد عالوه، به

 سو استتفاده  حتق،  اجتمتاعي  مقاصتد  از انحراف رغمبه که مواردي داللتي بر هيچ تئوري اين همچنين،
 نيس  برخوردار مطلق اينظريه اعتبار از هگاهيچ بنابراين،. ندارد اند،موسوم مطلق حقوق به و نشده تلقي
(Dabin, 1952: 292; Karimi, 2001: 83-87). 

 حق اجراي در تقصير يا حق اعمال بودن . غيرمتعارف2-2-3

 سو استفاده تئوري اس ، گرفته قرار فرانسه مدني حقوق اساتيد از برخي استقبال مورد که معيار اين
 متدني  قتانون  (1332) ماده به توجه با و نهد،مي بنا مدني مسؤولي  کالسيک ينظريه مبناي بر را حق از
متي  در متدني  مستؤولي   بتا  را حق از سو استفاده سازد،مي استوار تقصير پايه بر را مدني مسؤولي  که
 عمتل  متعتارف  صتورت  بته  و محتتا   بايد خود روابط در افراد که گونههمان بنا بر اين رويکرد. آميزد
 نتيجته،  در. بپرهيزنتد  تقصتير  از و داشتته  نگته  را احتيتا   جانب بايس مي نيز حق ا عمال ،موق در نمايند،
 ,Capitan) باشتد متعتارف متي   و معقتول  انساني رفتار آن معيار و اس  تقصير نيز حق ا عمال در ضابطه

1928: 367; Colin et Capitan, 1953: no 195; Demogue, 1931: no 658; Gaudmet, 1937: 
no 231 et 236; Lalou, 1949: no 410 et s.; Marty et Raynaud, 1962: no 417; Mazeaud et 
Tunc, 1965: no 564 et s., not. no 579-582; Mazeaud et Chabas, 1978: no 455 et 
458;Tunc, 1972: no 19-20; Carbonnier, 1976: no 178; Ghestin et Gooubeaux, 1993: 

no 711 et s.).مبنتا  بتدون  دعتواي  اقامته  در تقصتير  نيتز  1123 آوريل 23 رأي جمله از آرا از برخي در 
در کشتور ايتران نيتز در بحتث      حقوقدانان، از برخي نظر به. اس  گرفته قرار حق از سو استفاده مال 
متي  تشتکيل  را حتق  از سو استتفاده  معيتار  تصرف نامتعارف، و حق اجراي در تقصير مدني، مسؤولي 
 .(132: 1331 رحيمي، و صفايي ؛311: 1332 و ؛111: 1332 ان،کاتوزي)دهد
 موجب نظر اين پذيرش اي،عده نظر به. اس  قرار گرفته انتقاد در معر  نيز ضابطه اين
 ضترر  ديگتري  بته  حق بدون که کسي با کرده اجرا را خود حق که کسي که ميان گرددمي
 حتتي  عتالوه،  به. تفاوتي گذاشته نشود دهنادي برد،مي بهره خود آزادي از واق،، در و زندمي
 روي تقصتيري  نتو   چته  که کنيم مشخص بايد ابتدا بدانيم، تقصير نوعي را سو استفاده اگر
 و انتد گفتته  ستخن  ستبک  تقصير فر  در تئوري اين بودن فايدهبي از نيز برخي. اس  داده
 ;Ghestin et Gooubeaux, 1993: no 712) اندشده منکر را معيار اين بودن خاص ايعده

Starck, 1972: no 306; Josserand, 1939: no 238 et s., not. no285; Karimi, 

2001: 73-75). 

 حق اجراي در تقصير يا حق اعمال بودن . غيرمتعارف2-2-4

 حتق  اعمتال  بتودن  غيرمتعتارف  شتود، مي حق از سو استفاده تحقق سبب که آنچه نظريه، اين طبق
 از تعتدادي  نظتر  بته . آيتد متي  وجتود  به حق اجراي از که اس  خسارتي بودن فغيرمتعار بلکه نيس ،
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 هستتند  مجتاز  ضتررهاي  غيره و دودها بوها، صداها، تحمل قبيل از ضررها از ايپاره فرانسه، حقوقدانان
 ستبب  نشتوند،  ختارج  متعتارف  و عادي حال  از که صورتي در و دارد را هاآن ايجاد حق شخص که

 .(Starck, Roland et Boyer, 1991: no 395) دگردننمي مسؤولي 
 از سو استتفاده  قاعتده  و الضترر  قاعتده  معيتار  خصتوص  در گفتهپيش مطالب به توجه با
 ختود  آغتازين  دوره در اسالم حقوق که معياري همان به فرانسوي نظام رسدمي نطر به حق،
 معيتار  بنتابراين، . است   شده نفي متعارف غير ضرر دو هر در يعني اس ؛ رسيده داشته اعالم
 نته  و اضترار  قصتد  نته  غيرمتعتارف، و  خستارت  يتا  ضرر حق، از سو استفاده و الضرر تحقق
 باشد.حق مي اعمال در تقصير ينظريه
 

 گيري نتيجه

 حقوق در حق از سو استفاده قاعده با اسالم حقوق در الضرر ميان قاعده تطبيقي مطالعه
 اعمتال  در حتق صاحب بلکه نيس ، مطلق حق هاآن زا يکهيچ در که کندمي اثبات فرانسه
 و استالم  در ضترر  نفتي  قاعتده  را محتدوده  اين مرزهاي و روس روبههاييمحدودي  با آن
 .کننديم تعيين فرانسه در حق از سو استفاده نفي قاعده

 عبتارت  در کته  دهتد متي  نشتان ( الستالم علتيهم ) معصومين روايات و قرآن آيات بررسي
 و است ،  متال  و جستم  بتر  وارد خستارات  و زيتان متادي   معناي به «ضرر» رار،الض و الضرر
. اوس  دادن قرار مشق  و مضيقه در و ديگري اذي  و آزار و معنوي ضرر معني به «ضرار»
 ختواه  وضتعي،  يتا  باشتد  تکليفي خواه اس ، شده نفي ضرري حکم الضرر قاعده موجب به
 باشتد  ختويش  حتق  اعمال مقام در ضرر عامل خواه و معنوي، يا باشد مادي حکم منشل ضرر
 آن تحقتق  براي اضرار قصد و اس  غيرمتعارف ضرر نيز الضرر معيارقاعده و مال .خير يا
 روابتط ميتان   بر عالوه دارد، که وسيعي يدامنه نيز قلمرو حيث از الضرر قاعده. نيس  الزم
 بته  اختصاصتي  نيتز  حقتوقي  روابط يحوزه در. آيديم کار به نيز عبادات حوزه در ها،انسان
 بتر  را مزبتور  حکتم  خيتزد،  بتر  حکمتي  از ضترري  کجتا  هر ازآن، فراتر و ندارد، حق ا عمال
 .داردمي

 در عمتل  انجتام  ياباحته  حکتم  نفتي   براي نيز فرانسه حقوق در حق از سو استفاده قاعده
 نفتي  يهنظريت  پتاي  رد اس ، نشده تصريح رود، هر چند به آنمي کار به سو استفاده حال 
 اختتالف  متورد  فرانسته  در حتق  از سو استتفاده  معيتار . ديتد  آن در آشکارا توانمي را حکم
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 بتودن  نامتعتارف  تئتوري  است ،  شتده  مطترح  حقوقتدانان  توستط  که جديدتري نظر و اس 
 در حتق  از سو استتفاده  قاعتده  نيتز  جريان محل و قلمرو لحاظ از. اس  شده ايجاد خسارت
 به آن، از سو استفاده با و اس  خويش حق اجراي مقام در شخص که شودمي جاري جايي
 . زندمي ضرر ديگري

 نفتي ) تساوي مفهوم حيث از حق، از سو استفاده قاعده و الضرر قاعده يرابطه بنابراين،
 از و الضترر،  نفت،  به مطلق خصوص و عموم قلمرو، حيث از و ،(غير به اضرار ياباحه حکم
 روايتي   و قرآنتي  تلستيس  و بتومي  نهتاد  وجتود  رو، بتا  ايتن  از. است   تستاوي  نيز معيار حيث
 .ندارد در نظام حقوقي ما وجود حق از سو استفاده عاريتي نهاد به استناد بر دليلي الضرر،
 

 منابع

 قرآن کريم

 .3ج اسماعيليان، قم، األثر، و الحديث غريب في النهايه تا،بي محمد، بن مبار  جزرى، اثير ابن .1
 النشتر  و للطباعه الفکر دار بيروت، العرب، لسان ق،1313 مکرم، بن محمد الفضل ابو منظور، ابن .2

 .3، ج3چ التوزي،، و
 .2چ الفکر، دار دمشق، اصطالحا، و لغه الفقهي القاموس ق،1313 سعدى، ابوجيب، .3
 مؤسسته  قم، االذهان، ارشاد شرح في البرهان و الفائده مجم، ق،1313 احمد، ]مقدس[، اردبيلي .3

 .11 ج ،1چ سالمي،اال النشر
 .1چ اسالمى، انتشارات دفتر قم، ضرر، ال قاعده ق،1311 اهلل، فتح اصفهانى، .2
 .2چ اسالمى، انتشارات دفتر قم، احجاره، ق،1311 حسين، محمد اصفهانى، .3
 .1، ج1چ الهدى، أنوار قم، المکاسب، کتاب حاشيه ق،1313تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،  .2
 الستالم عليهم البي آل موسسه بيروت، الکفايه، شرح في الدرايه نهايه ق،1321تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،  .3

 .3، ج2چ التراث، الحيا 
 اعظتم  شتي   بزرگداش  جهانى کنگره ت قم، فقهيه، رسائل ق ، 1313شي  مرتضى، انصارى، .1

 .1چ انصارى،
 .2ج، 2چ االسالمي، النشر مؤسسه قم، ، االصول، فرائد ق، 1313تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،  .11
، 3النشتر، چ  و للطباعته  الفقته  دار الفقهيه، قم، القواعد في تمهيديه دروس ق،1323 باقر، ايروانى، .11

 .1ج
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 .1، ج1چ الهادي، نشر قم، الفقهيه، القواعد ق، 1311حسن، سيد بجنوردى، .12
 .1ج ،3چ عروج، مؤسسه تهران، فقهيه، ق قواعد ق،1311بجنوردى، سيدمحمد،  .13
 ،1چ ستبز،  فرهنتگ  انتشتارات  تهتران،  الشتيعه،  أحاديث جام، ق،1321 حسين، آقا بروجردى، .13

 .23ج
 .2چ اطالعات، انتشارات حق،تهران، از سو استفاده ش،1321 حميد، احمدي، بهرامي .12
 .2چ احسالمي، الفکر مجم، قم، الفقه، أصول في الوافيه ق،1312 محمد، بن عبداهلل تونى، .13
 ،3چ الکتاب، دار مؤسسه قم، الکفايه، ضيحتو في الدرايه منتهى ق،1312 محمدجعفر، جزايرى، .12

 .3ج
 .2،ج1چ للماليين، العلم دار بيروت، صحاح، ق،1311 حماد، بن اسماعيل جوهرى، .13
 .13، ج1چ السالم،عليهم البي آل مؤسسه قم، المسائل، ريا  ق،1313 على، سيد حائرى، .11
 مؤسسته  قتم،  الفرو ، و األصول إلى علمي النزو  غنيه ق،1312 بن على بن زهره ، حمزه حلبى، .21

 .1چ السالم،عليه صادق امام
 انتشتارات  دفتتر  قتم،  العالمه، قواعد شرح في الکرامه مفتاح ق،1311 جواد، سيد عاملى، حسينى .21

 .11، ج1چ اسالمى،
 دفتتر  قتم،  الفتتاوى،  لتحريتر  الحتاوي  السترائر  ق،1311 بتن منصتور،   محمد ]ابن ادريس[، حلى .22

 .2، ج2چ اسالمى، انتشارات
 قتم،  احماميته،  متذهب  علتى  الشرعيه األحکام تحرير ق، 1321يوس ، بن حسن ]عالمه[، حلي .23

 .3، ج1چ السالم،صادق عليه امام مؤسسه
 .1چ السالم،عليهم البي آل مؤسسه الفقها، قم، تذکره ش،1333تتتتتتتتتتتتتتت ،  .23
 .13، ج1چ م،السالعليهم البي آل مؤسسه الفقها، قم، تذکره ق،1313تتتتتتتتتتتتتتت ،  .22
 استالمي،  انتشتارات  دفتتر  قم، الحرام، و الحالل معرفه في األحکام قواعد ق،1313تتتتتتتتتتتتتتت ،  .23

 .1چ
 .1چ اسالمى، انتشارات دفتر قم، ضرر، ال قاعده عن الغرر الرف، ق،1312 محمدباقر، خالصى، .22
 .1چ السالم،عليهم البي آل مؤسسه قم، األصول، کفايه ق،1311 کاظم، محمد خراسانى، .23
 .1، ج1چ اسماعيليان، قم، م  الرسائل، ق،1311 اهلل،روح سيد خمينى، .21
 .3، ج1چ الفکر، دار قم، سبحاني، جعفر تقرير األصول، تهذيب ش،1332تتتتتتتتتتتتتتت ،  .31
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 قتم،  شتاهرودي،  هاشتمي  تقريتر  األصتول،  علتم  فتي  دراسات ق،1311ابوالقاسم،  سيد خويي، .31

 .3، ج1چ السالم،بي  عليهماهل مذهب بر اسالمى فقه المعارف دائره مؤسسه
 احيتا   مؤسسته  قتم،  حستيني،  واعظ سرور محمد األصول، تقرير مصباح ق،1322 تتتتتتتتتتتتتتت ، .32

 .1 ج ،1چ الخويي، االمام آثار
 .2، ج23چ العلم، مدينه نشر قم، الصالحين، منهاج ق،1311تتتتتتتتتتتتتتت ،  .33
 صتاحب  مؤسسته  قتم،  اصتفهاني،  صافي حسن تقرير األصول، في ايههد ق،1312تتتتتتتتتتتتتتت ،  .33

 .3، ج1چ عجل اهلل تعالي فرجه الشري ، األمر
 صتادق  امتام  مؤسسته  قتم،  ، فقهيته،  و اصتوليه  األرب،: قواعتد  الرسائل ق، 1312 جعفر، سبحانى، .32

 .2، ج1چ السالم،عليه
 .1چ الخيام، مطبعه الرضا ، قم، قاعده و ضرر ال قاعده فقهيتان: قاعدتان ق،1313تتتتتتتتتتتتتتت ،  .33
 .1چ سيستانى، اهلل آيه قم،دفتر ضرار، ال و ضرر ال قاعده ق،1313 سيدعلى، سيستانى، .32
 .2، ج1چ مرتضوى، القرآن،قم، انتشارات فقه في العرفان کنز ق،1322 مقداد، حلى، سيورى .33
صتادق   امتام  مدرسته  - الکتتاب  دار قم، السالم،عليه الصادق فقه ق،1312 سيدصادق، روحانى، .31

 .13ج ،1چ السالم،عليه
 اهللآيت   دفتتر  قتم،  حکتيم،  تقرير عبدالصتاحب  األصول، منتقى ق،1313 سيدمحمد، روحانى، .31

 .2ج ،1چ روحاني، سيدمحمد
مجلته   قرآني، مفاهيم و حقوقي هاينظريه در حق از سو استفاده من، ش،1332 حسن، پيک، ره .31

 .32ش اسالمي، مطالعات
 الحکمته،  مطبعه قم، االثر، من له ما و الخبر من فيه ما و الضرر رساله تا،بي ابوالفضل، ميرزا زاهد، .32

 .1چ
 القتتاموس، جتتواهر متتن العتتروس تتتاج ق،1313 مرتضتتى، محمتتد ستتيد التتدين محتتب زبيتتدى، .33

 .2ج ،1چ التوزي،، و النشر و للطباعه الفکر بيروت،دار
 شاهرودي، هاشمي رير سيدمحمودتق األصول، علم في بحوث ق،1312 محمدباقر، سيد صدر، .33
 .3چ السالم،بي  عليهماهل مذهب بر اسالمى فقه المعارف دائره مؤسسه قم، ،
 الصتادقين  دار قتم ،  حيتدري،  تقرير سيدکمال ضرار، ال و ضرر ال قاعده ق،1321 تتتتتتتتتتتتتتت ، .32

 .1چ النشر، و للطباعه
 .3ج النشر، مرکز مطبعه قم ، حائري، کاظمتقرير سيد األصول، مباحث ق،1313 تتتتتتتتتتتتتتت ، .33
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 استالمى،  انتشتارات  دفتتر  قتم،  الفقيه، يحضره ال من ق،1313 بابويه، بن على بن محمد صدوق، .32

 .3ج
 از ختتارج الزامتتات) متتدني مستتؤولي  ش،1331 حبيتتب اهلل، رحيمتتي، و سيدحستتين صتتفايي، .33

 .چابي سم ، تهران، ،(قرارداد
 .1چ محالتى، انتشارات قم، رسائل، الثث تا،بي سيدتقى، قمى، طباطبايى .31
 .1ج ،1چ الشرق، قلم منشورات قم، الصالحين، منهاج مباني ق،1323 تتتتتتتتتتتتتتت ، .21
 .3، ج3چ مرتضوى، کتابفروشى تهران، البحرين، مجم، ق،1313 الدين، فخر طريحى، .21
 .2ج،3چ احسالميه، الکتب دار تهران، األحکام، تهذيب ق،1312حسن، محمدبن طوسي، .22
 اآلثتار  ححيتا   المرتضتويه  المکتبته  تهتران،  احماميته،  فقته  فتي  المبسو  ش،1332 تتتتتتتتتتتتتتت ، .23

 .3ج ،3چ الجعفريه،
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