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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

بحث درباره ادله عامه استثناء از حرمت نظر و لمس بود؛ اینکه چه مواردی از حرمت نظر و لمس استثنا شده است. گفتیم اولین 

ذکر شده، مقام معالجه است. برای مقام معالجه دو دسته دلیل قابل ذکر است؛ یکی ادله عامه و دیگری موردی که در متن تحریر 

کنیم منحصر به مقام معالجه نیست؛ با توجه به عناوینی که ذکر شده، هر مورد و موضعی ادله خاصه. البته این ادله را که ذکر می

هرحال از ادله عامه تا اینجا چهار دلیل را متعرر  شردیم؛ دلیرل    کند. بها میکه این عناوین محقق شود، قهراً استثنا جریان پید

 توانیم استثنا را هم نسبت به مریض و هم نسبت به طبیب بپذیریم. چهارم، قاعده الضرر بود. گفتیم به استناد قاعده الضرر می

یم؛ اشکال این بود که الضررر نسربت بره خرود      اشکالی مرحوم آقای خویی نسبت به این دلیل دارند که این اشکال را ذکر کرد

دارد. البتره  برمی ،واسطه حرمت نظر و لمس؛ یعنی حکم را از کسی که ضرر متوجه اوست بهاستثنا را ثابت کندتواند مریض می

إنما یرفعان » گویند. تعبیر ایشان این بود:این را در مورد روایت باب اضطرار هم گفتند؛ در مورد قاعده الضرر هم همین را می

دارد؛ کنرد برمری  ؛ حکم را از کسی که نتیجه آن حکم ضرری متوجه او مری «عمن یتوجه الضرر علیه نتیجة ذلک الحکم الحکم

شود، چون ضرری از ناحیه حرمت شود مریض است و شامل طبیب نمیمعلوم است کسی که ضرر به واسطه حکم متوجه او می

 ه آن روایت و نه این قاعده مناسب استدالل در این مقام نیست. نظر و لمس متوجه طبیب نیست. لذا ن

 بررسی اشکال محقق خویی به دلیل چهارم

رسد به همان بیانی که در مورد روایات براب اضرطرار و حردیث رفرع و     باید ببینیم این اشکال قابل دفع است یا نه. به نظر می

توانیم اشکال را پاسخ دهیم. تکیه ما بر متفراهم عرفری از ایرن    اشکال را مرتفع کردیم، اینجا هم می« ما غلب اهلل علیه»روایت 

نظر مشرهور در براب   )دارد؛ شود برمیدلیل الضرر حرمت نظر و لمس را به جهت اینکه موجب ضرر بر مریض میدلیل است. 

که حکم ضرری در اسالم تشریع نشرده اسرت. لرذا هرر      الضرر همین است. مشهور معتقدند معنای الضرر و الضرار این است

شود؛ اگر یک حکمی بخواهد موجب ایجاد ضرر بر مکلف شود، با الضرر این حکرم  حکمی که موجب ضرر شود برداشته می

اش ضرر بر اوسرت؛  شود، چون نتیجه. بر این اساس، حکم حرمت نظر و لمس نسبت به این مریض مرتفع می(شودبرداشته می

 لذا چوندهد و در معر  نظر و لمس قرار کند و نباید خودش را معالجه ، این زن باشدنظر و لمس نسبت به این زن حرام اگر 

را نسبت  حرمتشود؛ بنابراین الضرر به واسطه عدم معالجه که ناشی از رعایت حرمت نظر و لمس است، ضرری متوجه او می

که زحمت و مشقت و فشار و در تنگنا قرار دادن نسبت به مکلفین از بین برود.  دارد. اساس این حکم برای این استبه او برمی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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بینید در موارد اکراه و اضطرار و در موارد حرج و ضرورت، در مذاق شارع این است که مردم در فشار قرار نگیرند؛ لذا شما می

کرده و این در قوانین و احکام شرعی بره نحرو   هایی را برای زندگی مردم فراهم ها و وسعتموارد ضرر، در اینها یک گشایش

 برجسته معلوم است. 

ها جعل شده، اگر گفتره  با توجه به اینکه الضرر به غر  و هدف خارج کردن مکلفین از دایره تگناها و فشارها و مشقت پس

حکم ضرری نسبت به  شود طبیب حق معالجه ندارد به خاطر حرمت نظر و لمس، این با آن مطلب سازگار نیست. عرف از رفع

، نیست. متفاهم عرفی از الضرر و رفع (که مستلزم نظر و لمس است)فهمد که برای طبیب هم مانعی از معالجه مریض این را می

را عالج کند که در شررف مروت و در    تواند زنطبیب فقط در مواردی می . اگر بگوییماین استحکم ضرری نسبت به مریض 

اش آن است که در موارد بسیاری که این مستلزم ضرر بر بیمار است اقدام نکنرد و ایرن برا آن    زمهمعر  هالکت باشد، این ال

حکمت یا جهتی که شارع در نظر دارد سازگار نیست. حاال ممکن است تعبیر تناسب حکم و موضوع هم بکنیم؛ اینجا باالخره 

رسد اشکال مرحوم آقای خرویی  انجام دهد. لذا به نظر می کند طبیب هم بتواند این کار رارفع این حکم برای مریض اقتضا می

 نسبت به این دلیل هم وارد نیست. 

البته همانطور که در مورد اضطرار گفته شد، این ترخیص و جواز محدوده دارد و بدون حد و حصر نیست. محدوده جواز نظر و 

اینکه آیا نبودن  هم در مورد ند موجب ضرر باشد، واصل عالج که اگر نک هم در موردشود، معلوم می مالک عرفلمس هم با 

گانه قبل است. یعنی فی طبیب مماثل، نبودن ابزار و آالتی که جایگزین لمس و نظر شود، شرط است یا نه، این هم مثل ادله سه

متوجره آن   الواقع این جواز تا حدی است که ضرر به وسیله و ابزار دیگری قابل رفع نباشد. چون غر  این اسرت کره ضررر   

. استگوییم متفاهم عرفی از رفع ضرر نسبت به مریض این است که برای طبیب هم معالجه کردن جایز شخص نشود؛ ما هم می

مجاز نیست که رجوع به او کند. ضرر هم الزم نیست ضرر شدید باشرد؛   قهراًاگر فرضاً این عالج با طبیب مماثل ممکن باشد، 

  متعارفی که منشأ چنین حکمی باشد، کافی است. یک ضرر

اگر بخواهد حرمرت نظرر و لمرس مراعرات شرود،       .تواند جواز نظر و لمس را ثابت کندپس به طور کلی قاعده الضرر هم می

 جایز است و این هم برای مریض و هم برای طبیب است.  نظر و لمسمستلزم ضرر باشد؛ برای جلوگیری از این ضرر، 

 سؤال: 

اند که گوییم؛ یعنی آن چیزی که شیخ فرموده و خیلی از متأخرین هم همان را پذیرفتهشای مشهور میاستاد: این را بر طبق مم

فرماید کند. و اال من در باب الضرر آن مبنا را قبول ندارم و نظر دیگری دارم. مثالً امام میالضرر در واقع نفی حکم ضرری می

شرود کراری بره ایرن     ربطی به احکام و قوانین شرعی ندارد. ... اینکه خارجاً چگونه محقق میاین یک حکم حکومتی است و 

نداریم؛ مدلول دلیل این است که ضرر ایجاد شده از ناحیه شارع برداشته شود؛ یعنی در شرع حکم ضرری جعل نشده است. ... 

خواهید بگوییرد حکرم   می شما .مرفوع است شودخواهد بگوید هر حکمی که باعث ضرر بر خود شخص یا دیگری ایشان می

اگر حکم شرعی  یعنی شود؛شود و هم حکم شرعی که متوجه دیگری میشرعی که متوجه من می حکم شرعی اطالق دارد؛ هم

ه شود گفت یا همان بیانی که ما در پاسخ بشود. بله، این را هم میاش ضرر بر من باشد، این برداشته میدیگران نتیجه متوجه به

تواند بدون آن محقق شود. این هم حرف بدی نیست این است که این نمی ادله اضطراراضطرار گفتیم که متفاهم عرفی از  مسأله
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ن ، ضررر را متوجره ز  ترار  حکرم  چون شود. اش ضرر بر من باشد، آن حکم برداشته میکه اگر حکم ضرری به هر نحو نتیجه

کشف کند و ستر را بردارد؛ لذا آن حکم ر یعنی حرمة المعرضیة للنظر  مرد در برابر کند؛ یعنی اینکه زن حق ندارد خودش رامی

شود. از آن طرف، حرمة النظر و اللمس برای طبیرب موجرب ضررر برر ایرن      و اللمس أو حرمة الکشف ر برای او برداشته می 

 شود.شود، پس آن هم به واسطه الضرر برداشته میمی

 سؤال:

چون نظر و لمس )این کار را انجام دهد  نتواندطبیب حال اگر گر من معالجه نکنم، برای من ضرر دارد. گوید امیمریض استاد: 

این حکم  کند و اگرزن میکند. پس کأن حکم ضرر را متوجه می مریضنتیجه این حکم ضرری را متوجه  ای او حرام است(بر

آید، چه نسبت بره  می که از دلش ضرر برای مکلف پیش میکند. پس حکن میثابت باشد باز ضرر را متوجه ز هم طبیببرای 

  .این حرف بدی نیست شوداین شخص و چه نسبت به دیگران، برداشته می

این است که این موضوع و حکم به خود این شخص مربوط است؛ یعنی الضرر در  نکته اینجا هست و آن اینکه ظاهر یک ولی

گوید این حکرم  دارد. ... هرکسی به حسب خودش باید مالحظه کند؛ یعنی میواقع حکم متوجه به خود شخص متضرر را برمی

ضررری   ثابت باشرد و از قبرل آن  ن شود. اما اینکه دیگران اگر این حکم برایشابرای من ضرر دارد و لذا برای من برداشته می

گوییم الضررر و الضررار فری    این فیه تأمل؛ یعنی باید سراغ متفاهم عرفی برویم. وقتی می این برداشته شود، شود،متوجه من 

و  اطالق داشته باشدشود. اما اینکه االسالم، یعنی هر حکم شرعی که بخواهد برای یک مکلف منجر به ضرر شود، برداشته می

شود، این با ظاهر الضرر و الضررار سرازگار   ری ولو موجب ضرر برای دیگری شود از او هم برداشته مییم هر حکم ضربگوی

 نیست. مسأله توجه ضرر و حکم را نسبت به خود آن شخص باید در نظر بگیریم. 

 نتیجه

ای که عر  کردیم، جواز نظر و حدودهمسأله معالجه از باب اضطرار به معالجه و با مالحظه همان م فتحصل مما ذکرنا کله که

 است که عر  کردیم.  اش هم همانکند؛ محدودهثابت می کند. همچنین از باب الضرر، جواز نظر و لمس رالمس را ثابت می

 بحث جلسه آینده

ا در جلسره آینرده   شاءاهلل این دلیرل ر دلیل پنجم از ادله عامه، یک دلیل عقلی است و آن هم قاعده تقدیم اهم بر مهم است. ان

 توضیح خواهیم داد. 

 الحقوق لةشرح رسا

دهد،  گانه قرار میکند و مجرای آن را ادای حقوق اعضای هفتامام سجاد)ع( بعد از آنکه حق نفس آدمی را بر خودش بیان می

ترأثیر بسریار    نفس آدمری  کنیم که به طور کلی روح وگفتیم و تأکیداً تکرار میقبالً اعضا.  یکق یککند به ذکر حقوشروع می

زیادی بر اعضا و جوارح انسان دارد و بالعکس. رابطه بین روح و باطن آدمی با قوای مُلکی نفس به حدی است کره اینهرا در   

کنرد، تأثیرگذارنرد. یعنری روح    ر آن قوایی که انسان با آنها در عالم مُلک و ماده زنردگی مری  بگذارند. روح آدمی هم تأثیر می

گویم تا ببینیرد چررا خداونرد    را به عنوان مقدمه می دهد. من ایندر اعضای انسان و قوای مُلکی او نشان میش را ناسالم خود

چه اهمیتی دارد قوه تکلم آدمی و زبان که امام سجاد)ع(  اینکه متعال از بین قوای ملکی نفس و اعضا، اول زبان را ذکر کرده و
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است. پس اگر روح انسان روح ناسالم و ناپاکی باشد، این خودش  شروع کرده زبان از در میان اعضا و قوای ملکی نفس آدمی

دهد. اگر کسی روحش کدر باشد، زبانش هم کدر است؛ روح ناپراک،  را در قوای ملکی نفس و اعضا و جوارح آدمی نشان می

گویند از کوزه همران  ان؛ اینکه میشود تجلی درون انسکند. این میزبان و چشم و گوش و دست و پای انسان را هم ناپاک می

 کند. از منافذ کوزه به بیرون تراوش می باشدآن آب هر چه  همین است.تراود که در اوست، 

تر قوه ماسکه روحانیت او قوی باشد، آن وقت توجه کنید که انسان تا مادامی که در این دنیاست، اگر روحش یا به تعبیر دقیق

ها اینطور هستند، خیلی قدرت دارند در اینکه مانع آشکار شردن زوایرای   بروز و ظهورها. بعضی تواند جلوگیری کند از اینمی

ای باشد اما یک طوری خودش را نشان بدهد که کسی متوجه روحی خودشان شوند. یک آدمی ممکن است بسیار آدم عصبانی

خودش را نشان دهد که کسی نفهمد که او نشود که او عصبانی است. ممکن است یک کسی بسیار حسود باشد، اما یک طوری 

حسود است. یک آدمی ممکن است بسیار شهوت مقام و شهوت بطن و شهوت فررج داشرته باشرد، امرا خرودش را در یرک       

هرا و  در درونش نسبت به دیگران این بردگمانی که انسان  در عین حال همینچهارچوبی حفظ کند که کسی متوجه اینها نشود. 

دهرد. در عرالم   ه متکبرانه و تحقیر دیگران را دارد، در وقت عصبانیت یا در حال غیرطبیعی اینها را بروز مری و دیدگاها بدبینی

اش را بگیررد؛  ماده ممکن است کسی برخالف طبیعت و به زور و به حرکت قسری و جبری، جلوی آشکار شدن اسرار درونی

رون انسان آشکار شود. در دنیا در دو موقعیرت ایرن اتفراق    ولی این سد قسری و جبری در همین دنیا ممکن است بشکند و د

شوند یا مثالً کسانی را که برای ها میافتد، یکی اینکه نفس از حالت طبیعی خارج شود؛ مثل کسانی که گرفتار بعضی بیماریمی

شود؛ یک چیزهایی کار میملکات و امور درونی آنها آش آن موقعآیند، هوش میکنند و بعد از آنکه بهعمل جراحی بیهوش می

ی کره  ن شوند. یا در زمانشاتوانند برخالف طبیعت مانع تراوشات درونی روحیآورند. دیگر آنجا نمیرا ناخودآگاه به زبان می

 یک جا هم دیگرکند. شود؛ شدت غضب یکی از آن احوالی است که قوه ماسکه روحانی انسان را خراب میانسان غضبناک می

عالم برزخ و آخرت است. انسان در عالم برزخ و بعد از مرردن   به طور کلی کارآیی ندارد و آنقوه ماسکه روحانی انسان این 

رود و دیگرر امکران امسراک نیسرت؛     ها کنار میتواند مانع آشکار شدن و کشف حقایق درونی خود شود. آنجا دیگر پردهنمی

هرا آشرکار   دهرد و اگرر بردی دارد بردی    ها آشکار میاگر خوبی دارد، خوبیخودداری از اظهار این امور دیگر ممکن نیست. 

از بیررون   همراه برده است.شود. آن وقت است که نعمت و عذاب انسان تابع آن چیزهایی است که با خودش قرین کرده و می

 عذاب و آتشی در عالم برزخ نیست؛ در عالم قیامت هم جای خود دارد. 

، با توجه به مطالبی که قبالً گفتریم، کرامالً روشرن    فس و روح انسان بر قوای ملکی خود و اعضای خودپس تأثیر فوق العاده ن

دهرد؛  است. یکی از آن قوای ملکی، قوه تکلم یا گفتار است. اگر روح آدم روح ناسالمی باشد، در زبان خودش را نشران مری  

کند، بعضی از احکام ظاهر هم سرایت به باطن ظاهر می عکسش هم همین طور است. یعنی همانطور که احکام باطن سرایت به

شود، به سرعت و به شردت در روح و نفرس   انجام می و پا و دست که توسط زبان، گوش، چشم ییعنی هر عمل زشت ؛کندمی

ت و شهوتی کند، با عالم طبیعت محشور است، طبیعتاً میل نفس به واسطه لذگذارد. چون آدمی در این دنیا زندگی میتأثیر می

ها و شهوات در این عالم با . لذتبیشتر است پسنددکند، به انجام بعضی از اموری که شارع آنها را نمیکه در این عالم حس می

اند. چون قلب و نفس آدم در این دنیاست و حضور دارد، این حضور کند و مطابققوای ملکی نفس انسانی تقریباً انس پیدا می
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ها دارد. چون توجه و حضور انسان نسبت به عالم ماورا و ملکوت کمتر است، طبیعتاً ها و شهوتین لذتبیشتر میل به جذب ا

همره افرراد و   اند از او خواسته آن عوالم انس پیدا کند. لذا شرایع، برای رشد و صعود و تعالی و تکامل انسان تواند بادیرتر می

، یک فرد زنا، یک فرد خمر فردش هم انجام نشود؛ حتی یک فرد شرب های منهی عنه را ترک کند؛ حتی یکمصادیق طبیعت

کننرد  کذب، اینها انجام نشود. این به خاطر شدت تأثیر این امور در نفس آدمی است. از آن طرف هم تأکید می یک فرددروغ، 

ار شردید و سرریع اسرت و    ها در نفرس بسری  ؛ برای اینکه تأثیرگذاری قبایح و سیئات و زشتیاعمال حسن به مراقبت و تکرار

اثرگذاری یک دروغ و تهمت و یک ناسزا گفتن با زبان در روح تأثیرگذاری حسنات و فضائل در نفس بسیار کند است. یعنی 

تر است تا تأثیرگذاری یک فعل و عمل خوب. این هم به خاطر حضور انسان و نفس آدمی در عالم آدم بسیار شدیدتر و سریع

 ملک است. 

کند، و حسرنات  تیره و کدر و تار می آن را گذارد وبه این نکته که سیئات اعمال به سرعت در روح انسان اثر می با توجهپس 

کمتر و دیرتر مؤثر است، باید توجه کنیم که این اعضا، زبان، دست، پا، گوش، چشم، چگونه اگر یک کرار زشرت از آنهرا سرر     

ای کره بره عنروان    کنند. نکتره ادا نشود، چگونه روح ما را خراب می دارند بزند، یک حقی از آنها پایمال شود و آن حقوقی که

حق اللسان اینجا الزم بود ذکر کنم این است که برای اینکه بخواهیم حق اعضا را ادا کنیم، خیلی باید دقت  بیان مقدمه ورود به

ثیرگذاری رفتار ناشایست زبان را در روح کنیم که ادای این حقوق، ادای حق زبان، در واقع مثل یک ترمزی است که جلوی تأ

شود مگر اینکه به یک طریقی آن را جدا کنریم.  ماند و با ما قرین میگیرد، که اگر این اثر در روح پدید آمد، این باقی میما می

و آن را یرا  دارد  اوانسان هر چه خواست بگوید؛ هر جزئی از اجزاء رفتار و حرکاتش تأثیر در روح و نفرس   اینطور نیست که

کنرد و زبران ناپراک، روح را ناپراک     کند. این تأثیر دو طرفه است؛ روح ناپاک، زبان را ناپاک مری کند یا آلوده میپاالیش می

 کند. می

 وجه تقدیم حق زبان

داشت؟ امام سجاد)ع( در بین اعضا حق زبان را مقدم کرد. بیان حق زبان مقدم شده بر سایر حقوق؛ چرا؟ آیا این دلیل خاصی 

های خداوند به انسان، زبان باشد. در سوره ترین نعمتچرا از چشم شروع نکرد؟ چرا از گوش نفرمود؟ به دلیل اینکه شاید مهم

ها ذکر عمت، تعلیم بیان را مقدم بر همه ن«عَلَّمَهُ الْبَیَانَ *خَلَقَ الْإِنسَانَ  *عَلَّمَ الْقُرْآنَ  * نُالرَّحْمَـ»فرماید: الرحمن که خداوند می

ترین امور هم باشد. چیزی تواند مشکلکرد؛ این حاکی از آن است که این بزرگترین و برترین نعمت است، اما در عین حال می

 وارد شرده ترین نعمت است، قهراً ادای حق آن هم نسبت به بقیه مقردم اسرت. در اینجرا روایراتی     که برترین نعمت است و مهم

م زبان در کالم امام سجاد)ع( چند نکته دیگر دارد که در هفتره آینرده بیران    ی. وجه تقدن خواهیم کردکه بیادرباره اهمیت زبان 

 خواهیم کرد. 

«والحمد هلل رب العالمین»           


