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 خالصه جلسه گذشته

شود، عرض دهند به منظور پیشگیری از بارداری و این راه موجب عقم دائم میدر مورد دو راهی که مردان یا زنان انجام می

ن خواهیم ببینیم آیا ایهایی است که در این مسأله الزم است مورد توجه قرار گیرد. میکردیم بحث ما براساا  پی  ررض 

 شود، جایز است یا نه. ا با توجه به اینکه موجب عقم دائم میراه ا یعنی بستن لوله در مردان و زنان 
 نکته

به این نکته باید توجه داشت که بستن لوله چه در مردان و چه در زنان، کار طبیب است؛ پزشک است که ری الواقع با عمل 

ه از کند چیست. یعنی ما کبندد. باید ببینیم در این میان نق  خودِ شاصیای که اقدام به بستن لوله می  ها را میجراحی لوله

ستند به م و اخریدهیم میمساتندا  به طبیب مورد بررسای قرار   تارة یم، این رعل را کنعمل وازکتومی یا توبکتومی بحث می

گیرد؛ به حسب ظاهر این شاصیای که اقدام به این کار کرده است. به هر حاا این به عنوان یک رعل مورد بررسی قرار می  

کند باید از نظر اقدام به این کار میهاای قبیی عمادتاا  و ری الجمیه به عنوان رعل خودِ مرد یا زن که    روش هم مثال روش 

بندد و ها را میدهد و آن کسی که عمال  لولهشارعی حکم آن معیوم شود، ولی او رق  خودش را در اختیار پزشک قرار می 

یعنی کسی که است در مورد مباشر پب یک جهت است؛ او شاود، پزشاک اسات. پب مباشر خودِ    ساازی می موجب عقیم

دهد، در واقع شاید جنبه سبب پیدا کند. منتهی اما کسی که خودش را در اختیار پزشک قرار می .بنددرا میها مساتقیما  لوله 

 دهد تا با عمل جراحیکند و خودش را در اختیار طبیب قرار میاین سبب چه بسا اقوی از مباشر باشد؛ یعنی او مراجعه می

 ها را ببندد. لوله

کند، یکی پزشک و یکی هم خودِ شصیی که این عمل روی او انجام انتساا  پیدا می عیی أی حاا این کار به دو شاص   

شاود. ما عمدتا  نظر به آن شاصیای داریم که اقدام به این کار کرده اسات. طبیعتا  حکمی که اینجا اختیار شود، به خود     می

شااود. فاارر نظر از این جهت،  میکند. یعنی حکم این دو تقریبا  با این بحث معیوم مباشاار یعنی طبیب هم ساارایت می 

 شود،که نوعا  با این روش انجام می -چه در مردان و چه در زنان  -که آیا دلییی بر حرمت عقیم ساازی  خواهیم ببینیم می

 داریم یا نه. 
 ادامه بررسی دلیل حرمت اضرار به نفس

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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اند عقیم سازی اضرار به نسب است و اند، اضارار به نسب است. گسته ترین دلییی که برای حرمت عقیم ساازی ککر کرده مهم

اضارار به نسب حرام اسات، پب عقیم سازی حرام است. یک قیا  شکل اوا که هم از حیث فیری و هم از حیث کبری   

سازی به نحو کیی حرام است، قبال  ری الجمیه مورد بررسی قرار  باید اثبات شاود. از حیث کبروی، یعنی این قییه که عقیم 

به توانیم بین ضرری که معتدبه است و ضرری که غیر معتد. گستیم دلییی برای حرمت اضرار به نسب مطیقا نداریم. میگررت

بران نیست و قابل جتر ضرری که به نوعی منجر به هالک نسب یا یک ضرری که است تسییل قائل شویم، یا به تعبیر دقیق

رر شود؛ چون ضاش از ضرر معتدبه محدودتر میخساارات عظیم دارد، یعنی حتی باالتر از معتدبه، اگر این را بگوییم دامنه 

شود، چه از حیث مالی و چه جانی و چه عرضی. قدر متیقن از معتدبه باالخره از نظر عرر خییی از ضاررها را شاامل می  

ضاراری است که موجب از بین ررتن و هالکت انسان شود یا واقعا  یک چیزی در حکم از بین  حرمت اضارار به نسب، آن ا 

نکه تر، ضرر معتدبه است ولی ایررتن و هالکت انسان باشد؛ این قدر متیقن از حرمت اضرار به نسب است. یک مرحیه پایین

البته تسییل این بحث باید در جای خود در بحث  آید.بصواهیم مطیق اضارار به نسب را حرام بدانیم، این از ادله بدست نمی 

 از قاعده الضرر به دقت مورد بررسی قرار گیرد. 
 معنای ضرر

بایست این ما می IUDقبال  هم در بحث از استساده از روش  ی الزم اسات مورد توجه قرار گیرد. نکته مهمی در بحث کبرو

نبود ولی اینجا الزم است که از این زاویه هم  طرح آنی برای کردیم اما آنجا شااید خییی ضارورت  را تا حدودی مطرح می

مورد توجه قرار گیرد. ما بر ررض اثبات کردیم که ضارر رساندن به خود حرام است، چه مطیقا و چه ضرر معتدبه یا ضرر  

 که اساسا  این ضرر به چه معناست.منجر به هالکت نسب. مسأله این است 

 اقوال

ین رقها این اختالر وجود دارد؛ هم در بین لیویین در مورد معنای ضاارر اختالر اساات و هم در ب اقواا مصتیسی در اینجا 

 شود.دیده می

ان اند. نقیهای لیت ضرر را به معنای نقیان دانستهیک قوا آن است که ضرر عبارت است از نق ؛ در برخی از کتا  .9

مقابل کماا اسات؛ این خییی دامنه وسیعی دارد. مثال  اگر کماا یک موجود متعارر را به برخورداری از یک سری اجزا  و  

شود. نق  یعنی عدم الکماا؛ البته در معنای به عنوان نق  تیقی میشارای  بدانیم، رقدان هر جز  و شارد در آن موجود   

خودِ نق  هم اختالر اسات، اما اجماال  نق  دامنه بسیاری وسیعی دارد. هر چیزی که کامل نباشد، یعنی اگر موجودی به  

و شرای  مسقود  مند باشد، چنانچه یکی از این اجزا بایسات از یک خیوفیات و اجزا  و شرایطی بهره حساب نوع  می 

 شود. شود، اینجا عنوان ناق  اطالق می

معنای دیگر این اسات که ضارر عبارت اسات از ضد نسع؛ یعنی کأن ضرر و نسع، امران وجودیان الیجتمعان، با هم قابل     .2

 نسع و چیزی که میاد با نسع است. اجتماع نیستند. ضرر عبارت است از ضد

ت است از اینکه اتساقی در موجود بیستد و نقیی در او ایجاد شود، در حالی که هیچ یک قوا هم این است که ضرر عبار .3

غرض عقالیی در کار نباشاد. یعنی اگر مثال  یک نقیای پی  آید و یک قِییتی حافل شود، لکن به دنباا این نق  و قییت   

برای انسان ضرر دارد؛ اما چون  که پُرخوری یا کثرت جماع مثل اینکند. یک غرض عقالیی باشاد، اینجا ضرر فدق نمی 
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ایجاد روقة طکثیر الوجود دارد و آن عبارت اسااات از آن التیاکی که برای شاااص  پُرخور ها یاک غرض عقالیی در آن  

 شود. شود، پب ری الواقع این از دید عرر ضرر محسو  نمیمی

ر عین حاا بگوییم در این موارد قبح آن کار ررق اسات بین اینکه ما این را میداق ضرر ندانیم یا میداق ضرر بدانیم اما د 

شاود. اینکه چیزی موضاوعا  ضرر نباشد یا موضوعا  عنوان ضرر بر آن منطبق شود ولی حکم ضرر را نداشته   برداشاته می 

 باشد، اینها متساوت است. 
 فرق اقوال

 شود؛ منتهی اگر اینطبق معنای اوا که ضرر عبارت از مطیق نق  است، اینجا به طور کیی از نظر عرر ضرر محسو  می

شود و از نظر عقال پییرش آن ضرر ضارر با یک غرض عقالیی مزاحمت پیدا کند، آن غرض عقالیی مقدم بر این ضرر می 

تی یک غرض عقالیی در کار باشد، پییرش آن ضرر را برای کند. یعنی موضاوع ضارر منتسی نیسات، بیکه وق   را موجه می

ضوع ضرر مو انتسا شود. پب قبیح ندانستن ضرر غیر از دهد. یعنی دیگر اینجا ضرر قبیح محسو  نمیعقال موجه قرار می

 است.

رر ابل این ضااعبارت از مطیق نق  اساات، دیگر طبق این دیدگاه ما کاری به این نداریم که در مقضاارر پب اگر ما گستیم 

یی برای شود و آیا غرض عقالنسعی باشد یا نباشد و بعد محاسبه کنیم و بسنجیم که در مقابل این نق  چه نسعی حافل می

شود و عنوان ضرر موجود است. منتهی اگر موضوعا  ضرر محقق میبیکه در هر فورت تحمل این ضارر وجود دارد یا نه،  

یا یک غرض عقالیی برای این ضاارر در نظر گررته شااود، اینجا دیگر قبح ضاارر ای در تحمل این ضاارر باشااد یک رایده

رود و این دیگر قبیح نیست. مثال  اگر کسی ماا خود را به دیگری ببصشد، باالخره انساق ماا موجب نق  رساندن از بین می

تا  هر را میداق ضرر دانستیم، طبیع در ماا است اا البته اگر مطیق نق  را ضرر بدانیم ا یا اگر ضرر معتدبه و نق  معتدبه 

شود. منتهی چون در مقابل این نق  در ماا یک غرض مقداری از ماا که قابل توجه باشد و کم شود، این میداق ضرر می

شود؛ یک دسته از ضررها، ضررهای قبیح هستند و عقالیی وجود دارد، دیگر قبیح نیسات. یعنی کأن ضاررها دو دسته می  

 شود.ازائی است که در برابر این ضرر عاید شص  میررها، ضررهای حسن هستند و این تابع آن مابهدسته دیگر از ض

پب در دیدگاه اوا، ضارر عبارت است از مطیق نق ؛ منتهی گاهی این ضررها به اعتبار آن غرض عقالیی مترتب بر آن،  

نیست. یعنی اگر ما ضرر را ضد نسع دانستیم یا اساسا  شود. اما در دیدگاه دوم و دیدگاه سوم مسأله اینطور قبیح محسو  نمی

گستیم ضرر از مساهیم عرری است که عرر بعد از کسر و انکسار و محاسبه هزینه و رایده، آنچه که بعد از این محاسبه باقی 

یی یا غرض عقالبیند اگر اینجا یک نقیاای پیدا شااده و در مقابل آن یک منسعت و رایده مییعنی کند. ماند را لحاظ میمی

کند. چون معیار عرر این است که گوید اینجا افال  ضرر فدق نمیحافال شاده و این رایده بی  از آن ضارر است، می   

آید. مثال  خدای نکرده اگر کساای مبتال به یک بیماری کند که در مقابل این ضاارر چه منسعتی میمحاساابه و مقایسااه می 

دارد و پا یا دست او عسونت کرده به نحوی که اگر این عیو قطع نشود، این عسونت به  العالج باشد، مثال  بیماری دیابتفعب

شود. درست است قطع عیو یک نق  است ولی آن رایده و منسعتی کند و موجب مرگ میهای بدن سرایت میسایر قسمت

است؛ اینها را با هم مقایسه  شود آنقدر زیاد است که کأن گویا این شص  ضرر نکردهکه در اثر قطع این عیاو حافل می 
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شود ولی ضرری است که قبیح گوید افال  ضرر نکرده است. در حالی که در دیدگاه اوا این ضرر محسو  میکند و میمی

 شود. اما در دیدگاه دوم و سوم اساسا  عنوان ضرر شاید در اینجا منطبق نباشد. نیست و حکم به قبح آن نمی

ای از رقیهان معتقدند که اساااسا  در جایی که یک نقیی ایجاد بینیم. عدهمیهم ن رقها و اهل رقه نظیر همین تساوت را در بی

شاود ولی یک غرض عقالیی یا یک میایحت اهم مترتب شود، اینجا افال  عنوان ضرر منطبق نیست. البته در این دیدگاه   

یند ضرر گورا اختراع نکرده است. اینها میضرر یک حقیقتی است که شارع آن  نیست یعنیضرر دارای یک حقیقت شرعی 

داند که یک مییحت و منسعت اهم یا غرض عقالیی قابل قبولی در یک مسهوم عرری است و عرر در جایی این را ضرر می

 گویند. کار نباشد. آنها بیشتر در مقام تحییل دیدگاه عرر این چنین می

 شااود و کم و زیاد در اینجا تأثیریکه چه مقدار هزینه و نق  ایجاد می اگر ما با این دیدگاه نگاه کنیم، دیگر ررقی نیساات

ای گیرد. ممکن است یک هزینه زیادی باشد اما چون رایدهای قرار میندارد؛ مهم این است که این هزینه در برابر چه رایده

نیست. ممکن است یک هزینه گوید که اینجا افال  ضرر شاود بسایار مهم است، مجموعا  عرر می  که عاید این شاص  می 

تری باشاااد و غرض عقالیی شااود، یک رایده مهم گیرد و محاساابه می ای که در مقابل آن قرار میکمتری باشااد و رایده 

گوید ضرر نیست. پب طبق این دیدگاه باید یک نسبت قابل قبولی بین هزینه و رایده تری باشاد، باز هم در اینجا می مقبوا

سا  اکنند که اینجا اسرا بپییرد، ادعا می آنموع رایده و منسعت بی  از هزینه و تا حدی بود که عرر ایجاد شود. اگر در مج

 ر و انکسار هزینه و رایده ندارد.آنجا کاری به کس کند.در دیدگاه اوا مسأله ررق می فدق عنوان ضرر محل تأمل است ولی

منعست و غرض عقالیی، اگر وجود داشته باشد این است که این کند که نق  ایجاد شاده ولی نق  رایده و  او رق  نگاه می

 شود. قبح برداشته می

نق  م شود یا اگر ه نق  حافلتوانیم بگوییم حرمت اضارار به نسب در فورتی است که  با توجه به آنچه گسته شاد، می 

. عدم 2؛ حیوا نق . 1است: . پب حرمت در مورد اضرار به نسب منود به دو چیز حافل شود ولی رایده آن کمتر باشد

و غرض بود، عنوان  گوید اگر یک جایی رایدهوجود رایده و منسعت. این برآیند این دو دیدگاه اسااات. آن دیدگاهی که می

نوان گوید در هر فورت عضارر محقق نیسات، طبیعتا  وقتی موضوع منتسی شود حکم نیز منتسی است. آن دیدگاهی که می  

ده و کند در جایی که رایشود، باالخره نگاه میگر رایده یا منسعتی باشد، دیگر حکم به قبح نمیشاود ولی ا ضارر محقق می 

تواند حکم به قبح این ضاارر کند. این کبرای کیی در مورد منسعت به نحوی اساات که بر این نق  غیبه دارد، قهرا  دیگر نمی

جا معیوم شاود که واقعا  در اسااتعماالت لیوی ضرر به چه  حرمت اضارار به نسب اسات که البته باید با تتبع، بیشاتر در این   

اهم وجود دارد فادق  آید اما یک رایدهمعناسات و عرر چه قیااوتی دارد. آیا عنوان ضارر در جایی که نق  پی  می   

 نیست؟ 

   در انسب.اند، ضرر به معنای مطیق نق  است، چه نق  در امواا و چه نقرسد از مجموع آنچه اهل لیت گستهبه نظر می

دانند. اگر کسی مثال  یک سوم اموال  منتهی اگر ضارر در جایی بود که یک رایده اهمی داشت، دیگر عقال این را قبیح نمی 

گویند آن کسای که به خدا معتقد است، اگر این  را انساق کند، باالخره از دید عرر نق  تحقق پیدا کرده اسات. اما عقال می 

ر رساند؛ یا دخداوند متعاا بسیار بی  از آنچه که او از این حیث متحمل ضرر شده به او نسع می ضارر را در دنیا کرده، اما 
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رر شود، باالخره این ضدنیا به عنوان اثر وضعی انساق یا در آخرت به واسطه مقامات معنوی که با این انساق برای او پیدا می

 شود این معناست؛ یعنی یک نقیی که اگر رایدهل لیت استساده میشود. آنچه که از مجموع انظار و آرا  اهو نق  جبران می

 رود. و غرض عقالیی داشته باشد، قبح آن از بین می

بر این اسا ، در عقیم سازی و بستن لوله مردان باید ببینیم آیا این ضرر محقق هست یا نه. اینجا یک بحث فیروی پی  

توانیم م، میه نسب هست یا نه. ما اگر بصواهیم این بحث فیروی را دنباا کنیآید که آیا عقیم سازی از میادیق اضرار بمی

 بررسی کنیم. -رایده بیشتر باشد یعنی اینکه ضرر مطیق نق  باشد یا نقیی باشد که از  -براسا  هر دو مبنا 

د. در اینکه کنطبق دیدگاه اوا اگر ضارر به معنای نق  باشاد، باید ببینیم آیا عقیم سازی یک نقیی را در انسان ایجاد می  

کسای شرایطی برای او پی  آید که امکان باروری در او از بین برود، این یک نق  است. در اینکه این میداق نق  است  

ی شود افال  فسات مردانگبا اخته کردن ررق دارد؛ آن کسی که اخته می تردیدی نیست. درست است که مسأله عقیم سازی

ارتد. ولی نسب امکان باروری برای انسان یک کماا رود، اما در بستن لوله این اتساق نمیو آن حاالت مردانگی او از بین می

 ا به عرر بسپارید و این دو انساناست. اگر یک انسانی از این کماا برخوردار نباشد ناق  است. شما ررض کنید این دو ر

را در برابر قیاوت دیگران قرار دهید، اگر یک کسی این خیوفیت را داشته باشد و کسی دیگر نداشته باشد، آیا آن راقد 

شود؟ شکی در این نیست. اگر کسی این نق  را بصواهد در خودش ایجاد کند، این یک این خیوفیت ناق  محسو  نمی

 ضرر است. 

. در دیدگاه دوم و سوم عنوان ضرر در هر فورت نق  محقق شودکند که گاه اوا عنوان ضرر در فورتی فدق میدر دید

رود؛ یعنی دیگر از نظر عقال قبیح نیست. این هسات؛ منتهی اگر رواید و منارعی وجود داشاته باشاد، قبح این کار از بین می   

یک رایده و منسعت و غرض عقالیی در این کار وجود دارد یا نه. اگر اساات که آیا  ای بساایار مهم و تعیین کنندهطهنقطه، نق

بگوییم یک رایده و غرض عقالیی وجود دارد، قهرا  یا اساسا  اینجا دیگر ضرر نیست یا دیگر قبیح نیست. اگر گستیم رایده یا 

 شود. قبح آن ثابت می منسعت عقالیی وجود ندارد، قهرا  عنوان ضرر فادق است یا اگر عنوان ضرر هم فادق باشد،

 

«نیوالحمد هلل ر  العالم»                           


