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 خالصه جلسه گذشته

شااودع عرش شاای ازی ا  ادلدع  نین محقق می هیک مردان ودر مورد دلیل بر حرمت عقیم ساای ک  د در لیلب بنااول لولد

حرمت اضرار بد نفس است. هم بحث  بروک حرمت اضرار بد نفس را مطرح  ردام و هم دربیره معنیک ضرر در اال عنوان 

 د تعرش لرار گرفت. مطیلبی را ذ ر  ردام و الوال مخولفی  د در اال رابطد ذ ر شیهع مور
 نتیجه بحث در دلیل اول

شاود  د اگر نق  در بین اننین ااجید شود ای در میل و عرش اننینع منلمای  عنوان ضرر اید  است   نویجد بحث اال می

بیشی  د بووانی اال نق  را پوشش دهیع در  یر اگر اک غرش عقالای  حیلاگر ضرر لیبل توجد بیشی اال حرام است.  ولی

خواهیم روک ای  عنوان ضرر پیفشیرک  نیم و بگوایم د. می خیلی نایرونهیات اال اسات  د لب  ضرر بد نفس ا  بیل می 

 نی. چون اال منألد خیلی موضوعیت نیارد  فعال  مهم اال است  د آای هر  جی  د نق  محقق شایع عنوان ضارر ای  می  

 چنیل اضرارک لب  دارد ای ند. 

 نی  د اک غرش عقالای  د تحقق پییا میعنوان ضارر در اورتی   شاود ای فویم مطلق نق  ضارر محناوم می  اگر می گ

اگر اال بیشی ددر  یر اگر اک غرش عقالای  تزلیف روشل است. بر اال اسیسبرابرک بی آن ضرر  نی وجود نیاشود بیشی 

موضوع  فیءانو نی  د می عیم حرمت اضرار بد نفس را منونی بد ضارر بد نفس لبی  نینت. ا  حیث نویجد چنیان فرلی نای 

سیلبد بد  ضرر. اگر ضرر عقالای وجود داردع لب  نیارد نیع ای بگوایم چون اک بگوایم اانجی اااال  ضرر ای  نای  نیم و 

ر دنبود ولی اک غرش عقالای هم ای اگر سیلبد بد انوفیء موضوع  شود.موضوع شیع لهرا  حزم بد حرمت هم منوفی می انوفیء

اال حزم ای بد جهت انوفیء موضاوع منوفی شود ای بد جهت وجود اک    نی  دع فرلی نایشاود میمنوفی   یر بیشای حرمت 

 غرش عقالای  مهم اال است  د اانجی حرمت اضرار ثیبت نینت. 

االن عایه بحث اال است  د ببینیم آای عقیم سی ک ضرر دارد ای ند. اعنی ا  نظر اغروک بیشور بیای اال جهت مورد توجد و 

ت  بد هر حیل ااجید اک نق  اساا -اعنی بنااول لولد مردان ای  نین  -بگوایم اال  یر  د. بعیی نیناات  دبررساای لرار گیر

رک هیک  ن هم بیروهی و  ایالت مردع توانیای تولیی مثل اساات و ازی ا  لیبلیتتردایک در اال نیناات  د ازی ا  لیبلیت

شود. اگر اک دست  نی لطع اسات. اال براک مرد و  ن اک  ایل است  منلمای  فقیان اال توانیای اک نق  محنوم می 

نیبینی شودع بیالخره اال نق  است. منألد توانیای تولیی مثل هم اک  ایل است و نبودن آن لطعی  نق  شود ای اک چشم او 
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توان غرش عقالای در نظر گرفت ای ند. اگر اک غرش شود. منوهی بیای ببینیم آای براک اال نق  ای ضرر میمحناوم می 

  نیارد. چون اگر  نی بگوای اانجی بی وجود اک غرش عقالای براک اال  یر تصاوار شودع حیالل اال است  د اال  یر لب 

  نی ولی چون اک غرش نیع لهرا  حرمت ثیبت نینت  ای  نی بگوای ضرر ای  میضرر ای  نایعنوان عقالای اااال   

 شود. ترک هنتع اال اضرار لبی  نینتع لهرا  اانجی هم حزم حرمت منوفی میعقالای مهم

ت  د می ببینیم آای در عقیم سی ک اک غرش عقالای وجود دارد ای ند. فرش می هم اال است پس هاد چیز داار میار اال اس

اهیم خوبد حنب حزم اولی می رورت و امثیل اانهی در  یر نینت بلزدی ضنوان ثینوک مثل مصالحت ای اضطرار ا  د اک ع

 ای ند. اال منألد را بررسی  نیم. بیای ببینیم آای غرش عقالای براک بنول لولد هنت 

 نی نیی ک بد فر نیآورک نیاردع ای اساایساای  توانیای و فزر می -چد مرد و چد  ن  -یال فر نی اساات  ناای  د داراک چن

نگهیارک فر نی نیارد و سالم او بیال رفود و مثال  امزین تربیت آنین را نیارد ای اشوغیالتی داردع منلمای  براک چنیل شخصی بی  

نینت  د بگوایم اال اشزیلی نیارد  اعنی حزم  نیم بد جوا  عقیم سی ک براک  نی  د داراک وجود اال غرش عقالای بعیی 

 اگرو طبق نظر دعنوان ضرر اید  نینت  طبق اک نظرفر نیان موعیدک است. اگر اال غرش عقالای وجود داشود بیشیع 

د لحیظ اال را ب البودشود. منوفی می اگر عنوان ضارر هم اید  بیشیع داگر لبی  نینت. در هر دو اورت لب  عقیم سی ک 

 م و ند اک مصحلت ای اضطرار نوعی.گیراشخصی در نظر می

 نی  د آن ضاارر را موحال شااود ای در میالوضاای اک دارد  د فر نیآورک براک او خطرآفرال اسااتع اال اگر  ناای بیایرک

 گیرد. ااره عنوان ثینوک لرار میدر د ع هرچنی االمجاوع بگوایم بی  نر و انزنیر داگر ضررک وجود نیارد

عایه جیای مورد بحث و سااال و شبهد است  د  نی فر نی موعید و  ثیر نیارد و اال مشزالت هم وجود نیارد امی بد هر  

خواهی تایم ولت انرژک خود را ارف  یر  نی و فرش خواهی تحصیل  نی ای میدار نشاود  ای مثال  می خواهی بچددلیل می

اگر اک غرش عقالای براک اال  یر تصوار شود  د ا  دای خودِ او اهایت  بد هر حیلفر نی موعید هم نیارد.  اال اسات  د 

 نی اگر هاد ولت او اارف تحقیق و بررسای و جناوجو و  شافییت جیای شاودع اال بهور اسات و بیشور       دارد و فزر می

انیم بگوایم؟ فرش می اال است  د در چهیرچوم اال توتوانی بد جیمعد بشارک خیمت  نی. اانجی ا  نظر شارعی چد می  می

ادلد داگرک هنت  د آنهی را هم إن شیء اهلل بررسی  هرچنی نیم  اعنی ا  حیث اضارار بد نفس.  دلیل مناألد را ار ایبی می 

لیبل و  بینی نیم. ولی فرش اال است  د اگر  نی بی اال دایگیه  د اک غرش عقالای در عقیم سی ک براک خودش میمی

رام یم ح نیع اانجی بد چد دلیل بگواو اال غرش عقالای جبران آن نق  و ضرر حیال ا  عقیم سی ک را می دفیع هم هنت

  است؟

 خواهی ا   ار بیرمی اک نیارد بلزدگوای حوالد نیارم و دلیل لینع  ننیهو مثال می نای هی  غرش عقالای نیارد   امی اگر

هیند الیام بد اال ب توانینای نی بووان آن را جیاز داننت. و لذا منئولیت فرار  نی و  آ اد و الد و رهی بیشیع بعیی است  د 

 نیع بد عقیم سای ک  نی. اگر اک غرش عقالای بیشای  د بد نوعی موضاال منفعوی است  د جبران آن نق  و ضرر را می   

ای ا  بیم اانزد در اال موارد اسیسی  عنوان ضرر اید  نینت ای ا  اال بیم  د اگر هم  وجود نیارد.آن  دلیلی براک حرمت

 رود. تر  نیر میدر برابر آن اغراش عقالای مهم لب  آنعنوان ضرر اید  بیشیع 
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بی اک غرش عقالای انجیم شود  د عقیم سی ک و بنول لولد چد در مردان و چد در  نینع اگر بد هر حیل نویجد بحث اال می

شود  د اال غرش عقالای جبرانِ آن نق  و ضرر را  نیع اال اشزیلی نیارد  امی اگر اال غرش عقالای نبیشیع وجهی براک 

جوا  و مشاروعیت آن وجود نیارد. البود بیای توجد  رد  د می در دلیلی  د بد عنوان حرمت اضرار بد نفس گفویمع آنجی هم  

اضرار بد نفس در جیای حرام است  د ضرر معویبد بیشی و منجر بد هال ت ای مقیمد هال ت شخ  بیشیع اشایره  ردام  د  

 ای اگر هم هال ت نینت در حزم هال ت نفس بیشی. می بد نحو  لی حرمت اضرار بد نفس را نپذارفویم. 

ر رتی ثیبت اسات  د اک ضر پس بی مالحظد آن  برک  د حرمت اضارار بد نفس بد نحو مطلق ثیبت نیناتع بلزد در ااو   

چد  گفویم د معنیک ضاارر  و بی مالحظدجینی داشااود بیشاای ای اک ضاارر خیلی بزره  د بد هی  وجد لیبل جبران نبیشاای. 

ضرر لبی  محنوم  اگر اال  یر بیون غرش عقالای بیشای  مالحظد اانزدو نیز  رساینین آن بد نفس حرام اسات   ضاررک 

اک ضرر بزره و معویبد استع اک ضررک است  د لیبل جبران نینت. ضرر جینی  عقیم سی کع بیاهی است  د شاود می

نینت ولی در حزم ضرر جینی است.  نینی  د فر نی نیارنی ای لیبلیت تولیی مثل در آنهی نینتع ببینیی چد مشزالت روحی 

ارد و  د اال شخ  دوست نی ننی. والعی  اال چیزک است  د لیبل جبران نینت. مازل است  نی بگوای و عصابی پییا می 

هی بی توجد بد عاللد و تایالی  د بد اال  نی. ولی نوع انناین شاود  اال حنایبش فر  می  خواهی و اااال  اذات هم نای نای

جهت دارنیع ولوی اال امزین براک آنهی فراهم نیناتع مخصوای  در سنیل بیالتر بیشور ا  اال جهت تحت فشیر روحی لرار  

  امی اگر اک غرش عقالای براک آن نینتگر اک غرش عقالای براک تحال اال ضرر نبیشیع اال  یر جیاز ا لذا گیرنی.می

 تصوار شود  د بووانی اال را جبران  نیع علی الظیهر اشزیلی در آن نینت. 

 اال نویجد مطلبی است  د در بررسی دلیل اول بد آن رسییام.

 ساال: 

فطرت اننین است. بد هر حیل در درا   و راک اانزد اال منألد خالف طبع و تایال اولیشود  باساوید: اوال  بیم آن بی  نای 

میت  د شای اال را محیسبد  نییع اانطور نینت  د افراد ا  اال موضوع فرار  ننی. االن مثال  در  شورهیک انعوی و پیشرفود 

ا   للیبیالخره در سنیل بیالتر بد اک حیام هاینهی ه د اال موضاوع مطرح اسات و سل جاعیت رو بد پیرک گذاشودع ولی   

بنینیع گاینشاین اال است  د اال لیبل بی گشت  هیک خودشاین را می بناییرک ا   ناینی  د لولد    ننی.فر نیآورک ا وفی می

 ننی. یاست. ولی اگر بیاننی و براک آنهی  یمل تشرا  شود  د اال لیبل بی گشت نینتع بنییرک ا  افراد الیام بد اال  یر نا

خواهیم فوواک  لی بیهیم  فقط ا   نی. می االن نایگوایی درساات بیشاایع اال عنوان داگرک پییا میبر فرش اانزد شااای می

فرمیایی  د اگر می اال را مجی  بیانیم چد تیلی فیسیک  نیم. آن چیزک  د شای میحیث اضارار بد نفس منألد را بررسی می 

فوواک  لی شاای بیای مطرح  نیی  اانجی ا  حیث اضارار بد نفس می اال منألد را بررسی   داردع آن بحثی اسات  د در مورد  

توانی حرمت را اثبیت  نی. بلدع شای بی مالحظد اک  نیم. آن ارتبیطی بی اال جهت نیارد  نهیات اال است  د اال دلیل نایمی

 دلیل نیارد.   نیی  د اال ربطی بد االحرمت را ثیبت میتوانیی میسرک امور داگر 

 ساال: 
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اال  یر بیالخره بیای بد  نیمع چد اانزد چنیل چیزک هم هنااتعاسااوید: بلدع اگر می اال بد عنوان اک حق براک  ن ای مرد بیا

 نی بیای بی اذن  ن بیشی و بیلعزس. می در عزل اال را گفویمع اانجی  د بد طراق اذن هانار بیشای. حوی اگر مرد اال  یر می  

 بد اذن هانر است. اولی منوط 

 ساال: 

بچد دار شوم خواهم در اک جیک دور افویده  نیگی  نم و االن نایطوالنی هیک خواهم بروم سیلگوای مل میاسوید: مثال  می

 لخواهم راحت بیشم  ااگوای مل حوالد نیارم و میتوانم. اال اک غرش عقالای مقبول است. امی اک ولت  نی میو نای

 ی لیبل دفیع نینت. د غرش عقالا

 دانی ضرر دارد امی در مقیبلهاین طور  د در مورد پر خورک گفویم  د اگر  نی پر خورک می  نیع درست است  د میالبود 

شود  د اال الوذاذ اک غرش عقالای است. اانجی هم بگوایم نفس راحت بودن و الد بودن و منئولیت آن اک لذتی حیال می

وتی براک او داردع ولو اک ضررک دارد امی اال حالوت آ اد بودن و رهی بودن اانقیر براک او نیاشولع اال خودش اک حال

 . تلقی شودعقالای  غرشاال هم اک  مازل است پوشینی  اگر اال را بگوایمعمهم است  د آن ضرر را می

 ساال: 

بد اورت  دار شیندمحروم شین ا  توانیای بچگوایم اعنی نفس اسوید: منظور ا  ضرر اک بیایرک نینت. ضررک  د اانجی می

خواهیی بفرمیایی  د اانجی الاصی  علید عنوان الضرر ای شای می ضرر لبی  نینت... بر اال اسیس دائم. .... ضرر هنت ولی

  ا  نی  چون ضرر عبیرتانی  د در اال موارد ضرر ای  میبعضی ا  بزرگین تصرا   رده عد اللب  فیداصی  علید ولزن

شودع اال اک نق  است ولی اال نق  ا  دای عقال لبی  نینت  مطلق نق  است. بیالخره ولوی ا  شای چیزک گرفود می

 نی. نق  اعنی عیم  ایلع عیم  یمل بودن.  ایل هر چیزک ا ائی وجود دارد  د آن را جبران میچون در برابر آن اک میبد

مطلق نق  بیشیع بد معنیک شود. اگر ضرر بودن آن نق  محنوم میبد حنب خودش است  شای اگر اک چیزک دارایع ن

اگر شود. اگر جبران شیع د. منوهی  أن ضرر دو دسود است  اک دسود بی اک چیزک جبران می نیای  میاانجی عنوان ضرر 

و لطع نخیع  شوددهی و  خای میاال ضرر لبی  نینت. مثال   نی  د جینش را براک دفیع ا  دال و نیموس و وطل می

دانی ولی ضرر و نقصی است  د بد خیطر آن اهیاف مقیس داگر اال را عرف لبی  نایمنلای  هنت شودع اال ضرر نینت؟ می

 دانی. بلزد حنل هم می

 ساال: 

 ننی یم اک  د براک حرمت اضرار بد نفس ذ راسوید: می ااال  وارد ادلد الضرر نشیام  د براک چد حرام است. بلدع ازی ا  ادلد

هایل است. دلیل عقلی و نقلی دارد ا   ویمع سنت و بعضی  هم اجایع. ازی ا  ادلدع حیاث الضرر است  د اال هم محل 

شود و اال فقط براک ضرر بد غیر است. در اال گوانی الضرر شیمل ضرر بد خود نایهی میاخوالف است  بیال معنی  د بعضی

براک د اال بحث نشیام  چون عرش  ردم  د چنیال رواات وجود دارد و ادلد موعیدک بحث و اخوالف است... می ااال  وار

میاییع می ا  فرمثال  دلیل عقلی براک لب  اضرار بد نفس بد چنی نحو تقرار شیه است. آن چیزک  د شای می آن ذ ر شیه است.

ه گفویم اانجی دو دایگیه است و اال منألد بی اانزد آن اجایلی عبور  ردام و  یرک بد آن نیارام. امی منألد اال است  د بیالخر



845 

 

وجود دارد امی در نویجد بحث می چنیان تأثیرک نیارد. حیال می بگوایم عنوان ضرر در اانجی اید  نینت ای  آندو دایگیه در 

رش ست  د می عشود. تأثیرک در بحث می نیارد  نویجد بحث می هایل اعنوان ضرر هنت ولی ضرر در اانجی لبی  شارده نای

  ردام. 

بد عقیم سی ک ا  راه بنول لولد چد در مردان و چد در  نین  د بی دلیل حرمت اضرار بد نفس مورد بررسی لرار اال راجع 

 گرفت. 
 یل دوم بر حرمت عقیم سازیلد

سوره ننیء. در بخشی ا   111ع اک آاد ا  آایت لرآن است  آاد 1انیدلیل دوم براک حرمت عقیم سی ک  د برخی ذ ر  رده

هِ»اال آاد اال چنیل آمیه است:    نیع خطیم بد خیاونی عرشع شیطین ولوی بی خیا گفوگو می«وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَی ِّرُنَّ خَلْقَ اللَـّ

خلقت خیا  یر شیطین است. هر  نی  د خلقت و . پس تغییر  نم تی خلقت خیا را تغییر دهنیمی  نی  د مل بد آنهی امرمی

و حرام است. لهرا  بنول لولد ا چد در مرد و چد در  ن ا  د منجر بد عقم   رده یآفرانش خیا را تغییر دهیع  یر شیطین

شودع اال هم مصیالی ا  تغییر خلق خیاست. اعنی مصیالی ا  اک عال شیطینی است  مصیا  اطیعت امر شیطین است. می

پس نویجد اال است  د اال  یر حرام است. ولوی تغییر خلق خیا منونی بد شیطین و بد امر شیطین بیشی و اال هم مصیا  

اش اال است  د عقیم  ردن و بنول لولد در والع عال بد امر شیطین است  اال تغییر خلق خیاست تغییر خلق خیا بیشیع نویجد

  د منلمای  جیاز نینت و حرام است. 

انی. منویل شواهیک را ا  بعضی ا  اسویاللی است  د برخی ا  بزرگین براک حرمت عقیم سی ک در اانجی ذ ر  رده اال

 لیلدمفنرال در هایل رابطد ذ ر  رده  د مثال  بیضیوک در تفنیر خود در ذال اال آاد اال مطلب را مطرح  رده  د عاوم اال 

هِ»گوای . ولوی می2 نیمنع ا  مطلق اخود  ردن را ثیبت می هم بد عنوان مصیا  تغییر ع اخود  ردن «وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَی ِّرُنَّ خَلْقَ اللَـّ

 هی توسط شیطین است.ه  ردن اننینخلق خیا ذ ر شیه است و ا  موارد اضالل و گارا

لد شین هم فرموده اال آاد منطبق بر مُثای مثال  بد اک  المی ا  مرحوم عالمد طبیطبیای در تفنیر الایزان اسونید  رده  د اا

 3 ردن و اخود  ردن است.

  حیل بیای دای اال دلیل تایم است ای ند؟اال محصل اسویالل لیئلیل بد حرمت عقیم سی ک است. 
 

«لیوالحای هلل رم العیلا»                           
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