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 خالصه جلسه گذشته

بود. روایاتی در مورد اخصاء وارد شده که بر طبق آنها از این عمل نهی شده بحث در دلیل سوم از ادله حرمت عقیم سازی 

و ظهور در حرمت دارد. تقریب استدالل به این روایات ذکر شد و عرض کردیم برای اینکه ببینیم آیا استدالل به این روایات 

دان یک توضیحات ه عملکرد بیضه در مرای ذکر شود. در آن مقدمه ما اجماالً دربارتمام استت یا نه  الزم استت که مقدمه  

 مختصری را دادیم.
 ت اخصاء(اادامه بررسی دلیل سوم)روای

ما گفتیم دو کار به عنوان کارکردهای بیضه در مردان وجود دارد؛ یکی تولید مثل است به اعتبار اینکه اسپرم در آنجا تولید 

پرم شوند  قهراً تولید اسها بیرون کشیده میوقتی که بیضه های رجولیت.شود و دوم ایجاد صفات مردانگی و ظهور نشانهمی

 . رودمیها و عالئم رجولیت هم قهراً از بین با توقف تولید اسپرم  آن نشانهو  شودمتوقف می

وران های یک شخص در دگویند اگر بیضهاند. میالبته برخی بین اخصتاء در دوران کودکی و دوران بررگاالی رر  گااشته 

کند. های مردانگی در او رشد نمیرود  آن هورمونبیرون کشیده شود  ضمن اینکه قابلیت تولید مثل در او از بین می کودکی

ا اگر رود. امشود  از بین میبروز و ظهور رجولیت مربوط میبه هایی که یعنی تغییر صدا  درآوردن مو بر صورت و آن جنبه

 های مردانگی آشتکار شده و مو بر صورت روییده و صدا تغییر کرده است؛ لاا هنشتان  چوندر بررگاتالی این اتفا  بیفتد   

 تأثیر چندانی در این بخش ندارد.

شود یا نه. این یک ماتأله دیگر هم اینجا وجود دارد که آن هم محل اختال  است و آن اینکه آیا انرال در خصی واق  می 

ها  مخصوصاً در دوران کودکی که غدد مربوطه هنوز رشد شدن بیضه اند با بیرون کشیدههم محل اختال  است؛ برخی گفته

اط های مردانگی ارتبهای منی ساز از اجرایی است که با آن جنبهرود. چون کیاهنکرده  دیگر توانایی بر انرال هم از بین می

گر در گیرد ولی ارال هم صتتتورت میاند که اگر در دوران کودکی این اتفا  بیفتد  ناتوانی بر اندارد. برخی این چنین گفتته 

انجامد. چون رشد غدد مربوطه تقریباً در دوران بعد از بلوغ طیّ دوران بررگاتالی خصی شود  کمتر به ناتوانی بر انرال می 

 شود. چند سال کامل می

از طریق  ید شود و بعدها  دیگر راهی ندارد که تولعلی أی حال این قطعی است که باالخره اسپرم با بیرون کشیده شدن بیضه

هم که گفتیم کوبیدن بیضه  وجاءهای منی ساز منتقل شود و از آنجا هم به سمت خروج از مجرای ادرار. در ها به کیاهلوله

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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رود. ن میارتد و اسپرم از بیکنند  همین اتفا  میشوند و تولید اسپرم میمربوط می هایی استت که به بیضه و یا کوبیدن رگ

دیگر امکان تولید مثل  ولیهای منی ستاز تولید منی کنند و این منی هم بر ررض همراه با شتهوت خارج شود    اگر کیاته 

 محل اختال  است.  وجاءدر مورد خصاء و نیات؛ گرچه خودِ توانایی بر انرال هم 
 بررسی دلیل

به روشنی بیان   مالک حرمت چیاتولی اینکه قدر ماتلمم این استت که در این روایات خصتاء حرام داناته شده است.     

 نشده است. اینکه در کودکی یا بررگاالی ررقی بین حرمت باشد  هم بیان نشده است. گرچه موارد این روایات همه مربوط

ظاهر این روایات حرمت مطلق خصتاء است.  . اند اطال  داردبه بررگاتاالن استت ولی ساستخی که رستول خداداد داده    

باشد که در یک عضوی از اعضای بدن اناان نقص ایجاد شده است؛ یعنی نقصی در بدن  این جهتبه حرمت محتمل است 

این جهت باشد که امکان تولید مثل از  به است محتمل وایجاد شتده و عضتوی از بدن خارج شده یا آسیبی به بدن رسیده   

 اینها در این روایات بیان نشده است. به هر حال بین ررته است. 

توانیم به این روایات استناد خواهیم ببینیم آیا ما در مورد عقیم سازی به روش جاری در این زمان میمیمهم این استت که  

 نیم و حکم حرمت را استفاده کنیم؟ک

چون این روایات خصی کردن یا اخته کردن را حرام کرده و این به دلیل عقیم شدن مرد بوده  سس در مانحن  أن یقول لقائل

 شود و به همین دلیل هم حرام است.گوییم حرام است چون باتن لوله مردان و باتن لوله زنان موجب عقم میریه هم می

بین  هو آن اینک آن چیری است که در گاشته مطرح شدداده شود  تقریباً شبیه ممکن است اما ساستخی که به این استتدالل   

 برد بلکه خصتوصیات ها رر  استت. خصتاء یعنی یک کاری که نه تنها امکان تولید مثل را از بین می  خصتاء و باتتن لوله  

اهد بر کند. شبرد یا کم میبین می ازرا کند. یعنی به طور کلی آن رغبت و میلی که به زنان وجود دارد  مردانگی را زایل می

 . شاهد دیگربگمارندحرماراها  ها وآنها را به خدمت در خانه کردند تااخته میاین مدعا آن است که در گاشته اررادی را 

به زنان رغبت یعنی مردانی که د «غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِِّجَالِ» :ستتتوره نور 13آیه  ذیلکه برخی از مفاتتتران در  اینهم 

اند آن مردانی که رغبت به زنان ندارند اند. یعنی گفته؛ خصی را از جمله مصادیق غیر أولی االربة من الرجال قرار دادهدندارند

 از جمله خصی. 

های خصتی این استت که شهوت و میل و رغبت به زن در او یا به کلی از بین ررته یا   دهد که یکی از ویژگیاین نشتان می 

ات بندد  خصوصیها را میعقیم یعنی کای که لولهدر ر ناچیر است و خطر ندارد. اما این در مورد عقیم صاد  نیات؛ باتیا 

 بندد تنها قابلیت تولید مثلها را میرود. کای که لولههای مردان که از جمله آنها رغبت به زنان استت  از بین نمی و ویژگی

. شودباقی است و هیچ ررقی ایجاد نمیدر او ان و امکان مقاربت و مباشرت و مجامعت  رود و اال میل به زندر او از بین می

کند ولی اینطور نیات که اصالً رغبت سیدا می شی از مردان تا حدی این تمایل کاهبرخی از گرارشات در درصد طبقبله  

 به زنان در این روش از بین برود. 

ات ها رر  است. اگر در این روایو بین عقیم سازی به روش باتن لوله وجاءو  ءخصادیم بین ای که بیان کرلاا با این مقدمه

شتتود که ما همین حکم را در مورد عقیم اند  با توجه به این عوارضتتی که به دنبال دارد  این دلیل نمیاز خصتتاء من  کرده
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ن  با هم متفاوت است. لعل مسازی هم جاری کنیم. چون اساساً نتیجه خصاء و نتیجه کارهایی مثل وازکتومی و توبکتومی  

از خصتاء در این روایات به واستطه آن عوارض و ضتررهای شدیدی است که در این ماأله وجود دارد و این ضررها در    

 شود. باتن لوله مشاهده نمی

 سؤال: 

ز این ا خواهدمیکنید که این من  به خاطر عقم است؟ ماتدل استاد: بحث این است که شما از کجای این روایت استفاده می

 رساند. ها را استفاده کند. عرض ما این است که این روایات این را نمیروایات حرمت عقیم سازی و باتن لوله

 سؤال:

  انرال و رغبت در خصی وجود دارد یا نه. ظاهراً یک ررقی بین اینکه ظها اختال  است که آیا اساساً نعورق بیناستاد: البته 

کودکی انجام شود و یا بررگاالی  وجود دارد ولی مالمماً در هر دو حالت ت چه در بررگاالی و چه  این کار در خردسالی و

رود. در حالی که در این شود یا از بین میدر کودکی تتتت این تمایل جناتی و این میل و رغبت در او به شتدت ضعیف می  

 توانیم حرمت عقیم سازی را استفاده کنیم. ات نمیارتد. لاا با این روایروشی که االن محل بحث ماست  این اتفا  نمی

 سؤال:

استاد: ظاهر کالم عثمان بن مظعون این بوده که هد  او این نبوده که خودش را عقیم کند بلکه هد  او این بوده که رغبت 

از  ه تنها دلیل من به این ماتتأله را در خودش از بین ببرد یا کم کند. حضتترت در ساستتو به او ررمودند روزه بگیر. اما اینک

 شود. اند  اما از این انحصار استفاده نمیشود. حضرت من  کردهخصاء این باشد  این از روایت استفاده نمی

بین  دیگر کند یات از عقیم شدن من  میبه هر حال اگر کاتی داللت این روایات را بر حرمت عقم بپایرد و بگوید این روا 

بیضته انجام شتود یا با باتتن لوله  ررقی وجود ندارد. ولی واق  مطلب این است که از این     اینکه این کار با بیرون کشتیدن 

 شود. روایات حرمت عقیم سازی به نحو مطلق استفاده نمی
 دلیل چهارم)اجماع(

یا به اند  اجماع استت. ادعا شده که ما اجماع داریم بر حرمت عقیم سازی  دلیل چهارم بر حرمت که برخی آن را ذکر کرده

تعبیر دیگر حرمت خصاء؛ یا اجماع داریم بر حرمت نقص عضو. دو ادعای اجماع در اینجا مطرح شده؛ یکی ادعای اجماع 

 مت عقیم سازی  اخته کردن و خصاء.شده بر حرمت ناقص کردن عضوی از اعضای بدن و یکی هم حر

ندد  در هایش را ببگویند کای که لولهکردن عضو  می کنند که ما اجماع داریم بر حرمت ناقصکاانی که ادعا می تقریر اول:

 شود.است و اجماع شامل اینجا می کند و این نقص عضوخودش یک نقصی ایجاد می

گویند عقیم سازی یک مصداقی از مصادیق اخصاء است. سس چه مجم ٌ علیه می .اجماع داریم بر حرمت اخصاء تقریر دوم:

شود و لاا این ماأله اساساً اجماعی ها هم میصاء  شامل عقیم سازی و باتن لولهحرمت نقص عضو باشد و چه حرمت اخ

 است. 
 بررسی دلیل چهارم

در مورد کبرای این ماأله بعید نیات که آن را بپایریم  یعنی به عنوان اولی نقص عضو حرام است اجماعاً. کای بدون وجه 

استتت و مثله کردن حرام استتت. هم نین بعید نیاتتت که بگوییم  بخواهد دستتت یا سای خودش را قط  کند  این مثله کردن
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این خصاء هم اجماعاً حرام است و شاید در بین شیعه و سنی یک اتفاقی وجود دارد بر اینکه اخصاء حرام است. اما عمده 

 از صغریات نقص عضو یا صغریات اخصاء -ی و باتن لوله در مردان و زنان یعنی عقیم ساز -است که ببینیم آیا این مورد 

 هات یا نیات. داخل معقد این دو اجماع  درشود یا نه. به عبارت دیگر مانحن ریه محاوب می

هایش را ببندد نقص عضو شده است؟ این چیری در مورد اجماع ادعایی در مورد اول  آیا اگر کای لوله بررسی تقریر اول:

کشتتند یا رگی را ها را بیرون میکند؛ در آنجا بیضتتهنکرده استتت. این با خصتتاء رر  می را از بین نبرده و چیری را خارج

ا در مورد بندد. یکند و لوله را میهای منی ساز را قط  میبرد. اما اینجا تنها ارتباط بین بیضته و کیاته  کوبد و از بین میمی

 بندد. آنها را می برد ها را به رحم میهایی که از طریق تخمدان تخمکزنان لوله

شود؟ اینکه چیری را از بین نبرده یا خارج نکرده است. بله  در کارکرد این این از مصادیق نقص عضو محاوب می آیا حال

   لاا ممکن است گفته شوداعضا یک خللی ایجاد کرده و به قول معرو  گردش کار این قامت از بدن را به هم ریخته است

 عملکرد و از اعضای بدنیدن و بیرون کشتیدن و قط  کردن نیاتت. همین که یک عضتتوی   نقص عضتو لروماً به معنای بر 

ر اعصاب کند. مثالً اگاینکه بگوییم عنوان نقص عضو صد  میبرای کارایی طبیعی خودش را نداشتته باشد  این کاری است  

چند هر شودص عضو محاوب میدست اناان قط  شود که این دست حس نداشته باشد و نتواند چیری را جابه جا کند  نق

 . دست قط  نشده است

 سؤال:

شود ولی این موقت است استاد: بله  گاهی بعضی از اعضای بدن اناان یک خلل و ایرادی در کوتاه مدت در آنها ایجاد می

 و دائمی نیات. 

ن را از ولی کارایی آشود شود و بیضه بیرون کشیده نمیاینجا هم بحث در این است که باالخره درست است چیری قط  نمی

 برد.بین می

. یعنی شودرود و تنها در یک بخش از کارایی آن اختالل ایجاد میاین هم قابل ساسو است که کارایی آن به کلی از بین نمی

 ردانگیهای مکند؛ اما آن هورمونکند و در آن اختالل ایجاد میهای منی ساز را قط  میتولید اسپرم و ورود اسپرم به کیاه

رود. لاا نقص عضو به معنای اینکه به طور کلی مان  کارکرد این دستگاه شود  و خصتوصیات و صفات مردانگی از بین نمی 

 رسد که این چنین نیات. به نظر می

یم توانیم بگویها مصدا  نقص عضو  یا میسس در مورد اول این صتغری محل تردید استت؛ یعنی عقیم سازی و باتن لوله  

 کند.کفایت میدر عدم استناد به این اجماع همین قدر  یا حداقل در آن شبهه وجود دارد که مصدا  نقص عضو باشد.نیات 

اما اینکه این ملحق به اخصاء شود و داخل در معقد اجماع بر حرمت اخصاء شود  این هم محل اشکال  بررسی تقریر دوم:

یل لبی باید به قدر متیقن اخا شتود. اینجا صریحاً معقد اجماع بیان  استت. چون اجماع در بین ادله دلیل لبی استت و در دل  

داخل در معقد روش هم شتده؛ اخصتاء به عنوان یک عمل غیر مشتروع در بین رقها شناخته شده اما از کجا معلوم که این    

 اجماع آنهاست. عقیم سازی مطلقا معلوم نیات که داخل در معقد اجماع باشد. 
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ما سیرامون این ادله چهارگانه گفتیم  باالخره این چهار دلیل بر حرمت را در اینجا مورد بررستتتی قرار بتا توجه به آن ه که  

دادیم. حاال وقت جم  بندی استتت که به طور کلی این چهار دلیل بر حرمت اقامه شتتده و ناتتبت به اینها اجماالً مالحظه  

 ؟ إن شاء اهلل در جلاه آینده بیان خواهد شد. ررمودید که یک اشکاالتی هم وجود دارد اما نتیجه نهایی چیات
 

«نیوالحمد هلل رب العالم»                           


