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جلسه  69ـ سهشنبه 63/3/5
سِ سٍیىشد اصلی دس حذیث الظشس تیاى ضذ ٍ روش ضذ وِ تشای سسیذى تِ ّش وذام اص سٍیىشدّا،
اسلَبّا ٍ سٍش ّای هختلفی اسائِ ضذُ است وِ تِ اّنّ آًْا اضاسُ وشدین ٍ چِ تسا وسی ایي سٍشّا سا
تلفیك وٌذ ٍ هذػی ضَد وِ هثالً اص الظشسّ ،ن ًفی استفادُ هیضَد ّن ًْی ،تذیي صَست وِ اگش «الظشَسَ»
سا تِ «ال وُجودَ هجوَّزٍ للضرَر» تفسیش وٌین تذیي هؼٌا ست وِ ٍخَد تدَیضی ظشس هحمّك ًیست ٍ ًِ خَد
ضاسع چٌیي حىوی سا تدَیض وشدُ است ٍ ًِ اخاصُ دادُ است وِ تٌذگاى خذا ایداد ظشس وٌٌذ؛ اص آى حیث
وِ خَد ضاسع چٌیي تدَیضی ًٌوَدُ است ًفی حىن ظشسی خَاّذ تَد ٍ اص ایي حیث وِ تدَیض ظشس
تشای ػثاد ًىشدُ است دس ٍالغ ًْی اص ظشس وشدُ است.
تلىِ هوىي است وسی ادّػا وٌذ «ال ٍخَد للعشس» تِ گًَِای استؼوال ضذُ است وِ ّن ًفی ٍ ّن ًْی
اص ظشس سا هیسساًذ ٍ ّن ظشس غیش هتذاسن سا ًفی هیوٌذ تِ تمشیثی وِ تیاى وشدین.
آًچِ دس ّوِی ایي ادّػاّا هْن است ٍخَد لشیٌِی دالّ تش هذّػاست .طشفذاساى ّش یه اص ایي احتواالت
یا تایذ لشیٌِ ای سا دالّ تش هذّػای خَد الاهِ وٌٌذ ٍ یا اثثات وٌٌذ غیش اص هؼٌای هَسد ادّػا ،سایش هؼاًی اضتثاُ
است ٍ دس ولوات ،چٌیي چیضی سا وِ لاًغ وٌٌذُ تاضذ ًیافتین .هعافاً تِ ایٌىِ تشخی ادّػاّای هزوَس تِ
صَست هَسدی ًیض داسای اضىال تَدًذ وِ تِ تشخی اص آًْا اضاسُ ضذ ٍ لؼلّ دس هطاٍی ولوات آیٌذُ تشخی
دیگش اص اضىاالت ًیض روش ضَد.
اص آًدا وِ ًتایح ٍ ثوشات ّش یه اص هؼاًی ،هتفاٍت است تایذ هؼٌای هَسد ًظش ٍ تشگضیذُ سا هطخص
وشد .اگش هؼٌای اٍّل اص هؼاًی روش ضذُ دس الظشس سا تپزیشین ،دس ٍالغ تِ هؼٌای حىَهت الظشس تش سایش ادلِّ
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خَاّذ تَد؛ صیشا تِ هؼٌای آى است وِ اصالً حىن ظشسی ٍخَد ًذاسد ٍ اگش دس خایی حىن ظشسی تَد
وطف هی وٌین آى حىن هحىَم ٍ هشدٍد است ٍ هثالً اگش ًصّ خاصی ٍخَد ًذاضت وِ ٍظَ یا غسل
ظشسی ٍاخة ًیست ،هیتَاًین تا الظشس آى حىن سا تشداسین؛ صیشا سٍایت تیاى هیوٌذ اص ضاسع حىن ظشسی
صادس ًطذُ است ،اػنّ اص ایٌىِ اصلِ حىن ظشسی تاضذ یا اطالق آى ظشسی تاضذ .دس ّش حال دلیل حاون،
همذّم تش سایش ادلِّ است.
اهّا اگش الظشس سا ًْی تذاًین ستطی تِ ٍظَ یا غسل ظشسی ًذاسد ،تلىِ تیاى هیوٌذ ای هسلواى ،تِ
دیگشاى ظشس ًش ساى .لزا اگش دس خایی ٍظَ یا غسل ظشسی تَد حىَهتی تش آى ًذاسد.
ّوچٌیي اگش ظشس غیش هتذاسن تَسط حذیث الظشس ًفی ضَد ،هؼٌا هتفاٍت خَاّذ تَد ٍ چِ تسا
هیتَاى گفت تا الظشس ،ظشسّا خثشاى هی ضَد .پس پاسخ تِ ایي پشسص وِ حذیث هثاسن الظشس آیا
حىَهت تش سایش ادلِّ داسد یا خیش؟ آیا هفیذ حشهت إظشاس است یا ًِ؟ تذاسن تِ چِ ًحَی است؟ ّوِ دس
گشٍ آى است وِ هؼٌای حذیث سا تِ دلت فْن وٌین.
دقت در شش امر مقدّماتی برای فهم حدیث الضرر
تا تَخِّ تِ ایي ضص اهش ٍ تأهّل دس ًظایش آى دس ػشتی ٍ فاسسی ،هیتَاى دسیافت حذیث الظشس چِ
هؼٌایی سا افادُ هیوٌذ.
 .1چٌاىوِ لثالً گفتینٍ ،لتی «ال» تش سش اسن دسهیآیذ ،هخصَصاً اگش اسوی تاضذ وِ اص هؼٌای حذٍثی
خاسج ضذُ است ،تشای ًفی حمیمت هیتاضذ ٍ استفادُی ًْی اص آى ،خالف ظَْس اٍّلیِی آى هیتاضذ.
ٍ .2لتی سسَل اوشم

تِ ػٌَاى هطشّع ٍ پیاهثش سخي هیفشهایٌذ ،ظَْس اٍّلی آى است وِ دس

هحذٍدُ ی ضشع توا َّ ضشع صحثت وشدُ ٍ احىام ضشع سا اػنّ اص حىن ضشػی ٍ تىلیفی تیاى هیوٌٌذ.
ایي اهش تیاى هیوٌذ وِ «ال ضرَرَ و ال ضِرارَ» دس حمیمت داسای ریل «فی االسالم» استّ ،شچٌذ دس
سٍایات صحیح ،ایي لیذ (فی االسالم) ٍخَد ًذاضت.
ّ . 3شگاُ ػٌَاًی دس لساى هتىلّوی اخز ضَد ،ظَْس اٍّلی دس هَظَػیت آى ػٌَاى است؛ یؼٌی آى ػٌَاى
طشیك تشای ػٌَاى دیگش ٍ پُل تشای هَظَع دیگش ًوی تاضذ .گشچِ تؼعی ػٌاٍیي ظَْس دس طشیمیت داسًذ
هاًٌذ ػلن ٍ یمیي ،اهّا ػٌَاًی هثل «ظشس» چٌیي ظَْسی ًذاسد .تٌاتشایي تا ًفی ظشس ،اصلْ آى است وِ خَدِ
ظشس ًفی ضَد ًِ آًىِ چیض دیگشی هٌفی ٍ هشفَع تاضذ ٍ ظشس ،هشآت ٍ طشیك آى تاضذ.
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 . 4ظَْس خولِ دس آى است وِ ظشس اص اساس ٍخَد ًذاسدٍ .لتی گفتِ هیضَد« :ال ظَشَسَ» یؼٌی اص اتتذا
سیطِ ی ظشس خطىاًذُ ضذُ استٍ ،لی اگش دس خایی ظشسی تاضذ ٍ خثشاى ضذُ تاضذ ،تا ظَْس اٍّلی سٍایت
ًویتَاى آى سا ًفی وشد ٍ اّل لساى ٍلتی تؼثیش الظشس سا هیضًٌَذ ،خطىاًذُ ضذىِ سیطِی ظشس تِ
رٌّطاى هتثادس هیضَد ًِ ایٌىِ ظشس هَخَد خثشاى ضذُ است.
لزا تمشیش دٍم اص سٍیىشد فاظل تًَی

خالف ظاّش است؛ صیشا دس آى تیاى ضذ وِ اگش تشآیٌذ یه

لاًَى ،ػذم ظشس تاضذ هیتَاى گفت ظشسی ٍخَد ًذاسد .ایي هؼٌا وِ هیتَاى گفت ظشسی ٍخَد ًذاسد
ّشچٌذ صحیح است ،اهّا دس حمیمت ایيگًَِ تَدُ است وِ دس هدوَع ٍ دس تشآیٌذ ،ظشسی ٍخَد ًذاسد ،اهّا
دس الظشس تیاى ضذُ است وِ طثیؼت ظشس اص اساس ًفی ضذُ است .لْزا دس اهش چْاسم تیاى هیوٌین وِ
الظشس تِ حسة طثغ اٍّلی ،اص اساس ًفی ظشس هیوٌذ.
اص ها روشًا سٍضي هی ضَد وِ ظشسّای تىَیٌی یا ظشسّایی وِ اًساىّا تِ یىذیگش هیصًٌذ ٍ تایذ
خثشاى ضًَذ یا ضأًیت خثشاى داسًذ ،هَسد ًظش ًیستٌذ ٍ حذیث الظشسً ،اظش تِ آى ظشسّا ٍ تذاسن آًْا
ًیست ٍ اگش تشخی اص آى گًَِ ظشسّا خثشاى ضذُ است تِ خاطش ٍخَد ادلِّی خاصِی خَد هیتاضذ.
 . 5اص ٍاظحات است وِ ضاسع توا َّ ضاسع خُض دس حىن ،اػنّ اص تىلیفی ٍ ٍظؼی ٍ هثادی آًْا هاًٌذ
اسادُ ی تطشیؼیِ یا حُةّ ٍ تغطً ،ویتَاًذ تصشّف وٌذ؛ چَى غیش ایيّا دس اختیاس ضاسع توا َّ ضاسع
ًویتاضذ ،تذیي خْت ظشس خاسخی ًوی تَاًذ تحت اختیاس ضاسع تاضذ؛ صیشا ظشس یؼٌی ًمصاى ٍ ووثَدِ پس
اص ٍخَد ٍ چَى یه اهش تىَیٌی ٍ خاسخی است دس اختیاس ضاسع توا َّ ضاسع ًیست.
اص تلفیك اهش پٌدن تا اهَس ساتمِ ًتیدِ هیگیشین «ال»یی وِ تشای ًفی حمیمت است دس ایٌدا ًویتَاًذ
تشای ًفی حمیمت تىَیٌی ظشس تاضذ؛ صیشا چٌیي چیضی دس اختیاس ضاسع توا َّ ضاسع ًیست.
 .6طثك لاػذُ ی ولّی ّشگاُ ًتَاى هؼٌای حمیمی سا اسادُ وشد ،تایذ اًسة ٍ الشب هؼاًی تِ حمیمت سا
اخز ًوَد (اگش چٌیي هؼٌایی ٍخَد داضتِ تاضذ) ٍ اگش احیاًاً چٌیي هؼٌای هٌاسثی وِ هذلَل لشائي تاضذ
یافت ًطَد ،حىن تِ اخوال والم هی ضَد؛ صیشا هشدّد تیي چٌذ هؼٌاست ٍ الهحالِ تایذ اخز تِ لذس هتیمي
ضَد ٍ اگش چٌیي لذس هتیمٌّی ّن ًثاضذ هدول خَاّذ تَد ،وِ تٌاتش ًظش تشخی دس «الظشس» ایيگًَِ است ٍ
ًویتَاًین ّیچیه اص هؼاًی سا اًتخاب ًوایین ٍ هدول است.
اوٌَى تا داًستي ایي ًىات ،هٌاسة است دس تشویثاتی ًضدیه تِ ایي تشویة وِ دس هحاٍسات ػمال هَسد
استفادُ است تأهّل ًوایین ٍ تثیٌین همصَد چیست.
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یک مثال :فشض وٌیذ وسی والسی تشای ضشوت وٌٌذگاى دس وٌىَس دائش هیوٌذ ٍ تِ وساًی وِ لصذ
ضشوت دس ایي والس سا داسًذ هیگَیذ :والس ها سدّی ًذاسد .ظاّش والم اٍ ًفی حمیمت سد ضذى دس وٌىَس
است ،اهّا سد یا لثَلی دس وٌىَس تِ ایي ضخص ٍ والس اٍ ستطی ًذاسد؛ صیشا وٌىَس اص طشف ساصهاى دیگشی
تشپا هی ضَد ،لْزا هٌظَس ایي ضخص وِ هیگَیذ وسی سد ًویضَد ،آًست وِ سثثی وِ هَخة سدّ دس
وٌىَس ضَد دس ایٌدا ٍخَد ًذاسد ٍ ها تالش هیوٌین وِ هشدٍد ضذى هحمّك ًطَد.
مثال دیگر :وسی وِ هیخَاّذ اص دیگشی ضىایت وٌذ ،دادًاهِای تٌظین هیوٌذ .حال اگش ایي دادًاهِ سا
تِ ضخص دیگشی دّذ وِ تخَاًذ ٍ آى ضخص تگَیذ هي دس ایي دادًاهِ هحىَهیتی ًویتیٌن ،والم اٍ ًفی
هحىَهیت است دس حالی وِ هحىَهیت ًِ دس اختیاس ضاوی است ًِ دس اختیاس خَاًٌذُی دادًاهِ ،تلىِ دس
اختیاس دادگاُ ٍ لاظی هحىوِ است ،اهّا دس ػیي حال ًفی هحىَهیت اص خاًة خَاًٌذُی دادًاهِ صحیح
است؛ صیشا هؼٌای ػشفی آى چٌیي است وِ سثثی وِ هَخة هحىَهیت تاضذ دس دادًاهِ آٍسدُ ًطذُ است ٍ
هطلثی وِ هَخة هحىَهیت تاضذ دس آى دادًاهِ ٍخَد ًذاسد.
مثال سوم :اگش وسی تگَیذ ّیچ ظشسی دس تداست هي ٍخَد ًذاسد ،هوىي است گفتِ ضَد ظشس دس
اختیاس اٍ ًیستٍ ،لی گَیٌذُی والم هیتَاًذ تَظیح دّذ وِ هي تِ گًَِای تداست هیوٌن وِ ّیچگاُ
هَخثات ظشس پذیذ ًیایذ؛ یؼٌی هؼاهلِای وِ هستلضم ظشس تاضذ اًدام ًویدّنً ٍ .ظیش ایي اهثلِی ػشفیِ.
ّشچٌذ ایي هثال ّا دلیماً هاًٌذ الظشس ًیستٌذ اهّا رّي سا تِ فْن حذیث ًضدیه هیوٌٌذ.
معنای الضرر و الضرار (نظر برگزیده)
تِ ًظش هیسسذ اگش ها تاضین ٍ ػثاست هَثمِی صساسُ (ال ظشس ٍ ال ظشاس) تِ تَخِ تِ ایٌىِ ًویتَاى ًفی
حمیمت سا اسادُ وشد ،ػشف هیفْوذ وِ آًچِ هَخة ٍ سثة ظشس هیضَد ٍ دس اختیاس ضاسع است تشداضتِ
ضذُ است ٍ تِ ػثاست دیگش الظشس یؼٌی الهوجِبَ للضرر ٍ هَخة ظشسی وِ دس اختیاس ضاسع است حىنِ
ضاسع است؛ اػنّ اص تىلیفی ٍ ٍظؼی .الثتِ هثادی حىن ًیض دس اختیاس ضاسع توا َّ ضاسع است.
نتیجه آنکه« :ال ظشس» یؼٌی ال حکنَ یوجِبُ الضرَرَ هن قِبَلِ الشارع.
ّ

تذیي خْت سوشٓ تي خٌذب وِ هیخَاّذ اص تاب «انلاسمسلطونیلعامواهلم» تذٍى استیزاى تِ دسخت
خَد سشوطی وٌذ ،اص آًدا وِ ػول اٍ ظشسی است دس ضشع ایي حك تشای اٍ ٍخَد ًذاسد.
فؼالً تحث سا تش ػثاست «الظشس ٍ الظشاس» هتوشوض هیوٌین ٍ هؼٌای هزوَس سا تشای آى هٌاسة هیداًین.
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اص آًدا وِ هی داًین ایي حذیث دس فعای خاصّی تیاى ضذُ ٍ دس غیش هَسد لعیِ ی سوشٓ ًیض ٍخَد داسد،
ػالٍُ تش آًىِ تشخی اض ىاالت دیگش ًیض ٍخَد داسد ،هٌاسة است تحت ػٌَاى تٌثیْات تِ آًْا اضاسُ ًوایین.

مقرّر :سیذ حامذ طاهری
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