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 مقدمه
در رابطه با حدیث الضرر حول مضمون، مدرک و در بحث از قاعده ال ضرر که یکی از قواعد فقهی مهم می باشد بحث هایی 

 اختالف موجود در نقل های این حدیث مطرح شد.
ال »در حدیث بحث بعدی که در سیر بررسی این حدیث الزم است به آن پرداخته شود بیان معنای مفردات این حدیث است.

 . ازذکر می شود «ضرر»رس، ابتدا بیان مقصود از در این داستفاده شده است. « رارضِ»و « ضرر»از دو کلمۀ « رارضرار و ال ضِ
ی که توسّط شارع یا اختصاص به خسارت جانی، مالی و آبرویی ندارد، بلکه مانع شدن از به کارگیری حقوق« ضرر» جمله این که

با هم  در ادامه به بخشی از تفاوت این در لفظد.شونوعی ضرر محسوب می عقال برای اشخاص در نظر گرفته شده است نیز
 اشاره و در درس بعد این بحث تکمیل خواهد شد.
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 عربیمتن 
 توضیح مفردات الحدیث -5

 و ال بدّ من توضیح المقصود منهما. ،«ضرار»و « ضرر»اشتمل الحدیث على كلمة 
موجبا لوقوع الشّخص و قد یقیّد ذلك بما إذا كان النّقص  .أمّا الضرر فقد ذكر غیر واحد أنّه النقص في المال أو البدن أو العرض

 نّه تضرر، بخالف ذلك في الفقیر.أفي الضّیق و الشّدّة؛ فالتّاجر الّذي یملك المالیین إذا ضاع منه بعض الدنانیر ال یصدق علیه 
مور الثالثة المتقدمة، بل تعمیمه للنقص في الحق أیضا؛ فمن كان له حق و المناسب عدم تخصیص الضرر بالنقص في أحد األ

شرعي في قضیة معیّنة فالمنع من ممارسته لحقه المذكور ضرر أیضا. فمثال من حق الشخص أن یعیش في داره حرّا و  عقالئي و
 ضرر. -كما حال سمرة دون إعمال األنصاري حقّه هذا في داره  -الحیلولة دون ممارسة حقه 

و الحیلولة دون ذلك ضرر فیما  ،ألعمالو من حق كل إنسان ممارسة أي عمل شرعي كالتصدیر و االستیراد و نحو ذلك من ا
 خرى.أإذا لم یشكّل ذلك خطرا من ناحیة 

و أمثال ذلك من الحقوق المتداولة في یومنا هذا فهي لو ثبت كونها  النشر و التألیف و حقّ االختراع و أمّا مثل حق الطباعة و
و من ثمّ یلزم أن یكون ذلك  دار النشر و الطباعةتضییعا لحق  ن تعدّ طباعة الغیر للكتابأحقوقا عقالئیة و شرعیة ألمكن 

 ،نّ كون هذه حقوقا عقالئیة و شرعیة ألصحابها أوّل الكالمأمحرما، إلّا 
و الحیلولة  و أوراقها و األدوات الخاصة بها و لها حقّ التصرف في جهازها ،ز خاص بالطباعة لنفسهان كل دار نشر لدیها جهاإف

ضرارا بدار النشر التي احتفظت بهذا الحق إو إذا مارست حقها هذا لم یعد ذلك  ،ذي یعدّ ضررارسة حقّها هذا هو الدون مما
حق یتولد بمجرد الكتابة على صفحة  نّ هذا الحق الذي احتفظت به لنفسها لیس حقا في نظر الشرع و العقالء؛ و أيّإلنفسها، ف
ن إللكتاب قبل غیره و مسارعته إلى ذلك یولّد له حقا؟!  طبعه نأن حقوق الطبع محفوظة لدار النشر؟!! و هل یحتمل أالغالف: 

ن أن بعض هذه أو كلها لو ثبت كونها حقوقا عقالئیة و شرعیة فالتجاوز علیها ضرر، إلّا أو بالجملة نحن نسلّم  ذلك مضحك.
 الكالم في كونها حقوقا.

لنقص في المال أو العرض أو البدن، بل التجاوز على حقوق ن الضرر ال یختص باأو المهم في النتیجة التي نرید الخروج بها هي: 
 اآلخرین و التعدّي علیها ضرر أیضا.

 
 الفرق بین الضرر و الضرار

الكلمتین تشتركان في هذا المعنى و ذلك نقطة  و كلتا تدل على النقص -أي كلمة ضرر -ضررن مادة الأعرفنا فیما سبق 
 از؟و لكن ما هي مادة االمتی اشتراك بینهما

متاز كل واحدة عن األخرى و لكن بالرغم من هذا االشتراك ت ركان في الداللة على أصل الكتابةفمثال كلمة كتب و كاتب تشت
نّها تدل على التلبّس إو هذا بخالف كاتب ف لبّس الفاعل بها في الزمن السابقن كتب تدل على الكتابة بنحو تأو هي  في نقطة

 من.الفعلي من دون داللة على الز
 و السؤال في مقامنا عن الفارق بین كلمة ضرر و ضرار بعد اشتراكهما في الداللة على أصل النقص.

ن الكلمة تارة تدل على أو الفارق بین المصدر و اسمه هو:  ن یفرّق بینهما بان الضرر اسم مصدر، بینما الضرار مصدر.أو یمكن 
و أخرى تدل  ،سبة إلى الفاعلعل، أو باألحرى من دون داللتها على النمجرد الحدث مع قطع النظر عن حیثیّة صدوره من الفا

و الثاني هو المصدر. فمثال العلم إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل  ن الفاعل. و األول هو اسم المصدرعلیه مع مالحظة حیثیّة صدوره م
 اسم مصدر. و قیل علم زید بالقضیة ثابت فهو مصدر، أمّا إذا قیل العلم خیر من الجهل فهو

و غالبا ال فرق بین المصدر و اسمه في اللفظ في اللغة العربیة، بینما على العكس في اللغة الفارسیة، حیث یختم المصدر بالنون 
 ...«.و  و كتك و زدن و كشتن و كشتار و رفتن و رفتار گفتن و گفتار»بخالف اسم المصدر فیقال: 

ن الضرر هو نفس النقص بال إن نمثل بالضرر و الضرار؛ فألفین في اللغة العربیة فیمكن ن نمثل للمصدر و اسمه المختأو إذا أردنا 
نّ النقیصة أو ال یراد  ،نّ نفس النقیصة فاحشة و عظیمةأد لحاظ حیثیة صدوره من الفاعل، فحینما یقال: ضرر فالن عظیم یقص
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ن لیست ملحوظة، و إنّما الملحوظ هو النقص بما هو نقص نّ حیثیّة فعلها من فالن أو فالإالتي أدخلها و فعلها فالن عظیمة. 
ن حیثیة الصدور من الفاعل ملحوظة، فیقال: ضرار فالن إبقطع النظر عن صدوره من هذا أو ذاك. و هذا كله بخالف الضرار ف

 نّ الضرر الذي قام به فالن و صدر منه عظیم.إعظیم. أي: 
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 کلمات حدیث ال ضرر توضیح

استفاده شده است و قبل از هر چیز باید معنای این دو کلمه « رارضِ»و « ضرر»از دو کلمۀ  «ال ضِرار ال ضرر و»در حدیث 
 د.شومشخّص 

شود. برخی قید دیگری را نیز به این خسارت به خسارت در مال، بدن و یا آبرو اطالق می« ضرر»اند بسیاری از علما فرموده
شخصی که  بنابراین شخص را به سختی و تنگدستی بیندازد،باشد که  ایگونه حاصل شده باید به خسارت اندافزوده و گفته

چند همین توان گفت مرتکب ضرر شده است، در حالی که اگر د، نمیشوسرمایۀ میلیونی دارد، چنانچه چند درهم از او تلف 
 دانند.همه او را متضرّر می دشوتباه از شخص فقیری  درهم

د. شون است که ضرر اختصاص به خسارت در مال، بدن و یا آبرو ندارد، بلکه شامل حقّ نیز مییا رسدآنچه مناسب به نظر می
ضرر به حساب  مانع شدن از به کارگیری این حقّ حقّ معیّنی را برای اشخاص در نظر بگیرند، شرع مقدّس و یا عقال اگرلذا 
 آید.می

ضرر محسوب  ن از این کارصورت آزادانه زندگی کند و مانع شدحقّ هر انسانی این است که در خانۀ خود به  به طور مثال
سلب نموده بود و به را مانع این حقّ شده و آسایش مرد انصاری و خانوادۀ وی سمرۀ بن جندب، چنانکه رفت و آمد  .شودمی

 ر نمودند.اجازۀ قطع درخت وی را صادو  هآن را از مصادیق ضرر به حساب آورد همین خاطر رسول مکرّم اسالم )ص(
آزادانه انجام دهد و اگر کسی مانع به کارگیری  شرع مقدّس به او اجازه داده است هر انسانی حقّ دارد هر عملی را که بنابراین

 آید.این حقّ گردد، ضرر به حساب می
 

 آیا هر اختصاصی، مصداق حق است!
ضرر محسوب  شدن از به کارگیری آن حق ، مانعشندگرفته بااگر شرع مقدّس و یا عقال حقّ معیّنی را برای اشخاص در نظر 

مانند حقّ چاپ،  ؛ها محلّ تردید استشود که اصل حقّ بودن آنشود. اما امروزه نسبت به اموری از تعبیر حقّ استفاده میمی
ها ضرر ه نمودن آنچنانچه شرعیّ و عقالیی بودن این حقوق ثابت گردد، تبا . ...حقّ نشر، حقّ تألیف، حقّ اختراع و نوآوری و 

 مانند آنکه ناشری بدون اجازۀ ناشر کتاب، اقدام به چاپ و توزیع کتاب او نماید. ؛به حساب آمده و حرام است
اول کالم و محلّ شک و تردید است وباید روشن شود این موارد در عقل و شرع حق  اما شرعیّ و عقالیی بودن این حقوق،

ور مثال، هر ناشری وسایل و ابزاری را جهت نشر و چاپ کتاب فراهم آورده است و به به طکه چرا  محسوب می شوند یا نه!
طور طبیعی حقّ دارد از این ابزار در راستای نشر و چاپ کتاب استفاده نماید و اگر جلوی کار نشر و چاپ وی گرفته شود، این 

استفاده کرده و کتابی را که نخست توسط ناشر  چنانچه از این حقّ خود در حالی که .آیدحقّ تلف شده و ضرر به حساب می
هیچ دلیل  را حقّ نشر و حقّ چاپ و نظایر آنزی ؛دشوسازی حقّ ناشر قبلی محسوب نمیتباهچاپ نماید،  رسیدهدیگری به چاپ 
شت جلد کتاب و عقالیی ندارد و صرف اینکه ناشری زودتر از دیگران اقدام به چاپ و نشر نموده و یا اینکه پ و پشتوانۀ شرعی

 1کند.حقّی ایجاد نمی «استمحفوظ  برای ناشرحقّ چاپ »نوشته شده است: 
معروف است فقط نقص آنچه از بیان این مطلب مد نظر است، بیان ضرر می باشد و اینکه آیا همان طور که نزد علماء : نتیجه

صی افراد نیز هست؟ از توضیحات ذکر شده به آبرو را شامل می شود یا شامل موارد دیگر مثل حقوق اختصاو بدن و  لما در
 دست می آید که ضرر اختصاص به نقص درمان و بدن و آبرو نداشته بلکه شمال تجاوز به حقوق دیگران نیز می شود.

 
 
 

                                                 
دهییم الزمیۀ   ف کتاب حقّی نداشته باشد، در حالی که تالش فکری بسیاری را در راستای خلق کتاب به کار بسته است؟! جواب میی اگر اشکال شود: چگونه مؤلّ .1

امیر واضیح و روشین    این اشکال آن است که دیگران نیز حقّ استفاده از مطالب علمی درون کتاب و نقل آن و استناد به مطالب آن را نداشته باشند و بطالن ایین  
 ت.اس
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 تطبیق
 الحدیثِ مفرداتِ توضیحُ -5

 نهما.م المقصودِ ن توضیحِدّ مِو ال بُ« رارضِ»و « ضرر» على كلمةِ اشتمل الحدیثُ
 الفاظ حدیث توضیح -5

 .شودباید منظور از آن دو روشن باشد و می« رارضِ»و « ضرر»دو کلمۀ  مشتمل بر «ال ضرر»حدیث 
 قصُذلك بما إذا كان النَّ دُقیَّو قد یُ رضِأو العِ أو البدنِ في المالِ قصُأنّه النّ واحدٍ غیرُ رَكَفقد ذَ ررُأمّا الضّ

 ؛ةِدَّو الشِّ یقِالضِّ في خصِلوقوع الشَّ باًموجِ
که  می شودمقیّد به زمانی  گاهی اند که )مقصود از( آن، خسارت در مال یا بدن یا آبرو است وبسیاری از علما فرمودهاما ضرر، 

 د؛شومنجر به افتادن شخص در تنگدستی و سختی 
 .، بخالف ذلك في الفقیرِرَضرَّنّه تَأعلیه  قُصدُال یَ نانیرِالدَّ منه بعضُ إذا ضاعَ ینَالیِالمَ كُملِالّذي یَ فالتّاجرُ

 خالف رکند که دچار ضرر شده است، بصدق نمی اوتلف شود، بر  چند دینارها سرمایه است، تاجری که مالک میلیون اگر از پس
 فقیر. از تلف شدن چند دینار

 في الحقّ قصِلنّّلِ هُ، بل تعمیمُمةِقدِّتَالثة المُالثّ مورِاأل في أحدِ قصِالنّبِ ررِالضّ تخصیصِ عدمُ و المناسبُ
 .أیضاً المذكور ضررٌ هِحقِّلِ هِتِسَمارَمن مُ فالمنعُ معیّنةٍ ةٍفي قضیّ و شرعيٌّ عقالئيٌّ فمن كان له حقٌّ ؛أیضاً

 دد؛بگرشامل خسارت وارد شدن در حقّ نیز  ، بلکهاستبه خسارت در یکی از امور سه گانۀ گذشته ضرر  اختصاص عدممناسب 
ضرر به  مذکور نیزحقّ  استفاده ازمحروم ساختن وی از پس هر کس در مسألۀ معیّنی دارای یک حقّ عقالیی و شرعی باشد، 

 آید.حساب می
إعمال  سمرة دونَ كما حالُ - هِحقِّ ةِسَمارَمُ دونَ و الحیلولةُ رّاًفي داره حُ عیشَأن یَ خصِالشّ من حقّ فمثالً

 .ضررٌ -في داره هذا  هُحقَّ األنصاريِّ
استفاده هنگام  دربه طور مثال، یکی از حقوق انسان این است که در خانۀ خود به صورت آزادانه زندگی نماید و مانع وی شدن 

 آید.ضرر به حساب می -در خانه اش بود  حق خوداین مرد انصاری از استفاده مانع مانند سمرة که  –حقّش  از
 ذلك من األعمال و الحیلولةُ و نحوِ ستیرادِو االِ صدیرِكالتّ شرعيٍّ عملٍ أيِّ ةُسَمارَمُ إنسانٍ لِّكُ ن حقّو مِ

 أخرى. من ناحیةٍ ل ذلك خطراًكِّشَفیما إذا لم یُ ذلك ضررٌ دونَ
و  ورود و خروج در منزل ،محکم نمودن کمربند باشد مانند به هر کاری است که شرعی پرداختن، هر انسانی وقحقو از جمله 

کار از ناحیۀ دیگری خطر به وجود آن آید، البته اگر ضرر به حساب می وی به هنگام این کارهامانع شدن و  مانند آنایی کاره
 نیاورد.

نا هذا في یومِ لةِداوِتَقوق المُذلك من الحُ و أمثالِ ختراعِاالِ و حقِّ ألیفِو التّ شرِباعة و النّالطِّ حقِّ و أمّا مثلُ
و  شرِالنَّ دارِ قِّحَلِ تضییعاً للكتابِ الغیرِ باعةُطِ دَّعَأن تُ نَألمكَ ةًو شرعیّ ةًقالئیّعُ قوقاًها حفهي لو ثبت كونُ

 باعةِالطِّ
عقالیی  این حقوق باشند، اگرحقوقی که امروز رایج میاز  هاتألیف و حقّ نوآوری و مانند آنحق نشر و حق  و اما مثل حق چاپ

 حقّ مرکز نشر و چاپ به شمار آید. سازیتباه دیگری چاپ کتاب توسط ن استممکو شرعی بودنشان ثابت گردد، 

 «ضرر»مراد از 

 لما . نقص در1
 . نقص در بدن2
 . نقص در آبرو3
 . تجاوز به حقوق دیگران4
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 نَّإ، فالكالمِ ألصحابها أوّلُ ةًو شرعیّ ةًقالئیّعُ قوقاًهذه حُ نّ كونَأ، إلّا ماًحرَّذلك مُ أن یكونَ مُلزَیَ مَّن ثَو مِ
 لنفسها باعةِالطِّبِ خاصٌّ هازٌیها جِدَلَ نشرٍ دارِ لَّكُ

اول  الیی و شرعی برای صاحبان آن باشداینکه این حقوق، حقوقی عق اما، الزم می آید چاپ کتاب حرام باشد جاو از همین 
 وسائلی وجود دارد که به چاپ برای آن مرکز اختصاص دارد نزد هر مرکز نشریچرا که  ؛بحث است
ذي ها هذا هو الّحقِّ ةِسَمارَمُ دونَ الحیلولةُبها و  ةِالخاصَّ ها و األدواتِهازها و أوراقِفي جِ فِصرُّالتَّ و لها حقُّ

 لنفسها، ت بهذا الحقِّظَفَتي احتَالّ شرِالنّ دارِبِ ذلك إضراراً دَّعَهذا لم یُ هاقَّت حَسَو إذا مارَ ضرراً دُّعَیُ
دارد، تصرّف نماید و مانع این حقّ وجود دارد که در وسائل و کاغذهای خود و ابزاری که به آن مرکز اختصاص  و برای آن مرکز

ضرررسانی به  بندد،آن مرکز چنین حقّی را به کار  اگرشود و آن مرکز به هنگام به کار بستن این حقّ، ضرر شمرده میشدن 
 رود،به شمار نمی قّ را برای خود محفوظ دانسته استمرکز نشری که این ح

الكتابة  دِبمجرّ دُلَّوَتَیَ حقٍّ ؛ و أيُّقالءِو العُ رعِفي نظر الشّ اًقّت به لنفسها لیس حَظَفَذي احتَالّ هذا الحقَّ فإنَّ
 ؟!!شرِالنَّ لدارِ محفوظةٌ بعِالطَّ قوقَحُ الغالف: أنَّ على صفحةِ

چرا که این حقّی که آن مرکز نشر برای خود محفوظ دانسته است، از دید شرع و عقال حقّ نیست و به صرف اینکه روی صفحۀ 
 ؟!!شودچه حقّی ایجاد می «حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است» ه شود:جلد کتاب نوشت

. و بالجملة كٌضحِذلك مُ ؟! إنّاًقّله حَ دُلَّوَإلى ذلك یُ هُتَعَسارَو مُ هِغیرِ قبلَ للكتابِ هُطبعَ أنَّ لُمَحتَو هل یُ
 الكالمَ نَّأ، إلّا علیها ضررٌ جاوزُفالتَّ ةًشرعیَّ و ةًقالئیَّعُ قوقاًها حُها لو ثبت كونُلَّهذه أو كُ بعضَ نَّأ مُلِّسَنُ نحنُ

 .قوقاًفي كونها حُ
 شو پیشی گرفتن آن مرکز به سوی چاپ، برایقبل از ناشرین دیگر  توسط آن مرکزشود که چاپ کتاب داده می احتمال و آیا

بودن بعضی از این عقالیی و شرعی  اگر که ما قبول داریمبه طور خالصه، خنده دار است. و  ین احتمالحقّی ایجاد نماید؟!! ا
 در حقّ بودن این امور است.بحث  اماآید، ها ضرر به حساب میبه آن تجاوز، ثابت شودها امور یا تمامی آن

، نِدَأو البَ رضِأو العِ في المالِ قصِبالنَّ صُّختَال یَ ررَالضَّ بها هي: أنّ الخروجَ یدُرِتي نُالَّ تیجةِفي النَّ همُّو المُ
 .أیضاً عدّي علیها ضررٌو التَّ رینَاآلخَ قوقِعلى حُ زُجاوُبل التَّ

این است که: ضرر اختصاص به خسارت در مال یا آبرو یا  اهمیت داردایم ای که رسیدن به آن را اراده کردهه در نتیجهآنچو 
 آید.ب میها نیز ضرر به حسابدن ندارد، بلکه تجاوز نمودن بر حقوق دیگران و تعدّی بر آن

Sco1:  01:61  

 رارتفاوت بین ضرر و ضِ
هر دو از این  «رارضِ»و « ضرر»است و و خسارت « نقص»وارد کردن  به معنای« ضرر»که مادّۀ  شدمشخص از مباحث گذشته 

 اما باید دید تفاوت میان آن دو چیست. .مشترکند« نقص»در معنی جهت 
باشند. به طور مثال، بیانگر معانی مختلف می مختلف هایتاختار و هیئعرب، س آن است که در ادبیات ت طرح این بحثعلّ
بوده و بر وقوع نوشتن در زمان  فعل ماضی «کَتَبَ»هر دو در اصل معنای کتابت و نوشتن مشترکند، اما « کاتِب»و  «بَتَکَ»

شخص در حال حاضر مشغول نوشتن  باشد و متبادر از آن این است کهمیاسم فاعل  «بکاتِ» در حالی کهگذشته داللت دارد، 
 داللت بر زمان خاصی ندارد. لغت به لحاظ وضع ، اگرچهاست

 مصدر است. «رارضِ»اسم مصدر و  «ضرر»این گونه فرق بگذاریم که « رارضِ»و « ضرر»ممکن است بین کلمۀ 
شود، ولی از فاعل نیز لحاظ میهر دو داللت بر حدوث دارند، با این تفاوت که در مصدر جنبۀ صدور حدث  مصدر و اسم مصدر

اما اگر  ر استمصد« علم»، «علم زید به فالن ماجرا ثابت است»به طور مثال، اگر گفته شود  1شود.در اسم مصدر لحاظ نمی
 اسم مصدر است.« علم»، «علم از نادانی بهتر است»بگوییم 

                                                 
 به تعبیر دیگر، استعمال مصدر به صورت حمل شایع صناعی و استعمال اسم مصدر به صورت حمل ذاتی اوّلی است. .1
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اما در ادبیات فارسی بین مصدر و اسم  وجود ندارد،فاوتی هیئت ت وبین مصدر و اسم مصدر از لحاظ ساختار  غالباً در ادبیات عرب
مصدر و « گفتن»به طور مثال، شود. اضافه می« نون»، حرف مصدردر انتهای  و مصدر در ساختار و هیئت تفاوت وجود دارد

 اسم مصدر است.« کشتار»مصدر و « کشتن»اسم مصدر است، « رفتار»مصدر و « رفتن»اسم مصدر است، « گفتار»
 ،شته باشدهیئت تفاوت وجود داساختار و ر بخواهیم مثالی از ادبیات عرب بزنیم که بین مصدر و اسم مصدر به لحاظ اگ

گردد، بدون آنکه جنبۀ صدور آن از به خود خسارت اطالق می« ضرر»چرا که  ؛را بیان کنیم« رارضِ»و « ضرر»توانیم مثال می
ضرر فالنی بزرگ »شود: ته میصدور از فاعل نیز لحاظ شده است. لذا وقتی گفجنبۀ « رارضِ»فاعل لحاظ شده باشد، اما در 

رار فالنی بزرگ ضِ»گوییم زمانی که میمقصود خود خسارت است بدون اینکه واردکنندۀ خسارت لحاظ شده باشد، اما  ،«است
 مقصود خسارتی است که فالن شخص وارد نموده است. ،«است

 خواهیم پرداخت. کنند که در جلسۀ بعد به این بحثرار بحث میضِمصنف در ادامه در مورد معنای 
 
 
 
 
 
 

 تطبیق
 رارِو الضِّ ررِالضَّ بینَ الفرقُ

في هذا المعنى  كانِرِشتَتَ ینِتَمَلِلتا الكَو كِ قصِعلى النّ لُّدُتَ -ضررٍ أي كلمةَ -ررِالضّ ةَمادّ أنَّ قَبَفنا فیما سَرَعَ
 ؟االمتیازِ ةُما هي مادّ ا و لكنَّهمبینَ اشتراكٍ و ذلك نقطةُ

 رارتفاوت بین ضرر و ضِ
رار( در این معنا کند و هر دو لغت )ضرر و ضِبر خسارت داللت می -یعنی لغت ضرر  -مادۀ ضرر  دانستیمدر مطالب گذشته 

 وجه تفاوت بین آن دو چیست؟اما آن )معنا( مرکز اشتراک بین آن دو است، باشند و شریک می
 كلُّ متازُتَ ن هذا االشتراكِمِ غمِالرَّو لكن بِ تابةِالكِ على أصلِ اللةِفي الدِّ كانِرِشتَتَ بٌو كاتِ بَتَكَ لمةُك فمثالً

 قِابِالسّ نِمَبها في الزَّ لِالفاعِ سِبُّلَبنحو تَ تابةِعلى الكِ لُّدُتَ بَتَكَ و هي أنّ عن األخرى في نقطةٍ واحدةٍ
در محوری  با وجود این اشتراک، هر یک، اما کنددر داللت نمودن بر اصل نوشتن مشتر« کاتِب»و « کَتَبَ»به طور مثال، کلمۀ 
بر نوشتن به شکل مشغول شدن فاعل به کار نوشتن در زمان « کَتَبَ»شود و آن محور این است که داللت از دیگری جدا می

 گذشته است
نا عن قامِفي مَ ؤالُو السُّ من.ى الزَّلَعَ داللةٍ ن دونِمِ عليِّلفِس ابُّلَعلى التَّ لُّدُنّها تَإف بٌكاتِ و هذا بخالفِ

 .قصِعلى أصل النّ اللةِما في الدِّهِاشتراكِ رار بعدَضرر و ضِ كلمةِ بینَ الفارقِ
 در اینو داللت دارد، بدون داللت بر زمان.  به کتابتبر مشغول بودن « کاتِب»چرا که  ؛است« کاتِب»خالف کلمۀ  و این بر

 از تفاوت بین ضرر و ضرار بعد از اشتراک آن دو در داللت بر اصل خسارت است. مقام، سؤال
 هو: أنَّ هِو اسمِ المصدرِ بینَ . و الفارقُمصدرٌ رارُما الضِّ، بینَمصدرٍ اسمُ ررَالضَّ نَّأهما ببینَ قَرَّفَن یُأ نُمكِو یُ

 من الفاعل، هِدورِصُ ةِعن حیثیَّ ظرِالنّ قطعِ معَ الحدثِ دِجرَّعلى مُ لُّدُتَ تارةً الكلمةَ
بین  فرقرار مصدر است. و در حالی که ضِ گذاشته شود که ضرر اسم مصدر است تفاوت این گونه و ممکن است بین آن دو

 داللت دارد با چشم پوشی از جنبۀ صدور آن کار از فاعل، کار گاهی کلمه بر صرف انجام آن است کهمصدر و اسم مصدر 
من الفاعل.  هِدورِصُ ةِحیثیَّ ةِظَمالحَ علیه معَ لُّدُإلى الفاعل و أخرى تَ سبةِداللتها على النّ ن دونِحرى مِأو باأل
 .اني هو المصدرُو الثّ المصدرِ هو اسمُ لُو األوّ

اشتراک و افتراق 
و « ضرر»کلمه 
 «ضرار»

 می باشند.« نقص»هر دو به معنی         اشتراک
 

 تاسم مصدر اس    ضرر  افتراق 
 مصدر است    ضرار
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م کار داللت دارد و با در نظر گرفتن جنبۀ صدور کار از فاعل بر انجاگاهی بر نسبت کار به فاعل و  بهتر بدون داللت به بیان یا
 اولی اسم مصدر و دومی مصدر است.

ن مِ خیرٌ لمُالعِ ، أمّا إذا قیلَفهو مصدرٌ ثابتٌ ةِبالقضیَّ زیدٍ لمُعِ إلى الفاعل و قیلَ منسوباً ظَوحِإذا لُ العلمُ فمثالً
 .مصدرٍ فهو اسمُ الجهلِ

مصدر « علم»، «علم زید به ماجرا ثابت است»و گفته شود  با نسبت به فاعل در نظر گرفته شود  «علم» زمانی که به طور مثال،
 اسم مصدر است. «علم» ،«علم از نادانی بهتر است»است، اما هنگامی که گفته شود 

 ، حیثُةِالفارسیَّ غةِفي اللُّ ما على العكسِ، بینَةِربیَّالعَ غةِفي اللُّ فظِفي اللّ هِو اسمِ المصدرِ بینَ ال فرقَ و غالباً
گفتن و گفتار و رفتن و رفتار و كشتن و كشتار و كتك و : »قالُفیُ المصدرِ اسمِ بخالفِ ونِبالنُّ المصدرُ مُختَیُ

 ...«.زدن و 
بر  زیرا مصدر ؛، در حالی که زبان فارسی عکس آن استنیست لفظی بین مصدر و اسم مصدر تفاوتغالباً  و در زبان عربی

گفتن و گفتار، رفتن و رفتار، كشتن و كشتار، كتك و زدن »شود: نتیجه گفته می ، درگرددختم می« نون»خالف اسم مصدر به 
 ...«.و 

 نّإ؛ فرارِو الضِّ ررِبالضَّ لَثِّمَن نُأ نُمكِفیُ ةِبیَّرَالعَ غةِفي اللُّ ینِفَلَختَالمُ هِو اسمِ للمصدرِ لَثِّمَن نُأو إذا أردنا 
 ،لِن الفاعِمِ هِورِدُصُ ةِحیثیَّ بال لحاظِ قصِالنّ هو نفسُ ررَالضّ

رار مثال بزنیم؛ چرا که توانیم به ضرر و ضِمیمثال بزنیم،  در زبان عربی متفاوتندبرای مصدر و اسم مصدری که  اگر بخواهیم
 صدور آن از فاعل، همان نقص است بدون در نظر گرفتن جهتِ ضرر

ها و لَتي أدخَالّ قیصةَنّ النّأ رادُو ال یُ و عظیمةٌ فاحشةٌ قیصةِالنَّ نفسَ نَّأ دُقصَیُ عظیمٌ فالنٍ : ضررُقالُما یُفحینَ
 .عظیمةٌ ها فالنٌلَعَفَ

 اراده نشده شود: ضرر فالنی بزرگ است، مقصود آن است که خود خسارت، زیاد و بزرگ است وپس زمانی که گفته می
 .و انجام داده بزرگ استخسارتی که فالن شخص وارد نموده 

ن عَ ظرَِالنَّ طعِقَبِ بما هو نقصٌ قصُهو النّ ، و إنّما الملحوظُلیست ملحوظةً النٍأو فُ النٍن فُا مِعلهفِ ةَنّ حیثیَّإ
 ن هذا أو ذاك.مِ هِورِدُصُ

و تنها خسارت از آن جهت که خسارت  در نظر گرفته نشده است )دیگر( م خسارت از فالن شخص یا فالن شخصجهتِ انجا
 ز این شخص یا آن شخص در نظر گرفته شده است.است، با چشم پوشی از صدور آن ا

 ررَنّ الضّإ. أي: عظیمٌ فالنٍ رارُ: ضِقالُ، فیُملحوظةٌ ن الفاعلِمِ دورِالصُّ ةَحیثیَّ نَّإف رارِالضِّ بخالفِ هُو هذا كلُّ
 .منه عظیمٌ رَدَو صَ النٌبه فُ ذي قامَالّ

فالنی  رارضِشود: در نظر گرفته شده است، در نتیجه گفته می فاعل جهتِ صدور از چرا که ؛رار استخالف ضِر ها بو تمام این
 و از او صادر گردید، بزرگ است. انجام داد، یعنی خسارتی که فالنی بزرگ است

Sco2:  22:22  
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 چكیده
ای باشد که اند خسارت باید به گونهو برخی گفته استبه معنای خسارت در مال، بدن و یا آبرو از علماء نزد بسیاری « ضرر. »1

 شخص را به سختی و تنگدستی بیندازد.
ها ضرر ثابت گردد، تباه نمودن آن پ و نشر، حقّ تألیف و حقّ اختراعو عقالیی بودن حقوقی همچون حقّ چا . چنانچه شرعی2

 به حساب آمده و حرام است، اما اصل حقّ بودن این امور محلّ تردید است.
 ر مال، جان و آبرو نداشته بلکه شامل تجاوز به حقوق دیگران نیز می شود.رر اختصاص به نقص دضنزد مصنّف؛ .3
اسم مصدر است « ضرر»در این است که هر دو به معنای نقص اند و فرق آنها این است که « ضرار»و« ضرر». نفطه اشتراک 4

 مصدر.« ضرار»اما 



 
 ((كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد))
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 آزمون
ها ضرر ن حقّ چاپ و نشر، حقّ تألیف و حقّ اختراع، ثابت گردد، تباه نمودن آنچنانچه شرعیّ و عقالیی بودن حقوقی همچو. 1

 به حساب آمده و حرام است، اما اصل حقّ بودن این امور محلّ تردید است.
 درستپاسخ: 

 
 .. نزد مصنف ضرر اختصاص دارد به نقص عظیم در مال،جان،آبرو یا تجاوز به حق دیگران2

 رستپاسخ:ناد
 
 
 چیست؟« ضرار»و « ضرر»وجه اشتراک . 3

  داللت بر حرمت نقصالف( 
 داللت بر نقصب( 
 داللت بر کراهت نقصج( 
 داللت بر عظمت نقصد( 
 چه ساختاری دارند؟به ترتیب « رارضِ»و « ضرر». 4

  مصدر -مصدر ب(    اسم مصدر -مصدر الف( 
  صدراسم م -اسم مصدر د(    مصدر -اسم مصدر ج( 

 طبق بیان مصنّف کدام است؟« منع از زندگی آزاد فرد در خانه اش»گزینه صحیح در مورد  .5
 ضرر نیست، چون خسارت نیست (الف
 خسارت در مال اوستضرر است، چون ب( 
   ضرر است، چون تجاوز به حق اوستج( 
 ضرر نیست، چون خسارت در مال او نیستد( 

 

 درست
 نادرست

 

 درست
 نادرست


