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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
دو نكته را عرض كرديم كه يكي مناسبتش با اينجا بود و ارتباطش با مكاسب  مقدمتاً يكيبود كه » كذب«بحث در 

-هاي مختلف مورد بحث قرار ميمحرّمه بود و يكي هم اينكه مبحث كذب از مباحثي است كه در علوم متعدد و از زاويه

، چه از علوم جديد چه از علوم اسالمي پردازند؛مي مسئله نحوي به اين را عرض كرديم كه به تا علم 10-8-7گيرد كه 
 القاعدهعليها و تبعاً فقه هم از نگاه اين كه كذب يكي از افعال اختياري است و لوم انساني و امثال اينهاي عدر حوزه

يكي از ضوع فقه، فعل اختياري مكلف است و دهد؛چون مواين موضوع را مورد بحث قرار مي داراي حكمي هست،
آن جهت است كه تناسبي با  از كذب است. و غالباً اختياري است، القاعدهعليتواند اختياري باشد و رفتارهايي كه مي

اين مقدمات اوليه كه عرض  شود.مكلف است و در فقه هم مطرح ميموضوع فقه دارد و از مصاديق فعل اختياري 
 كرديم.     

  »كذب« واژه مفهوم شناسي
آن قول غير مطابق  شويم.ما اول وارد مفهوم شناسي نمي اش تا حّدي وضوح دارد،به لحاظ كلّي» كذب«م چون مفهو
حرمت  يك مروري به ادلّه ،را مشخص كنيم آن شود كذب و قبل از اينكه ما زواياي دقيق مفهوم شناسيبا واقع مي
 باشيم. كذب داشته

 حرمت كذب ادلّه
هم انصاري ول دارند و مرحوم شيخ امري است مورد اتفاق و اجماع و همه آن را قبادعا شده است كه حرمت كذب 

يك مرور كلّي و اجمالي به آن  ادلّه را ببينيم و حاال اينه اربعه هم قائم بر حرمت كذب است. ادلّ  است كه فرموده آن را
 داشته باشيم.

  عقل .1 
كند، همان حكم عقل است و اين كه عقل بر حرمت كذب مي شده است كه داللتو ادّعا  دليلي كه اقامه شده اولين

 طبعًا با قاعده ،كند كه كذب امر قبيحي است و اگر حكم عقلي مستقل در اينجا باشدمستقل داللت بر اين مي طوربه
ادّعا شده  عقليهكند. از همان باب مستقالت شرعي مي بر حرمتداللت  -اگر هيچ دليلي نقلي هم نداشته باشيم-مالزمه
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كُلَّما حََكمَ بِ�ِهِ « كند و بعد هم قاعدهدرك ميمستقل قبح كذب را  طوربهبه اين معنا كه عقل  ؛است كه كذب حرام است
شود كه كذب حرام است، بدون اينكه هيچ نقلي شود و نتيجه گرفته ميبه اين صغري ضميمه مي »العَقل، حَكَمَ بِِ�هِ الشَّرع
شود و شود، آن حكم مالزمه هم كه كبري است، به آن ضميمه مين حكم مستقل عقلي صغري ميهم در كار باشد. هما
يا به كنايه  دهد. اين ادعايي است كه شده است و در مكاسب آمده و بسياري از بزرگان به صراحتحرمت را نتيجه مي

كند و اين امر قبيح است، قبح آن را درك مي بگويد، انسان چيزي خالف واقع اگر گويد:عقل ميكه  انداين را فرموده
عين ظلم و  صورت اوليه استدالل است نيا .است گويد كه درك مستقل عقلي مالزم با حكم شرعيمالزمه هم مي قاعده
ادّعايي است كه شده است.                               نيا .»ُكلَّما حَكَمَ بِهِ العَقل حَكَمَ بهِ الشَّرع«، »ظلم قبيح است« گويد:مي يوقت .است

 مسئلهاقوال در اين 
 شيخ انصاري -1

اند. به اخالق هم نظر وي همان است كه ذكر شد. اين حكم عقل كه مرحوم شيخ و بسياري در فقه يا اخالق آورده
كه قبح كذب از مدركات عقل است و اين گويند اگر مراجعه بفرماييد، خيلي از نويسندگان كتب اخالق هم همين را مي

 . شودقبح مبناي حرمت شرعي مي

 محقق خويي -2
تأمل قرار گرفته است. گفته شده  محلبعضي از بزرگان، مثل مرحوم آقاي خويي اطالقش  فرمايش شيخ از ناحيه

الجمله ما فرمايند كه فيمطلق داللت بر اين بكند كه كذب قبيح است؛ چون مي طوربهنيست كه عقل  گونهايناست كه 
فرمايند كه اگر كذب موجب ضرر و زياني به كسي باشد، يا اين را قبول داريم، ولي به اطالقش قبول نداريم. ايشان مي

ها قبيح است. تهمتي چيزها باشد، اين نوع عناوين باشد، اين طوراينظلم به كسي باشد، افترايي به شخصي بسته شود، 
 مفسدهاي است، موجب يك گويد كه در آن يك مفسدهكند، يا مطلبي ميرايي به كسي متوجه ميافت زند،به كسي مي
به  دهد كه هيچ افترايي به كسي نيستها قبيح است، اما اگر از يك مطلبي خبر مي، اينهااينشود و امثال مي اجتماعي

گويد امروز فالن انفجار در خورشيد شد حاال شد، رساند و برخالف واقع يك مطلبي را بيان كند، مثالً بكسي زياني نمي
ها، چه مانعي و امثال اين داردنميوايا نشد، خيلي بحث مهمي ندارد و افترايي بر كسي نيست، كسي را به ضرر و زياني 

 !؟دارد
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 بنديجمع
با مالزمه حرمت  بر قبح كذب است و االطالقعلي بنابراين ادّعاي مرحوم شيخ و بسياري اين است كه حكم عقل 

اي هم به آن معتقد هستند، همان حكم عقل به شود. اصل اين ادّعاي اول كه در مكاسب آمده و عدّهشرعي استخراج مي
چنين  اينجافرمايد: در ه ميقبح مطلق كذب است و در نقطه مقابل، نظر دوّم هماني است كه مرحوم آقاي خويي دارند ك

 اينحكم به قبح عقلي نيست.  همبعضي جاها  و كنداها عقل حكم به قبحش ميدر بعضي ج مطلقي  وجود ندارد و
كند يديم عقل، يك جايي حكم به قبح ميفرمايند: اگر دمي و خودشان اين را تعميق كردند است وفرمايش آقاي خويي 

كذب بما هو هو  نيست؛ چون اگر بما هو هو قبيح ،كذبكند كه پس ، اين كشف ميكندو يك جايي حكم به قبح نمي
بينيم درجايي كه إفتراء و إضرار به ديگر اينجا، آنجا نداشت (و) همه جا بايد بگوييم قبحي است. اين كه مي قبيح بود،

كه ضرر و زياني به  آنجاييكنيم اما شود، (در) آنجا ما حكم عقل را حس مياي بر آن مترتب ميكسي است، مفسده
كند كه هيچ در آن ضرر و زياني اي از عالم خالف واقع نقل ميراجع به يك گوشه رساند، منتهي مطلبي راكسي نمي

گويد اين اشكال افترايي به كسي نيست، عقل مي و كشانداندازد، به مشكل و چالشي نمينيست، كسي را به چيزي نمي
-، اين كشف ميدهدينمتشخيص  فهمد. اگر عقل قبح را در مواردي از مصاديق كذبندارد. عقل مستقالً قبح اين را نمي

 قاي خويي هم اشاره به اين دارند.كند كه كذب بما هو كذب، قبيح نيست. خود آ

 مرحوم خويي نظريه نتيجه
كذب براي قبح، موضوعيت ندارد. آني كه قبح در آن  درواقعشود كه ين مينتيجه بحث در اشكال آقاي خويي ا

به شخصي يا  و يا و تهمتي به كسي باشد افترا ،ضرري به كسي متوجه شوداي ايجاد شود، هست، اين است كه مفسده
: فرمايندشود. ابتدا ميجمعي ضرري وارد كند؛ چون در حقيقت همان قبح اضرار به غير، يا قبح ايجاد مفسده در عالم مي

 گويدظر اول كه ميبرخالف آن ن گويد قبحي نيست،گويد قبيح است، يك جاهايي مييي از كذب را ميعقل يك جاها
جاهايي درك قبح  يكو  كنديمگويد يك جاهايي عقل درك قبح قبيح است، منتهي اين نظر دوم كه مي مطلقاً كذب
به اين كذب در جايي دون جايي دقت كنيم، روحش  يعنيبكنيم و در اين حكم متفاوت عقل؛  واكاويكه  ، اين راكندنمي
كنيم. نيست، بلكه آني كه قبيح است، همان عناويني است كه به آن قسم اضافه ميگردد كه كذب به ما هو هو قبيح برمي
خويي مرحوم ن فرمايش ايها. ري به شخصي بزند و امثال اينگوييد جايي كه تهمتي به شخصي باشد، جايي كه ضرمي

                                                                             است.                                                           

 انوارالفقاههديدگاه صاحب 
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 تأكيدخيلي بر نظر شيخ  انوارالفقاهه صاحب فقاهه.اند، مثالً در انوارالبرخواسته كساني هم به دفاع از آن ظن اول
اي كذب اگر هيچ زيان و مفسده. قبيح نيست مطلقاً گفتند كه كذب چنين چيزي را  كنيم مرحوم خوييدارند كه تعجب مي

گويد اين كه كسي چيزي خالف واقع را بگويد و نشان دهد اين چه هست، درك به هم بر آن مترتب نشود، باز عقل مي
ب اخالق بر هماني كه ظاهر مرحوم شيخ و كت انوارالفقاهه. صاحب قبحش در وجدان ما و مدركات عقليه ما وجود دارد

 است. طوراين القاعدهعليكه  دارد تأكيد، است

 بنديجمع
شود را كردند. يك نظر مي مسئلهاين دو ادّعايي است كه االن اينجا ما داريم. دو نظريه است كه هر دو ادعاي اين 

قبح كذب در مواردي كه اضرار و افسادي در  شوديممطلق و يك نظر هم  طوربههمان نظر قبح كذب بما هو كذب و 
 اعالم شده است. اينجااست كه  اينظريهآن باشد. اين دو 

 در اصول فقه» كذب«
 شود، اين در اصول هم در جاهايي آمدهموضوع قبح مي آنچه، اوالً توجه به اين بكنيم كه كذب مسئلهدر بررسي 

 ل آوردند.علم اصو از. مرحوم اصفهاني آن را در جاهايي است
 عناوين موضوع حكم عقلي (در اصول فقه)

 در ابتدا من اين مطلب را عرض كنم تا برسد به بحث خودمان. آن مطلبي كه در اول گفته شده است، اين است كه
سه نوع است. اين در ،گيردقرار مي ، موضوع يك اركان عقليهكه موضوع قبح يا حسن گفته شده آن چيزها و عناويني

 از: اندعبارتاين سه نوع باحث اصولي آمده است. بعضي از م

 تامه نحو عليتعنوان موضوع، به  -1
، به نحو عليت تامه. در اصول فقه هم مرحوم االطالقعليبعضي از عناوين  موضوع حكم به حسن و قبح هستند 

دانم حال به چه مناسبتي، كجا اين بحث اصولي آمده است، ولي اين بحث در اصول طرح مظفر اين را آورده بود. نمي
شده است. بعضي از عناوين كه در احكام عقليه و مدركات عقل عملي براي حكم به حسن يا قبح، موضوع حسن و قبح 

دارد. هرچه، ديگر استثناء برنميشود قبيح است، اين عدل و ظلم. ظلم كه گفته مي مثلگيرند، عليت تامه دارند، قرار مي
درك عقل به قبح، بين ظلمي و ظلم ديگر  درجه گويد قبيح است. البته ممكن است درهر جايي ظلم بود، عقل مي
تا ظلم بر يك حيواني. درجات اين ظلم متفاوت است، ولي اگر  تا ظلم بر يك شخص تفاوت باشد، مثالً ظلم بر خدا
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گويند مقابلش،عدل است. اين يك قسم است، اين را مي شود، كما اينكه در نقطهنمي ظلم باشد، اين منفك از قبح
شود. ؛ يعني هيچ استثنايي به آن وارد نمياالطالقعليَعلي نَحوِالعِليّة و عناويني كه موضوع حكم حسن يا قبح است، 

 اين يك نوع است. 

 عنوان موضوع، به نحو اقتضاء -2
گيرد، ولي علي نحو عناويني است كه موضوع حكم عقل ـ حكم به حسن يا قبح ـ قرار ميگويند آن نوع دوم مي

زنند. مرحوم اصفهاني و مثال به همين صدق و كذب مي جاĤناالقتضاء. به نحو اقتضاء موضوع حكم عقل است و هم
آيد كه در كجاي اصول فقه نميزند. االن من به ذهنم ديگران اگر در اصول فقه يادتان باشد به صدق و كذب مثال مي

دانم مال قبل از انقالب است كه من در ذهنم مانده و به يك مناسبتي، كجاست يادم نيست. در اول بحث بحث است. مي
آمده است. اين فرمايشاتي كه در  جاĤنمستقالت ممكن است آمده باشد، آنجا ضمن يك بحث ديگر، بله قاعدتاً در هم

تر مطرح كرده است. بله اين هم تر و جامعرا، دقيق گونهاينهاي عقلي ت. مرحوم اصفهاني بحثكفايه به نحوي آمده اس
 قسم دوم كه موضوع به نحو اقتضاء است.

 عنوان موضوع، به نحو البشرط -3
نيست  طوراينگيرد، ولي به نحو ال بشرط؛ يعني هست كه چيزي موضوع حسن و قبح قرار مي آنجاييقسم سوم هم 

هم نيست كه مالزمه غالبي  طوراينحسن و قبح عليت داشته باشد و تالزم دائمي داشته باشد، كالصورت االولي و  كه با
دائمي دارد، صورت  داشته باشد كه اقتضاء باشد. صورت اولي عنوان و موضوع با آن حكم عقلي حسن و قبح، مالزمه

دارد، ال اقتضاء است و در ذاتش اقتضاي قبح يا حسني نيست اي نغالبي دارد و صورت سوم آني كه مالزمه دوم مالزمه
است، مثًال  طوراينشود قبيح كه خيلي از اعمال و افعال ما شود و گاهي ميكه با طُروّ عناوين بيروني، گاهي حسن مي

 بر آن ذات اين فعل كه سوار ماشين شود اين ذاتش نه حسني دارد، نه قبحي دارد. بايد ديد اگر يك غرض عقاليي
است كه نسبت  طوراينمترتب است كه اين رانندگي كند خوب است، اگر آن مترتب نباشد، خوب نيست. خيلي از افعال 

به آن محمول حسن و قبح حالت ال اقتضاء دارد كه عناويني ممكن است بر آن عارض شود و موجب حسن آن شود، 
شود. اباحه عقلي مي درواقعنه و مقبِّحه نيست، آن ال اقتضاء عناويني بيايد موجب قبحش شود. اگر هم اين عناوين محسَّ

 آمده است. اين تقسيمي است كه اصول
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  مسئلهبررسي 
شود كه عنوان يك فعلي كه يك عنواني بر آن صادق است، آن عنوان و گفته مي گونهايندر حقيقت در اصول 

دارد،  غالبيعناويني كه منطبق بر آن فعل است، يا اقتضاي تام و عليت تام براي حسن و قبح دارد، يا اقتضاي اغلبي و 
اين فرمايشي است كه در يا اينكه ال اقتضاء است و تابع اين است كه عناوين بيروني اين را تحسين كند، يا تقبيح كند. 

كه  طورهماناصول زده شده و دقيقًا در آنجا همين كذب، مثال براي قسم دوم، آورده شده است. راز آن هم اين است 
گويد كذب بما هو كذب قبيح است، گفته شده ولي يك استثنائاتي دارد. بعد هم خود ما اينجا بحث خواهيم كرد. مثًال مي

شود حسن و ديگر گوييم كه ميهاي ارجحي بر آن صادق است، ميالبين است يك عنوان اگر كذب موجب اصالح ذات
داراي قبح است يك جاهايي  االطالقعليتوانيم بگوييم كذب بما هو هو و دهد كه نميپرد. اين نشان ميقبحش مي
 تواند با وصف اينكه كذب است، حالت حسن پيدا كند.كذب مي

 بنديجمع
كه يكي  »وَ حُكمُ العَقل تَدُلُّ عَلي حُرَمته أالدلّة األربعة« فرمايد:كه مي انصاري د: نظر مرحوم شيخدو بحث اينجا بو

كذب  گويد كه قبحكه عقل مي انوارالفقاههها باز كردند و تصريح كردند، مثل مرحوم صاحب هم حكم عقل است. بعضي
قاي خويي ظر آقبح دارد و نظر سوم در اينجا ن االطالقعلي ، بلكهاست، نه آنجا كه ضرري به كسي بزند االطالقعلي

اگر اين عناوين و ...  رساند، تهمتي استبود كه گفتيم از نظر وي قبح كذب، تابع آن است كه ببينيم ضرري به كسي مي
 من شما را بردمد هو هو قبحي ندارد. اين مطلب را االن در فقه اينجا مالحظه كردي ثانويه و عارضه و طاريه نباشد، بما

شود موضوعات احكام عقليه، يا عليت تامه هستند و در بحث اصولي كه در آن بحث اصولي در مستقالت عقليه گفته مي
دارد يا اين كه ميبا حكم حسن و قبح دائمي تالزم دارند، يا مقتضي هستند و تالزم اغلبي هستند، ولي استثناء بر

 هم كه حالت ال آنجايينيست و در آن شود چيزي ظلم باشد و بگوييم قبحي نمي ؛ يعنيظلم كه استثناء ندارد برخالف
 .گفته شد جاآنشود. اين فرمايشي است كه در قتضاء دارد، ببينيم چه ميا

 ن چند نكتهبيا
 .كنيمميعرض را در فقه گفته شده و اين كه در اصول گفته شده، يكي دو نكته  كهبا توجه به اين دو مطلب 
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 ل:نكته او
گفته شده بعضي از عناوين اقتضاء دارند و قبح از محمول آن با طرّو  كهدر علم اصول آنجا  كه يك نكته اين است
قبيح است، اال  االصولعليكذب  كهشود مثل كذب مي،شودهاي خاص و استثنايي برداشته ميالتعناوين ديگر در ح

خواهد اين را گفته شده است ظاهراً روح اين فرمايش، مي جاآنكه در  ي استاين كه مصلحتي در آن باشد. اين فرمايش
بگويد كه خود كذب بما هو هو ظلم است. منتهي گاهي به خاطر عناوين ثانويه و عناوين طاريه و عارضه به عنوان 

كه اگر نه آن حالتي داريم. اين يك احتمال است كه اظهر معنايش اين است، از اين قبح دست برمي اصطالحاً، مزاحم
غير از اين نيز مزاحم آن حكم اوليه است و عنوان اهم  ،دارد. اين تزاحممطلق از كذب برمي طوربه پيدا بشود قبح را

                  است كه بگوييم در ذاتش اقتضاي قبح نيست. اين شايد ظاهر فرمايشات آقايان در آن بحث اصولي باشد.
 ب در جايي كه موجب اصالح ذات البين است، ديگر قبح ندارد.بگوييد كه كذ  ممكن استإن قلت: 
نباشد. تصوير درستش در آن بحث اصولي، اين است كه كذب در جايي كه  است كه شايد درست اين تصوريقلت: 

و شعاع خودش  ريتأثاين را تحت  و منتها يك چيز اهمي آمده  ،كذب يك قبح ذاتي دارد اينجاموجب اصالحي باشد، 
شود تفسير آن بحث اصولي را دو گونه مي ديگرعبارتبه؛ ، اين استگفته شدهآن احتمالي كه در اصول  .است قرار داده

 كرد:

 دو تفسير از نوع دوم عناوين
هاي خاص و با عناوين كه نوع دوم عناويني است كه اقتضاي قبح دارد، ولي در حالت در اصول گفته شده آنچه

شود تفسير دو گونه مي مطلب رااين ، غالبي است ، بلكهاش دائمي نيستشود و مالزمهبرداشته مي اقتضاء خاص اين
  كرد.

 تفسير اول:
 هاي خاص، ديگر اقتضاء نيست، ديگر اين موضوع قبح نيست،خواهد بگويد در آن حالتيك تفسير اين است كه مي

 د اين خيلي ظاهر آن فرمايشات نباشد.اين يك احتمال است كه شاي. اصالً موضوع تمام شد

 تفسير دوم: 
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اما احتمال و تفسير دوم از آن فرمايشي كه در اصول گفته شده اين است كه اقتضاء حتي در حالتي كه عنوان مثل 
اصالح ذات البين آمده، اين اقتضاي قبح باز هم در اين هست، ولي يك عنوان مزاحم ديگري آمده كه اهم از آن است و 

 .هم هست جاهميناش موجب شده كه عقل  قبح را فعلي نكند و اال اقتضايي و شأني اين

 بررسي دو تفسير
تفسير اول از آن فرمايش اصولي اين بود كه در آن قسم دوم وقتي كه عنوان مثالً اصالح ذات البين آمد، ديگر 

چيز ديگري شد، ديگر اقتضاي قبح هم نيست، شأنيت قبح هم در اينجا نيست.  موضوعشاقتضايي در اين نيست،اصالً 
تفسير دوم اين است كه شأنيت قبح هست، ولي يك عنوان مزاحمي آمده و جاي فعليت آن را گرفته است. ظاهر، همين 

ذات خودش اشكال دومي بايد باشد. اگر اين دومي باشد، مثل همان بحث تزاحم در فقه خودمان است. خيلي چيزها در 
كه كسي به خاطر اضطرار  ن حالأكل ميته، حتي در آ فعليت را گرفته است، مثالًدارد ولي يك عنوان اهمي آمده كه آن 

اين عنوان ثانوي طاري در محاق رفته و از توان  به خاطراقتضاي حرمت در آن هست، منتهي  شود، بازمرتكبش مي
 جاآنتواند فعلي باشد، ولي اقتضاء در آن هست. اين چيزي است كه در ديگر نمي وفعليت رسيدن ساقط شده است 
يادم نيست ي هم گفته شده، ولي دومي درست است. احتمالتفسير تفسير كرد و  شوديمگفته شده است و البته دو گونه 

 .دومي صحيح باشد كه ، اين استآيدبه ذهن مي آنچهولي 

 بنديجمع
شود كنند: عليت تامه، اقتضاء و البشرط. اولي ميكرديم كه عناوين را سه قسم ميپس ما آن بحث اصولي را عرض 

اين مطلبي كه گفته شده تكميل هم كرديم كه  ال اقتضاءشود شود مالزمه غالبي و سومي هم ميدومي مي دائمي، مالزمه
به قبيح است، ولي گاهي  ولاالصعليگاهي  گويندميدر آن صورت دوم كه اقتضاء هست، مثل همين صدق و كذب كه 

كند، اين را هم گفتيم دو حسن پيدا مي شود و گاهي عنوانجايز و قبحش برداشته مي شوديميك عنوان ديگر  خاطر
شود از آن اراده كرد. يك تفسير اين است كه اصًال در حالت خاص ديگر اقتضايي هم در اين نيست، يك تفسير مي

دومي است اين  تفسيرشود و ظاهر، اين فعليتش را مانع مي وتفسير هم اين است كه  اقتضاء هست، ولي مزاحم آمده 
 .صولي ارائه كردشود از آن بحث اآن بحث اصولي و اين تفسير صحيحي كه مي ازيك بحث 
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 نكته دوم:
شود گفت كه خود ظلم هم مي موردنكته ديگر هم در آن بحث اصولي اين است كه اگر ما اين تفسير را بپذيريم در 

عنوان مزاحمي عارض  بر ظلماست كه  آنجاييو  خواهداستثناء مي هاخواهد، حداقل بعضي از ظلمگاهي استثناء مي
را مرتكب شويم جلوي ظلم باالتري گرفته ظلم اين مورد، ولي از حيث اين كه اگر اين كه اين ظلم است االن به  شود
شود و لذا در باب ظلم هم اگر موردي نگاه كنيم شود، گاهي اين ظلم هم جايز ميدفع يك ظلم باالتري مي يا شود،مي

د و آن بيايد يك ظلمي را هم و آن ظلم ممكن است با يك ظلم اعلي و باالتر مزاحم شون ظلماست. اين  طورهمين
ظلم را به نحو مطلق بگوييم، آن البته با  اگراما  شود،مي طورايندر ظلم هم اگر موردي نگاه كنيم  ، پسحتي تجويز كند

موردي و خاص به آن نگاه كنيم، ممكن است ارتكاب ظلم  كه اگراي است در ظلم كند. اين هم يك مالحظهاين فرق مي
كند، شود، عقل هم ديگر حسن و قبح فعلي نميباز جايز مي جاناهم كه در جايي موجب دفع يك مظلمه باالتري شود

شود، ولي از اين عليت بيرون مي و كنديمولو شأنيت در آن هست و لذا ظلم هم در يك مواردي حالت شأني پيدا 
 شود گفت ظلم چه هست.كامل نمي ورطبه

يك نوع  ،بردهايي را از بين ميپشهحيوان، مثالً وقتي مخصوصًا به  كنديم ظلم است، گونهاينتعداد زيادي از موارد 
-دارد و لذا در ظلم هم فيي زياد مواردقبحي در آن نيست. اين يك چيز باالتري،  به خاطرولي كند، ظلمي دارد مي

هم  يگاه) (بلكه بگوييم كه ظلم در هر جايي عليت تامه دارد، االطالقعلينيست كه  گونهاينصه هست. الجمله اين ق
 اي هست كه در اصول به آن اشاره نشده (است).مزاحم  دارد. اين هم نكته

 بنديجمع 
در گوييم همان اقتضاء است و اقتضاء كه مي درواقع كهآن اين بحث اصولي را كه مالحظه كرديد با تفسير درست از 

گيرد، نه اينكه بگويد در اين، جلوي فعليتش را مي و ديآيممزاحمي  درواقعشود، مرتفع ميآيد، مي حالتي كه استثنايي
 كند. هم مصداق پيدا مي هاظلمبعضي از اقتضاي قبح نيست و اين نكته حتي گاهي در 

  بحث: ادامه
بحث اصولي را عرض كردم براي اين كه يك  كه ايناين دو تا مطلبي است كه تكميل آن بحث اصولي است، اال اين 
 دو نظر بود. اينجادر  كهان مقدار ذهنتان با كليت بحث آشنا شود. حاال برگرديم به بحث خودم
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 احتماالت موجود در باب كذب
كه  هاييوتحليلتجزيهقدماتي كه چيديم و ينجا گفته شد و با اين ماتا  آنچهال با توجه به آن بحث اصولي و تمام ح

 .توانيم مطرح كنيمانجام شد، در باب كذب چند احتمال را مي

 كذب به نحو عليت تامه -1
ظلم. البته اين  دارد مثل؛ يعني كذب عليت تامه براي قبح االطالقعلييك احتمال اين است كه كسي بگويد كذب 

 مثل خود ظلم هم گاهي يك عنوان مزاحم مهم بيايد، ولي در ذاتش عليت تامه براي قبح است.منافاتي ندارد كه 

 كذب به نحو االقتضاء -2
احتمال دوم اين است كه كسي بگويد كذب اقتضاي حرمت را دارد اقتضاي حرمت و قبح را دارد، با ولي در موارد 

هاي خاص است. اصل در كذب همين قبح است كه لتكه آن استثنائات در حا شودخاصي هم استثناء بر آن وارد مي
دارد، به يك تفسيري كه گفتيم كه گفتيم ظاهرش همان تفسيري است آيد و اين قبح را برميعناوين ثانوي و طاريه مي

اين  االصولعلي گوييممي درواقعدارد، نه اينكه شأنيتش را بردارد. اين هم احتمال دوم است كه كه فعليتش را برمي
شود؛ يعني فعليت قبح را شود و رفع قبح ميآيد و موجب جوازش ميمقتضي قبح است، منتهي عنوان ثانوي مي

 بايد بيايد قبح را از اين بردارد. طورياين. يك عنوان مهم ثانوي، مثل اصالح ذات البين است چيز داردبرمي
 يد، به هم نزديك نيست؟ به نظر شما اين دو احتمال كه در باب كذب مطرح نمود سوال:
شد، ولي آن روشي كه مطرح ، خيلي به هم نزديك مياحتمالتحليلي كه ما انجام داديم اين دو تا  بر اساس جواب:

چه عليت را  درهرحالكرديم اين دو تا خيلي به هم نزديك است،ولي هست  اين را جدا كرديم واال آن تحليل كه ما مي
شود؛ يعني در ذاتش قبح برداشته ميآيد، اين مي كهگوييم، با يك عنوان ثانوي و طاري ب رابگويم، چه اين حالت دوم 

 .قبح هست

 كذب به نحو انضمام به عنوان محرم -3
احتمال سوم اين است كه بگوييم كه قبح كذب ولو غالبي هست، اما قبح كذب به خاطر يك عنوان ديگري است،  

خواهد بيايد عنوان ثانوي عارض شود تا قبح را بردارد، اصًال قبح كه ميمعلول يك عنوان ديگري است. الزم نيست كه 
اش، بايد يك عنوان مكمل و عارضي داشته باشد كه قبح را اينجا بياورد، ولو اينكه غالبي هم هست، ولي اين غالبي
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هم يكي از اين عناوين شود كه مثًال در آن إضرار، يا إغراء به جهل باشد، ولي غالب مواردش وقتي اين كذب قبيح مي
خواهد منتهي اين عنوان منضم، غالبي خواهد مالك قبح قرار بگيرد، يك عنوان منضمي ميمنضم است؛ يعني وقتي مي
 است. اين هم احتمال سوم.

 كذب به نحو ال اقتضاء -4
ه است؛ احتمال چهارمي هم وجود دارد، اين كه كسي بگويد كذب از همان نوع سومي است كه در اصول گفته شد

گوييم يك طرفه است، بلكه . غالبي را هم نميگونهآنشود، گاهي مي گونهاينيعني در حقيقت ال اقتضاء است گاهي 
 .طورآناست و گاهي  طوراينگاهي 

 :بنديجمع 
اين چهار احتمالي كه وجود دارد. در حقيقت ما همان سه احتمال اصولي را آورديم، منتهي علت چهار تا شدن آن، 

گوييم به نحو اقتضاء هست و ذاتش بدون هيچ عنوان گوييم به نحو عليت، يك وقت مياين است كه يك وقت مي
گوييم ذاتش اقتضاء دارد. سوم اين است كه ميقبحش را برمي ديآيمديگري خودش قبحي است، فقط عنوان مزاحم 

زاحم بيايد اين را بردارد، ولو غالباً قبح دارد، ولي است، ولي خود قبحش هم نياز به عنوان ضميمه دارد نه فقط اين كه م
 اين است كه عنوان إضرار است، يا عنوان إغراء به جهل است و... به خاطر

 پس در احتمال سوم، كذب قبح ذاتي ندارد؟سوال: 
 گوييم قبح ذاتي ندارد؛ يعني يك عنواني بايد به آن ضميمه شود. بله. مي جواب:

هست گويد ذاتش ما به نحوي هر دو اقتضاء است، منتهي اقتضائًا در دومي آن است كه مي اين احتمال دوم و سوم
 گردد، يابايد عنوان ضميمه  ، بلكهگويد ذاتش اصالً نيستشود. در احتمال سوم ميآيد اين را مانع ميمزاحم مي منتهي

شود سوم گويند جزء دوم است واال مييمرا اين را تقبيح كند، ولي غالبًا آن عنوان ضميمه هست؛ چون جهت غالبي 
آيد، گاهي عنوان مقبّح مي كه نايك عنواني است لخت و عري ، بلكهغالبي نيستهم اين است كه  باشد و احتمال چهارم
 آيد.گاهي عنوان محسّن مي

مطرح  جاآن آنچهاد بحث از وجود دارد، البته ابع وانب بحثچهار احتمالي است كه با توجه به همه ج بنديجمعاين  
  .روي اين يك تأمل و دقتي كنيد ه است.تر شدگرديده، دقيق


