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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
... همه درگير مفيد وشيخ  هنوز هم ما در مثل حوزه بغداد توليد مسائل كالمي كم داريم علتش اين است كه 

... همه صبح كه سر از خواب مفيد وشيخ  مرتضي، سيد رضي ديس كردند،دادند، حل ميبودند، دائم بايد جواب مي
اين مسائل خيلي  به خاطردادند، يعني كالم ما در آن دوره ، بايد جواب شبهات اهل سنت را ميداشتندبرمي

 ها جاي آن را گرفته است.رسانه اكنونهم، البته بارورشده
كه ابتدا يك مروري به ادله، به نحو اجمال يا  گفتيم .كرديم اي را عرضمقدمه كهآنبعد از  و ؛بحث در كذب بود

كرديم. به دو شكل عمل مي تفضيل داشته باشيم. تا وارد تفاصيل و تفريعات مسئله بشويم. در اين نوع موارد ما
شناسي نسبتاً مفصلي شديم، آن مفهوم چون خيلي وضوح اوليه نداشت، ابتدا يك مفهومگاهي وارد يك بحثي كه مي

رسيديم كرديم، مجدداً در تفصيالت و تفريعات كه ميشديم، سپس ادله را نقل ميداديم، بعد وارد بحث ميانجام مي
چون كذب يك مفهوم نسبتاً آشنا و واضحي ولو در ابتدا دارد  اينجاا داديم، امادله يك بسط بيشتري مي بر اساس

مان اكتفا كرديم و گفتيم يك مروري به ادله داشته اوليه وضوحبهشناسي نشديم، بلكه در ابتدا وارد مفهوم جهتازاين
اجماالً واضح است اما يك  كهاينباشيم. بعد وارد تفريعات و تفصيالت شويم. تفصيالت و تفريعات مفهوم كذب، ولو 

هاي مختلفي كه از نظام و تفتازاني در اي دارد كه بعد عرض خواهيم كرد. ديدگاهسلسله مباحث بسيار دقيق و پيچيده
بررسي خواهيم كرد، اما چون يك مقدار وضوح مفهومي و عرفي داشت، به همان  شاءاهللانتحليل مفهوم كذب هست 

كه ما گفتيم بحث  شناسي بپردازيم. نكته ديگر هم اين استا يك مرور كنيم بعد به مفهوموضوح اكتفا كرديم تا ادله ر
حرمت كذب چيزي نيست كه مستقيم با مكاسب محرمه ارتباط داشته باشد فقط از همين حيث كه تكسب به آن 

 هااينو نظاير  تمثيل حرام است، ارتباط مستقيم با مكاسب دارد. پرداختن به مباحثي چون كذب، قمار، غنا، تصوير،
براي اين بحث در فقه نيست.  معديعني تكسب به محرمات از باب اين است كه در جاي ديگر فقه نيست و موضع 

لذا اين نوع سوم يا نوع چهارم از محرمات است در اين نوع چهارم از مكاسب  بحث كرديم، اينجااين را استطراداً در 
تكسب مستقيم با اينجا ربط دارد كه خيلي بحثش هم كوتاه است، اما  محرمه كه تكسب به محرمات است، بحث

و بحث استطرادي است.  مطرح شده اينجابحث محرم بودن اين عمل، از باب اين است كه جاي ديگر بحث نشده، 
 مثالً د است يا باي طوراينجاي آن در يكي از ابواب موجود است كه كم  مثالً گفتيم كه بعضي از چيزها را مي وقتآن
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يعني يك  فقه غرر داشته باشيم، يا فقه تعليم و تربيت داشته باشيم، يا فقه اخالق داشته باشيم، چيزهايي از اين قبيل،
و در جاي خودش بنشيند. باب  آمده، برود در آن باب اينجاكه اين مبحثي كه استطراداً  ابوابي بايد تأسيس شود

كه اين نوع مسائل در آن قرار بگيرد.  چه بابي را بايد تأسيس كرد كذب را ديگر بحث نكرديم كه حاال در كذب
دارد. حاال برگرديم به ادله، اولين دليل، حكم عقل است.  تأملجاي  مسئلهمسائلي مثل روابط ميان فردي، اين 

بزرگاني  غالباًدر اواخر مكاسب محرمه، وارد اين بحث شدند. مرحوم شيخ و آقاي خويي و  اهللارضوانمرحوم امام 
هاي اند مرحوم امام، در مكاسب محرمه، صفحه صد و پانزده بايد باشد. وسطدر همان ابتداي ادله اين را مطرح كرده

اصول مطرح كرده ربط داده  هايي كه درامام تا حدي اين بحث را به آن بحث .بحثي به حكم عقل پرداخته است يك
به اين بحث  ترمبسوطامام  هاي اصولي خيلي پرداخته نشده است،است، در مكاسب به فرمايش آقاي خويي به بحث

 پرداختند.

 سه احتمال موجود در حكم عقل
قرار دهيم سه احتمال وجود دارد  موردبحثخواهيم در باب كذب مثل هر جاي ديگري كه حكم عقل را مي

 همان سه احتمالي كه در اصول بود.

 كذب به نحو عليت-1
كذب از عناوين باشد كه براي قبح عليت تامه دارد. علت تامه قبح است مثل ظلم، اين  يك احتمال اين است كه 

-قبح، شأني نمي هيچ جايك احتمال است كه هر جا كذب باشد قبح هم هست اين احتمال معنايش اين نيست كه 

كند  شأنيآن را  كند، هر چيزي هم كه علت تامه است ممكن است يك عنوان مزاحمي بيايدشود يا مزاحم پيدا نمي
عُنوانٌ قَبيحٌ و مُوضُوعٌ لِلحُكِم شود اين است كه كذب بما هو هو، در عليت تامه گفته مي آنچهمقدم شود.  بر آنو 

يَصدُقُ الكِذب، َيتَرَتُب عَلَيهِ الحُكمُ�ِ ، به حيثي كه هر جا االطالقعليكند ، عقل قبح كذب را درك ميالعَقلِ بِالقبحِه
است، ولي هميشه ممكن است كه يك عنوان  طوراين، اين قاعده كلي است البته هميشه مثل ظلم هم بِالقُبحِهالعَقل 

ظلم هم قبيح است، ولي  اينكهمثلاولي و اهمي بيايد اين را شأني كند كه مانعي ندارد و منافات با عليت تامه ندارد، 
فهمد كه اين عقل، همان لحظه هم مي حالدرعين، ولي اين نظام ممكن است ارتكابش براي يك مصلحتي، جاير شود

گويند نظر حضرت امام و ... مي بنا برذاتش شأنيت قبح را دارد؛ منتهي يك عنوان اهمي آمده جلوي فعليت را گرفته 



                                                                                                               :  ٢٦٨٥ ماره 

 

اينكه كذب، براي قبح، مثل ظلم، براي قبح، عليت تامه داشته باشد احتمال اول  درهرحالآورد يك معذوريتي مي
عليت  آيد. البته اگر درعليت تامه هم در اينجا يعني اين عنواني است كه هر جا باشد، حكم هم دنبالش مي ت.اس

تامه عنوان اهمي بيايد، اين را از فعليت ساقط كند ولي در همان حالي هم كه عنوان اهم آمده اين را از فعليت ساقط 
 ول،را دارد، اين احتمال ا و شأنيتكرده ذاتش اين اقتضا 

 كذب به نحو اقتضاء-2
همان مبحث اصولي، اين است كه بگوييم كه كذب عليت ندارد؛ مقتضي است، مقتضي  بر اساساحتمال دوم، 

اما مواردي ممكن است  ؛موضوع براي قبح است و ؛است يَقتَضِي القُبح غالباًاست، معنايش اين است كه اين عنوان 
اينجا  اصالًو اهم قبحش از فعليت بيفتد؛ نه  ثانويهيچ قبحي در اين نباشد؛ نه اينكه با عنوان  اصالًكه ديگر  پيدا شود

نيست، اين هم  يغالب هايي كه قبح ندارد نادر است،اينجاقبح ندارد؛ منتهي  اصالًقبح ندارد. يك جاهايي است كه 
 احتمال دوم،

 كذب به نحو انضمام-3
رُبَّما يَسيرُ است؛ كه با عناوين و وجوه مقبحه و محسنه  الاقتضايينثي و احتمال سوم اين است؛ كه عنوان خ 

هم نيست كه يكي بر ديگري  طوراين، يعني هر سه حالت هست قبيحاً و اُخري يُسبِحُ حَسَنا و ثالثاً ال حََسنا و ال قَبيحاً
يا به نحو  حسناً بِالَنحوِ العِليهمال گويد ذات اين اعمثل بسياري از اعمال ماست كه عقل نمي نهغلبه داشته باشد. 

شود قبيح، اگر شود حسن اگر قبيح باشد مي، اگر عنوان حسن بر آن عارض شود ميال حسناً و ال قبيحاقتضا اين 
مثل حالت چيزهايي كه ذاتش اباحه است اگر بخواهيم تشبيه به چيزهاي  ال قبيحشود ال حسنا و نباشد مي كدامهيچ

كند، گاهي يك آيد اين را واجب ميمباح است ولي گاهي يك عنوان ثانوي مي ذاتاًشرعي كنيم يك اعمالي است كه 
لت شود همان مباح، يعني در ذات خودش همان حايم نيست، كدامهيچكند، گاهي هم عنوان ثانوي حرامش مي

در همان مدلي كه  بر اساس ديگر هم در اينجا مثل همان، نظرات ء است،الاقتضااباحه دارد. نسبت به قبح و حسن، 
اصول آمده وجود دارد، همه عناويني هم كه در عالم است قبل از اينكه به شرع بيايند از نگاه عقل يكي از اين  علم

يك  حالدرعيناست؛ ولي  طوراين غالباًيا اقتضاء دارد يعني  سه حالت را دارند يا عليت دارند براي حسن و قبح،
. رودميكه با عناوين عارض اين طرف يا آن طرف  است الاقتضاء كهاينو يا  جاهايي هم ديگر اين اقتضاء را ندارد
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دارد  شود (رجحان شرعي دارد) يا مرجوحيت شرعيگوييم كه هر عنواني يا راجح ميدر شرع هم ما مي كهاينعين 
است) البته رجحانش و مرجوحيتش دو درجه دارد؛ كه عين اين حالت سه ضلعي و  الاقتضاء( استيا عدم رجحان 

 سه شقي كه در شرعيه هست در حكم عقلي هم وجود دارد.

 درباره كذب اهللارضوانامام  نظريه
فرمايد: كه اقرب همان احتمال هاي اين بحث كذب ميدرهمان صفحه صد و پانزده وسط اهللارضوانمرحوم امام  

 و ؛ذاتش عليت تامه براي قبح دارد كه اول عنوانبهاول است. در انوارالفقاهه هم ظاهر اين است امام تصريح دارد 
آيند اصل قبح را بردارند، يك عنوان نمي كدامهيچمصلحتي در كذب است  مثالًهم كه استثناء داريم كه  آنجاهايي
به احتمال اول  اماميعني  ؛كند نه اينكه اصل قبح را بردارداش ميدهد شأنيقرار مي تأثيرحت آيد قبح را تاهمي مي

 تصريح كردند.

 نظر استاد
ممكن است از ظهور كالم بعضي از بزرگان ديگر هم همان استفاده شود و عرض شود كه حضرت امام، تصريح به 

بزرگان بين احتمال اول و دوم خيلي روشن نيست كه چه احتمال اول دارند؛ فرمايش مرحوم شيخ و جمعي ديگر از 
آن را بر همان  توانميخواهند بفرمايند يعني هم تاب تحمل اين را دارد كه حمل كنيم بر احتمال عليت، هم مي

حمل كرد. شايد بعضي كلمات هم يك مقداري ظهور در همان اقتضاء داشته باشد. مرحوم آقاي خويي هم  اقتضاء،
شود، به يك معنا ممكن است بگوييم، مقصودشان احتمال سوم است. ممكن ردد بين احتمال دو و سه ميكالمشان م

و بعيد نيست فرمايش آقاي خويي را حمل بر احتمال سوم بكنيم  هم است كه بگوييم احتمال دوم مقصودشان است
اشد و بيشتر تابع اين است كه ببينم كذب حرام ب نيست كه طوراينخواهند بگويند كه هميشه ايشان مي درواقعيعني 

زند چون نوعي ظلم دارد به آن است كه افترايي به شخصي مي گونهاينشود اگر كذب، چه عنواني بر آن عارض مي
نباشد قبيح نيست، شايد كالم  طوراينشود قبيح اگر عارض شده، مي بر اينكند اين عنوان ثانوي آمده شخص مي

 احتمال سوم داشته باشد. آقاي خويي ظهور در همان
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 مسئلهاقوال و احتماالت موجود در 
گويد عليت، مي صراحتبه، امام الاقتضاء اي سه احتمالي را كه عرض كرديم به نحو عليت، اقتضاء، بنابراين

بيشتر بشود حمل بر اقتضاء  مثالً يك ترددي دارد بين عليت و اقتضاء شايد  هااينفرمايشات مثل مرحوم شيخ و 
و شايد باز اظهر همين  ءالاقتضاكرد. فرمايش مثل آقاي خويي يك ترددي دارد بين دو و سه، يعني بين اقتضاء و 

و بعضي  سه احتمال نيا الوجوه است.را بگوييم اضعف الاقتضاء كهاينفرمايد ء باشد كه حضرت امام ميالاقتضا
 هاآنايند، مثل حضرت امام، بعضي هم مثل شيخ، يا حتي صاحب انوارالفقاهه نظر فرمقائالن روشن است كه چه مي

كه شايد بيشتر همين نظر امام مشهور  شود حمل بر اقتضاء كردشود حمل بر عليت كرد. قول امام را هم ميرا مي
كه شايد اظهر  تباشد و اين هم قسم دوم، بعد قسم سوم هم مثل نظر آقاي خويي است كه مردد بين دو و سه اس

 ، از حيث اقوال و احتماالت.مسئلههمين سه باشد، اين به لحاظ اقوال و احتماالت، اين هم قائالن و ابعاد 
شود بگوييم كذب باشد و حضاضت نداشته باشد، مثل شيخ، امام، صاحب نمي اصالًذات كذب، حضاضت دارد. 

توانم تصور كنم كه كذب باشد ولو هيچ ضرري اخالق است. من نمي در علمايكه  هاييآنالفقاهه و مشهور و انوار
حضاضت را از آن جدا كرد. نقطه  شودنمييك حضاضتي دارد.  حتماًهم به كسي نزند ولي بگوييم حضاضت ندارد. 

فرمايند وقتي كذب به كسي ضرري نزند، ظلمي نباشد، حضاضت ندارد. دو طرف به مقابل، آقاي خويي است كه مي
گويند اين مي هاو اينمثل امام  تبعاكنند و ين يك نوع ارتكاز و احاله بر آن تحليل ارتكازي ذهني تكيه ميهم

نه اينكه قبح نداشته باشد،  درواقعگويد قبح ندارد، اگر يك جايي هم مي ارتكاز هست كه ذات كذب قبيح است.
-قبح نداشته باشد حتي امام تصريح مي اصالًه نه اينكه اش كردقرار داده، شأني تأثيرعنوان ثانوي آمده اين را تحت 

 اصالً گويد اين دروغ حتي در چنين جايي باز عقل نمي فرمايند كه اگر نجات جان يك پيامبري متوقف بر دروغ شد
-را نشانه قرار مي نيا شأنيت قبح ندارد، شأنيت قبح دارد، منتهي يك عنوان مزاحمي آمده جلوي اين قبح را گرفته،

همان تحليل ارتكاز است كه يك  هاآن استدالالت به نحو عليت است. همه جا موضوع براي قبح است. دهد كه اين
كه شما استثنائات را  آنجاييدانم همه جا اين قبح درش هست حتي گويد كه من كذب را علت تامه ميتحليل مي

قبيح است منتهي يك جاهايي، مثل  غالباً نهگويد عنوان ثانوي آمده جلويش را گرفته اقتضاء مي يمنته گوييد،مي
كه اگر حمل بر  فرمايش آقاي خويي و ؛هم در آن نيست الاقتضاييل اصكه مصلحت درش باشد ديگر  آنجاهايي
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گويد چيزي كه مهم است اين است كه بگوييم موجب ضرر و زيان و تعدي به ديگران احتمال سوم كنيم آن هم مي
 ، قبيح است اگر نشد قبحي ندارد، حضاضتي ندارد.شود يا نه؟ اگر شدمي

 تحليل طرح بحث
 كه گفتيم سه تا احتمال است و تصريح به قول اول مال امام است غالب مشهور بين احتمال اول و دوم مردد است
ين بعيد نيست حمل بر احتمال دوم كنيم. آقاي خويي هم بين دو و سه مردد است كه بعيد نيست حمل بر سه كنيم. ا

 .كندمييك مسيري را طي  هركسيكه  تحليل طرح بحث است استداللش هم بر اساس تحليل ارتكاز است

 بيان دو مقدمه
 كنيم،كه داريم دو تا مقدمه را عرض مي هاييناظن و گم برحسبدر اينجا  

 مقدمه اول
 اول احتمال :الف

است؛ آيا كل عناوين كه قبح عقلي دارد، ادراك يك بحث بسيار مهمي در فلسفه اخالق وجود دارد و آن هم اين 
 موضوعات متشتتي دارد؟ هااينحكم عقل عملي است و همان درك قبح يك عمل است آيا  كه عقل به حكم قبح

تا چهارتا سهتا تا ششپنج مثالًرا بگوييم  كذب، ظلم و... مثالًعنوان موضوع براي حكم عقل به قبح در عرض هم 
 موضوع براي حكم به قبح هستند. اين يك احتمال، هركدام هايناعنوان داريم كه 

 دوم احتمال :ب
-همان، مالكش، ظلم است يعني كل حكم عقلِ به قبح به ظلم بر هااينيك احتمال، اين است كه بگويم نه همه 

كه عقل  هايياينديگر حكم قطعي عقل به قبح ما نداريم. اگر مثل كذب و سرقت و... و همه  غيرازاينگردد، مي
، هااينهمه درست است كه عناوين متعدد است، ولي روح همه  هااينو...  ، سرقتتهمت ،بتيغ حكم به قبحش دارد.

وقت بقيه عناوين ديگر در تحت همان آن الظُلُم قَبيحٌ،داريم كه  اينجايك قضيه اصلي و محوري  درواقعآن ظلم است 
گيرد، ظلم، قبيح حاال اين عناوين قولي يا عناوين فعلي، افعالي كه انجام ميگيرد. هرم اين موضوع قرار مي رأس

مستقل و با عنوان علت تامه و موضوع هميشگي و ابدي است  طوربهكند و قبحش است. چيزي كه عقل درك مي
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ذب هم قبيح است ك مثالً ؛گويد، ظلم قبيح استبگويم، عقل مي كهاين، نه اينجابه  گرددبرميهمان ظلم است. بقيه 
است كه  نيا و علي نحو االستقالل، ديگر هم قبيح است اين يك بحث، چيزي كه قبيح است به حكم عقل چيزيك

شود قبيح، شود قبيح، تهمت شد ظلم، ميشود قبيح، سرقت شد ظلم، مياگر كذب ظلم شد مي وقتآن، الظلمُ قبيحٌ
زي كه عنوان حاكم و اصلي و محور حكم عقل است يك قضيه صغري است چي هااينشود قبيح، غيبت شد ظلم، مي

گردد مي، به همين ميزاني كه برهااينشود بايد برگردد به است. بقيه قضايايي كه در عقل محكوم به حسن و قبح مي
 اخالقدر اگر برنگردد ديگر ذاتش اين قبح را ندارد، اين يك بحث است كه حاال  و ؛شودبه اينجا، محكوم به قبح مي

اين است، در رتبه قبل يك حقي اينجا، قائل است يعني  معنايشالبته ظلم هم  و ؛و فلسفه اخالق جاي بحث دارد
يك طلبكاري، اينجا، وجود دارد، عقل بايد مسبوق به اين باشد كه بگويد اين فرد، اين، طلب را دارد اين مطالبه، 

است يك  اينجا دو نظر مبناي ظلم هم اين است. شودمين قبيح شود و آاينجا وجود دارد كه حاال ندادن آن ظلم مي
 طورهمينشوند و در حسن، هم شايد، نظر، اين است كه ما عناوين متعدد داريم كه در عرض هم موضوع قبح مي

است و يك نظر، هم اين است كه نه آن عناوين در عرض هم نيستند. عنوان محوري اصلي چيست؟ آن ظلم است، 
شود همان حالت ا اگر هميشه مالزم با ظلم است هميشه قبيح است. اگر گاهي هست، گاهي نيست، ميبقيه چيزه

ظلم، است بقيه تحت پوشش  همان سوم، ولي چيزي كه عليت تامه دارد و موضوع مجرد و محض و ناب قبح هست،
يك بحث است كه ال يبعد  گيرد اگر صغري آن شد و مصداق آن شد قبح، بر آن مترتب است ايناين ظلم، قرار مي

كند همان، ظلم آيد چيزي كه عقل درك مياينكه ظلم، محور باشد اولي باشد. به نظر مي يعني كه همين احتمال دوم،
 ؛شوداست. بقيه چيزها هم اگر برگردد به ظلم و اين خمير مايه و اين عنوان در آن مصداق پيدا كند، حكم به قبح مي

 ي بالذات در باب قبح و يك قضيهما يك قضيه درواقعوقت آن آيد در آن قبحي نيست.ر مياما اگر ظلم نباشد به نظ
مصداق آن بايد ارزيابي  عنوانبهعقل عملي داريم كه حكم عقل قطعي است؛ كه ظلم قبيح است و تعيين بقيه چيزها 

هاي جديد به آن اخالق و بحثهاي يك مقداري در فلسفه تر و بيشتري هم دارد. وهاي دقيقشود. البته بحث
پرداخته شده، بنابراين چيزي كه محور و اساس آن قبح هست همان ظلم است و بقيه امور بالعرض و از باب 

 گيرند.آيند و در اين قضيه واحده كلي قرار ميصغريات آن ملحق مي
-و...همه مي السرقت، الغيبت ترااالف گوييم الكذب،رم قاعده است اگر ميرأس ه الظلمُ قبيحٌ نظر من اين است كه

 گيرد.آيد زير شاخه اين قرار مي
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گوييم بعيد نيست كه همين باشد، يعني بيش از ظلم همه تحليالت و وجدانيات است. ما مي هااينگوييم كه ما مي
ظلمي نيست باز هم عقل بگويد  هيچ رگهيعني بعيد است چيزي كه در آن  ؛كه قبيح است چيزي نبايد داشته باشيم

 قبيح است.

 مقدمه دوم
كه اين ظلم قبيح در اينجا، به نظر ما يك كمي شايد با ظاهر بعضي كلمات متفاوت باشد.  مقدمه دوم اين است

كنند و در آن كنند و قبح را همان قبح صد در صد ارزيابي ميرا معموالً بزرگان صفر و صد ارزيابي مي الظُلم قبيحٌ
كه در شرع  طورهمانيك و مراتب كمتر قائل هستند. به نظر ما اين امر در حكم عقل عين حكم شرع است. تشك

گوييم احكام عقل يا راجح است يا مرجوح يا اباحه است، احكام خمسه داريم، عقل هم احكام خمسه دارد، يعني مي
احكام  هااين تاپنجشود م يا مكروه، ميگوييم، يا واجب است يا مستحب است، مرجوح هم يا حراراجح را هم مي

گويد، بايد داند، در حدي كه مياست عقل بعضي چيزها را مي طورهمينآيد. در عقل، هم تكليفي خمسه به نظر مي
كه حفظ نظام انجام  آنجاييحسني كه دارد اين است كه در  يول شود، انجام نداد حفظ نظام، حسن است.و نمي باشد

گويد حسنُ به نحو الزام و صد در شود، اينجا عقل ميمي ومرجهرجنشود، به يك شكل وسيعي، موجب اختالل و 
بايد الزام كند، درك عقل به  حتماًگويد اين خوب است، ولي نه اينكه اما يك جاهايي عقل مي ؛صد، واجب است

هايي را چيزيكاست،  طورهميندر طرف حسن، قطعاً در طرف قبح  اي از حسن است، نه حسنِ الزامي، اينمرتبه
كه شما بايد صبح همه قوانين راهنمايي و رانندگي را در وسط ترافيك تهران  فهمدعقل مي االن فهمد،عقل مي

رعايت  و بايد اين امر را گويدشود، اين را عقل مياگر رعايت نشود، زندگي مردم مختل مي كهاينرعايت كني، براي 
بگوييم كسي منظم است، حاال دو دقيقه زود بيايد، يا دير بيايد،  مثالًبگذريم،  كهاينحاال از  فِيِه ظُلماً عَظيمكني، واال 

كند، گويد خيلي خوب است آدم منظم باشد. ولي نه نظمي كه الزام دارد ميخورد. ولي عقل ميبه جايي برنمي كهاين
اما يك حسن  ؛گويندلذا اين را حسن مي و ؛خيلي مشكلي نيست در اينحاال دو دقيقه دير بيايد يا زود بيايد، 

-است. گاهي عقل مي طورهمينضعيفي، حسن رجحاني، نه حسن الزامي و هكذا في طرف القُبح، در طرف قبح هم 

كند آن ، مثل قتل، ولي گاهي هم قبحي كه عقل حكم ميشود انجام داد، نبايد انجام دادگويد اين كار قبيح است نمي
استاد بايد سر وقت بيايد درس را بگويد باالخره يك توافقي است، حاال ولو اينكه  مثالًقبحي نيست كه الزامي باشد، 

-اي است مباحثه ميتعهد دوستانه طورهمينكند گيرد و حق و حسابي هم نيست كه اگر باشد فرق ميپولي هم نمي
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ال يَخلوُ ِمن االطالق است ولي گويد قبيح عليدقيقه دير بيايد، در اين صورت عقل نمي پنج مثالًكنند حاال استاد 
 است. القُبح

 مراتب حسن و قبح عقل
توانيم به پنج گروه تقسيم اش را ميكه در شرع، احكام مراتبي داريم كه كلي طورهمان كهايننبايد ترديد كرد در  

شود اباحه، فعل رجحان دارد، در جايي كه حسن و قبحي، الزام و رجحان و مرجوحيتي در آن نيست، ميكنيم يك 
. مرجوحيت، هم به همين شودميشود رجحان الزامي دارد، واجب رسد، مستحب مياي كه به حد الزام نمييك درجه

فِيهِ دَرجَتاً مَِن كه  داندن مياست. بعضي كارها را حس طورهمينشكل است. عقل هم در مراتب حسن و قبحش 
داند و قبيح حد الزام، از آن طرف مرجوح مي داند كه عليولي بعضي جاها حسني مي الحُسن ال َعلي حَد االلزام

كه الزامي در آن نيست حاال مخالفت هم كرد عقل الزامي ندارد يا اينكه نه الزام در آن  ، در حدي از قبحداندمي
و  هست آيدميدر حكم عقل به نظر  آن نيست يعني پنج مرتبه ها دراين كدامهيچكه  هست هست، يا يك نوع هم

 نبايد ترديدي در اين روا داشت.

 مقدمه سوم
آيد ظلم هم به نظر مي كهاينما عرض كرديم منافات ندارد با اينكه محور قبح لكم است براي  آنچهاين است كه 

داشته باشد. بعضي از  صد درصدنيست كه همه درجاتش قبح  طوراينگوييم ظلم كه درجات و مراتب دارد. ما مي
ظلم خفيفي است ولي در  جوريككشد اي را ميكه كسي يك حشره آنجاييدرجات ظلم است كه ظلم خفيفي است. 
لي كه گويند كار خوبي نيست. عين همان مثاخالف شئونات است. مي واقعاًآن حدي نيست كه عقل بگويد انجامش 

جمعي يك تعهدي با هم داشته باشند كه فالن كار را با هم انجام دهند، يك ذره كاهلي استاد و  كهاين واقعاًزديم. 
تأخيرش اين هم يك نوعي ظلم است اما نه در آن حدي كه عقل الزام كند كه اين ارتكابش قبح صد در صد دارد، 

 اي دارد.يك قبح خفيفه
حق را ثابت كند آن را هم با  لذا هميشه در اينجا يك حكم عقلي بايد باشد كهظلم سلب حق ديگري است و 

فهميد، مبناي ظلم هم همان حق است. حقوق در مقدمه سوم در يك مرتبه نيست. چون مبناي ظلم،  شودميعقل 
صد  اين تصور كه ظلم اصالًلذا  و ؛حق است يك حقي است كه خيلي مهم است. يك حقي است كه نيمه مهم است
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قبحي است يا ظلم است و هيچ مانعي ندارد اين تصور را ما قبول  در صد قبيح است يا اين ظلم هست و صد در صد
هم  هااينبينيم شود كه اگر دقت بكنيم ميهاي متعارفي پيدا ميگوييم نه اين ظلم درجات دارد از قبحنداريم مي

گويند بله اند ميهايي كه خيلي محتاط هستند و وارستهلذا آدم و ؛يك ظلمي است و باالخره حقي را از كسي گرفته
 .شوديعني همان حَسَناتُ االَبرار سَيئاتُ المُقَ�َرَبين مي ؛شودكه همان مكروهات، مي من ظلمي كردم، استغفراهللا

 
 
 


