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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  بيان ادله/امر و 

 عقلی ادلهٔ 
ی از منکر بود و ابتدا  ادلهٔ حبث در   یهااستداللقل، عذيل دليل که در   کرده، اشاره منودميعقلی را آغاز   ادلهٔ بيان وجوب امر به معروف و 

  .بررسی منودميتاکنون سه دليل را  .متعددی وجود دارد

 انصاری و امام مخينی از حکم عقل خيش دليل سوم؛ تقرير
 که بايد در آجنا بگريمي يک تفصيل است.  ایيجهنتاجنام شد،  مناقشهٔ و  بررسیبود که در مورد آن  اهللرمحه تقريری از فرمايش امام نيزدليل سوم 

ی از منکر نپذيرفتيم، اما دليل د قاعدهٔ  حمل  االطالقیعلوم و سوم و به خصوص دليل سوم لطف را به حلاظ تطبيق در حبث امر به معروف و 
با قطع  دانيمیماجبات و حمرماتی است که به طور مطلق آن را پذيرفت اما در مواردی که واجب يا حمرم از قبيل و  توانیمنمناقشه قرار گرفت، 

شود، بعيد نيست که عقل به وجوب اين است که اجنام نشود يا اجنام مولی  ارادهٔ شود يا نشود، ينکه چه کسی و کجا و چگونه حمقق نظر از ا
ی از منکر  .حکم کند امر به معروف و 

 ؛ اندنوعکه واجبات و حمرمات دو   بيان شدسوم  دليلدر 

 خواهدیمنکه شارع   دانيمیمبا قطع نظر از اينکه چه کسی و کجا و چگونه اجنام دهد، به اين شکل هستند که از حمرمات  ینوع  .١
اما در طرف واجبات  ،طبيعی حاصل شود حادثهٔ در عامل خارج حمقق ببيند ولو از غريمکلف، ولو از يک به هيچ حنو اين عمل را 

 . از هر کسی صادر شودحمقق شود و  خواهدیم به هر شکلیشارع  دانيمیمواجباتی دارمي که 
بلکه ظاهر اين است که خداوند اين تکليف را به حنو  وجود نداردشارع  يهٔ ناحاز  یاالعادهواجبات و حمرمات تأکيد فوق در غالب  .٢

 خواهدیماين آدم اين معصيت را اجنام دهد،  خواهدیمناحناللی به مهه خطاب کرده است و جهت صدور در آن مؤثر است يعنی 
 حمقق شود چنني چيزی نيست.  خواهدیممکلفني مناز را خبوانند، روزه بگريند، اما اينکه بگوييم اين مناز به هر شکلی 

  .اول را داردنوع حکم  نيزنوع دوم  فرمودندیممخينی رمحه اهلل امام 

 اطالق دليل سوم در مناقشه
از اين طريق   توانیمناحراز مسئله را ندارمي و لذا توانايی و اطمينان به اين مسئله و  ندهست تفاوتمباهم  اين بود که اين دواشکال ما هم 

چنني احرازی را به به طور مطلق  توانیمنبه هر شکلی واجبات اجنام شود و به هر شکلی حمرمات ترک شود،  خواهدیمکه شارع   گفت
  دست آورد.
ا اما در عني و  آيدیمرا دارمي و در آجنا اين دليل  حال بايد بدانيم که بعضی در قسم اول که برخی از واجبات و حمرمات هستند آ

ی از منکر گويدیم   .دليل سوم و حتی دليل دوم به اين شکل بازسازی شودشايد بتوان تدبريی کرد که واجب است. پس  امر به معروف و 
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دليل سوم را اطالق اما  کندیمنلطف از نظر صغروی هيچ چيزی را ثابت  قاعدهٔ  گفتيمیمت، لطف اس قاعدهٔ ه نقدی که شد غري از نقد ب
ی از منکر وا به هر  دانيمیماست از آن حمرماتی است که  ایريهکثجب است، اگر حمرم قتل نفوس  نقد کردمي واال در بعضی از حمرمات واقعاً 

ی از منکر کنيد.  مواردیقق نشود، اينجا يکی از ر عامل حمد خواهدیمشارع  شکلی  است که 

 فروعات دليل سوم

 تاميت دليل سوم .١
ی از منکر را اثبات وجود دليل سوم و حتی بنابر احتمالی دليل دوم مناقشه در اطالق بنابراين  اما  کندیمندارد و مطلق امر به معروف و 

 و واجب است، برای اينکه بازداشنت از قتل نفوس مؤمن گويدیمدر قسم اول از واجبات و حمرمات اين دليل با قطع نظر از هر دليل شرعی 
 شودیماجنام  یازلزله، با شودیمنفوس مسلمانان الزم بود حتی آجنايی که اين عمل اختياری کسی نيست، يعنی با يک طوفانی اين کار اجنام 

اقدام کن تا اين  گويدیمدر اينجا نيست ولی  یکار گناهدر برابر آن مقاومت کنم و کاری کنم که اينها کشته نشوند، با اينکه   توامنیمو من 
ی از  اجلملهیفطع نظر از جهت صدور و قسم اول امر مقبوض مولی حمقق نشود، در چنني اموری که مقبوض مولی است با ق در اين قسم 

  .اين عمل حمقق نشود، واجب است شودیمل ساير افعالی که موجب منکر مث
، بلکه شودیمنگذاشته طلقا کنار  لطف م قاعدهٔ بر خالف سوم دليل است که اول اين  نکتهٔ ؛ بيان خواهد شدنقد دليل سوم  ادامهٔ نکاتی در 

 .پذيرميیمنباجلمله اين دليل را پذيرمي منتها اين را ب اجلملهیفبايد 

 مشروط بودن داللت دليل سوم .٢
ی ايناست که  مواردیدر  دليل سوم اجلملهٔ یف مقصود از پذيرفنت مولی اجنام  االطالقیعلحمبوب  يقني به تأثري داشته باشيم که با امر يا 

موارد اينطور نيست، اگر چيزی بسيار بسيار مهم  مههٔ باز ، اما اگر احتمال تأثري دهيم شودیممولی ترک  االطالقیعل، يا اين مقبوض شودیم
 باشد شايد احتمال آن هم مؤثر باشد.

ی  .٣  مشول دليل سوم بر مراتب امر و 
ی از منکر تفاوت  مههٔ سوم اين است که  نکتهٔ  ، الاقل مهيشه گريدیدربرمنمراتب را  مههٔ ؛ ممکن است بگوييم کندیممراتب امر به معروف و 
اما اگر امر و  شودیم، مراتب عادی متعارف که با گفنت او، با يک اقدام قولی و زبانی متعارف باشد مشمول دليل گريدیدربرمنمراتب را  مههٔ 

 آن يرهٔ دااز اين دليل عقلی استفاده کنيم و  توانيمیمنيی است که خود آن مستلزم زدن و بسنت يا کشنت و چيزهايی از اين قبيل است، مهه جا 
  .شودیمحمدودتر 

احکام قسم دوم به قسم اول ملحق  مههٔ که   شدیماين عرايضی بود که ما در دليل سوم عرض کردمي؛ دليل سوم از فرمايش امام استفاده 
 اين حرف را زد، نقد اول ما اين بود.  شودیمن، جواب دادمي که اين تقسيم سر جای خود حمفوظ است و شودیم

 یبندمجع
 مروز عرض کردمي بايد سه نکته را توجه کنيم؛ اما پس از اين نقد ا
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مولی حکم عقل تام است، هم امر به  االطالقیعل یهامقبوضمولی و  االطالقیعل یهاحمبوبدر قسم اول يعنی سوم دليل  .١
کام نوع اول، يعنی اح يرهٔ داارشاد واجب است، تربيت الزم است، امر به معروف نيز الزم است، در  گويدیم، معروف، هم ارشاد

ارشاد و تربيت  حوزهٔ ، به خصوص در درست است و باجلمله درست نيست اجلملهیفمطلق، پس اين دليل  یهامقبوضحمبوب و 
 وضوح بيشرتی دارد.

و لذا شرط آن علم و  کندیمداللت  ،باشدوجود داشته که اطمينان و علم   مواردیدر و قسم اول تکاليف در دليل سوم غالبًا  .٢
بسيار  موارد، منتها اين احتمال به مهم است که احتمال هم مشمول دليل حکم عقل است قدرآنطمينان است، البته گاهی هم ا

 .شودیمحمدود  بسيار مهم
زبانی و متعارف است  مرتبهٔ ، گريدیماحکام نوع اول  يرهٔ داکه غالبًا در   یامرتبهسوم هم اين بود که در مراتب نيز در اينجا  نکتهٔ  .٣

مگر در جاهايی که بسيار بسيار مهم باشد و لذا بايد  گريدیدربرمن القاعدهیعلآن باز  عالوه بر ارشاد و تربيت، اما مراتب باالتر
 مراتب را تشخيص دهيم.

به اين شکل وع در کلمات . به اين موضگذار است بگوييم که مراتب حمبوب مطلق و مقبوض مطلق اثر خواهيمیمدوم و سوم  نکتهٔ در 
اين اشکال دارد پس دليل عقلی هم متام نيست، ما خواستيم بگوييم که دليل عقل اول اصًال تام نيست،  اندگفتهتصريح نشده است،  

اما  کندیمنثبات بلکه به طور مطلق مسئله را ا رودیمنمله کنار ، اما دليل دوم و به ويژه دليل سوم باجللطف را باجلمله کنار گذاشتيم قاعدهٔ 
  ؛دليل است اجلملهیف

در  .٢تکاليف نه بلکه تکاليفی که حمبوب و مقبوض مطلق است، نوع اول.  مههٔ . ١ ؛با اين سه قيد اجلملهیفنابراين دليل عقل را تا اينجا ب
اين حکم خيلی باال باشد.  رتبهٔ ، اگر هم احتمال باشد بايد کندیم، اگر علم باشد مهه جا عقل الزام مهيشه احتمال کافی نيست نيزنوع اول 

باالتر  مرتبهٔ و در  کندیممتعارف را مهه جا اثبات  مرتبهٔ ؛ کندیمنمراتب مهيشه اثبات  مههٔ سوم هم اين است که در قسم اول در  مالحظهٔ . ٣
 حمبوبيت و مقبوضيت مطلق بسنجيم.  درجهٔ بايد نسبت اين عمل را با 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ ارم؛ دليل چه
البته تعبري درست مهان دليل است، چون تقرير جايی است که روح ادله يک چيز باشد و ما  و تقرير چهارم از حکم عقلـ دليل چهارم 

 ـ که سه دليل را گفتيم   گريدیمعقلی قرار  ادلهٔ حمور اول حکم عقل است و در ذيل حکم عقل  گوييمیمتقريرهای گوناگون ارائه دهيم 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ استدالل به 
  .است »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ دليل چهارم 

 صغری
ی از منکر احتمال ضرر دنيوی و اخروی وجود داردبا اين بيان که در ترک امر به معروف  ی از به بيان ديگر ، و  اگر امر به معروف و 

که با توجه به آنچه که در روايات آمده است ما و   دهيمیمشومي و احتمال که مبتالی به عقاب اهلی   دهيمیممنکر را ترک کنيم احتمال 
ی از منکر احتمال انواع  یهاعذابجامعه مشمول  ی، چه فاعل آن منکر، در ترک امر به معروف و  دنيوی شومي، چه خود تارک امر و 
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 واحتمال ضررهای دنيوی  شودیمطبق آنچه که از روايات استفاده ضررها وجود دارد، هم انواع ضررها برای خود او، هم برای فاعل منکر، 
 . وجود دارداخروي

 کربی
  .کندیمحکم  حمتملدفع ضرر  به وجوبعقل به طور مستقل است، » وجوب دفع ضرر حمتمل«عقلی  قاعدهٔ ستدالل، اين اکربای 

 نتيجه
ی از منکر  ضرراين صغری و کربی هم اين است که  يجهٔ نت ی کردرا بايد دفع کرد، حاصل از ترک امر به معروف و  يعنی واجب است امر و 
ی  و ی از منکر و لذا  خواهد بودضرر مصداق دفع امر و  ی ، شودیمواجب امر به معروف و  مقدمهٔ  يا مصداق دفع ضرردر اينجا امر و 

 . شودیمو لذا واجب ، ـ در مباحث آتی به اين موضوع خواهيم پرداخت ـ شودیمآن 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ 
وجوب دفع ضرر حمتمل داشته باشيم؛ من حدود  قاعدهٔ لطف گفتيم مروری به  قاعدهٔ به بررسی اين دليل بپردازمي شبيه آنچه که در  قبل از آنکه

 .برای بررسی اين دليل شود ایيهپاتا  کنمیموجوب دفع ضرر حمتمل اشاره  قاعدهٔ ده نکته را در 

 در علوم» وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ جايگاه  .١
است که در چند علم و دانش مورد حبث قرار گرفته است و عمدتاً در دانش کالم و در علم اصول  یاقاعده» وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ 
  .حمل حبث قرار گرفته استفقه 

 در کالم» وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ جايگاه 
بررسی  را  املرادکشف وريد شرح جتقف، شرح مقاصد، ، اگر مشا شرح موااندکردهبه اين قاعده متسک  در علم کالم در مواضع خمتلف متکلمني 

ضع مالحظه کنيد، از متقدمني چه عامه و چه خاصه تا و را  اندنوشتهکتب کالمی که متأخرين   بعضیو کنيد و نيز کالم مرحوم الهيجی 
جايی که در کالم به اين  ينتر مهمو  اندکردهوب دفع ضرر حمتمل متسک  عقلی وج قاعدهٔ ها در مواضع متعدد به اين مههٔ موجود ما، تقريبًا در 

فی که   شودیمدر آن حبث گفته  مقدمهٔ قاعده متسک شده است مهان آغاز ورود در حبث اثبات واجب الوجود و خداوند است، به عنوان 
اين را  دشونیمکه اسم بردم، در اول کتاب، جايی که وارد حبث خدا   يیهاکتاب، اين عنوان است، در مهان  الّنظر فی معرفِت اهلل وجوبِ 
  .اندآورده

کتب کالمی ما بعضی حالت شبيه فلسفه است يعنی از فلسفه متأثر است، اول امور عامه دارد و بعد اهليات دارد که مثل خواجه و اينها ـ  
ما دو نوع  المی. کتب ککنندیمو خبشی از کتب کالمی ما از اول مهان حبث اهليات را دارد منتها مقدماتی هم ذکر  اندکردهتنظيم   طورينا

ايی که   ايی که کمی مشرب فلسفی پيدا  ولی آ کندیمو چند مقدمه ذکر  گذاردیماست از مهان اول مبنا را اهليات  تریکالماست، آ
 وارد حبث خداشناسی شود خواهدیمکتب کالمی آجنايی که   ـ متام. انددادهعامه جايگاه ويژه و ممتازی  خبش مقدمات را به شکل امور اندکرده
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دو قاعده برای وجوب حبث و فحص و جستجوی برای شناخت خدا  ،کنندیمبه اين قاعده متسک  وجوِب الّنظر فی معرفِت اهلل در اثبات
 خيلی مشهور است؛

 ـ  کنيمیمکه آن را بعد حبث ـ   »وجوب شکر منعم« قاعدهٔ . ٢و  »دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ  .١
که با ترک فحص از   دهيمیمما احتمال  گويندیمآن جايی است که  کنندیمحبث » دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ از در کالم  جايی که ينتر مهم

قرار بگريمي، بدون اينکه به سراغ دين برومي در جستجوی خدا و دين و رسالت و توحيد برای اين،  يیهاعقابخداوند و معرفت خدا در 
، اين در کالم است البته در جاهای ديگر هم به احتمال ضررهای جدی وجود دارد و اين احتمال منجز است و بايد اين احتمال را دفع کنيد

ی از کتب کالمی ما نيم صفحه راجع به وجوب ا  یهاحبثی آخرين اين قاعده متسک شده است، در خود مهني کتب کالم مر به معروف و 
 . اندکردهو در آن به اين قاعده متسک   اندآوردهمنکر 

مهم آن هم اين  نکتهٔ ست. ا آن اينجا ينتر مهمولی  اندکردهبه اين قاعده متسک   بينيمیمف خمتلفی دارمي که در بني اين مباحث کالمی مواق
وجوب دفع ضرر حمتمل و  نقطهٔ از اين ا بريزند و آغاز کنند، ر  شناسیيندخداشناسی و  يهٔ پا خواهندیمکه از يک حکم عقل مستقل   است

، البته غالب اشاعره به خاطر اينکه حسن و قبح عقلی شودیمشروع معمول عدليه يعنی معتزله و اماميه شکر منعم دين شناسی و خداشناسی 
و  پذيرندیمقواعد مستقل عقلی را  دليه يعنی معتزله و اماميه بر مبنای حسن و قبح عقلیعاما اين قاعده را نيز قبول ندارند  ،را قبول ندارند

ا مهان حسن و قبح است و بر اساس آن  بر آن پايه و با اين دو بال  وجوب دفع ضرر حمتمل و وجوب شکر منعم گويندیممبنای اصلی آ
احتماالتی وجود دارد، وجود جهان ابدی و ... که ما بايد ضررهای احتمالی را با اين حکم دفع کنيم. ، دين را بشناسيم وبايد خدا  گويندیم

 اين در کالم است.

 در اصول فقه» وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ جايگاه 
رت حبث شده است، يادمان باشد که در اصول مو  ون است يعنی در اصول به بسيار پيشرفته مکنجود يک کالم در اصول اين قاعده بيشرت و 

شيخ و بعد آخوند و خبصوص مرحوم عراقی و نايينی و باالخص اصفهانی و بعد بزرگان ديگری که آمدند، در درون علم  دورهٔ خصوص از 
هستند، از مجله مهني  ترقيعمکردند از خود متکلمني خيلی   يک کالم بسيار مرتقی و پيشرفته وجود دارد که هر جايی ورود پيدا فقه اصول
رت از آن چيزهايی که در باب وجوب دفع ضرر حمتمل در مواقف و مقاصد و شرح مواقف  قاعدهٔ  وجوب دفع ضرر حمتمل، اصوليني ما خيلی 

 . بينيمیممه و مقاصد، الهيجی، حتی خواجه، عال
بال بيان است، در  قبح عقاب قاعدهٔ جايی که در اصول حبث شده است در  ينتر مهمقاعده را چند جا حبث کردند و اين  شيعهاصوليني 

به نام  یاقاعدهه مقابل قبح عقاب بال بيان اشکالی طرح شده است ک قبح عقاب بال بيان گوييمیمو مبحث برائت وقتی که برائت عقلی 
نوعی  گويندیمبه حنو حکومت يا ورود يا بعضی  داردیبرمرا  عده موضوع عقاب بال بيانوجوب دفع ضرر حمتمل دارمي و بنابر احتمالی اين قا

ـ  الطاعةحق يهٔ نظر آمده است. شايد به شکلی تعارض. به هر حال به عنوان يک معارض در برابر عقاب بال بيان وجوب دفع ضرر حمتمل 
بگرييد تا تقريرات مرحوم نايينی، عراقی، اصفهانی و مرحوم اگر در برائت عقلی برويد از کفايه . مرحوم شهيد صدر ـ مؤثر از مهني باشد يهٔ نظر 

ولی دقائق مهمی  اندکردهرفته  بگومي اين قاعده را خيلی شسته  خواهمیمنالبته  اندکردهو ديگران اين قاعده را حبث   خويی و شهيد صدر و امام
و جاهای ديگر هم به  دليل انسدادآمده است مثًال در  گاهی  کالمی نيست، در جاهای ديگر اصولدر اينجا آمده است که اصًال در کتب  

 وجوب دفع ضرر حمتمل آمده است.  قاعدهٔ تناسب 
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 یبندمجع
کالمی باشد يعنی   تواندیمکالمی ـ اصولی دارد. نتيجه هم اين است که اين قاعده واقعًا هم   رگهٔ دو » وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ بنابراين 

برای اثبات بعضی از قواعد  ایيهپابه حنوی در اصول،  تواندیمو هم  گريدیميک حکم عقلی است که مبنای احکامی در علم کالم قرار 
لی پيدا  اصو  صبغهٔ  تواندیميعنی  ،شرعی استام حکا ستنباطِ إبرای  ممهدهٔ  قواعدهٔ و حتی ممکن است بگوييم خود آن جزء قرار بگريد اصولی 

ی از منکر. اين جهت اول است که  کند و عالوه بر اينها در فقه هم در مواردی به آن متسک شده است از مجله در حبث امر به معروف و 
 جايگاه اين حبث يک جايگاه چند حيثيتی است که مالحظه کرديد.

 » ضرر« مفهوم .٢
 که اين ضرر يعنی چه؟مطلب دومی که در اين قاعده بايد به آن اشاره کنيم اين است  

 »ضرر«معانی 
 دارای دو معنا است؛ » ضرر« واژهٔ 

 معنای خاص
، شودیمکه موجب نقص و خسارتی در جهتی از جهات از قبيل اعراض و اموال و نفوس است  چيزی ضرر، معنای ضرر اين است که يک 
 .کندیماجياد  نقصی در ِعرض، آبرو، مال، جان آنچه ؛معنای خاص ضرر استمعنا، اين 

 معنای عام
 و اين معنای عام ضرر است. شودیمشامل  نيزرا  املصلحةفوتو  النفععدمضرر ديگر معنای 

 یبندمجع
؟ ظاهراً در اينجا مقصود مهان معنای اول ضرر است، قاعده ضرر عام است يا ضرر خاص اولني سؤال اين است که آيا مقصود از ضرر در اين

از  هامصلحتکاری کند که مکلف  يعنی اينکه عام وجوب دفع ضرر بر يعنی ضرر خاص است و بعيد است که حکم عقل داشته باشيم 
    امن او را نگريد.د یتصمنق و آن چيزی که دارد اين است که واجب است که کاری کند که در آن مفسده قرار نگريد ؛دست او نرود

 پايان نامه يدهٔ ا
قوی را اين  نامهٔ سطح چهار کار شود، يعنی ظرفيت يک پايان  رسالهٔ وجوب دفع ضرر حمتمل در حّد يک  قاعدهٔ ـ خيلی مناسب است که 

 . ـقاعده واقعاً دارد
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