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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

 عقلی ادلهٔ 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« ؛ قاعدهٔ دليل چهارم
ی از منکر عبارت از  حبث  ادامهٔ بود. قبل از آنکه به  »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ چهارمني دليل عقلی بر وجوب امر به معروف و 

ی از منکر امر به معروف مبحث حبث را از خصوص  ،کنيمیمرا که حبث عقلی بپردازمي هر يک از ادله  ارشاد  قاعدهٔ ، شامل هفراتر بردو 
ه، دليل عقل را خيلی سريع عبور کرد ،تربيتی قاعدهٔ آن دو بيان دليل آن هم اين است که در ؛ دهيمیمهدايت يا تربيتی قرار  هٔ قاعدو جاهل 
ا ادلهٔ عمدتاً  که جريان احکام عقل در آن قواعد به مواردی   . معموالً ستا روايی و آيات را بررسی کردمي، از اين جهت اين حبث مشرتک با آ

 .کنيمیم یااشارهرا نيز  کندیمو اينجا تفاوتی پيدا 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ 
 .بود »وجوب دفع ضرر حمتمل« يقاعدهٔ عقلی در باب امر و  چهارمني دليل

 در علوم» وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ جايگاه 
 اين قاعده را به امجال اشاره کردمي.  دامنهٔ اولني حبث اين بود که جايگاه اين قاعده و 

 » ضرر«مفهوم 
 .ضرری که موضوع اين قاعده است مشخص شود دامنهٔ است که ابعاد و  »ضرر«واژٔه بعدی حمتوای قاعده و مورد از اين مباحث  چندحموريت 

يعنی آنچه نقصی در ِعرض، آبرو، مال، ؛ ضرر به معنای خاص استی خاص يی عام و معنايمعنادارای حبث دوم اين بود که گفتيم ضرر 
 .شودیمضرر به معنای عام حتی عدم منفعت را نيز شامل  کندویمجاناجياد 

اينجا بته نيست، القاعده عقلی ضرر به معنای خاص است وعدم منفعت مشمول اين  قاعدهٔ موضوع اين  القاعدهیعلکه بيان شد   گونهمهان
شت و امثال اينها باشد که حالت ابدی و جاويدان دارد ممکن  یجای يک سؤال است و آن اين است که اگر عدم منفعت از قبيل حرمان از 

اما اين در حّد يک احتمال است و خيلی قوی  ،ممکن است نوعی وجوب دفع داشته باشد و کندیمفرق  در اين صورتاست کسی بگويد 
؛ در شودیمنيست. به هر حال موضوع اين ضرر به معنای خاص است اال اينکه کسی بگويد بعضی از مراتب عدم منفعت هم مشمول اين 

 از آن قبيل باشد. يیهامنفعتجايی که 
ولی به هر حال چيزی   دهيمیمن، خيلی ابعاد استداللی را بسط گوييمیمام ، تقريبًا نظر خودمان را در هر کدکنيمیمحبث را مرور  پروندهٔ ما ـ 

برای حبث دفع ضرر حمتمل است که تا االن من نديدم کامل و مهه جانبه حبث شده باشد، شايد هم باشد و ما  یاچارچوبه کنيمیمکه عرض 
 ـ باشد. یانامه اينکه در کارهای اخري پاياننديدمي، يعنی در منابع اصلی ما نيست، مگر 



 3448: مارهٔ                             معروف و نهي از منكر امربه                                        

2 

 مشول حکم عقل بر ضرر دنيوی و اخروی
يا ضرر  گريدیمجهت سوم اين است که ضرر دو قسم است؛ ضرر دنيوی و ضرر اخروی. سؤال اين است که اين قاعده فقط ضرر اخروی را 

که احتمال دارد   کندیم، کاری شودیمضرر حمتمل يا حتی ضرر قطعی فقط ضرر اخروی را شامل  گوييمیم؟ اينکه شودیمدنيوی را نيز شامل 
. مصداق اوليه و واضح اين مهان ضرر اخروی است ولی بعيد نيست که عقل در شودیمعقاب اهلی را يا اينکه ضرر دنيوی را نيز شامل 

الضرر و ال ضرار  قاعدهٔ مواردی از ضرر دنيوی هم حکم مستقل به وجوب دفع داشته باشد، به خصوص در آجناهايی که قطعی باشد. اين در 
نيز حبث شده است، اختالفی هم بني بزرگان است در اينکه آيا اضرار به نفس يا اضرار به غري حرام است يا حرام نيست؟ کاری به آن حبث 

 حکم عقل ببينيم اينجا چگونه است؟ يهٔ زاو فقهی ندارمي، از  ادلهٔ  مههٔ  يهٔ زاو جامع از 
در مواردی در ضرر دنيوی نيز عقل حکم مستقل دارد، در ضرر قطعی که روشن است؛ در آجنايی  قدر متيقن مسئله ضرر اخروی است ولی 

 گويدیمکه کسی خبواهد خود را بکشد، اگر به پای قتل و اموری در اين درجه برسد، اگر هيچ دليل نقلی هم نداشتيم، عقل به طور مستقل 
که هم برای خود و هم احيانًا برای غري خودش، اگر اينکار را بکند در   داندیماين ضرر نبايد وارد شود و دفع آن واجب است، يعنی اگر 

، به دليل امهيت قتل بايد احرتاز کند، حتی در مواردی احتمال هم اگر احتمال بااليی باشد، بعيد نيست عقل حکم گريدیممعرض قتل قرار 
، بعيد نيست که يک درجات قوی از قتل شودیمن کار را اجنام دهد کشته مستقل داشته باشد، يعنی اگر احتمال قوی داشته باشد که اگر فال

حتی احتمال آن نيز مشمول حکم عقل به وجوب دفع باشد. يا در آجنا که مثًال ِعرض باشد يا قتل باشد، اگر قطعی باشد حتماً حکم عقلی 
 م.وجود دارد، و بعيد نيست در درجاتی از احتمال قوی نيز حکم عقل داشته باشي

باشد که از  یاگونهبه  بعيد نيست. در مال هم اگر  ،، و احتمالی هم اگر احتمال قوی باشدضرر قطعی به نفس و ِعرضمشول حکم عقل در 
حکم عقل را بگوييم و کار به نقل ندارمي ـ آجنايی   خواهيمیمـ فقط  کندیمعقل چقدر حکم  دامنیمنزندگی ساقط شود. کمی و زيادی آن را 

 طورينااموال او از دست برود ممکن است  مههٔ که   دهدیمخود را مثًال در معرض فالن کار قرار دهد احتمال متنابه عقاليی قوی  که اگر
 باشد.

 ــــــــ حبث اصولی ـــــــــــ

 عدم ختصيص قواعد عقليه
با هر احتمالی، چنني چيزی مطلق ندارد. قيود دارد؛ در احکام عقليه ختصيص  یادرجهعقل کلی اين حکم را ندارد که هر ضرری در هر 

 گوييمیمکه خود موضوع مقيد است از باب ضّيق فمن رکی، که آن مواردی که   دهدیمنيست و هر جا ظاهرش ختصيص باشد در واقع نشان 
درست است  داردیبرمنه مشهور است که احکام عقل ختصيص بريون است يعنی ختصصًا بريون است. اين را حتمًا توجه داشته باشيد. اينک

 ولی معنای آن اين نيست تضييق ندارد و در واقع تضّيق ذاتی است.

 ـــــــــــــ
که ضرر اخروی به دليل امهيت حمتمل هم قطعی آن و هم احتمالی آن موضوع   گويدیمدر اين مورد نيز حبث از مهان قبيل است، از اول عقل 

نفس يا ِعرض يا مال در جايی از شخص ساقط شود، اگر قطعی باشد حتمًا حکم  حوزهٔ است، در ضرر دنيوی آن ضرر در  وجوب دفع
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، احتمال مشول حکم عقل هم در شودیموجود دارد فلذا اگر نقلی هم نباشد اين حکم عقلی است و با مالزمه هم حکم شرعی درست 
ی باشد به خصوص در امر اول و دوم يعنی قتل و نفس و ِعرض بعيد نيست، ممکن است در سومی هم بگوييم و  مواردی که احتمال متنا

 اينها موضوع حمدود به اين قيود است. مههٔ در 
اگر در جايی عقل چيزهايی مستقل با قطع نظر از شرع داشته باشد يعنی مثًال جايی که اگر بگوييم عقل در آجنا حکمی دارد، مثًال بگوييم 

 بيندیميک عقلی که بعد از اينکه  در اين موارد، البته در گريميیمدارد، اگر آجنا عقل نداشته باشد، ندارد. ما فرض آن را  هامياعقل اختالط 
. در جاهايی بدون اينکه در مقدمات آن از شرع کمک بگريد عقل حکم کندیمباز حکم کند، حکم مستقل  تواندیمشرع حساس است 

و مستقل هم است ولی بر فرض اينکه شرع اين را گفته است. يعنی  کندیمدر جاهايی هم عقل حکم  گوييمیمو بعد  کندیممستقل 
 .کندیمو حکم مستقل  گريدیممفروض 

 دنيوی دارد.  یهاحکمنيز در  یادامنهبنابراين اين حکم عقلی اختصاص به اخروی ندارد بلکه 

 »ضرر به خود؛ غري؛ دين«مشول حکم عقل بر 
 چهارم؛ ضرر حداقل سه نوع است؛ جهت

 گاهی ضرر بر خود شخص است، علی النفس است.  .١
 است.  الغريیعلگاهی ضرر  .٢
 است.  الدينیعلو  املذهبیعلگاهی هم ضرر  .٣

 . گوييمیماينها گاهی مقطوع است، گاهی مظنون است، گاهی حمتمل است که بعد  مههٔ 

 »ضرر به خود«مشول حکم عقل بر 
قسم اول مصداق بارز اين قاعده است، دفع ضرر اخروی از خود قطعاً واجب است و قدر متيقن حبث است، اما آيا شامل قسم دوم هم 

، دين فرو شودیميعنی ضرر بر غري نيز دفعش واجب است؟ چه اخروی و چه دنيوی؟ قسم سوم هم اين است که ضرری بر دين وارد  شودیم
 .ريزدیم

 »ضرر به غري«ر مشول حکم عقل ب
وجوب دفع ضرر مربوط به خود است و مربوط به ديگری نيست اما در عني حال اينجا هم در مواردی  گويندیماما در قسم دوم معموًال 

بعيد نيست حکم عقلی مستقل داشته باشيم؛ در جايی که قطعی باشد حتمًا دارمي؛ آجنايی که در نفس است، ضرری متوجه جان ديگران 
و بعيد  گويدیمدفع آن واجب است، آجنايی که قطعی باشد حتمًا  گويدیمحمرتم و نفوس حمرتمه شده است، که عقل  یهاجان، شده است

او بايد کاری کند که اين ضرر وارد نشود و لذا  شودیمنيست در جاهايی هم که احتمال قوی وجود دارد که ضرر جانی به نفوس حمرتمه وارد 
نفس يا حتی عرض يا حتی مال با قيودی بعيد نيست مشمول حکم عقل باشد، در جايی که قطعی است  حوزهٔ ري در اينجا مشول ضرر بر غ

، گريدیمدر معرض قتل قرار  ایريهکثاست، حتی در جاهايی هم که احتمال قوی داشته باشد يا احتمال آن باال باشد، مثًال نفوس   ترواضح
در غري نيز اين حکم عقلی وجود دارد. بعدًا خواهيم گفت که  اجلملهیفيد جلوی آن را گرفت و لذا با گويدیمبعيد نيست که بگوييم عقل 

ی از منکر ارتباطی دارد. يا ضرر اخروی که به غري وارد  مثًال اين فرد در مسري ضاللت و گمراهی قرار  شودیماين با حبث امر به معروف و 
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 گويدیمدر اينجا نيز بعيد نيست که عقل حکم مستقل داشته باشد به اينکه اگر قطعی باشد  ريدگیمو در وادی عذاب ابدی قرار  گريدیم
حفظش کن و اگر هم قطعی نباشد، اگر احتمال يک احتمال متنابه جدی باشد بعيد نيست بگوييم عقل در آجنا حکم دارد، خيلی واضح 

دفع ضرر حمتمل در مورد نفس است و در مورد غري نيست بلکه عقل به طور وجوب  قاعدهٔ نيست که به سادگی از حبث عبور کنيم و بگوييم 
مستقل حداقل آجنايی که مقطوع باشد در عذاب اخروی يا چيزهايی مثل قتل دنيوی و بلکه آجنايی که به يک احتمال قوی حمتمل باشد بعيد 

ی از منکر، به يکی از اين به اينکه آجنا دفع کن، حال به ارشا کندیمنيست که بگوييم عقل مستقل حکم  د يا تربيت يا امر به معروف و 
بگوييم قصه منتفی  شودیمن. از اين جهت اين حکم عقلی در اينجا نيز بعيد نيست و به راحتی کنيمیمکه حبث کردمي و حبث   یاقاعدهسه 

ی از منکر پياده   بازگشتی نيز خواهيم داشت. کنيمیماست، البته وقتی در حبث امر به معروف و 

 »ضرر به دين«مشول حکم عقل بر 
مثًال اگر چنني اتفاقی بيافتد يک کتاب مهمی که اخبار و  شودیمنوع سوم در آجنايی است که ضرر بر دين باشد يعنی ارکان دين متزلزل 

هر حمدث و فقيه و عاملی است،   یهاغصهيکی از  مرحوم صدوق که مدينةالعلم(قدمي فرض بگرييد) مثل  رودیمروايات زيادی دارد از دست 
وظ کتابی با آن توصيفاتی که شده است اصًال نام و نشانی از آن نيست. ـ مرحوم صدوق غري از اين آثار متعدد بسيار زيبايی که از ايشان حمف

ی ناب حديثی است، عالوه بر اينها خيل یهاکتابايشان،   یهاکتاب يهٔ بقمانده است که من ال حيضر ايشان جزء کتب اربعه است و 
داشته است که اين کتاب االن در دسرتس نيست. ـ اگر چنني ضرری بر دين باشد يا مسائل ديگر از اين  مدينةالعلمکتابی به نام   گويندیم

احتمال آن نيز  واجب است و حتی در جاهايی گويدیمقبيل، دفع چنني ضرری بر دين اگر قطعی باشد معلوم است که واجب است، عقل 
که اگر چنني   دادندیمواجب است يعنی اگر حممدبن ابی عمري يا زراره يا بزرگان ديگری در اعصار متأخر احتمال  گويدیممنجز است و 

 عمل کنند ممکن است ده هزار روايت از دست برود، بعيد نيست که عقل در آجنا احتمال آن را نيز منجز بداند. 
ضرر بر خود قطع و احتمال آن منجز است، الاقل در اخروی و در بعضی موارد دنيوی، در قسم دوم و سوم نيز بعيد که در   طورمهانفلذا 

 بگوييم اين حکم عقل وجود دارد، با اين دامنه و حمدوده و قيودی که عرض کردمي. اجلملهیفنيست که 

 عقلضرر در حکم  لاحتما دامنهٔ نقش 
ضرر يا قطعی است يا ظنی است يا احتمالی است و به عبارت ديگر احتمال وقوع ضرر درجاتی دارد؛ از يک درصد تا صد درصد، که در 

که   گوييمیمکه يا قطعی است يا ظنی است يا شّک متساوی است يا وهم است، اگر کمی خبواهيم مجع و جورتر کنيم   گويندیممقام تنظيم 
 سه قسم است؛ 

 قطعی  .١
 ظنی  .٢
 . گويندیماحتمالی؛ از متساوی به پايني را احتمال  .٣

به اين شکل که يا قطعی و اطمينانی است يا قطعی است يا احتمالی است که احتمال را به معنای  گويندیمگاهی هم بيان چهارمی 
 و به هر حال درجات دارد. کندیمن. اينها خيلی فرق گريندیممطلق ظن و وهم و شک 
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ـ  گوييمیمحمتمل را نيز در ضمن اين  کلمهٔ اينجا عمًال   ، ـت که در اين دريافت و حکم و باور مستقل عقل به وجوب دفع ضررسؤال اين اس
در اين قاعده حمتمل و احتمال مطرح شده است، احتمال هم در اين قاعده به معنای اعم است، يعنی مادون قطع و فوقش اطمينان است، 

 دارد؟ یادامنهست. حکم عقلی در مورد ضرر چه اعم از ظن يا شک يا وهم ا
بله، جواب اين است که دو چيز را بايد ضميمه کرد  گوييمیماحتمال ضرر آيا نقشی در حکم عقل دارد يا ندارد؟  دامنهٔ پاسخ اين است که 

 ١و حکم عقل را نتيجه گرفت؛ 

 احتمال  درجهٔ  .١
 يکی امهيت حمتمل.  .٢

 دنيوی و اخرویتأثري احتمال ضرر در ضررهای 
اما اينکه کجا واجب است و کجا  گريميیمدفع ضرر واجب است، قدر متيقن را از خود شخص  گويدیمعقل  اجلملهیفدر باب ضرر 
است و احتمال بايد باالتر  ترينيپااينجا بايد احتمال و حمتمل را باهم در نظر بگرييد؛ در ضررهای دنيوی حمتمل  گويدیمواجب نيست 

آن منجز نيست. اما در  ترينيپاتا وجوب دفع بيايد، يقني، ظن و امثال اينها بايد باشد چون حمتمل خيلی باال نيست احتماالت بيايد 
. بنابراين نسبت شخص به اين ضرر در مقام شودیمپايني نيز منجز  یهااحتمالضررهايی که حمتمل قوی است مثل اخروی، در آجنا 

که   شودیمتا صددرصد و طيفی از درجات احتمال وجود دارد، اين درجات موجب تنجز حکم عقل  شودیماحراز از يک درصد شروع 
 صورتآناين تابع اين است که قوت احتمال را با امهيت حمتمل باهم در نظر بگرييد و در  گوييمیمبايد احرتاز کرد و ضرر را دفع کرد، 

و لذا در عذاب  آيدیمباشد منجزيت احتمال پايني تر، باال  ترمهمتمل ، هر چه حمکندیمخروجی آن موضوع حکم عقل را مشخص 
اخروی در ابتدا احتماالت ضعيف منجز است قبل از فحص. اما در ضررهايی مثل ضررهای دنيوی بايد در جاهايی مقطوع باشد، در 

به  توانيمیمهن مورد به مورد فعال باشد، ما باشد و در تشخيص آن نيز بايد ذ ترییقو جاهايی هم که احتماالت است بايد احتماالت 
 به نتيجه برسيم.  توانيمیماحتمال و امهيت حمتمل  درجهٔ طور کلی چيزهايی بگوييم ولی با مجع 

 

 مالک امهيت حمتمل
دارد؛ امهيت حمتمل گاهی به خاطر اين است که اين عذاب، عذاب ابدی است،  يیهاشاخص؟ آن نيز شودیمحال امهيت حمتمل از کجا پيدا 

. گاهی امهيت حمتمل به حلاظ اين است که از حلاظ عرضی شودیمکه احتمال ضعيف آن نيز آجنا منجز   بردیمباال  قدرآناين ابديت حمتمل را 
 یهاشاخصرند و چيزهايی از اين قبيل و لذا برای امهيت حمتمل هم و دامنه خيلی وسيع است يعنی يک نفر و دو نفر نيستند، صد هزار نف

آن يک نفر است، يک شهر است، يک جامعه است؟ در يک عصر است يا در  حمدودهٔ متعددی دارد؛ خود است، غرياست، دين است؟ 
هر نوع ضرر و حمتمل به هر  گويدیمنتقل فراوانی دارد. عقل به طور مس هاییکار اعصار متفاوت است؟ اينها خيلی متفاوت است و لذا ريزه  

 از احتمال منجز است بلکه درجه و امهيت حمتمل هر دو در حکم عقل نقش دارند. یادرجه
ضرر زدن به  گويندیم؛ گويندیمحتی ضرر قطعی هم گاهی در چيزهايی که آن ضرر، ضرر خفيف است منجز نيست. آقای خويی اينطور 

اشکالی  گويندیم کشدیم، سيگاری زندیمکند واال اينکه ضرر خمتصری به خود   العضوناقصشخص خود را خودم در حّد قتل يا اينکه 
 اشکال دارد. در واقع حکم عقل به يک موارد مهممحدود است. گويندیمندارد. ولی بعضی آن را نيز 
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احتمال توضيح داده شد که چند اصطالح دارد و نقش احتمال در مقايسه و  واژهٔ مالحظه کرديد ضمن حبث پنجم حبث احتمال را گفتيم و ـ 
 ـ ذم به حمتمل تعيني کننده است.

 »اعتباری« ضرر و» تکوينی«. مشول حکم عقل بر ضرر ٦
 ضرر دارای تقسم ديگری نيز است؛

. اگر خود را رودیمو از دنيا  دشو یممسموم  خوردیم. سم گريدیمو سرطان  کشدیمگاهی ضرر طبيعی تکوينی است که سيگار  .١
 .شودیماز باال بياندازد کشته 

و  کندیمو اعتبار  دهدیمو چيزهايی که مولی قرار  هاجمازاتيک نوع هم دارمي که ضررهای قراردادی و وضعی هستند، از قبيل  .٢
 امثال اينها.

؛ گفتيم در مؤاخذه و عقاب يک ـقائل به تفصيلشدمي م که گرفتيمه ایيجهنتهم پارسال حبث مفصلی کردمي و ـ شرعی  یهاجمازاتدر ضررها و 
گفتيم هم پيوند واقعی است و هم چيزهای قراردادی و تفضلی. اين تفصيلی بود که   هاثوابپيوند واقعی است ولی نه در حّد عليت تامه و در 

جمازات واقعی است اما نه به حنو عليت تامه يعنی چيزهايی  هاعقابدادمي. اقوال را نقل کردمي و حاصل آن اين شد که  هاجمازاتما در حبث 
گفتيم که خبشی از آن مهان ارتباطات واقعی است و جتسم و عينيت و واقعيت است   هاثوابدر آن تدخل کند و کم و زياد کند. در  تواندیم

حاصل حبث ما بود که آيات و روايات را به چند طايفه تقسيم  ولی چيزهايی فراتر از آن نيز دارمي و باز هم به حنو عليت تامه نيست. اين 
 کردمي و مجع اصولی و اجتهادی اجنام شد و به اين نتيجه رسيدمي.

، چه ضرری که ضرر واقعی و ترتب تکوينی حقيقی طبيعی شودیمهر دو را شامل  القاعدهیعل شودیمدفع ضرر حمتمل که در اينجا گفته 
طرح کرد   شودیم. البته در اينجا نکات ظريف و دقيقی شودیممولوی است، هر دو را شامل  مؤاخذهٔ ه به قرارداد و واقعی دارد و چه ضرری ک

 که به نظرم االن الزم نباشد به آن بپردازمي. 
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