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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  / ادله امر و 

  عقلی ادلهٔ 
ی از منکر و ی بر وجوب امر به يحبث در اين بود که آيا تقريرات و استدالالت عقل ارشاد و تربيت وجود دارد  قاعدهٔ  طورنيمهمعروف و 

یـ تربيتی در ارتباط با ديگران  هایيتفعال جمموعهٔ  آيابه عبارت ديگر  ؟يا خري عقلی  ادلهٔ  از توانیمـرا  چه در قالب ارشاد يا تربيت يا امر و 
 دارمي؟ نياز شرعی  ادلهٔ يا اينکه الزاماً به  به دست آورد

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« ؛ قاعدهٔ دليل چهارم
. ـ کالمی است  یلطف حبث قاعدهٔ اين حبث مانند حبث  شدوجوب دفع ضرر حمتمل بود؛ عرض  قاعدهٔ چهارم عقلی دليل  ادلهٔ بيان  ادامهٔ در 

 عمدهٔ به هر حال  ولی شدیمموارد زيادی را شامل  ه،لطف پرداختيم که خيلی مشول داشت مقولهٔ مقداری فراتر از اينجا به نيز لطف  قاعدهٔ در 
وجوب دفع ضرر حمتمل باشد گفتيم چهارده حبث در اين  قاعدهٔ چهارم که  دليلدر خصوص  ـ .مترکز ما معطوف به مهني حبث خودمان بود

 .استدالالت اينها را بگوييم متامقاعده وجود دارد و قرار نيست 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ 
، اينکه  در کتب کالمی و اصولی آمده است چه کهکالمی ـ اصولی است و به غري از آن  یحبث» وجوب دفع ضررحمتمل قاعدهٔ «مبحث 

دم دستی راجع به مهني  یهانامهالبته بعضی پايان  . ـدا نکردمباشد من چيزی پي یانامهاين نوشته شده باشد و پايان کتاب مستقلی راجع به 
 ـن نزديک است اما حبث کالمی قوی راجع به دفع ضرر حمتمل نديدم. موضوعاتی که خيلی به اي دربارهٔ نوشته شده است يا 

 
 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ جريان  حمل

 ؛ دنيوی و اخروی؛ ضرراول مقدمهٔ 
 ؛وجوب دفع ضرر ولو حمتمل قاعدهٔ در  استدنيوی و اخروی  ،ضرربا توجه به اينکه 

 ؛گريدیمعلل احکام قرار  سلسلهٔ گاهی ضرری است که دنيوی است و در  .١
 .و اين دو احکام متفاوتی دارند گريدیممعلوالت احکام قرار  سلسلهٔ و در  آيدیمرر اخروی است که از قَبل خطاب گاهی ض .٢
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 مالزمه در احکام عقلی قاعدهٔ دوم؛ حمل جريان  مقدمهٔ 
بوده علماء شايد قبل آن هم در کلمات ـ  علل و معلوالت عمدتًا از مرحوم نايينی است سلسلهٔ توضيح مسئله اين است که اين تعبري در 

 :کندیمعقل يا مصاحل و مفاسدی که عقل استکشاف  هایيافتدر خطابات عقل و احکام و ـ  بردیمولی ايشان اين تعبري را زياد به کار 

 ؛مقدمات و علل پيدايش حکم است سلسلهٔ گاهی در  .١
 ی است. مفروض بودن يک حکم است که غالباً دومی اخرو گاهی بعد از  .٢

 به بيان ديگر؛

است که  یامفسدهست يعنی اينکه اين ظلم است علل ا سلسلهٔ که اين ظلم است و ظلم قبيح است و اين در   فهمدیمگاهی عقل  .١
که شرع هم   شودیمو نتيجه اين  شودیم مالزمه جاری قاعدهٔ برای اينکه عقل بگويد اين حرام است و بر اساس آن  گريدیمقرار مبنا 
و حکم شرعی با  شودیممالزمه ثابت  قاعدهٔ  مقدمهٔ آن حرام است. اين دريافت مصاحل و احکام عقلی است که با آن  گويدیم

 ؛علل است سلسلهٔ ، اين در شودیممالزمه ثابت  قاعدهٔ 
است يعنی احکامی که فرض گرفته است شارع اينجا حرفی زده است، بيانی دارد،  اطيعوااهللمثل حکم به  معلوالت سلسلهٔ اما در  .٢

به اين خطاب بايد  گويدیمخطابی دارد، مصاحل و مفاسدی اخروی برای آن وجود دارد و شارع خطابی قرار داده است، حال عقل 
 ؛تأخر احکام استمعلول احکام يعنی م سلسلهٔ اطاعت و رعايت کنی؛ اين در  کرده، آن راتوجه   شارع

 :پس مصاحل و مفاسد و احکام عقلی

 ؛است سازمالزمهحکم قاعدهٔ با گاهی در رتبة متقدم حکم است و  .١
اين  ،است روض گرفنت يک حکم و فرمان و عقابکه اين حکم عقلی بعد از مف  دهدیماحکام حکمی  از مفروض بودن پسگاهی  .٢

 . معلوالت است سلسلهٔ در 

در  ایيهعقلدر جايی است که احکام  لشرعکلَّ ما َحَکَم بِه العقل حکَم بِه ا گوييمیممالزمه است، مهان که  قاعدهٔ نوع اول جای 
عقل اين مصلحت و  گويدیمحکم دارد و شارع حرفی زده است بلکه شرع ، مفروض در آجنا اين نيست که مقدمات حکم دارمي سلسلهٔ 

اين است   آن معلوالت است مفروض سلسلهٔ اما چيزی که در  دهدیمبعد شرع ادامه  دهدیمو آن را مبنای حکم قرار  فهمدیممفسده را 
عمل کن، احتياط کن، احتياط نکن، اينها مهه بر اين فرض است که شارع  طورينااطاعت کن،  گويدیم عقلکه شارع حکمی دارد و 

مالزمه  قاعدهٔ ل وجود دور و تسلسل و بروز لغويت حمل جريان قسم دوم به دلي مالزمه است، قاعدهٔ حکم و خطابی دارد. قسم اول جای 
 ـ و جزئياتی که در جای خود بايد مطرح کرد.نيست. ـ 

 »ضرر« مالزمه در مصاديق قاعدهٔ حمل جريان سوم؛  مقدمهٔ 
 عرض کنيم اين است که  خواهيمیموجوب دفع ضرر  قاعدهٔ هفتم در  نکتهٔ چيزی که در 

، اين قاعده مصداق مصاحل و همفاسد دنيوی در آن ملحوظ بود با قطع نظر از اينکه شرع خطابی دارد يا ن اگر اين ضرر دنيوی بود و .١
در ضررهای يعنی اگر عقل بگويد  شودیممالزمه هم در آن جاری  قاعدهٔ علل است و  سلسلهٔ که در   شودیممفاسد و احکام عقلی 

رد، ضرر به خود زدن يا حتی احتمال ضرر به خود زدن در آن جايی که دنيوی که در بعضی جاهای آن گفتيم عقل حکم مستقل دا
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که گفتيم با   . ـکندیمو شرع هم آجنا حکم  شودیممالزمه  قاعدهٔ قتل مطرح باشد، اگر حکم عقلی مستقل داشته باشيم جای 
ک جاهايی بود. در مهان چارچوبی که قيودی دارمي يا حتی در ضرر برای غري نيز گفتيم در جاهايی حکم دارمي، مطلقا نبود و در ي

 مالزمه است و حساب مستقلی دارد. ـ قاعدهٔ در بند سوم گفتيم اينجا جای 
، اين قاعده شودیماما آن جهت دوم در اين قاعده غالباً در کالم و ... ملحوظ است و آن ضرری که بر اساس يک فرمان اهلی پيدا  .٢

دفع ضرر حمتمل اگر مقصود ضررهای دنيوی باشد در  قاعدهٔ دفع ضرر مطلقا يا  قاعدهٔ . پس شودیممعلوالت  سلسلهٔ در  یاقاعده
 برندیمجدا است و اگر مقصود دومی باشد که غالبًا وقتی در کالم يا اصول به کار  یاقاعدهخود اينو  گريدیمعلل قرار  سلسلهٔ 

ی وجود دارد و خطابی وجود دارد، عقابی متيقناً يا حمتمًال وجود که حکم  گريدیميعنی مفروض  گويندیمرا غالباً به اين مالحظه دوم 
و  آيدیممعلوالت  سلسلهٔ که در   شودیم، جزء احکامی شودیمواجب است اين را دفع کنی، اين مثل اطيعوااهلل  گويدیمدارد و عقل 

متأخرين  قاطبهٔ بلکه با مالزمه عرايضی دارمي که با غالب مشهور  قاعدهٔ البته ما راجع به ـ نيست.  القاعدهیعلمالزمه هم  قاعدهٔ جای 
فرمانی در کار  وکه عقابی   دهدیمدر قسم دوم احتمال ـ .کنيمیماصولی دارد که هر وقت در اصول به آن برسيم عرض  یهاتفاوت

 .الزمه نيستم قاعدهٔ رد جای که وجود دار اساس مبانيی  باشد، اين را بايد دفع کند، اين وجوب دفع ب

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ حمل جريان 
که جای اين قاعده يکی از اين موارد است   آيدیمجای اين قاعده کجاست؟ به نظر  عرض کنيم اين است که خواهيمیمکه اينجا   یانکته

 دريافت مستقلی ندارد؛  گوييمیميعنی عقل بيش از اين چند موردی که 

وجوب دفع ضرر  قاعدهٔ  يقنمتقدر ، آجنايی که کندیم، مهان که کالم به اين قاعده برای آن متسک است يکی قبل از ورود در دين .١
و  ه؟يا ن وجود دارددين  داندیمندر جايی است که اصًال  از آن حمتمل، ضرر معلوم است، مهان مبنای وجوب اطاعت است، حمتمل

 و، بر اساس اينکه شايد خدايی دهدیمينی در کار باشد احتمال ضرر که دينی در کار باشد، با فرض اينکه د  دهدیماحتمال 
نجا عقل چنني ضرری را ـ نه هر ضرر حمتمل ـ بلکه ضرری که سرنوشتمان با اين کارها گره خورده باشد، اي یاگونهبه  و  معادی باشد

بايد اين را دفع   گويدیمو  داندیمخدا و شرع ممکن است وجود داشته باشد اين را منجز  يهٔ ناححمتمل آن بسيار مهم است و از 
وجوب دفع ضرر حمتمل به معنای دومی که عرض   قاعدهٔ کنيد. اين قبل از ورود در دين است که در کالم در اين مورد اول مهيشه به 

 خود و اينکه دينی باشد هستم. يندهٔ آد خود و که مواجه با يک احتمال بسيار کالن در مور   کنندیمکردمي متسک 
دوم در جايی است که دين ثابت شده است و هنوز فحص نکرده است، مبانی دين را پذيرفته ولی فحص نکرده است، اينجا نيز  .٢

 .فهمدیمبرو، عقل به طور مستقل اين را  گويدیمدفع ضرر حمتمل است، حتماً اين قاعده  قاعدهٔ  انير جحمل 

 »قبح عقاب بالبيان« قاعدهٔ ان حمل جري
رسيد و بعد از آن   یانقطهجستجوی از دين کرد و به يک  اين دو موردی است که اين قاعده جاری است. اما آجنايی که با اين قاعده

عد از آن ، بگام دوم را نيز برداشت، فحص را اجنام داد ولی بعد از فحص به جايی نرسيد، بعد از آن عقل وجوب دفع ضرر حمتملی ندارد
 زيادی شده است. یهاحبثدر تعارض اين دو قاعده چه  کنيمیمبيان است و لذا بعد اشاره قبح عقاب بال قاعدهٔ جای 
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 علل  سلسلهٔ ديگر مصاديق ضرر در 
 منجز شود دو قسم است؛  خواهدیمضرری که احتمال آن 

 از طرف شارع است؛با قطع نظر از ورود نقلی  علم به ضررگاهی  .١
، ضررهايی که اگر نقلی هم نيايد در مهان قسم اول از ضررهايی که در فهمدیمعقل آن را  با کمکانسان  مطلبی است که 

 .فهمدیم، انسان علل است سلسلهٔ 
 ؛ شودیمبه کمک نقل فعال عقل گاهی  .٢

ی از منکر عالوه بر خطاباتی که ب به اجرای مکلف را که   وجود داردصورت مولوی ه مثًال در باب حدود يا در امر به معروف و 
ی از منکر تکليف  ی   وجود دارد، ادله و رواياتی کندیمحدود يا به امر به معروف و  که ضررهايی را بر ترک امر به معروف و 

بلکه ضررهای  گرددیبرممعالی  سلسلهٔ و به  آيدیدرمضررهای اخروی که حکم از آن  ، البته نهکندیماز منکر يا ترک حدود بيان 
يا نه چون ضررهای دنيوی که در روايات برای ترک اجرای  شودیمولی ما قطع ندارمي که اين ضرر مرتتب  کندیمدنيوی را بيان 

ی از منکر آمده است قواعد شرايط آن دست ما باشد و اطمينان به اين داشته  مههٔ قطعی که  یحدود يا ترک امر به معروف و 
که مبتالی به انواع مفاسد هستند و چنني   بينيمیمجوامعی را  نيست و لذا ،شودیمضرر وارد  اجنام دهيم،اگر اين کار را  باشيم که

ا  حدودی دارد و لذا بيان اينها در کالم شرع برای ما يک احتمال ضرر دنيايی  شودیمو معلوم  شودیمنضررهايی هم متوجه آ
 سلسلهٔ معالی بلکه از منظر  سلسلهٔ يعنی  داق اين قاعده در مهني جاها شود ولی نه از منظر دوممص تواندیمو اين  کندیماجياد 

ولی احتمال  دهدیمعلل. درست است يقني ندارم که اگر اجرای حدود نشود يا فالن مفسده اجنام شود يا ترک شود اين نتيجه را 
 ، اين احتمال از نوع اول شد.دهمیم

و گاهی  کندیمعلل است گاهی ضررهايی است که عقل مستقًال دريافت  سلسلهٔ ی که ضررهای دنيوی و در در جهت هشتم در جاهاي
است يعنی اخبارات و توصيفاتی از پيامدهای مثبت يا منفی دنيايی است،   طورينا در بسياری از مواردعلوم انسانی  حوزهٔ نيست، در  طورينا

 شودیمنيا  شودیم. اگر دنيوی باشد اينکه حکم است الزامی، گاهی الزامی و گاهی غري شودیم گفتيم اگر اخروی باشد حکم از آن استفاده
 ، اين ضرریواقعيت است منتها چون ترتب دائمی اينها خيلی واضح نيست واست ولی با قطع نظر از حکم باالخره يک قانون جدا حبثی 

. آيا اين برای کندیمن، فرقی شودیمدفع ضرر متيقن  قاعدهٔ ، اگر ترتب دائمی هم باشد مشمول شودیمو مشمول قاعده  شودیماحتمالی 
 آن اين باب مهمی است که بايد در اينجا به آن توجه داشت، اصل؟ شودیممبنا  رسيمببه حکم شرعی نيز  و اينکه ما از اين طريق به مالزمه

 دارد که عرض کردم.  مهم اصولی است ولی اينجا نيز مصداق قاعدهٔ يک 

 مشول قاعده بر ضرر حاصل از فعل و ترک
  ؛قرار گرفته استوجوب دفع ضرر حمتمل ضرری که موضوع قاعده 

  ؛گاهی در فعل است .١
  ؛گاهی در ترک است .٢

حبث امر  مانند ؛گاهی در ترک است  .دهدیمـ چه قسم علل، چه قسم معلول ـ کاری احتمال ضرر   اجنامدر مکلف گاهی به عبارت ديگر  
ی از منکر، اما گاهی احتمال ضرر در فعل  . اين وجود داردکند احتمال ضرر در آن اخالل وارد  به نظام فرد اگر  ؛دهدیمبه معروف و 
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. اين آيدیمفعل يا وجوب ترک از آن بريون  ، نتيجه آن هم اين است که وجوبشودیمدو قسم است و طبعًا قاعده هر دو را شامل 
ی از منکر از قسممهمی نيست.  مسئلهٔ   است.فعل ترک  امر به معروف و

 ريپذجربانحکم عقل در ضررهای 
، گاهی احتمال ضرری که و اين ممکن است در احکام عقل تأثريگذار باشد استممکن غري ممکن و گاهی جربان ضرری حمتمل گاهی 

آن ضرر ولی حتی اگر هم  دهدیمضرری است که احتمال آن را  ـ علل است سلسلهٔ يعنی ضررهای دنيوی که در ـ در قسم اول  دهدیم
مثًال در قتل چون جربان آن ميسر  ؛وجود ندارد، اين در حکم عقل مؤثر استضرر اما گاهی راه جربان  ،راه جربان آن وجود دارد حاصل شود

، اين را بايد شودیم ترمتزلزلآجنا حکم عقل کمی  دارد درنيست لذا حکم مستقل عقل خيلی واضح است ولی اگر چيزی باشد که راه جربان 
. در ضررهای اخروی نيز گاهی قابل جربان است و گاهی قابل جربان نيست و لذا آجنا نيز ممکن است در نوع حکم در جای خود دقت کرد

ت که بايد دقت کند البته تا حدی اثر بگذارد. اگر کسی مفصل خبواهد حبث کند اين دو نوع ضرر قابل جربان و غري قابل جربان امری اس
 .هايویدنمستقل اثر دارد به خصوص در واضح است که در دريافت حکم 

 .گويدیماز جهت دوم تا دهم مهه حمور حبث ما ضرر بود، تقسيمات ضرر، نتايج اين تقسيمات در نوع و احکامی که عقل 

 »دفع«مفهوم 
 دفع دو اصطالح دارد؛ 

  ؛اصطالح خاص .١
است که به معنای پيشگريی است، رفع بعد از آمدن است، معاجله و زدودن است اما دفع » رفع«مقابل » دفع«اصطالح خاص 

 پيشگريی و ممانعت از حتقق است.
  ؛اصطالح عام .٢

  .قابل تصور است و آن اين است که اعم باشد و شامل رفع نيز شود »دفع«معنای عامی نيز برای 

 »دفع به معنای عام«مشول قاعده بر 
در ضرر متيقن است که هر دو نوع آن فرض امر بايد آن را برداشت، اين  ضرری حاصل شداگر نيز بايد پيشگريی کرد و  از ضرر

آن برداشت ولی گاهی اين ضرر وارد شده ولی امکان  ضرر حمتمل استوقوع و ورود . در ضرر حمتمل نيز فرض به اين است که گاهی شودیم
 . وجود دارد

ـ چه وقوع آن باشد و چه که قاعده هر دو   آيدیمنظر مطلق است؟ به در اين باره يا  شودیمشامل را دفع آيا اين قاعده معنای خاص 
دفع از نظر لغوی مهم نيست که آيا به معنای عام نيز در لغت به کار رفته است؟ گرچه ظاهر آن اين  واژهٔ . گريدیدربرمرا باشد ـ  یاادامه ازالهٔ 
دفع. واژه هم اگر اين کاربرد را نداشته باشد مالک اين است  گويدیمو به حلاظ مراحل متأخر  رودیمست که گاهی به اين معنا نيز به کار ا

 .کندیمنچون حکم عقل را دارمي فرقی 
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 دفع ضرر حمتملعقلی وجوب 
در مبحث برائت عقليه مطرح  اين موضوعجبلی است؟  يا عقاليی يا عقلیضرر، حکمی بند دوازدهم اين است که حکم وجوب دفع 

ی به آن اشکالو  اندآوردهحمققني  مههٔ ع نيز بيان گفتند در کفايه است و به طبقبح عقاب بال قاعدهٔ ائت عقليه را آجنايی که بر آنآآ، شده است
دارد به نام وجوب دفع ضرر حمتمل  نيز ديگری دهٔ قاعبيان حکم عقل است، عقل اينجا عقاب بال گويدیممشا وارد شده است با اين بيان که 

 ـ. اندکردهحبث  به مهني مناسبت اين قاعده را در آجنا ـ  ؟وارد در آن استو  داردیبرمبيان را ني وجوب دفع ضرر حمتمل موضوع بالو مه

 بيان اقوال
ا را در آجنا اينجا سه نظريه وجود د  ؛ بينيدیمارد و تفاصيل آ

. اين يک نظر است، احکام عقليه است که اين حکم عقلی است، مثل قبح ظلم، حسن عدل، از احکام عقليه استيک نظريه اين  .١
ما نيز اين نسبت داده  فالسفهٔ اينها جزء مشهورات است که ظاهر  گويدیمهم مبانی خمتلفی دارد، از مبانی مثل مرحوم اصفهانی که 

مشهورات نيست بلکه مستند به واقعيات است، منشأ انتزاع کامًال واقعی  گوييمیم اين حکم عقلی که گويدیمتا آرايی که  شودیم
  مفسدهٔ اين حکم عقلی يک مصلحت و  گوييمیماخالق حبث شده است يعنی  فلسفهٔ دارد. اين دو سر طيف اين حبث است که در 

کامًال واقعی و منشأ انتزاع کامًال واقعی دارد، حتی بعضی ممکن است معقول اول هم بگويد ولی خيلی ضعيف است تا آجنايی که  
جزء آراء مشهوره است که خيلی نزديک به حکم عقاليی ميشود. اين يک احتمال است که خيلی ها قائل به مهني  گويدیمکسی 
 هستند.

از احکام عقاليی است مثل حجيت خرب واحد، در حجيت خرب واحد مصلحت و مفسده و حسن و  احتمال دوم اين است که اين .٢
اين حکم  .شودیمچون زندگی با اين جور  کندیمقبح نيست، برای روال آسان زندگی مبنای بشر بر اين است که خرب را عمل 

عقلی. تفاوت حکم عقلی و عقاليی را امجاالً  عقاليی است، گفته شده است که وجوب دفع ضرر حمتمل يک حکم عقاليی است نه
عرض کردم البته اين مبانی تفسري حکم عقلی با تفسري حکم عقاليی متعدد است، در بعضی مبانی اين دو خيلی به هم نزديک 

نتزاع واقعی دارد و که احکام عقليه منشأ ا  کنيمیماينها خيلی زياد ميشود که ما اجالتًا عرض  فاصلهٔ ولی بنابر بعضی مبانی  شوندیم
 بيشرت برای تسهيل امور زندگی است. عقالئيةاحکام 

نه عقاليی. اصًال حکمی در اينجا نيست، نه عقلی و  گويندیمکفايه که کًال ايشان   يهٔ حاشنظر سوم نظر مرحوم اصفهانی است در  .٣
فته  اشيزهغر در  آيدیمی بچه به دنيا قتاست که بشر بر اساس آن آفريده شده است، مهانطور که و  ایيزهغر اين يک طبيعت و 

او اين است، اين را حکم  يزهٔ غر است که شري خبورد، اين امر غريزی است و هنوز عقلی در کار نيست، دريافت عقلی وجود ندارد، 
رت و اين است، اين در فط اوتسامح در آن است يعنی روش زندگی  گوييمیم، حکم هم که در اينجا گويندیمجبّلی يا غريزی 

اد و طبيعت او استصحاب حکم نيست، يک  گويندیم، گويندیمنيز بعضی مهني را  استصحاب قاعدهٔ فته است. در  غريزه و 
ريهايی که در تعارض قبح گدر اينجا باشد. مرحوم اصفهانی در هستند نه اينکه حکمی  طوريناجبله و غريزه است، حيوانات هم 

اين قاعده اصًال نه حکم عقلی است مثل  گويندیمان با اين قاعده داشتندبرای اينکه آن را رفع کنند رسيدند به اينجا که بيعقاب بال
اينجا  گويندیمبعًا يی است مثل حجيت خرب واحد، بلکه عملی است بر اساس غريزه و تحسن عدل و قبح ظلم، نه حکم عقال

 احتمال است که اينجا وجود دارد. حکم نيست، نه عقاليی و نه عقلی. اين سه
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احکام عقلی يا عقاليی دارمي که  هاوقتاز قبلی است واال خيلی  الیبه شرط  گويدیممستحضر هستيد که اين حکم ِجِبّلی که کسی 
فقط اين است و اصًال  گويدیمبگويد اين نيز است،  خواهدیمنجبلی است  گويدیمجبلی و غريزی است، آن مشکلی نيست. آن که 

 .شوندیماست که اينها باهم قسيم  طوريناحکم عقلی و عقاليی نيست. 

 نظر استاد 
بشر اين نبود، عقل نسبت به اينکه  يزهٔ غر و  جبلةکه اگر واقعًا در   آيدیم، به نظر اين سه قول در اصول شومي ادلهٔ رد بدون اينکه خبواهيم وا

عقل است. کسی هم که قائل به جبّلی  يههٔ بدبا  مقابلهٔ و اين  ، دريافتی داردکنددفع   معلوالت ـ سلسلهٔ علل و چه در  سلسلهٔ را ـ چه در  ضرر
که اين حرف را بزند واال اگر بتوانيم آن تعارض را حل  است  کشانده به اينجا  است که او را  دچار اشکالی شدهشده است در تعارض  بودن
ضمن اينکه  ؛دفع ضرر کن گويدیموجود دارد، احتمال شقاوت ابدی  بيندیموقتی عقل  ـ برداشت شودیمکه  ـ و مشکالت را بردارمي کنيم

در اصل ضرر کامًال جبّلی  شودیمرا قبول دارمي، غريزه است، بشر مهني که مواجه با ضرر  آن جبّلی نيز است، جبلّيت قاعدهٔ اين حکم عقلی 
را قبول  جبليت او است، طورنيمه. اينجا نيز گويدیماست، فرار از خطر و ضرر در جبلت بشر است ولی با اينکه جبلی است عقل هم 

 بل دفع است. دارمي اما اينکه اين حکم نيست واقعاً اين خالف بديهت است، آن اشکالی که ايشان و بزرگان در مواجه با آن قرار گرفتند قا
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