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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ی در واجبات و حمرمات / ادله هياول حکم  امر و 

 عقلی   ادلهٔ 
 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ دليل چهارم؛

ی از منکر  چهارمني دليل و استدالل عقلی بر در اين قاعده عرض  جهاتی را  ،باشدیمدفع ضرر حمتمل  قاعدهٔ وجوب امر به معروف و 
ا در استد ی از منکربا موضوع  الل و بررسی مسئله در حيث انطباق آنکردمي که خبش زيادی از آ  .استمؤثر  امر به معوف و 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ 

 دفع ضرر حمتملعقلی وجوب 
عقلی يا حکم  به وجوب دفع ضرر حمتمل چه نوع حکمی است؟ اين بود که حکم» وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ در حبث دوازدهم 
 يزهٔ غر گرچه دفع ضرر و جلب منفعت هر دو از امور غريزی و جبلی بشر است يعنی زندگی بشر به دو   بيان کردمي؛ گونهمهان؟ عقاليی يا جبّلی

غريزه است و در دفع ضرر و جلب منفعت هر دو گاهی يقينی  کامالً   دفع ضرر و جلب منفعت؛ ـ وابسته است جلب منفعت و دفع مضارّ 
، اين درست است که غريزه است و زندگی بشر به اين است که دنبال منفعت و دفع ضرر است، جلب منفعت است احتمالاست و گاهی 

فته است اد بشر  اما معنای اين مسئله اين نيست که اين حکم  ـ گريدیمنو بدون اينها زندگی شکل  و دفع ضرر و اين دو عامل مهم در 
  .عقاليی بلکه عقلی نباشد

اد انسان به عنوان غريزه قرار داده شده است در عني حال اينها احکام عقلی هستند، اين دو مسئله اين است که با اينکه  آن ظاهر در 
بايد ضرر را دفع کرد، از اين جهت است که بعيد نيست و بلکه اطمينان به اين وجود دارد که اينها  گويدیم کندیموقتی عقل مالحظه 

  .ی است که مهراه با احوال جبلی و غريزی بشر استياحکام عقلی است و حتی فراتر از احکام عقاليی است و البته احکام عقل

 ی و جبلیيتفاوت حکم عقلی و عقال
ند و گاهی از هم جدا انيستند يعنی اين سه مالک يعنی حکم عقلی، عقاليی و جبلی گاهی بر هم منطبق مهيشه اينها باهم منطبق

، جبلی هم با تسامح است يعنی غريزه، گاهی غريزه مهاهنگ با حکم عقلی يا عقاليی است و گاهی اينها مهاهنگ نيستند ولی اينجا شوندیم
 ست.مهاهنگ است و فرمايش مرحوم اصفهانی درست ني

 وجوب طريقی دفع ضرر حمتمل 

بيان وقتی که اشکال قبح عقاب بال قاعدهٔ در مهان ـ  ؛است حبث سيزدهم که خبش زيادی از مباحث اصوليني را به خود اختصاص داده
، آجنا اين حبث مبسوط مطرح اندکردهبه اين متسک   هایاخبار يان، دفع ضرر حمتمل است و بقبح عقاب بال قاعدهٔ که مقابل اين شده است  
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يا غريی ؟ يا طريقی و يا به تعبريی ارشادی؟ برای هر يک از اين چهار  که حکم وجوب دفع ضرر حمتمل نفسی استاين است   ـ شده است
 جه وجوهی ذکر شده است؛ و 

 »طريقی بودن وجوب«بيان 

عنی نه نفسی است، نه غريی است بلکه طريقی است يعنی اولی در آن حبث اين است که اين وجوب عقلی طريقی است ي آيدیمبه نظر 
را به  تهدبرای اينکه حکم ديگری را منجز کند و جم شودیم، حکم طريقی يعنی حکمی که جعل برای تنجز تکليف ديگر استاين وجوب 

 حکم ديگری برساند مثل وجوب احتياط است، وجوب احتياط نيز حکم طريقی است. 
ظاهر اين است که وجوب دفع ضرر حمتمل يک حکم طريقی است و لذا عقاب مستقل ندارد، اگر در واقع آن ضرر وجود داشت عقاب 

بنابراين  .شودیمبوده است و اين حکم طريقی عقاب منجز آن وجوب دفع ضرر حمتمل مهان واقع است منتها اين  به جهتدارد، آن عقاب 
 حکم عقلی طريقی است. گوييمیمم عقلی است و در اينجا حکم، حک گوييمیمدر بند قبل 

 »قبح عقاب بالبيان«و » وجوب دفع ضرر حمتمل«نسبت بني
و » وب دفع ضرر حمتملوج« قاعدهٔ نسبت بني حبث مفصلی در اين است که  شودیمبيان بند چهاردمهی که به عنوان مدعا در اينجا 

 ؛ذکر شده استدر اين باره  ؟ وجوهی وجود دارد  »بيانقبح عقاب بال« قاعدهٔ 

 ؛ استدو احتمال  دارایاين نظر است  از اين دو قاعده بر ديگری ورود دارد؛يکی  .١
 . است مورود ديگریبيان وارد و عقاب بال گويندیمضی بع. ١
 است. بالعکس گويندیمبعضی . ٢

 نيست مهني طور باشد.  که بعيد  ؛د و ختصصاً از هم جدا هستندنتباين دار با هم  اين دو قاعده .٢

 نظر استاد 
ختصصی متباين است و از مدعای ما اين است که نسبت اين دو قاعده به شکل ختصيص، حکومت يا ورود نيست، بلکه مورد اينها به شکل 

 هم جداست.

 »قبح عقاب بالبيان« قاعدهٔ و » وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ تفاوت 
شرع مربوط به قبل از که حکمی است   ـ که در يکی از بندهای قبلی گفتيم  طورمهانـ با اين بيان مدعای ما اين است که دفع ضرر حمتمل 

که اگر هم اين را   بيان مربوط به بعد از فحص است و مورد اينها از هم جداستقبح عقاب بال قاعدهٔ ز بيان است و و قبل از بيان و فحص ا
ا بريون آمد و لذا کسانی که  توانیمنوجود دارد که واقعًا به سادگی  اشکاالتینسبت ورود و حکومت و ختصيص  یهاحبثنگوييم در  از آ

طرف است، يعنی اين نسبت به حنو ورود است، حکومت است، ورود از کدام  اندرفتهبه مست حبث اول  اندندانستهدو قاعده را متباين  نسبت
حق در مسئله اين است که مورد اين دو قاعده تباين  آيدیمزده شده است ولی به نظر  هاحرفبيان را ببينيد خيلی بال اگر مباحث قبح عقاب

احتمال را احکامی بيان و يا اگر دين را پذيرفته است و  وجود ندارداست که هنوز دينی  به مواردی مربوطاست، وجوب دفع ضرر حمتمل 



:                              معروف و نهي از منكر امربه                                          3465مارهٔ 

3 

آن نيست، آجنا جای قبح  ن اما بعد از آن بعيد است که دفع ضرر حمتمل وجود داشته باشد و جایفحص و بررسی ک گويدیم دهدیم
 است. يانبالبعقاب 

 »دفع ضرر حمتمل«احکام مخسه در 

 »دفع ضرر حمتمل«موارد وجوب و استحباب در 
که دفع ضرر حمتمل در سطوحی واجب و در سطوحی هم مندوب است، چون گفتيم حسن   شودیممعلوم  مطرح شده يیهاحبثاز اين 

 .وجود داردمندوبی عقلی نيز 
 که ضرر حمتمل؛  در مواردی استدفع ضرر حمتمل واجب  ـ گفته شد: قبلی مشخص کردمي یهاحبثقبًال اين سطوح را در ـ در سطوحی 

 ؛اخرویضرری  .١
 ؛خاص نه در مطلق ضررها بلکه مثل قتل و امثال اينها  ـ  ـ البته در مراتبضرر حمتمل دنيوی  .٢
 . خاصی موارد ضرر حمتمل بر دين در  .٣

الزامی عقلی و وجوب عقلی دارد، در مراتبی  قاعدهٔ دفع ضرر حمتمل در مراتبی  قاعدهٔ لذا ف ؛اما در سطوحی دفع ضرر حمتمل مندوب است
  .حب داردو رجحان عقلی در شکل مندوب و مست رجيحنيز ندب و ت

 »دفع ضرر حمتمل«مرجوحيت اباحه و 
احتمال آن پايني باشد که  بوده،مبهم يا ناچيز  قدرآنعقلی شکل سومی نيز دارد يعنی در مواردی هم ممکن است ضرر  قاعدهٔ البته اين 

؛ در جاهايی که احتمال ضرر ناچيز باشد و خبواهد وسواس  فهمدیمعقل حتی رجحانی هم قائل نيست. بلکه گاهی حالت چهارم نيز عقل 
 و در جاهايی ممکن است عقل مرجوحيت مطلق نيز قائل شود. داندیمگونه دنبال دفع آن ضرر بيافتد، آجنا عقل حتی مرجوح 

 یبندمجع
دفع  ـ است طورينادفع ضرر حمتمل هم اصل دفع ضرر و ـ ؛ شودیمبه احکام مخسه منقسم  »دفع ضرر حمتمل«بنابراين حکم عقلی در 

که به سعادت ابدی شخص ارتباط دارد يا ضررهای دنيوی از قبيل قتل و يا عرض يا ضررهای ضرر حمتمل را در مراتبی مثل ضرر حمتمل اخروی  
و در  شودیمتحب و مس آيدیم ترينيپاسطوحی واجب است و در سطوحی ، در يک شودیموارد  یالطمهينی در مهني دنيا که به دين د

و  داندیمو حالت وسواسی  داندیمآن را بد سطوحی حتی استحباب ندارد و در سطوحی هم دنبال دفع ضرر افتادن يک احتمال ناچيز 
 . کندیماين زندگی را خمتل  گويدیم

مهان چيزی که توضيح دادمي و بر اساس چيزی که سابق گفتيم که احکام عقل منقسم  اين قاعده را دربياوريد بر اساس شاکلهٔ بنابراين اگر 
 به احکام مخسه با قطع نظر از شرع، با اين دو مقدمه وجوب دفع ضرر حمتمل از مهني قبيل است. شودیم
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 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ تطبيق 
ی از منکر وجوب دفع ضرر حمتمل بر حبث امر به معر  قاعدهٔ حال به تطبيق  که   اندفرموده؛ ادعا شده است و بزرگانی شوميیموارد وف و 

ی از منکر مستلزم اضرار است و الاقل حمتمل  ی از منکر است و ترک امر به معروف و  اين قاعده از مستندات وجوب امر به معروف و 
ی از منکر را به  نبوده، صحيحباشد و دفع اين ضررها واجب است، پس ترک آن وجود داشته است اضراری در آن  بايد امر به معروف و 

  .عنوان دافع ضررهای متيقن يا حمتمل اجنام داد
آخر حبثی راجع به امر به  یهاصفحهيامده است ولی در کتب کالمی در جواهر ن قريبامجالی استدالل است، البته اين ت بيقر اين ت

ی از منکر معرو  نيز آورده است، در   املعارفيرةدا، در اندآوردهر کتب فقهی دبعضی بزرگان نيز و در آجنا معموًال آمده است،  بيان شدهف و 
 .نيست کنمیمکتب قبلی نيز آمده است ولی در جواهر فکر 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ بيان استدالل بر 
سپس آن را مشخص کنيم و  ؟و احتمال ضرری را در اينجا در نظر گرفته است مستدل چه نوع ضررسئله بايد ببينيم اين برای بررسی م

ی از منکر  و اين کربی را بر صغرای امر به اندکردهچگونه به اين قاعده متسک  ؟ نهاين سخن تام است يا کا آيا  بررسی کنيم معروف و 
 ؟انددادهتطبيق 

ی از منکراحتمال ضرر دنيوی بر تارک امر به م  عروف و 
ی از منکر يهٔ ناحاز  ی از منکر اجرا  قاعدهٔ اين را فعًال در ـ  احتمال ضرر دنيوی بر تارک امر به معروف و  بعد  کنيمیمامر به معروف و 

تقرير و احتمال اول اين است که خود شخصی که امر به ـ  .کنيمیمارشاد و جاهای ديگر که مباحث فقه تربيتی است نيز اجرا  قاعدهٔ در 
ی از منکر را ترک  ی از منکر در معرض احتمال ضرر دنيوی است، پس مقصود از ضرر در  کندیممعروف و  با ترک امر به معروف و 

ی از منکر است، اين فرد که ی از منکر را  احتمال اول ضرر دنيوی است و مورد ضرر هم خود تارک امر به معروف و  امر به معروف و 
که دامن اين شخص را   کندیمخطرهايی اجياد  دهدیماين کاری که او اجنام  زيراکه ضرر دنيوی متوجه او شود،   دهدیماحتمال  ،کندیمترک 
ی از منکر را گريدیمهم  ول است. آيا اين متام حمتمل است. اين احتمال ا گريدیم، اين ضرری که دامن شخص تارک امر به معروف و 

 است يا متام نيست؟ 

 در احتمال اول» دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ جريان 
اينجا بايد بگوييم بعضی از اقسام آن متام است و بعضی از اقسام آن متام نيست، اينجا بايد قائل به تفصيل شومي بر اساس بند سه و 

مطلقا اينجا وجوب دفع ضرر حمتمل جريان ندارد،  گوييمیمقائل به تفصيليم، نه  گوييمیم، در بررسی اين احتمال اول گفتيمیمچهار که قبًال 
  ؛هم اين است که آن در ضرر دنيوی تفصيل دادمي، تفصيلقبًال  زيرا ؛مطلقا جريان دارد گوييمیمنه 

که اگر امر به معروف   دهدیمخوب يا احتمال عقاليی  داندیماگر يقني يا احتمال ضرر از نوع قتل يا امور عرضی خاص باشد و  .١
ی از منکر را نکند دامن او را  که دفع ضرر الزم است و بايد اين    کندیمبعيد نيست که بگوييم عقل در اينجا حکم  گريدیمو 

کشتی است  مثال   مانند، که به خودش ضرر برسد  دهدیماگر اين کار را نکند يقني دارد يا احتمال عقاليی  زيرا، اجنام دهدکار را 
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. اين شودیمکه با اين کار خود او هم غرق   دهدیميا احتمال عقاليی  داندیمو  کندیمکه سوار کشتی شده و کشتی را سوراخ 
؛ اگر يقينی باشد حتما، اگر احتمالی هم شودیمقاعده در مواردی مثل قتل يا چيزهايی از قبيل قتل که امهيت باال دارد جاری 

  بايد احتمال معقول و خوبی باشد. باشد، البته احتمال آن طوريناباشد بعيد نيست در چيزهای مهم 
اما ضررهای ديگری که غري از قتل و امور مهم است وجوب دفع ضرر متام نيست، به خصوص آجنايی که احتمالی است عقل  .٢

 حکم روشنی ندارد.

ی از منکر احتمال  ضرر دنيوی بر خماطب امر به معروف و 
ی از منکر احتمال ضرر دنيوی وجود دارد ولی نه برای تارک بلکه  تقريب دوم در تطبيق قاعده اين است که در ترک امر به معروف و 

 ـ   و خيلی واضح و منقح نيستترديد دارمي یمقدار ـ اينجا تابع حبثی است که قبالً گفتيم برای شخص مرتکبی که خاطی و عاصی است. 

  ؛يک احتمال اين بود که دفع ضرر از ديگران مطلقا واجب باشد که اين خيلی بعيد است .١
  ؛يک احتمال اين است که دفع ضرر از ديگران در امور مهمی مثل قتل واجب باشد .٢
 يک احتمال هم اين است که دفع ضرر از ديگران مشمول اين قاعده نيست.  .٣

از قبيل قتل چه در شکل قطعی و  یامهمهاحتمال دوم را تا حدی تقويت کردمي که دفع ضرر دنيوی از ديگران در اموری مثل قتل يا امور 
احتمال فرد داشته باشد روشن است، حتی اگر  بعًا در اينجا نيز اگر يقنيتاست. اگر اين احتمال را بپذيرمي  حتی گاهی احتمالی واجب

حتی در ضرر هد که اگر جلوی عاصی و خاطی را نگريد چندين نفر مبتالی به مسموميت و قتل شوند، که بعيد نيست بد نيزعقاليی 
. پس در اينجا هم اگر چنني احتمالی باشد ما اين جريان قاعده را بعيد کندیمبه وجوب دفع ضرر حکم بگوييم عقل مهم حمتمل نيز 

 .دانيمیمن

 احتمال ورود ضرر بر دين 
، در احتمال دوم روشن است که گاهی ضرر به يک شودیمدين وارد ضرری است که به  يهٔ ناحتقريب سوم در تطبيق قاعده بر حبث ما از 

اينها را قبًال گفتيم اما احتمال سوم اين است که ضرر بر دين است، اگر امام  یهاتفاوتبزرگ است که  جامعهٔ نفر است، گاهی به يک 
که به شکلی   شودیمو اضرار مهمی به دين وارد  گريدیمجلوی يزيد را نگريد کليت دين در جامعه در مسري احنرافی قرار عليه السالم حسني 

که فسادهای فراوان بر آن   افتدیمضاللی راه  هایيانجر ، شودیمآن است ولی صولت و شوکت و شکوه دين شکسته  يجهٔ نتضرر اخروی هم 
، حتی اگر شودیمچيزی از دين در جايی ترک  . مطلق ضرر به دين و اينکهاين را قبول دارمي اجلملهیفگفتيم   نيزدر اين موارد . شودیممرتتب 

ديد کند، شکوه و  احتمال آن را بدهيم و بگوييم بايد دفع شود اين شايد خيلی واضح نباشد ولی اضرار مهم و خطرات مهمی که دين را 
 .که دفع آن حتی در حمتمل نيز واجب باشدجالل دين را خمدوش کند بعيد نيست  

 .شودیماين سه تقريب ضررهای دنيوی بود؛ يا دنيوی حمض مادی يا ضررهای دينی در دنيا است ولو اينکه اضرار اخروی مرتتب بر آن 

ی از منکر  احتمال ضرر اخروی بر تارک امر به معروف و 
ی از منکر   دهدیمی بر خودش داشته باشد؛ احتمال که ضرر اخرو   دهدیمتقريب چهارم اين است که احتمال  که اگر امر به معروف و 

  ؛شود. در اينجا اضرار اخروی متوقف بر خطابات شرع استضرار اخروی را ترک کند او مبتالی به ا
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 فحص از خطاب شرعیبعد از 
 قاعدهٔ مصداق  زيرادفع ضرر حمتمل جاری نيست  قاعدهٔ  . در اين مواردفرض اين است که او فحص کرده و خطابی پيدا نکرده است

  .استحديث رفع 

 قبل از فحص از خطاب شرعی
 که حمل حبث ما نيست.   گويدیمببني دين چه  گويدیم »دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ ، اگر قبل از فحص است

ی از م ر پيدا نکرده است و قبح عقاب نکفرض اين است که اين فرد فحص کرده است و آيه و روايتی بر وجوب امر به معروف و 
 . ديگر جای دفع ضرر حمتمل نيست وقتآنبيان جاری شده است بال

 یبندمجع
، دليل دفع ضرر حمتمل منجز است و بايد دنبال فحص برود دهدیمبنابراين تقريب چهارم اگر احتمال ضرر اخروی را قبل از فحص 

ی از منکر قبل از فحص واجب  گويدیمنبرو ببني خطاب است يا نيست، البته يا احتياط کن ولذا مشخصًا  گويدیم امر به معروف و 
ی از منکر واجب است. بعد از فحص  گويدیمنبرو ببني حکم است يا نيست يا الاقل احتياط کن ولی  گويدیماست،  امر به معروف و 

دفع ضرر حمتمل  قاعدهٔ بيان و حديث رفع است و جای عقاب بال قاعدهٔ که در اينجا جای   پيدا نکردمي هم فرض اين است که دليل شرعی
  ، اگر هم خطاب پيدا کرده است نيازی به اين نيست. بنابراين تقريب چهارم تقريب تامی نيست.نيست

ی از منکر  احتمال ضرر اخروی بر خماطب امر به معروف و 
اين هم اصًال ضرر  ،شودیماخروی بر عاصی، بر کسی که مرتکب خطا  قاعده را تطبيق دهيم با احتمال ضرربيان پنجم اين است که 

حمتمل نيست بلکه دفع ضرر قطعی از  ، اين تقريب پنجم دفع ضررشودیمحمتمل نيست، معلوم است که عاصی و خاطی به ضرر قطعی مبتال 
ی از عاصی واجب باشد يا نباشد، که بعيد نيست که بگوييم اگر ضرر قطعی باشد . در اين هم ترديد است که دفع ضرر قطععاصی است

دفع ضرر اخروی حمتمل از برای واجب است ولی معموًال قطعی نيست و حمتمل است،  گويدیمدفع ضرر قطعی اخروی از ديگران عقل 
 .شودیمحکم عقلی واضحی ندارمي؛ بنابراين اينجا نيز تفصيل ديگران 

 گويندیمپنج تقريب گفتيم و معلوم شد اينکه بسياری از بزرگان  نيزدر حبث کربوی پانزده حبث در اين قاعده گفتيم، در حبث صغروی 
ی از منکر از طريق  قاعدهٔ اينجا جای  ستمان بسته بود ولی لطف د قاعدهٔ دفع ضرر حمتمل نيست و حکم عقلی ندارمي. در امر به معروف و 

    .را از مهني بيانات به دست آوردميآن  حمدودهٔ . کندیموجوب عقلی را اجياد  اجلملهیفدفع ضرر حمتمل هم  قاعدهٔ و  اجلملهیفدوم  قاعدهٔ 
وجوب دفع ضرر حمتمل عرض کردمي، بعضی جاها يک مقدار استدالل کردمي، بعضی جاها هم تا حد زيادی  قاعدهٔ پانزده مبحث را در 

و در واقع عمًال يک قاعده نيست بلکه پنج  شودیمخيلی استوار و حمکمی  قاعدهٔ ارجاع دادمي، ولی با اين پانزده حبث واقعًا اين قاعده يک 
ديگر هم مهراه آن بررسی شود. اين حبث کربوی بود که از آن فارغ  قاعدهٔ ت ولو آن چهار قاعده است که در سطوحی دفع ضرر حمتمل اس

 شدمي.
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