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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی در واجبات و حمرمات / ادله هياول حکم  امر و 

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

 نظر استاد در دليل چهارم
یچهارمني دليل عقلی بر  در  اجلملهیفگرفتيم اين بود که دليل چهارم که    ایيجهنتاز منکر را بررسی کردمي و  وجوب امر به معروف و 

ی از منکر تام است و در  آن دو قولی که در بني قدما بود قول سوم و تفصيل را پذيرفتيم. در ميان  يانهٔ مداللت بر وجوب امر به معروف و 
ی از منکر قدما گروهی قائل بودند که  ی از منکر عقلی است و گروه دوم معتقد بودند که وجوب امر به معروف و  وجوب امر به معروف و 

 دفع ضرر حمتمل مالحظه کرديد که حق تفصيل است يعنی نظر سوم است.  قاعدهٔ شرعی و نقلی است و با بررسی 
ی را واجب کند بلکه در  مههٔ ليف را شامل شود و در موارد تکا مههٔ دليل عقل و وجوب دفع ضرر حمتمل و متيقن بعيد است  ا امر و  آ

ی را از باب دفع ضرر حمتمل واجب  که مواردش مشخص شد؛ جاهايی که احتمال ضرر برای   کندیممواردی از واجبات و حمرمات امر و 
يا احتمال ضرر به آخرت خود يا آخرت ديگران  دهدیمخود دارد (ضرر دنيوی) يا احتمال ضرر برای ديگران دارد يا احتمال ضرر به دين 

 موارد زيادی مشمول اين قاعده است. طبق آنچه که بيان شد موارد مشمول حکم عقلی مستقل نبود ولی  مههٔ . دهدیم
ی از منکر بود و مهني جا عرض  یبندمجعاين  ع ضرر حمتمل که وجوب دف  کنيمیمما در جريان دليل چهارم در باب امر به معروف و 

ی از  ؛در مواضع فراوانی از فقه قابل استشهاد و استدالل است عالوه بر چند مورد مهم کالمی که يک منونه مهني حبث امر به معروف و 
علل احکام  سلسلهٔ معلوالت احکام نيز است، در آن پنج مورد غالبًا در  سلسلهٔ که در مواردی جاری است و جريان اينها در منکر است  

دفع ضرر حمتمل در جايی که احتمال قتل نفوس دهد و مواردی از اين قبيل واجب است  گويدیممالزمه است يعنی  قاعدهٔ ست که مصداق ا
ی و اين مصداق   مالزمه است.  قاعدهٔ به امر و 

 

 »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ تطبيق 
 ؛ کنيمیمنکته ذيل اين بيان  چنداز اينکه کربی را حبث کردمي، تطبيق را هم در پنج بند بررسی کردمي و  بعد در واقع

 علل سلسهٔ در  »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ جريان 
مالزمه در اينجا  قاعدهٔ مالزمه است، بنابر نظر مشهور حمققني و متأخرين اين  قاعدهٔ علل احکام است و جای  سلسلهٔ حکم عقل در 

دفع ضرر حمتمل از  گويدیمعقل  مشخصی که تعيني شد يرهٔ دايعنی اگر هيچ دليل نقلی نداشتيم در  شودیمو حکم شرعی  شودیمجاری 
ی واجب است َو کلَّ ما حکَم بِه العقل حکَم بِه الشرع، اين در  مالزمه به حکم شرعی  قاعدهٔ علل بود با انضمام  سلسلهٔ طريق امر و 

کًال عقلی است يا    گفتندیمداشتند، که بيان چيزی که شيخ مفيد  يعنی ما نه نظر مطلق مثل شيخ طوسی را گفتيم، نه ؛مطلقانه ولی  رسيمیم
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 ت و حکممالزمه اس قاعدهٔ علل است و جای  سلسلهٔ در مواردی عقلی است. آن مواردی که عقلی است در  گوييمیمکًال مسعی است. ما 
 .شودیمشرعی ثابت 

ی» وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ جريان   در مراتب امر و 
ی از منکر جاری  مههٔ در  رساندیم نيزتام بود و ما را به حکم شرعی  اجلملهیف» وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ  مراتب امر به معروف و 

که تساحمًا جزء انکار قلبی   مرتبهٔ از آن بنابر حبثی که بعد خواهيم کرد يا در بعضی از آن مراتب؟ مراتبی که در فقه بيان شده است،  شودیم
در قالب يک اخم يا انزجار خيلی خفيفی که در وجنات شخص پيدا  کندیمکه نوعی بروز بسيار رقيق پيدا   یامرتبهتا  آيدیممراتب به مشار 

مَن  يا ما يقوُم مقام الکالم آيدیمو به کالم  شودیمکه به زبان جاری   یامرحلهتا  کندیم، در حرکات چهره و امثال اينها ظهور پيدا شودیم
که مستلزم جرح و ضرب نيست ولی  ایيهخارج، اقدامات رسدیمبه تصرفات عملی و اقدامات خارجی  که  یامرحلهاإلشارة و الکتابة تا 

ايتًا قتل بنابر اينکه آن را از  رسدیمکه به ضرب و جرح   یامرحلهو... تا  گريدیمرا  عاصی ًال دستباالخره عم آن هم با مراتبی که دارد و 
 مراحل بدانيم. 

ی را واجب  اجلملهیفضرر حمتمل که عقًال تام بود و دوم اين است که اين وجوب دفع  نکتهٔ  مل اين مراتب را شا مههٔ  کردیمامر و 
 ؟ شودیم

 الف. عدم وجود ضرر در فعل دافع ضرر
آن  مالحظهٔ يعنی اگر هيچ حکم شرعی هم نبود جواب اين سؤال اين است که بايد  را در نظر گرفتقانون عقلی  یهادقتدر اينجا بايد 

باشد تا آن مراتبی که در اقدام شخص برای وجود نداشته ضرر ، کندیمضرر را دفع عملی که در خود ضرر و آن اقدام را کرد مادامی که آن 
يی  رساندیمنو کسی ضرری به کسی  کندیمدفع ضرر، ضرر نيست، اقدامی است که امخی  قلبی و مربزات  مرتبهٔ يعنی  کندیميا اينکه امر و 

ی و ما يقوم مقامه، آن  یاچهره ضرری به کسی در اينها  زيرااست  مرتبه مطلقا مشمول اين قاعده چندو مربزات لفظی در قالب امر و 
  .شودیمفُع الضرر فيه ضرٌر در اينجا جای تزاحم که ما بِه يد  شوميیمکه وارد مراتبی   مواردیاما از آن مرتبه به باالتر يعنی  رسدیمن

 تزاحم در قوانني عقلی
مبنا و بنيان آن احکام عقل و مالکات عقلی است منتها صغريات  کردميیمتزامحی که در اصول حبث  قاعدهٔ تزاحم در قوانني عقلی، چون 

. يک باب تعارض دارمي که دستگاهی دارد، عقل اگر کندیمولی مهان دستگاه تزامحی را عقل در احکام خود نيز جاری  گريدیمرا از شرع 
دارمي و بايد عقل و شرع را باهم مجع کنيم و  مستقل باشد خود دستگاهی در تعارض ادله دارد منتها در تعارض ادله اشارات شرعی هم

دستگاه اين است که اول ببينيم بدوی است يا مستقر است، اگر مستقر شد مجع است، اگر نه در اين که   دستگاه قواعد تعارض دارمي
 ند.اين دستگاهی است که عقل و نقل باهم درست کرد ،مرجحات، اگر نه رجوع به عام، اگر نه رجوع به اصول عمليه

اگر مساوی هستند ختيري ، دستگاه باب تزاحم اين است که اين دو تکليف وجود دارددستگاهی  نيزيک باب تزاحم هم دارمي که در آجنا 
 ،هم ترتب و امثال اينها است. که اين دستگاه ختيري و ترجيح و ترتب آن و فروعات ةو اگر اهم و مهم هستند تقدم اهم يا حمتمل األمهي

 کاربرد دارد؛   شکلی است، اين متدولوژی عقلی و دستگاه عقلی که در باب تزاحم است دو دستگاه عقل

 ؛در احکام شرعی .١



:                              معروف و نهي از منكر امربه                                          3445مارهٔ 

3 

 در احکام عقلی.  .٢

 فقه عقلی
پيدا   ایيژهو  سامانهٔ ـ و اگر اين فقه عقلی  فقه عقلی خود حبث مهمی است ـاگر هيچ نقلی در کار نباشد و خبواهيم فقه عقلی داشته باشيم 

 فقه عقلی است.  بسياری از موارد،ما با  مواجهٔ خيلی کارها را اجنام دهيم يعنی  توانيمیمکند با آن در دنيا 
آن ضرر دفع  يلهٔ وسآنچه به جا نيز مصداق مهني است، ، اينشودیمدر اين فقه عقلی در واقع قواعد تزاحم نيز به عنوان دستگاه عقلی اجرا 

 . نه مطلق ه شدکه گفت  یاحمدودهدر مهان البته گريد م  است اجنا واجب، شودیم

 ب. مضر بودن فعل دافع ضرر
  ؛دهيمضرر را با آن ضرر بسنجيم و حکم خود مضر بود، اينجا بايد  کندیمکاری که ضرر حمتمل يا يقينی را دفع اما اگر  

قن يا حمتمل قتل است از اين قبيل، مثًال ضرر متي مواردیقتل و  مانند ؛دهدیمتوازن ضررها را تشخيص  الً عقل خود مستقگاهی  .١
اما اگر بالعکس شد  ضرر مقدم است؛بر آن زدن اين  گويدیمخمتصر است،  ، زدنشودیماگر فعلی که با آن ضرر دفع ولی 

اهم و مهم را بايد با حلاظ شرع در نظر بگريد و عقل اعمال قواعد  شودیمنيز هرگز اقدام نکن. وقتی وارد تکاليف شرعی  گويدیم
 اهم و مهم کند.

 یبندمجع
ی از منکر »وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ پس جريان  تا آجنايی که در  استروشن  بيان شدبا مالکی که  در مراتب امر به معروف و 

سوم و چهارم برسد آجنا فرض اين است که در آن  مرتبهٔ اين قاعده واجب است، اما وقتی به  گويدیمقبلی  حمدودهٔ اول و دوم باشد در  مرتبهٔ 
آن مالکات  تواندیم زيرا ؛فقط عقل کافی است مواردیکرد. منتها در اعمال  ضرر کرد و قواعد تزاحم را هر دو  مالحظهٔ ضرری است و بايد 

عاشورا هم امر به  قصهٔ يعنی در  ؛شودیمپيدا تزاحم  هاحبثو اين تزاحم است که  آيدیمشرعی  امور یرو  مواردی نيز و در دهدرا تشخيص 
ی از منکر بود، به قتل هم رسيد، به کشته شدن  امهی بود ولی مهان امر جه با اينکه موا دليلرسيد، به  امام حسني عليه السالم نيزمعروف و 

حبث تزامحات را در مراتب سوم ـ  و متحمل شود.، کسی نبايد آن را مرتکب حرام است ترينيپاسطح  یدر مقابل تکليف هایدشوار و  هایسخت
جريان پس ـ به اين شکل است.  اشاره شد و تطبيق آن هم در اينجاکه و چهارم به طور مفصل حبث خواهيم کرد ولی امجال آن مهني است  

زمه است و در مراتب هم در دو مرتبه مطلق است اما در مراتب مال قاعدهٔ درست است، جای  اجلملهیف» وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ 
 .بعدی بايد اعمال قواعد تزاحم شود

 ١٣:٢٧سؤال:
و  ترسدیم قدرآناست،  او بچهٔ ادن هم موجب ضرری باشد يعنی ممکن است گاهی فرمان د گوييمیمجواب: مطلق است، مطلق که 

ی را  شرايطی دارد که اگر او  ولی نادر است. قانون عقلی آن اين است که دفع  شودیم، آن هم فرض کندیمجا سکته  انکند مهاين امر و 
ضرر هر دو باشد بايد وجود داشته اگر ضرر در آن واجب است.  ،باشدفعل دافع ضرر وجود نداشته ضرر حمتمل هنگامی که ضرر در 

منتها هر  موجود استمراتب بعدی  در و وجود نداردنني چيزی در مراتب اول چ االصولیعلمنتها  .اعمال قواعد تزاحم کرد ه،کردمالحظه  
 .نيز داشته باشديک از اينها ممکن است استثنائاتی 
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 »هدايت« قاعدهٔ و » ارشاد جاهل« قاعدهٔ در » وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ جريان 
که   طورمهانامکان جريان دارد يعنی ، »هدايت« قاعدهٔ و » ارشاد جاهل« قاعدهٔ در حبث » وجوب دفع ضرر حمتمل« قاعدهٔ  آيدیمبه نظر 

ی از منکر در يک  ، شدیمنه مطلقا موجب ضرر بر دنيوی يا اخروی بر خود شخص يا ديگران يا اسالم  یاحمدودهترک امر به معروف و 
، شودیمندادن مسائل دين به ديگران موجب اضراری نيز است، بعضی جاها است که آموزش  »ارشاد جاهل« قاعدهٔ عني اين دستگاه در 

باشد يعنی ترک  طورينادر مستحبات و مکروهات هم ممکن است  بايد آموزش داد منتها اضراری که در آن پنج بند تعيني کردمي. گاهی حتی
مثًال يک  شودیمرر کلی به دين وارد برای اينکه اگر اجنام ندهد يک ض شودیمدر بعضی از موارد الزم ارشاد در بعضی از معارف مستحب 

کل دين را بلد نيست ولو اينکه الزامی که در نسلی کسی  سلسله مستحبات و مکروهات اصًال آموزش داده نشود، معنای اين، اين است  
اين واجب است و بايد آن را دفع کرد، حتی حمتمل آن را  گويدیمعقل  کندیمبه کليت دين در يک نسل وارد  خدشه ینيست اما چون نوع

گاهی اين نگرانی که امجاًال عرض کردم.    ایيژهو  بسياراری شود، البته با قيود ممکن است ج نيزبايد دفع کرد، اين در مستحبات و مکروهات 
ه داشت که اصل لعن وجود دارد، جوری هم نباشد که به بايد توج جامهانکه لعن نکنيد ولی   شدیموجود دارد مثًال برای مسائل تقريب گفته 

بگوييم چيزهايی است که اگر کنار گذاشته شود ممکن است مستحب  خواهمیمطور کلی اين در اذهان حمو شود، اين مرز دشواری دارد، 
يست و بايد به آن توجه کرد. ، اين ضرر، ضرر کمی نشودیماذهان يک نسل يا چند نسل حمو  صفحهٔ باشد و واجب نباشد ولی گويا از 

نيز جريان مستحبات  حمدودهٔ نيز جاری است، حتی گاهی ممکن است در  »هدايت« قاعدهٔ و » ارشاد جاهل« قاعدهٔ بنابراين اين قاعده در 
 د.ياب

در اين ادله  .کنيمیماکتفا  گرچه ممکن است فروعات ديگری هم به ذهن بيايد اما به مهني اندازه  بندميیمدليل چهارم را با اين حبث  پروندهٔ 
بسيار  قاعدهٔ فقهی منتها هر دو در اين سه  قاعدهٔ حبث کردمي در حد يک  ترمبسوطرر حمتمل را کمی دفع ض قاعدهٔ لطف و هم  قاعدهٔ بعاً هم ت

 قبول کردمي. اجلملهیفيکی را قبول نکردمي و يکی را  که مهم فقهی جای متسک داشت

 »منعموجوب شکر «دليل پنجم؛ 
؛ در جواهر ظاهرًا متسک به اين دليل عقلی نشده است، است» وجوب شکر منعم«دليل متسک شده است  به آنگاهي  ديگری کهدليل 

 موسوعهٔ شده است و در » وجوب شکر منعم«آمده باشد ولی در کلمات قدما متسک به  »دفع ضرر حمتملوجوب « قاعدهٔ در جواهر عمدتاً 
. من اندکردهمتسک  دليل کتاب اقتصادشان به اين به عنوان يک دليل آورده شده است، مرحوم شيخ ظاهراً در  » وجوب شکر منعم«نيز  يةفقه

 . کنمیميا از کتاب ديگر نقل  موسوعهٔ اين را از 

ی از منکر نوعی شکر عملی مقدمهٔ   اول؛ امر به معروف و 
ی از منکر » وجوب شکر منعم«ه باعصار متأخر  دورهٔ در  الغطاکاشفمرحوم   و عني  اندکردهمتسک  برای وجوب امر به معروف و 

به  اندآوردهشد. چيزی که ايشان در آجنا بابه اين دليل بيان شده متسک  نيزهم نقل شده است ولی ظاهرًا در کتب کالمی  عبارت ايشان
 توانیمشکر خداست و مهني اندازه  نيزو نصرت و تقويت دين  »للدين نصرةة للدين و فيِه تقوي« :فرمايندیمشکل خيلی جممل و کلی است، 

ی از منکر و پاس و ترک حمرمات نوعی تقويت و تأييد دين است يعنی دين داشت واجبات  استدالل را مجع و جور کرد که امر به معروف و 



:                              معروف و نهي از منكر امربه                                          3445مارهٔ 

5 

. ١ زيرا شکر دو نوع است؛ ؛و نصرت دين نوعی شکر اهلی استدينی  یهاارزشپاس داشنت و تقويت و  داردیمپاس  کرده، آن رارا تقويت  
 کر فعلی دارمي؛ اين شکر فعلی است.ش. ٢و شکر زبانی 

 مالزمه قاعدهٔ دوم؛ بيان  مقدمهٔ 
شکر منعم واجب است،  گوييمیمعقلی  قاعدهٔ شکر منعم واجب است. اينجا هم با يک  گويدیمبعد هم اين است که عقل  مقدمهٔ 

  .واجب استبا حکم عقل اينها هم مصداق شکر است، پس اينها 

 نتيجه
ی عقلی به اين نتيجه رسيدمي. اين امجال يولی از جمرای کربا کندیماحتماًال کلَّ ما حکَم بِه العقل حکَم بِه الشرع و با اين وجوب پيدا 

در که   در مورد آن وجود دارداستدالل مرحوم کاشف الغطا است. بعدها خواهيم ديد که اين استدالل به اين بسيطی نيست، چند احتمال 
 خواهيم کرد.  مباحث آتی بيان

 »وجوب شکر منعم« قاعدهٔ 
لطف خواهيم داشت؛ يک مقام کربوی دارمي و  قاعدهٔ دفع ضرر حمتمل ولی باز مروری به  قاعدهٔ لطف و  قاعدهٔ در اينجا البته نه به تفصيل  ـ

 کنيمیمبررسی  را» وجوب شکر منعم«اين  قاعدهٔ دليل نوع در مقام اول از اين  ـ در کربای اين قاعده استيک مقام صغروی، أّما املقاُم األول 
 کالم و فقه چه ميزان کارايی دارد. مقام دوم تطبيق آن با حبث خودمان است.   حوزهٔ و چه بردی دارد و در 

 در علوم اسالمی» وجوب شکر منعم« قاعدهٔ جايگاه 
  ؛چند حيثيتی است یاقاعده »دفع ضرر حمتملوجوب « قاعدهٔ مانند نيز » وجوب شکر منعم« قاعدهٔ 

 در کالم و اصول فقه» وجوب شکر منعم« قاعدهٔ جايگاه 
ص عن اهلل و امثال اينها شده است. مبنای وجوب معرفت و فح اين قاعده زيرا، گريدیمدر کالم مورد استفاده قرار اين قاعده از يک نظر 

گريد. از اين بسيار گسرتده مورد استفاده قرار  در احکام بصورت  تواندیممبنايی است که  ،اصولی یاقاعدهدر فقه به عنوان  ديگر نيزاز طرف 
، در حبث وجوب فحص از احکام، در وجوب اطاعت، در وجوب عبادت به معنای عده در موارد زيادی از اصول و فقه استفاده شده استقا

واليت و حکومت هم در حبث امامت در حبث کالم، هم در حبث مثل  یهاحبثخاص، در وجوب توبه و چيزهايی از اين قبيل يا حتی در 
 قاعده متسک شود. اين هم دامنه ای است که در اينجا دارد.واليت فقيه ممکن است به اين 

 در علوم نفسی» وجوب شکر منعم« قاعدهٔ جايگاه 
به عنوان يک  گويدیمواقع اين هم يکی از قواعد فقه عقلی است که عقل  اصل اين قاعده اين است که حکم عقلی عملی است، در

شکر منعم به دليل اينکه يک حالت جبلی . البته هم دفع ضرر حمتمل و هم کندیمحکمت عمليه و عقل عملی به وجوب شکر منعم حکم 
دارند در علوم نفسی مثل روانشناسی يا علوم اجتماعی هم اينها قابل بررسی است، به حلاظ اينکه يک حالتی از احوال انسان است و جبلت 
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علوم اجتماعی نيز  یهاشاخهاز  یاپارهالنفس، هم در روانشناسی و  معل فلسفهٔ هم در  یشناسانسانو فطرت انسان است و لذا در و غريزه 
قابل بررسی هستند، از اين جهت است که در کالم، در اصول، در فقه اين قواعد جريان دارد و  یشناختانسانه به عنوان قواعد اين دو قاعد

 در علم النفس و در علوم روانشناختی و اجتماعی هم مورد بررسی قرار بگريد و قرار گرفته است. تواندیماز آن منظر هم 
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