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 مرور بحث گذشته
مبنای بحث مطالبی را بحث کردیم. گفتیم دفع ضرر با کذب جایز است، یعنی اینکه مستحب است، تحمل بکند و دروغ  عنوانبه

 آیا ترک کذب، مستحب است.نگوید یا اینکه تحمل نکند و دروغ بگوید. یعنی 

 کذب در دفع ضررترک بررسی استحباب 
شکی نیست که در مواردی همچون قتل، کذب واجب است. زمانی ترک کذب مستحب است که جواز عام داشته باشیم. یعنی 

الزام نیست که دروغ بگوید، در جاهایی که جواز به معنای عام است،شود دروغ گفت، نه اینکه واجب باشد. برای دفع ضرر می
کلی  صورتبهای را آیا چنین قاعده بگوییم که تحمل ضرر و ترک کذب مستحب است؟توانیم بلکه جایز است. آیا در اینجا می

توان پذیرفت؟ این سؤال برای زمانی است که جواز به شکل عام است. هر جا که واجب باشد، مثل باب قتل غیر از امور می
ب مستحب است. درست است که در دالیلی آمده است که ترک کذ ، الزامی نیست که دروغ بگوید بلکه جایز است.اعتقادی

 مواردی آمده است برای دفع ضرر، جایز است کذب بگوید.

 توان آورد.برای احتمال اول علت این است که تحمل ضرر و ترک کذب مستحب است. برای این امر چند دلیل می

 دلیل اول
 دلیل اول است: البالغهنهج  ٤٥٨دلیل اول، در مکاسب در سخنان شیخ آمده است. حکمت 

َك عالمة َقاَل ع: « ْدَق َحْیُث َیُضرُّ ْن ُتْؤِثَر الصِّ
َ
یَماُن أ الَّ َیُکوَن ِفي َحِدیِثَك َفْضٌل َعْن   -َعَلی اْلَکِذِب َحْیُث َیْنَفُعَك   -اْإلِ

َ
َو أ

َه ِفي َحِدیِث َغْیِرَك   -َعَمِلَك  ِقيَ اللَّ ْن َتتَّ
َ
 »َو أ

بیش از مقدار عمل  کهآنی، آنگاه که تو را زیان رساند، و دروغ نگویی که تو را سود رساند و نشانه ایمان آن است که راست بگوی
 سخن نگویی، و چون از دیگران سخن گویی از خدا بترسی

به این عالمت اول شده است.  تمسک گوید تا به او سود برسد.گویند: کسی که به خاطر دفع ضرر کذب نمیی اول میدر نشانه
توان استفاده عالمت ایمان است که صدق مضر باید بگوید. از این روایت می یعنی هر جا امر دایر شد بین صدق مضر و کذب نافع،

 استحباب دارد. کرد که صدق مضر،
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 در این روایت نکاتی وجود دارد.

 روایت از لحاظ سندبررسی 
ها و ، سند خاصی ندارد. مطمئنًا این نیز سند خاصی ندارد. غالبًا در حکمتالبالغهنهجهای کمتاز لحاظ سند، اعتباری ندارد. ح

شود از آن عبور کرد، آمده است نمی البالغهنهجالبته اگر بگوییم که در  سندی وجود دارد.ها،ها و نامهغرر سندی ندارند. در خطبه
 باید توجه شود.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
فرماید: صدق یت میبحث داللت باید ببینیم که مضر و نافع به چه معنا آمده است. در این قسمت دو نظریه وجود دارد. در روادر 

 ی ایمان است.مضر را بر کذب نافع ترجیح دهید و این نشانه

نای دیگر ضرر یعنی که مقابل نفع است یعنی خسارت، از دست دادن چیزی است. مع خاصضرر دو معنا دارد. ضرر به معنای 
 این استعمال ضرر در معنای دوم و عام وجود دارد. شود.شامل عدم نفع می

در نفع نیز دو معنا وجود دارد. گاهی نفع به معنای خاص است یعنی بر سرمایه افزوده شده است و گاهی نفع به معنای عام است 
 نکرده است، یک نوع نفع است.ضرر  کهینهم یعنی شامل جایی است که ضرر از او دفع شده است.

 ها قسیم همدیگر هستند.ضرر و نفع، دو استعمال دارند. به معنای خاص، ضرر یعنی کاسته شدن و نفع یعنی افزوده شدن. این
 یکی نقص است و دیگری زیاده است.

 شود. ضرر به معنای عدم نفع و نفع به معنای عدم ضرر است.این دو به معنای عام نیز گفته می

 احتماالت در روایت
 این روایت صدق ضرر را بر کذب نافع را در مقابل هم قرار داده است. 

 احتمال اول
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اگر این احتمال باشد، تقابل بین ضرر به معنای خاص و نفع به معنای  احتمال این است که ضرر و نفع به معنای خاص آمده است.
از  اش افزوده شود.اش کاسته بشود، یا دروغ بگوید و سرمایهخاص است. یعنی امر دایر بر این است که راست بگوید و سرمایه

 شود.ظاهر روایت این احتمال استنباط نمی

 احتمال دوم
امر باال، امری دیگری نیز  اضافهبهشود:در این صورت معنای روایت میو نفع را به معنای عام بگیریم. بگیریم  خاصرا ضرر 

در اینجا چیزی  راست بگوید و مالش برود و یا دروغ بگوید و مالش را حفظ بکند. امر دایر بین این است کهشود، مشمول می
هم جایی را  شود.ر احتمال دوم را بگوییم، معنا اعم از صورت اول میکند. اگآورد بلکه مالش را حفظ میاضافه به دست نمی

 گیرد. گیرد که ضرر و نفع را به معنای خاص باشد  همچنین ضرر را به معنای خاص و نفع را به معنای عام میمی

 در ظاهر کالم مرحوم شیخ (ره)، چنین احتمالی است.

 احتمال سوم
یعنی ضرر به معنای عدم  ضرر را به معنای عام بگیریم و نفع را به معنای خاص بگیریم. فرمایند:می (ره) احتمال را آقای خوییاین 

برد و اگر دروغ بگوید سود یعنی اگر راست بگوید، سودی نمیصدقی که در آن ضرر است یا سودی نیست.  درنتیجهنفع است. 
 برد. می

 احتمال چهارم
 نگرفته است. تاکنونام بگیریم. این احتمال را کسی در این احتمال هر دو را به معنای ع

 بندیجمع
هر جار ضاری با  پیدا خواهد کرد. این چهار احتمال را عرض کردیم.  و احتمالوجه  ٤چون معنای ضرر و نفع دو شکل دارد، 

معنا احتمال چهارم است.  ترینشاملدارد. نافعی صدق بالمعنی العام، تقابلی پیدا کند، آن صدق ضار را بر کذب نافع مقدم می
 گیرد.محدودترین احتمال، اول است. جایی است که بین نفع و خاص محدود است. احتمال چهارم تمام صور احتماالت را می

 ی شیخ (ره)نظریه
ارند. اگر حمل بر داند. یعنی صدق ضار به معنای خاص را مقدم بر کذب نافع میمرحوم شیخ(ره) احتمال دوم را مدنظر قرار داده

 این است که دروغ بگوید و ضرر یا دفع ضرر نکند.شود. صدق مضر به معنای خاص مقدم بر این بشود یک قاعده استخراج می
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ماند. گویی و مال محفوظ میبرد و یا دروغ میگویی و دزد مال را میمنطبق بر بحث ما  است. یعنی یا راست می احتمال دوم،
ز است دروغ بگوید، بهتر این است که دروغ نگوید و متحمل ضرر بشوی. شیخ (ره) این عموم و شمولی را علیرغم اینکه جای

شیخ معنا را احتمال دوم پذیرفته است اما این را حمل بر ضرر یصیر کرده است. یعنی عرفًا این منصرف به ضرر یصیر  نپذیرفته است.
  است. 

 به فرمایش شیخ (ره) چند اشکال وارد شده است: اند.ها نیز جواز را دادهتناقصی ندارد، چون آناین احتمال، با روایات طایفه اولی 

توان حمل بر معنای خاص ضرر را نمی فرمایند:اند.آقای خویی میتبریزی (ره) مورد مناقشه قرار داده اللهآیتآقای خویی و .١
یعنی کند. . اگر بر آن حمل بکنیم، ارتباطی با بحث ما پیدا  نمیاست بکنیم. ما معنای عام نیز داریم. اینجا ضرر یعنی عدم نفع

 به بحث ما ربطی ندارد. درنتیجهصدقی که در او نفعی نیست. 

، (ضرر به آورددرمیکند، یعنی صدقی که مالت را از دستت معنایی که با بحث ما ربط پیدا می . اگر هم به معنای دوم بگیریم،٢
ی این قاعدهاکنون باید ببینیم چه کسی گفته است به صدق ضار را تحمل کن یا دروغ بگو.  گویدمیمعنای خاص). قاعده 

 شود عمل کرد؟شود و یا نمیمی مستحب

گوید که هر جا امر دایر شد که راست بگویی و ضرر بکنی و دروغ بگویی و مشکل برایت پیدا نشود، مستحب است این مطلق می
گوید باید ضرر را و جاهای دیگر که میکه راست بگویی و ضرر را متحمل بشوی. این مطلق تخصیص خورده است. در باب قتل 

کنیم. پس نیاز نیست که این را حمل بر ضرر یصیر رود و در موارد دیگر رعایت میق بیرون میمقید است و از اطال دفع بکنی، پس
  بکنیم.

بگوییم تحمل ضرر بهتر  طورکلیبهباید رعایت مطلق و مقید بکنیم. وقتی این رعایت را انجام بدهیم، مانعی نیست که  درنتیجه
 است.

 اند.بزرگوار به مرحوم شیخ (ره) دادهاین دو جوابی است که دو 
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