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 جلسات گذشته مرور
بود که حضرت عالمت  البالغهنهج ٤٥٨اولین دلیل حکمت در جلسه قبل استحباب ترک کذب را در دفع ضرر بررسی کردیم. 

َو َقاَل ع: « دارد.ایمان را سه چیز دانسته بودند که اولین آن صدق مضر بهتر است از کذب نافع. یعنی مؤمن صدق مضر را مقدم می
ْد یاْإلِ  ْن ُتْؤِثَر الصِّ

َ
الَّ  -کْنَفُع یُث یِذِب َح کالْ  یَعلَ  -کُضرُّ یُث یَق َح َماُن أ

َ
قِ  -کَفْضٌل َعْن َعَملِ  کثِ یَحِد  یوَن فِ یکَو أ ْن َتتَّ

َ
 یَو أ

َه فِ  به خاطر اینکه مفهوم ضرر و نفع دو معنا دارند، چهار احتمال به وجود آمد. یا شاید بهتر است بگوییم ضرر و » غیرِث یَحِد  یاللَّ
 دارد:نفع سه معنا 

 خاص معنای .١

 به معنای عام ضرر .٢

 به معنای خصوص عدم نفع است. ضرر .٣

اگر معنای سوم را نیز صحیح بدانیم. باید بگوییم که ضرر سه معنا دارد، نقص در سرمایه، دیگری به معنای هم نقص و هم عدم نفع 
 نی ندارد.و دیگری به معنای خصوص عدم نفع است. البته این معنای سوم کاربرد چندا

و ازدیاد سرمایه)، نفع به معنای اعم از ازدیاد سرمایه یا  مفهوم نفع نیز همین سه معنا را دارد. نفع به معنای خاص (به دست آوردن
 آید.احتمال به وجود می ٩شود. اگر این سه احتمال را بگیریم عدم ضرر گفته می خصوصبهعدم ضرر، گاهی هم نفع 

 احتمال استمقصود نهایی کدام 
 ها یکی است.ی آنرویم که نتیجهدر این قضیه دو راه را می

مدلول مطابقی روایت یک  شود.و ضرری که در روایات به معنای عام آمده است، در آن صورت، تمام وجوه متصور می نفع .١
کذب نافع (مضر و نافع به  برمضر  تعارضی بین ضرر و نفع پیدا شد، صدق کههنگامیدهد که مستحب است ی کلی به ما میقاعده

 اولویت دارد.دو معنا) 

 ممکن است بگوییم ضرر و نفع خاص است که مجاز است
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 کنیم. و قدر متیقن خاص است.عرض کردیم بین مشترک عام و خاص، ما خاص را قبول می و قبالً اگر بگوییم مشترک است، 

 حکمگوییم،می که مهم است اگر معنای خاص که یک صورت در روایت است؛ بقیه صور یا به اولویت یا به تنقیح مناط اینکته
 همین است.

 تواند بقیه صور را بگیرد.تقابل ضرر و نفع به معنای خاص ندارد و می خصوصبهتنقیح مناط یعنی روح حکم، اختصاص 

منظور از ضرر و نفع، ضرر و  یرد، احتماالت آقایان را باید وجهی برایشان قائل نشود.اگر کسی معنای شمول و تنقیح مناط را نپذ
 نفع متکلم است نه دیگران.

 بندیجمع
یرد باید صورت اولی را گیرد. اگر کسی نتواند این وجه را بپذروایت ظهورش عام است و اگر نباشد با تنقیح مناط تمام صور را می

دانم، یا به تصحیح یا به تنقیح تمام این شکل پذیرفتیم که شمولی در روایت باشد و این شمول را بعید نمی اگر مدلول را بهقبول کند. 
 گیرد.گیرد. یعنی ضرر و نفع به معنای عام و خاص یا با تفاوت دو طرف را میصور صدق و کذب را می

 شود؟: آیا از متن روایت وجوب استفاده میبحث دوم
شود. عالمت ایمان و کند. در اینجا بیش از استحباب استفاده نمیمی هت حکم استحبابی یا وجوبی را استفاداستفاده از این روای

سائل الزامی به کار رفته است. اما ایمان شمول دارد، مؤمن باید احکام وجوبی و استحبابی را رعایت در م گاهیتعابیری از این قبیل،
بینیم که عالمات ایمان اعم از توجه به موارد استحبابی دارد. اگر استعماالت را نگاه بکنیم میکند. کسی که ایمان دارد به نوعی می

 احکام الزامی و غیر الزامی است.

به واجبات و محرمات و تقید به احکام الزامی است. اگر از لحاظ استعمال لغوی و معنای  پایبندیاگر کسی بگوید منظور از ایمان،
 گیرد.عالمت ایمان در مستحبات بسیار آمده است که الزامی را از این موضوع می ولی اولیه را بگوییم

شمرد، شامل واجبات و مستحبات است. معنای عالمت ایمان هم مثل اوصاف مؤمن است. در قرآن نیز اگر اوصاف مؤمن را برمی
رت این است که عالمت ایمان اعم از ظاهر عبادر جاهای مختلف اوصاف مؤمن را شمرده است که گاهی مستحب و واجب است. 

 واجب و مستحب است.
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 : نسبت این روایت با روایات دفع ضرر چیست؟بحث سوم
اگر کسی شمول معنایی روایت را پذیرفت که ذاتًا یک اصل مهم اخالقی است. یعنی اگر صدق و کذب مقابل هم قرار گرفت، انسان 

شود که نسبت این روایت با اکنون سؤال میشود. و مرتکب کذب نمی ماردشبرمیمؤمن این ارزش دینی و حرمت کذب را مقدم 
 بحث دفع ضرر چیست؟

، مؤمن کذب نافع را صدق مضر و کذب نافع تزاحمشود. در مقام و خاص مطلق است. این یک قاعده را شامل می عاماین نسبت،
یاد، نقص این موضوع خارج می کند. این شمول دارد. اما مواردی ازگذارد و ضرر را تحمل میکنار می شود مثل بحث قتل، ضرر ز

 عضو و ...

شود. این مطلق باید توجه داشت که تحمل هر نوع ضرری حرام نیست، اگر جایی تحمل ضرر حرام است، از این بحث خارج می
مثال این خاص است و موارد است و آن موضوع مقید است و تعارضی بین این و مواردی مثل قتل و ... وجود ندارد. موارد قتل و ا

 کلی عام است و خاص مقید عام است.

ی جهادی و ارزشی دارد، اگر دلیلی نباشد که اجتناب از قتل بکنیم، با این امر تعارضی ندارد. یعنی صادقانه جایی که قتل جنبه
. یعنی عالمت ایمان مؤمن این است که ماندبگوید و قتل را متحمل بشود. مثًال کار پدر و مادر عمار در اطالق این امر باقی می

در اموال، در جاهای یا مثًال مباحث عرض و آبرو و نوامیس مخصص این عام هستند. داند. صدق مضر را بر کذب نافع برتری می
 خاصی، مخصص داریم.

دادند. این روایت ای که آورده بودیم، تعارضی وجود ندارد (البته به غیر از قتل). روایات جواز به معنای عام میدر دفع ضرر، با ادله
درست است که جایز است ولی مستحب است که آن امر را ترک کند. چون جواز  گوید:کند و میآن روایات را تفسیر می البالغهنهج

 خورد.میبا این امر قید 

 بندیجمع
ی کلی است. در جاهایی مثل قتل، گوید که مستحب است صدق ضار را بر کذب نافع مقدم بداریم. این یک قاعدهاین روایت می

 شود.شود و این مقید میوم و خصوص مطلق میعرض و امثالهم، این عم
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شود؛ مثًال دزد و امثال این بر فرماید که وقتی ضرر از بیرون به تو متوجه میکه شارع غیر الزام کرده است. شارع می در جاهایی 
شما وارد شده است و امر بر شما دایر شده است بین صدق مضر و کذب نافع؛ روایت جواز داده است. این جواز عام، به معنای 

شود. در حکم مطلق را گوید که استحباب ترک کذب وجود دارد. این نسبت معکوس میمی البالغهنهجمطلق است. این روایت 
 کند.مقید می

 کند.در کل این روایت، روایت طایفه اولی را تفسیر می

 دلیل دوم
 اند.روایت نیز از روایات مرسله است و به این روایت آقای خویی (ره) اشاره کردهاین 

 کالْ َو َقاَل ص: َو اْجَتِنُبوا «
َ
َجاَة َفِإنَّ فِ یُتْم فِ یِذَب َو ِإْن َرأ  ١»َة.کِه اْلَهلَ یِه النَّ

کنید نجات شما در کذب است کند حتی در صورت نجات یافتن. به این دلیل که شما فکر میاین روایت، امر به اجتناب کذب می

ْدق یالّنجاُة ف«بلکه هالکت است.  کذب نافع را  این صدق مطلق است چه ضار و چه نافع باشد. اما این روایت خصوص ٢»الصِّ
 کند. این کامًال منطبق بر بحث ما است.گوید کذبی که برای شما سود یا دفع ضرر میکند. میمطرح می

 نکاتی که در روایت وجود دارد
کمتری دارد. لذا این روایت مرسله و مقطوعه است و اعتبار این روایت اعتبار ندارد. این روایت از روایت باال نیز اعتبار  .١

 ندارد.
شود. در اینجا، است. در آن روایت عالمت ایمان داشت که استحباب از آن استفاده می »اجتنبوا«این دو روایت تفاوت  .٢

 آمده است و امر است و ظهور در وجوب دارد. »اجتنبوا«
ین کذب نافع و صدق مضر وجود داشت. اما در این وایت قبل شمولی بتفاوت دیگر این دو روایت این است که در ر .٣

 روایت، شمولی وجود ندارد.

 88، ص 9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 1 

 14، ص 70االنوار، ج بحار 2 
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نکته مهم دیگر در این روایت این است که نجات دو معنا دارد. یک معنا، دفع ضرر از شخص دزد و امثال این است و  .٤
 د خودش را نجات بدهد.خواهافتد و میمعنای دیگر این است که خود طرف بدون فشار در یک ضرری می

کنم این وجهی آمد، منظور از نجات، همان معنای اول است یعنی رهایی از چنگ دیگری، ولی اآلن فکر میچیزی که به ذهنم می
 ای که خود شخص برای خود درست کرده است.ندارد. نجات اعم است. هم نجات از دست ظالم است و هم نجات از یک مهلکه

اگر این اتفاق بیفتد با بحث ما تعارضی به و جود  نباید کذب بگوید. در مقام دفع ضرر، هرگاهگوید: با توجه به این نکات، روایت می
 آید.می
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