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 مرور گذشته
 است. الناسبینبحث در دومین استثنا در حرمت کذب بود. این استثنا کذب در مقام اصالح 

 روایت، مورد استدالل ما بود. ٩از این روایات  احکام العشرة آمده است. ١٤١استدالل این بحث در روایات باب 

روایات تام بود و  ایناز لحاظ سند یکی از یک روایت از لحاظ داللت اشکال داشت و دیگر روایات، از لحاظ داللت تام بودند. 
 دیگر سندها اشکال داشتند.

، نیز بر این موضوع چهارم، ششم، هشتماول،  روایت کند.در مستدرک الوسائل نیز چند روایت وجود دارد که داللت بر موضوع می
 کند.داللت می

 دلیل یازدهم
 از که جامع االخبار نقل شده است: هایمقطوعروایت هشتم، 

اِدِق ع َقاَل: الْ « ْمَر  یِذُب َمْذُموٌم ِإالَّ فِ کَعِن الصَّ
َ
َلَمِة َو ِإْصَالِح َذاِت اْلَب یأ  ١»ِن.یِن َدْفِع َشرِّ الظَّ

 در اینجا نیز دو استثنایی که در مکاسب آمده است. دفع شر ظلمه و اصالح ذات البین.

 در مکاسب و مستدرک آمده است. البته عامه نیز روایاتی در این زمینه دارند که در کنزالعمال آمده است. این سیزده روایتی است که
 .دروایات ایشان نیز همین مضمون را دارن

 روایات بندیجمع
ظ داللت نیز الح عمار). اگر ازن اللتًا تام بود (روایت معاویة بکه گفتیم یکی از روایات سندًا و د طورهمانروایات  بندیجمعدر 

 .باید بگوییم به علت کثرت روایت، مورد اعتبار استشود؛ وارد می خدشهبگوییم 

 96، ص 9مستدرك الوسائل، ج 1 
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روایات در موضوعی برخورد کنیم باید قدر متیقن مجموع را بپذیریم. اگر جزئیات در احادیث هر جا که با تواتر اجمالی و داللت 
اعتبار است. این نقطه مشترک در این روایات، جواز  موردم اتفاق دارند؛مختلف بود، اعتبار ندارند، نقاط مشترک احادیث که بر ه

 این بر اساس قانون تواتر اجمالی است.است.  الناسبینکذب در مقام اصالح 

 ره)خویی ( اللهآیتنظر مرحوم 
روایات حرمت  بینفرمایند:میایشان اند. این استدالل از باب قواعد عامه است. از ادله خاصه، استداللی کرده نظرقطعایشان 

. شمارندیبرمکذب را حرام  ی زیادی از روایات، عموم و خصوص من وجه است. طایفهالناسبینکذب و روایات اصالح 
اند. را ترغیب کرده الناسبینگیرد. از طرفی آیات و روایاتی داریم که اصالح ارد را میاطالقشان کذب در مقام اصالح و سایر مو

های آن کذب است، در جایی که بین این دو طایفه های مختلف است. یکی از روشاعم از کارهای و روش الناسبیناصالح 
ها مشخص است. کذبی که حرام است و ماده افتراق است، کذب غیر مقام روایات عموم و خصوص من وجه است. ماده افتراق

گوید اصالحی که با م بشود، مورد تشویق است. ماده اجتماع نیز میاصالحی نیز که با روش صادقانه و درست انجا اصالح است.
 گیرد.دروغ انجام می

کنند و که گفتیم بین روایات حرمت کذب و وجوب اصالح، عموم و خصوص من وجه است، در ماده اجتماع تعارض می طورهمان
 د که صحیح است.شوت جاری میئبرا یجهدرنتبعد از آن عام فوق نیز نداریم  کنند؛تساقط می

 اشکال به نظر آقای خویی (ره)
 دو اشکال به نظر ایشان وارد است:

کند و امری که استحباب کنند. تعارض بین امری که تحریم میکند و مستحب نیز میی اصالح، تمام موارد را ایجاب نمیادله .١
دزدی  بگوییم احسان و انفاق مستحب است، از طرفی بگوییماگر آید. کند؛ بعید است. چون با تعارض این دو تساقط پیش میمی

کنیم و کند، رجوع به اصل میکنند، تساقط پیدا میگوییم که اینجا تعارض میحرام است، اگر بگوییم با دزدی احسان بکند، می
 کند.می زیروروجایز است. این استدالل کًال فقه را 

توضیح کامل این امر را در اصول به این شکل تعارض کردن، مطلب درستی نیست. اگر امری واجب و دیگری حرام باشد؛  حتی .٢
دو تکلیف است که  دهند. این بیشتر از باب تزاحم است.از روایات، نظر خودشان را می نظرقطععرض خواهیم کرد. ایشان با 
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د اهم و مهم را بررسی کنیم. در آن صورت نیز کنیم. در تزاحم بایتزاحم پیدا کردند. در تزاحم، اعمال عموم و خصوص من وجه نمی
 تواند اهم از حکم الزامی باشد. در جایی که تزاحم وجود دارد قطعًا حکم الزامی مقدم است.هیچ حکم غیر الزامی نمی

 بندیجمع
 فرما است.در اینجا مهم قاعده عامه نیست بلکه در اینجا باید بگوییم قاعده تزاحم حکم

 اطالق وجود دارد که اصالح مجوز کذب است.طبق روایات خاصه، 

 فروع
 در این بحث فروعی وجود دارد.

 فرع اول
 ؟داردکه در اینجا مطرح است، این است که جواز کذب در مقام اصالح اختصاص به اصالح واجب یا مستحب  سؤالی

 قید دارد: دوگوییم که جواز کذب در مقام اصالح،باید ب

 بیاید. واجب باشد. آن هم موردی که اعم از کذب به شمار اصالح .١

 در مواردی مستحب است. اصالح .٢

گوییم که اگر یک طرف مستحب باشد، مجوز کذب وجود نخواهد طبق قواعد عامه، میدانند. فقها مطلقًا اصالح را واجب نمی
 داشت.

ی اثرگذار است. بر اساس پذیرفتن داللت کذب در مقام اصالح اما در روایات اطالق وجود دارد. در اینجا دو بحث سندی و دالل

اٍب کَس بِ یاْلُمْصِلُح لَ «توانیم بگوییم که روایت مطلق است. ، میروایت معاویة بن عمار در اینجا نگفته است که مصلحی که  ١»ذَّ
بر اساس روایات این است که جواز کذب در  سؤال. در نتیجه جواب این اصالحش واجب یا مستحب است، در نتیجه مطلق است

 253، ص 12 جوسائل الشیعه،1 
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دار اما اگر روایت معاویة بن عمار را از لحاظ داللی خدشهکه اصالح واجب یا مستحب باشد.  مقام اصالح اعم است از جایی
ه جواز کذب در آن صورت باید قدر متیقن تمام روایات را بگیریم. در نتیجکردیم؛ و از راه استفاضه و کثرت روایات را بپذیریم، 

 نیست. پذیرشقابلاطالق  اختصاص به جایی دارد که اصالح وظیفه الزامی باشد. در غیر آن

اند. این اصالح که در ر گرفتهدو نفر و یا گروهی برود که در مقابل اسالم قرا در جایی که اصالح هیچ رجحانی ندارد. مثًال بین
 مطلوب شرعی است.روایات و ادله عامه بررسی کردیم، منظور اصالح 

 فرع دوم
 این فرع، سؤالی وجود دارد که کذب در مقام اصالح که تجویز شده است، وجوب، استحباب، مباح (جایز) است؟در 

 ، مباح، کراهت دارد.استحبابکذب در مقام اصالح، جواز عامه دارد. اما باید ببینیم که این جواز، وجوب،

 فرع دوم از دیدگاه روایات
 شود. در این روایت حرمت کذبفقط جواز به معنای عام استفاده می روایت معاویة بن عمار که معتبره بود، بنا بر، روایاتبر طبق 

 شود و نیاز به دلیل دارد.شود. استحباب و وجوب از این روایت استفاده نمیبرداشته می

َحبَّ « روایت اول که امام (ع) فرمودند:در بعضی از روایات، مثل 
َ
َالح یِذَب فِ کالْ أ  شود.استحباب استفاده می ١»الصَّ

نیز مفید استحباب بود. اما این روایات سند ضعیف دارند و استحباب نیز در تمام روایات نبوده است که  روایت دوم، چهارم
ست؛ اما اطمینان ا مشاهدهقابلرغم اینکه حکم استحباب در بعضی از روایات استحبابش را با آن ثابت بکنیم. در نتیجه علی

 توانیم بپذیریم.، وجوبی نیز نمیاولیطریقبهشود. حاصل نمی

تواند استحباب نیز استفاده رساند، از طرفی چون در سه روایت نیز استحباب آمده است، میروایت معاویة بن عمار، رجحان را می
 کرد.

 252، ص 12وسائل الشیعه، ج 1 
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شود کند ولی حکمی که از این جمله خبریه استفاده میبیان می دهند و در مقام انشاء هستند. این روایات حکم راروایات، خبر نمی
ی خبریه رود. یعنی به جای امر، جملهجمله خبریه در مقام انشاء به کار می اند این است که:است. چیزی که در اصول گفته اباحه

جمله فعلی در امر و یا انشاء است. گاهی  البته گفته شده است که استعمال جمله خبریه در انشاء اعم از استعمالرود. به کار می
رود. شود. لذا قاعده کلی نیست. قاعده کلی این است که گاهی جمله خبریه به داعی انشاء به کار میخبری در اباحه استعمال می

ز استفاده شود اگر با کمی مالطفت نگاه بکنیم، استحباب نیاگر فنی بگوییم فقط اباحه برداشت می اما همیشه ایجاب نیست.
 شود.می

 قواعد عامهفرع دوم از دیدگاه 
در قواعد عامه تنها یک جا  شود اما این وجوب از قاعده تزاحم است.از دیدگاه قواعد عامه، در جاهایی مثل قتل، کذب واجب می

ی آن در کذب وجود داشته باشد. اما در سایر جایی که اصالح مصلحت اهمی داشته باشد و تنها طریقه درشود؛کذب واجب می
 این وجوب سه قید دارد: شود.موارد، حکم به وجوب نمی

 باشد. واجب .١

 . اهم باشد.٢

 کذب نیز منحصر باشد. طریق .٣

 که واجب است، البته باید سه قید مذکور را نیز داشته باشد. توان گفت کذب در مقام اصالح مباح است؛ جز در اموریدر نتیجه می

 فرع سوم
 نیست؟ هایممدوحدر این فرع سؤال این است که آیا وجوب یا جواز کذب در مقام اصالح، مختص به جایی است که 

در این قسمت توریه  کذب، راه دیگری نیز وجود دارد. جزبه تواند با کذب اصالح بکند و تنها راه نیز همین است، گاهی نیزگاهی می
 شود.نیز بحث می
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 بررسی فرع سوم از دیدگاه قواعد عامه
مهم در جایی تقدم دارد که راه اصالح  گفتند:کردیم. در قاعده تزاحم میبر اساس قواعد عامه، قاعده تزاحم را در اینجا اجرا می

 شود.اگر منحصر نباشد، تزاحم وجود ندارد و مجوز نمی اصالحی واجب) منحصر در کذب باشد. اما(

 بررسی فرع سوم از دیدگاه روایات
معاویة بن عمار اطالق دارد. در این روایت مفاهیمی همچون اضطرار و روایت در در این قسمت ممکن است اطالق داشته باشد. 

همان روایات حضرت  در سایر روایات نیز همچنین است. درای نشده است. اکراه را نیاورده است. حتی انحصار در روش نیز اشاره
 قرار نداده است. یموردبررس) طریق منحصره را علیهماالسالمابراهیم (یوسف و 
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