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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
 اشاره هم را اقوال و شد نزاع محل ريتحر نكهيا از بعد .بود عام ضد از ينه ء،يش به امر مهم اريبس مقوله در ما بحث

 يطراح يريمس كي ما خود ميشو استدالالت وارد نكهيا از قبل بنابراين ؛به استدالالت پرداختيم آن از پس و ميكرد
 و مييگويم را اقوال بلكه ابتدا، ميكنينم حركت طورنيا غالباً ابتدا اقوال و محل نزاع را ذكر كنيم كه البته كه ميكرد

ما تغيير كرد، علت آن، اين است  بحث شكل كه شد يچ حاال اما ؛شوديم مستقر آن به نظر بعد و ميكنيم كاريچكش
 يبررس را مسئله حكم ،گيريشكل هيپا از كه است خوب ابتدا نه اي كنديم ضد از ينه ء،يش به امر مينيبب نكهيا يبرا كه
  .ميكن يط را يمراحل نجايا ديبا ما و ديآيم يحكم و يشرع خطاب كه ييجا آن به ميبرس تا ميكن

 است.  مفاسده و مصالح و هامالك مرحله هيپا كي درالف: 
  د.ريگيم تعلق يشخص جاناتيه و عواطف از يا مرتبهو  بغض و حببه  يبعد هيپاب: 
 .هست اراده هم بعد هيپاج: 
 ود.شيم دايپو حكم  ءانشازماني است كه  هم بعد همرحل د:

 داللت به دكنيم ضد از ينه نكهيا ايد ندار ضد به كار ء، اصالًيش به مر، امرحله و ركن چهار نيا حال بايد ببينيم كه در 
 و ستين هانيا مشمول نكهيا اي يعقل همالزم به اي اخص يمعنا لزوم به به لتزاميا داللت به تضمني، داللت به ،يمطابق
 د. ندار مقابل طرف به يياقتضا اصالً 

 مرتبه اول
 ليتحل در دآييم نظر بهاين است كه  ميكرد بيان مفاسد و مصالح و كاتمال يعني اول همرحل در ناآل تا كه يزيچ نآ
 همان كه عام يمعنا به مفسده البته هست آن ترك در همفسد نكهيا با است مزمال ء،يش كي در مصلحت وجود ،قيدق
 يمصلحت ،امر نيا فعل در اگراست  آن ضينق طرف در مفسده وجود با مالزم د يعنيباش احكام مالك توانديم هم

 ّين بهب داللت اگر حاال آن است. مستلزم نيا ديگرعبارتبهد دار مفسده نآ ترك كه است نيامعنايش  است موجود
 نتواند يكس آيدمي نظر به نيا .است يعقل مالزم الاقل ،نباشد داللت شدن يلفظ و شدن يالتزام موجب كه خاص يمعنا

 يعني گفت ودشينم هم تينيعو  است مفسده آن ترك در نكهيا يعني ه،ملزم مصلحت وجود كند كه دنق را اين حرف
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 مستلزم نيا يزيچ كي در ملزمه همفسد وجود است يعني طورهمين هم آن معكوس همچنين .دارد را آن استلزام
 اندازه بيش از اين اما دارد تفاوت باهم ياول عنوان به مصلحه و مفسده كه ميدار قبول آن است. البته ترك در ،مصلحت

 في المفسده ستلزمي ملزمه المصلحت وجود نيا و است يدرست امر آيدمي نظر به مصلحت يذ امر ترك در مفسده از
 است. اول همرتب نيا بالعكس و ترك

 مرتبه دوم
 زميمكان و سازوكاراست.  دارد مفسده و مصلحت كه ييزهايچ به نسبت ،در انسان و ميل عواطف گيريشكل ،دوم همرتب

 مثبت ليم نآ به كه است مصلحت نآ در كه روديم يزيچ نآ سمت به انسان ليم. است معلوم انسان يهاليم عواطف
 نيبنابرا ؛است او يبرا ايمفسده نآ در كه شوديم يزيچ متوجه هم او بغض و ينديناخوشا و داشتن نفرتاما  ؛نديگو

كند نگاه مي. است شخص به ديعا و مفسده مصلحت همان ،انسان يمنف و مثبت ليم و انسان بغض و حبو مبناي  مدار
 داردمي دوست را ءيش نآ پس شود دشيعا يمصلحت اگركند كه نگاه مي كه شوديم او ديعا و مفسده مصلحت كه آيا

 واقع در بغض و حب نيا. پندارديم مكروه و كراهت را نآ ،شوديم ديعا نآ به كه است ايمفسده نآ در نديبب اگر و
 از يكي و يبخش كي. ديآيم شمار به عواطف و جاناتيه نيهم ءجزدر روانشناسي  و است انسان احساسات همان
 و عالقه ،يمنف و مثبت ليم ،بغض و حب ،و دشمني يدوست نيهم ،بشر احساسات و جاناتيه و عواطف در هادوگانه
 .است يزيچ به نسبت نفرت

 از مرتبه اول و دوم بنديجمع
 مفسده يعني ،ملزمه مصلحت كه ميديد نجاآ در ،بود مصلحت و مفسده زيرساخت كه ياول يمبنا و هيپا نآ در شما

 نآ با مطابق انسان يهاليم نيا مينيبب حاال پذيرفتيمكه در آنجا  ترك در مصلحت يعني ،فعل در ملزمه مفسده و ترك در
مبني بر  همزلم مصلحت عمق در ميبرد باريك ،را ضد از ينه ء،يش به امر الؤس ،نجايا دربنابراين  نه؟ اي رديگيم شكل
 و صد در صد ليم به اين صورت كه ميبريم بعد طبقه در را الؤس حاال انه؟ي كنديم ديتولرا  ترك در مفسده ايآ اينكه
اما  شد مفسده و تمصلح از الؤس مرتبه اول در نه؟ اي است نآ ترك از نفرت آن، يمعنا ايآ زيچ كي به نسبت يالزام

 .شوديم بغض و حب صحبت، نجايا
 كنيم:براي روشن شدن مطلب ابتدا دو نكته را بيان مي
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 نكته اول
 دو يكي كه گفتند فرض چهار ،سه مرحوم شهيد صدر البته–كرده  اشاره آنبه  هم صدر ديشه مرحومكه  مطلبيك  
 اي بغض و حب درباره الؤس كي اين است كه -پرداخت ميخواه مطلب نيا به واراشاره حاال كه ستين درست نآ يتا

 به نسبت كراهت و نفرت هم آن مقابل در و يزيچ به عالقه و اقياشت و شوق كه نيعناو ليقب نيا از و كراهت و محبت
 هستند؟ باهم مضاد امور نيا اي است هملك وعدم هملك ،هانيا نيب نسبت ايآ كه است نيا الؤس كي ،است متصور يزيچ

 ،يزيچ سمت به شخص كشش انيعني هم است يوجود امر كي است معلوم كه محبت دينيبب ؟يچ يعنيحاال اين سؤال 
 و جاناتيه مقوله از و است يوجود امر كي نيا ،يزيچ سمت به شخص ليم و كشش نيا و است محبت و عالقه

 عدم همان واقع در هانيا ديبگو يكس ابتدا در است ممكن ؟يچ بغض و كراهت و نفرت اما ؛است يوجود عواطف
 كراهت و بغض و نفرت كه مينيبيم ميكن يروان و يروح مسائل همان در يدقت اگر يول است نظر كي نيا كه است الحب

 يوجود زيچ عداوت و نفرت و نهيك و بغض كه مينيبيم ميكن دقت كه وجدانمان در واقعاً .ستين يعدم فقط هانيا و
  .است يوجود امر محبت و و عالقه يدوست و مانند است

 امثال و نفرت و كراهت از عبارت كه است محبت مقابل آنچهاست كه  نيا بر حاكم و شاهد نيبهتر وجدان نيبنابرا
 اتيفيك از است يصفت نيا بلكه ستين ة،المحب هنأش من ما يف محبت نبود يعني ستين ملكه عدم صرف نيا باشد هانيا

 به يزيچ كي البته و محبت مقابل نقطه در است يوجود هينفسان اتيفيك از صفت نيا امر پس محبت با مضاد و هينفسان
 ،يامر كي به من يقلب علقه مييگويم يوقت. 1 ميدار زيچ سه ما واقع در. ستين نفرت نآ يول ميدار هم ملكه عدم نام
 نه و عالقه نه كه سوم حالت هم وقت كي. 3 .است اين امثال و نفرت وقت كي .2 است محبت و عالقه وقت كي

 در كه اوصاف نيا اي شناختيروان اصطالح به انسان جاناتيه و انسان عواطف اين است كه مسئله واقع. دارد نفرت
 مثبت ليم كه است يوجود عاطفه امر كي محبت. از امور سه ضلعي است ديآيم شمار به هياننفس اتيفيك از فلسفه
 دو نيا منتها نآ مقابل در نآ ضد و ينفسان يوجود است يوصفو  احساس ،بغض و كراهت اي نفرت اي عداوت. است
 كه ييجا نآ يعني است ملكه عدم حالت ،سوم حالت در حالت سوم ممكن است و هم ارتفاعشان كه هستند يضد

 حالت يعني همان ستين هاآن از كدامهيچ و كراهت و نفرت نه باشد محبت نه توانديم كه ندارد محبت اي عداوت
 .منظور است تفاوتيبي و ميليبي
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 اول نكتهاز  بنديجمع
 نسبت ذات مقوله از كه يانسان عواطف آدمي و يهاليم است كه نيا مييبگو تردقيق ميبخواه اگر ياخر عبارت به 

 كه يزيچ هر حاال يزيچ كي به من ليم و وجاندل نسبتيعني  است اضافه مقوله و از رديگيم تعلق يزيچ به است و
 و ميكن ليتحل ميبخواه خوب آن را اگر روح كه اضافه ذات مقوله از است يروان حالت كي نيا. باشد خواهديم

 . دارد حالت 5 و است خمسه احكام هيشب ميبشكاف

 . دو نيا عدم و كراهت محبت، يعني است يضلع سه يكل منظر كي از .1
 همان كه صد در صد محبت يعني دارد دهيشد درجه كي محبت ،ميكن ليتحل تردقيق ميبخواه يوقت اما .2

 . است يعيطب عالقه و عشق

 است. درصد صد عداوت و نهيكمحبت،  مقابل طرف در .3

 .است چهارم حالت نيا كه ترخفيف كراهت و نهيك  .4

 .ستين هانيا از كدامهيچ كه يحالت پنجم حالت  .5

است به اين صورت  طورهميندر مصلحت و مفسده هم  .است مفسده و مصلحت در ضلعيپنج همان مطابق نيا و 
 ملزمه ريغ مصلحت يك يا است ملزمه مصلحت ر ياام نيا در واقع متن در از ميل من و نظرقطع با يزيچ كي در كه

 است مفسده نه پنجم حالت اي كه حالت چهارم است و ملزمه ريغ مفسده سه و ملزمه مفسده طرف نآ از واست اين دو 
 يبعد هيال سطح در و شوديم يكپ همان نيع ،ميدار مفسده و مصلحت در كه ضلعيپنجلذا همان . است مصلحت نه
  .ديآيم شوديم مطرح محبت و ليم كه يينجاآ يعني

براي  اي ميبسنج يزيچ با اگر است تمصلح و مفسده و در آن عالم نيا در كه يامور است كه ضلعيپنج نيا شهير
 است و ملزمه ريغ اي ملزمه كه حاال يا دارد مفسده براي اين اي است و ملزمه ريغ اي ملزمه كه حاال يا دارد مصلحتاين 

 .است طورهمين هم ليم در و ستين هانيا از كدامهيچ نكهيا اي
به اين  است ضلعيپنج مصلحت نآ مطابق هم ما ليم كه ميريبپذ ديبا يوجدان و يفلسف و يروانشناس نظر از لذا 

 نآ هيپا بر است ترجيحي محبت نيا اي ملزمه مصلحت صيتشخ اساس بر است ملزمه محبت ما ليم يگاه صورت كه
 مفسده هيپا بر ملزمه ريغ كراهت يگاه و ملزمه مفسده هيپا بر ،است ملزمه كراهت و نفرت يگاهو  ترجيحي مصلحت

 .شوديم مفسده كه ستين طرف چيه هم يگاه است و ملزمه ريغ
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 نتايج حاصله از مراتب
  :كه شد معلوم بنابراين

 . هستند يوجود امران كراهت و محبت نيا .1

 . دارد مفسده و مصلحت همان بر انطباق بغض و حب و مصلحت نيا .2

 نآ يتا چهار كه است ليم نوع پنج هم ما ليم در دارد وجود خمسه احوال نآ مصلحت در كه طورهمان .3
. است يعدم ، همملكه عدم باب از هاآن از يكي و است يوجود هينفسان اتيفيك ديگرعبارتبه است يوجود

 . شود توجه نآ به بود الزم مقدمه در كه يمطلب هم نيا

 نكته دوم
 به مثالً تمام و تام ليم و مفرط عالقه كيو  داشت يزيچ به يا ملزمه محبت ،انسان اگر كه است نيا ما بحث حاال

 ،باشد داشته وجود يزيچ به نسبت تامه محبت و مفرط ليم نيا اگر ديآيم نظر به و عاشق آن چيز باشد داشت ليتحص
 و كنديم مضطرب را او و دارد كراهت و است نگران نيا باشد نداشته را نيا كند ورصت اگر كه است نيا مستلزم نيا

 موجب نآ ترك دارد، عالقه نآ به شدت به دمآ كه يزيچ ه كهشد گفته هم يشناسروان در و كنديم جاديا استرس
 عالم در يروان ثارآ كه هست او وجود در يكراهت و نفرت كي يعني است كراهت همان استرس نيا و شوديم استرس
 و يدرون تجربه روش. فهمديم را نيا هم يدمآ تجربه و دارد هم شناختيروان داتيؤمو  شوديم تبمتر او بر ذهن

 به را يشخص يروانكاو روش همان جاها يليخ در ما. است يمعتبر يليخ روش هم يروانشناس در يشخص يروانكاو
 اما است ملكه عدم هاآن از يكي كه دارد حالت پنج ما ليم كه مينيبيم ميكن دقت كه خود درون يعني به ميريگيم كار
 كه مينيبيم باز و است يمبتن مفسده و مصلحت نوع پنج هيپا و اساس بر ما ليم پنج نيا مينيبيم باز. است يوجود هيبق
 وجود كراهت كي نآ عدم و ضينق به نسبت حتماً  باشد صد در صد و تمام و الزام حد در اگر يزيچ كي به مثبت ليم

 . شوديم شخص يبرا يروح يهابيآس موجب هم همان و دارد
 زنديم يضرر ما به كه يوجود امر كياز  يناش ما يهاكراهت و يروح يهابيآس هك ستين نيا شهيهمبنابراين 

 كه ييجا و است عشق بحث همان نيا. رديگيم رارق مشكل و بيسآ در انسان ،محبوب فقد از هاوقت يليخ بلكه باشد
 از ييايدن. دهديم قرار يروح زجر و كراهت و رتيح از ييايدن و يعالم در واقعاً را شخص ،معشوق فقد باشد عشق
 فارض ابن هيتائ كه يمصر فارض ابن وانيد همان مانند ؛است محبوب فقد نيهم در ،ما يعرفان اتيادب و ما عرفان
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 ،تيب هزار در دينيبب ،امبوده محشور السلوك نظم نيا با هاسال كه است السلوك نظم و اسم آن دارد تيب هزار كه يمصر
 همهاين محبوب نآ از يدور و ييرها شود كه، باعث ميملزم و مفرط محبت. كشديم ريتصو به را محبوب فراق چگونه
 يوجود يامر محبت آيديم نظر به. وردآيم ارمغان به انسان يبرا را يروان زجر و يدشوار و يسخت و نفرت و كراهت

 نآ در دينبا من نظر به كه است او از شدن رها و ترك و ييجدا به نسبت كراهت نام به ،يوجود امر مستلزم و ستا
 .كرد ديترد
 نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


