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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
در مبحث تكاليف و وظائف حكومت در قبال تربيت و رشد تربيتي جامعه، در يك بحث مفصل و طوالني و در ابتدا كل 

مورد از عناوين عامه  20، به آن استشهاد شود، نزديك يمندفهيوظبراي اصل اين  توانستيمادله و آيات و رواياتي كه 
خاصه بود كه آنها را بررسي كرديم. اين مقام اول بود كه ابعاد قضيه تا حدي ضمن آن  ادلهمورد نيز  10-15بود و 

  روشن شد. 

 فروعات وظايف تربيتي حكومت
اين حكم  يهايژگيوبينيم كه تفاصيل و فروعات و عامه و خاصه، ب ادلهدر مقام دوم گفتيم كه در پرتو و شعاع اين 

  اين حكم را در بحث كرديم. يهايژگيوچيست؟ كه چند مورد از 

 . نوع تكاليف تربيتي حكومت 3

مبحث ديگر اين است كه نوع اين حكم و وظيفه چيست؟ آيا حكم وجوبي و الزامي است يا حكم استحبابي است؟ يا هر 
كه حاكم و حكومت در قبال تربيت و رشد جامعه موظف و  شديمدو به اختالف موارد؟ اينكه از اين ادله استفاده 

 يافهيوظمسائل اقتصادي و عدالت و ... وظيفه دارد،  دارهامسئول است، اين مسلم است، يعني عالوه بر اينكه در قبال 
رجحاني و  فهيوظ مطلقاًالزامي و وجوبي است، يا  فهيوظ مطلقاًاو  فهيوظاما اين ؛ تربيتي و اخالقي و هدايتي نيز دارد

  يا اينكه بر حسب مورد گاهي و در شرايطي واجب است و در مواردي مستحب است؟  ؟استحبابي است
   ؛، سه نظر وجود داردديگرتعباربه

  .واجب است مطلقاًاول اينكه  .1
 .مستحب است مطلقاًدوم اينكه  .2
و در مستحبات و مرجحات، اقدام حكومت  سوم اينكه در واجبات و الزاميات، اقدام حكومت واجب است .3

  مستحب است.
تقسيم كرد: بعضي  طايفهآنها را به چند  شوديمو روايات خاصه، مراجعه كنيم،  سابق،  اعم از قواعد عامه ادلهوقتي به 

از اين روايات و ادله ظهور در وجوب داشتند، يعني حاكم را به نحو الزامي و وجوبي به تربيت و اقدامات تربيتي در 
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و نهي از منكر يا در بعضي رواياتي كه حضرت مأمور خود را امر  معروفامربهدر مورد  مانند، كرديمقبال جامعه مكلف 
. وَلَايَتِهِ َأهْلَ يَُعلِّمَ َأنْ الِْإمَامِ عَلَى«به اينكه  ردكيم   ... . و  453، ص دررالكلمو  غررالحكم» ُحدُودَ الِْإْسَلامِ وَ الْإِيمَانِ

دومي كه  فهيطاكه اين يك دسته بود.  بعضي از روايات و ادله، چه عامه و چه خاصه، ظهور در الزام و وجوب داشت
روند عام و چه به عنوان حاكم، ، ظهور در استحباب داشت، چه به عنوان شهشوديمقسمت زيادي از اين ادله را شامل 

بود كه  طورنيهمر خود روايات خاصه نيز بعضي احياي دين كن يا نصح مؤمنين و چيزهايي از اين قبيل، يا د گفتيم
  بود كه قبالً مالحظه كرديد. ايطايفهرجحان داشت. اين دو حباب و ظهور در وجوب نداشت و ظهور در است

و استحباب  المحرمات وجوب في الواجبات و. 3، يا مطلقاًاستحباب . 2، مطلقاًوجوب . 1گفتيم سه احتمال وجود دارد: 
  در مستحبات و مكروهات.

بعضي هم ظهور در  ؛ واشتبعضي ظهور در استحباب دو از نظر روايات و ادله نيز گفتيم بعضي ظهور در وجوب 
  رجحان مطلق داشت.

  ؛شوديمپس سه احتمال در بحث وجود دارد و ادله هم به سه گروه تقسيم 
 ظاهر در وجوب.  .1
 ظاهر در استحباب.  .2
  ظاهر در رجحان مطلق. .3

 ظهور ادله در تكليف رجحاني مطلق

است، علت اين است كه ارتكازات و مناسبات حكم موضوعي در اينجا  قبولقابلدر اينجا احتمال سوم  ديآيمبه نظر 
منظمي  مجموعهكه اين روايات طوري تفسير شود كه همه قابل جمع باشد و در يك  شوديموجود دارد كه آن موجب 

آن  ديگويمات راهنما براي حل اين سؤال است، به اين معنا كه ارتكازات ما زآن ارتكازات و مرتك ؛ وقرار بگيرد
و نهي از منكر كه  معروفامربه ادله مانند؛ واجب است، آنها مربوط به واجبات و محرمات است ديگويمكه  يافهيطا

و نهي از منكر مربوط به واجبات و محرمات است. چيزهايي  معروفامربهكه وجوب  اندكردهخود ادله به وضوح بيان 
و  بعيد است كه تكليف الزامي بخواهد آن را در مستحبات بياورد كه ديگويمهم كه تصريح نشده باشد، ارتكازات 

 رديپذينممستحبات و مكروهات اقدام كند،  حوزهواجب است حاكم نسبت به تربيت در را كه  اينذهني ما  ارتكاز
  . رديپذينماول  فهيطاچنين اطالقي را در ارتكازات ما 
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  تكاليف تربيتي وجوبي حكومت دامنه

را بر اطالقش حمل كنيم و  طايفهاين  ميتوانينمكه ظهور در وجوب دارد كه بعضي خيلي واضح است،  ايطايفهپس 
ظاهرش اين نيست  ؛ كهبگوييم توجه حكومت و اقدامات تربيتي او، حتي نسبت به مستحبات و مكروهات، وجوب دارد

ويد متعلق در اين ادله اطالق دارد، واجبات و مستحبات شمول دارد. اينكه كسي بگ محدودهو ظاهر اين است كه در 
و قطعاً حاكم وظايف  برداشتاينها  كل ظهور را از شودينمبگيريم، به طور مسلم  طايفهپس ظهور وجوب را از اين 

  وجوبي و الزامي دارد. 
 َعلَيَ قُّكُمْ حَ«: ديگويماولي را ولو اينكه ممكن است به ظاهر بگوييم اطالق دارد، وقتي  طايفهاست كه اين  جهتازاين

، ظهور در وجوب البالغهنهج 34خطبه » لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَْيئِكُْم عََليْكُمْ وَ َتعِْليمُكُمْ كَْيلَا تَجْهَُلوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَْعلَمُوا فَالنَّصِيحَةُ
. اينكه حاكم را به رديپذينم، اين را ارتكاز شوديماطالق دارد و حتي مستحبات را شامل اينها  داشت. اگر بگوييم

، پس شوديمموارد را شامل  همه. اگر بگوييم كه چون رديپذينماقدامات تربيتي مستحب الزام كند، ارتكازات اين را 
را در وجوب برداشت، يعني كسي كه به اين روايات مراجعه اينها  ظهور توانينمرا بگيريم، قطعًا اينها  ظهور وجوب

  الزام است و حاكم به تكاليف تربيتي مكلف شده است.  رهيداترديدي ندارد كه در يك  كنديم
   ؛ات قوي فقهي است و عبارت است اززمرتك ءچون اين دو قاعده و امر مسلم فقهي را داريم كه جز

كه ظهور در  ياادلهاين تكاليف الزامي و  همهبگوييم حاكم هيچ تكليف الزامي ندارد، يعني  شودينماول اينكه  .1
 وجوب دارد، از ظهورش دست برداريم كه اين ممكن نيست. 

كه ذهن متشرعه  شوديمبگوييم اطالق دارد و حتي مستحبات و مكروهات را نيز شامل  شودينمدوم اينكه  .2
 اين را بپذيرد.  تواندينم

  و محرمات حمل كنيم. اول را بر واجبات  طايفهروايات  شوديمخارجي و لبي موجب  نهيقراين دو 

  استحبابي بود تكاليف تربيتي حاكم

برّ و احسان، ممكن است كسي بگويد اين ظهور در  مانندكه ظهور در استحباب داشت،  ةالثاني ةإلي الطائف هوَ أمّا بالنسب
، مانعي شوديمامور راجحه دارد. اگر هم كسي بگويد استحباب در اينجا مطلق است و واجبات و محرمات را نيز شامل 

اسراري . آورديمآن ادله مضاف بر آن، الزام هم در اينجا وجود دارد و  يانهيزماست و ندارد، براي اينكه استحباب 
يعني ؛ دوم را حمل بر خصوص مستحبات و مندوبات كنيم، اگر هم اطالقي قائل شديم، مانعي ندارد طايفهنداريم كه 

  .شوديماستحباب را دارد ولي در همان جا يك حكم الزامي نيز آمده است كه اين موجب تأكّد  نهيزمخيلي چيزها 
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  دو نظر جمع بين 

 طايفهاين و رجحان مطلق است و استحباب و وجوب ندارد.  كنديماست كه نوعي رجحان را بيان  ايطايفهسوم،  طايفه
راجح است، چه نسبت به واجبات و محرمات، چه نسبت به  مطلقاً ديگويمما مشكلي ندارد،  يهابحثهم اگر باشد با 

را  طايفهقبلي تعارضي ندارد و رجحان مطلق دارد. وقتي انسان آن دو  طايفهبا دو  طايفهمندوبات و مكروهات. اين 
لق و رجحان مطلق در واجبات و مستحبات مبدل به وجوب شده است و در بقيه هم به همان رجحان مط ديگويمببيند، 

اين بحث احتمال سوم را ترجيح  و به اين ترتيب ما در شوديم طوايفاستحباب باقي است. اين جمعي است كه بين اين 
مستحبات و  نهيزمواجبات و محرمات الزامي است و در  نهيزمتكليف حكومت در تربيت در  مييگويم، يعني ميدهيم

  ادله را سامان و ترتيب داد. شوديمقهي هم مندوبات رجحاني و استحبابي است. به لحاظ فني و ف

 شمول اطالق ادله دامنه

حساس باشد.  امور اين كه خوب است حاكم نسبت به ديگويمواي شريعت حاگر ما دليل خاصي هم نداشته باشيم، ف
بگوييم ارتكاز ما  ميتوانستينم وقتهيچالزام را به دست بياوريم، اگر دليل خاصي نداشتيم  ميخواهيممهم اين است كه 

بر حاكم  ديگويمكه  ياادلهو لذا ادله را گرفتيم، منتها ادله را تقييد زديم، يعني  اين است كه واجب است اين كار را بكند
ات جلوي واجب است كه حساس باشد و به مسائل تربيتي اقدام كند، اين مخصوص واجبات و محرمات است و ارتكاز

و نهي  معروفامربه مانند. در بعضي شونديمالزاميات منصرف  حوزهبه اينها  ديگرعبارتبه، يعني رديگيماطالق اين را 
، قرينه و كنديماز منكر تصريح شده است. در بعضي هم كه تصريح نشده است، جايي كه حكومت را به تربيت الزام 

ن تكليف را داريد. اگر اين ادله را نداشتيم، بگويد حتي در مستحبات نيز شما اي گذاردينماتي وجود دارد كه ارتكاز
ببينيم اطالق حتي شامل مستحبات و  ميخواهيمكنيم، بلكه ادله داريم منتها  تكليف الزامي را استفاده ميتوانستينم

  و از آن منصرف است و ظهورش در واجبات و محرمات است. شودينمشامل  مييگويم؟ كه شوديممكروهات هم 

 تربيتي الزامي حكومت و ساحات تربيتيتكاليف  .4

اين حكم است. اين حكم الزامي و تكليف الزامي كه شارع براي حكومت  دامنه، شوديمبحث ديگري كه در اينجا مطرح 
 يهاساحتاز حيث  اشدامنهاما ؛ شديمو حاكم براي اقدامات تربيتي تعيين كرده است، واجبات و محرمات را شامل 

واجبات و محرمات،  حوزهمورد سؤال قرار گيرد، به اين بيان كه اين تكليف الزامي حاكم به تربيت در  توانديمتربيت 
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ديگر را نيز شامل  يهاحوزهديني به معناي خاص است؟ يا  عبادات و اعتقادات دارد كه تربيت حوزهاختصاص به 
احكام و تكاليف اختصاص به اعتقادات و عبادات و مسائل خاص ديني ندارد، بلكه چيزهايي داريم  همه؟ چون شوديم

نيز دين،  هاحوزهكه در آن  ديگري هم داريم حوزهولي يك  .اينها اعتقادات و احكام و امثال مانندكه خاص ديني است 
اليفي مقرر كرده است كه بعضي الزامي و بعضي غير اقتصاد احكام و تك حوزهدر  ماننداحكام و تكاليفي مقرر كرده است، 

است، مقررات اداري،  طورهمينزندگي عمومي و اجتماعي كالن نيز  يهاحوزهسياست و  حوزهلزامي است. در ا
حاكم و امام هدايت و تربيت و  فهيوظاين تكليفي كه در اينجا قائل شديم به اينكه  ...رانندگي و تشكيالتي، راهنمايي و 

االخص دارد، يا  بالمعنياست، آيا اختصاص به همان اعتقادات و عبادات و چيزهاي خاص ديني اينها  ظبت نسبت بهموا
   شمول دارد؟

كه در اينجا پاسخ مثبت است، يعني شمول است، ولو اينكه بعضي از اين ادله اختصاص به مباحث خاص  ديآيمبه نظر 
هايي كه داللت بر و چه آن كننديمهايي كه داللت بر وجوب از اين ادله، چه آن، اما بسياري داشتاينها  اعتقادي و امثال

مالك اشتر را مالحظه كنيد،  عهدنامهروايت اگر  ،خاصه ادلهدر ، اطالق و شمول دارد. به عنوان مثال كننديماستحباب 
مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَْشتَرَ فِي عَْهدِهِ إِلَيْهِ حِيَن وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايََة  َهذَا مَا َأمَرَ بِهِ َعبْدُ اللَّهِ َعلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ«آمده است 

صالح أهل آمده تاين ظهور در وجوب دارد. اين الزام روي اس ،»وَ جِهَاَد َعدُوِّهَا َو اْستِصْلَاحَ َأهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا هاخراج
االخص ديني نيست كه اعتقادات و عبادات باشد، بلكه هر جايي كه دين  بالمعنيصالح اهل فقط مسائل خاص تاست. اس

، هر جايي كه الزام است، شوديمو نهي از منكر كه گفته  معروفامربه . ياشوديمدر آنجا نظري داده آن صالح جامعه 
و نهي از منكر در آن جا است و مخصوص اعتقادات و عبادات نيست. پس بسياري از اين ادله شمول دارد،  معروفامربه

زندگي اجتماعي، فردي، سياسي، اقتصادي،  حوزهاعتقادات و عبادات، يا در  حوزههم نسبت به واجبات و محرمات در 
كند كه آنها رعايت شود و تربيتش را بر اساس  او بايد مواظبت ؛ ودر جاهايي كه قوانين و مقررات شرعي وجود دارد

  آن تنظيم كند.
 هااهمتزاحم است و بايد  قاعدهآنچه كه مقصود شارع است محقق شود، اينجا همان  همه تواندينموقتي حاكم ببيند اما 

  اگر هم مساوي باشد، مخيّر است. ؛ ورا پيدا كند
قرار داده است. بلكه شامل ا تشريع كرده و واجب و محرمي كه شرع در آنج شوديم هاييحوزه همهپس اين شامل 

، چون آنها هم جزو واجبات و محرمات است و شوديمعناوين ثانويه و احكام حكومتي خود حاكم نيز  يهامحدوده
و قلمروها  هاحوزهاين  همهاصل وظيفه شامل  ؛ وتربيتي ايجاد كند يهاتيظرفكند و  سازيزمينههم بايد نسبت به آنها 

عمومي و معيشت عمومي  حوزه، قلمروهاي اجتماعي، اعتقادي، عبادي، اقتصادي، سياسي، يا آنچه كه مربوط به شوديم
آنها در جايي كه تكاليف الزامي است، چه به عنوان اولي، چه به عنوان  همهكه در  است يا نظامات اجتماعي است
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اجتماعي،  يهامحدودهيا در ساير  بالمعني الخاصعتقادات و عبادات ا محدودهثانوي، چه به عنوان حكومتي، چه در 
  . گيرددر برميرا نيز و تكليف الزامي آنها  شوديمحداقل مشمول بعضي از اين ادله اينها  همهفرهنگي، سياسي، 

اين شمول را از آن  شوديمكه بعضي اطالق دارد و  دينيبيماين هم يك مطلب است كه اگر در خود ادله هم دقت كنيد، 
استفاده كرد. گرچه بعضي از آنها ممكن است بيشتر ظهور در اعتقادات و عبادات داشته باشد ولي بعضي نيز وجود دارد 

  به خوبي از آن استفاده كرد. شوديمكه اين اطالق و شمول را 

 مستحبات و مكروهات حوزهاستحباب تربيت در 

 مستحبات و مكروهات است حوزهو آن حكم استحباب تربيت در  بيفزاييمديگري هم بايد بر اين بحث  نكتهدر اينجا 
مستحبات و مكروهات استحباب تربيت است و آن اعم است از  حوزه، يعني در شوديمكه گفتيم اين از ادله استفاده 

س عناوين اوليه يا ثانويه يا حكومتي در مستحبات و مكروهات اعتقادي، عبادي و يا مستحبات و مكروهاتي كه بر اسا
  قلمروهاي ديگر است، قلمروهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عمومي و فرهنگي.

 بنديجمع

و چه در جايي كه حكم رجحان و استحباب را در  مييگويمپس چه در جايي كه حكم الزام را در واجبات و محرمات 
و شامل  گيرددر برمياين قلمروها را  همهارد و اطالق و شمول دا اينه ، هر دويمييگويممستحبات و مكروهات 

  .شوديم

 دفع و رفع در اقدامات تربيتي حكومت .5

مكلف است كه نسبت به واجبات و  مييگويممطلب بعدي بحث پيشگيري و مبارزه است، يا دفع و رفع است. اينكه 
   ؛تربيتي دو فرض و مصداق دارد فهيوظجامعه از ارتكاب محارم يا ترك واجبات، اين  صيانتمحرمات اقدام كند براي 

يعني وقتي ؛ رديگيمو نهي از منكر قرار  معروفامربه حوزهيك فرض آن مبارزه يعني رفع است كه اين در  .1
؛ نيز برخوردار بود يترمحكم ادلهكه از  استاينها  حاكم قيام در برابر فهيوظمبتال شدند، اينها  افراد و جامعه به

و حاكم به طور خاص به خاطر قدرتي كه دارد بايد با آنچه كه پيش آمده است  عموم جامعه است فهيوظيعني 
  .شديمهم استفاده اينها  مسلم است كه از قدراينو به نحوي در حال رواج است، مبارزه كند، 



 2675 : ماره                  وظايف حكومت در تربيت ديني –ي تيترب فقه                           

7 

آن  نهيزميعني اينكه پيشگيري كند،  شوديمع را نيز شامل اما اقدامات تربيتي اختصاص به رفع ندارد، بلكه دف .2
و نهي از مبارزه  معروفامربه مانند. ظهور بعضي از ادله شوديمگناه و معصيت را مرتفع كند، اين از ادله استفاده 

  حاكم كه هدايت است. فهيوظ مانند، شوديماست، اما بعضي از آنها اطالق دارد و هر دو را شامل 
در واجبات  حكم است كه بعد به آن خواهيم پرداخت. يهايژگيواينكه اين دفع و پيشگيري تا چه حد الزم است؟ اينها 

و چيزهايي از اين قبيل كه بعضي از ادله ظهور در رفع داشت،  و محرمات آنجايي كه واجب است، يا احياي معالم دين
  ي ظهور در دفع داشت.و نهي از منكر. ولي بعض معروفامربه ادلهاز قبيل 

 »و نهي از منكر معروفامربه«بحث  تكمله

  . كنميمو نهي از منكر بيان  معروفامربه يهابحثمربوط به  ياتكملهدر اينجا در 
و نهي از منكر گاهي لفظي است و همان  معروفامربه، گفتيم كه ميكرديمو نهي از منكر را بيان  معروفامربه ادلهوقتي 

و نهي از منكر  معروفامربه مييگويميك سلسله اقدامات عملي داريم كه يا به حكومت آنها نيز  ؛ وزجر و بعث است
كه اقدام براي رفع منكر خود يك عمل الزمي است،  مييگويماست، يا اگر هم به حكومت اين واژه را تعميم ندهيم، 

و نهي از منكر به  معروفامربهكه ولو صدق  ميگفتيمو نهي از منكر  معروفامربهي يعني اقدام عملي. در مراتب عمل
  معناي خاص نكند، دليل داريم كه بايد اقدام كرد، با همان دو وجهي كه بين دو قول بود. 

  »و نهي از منكر روفمعامربه«بعث و زجر در 

كه ابراز شود. نه بعث و زجر خارجي.  اصولي در اينجا اين است كه امر و نهي همان بعث و زجر اعتباري است نكته
   ؛. امر بودن آن، قوامش به دو چيز استكنديمو انشاء  گذارديمشخص  عهدهخارجي كه چيزي را بر بلكه بعث و زجر 

 است.  شناختيروان دهيپدكه اعتبار بعث و زجر؛  .1
 . شوديمظاهري است كه به ديگري منتقل  دهيپدكه يك بعث و زجر؛ ابراز  .2

 لزوم وجود مبرز در امر و نهي

و نهي از منكر  معروفامربهبگوييم كه  ميتوانينمو تا ابراز نشود  كنديمو ابراز  كنديمبعث و زجري كه در درون اعتبار 
قول باشد، ممكن  ابراز لهيوسروش و الزم نيست هميشه اما ؛ اصول بحث شده استاست. اين دو ركن آن است كه در 
است، در انساني كه الل است وقتي به فرزندش با اشاره و نهي از منكر  معروفامربهاست با اشاره ابراز كند كه باز هم 
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نهاهُ  نديگويم، كنديمو ردعش  هدديمي، وقتي با اشاره از كار زجرش از تو كه اين كار را بكن خواهميمكه  ديگويم
  . عنه

، اما الزم نيست مبرزش قول كندينمامر و نهي صدق  و بدون مبرز خواهديمو زجر اعتباري و انشايي مبرز  پس بعث
است كه مبرز آن بعث و واجب گاهي  مييگويمو نهي از منكر كه  معروفامربهدر  و لذاباشد بلكه ممكن است فعل باشد 

د، اين حقيقتاً امر كنبا اين انگيزه كه با اين عمل بعثش را انشاء  كنديمو گاهي اقدام عملي باشد ردع قول و گاهي اشاره 
است و  والمبرز أعم منَ القولدر امر و نهي لفظ مقوم نيست، بلكه وجود مبرز آن اعتبار مقوم است.  زيراو نهي است، 

قولي  ميگفتيمكه و نهي از منكر  معروفامربهل يا اشاره آن را ابراز كند كه همين كافي است. مراتب ممكن است با فع
 ،كنديمانشاء بعث و زجر اينها  ، اگر بازنديميا  رديگيميا دستش را  دهديم، چشم را حركت كنديماخم  مانندنيست، 

ولي توجه به انشاء امر و نهي و بعث و زجر ندارد، در  كنديماما اگر گاهي اين اقدامات را ؛ حقيقتاً امر و نهي استاينها 
يا بايد به نحو  ميگفتيم، در اينجا است كه امر و نهي بر آن صادق نيست كلمهكه  شوديمآن صورت اقدامات عملي 

آقاي تبريزي مرحوم  مانند. يا اينكه شوديمرا نيز تعبداً شامل اينها  و كنديمحكومت بگوييم اين كلمه تعميم پيدا 
واجب اينها  كه ديگويمديگر  ادله، بلكه شودينم، اقدامات عملي اين شكلي را شامل معروفامربهاطالقات  ديگويم

  است يا مستحب است. 
يند ميگو هايبعضبا حكومت.  شوديماينها  مفهوم امر و نهي شاملاينها  يندميگواينكه گفتيم دو نظر وجود دارد: بعضي 

  داريم.اينها  و دليل ديگري بر شودينممفهوم شاملش 
ولي مبرز بعث و زجر و ردع قرار نداده است، واال  دهديمست. آن جايي كه عملي را انجام اين بحث در نظر نوع دوم ا

  ي در اين نيست.اظهار آن بعث و ردع قرار دهد، واقعًا امر است و ترديد لهيوساگر همين عملش را 

 »و نهي از منكر معروفامربه«قصد زجر و بعث در 

. بايد عمل مبرز بعث و زجر باشد و لذا اگر گيرددر برنمييي نباشد، آن را عمل خارجي كه به نيت بعث و زجر انشااگر 
ها، اگر گرفتن و منع و امثال اينو زدن و اخم كردن  مانندو نهي از منكر عمالً انجام دهد،  معروفامربهاين اقداماتي كه در 

. اگر به نيت آن نيست، آن وقت بايد دليل ديگري داشته باشد به شوديمهمراه با قصد زجر و بعث است، واقعاً امر و نهي 
، دليل ديگري به نحو رديگينم، يا اينكه اگر اين دليل آن را شوديماينكه بگويد امر و نهي به تعبّد آن را نيز شامل 

  داشته باشد. ديگري
 


