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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه
ی را به صورت انفرادی و ترکيبی ب مطرح شدکه   یامقدمهآخرين  ررسی کنيم اين بود که واژگان خود اين فريضه يعنی معروف و منکر و امر و 

ا بيندازمي و نگاهی به  .آ

 »ی«و » امر« یهاواژهبررسی 
 . منود خواهيم تکميل ديگری شکل به را کردمي بيان گذشته جلسهٔ  در که آنچه مباحث ادامهٔ در 

ی«اصطالحات   »امر و 
ی ذکر کرد به شکل زير است؛  توانیماصطالحاتی را که   برای امر و 

 مقامهيک. طلب و بعث اعتباری بالقول و ما يقوم 
 آن مقامقائم آنچه يا و قول وسيلهٔ بهطلب و بعث اعتباری است که  ،ی و امر از مقصود که است اين آن يهٔ اول جاافتادهٔ اصطالح  .١

 صورت گريد. شودیم

 ی امر و دو. طلب و بعث در متام مراتب
ی از منکر نيز که طلب و بعث را شامل مراتب ديگر در جايی است  اصطالح بعدی  .٢   .قرار دهيمامر به معروف و 

ی از منکر  شودیمگفته در اينجا دو رويکرد وجود دارد؛ وقتی   مواردی غري از است و اين مراتب  یمراتبدارای امر به معروف و 
  .دهدیمسخن يا اشاره فرمان آمر و يا ناهی با استفاده از  است که

 ُمِربز، چون کراهت قلبی بدون دهدیمبا عالئمی که در چهره نشان  کندیمغري از اين مرتبه در مراتب ديگر که اظهار کراهت  -
در چهره دارد يک نوع آن است  ُمِربزدارد جزء مراتب است. کراهتی که نوعی  ُمِربزتقريباً غالباً جزء مراتب نيست و کراهتی که نوعی 

  -دهدیمی که قتل اجنام جايبه رسدیمتا  گريدیما با ضرب و منع و اقدامات عملی جلوی وقوع فعل را يا جايی که با دست ي

ی ريتفس در موجود رويکردها  مراتب امر و 
ی از منکر به حساب آورد توانیم به دو شکلاين مراتب ديگر را  از اين دو نوع  هر يک ـ که صحت ؛به عنوان امر به معروف و 

 يم کردـ هبيان خوا بعداً را 

 ات بعث و زجر اعتباریُمِربز يک. 
، باشندیمات بعث و زجر اعتباری ُمِربز که   آورميیممراتب به حساب  ءرا از اين حيث جز  و رفتارها اعمال گونهاين .١

ی  کندیماخم آمر و يا ناهی جايی که  در ديگرعبارتبه  ،فهمدیمعرفًا اين را مقابل و طرف  کندیمدر واقع انشای امر و 
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ی يعنی إفعل و ال تفعل ابراز کند با  جایبهمنتها  ی يعنی طلب و بعث و زجر اعتباری را با امر و  اينکه اين انشاء امر و 
ات بعث و زجر اعتباری ُمِربز  عالئمکه اخم ايشان و حرکات چهره و بدن ايشان و انواع   فهمدیم نيز، عرف کندیماخم ابراز 

ی به معنای بعث و زجر اعتباری  است. بعث و زجر اعتباری افعل  ُمِربزگاهی منتها  هستند اگر اين را بگوييم اينها مهه امر و 
ا ُمِربزگاهی   و و ال تفعل است به  زندیماست، اينکه انسان روی دست بچه  و يا زدن روی دسترو برگرداندن  و يااخم  آ

ی است برای زجر اعتباری و حتی ممکن است  ُمِربز ز اينکه موضوعيتی دارد، نشانه و يعنی غري ا ؛معنای اين است که نکن
، بنابراين در عمليات کندیميعنی زجر اعتباری را ابراز  کشدیمآمر يا ناهی کسی را اينکه  ،باشد طوراينگاهی کشنت هم 

ی از منکر به مشار  ءديگری که جز   ديگر کارهای طيف اين مههٔ فتار افعل و ال تفعل غري از گ آيدیممراتب امر به معروف و 
است ولی مدلول التزامی آن  یاموعظه، حلن کندیم نصيحت و موعظه گاهی که آجنايی حتی و برگرداندن رو و اخم از اعم
، مخر را کندیم، ضرب و تنبيه است يا آجنايی که موضوع را معدوم زندیمتا جايی که بر روی دستش  زجر اعتباری استو ی 
 . اقسام اين مههٔ ، کندیميا او را دور  ريزدیم

ا اينها بر عالوه هستند کاری يک اقسام اين مههٔ غري از اينکه  گوييمیمگاهی بنابراين    در اگر چون دادمي قرار زجر آن ُمِربز را آ
و زدن خودش يک کاری است و  زندیماست، گاهی برای انتقام  طورمهنييا مادر با بچه نگاه کنيد  مربی يک حرکات

 . شودیماالن با فعل ادا  شدیمنکن يعنی زجر اعتباری که با قول ادا  گويدیمبايد تنبيه کرد، اما گاهی با اين زدن  گويدیم
ی از منکر را با اين رويکرد اول تفسري  باريک  اقدامات و اعمال آن مههٔ  گوييمیم، کنيمیماست که مراتب امر به معروف و 
 آن ُمِربز التفعل و افعل مثل اعمال اين طيف مههٔ  قتل حتی و شديد رفتارهای تا است کراهت آن ُمِربز که خفيف رفتارهای و

آن اراده است يا زجر اعتباری است،  ُمِربزاينها  گويدیم بداند هُمِربز  ارادهٔ  را چيزی حقيقت کسی اگر يا. است اعتباری زجر
 حال با تفاوتی که در حقيقت بعث و حکم و اينها آمده است. اين يک تفسري است.

ی  دو. مراتبی از امر و 
ی از منکر هستند، يعنی با  ءهم نباشند جز  ُمِربز اعمال ايناگرچه اما تفسري دوم اين است که  .٢ مراتب امر به معروف و 

نوعی تشويق است يا  شناختیروانخود اين منع عملی يا منعی که از حلاظ  نهزجر اعتباری است يا  ُمِربزه اين از اينک نظرقطع
است که ذات خودشان چيزی است ولو اينکه  هايیيتفعالترغيب است يا تنبيه است يا دور کردن شخص از کار است، اينها 

تکوينی هستند يعنی تکوينًا محل بر فعل يا منع از فعل هستند. بعضی  آن زجر اعتباری نباشند، حال بعضی بعث يا زجر ُمِربز
اين مراتب تشويق و تنبيه هستند و خبشی از اينها عمليات تکوينی هستند يعنی محل يا تعدادی از است،  هايهتنبهم تشويق و 

 منع تکوينی هستند، اين هم يک رويکرد ديگر است.

 ؟شوندیماين دو ـ مانند زدن و يا گفنت و ... از زجر و بعث اعتباری ـ چگونه از هم جدا سؤال: 
اينکه آيا بني . وجود ندارد اما نکن اعتباری در ذهن فاعل گريدیماو را  دست الً مث وجود نداشته نباشد، فعل اودر  یامر  امکان داردجواب: 
در ذهنشان نباشد خمصوصاً در مراتبی که گاهی در جاهايی کار گذشته يا  امکان داردولی  کنيمیمحبث  وجود دارد يا نه؟ را یامالزمه اين دو

، داصًال کاری به آن ندارد که اجنام نده داردیمو موضوع را بر  اجنام شود خواهمیمن گويدیمنگذشته ولی نکن اعتباری در ذهنش نيست. 
يا در حبث تشويق و تنبيه بعضی جاها  وجود دارد.ولی غالباً مالزمه  شودیم فرض ين حالتاشرب مخر اجنام نشود.  عامل تکويندر  خواهدیم
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، هم نوعی علّو يا استعال است ولی  وجود داردهم مالزم با بعث و زجر اعتباری  هاوقتحالت علّو و استعاليی مقصود نيست، اما خيلی 
 . کنيمیمبعد حبث دام است را مقصود در اينجا کاما اينکه ؛ گاهی قابل انفکاک عقلی است

 شناسیاصطالححبث مهمی است. اين را قرار بود در مراتب بگوييم و حتمًا دوباره خواهيم گفت و حبث خواهيم کرد اما برای  ،اين حبث -
 -. به آن حبث داشته باشيم یااشارهندارمي که در اينجا  یاچاره

 دو اصطالح یبندمجع
بکن و نکن، در ساير مراتب اين طيف مواردی که در  گويدیمکه يقوم مقام قول   یااشارهحاصل سخن اين است که غري از آجنا که با قول يا 

ی از منکر است، از تشويقات و تنبيهات تا منع و  ءجز  مشهور يهٔ نظر  دو رويکرد و تفسري در باب اينها  ،تکوينی یهامحلامر به معروف و 
ی از منکر هستند اما   تفسري کرد؛  شکلدو اينها را به  توانیموجود دارد، فرض گرفتيم اينها مراتب امر به معروف و 

ث و زجر اعتباری بع ُمِربزبه دليل اين است که اينها را  مياآورده مشار به منکر از ی و معروف به امر مقولهٔ يکی اينکه اينها را که از  .١
ی از منکر است، اين يک تفسري است.  گوييمیمباشد  ُمِربزقرار دادمي و تا جايی هم که   اينها از مراتب امر به معروف و 

 زجر و بعث يا هستند انشايی اعتباری ُمِربز اينکه از نظرقطع با نيست، هم دائمی مالزمهٔ ، حاال مالزمشاناز  نظرقطعاينها با  .٢
ی از منکر به حساب  هستند، اعتباری  . آيندیمخود اينها از مراتب امر به معروف و 

ناظر به تفسري اول  بينيدیم، گاهی اشعاراتی بينيدیمدر اقوال متقدمني و متأخرين  يیهانشانهبرای هر کدام از اينها اين دو نظر است که 
و اينها  وجود داردعًا بعث و زجر اعتباری در اينها اين است که واقو اينکه گويا اين چيزهايی که به عنوان مراتب به مشار آوردمي به خاطر 

ی به مشار آوردند و گاهی هم  ُمِربزاز حيث اينکه  که خود   بينيدیمتی و اشعارا هانشانهآن بعث و زجر اعتباری هستند به عنوان امر و 
ی از منکر است، با  داردیبرماين عمل است يعنی وقتی شراب را جلوی او  باشد يا نباشد حتی آجنايی  ُمِربزاز اينکه  نظرقطعخود اين 

و تفسري قابل مقصود نيست. اين دو نشانه از کلمات از اين دو تفسري وجود دارد، اگر هم نباشد اين د بودن آن ُمِربزاست،  ُمِربزهم که 
 .کنيمیمارائه است و اينکه کدام درست است بعد حبث 

 نتيجه
ی از منکر برگردمي.  اصطالحبهاز اين  خواهيمیم ی از منکر  بنا برامر به معروف و  تفسري اول ما بايد در اصطالح امر به معروف و 

 بگوييم اينجا دو اصطالح است؛ 

ی يعنی طلب و بعث اعتباری  .١ در ، اين معنای خاص است که فقط يکی از مراتب را ةبالقول و ما يقوم مقامه من االشار امر و 
 . گريدبرمی

ی مهان بعث و زجر اعتباری است منتها بأّی  .٢  کان.   ُمِربزمعنای عام اين است که بگوييم مقصود از امر و 

 را تعميم. کان ُمِربز بأیّ  اما است اعتباری زجر و بعث مهان نامع اصلی هستهٔ  گوييمیمدر دومی و . ..اولی به قول و اشاره و  گوييمیم
 ُمِربز اينها مههٔ ولی  کندیمکان من التشويقات و التنبيهات و اعمالی که تکوينًا منع يا محل   ُمِربز، بأّی شوميیم قائل زجر و بعث ُمِربز در

 .است
  ؛کندیمتفسري دوم اين دو معنا کمی فرق  بنا براما 
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 . شودیم ةو الکتاب االشارةمعنای اول مهان بعث و زجر اعتباری بالقول و  .١
أو بالتشويق  االشارةآن منع يا محل است اعم از اينکه باالعتبار باشد يا بالقول و  گوييمیم ؛معنای دوم بعث و زجر اعتباری نيست .٢

. اين دقتی است که بايد در اين آورميیمو التنبيه و احلمل اخلارجی و املنع اخلارجی باشد. تعميم را فراتر از بعث و زجر اعتباری 
 اصطالح اجنام شود. 

، البته بعدها معلوم کنيمیمکه اينها را در حبث تعيني يکی از اين دو حمور عرض   اندنوشتهالبته کلماتی از کتاب کافی و کتاب قدما و... 
خواهد شد که از حلاظ تربيتی و ... چيزهايی در اين وجود دارد. فعًال ما دو احتمال و دو تفسري گفتيم و بازتاب آن دو تفسري در 

وامر و و واژگان اينجا است. در هر حال در اينجا حداقل دو اصطالح عام و خاص دارمي، يک اصطالح مهان است که در ا شناسیاصطالح
شکل دو به منتها اين اصطالح را  گريددر برمی. يک اصطالحی که مراتب ديگر را هم گريددر برمینواهی خواندمي که مهان يک مرتبه را 

 . دهيمیمرا تعميم  ُمِربزعث و زجر اعتباری در معنای دوم است منتها ب هستهٔ مهان  گوييمیمتفسري کنيم، يکی اينکه  توانيمیم
 یهاقالب، آن محل و منع اعم از اعتباری است يا تکوينی به دهيمیم تعميم هم بودنش اعتباری يهٔ اول هستهٔ تفسري دوم اصًال خود  بنا بر

دو نظريه تفسريهای  بنابراينخمتلف تشويق و تنبيه و عمل خارجی و اعدام موضوع و امثال اينها. اين دو اصطالح عام و خاص است که 
 در آينده حبث خواهيم کرد.  انشا اهللو  شودیممتفاوتی ارائه 

ا را فی حد نفسه جزو مراتب به مشار  . تفاصيل قصه را از حلاظ تعيني حق آورندیماما مشهور به مشار  آوردیمنمثًال مرحوم آقای تربيزی آ
رفته است و عرض   کاربهوان واژگان کليدی است که در اين دو فريضه به عن ایی. اين امر و آورميیمدر حبث خود  انشا اهللدر مسئله 

 کردمي.

 أعم سه. اصطالحی
ی از منکر را يک معنای بسيار عامی بگريمي که مثل جهاد و قصاص و  يک اصطالح سومی فراتر از اينها وجود دارد و آن اين است که 

ی از منکر را معنای عامی در برگريدا را آ مههٔ ديات  بگريد که حتی جهاد و قصاص و ديات را در نظر . ممکن است کسی امر به معروف و 
 . رودیم کاربهمنتها اين اصطالح کمرت  در برگريدهم 

 اين سه اصطالح است منتها اصطالح دوم دو شکل تفسري داشت که مشخص شد.
 

 »منکر«و » معروف« یهاواژهبررسی 
 است.  »منکر«و  »معروف« واژهٔ  دو آن خواهيم پرداخت و است ی و امر متعلق که ديگری واژهٔ دو  بررسیحال به 

 »معروف«مفهوم 
  ؛آمده است عباراتیدر لغت در باب معروف 

 مقصود نيست.اينجا است، معروف يعنی کار خوب. اين معنا در » خري« معنای آن يک .١
 اين معنا نيز در اينجا مقصود نيست.. گريدیمقرار  مقابل جمهولدر که شناخته شده است و است  چيزی معنای ديگر آن  .٢
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 چه عايد ديگران بشود و چه نشود. گوييمیماصطالح بعدی اين است که معروف يعنی مطلُق العمل اخلري، اعمال خري را معروف  .٣
. اصطالح سوم معروف يعنی عمل العمل اخلري لقمطپس اصطالح اول معروف مقابل جمهول است. اصطالح دوم معروف يعنی 

يعنی کار نيک است اما  شودیمکه اينجا اخص   گويندیمکه در لغت به آن احسان   شودیمخريی که در آن نفعی به ديگری عايد 
 .در تعامالت با ديگران شودیمنيکی که نفعش به ديگری عايد 

معنا اين  است. با رفق و مدارارفتار يعنی از معروف  مراد عاشروهن باملعروفمعنای چهارم آنف رفق و مدارا است. در عبارت  .٤
 اخص است يعنی کار نيکی است که در ارتباط با ديگران است و خصوص مالميت و تالطف و اينها مقصود است.

 ؛شودیمه اين چهار معنايی است که برای معروف وجود دارد. اگر جمموع لغت را دقت کنيم اين چهار معنا استفاد

 املعروف مقابل جمهول. )١
 معروف مطلُق العمل اخلري.   )٢
 است.  ترمتداولخريی که نفعش عايد ديگری شود که اين خيلی   )٣
 مطلق نفع به غري نيست بلکه خصوص رفق و مدارا و اينها است.  )٤

یدر » معروففعل «مقصود از   باب امر و 
ـ عقلی که مورد تأييد  خوب است؟ حال اينجا يا عقلچه کاری که   گويدیم، منتها چه کسی از معروف، کار خري استمقصود  حبث مادر 

و لذا اگر بگوييم فعل معروف در اينجا  . البته اينجا مقصود فعلی است که عقًال يا شرعًا حسن استگويدیميا شرع  گويدیم شرع باشد ـ
شرع گاهی از باب مالزمات عقليه است گاهی از باب تأسيسات و اوامر مولويه است. اصطالحاً يعنی الفعُل احلسن حبکِم الّشرع. منتها حکم 

منتها با  شودیماين را معنا کرد و معروف در اينجا مهان اصطالح دوم  توانیم شکل دوبه  آن صورتمقصود در اينجا اين است که در 
و يا شرع مستقًال و به تنهايی آن را تأکيد   استم آن را پذيرفته ه شرع و گفته عقل يا حال است، پذيرفته را آن شرع که اخلريی افعال اضافهٔ 

 .شودیمنکرده است. منتها اين گاهی اعم از واجب و مستحب است و گاهی هم خصوص واجب است و اين قطعاً شامل مباحات 

 بيان صاحب جواهر
زمان عالمه و قبل از آن در زمان شيخ و ... شايد اين تعبري  یهاکتابو از قدمي هم در  آمده است  طوراينو در جواهر در کلمات فقها 

هر فعل نيکويی که  گويدیمبوصٍف زائد علی ُحسنه،  أختص آمده است، تعبريی که در تعريف معروف آمده است اين است: کلُّ فعٍل َحَسنٍ 
يک معنای آن معنای عامی است،  گوييمیمسنی که ح گويندیم، اندکردهيک چيزی فراتر از حسن اوليه در آن است. اين را خودشان معنا  

، حسن مقابل مکروه و حرام است منتها شودیمچيزی که حسن است يعنی قبحی در آن نيست، به اين معنا شامل مباح و مکروه و واجب 
 یادرجهمشرتک، حسنی که بگويد که حسن دارد اما نه حسن  خواهدیمبوصف زائد علی حسٍن  أختصاگر حسن را به اين معنا بگريمي اين 

 ، وصف زائد علی حسٍن يعنی حسن پايه چيزی باالتر آمده است يعنی مباح نيست.گذاردیمفراتر از حسن اوليه است يعنی مباح را کنار 

 »حسن«مفهوم 
 حسن چند معنا دارد؛ 
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 .شودیم، اين معنای اول شامل مباح هم گذاردیميک معنای حسن يعنی ما ليس بقبيح که مکروه و حرام را کنار  .١
 . گريدیمنيک معنای حسن يعنی اينکه مالک رجحانی در آن است، به اين معنا ديگر مباح را  .٢

االول حسن به معنای ما ليس بقبيح بلکه حسن به معنای ما هو  یبگوييم اين است که کلُّ فعل احلسن ال باملعن کندهپوستاگر خبواهيم 
 الراجح. 

حسن به معنای اول يعنی ما ليس  ديگرعبارتبهپس حسن گاهی به معنای ما ليس بقبيح است، گاهی به معنای ما هو الراجح است يا 
 مبرجوح. حسن به معنای دوم يعنی ما هو الراجح. 

ضافه هم دارد يعنی مقصود ما از فعل حسن ما هو الراجح است يعنی حسن به معنای ما ليس مبرجوح که يک چيز ا گويندیماينجا 
اصطالح حسن به معنای راجح است. حسن حداقل دو معنا دارد چون حتی ممکن است ما ليس حبرام را هم بگوييم ولی حداقل دو معنا 

ينجا و ا شودیمن. دوم اينکه حسن به معنای ما هو الراجح که اين شامل مباح شودیمدارد؛ احلسن ما ليس مبرجوٍح و قبيح، اين شامل مباح هم 
که   گريميیمدر جايی معروف  گويدیممقصود ما حسن به معنای دوم است که اخص است. بعد دارد که إذا عرَف فاعله ذلک أو ُدّل عليه، 

ی از منکر است که در تعريف آمده است که وجهی نسبت  فاعلش اين را بداند يا اينکه او را راهنمايی کنند. اينها شرايط امر به معروف و 
ا جزء شرايط است.به آ  ن نيست و آ

 اشکال بر بيان صاحب جواهر
 واال عرض ما نسبت به اين کالم صاحب جواهر که از قدما آمده اين است که 

بوصف زائد  أختص شدیمبوصف زائد علی ُحسٍن إذا عرَف فاعله ذلک أو ُدّل عليه،  أختصاوًال در اين کالم يعنی کّل فعل حسٍن  .١
الثانی، حسن به معنای راجح که اول هم اين معنای دوم به ذهن  باملعنیکه کّل فعل َحَسن   گوييمیمگفت،   ترسادهعلی ُحسٍن 

 .آيدیم
ی از منکر است، اگر خبواهيد  .٢ دوم اينکه إذا عرَف فاعله ذلک أو ُدّل عليه، اينها جزء شرايط وجوب يا استحباب امر به معروف و 

يگر هم اضافه کنيد و اگر هم بنا نيست گفته شود اين را هم نبايد بگوييد. اين دو مالحظه شرايط را بگوييد بايد يک چيزهای د
 نسبت به اين است ولی البته چيز مهمی نيست.

 یبندمجع
در اينجا مقصود مهان مفهوم خريی است که در لغت بود، يعنی کار خوب، منتها مقصود خوب به معنای راجح است، نه  گوييمیمبنابراين 
به معنای غريمرجوح. اين قيدی است که بايد به معنای دوم زد و دوم هم اينکه اين خوبی بايد به تأييد شرع برسد يا مستقالت عقليه  خوب

 يا اينکه از احکام شرع باشد. کندیمباشد که شرع هم آن را تأييد 
 قيد دو اين اضافهٔ به، شودیم شامل را تکاليف مههٔ  چون نيست اينها و رزق و احسان اضافهٔ بهبنابراين مهان معنای خري که معنای دوم بود 

، البته يک اصطالح شامل واجب و مستحب دارد و يک اصطالح هم خاص واجب دارد، اين معروف شودیم اينجا در معروف از مقصود
 است.


