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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 »منکر«و » معروف« یهاواژهبررسی 

 »منکر«مفهوم 
 اخت است و سه معنا دارد؛ انکار مقابل معرفت و شن گويندیم »منکر« واژهٔ رد در مو 

 »منکر« یمعان
  .مقصود از منکر امری است که به آن شناخت يا باور ندارمي گاهی .١
است منتقل شده  کهاست   به حلاظ اينو اين عدم باور باور ندارمي که نسبت به آن   شودیمگفته  اين است که به امریمعنای دوم  .٢

 و هاَمنقصتيا مهان  باشد حمرمات مانندشديده  درجهٔ ناروا است، منتها اعم از اينکه اين ناروايی در به آن چيزی که مستقبح و 
ه معنای منتها قبيح ب شودیماطالق امر قبيح  منکر در اين معنا به ديگرعبارتبه؛ وجود دارد باشد که در مکروهات يیهاتضاضحِ 

 . شودیمشامل  را نيزعام که مکروهات 
 . شودیمرا شامل  حمرماتدر اين معنا فقط خاص و تام است. منکر  آنقبح  ومنکر به معنای سوم يعنی امری که قبيح است  .٣

 »منکر«مقصود از 
 قبيح است که  شودیمبه امری گفته يعنی بگوييم منکر  ؛نه معنای سومو بگريمي در نظر اين است که منکر را به معنای دوم  رتدر اينجا 

ی از   گويندیم هایبعضمباحث آينده شود، البته  متام. تا عبارت بتواند شامل يا ناقص باشد حاال قبح آن تام ی از منکر فقط شامل  که 
ی از مکروهات نسامری و  شودیمحمرمات  آن حبث چنني امری وجود دارد؛  گويندیم. بعضی وجود نداردتی امر استحبابی حبت به 

و لذا اولی اين است   شد تا بتواند هر دو نظريه را پوشش دهدمصداقی است، آنچه که در واژگان بايد انتخاب کنيم اين است که واژه عام با
. اين مقصود است. البته در مقام حبث ، يعنی سواٌء کاَن حمرماً أو مکروهاً أو ناقصاً  القبيح سواٌء قبحاً تاّماً  هو که بگوييم منکر در اينجا يعنی ما

ی از منکر در حمرمات واجب است  مکروهات حمل اختالف است که آيا مستحب است يا مستحب قطعی است، اما در امری اينکه 
  ؟نيست

ی از منکر يهٔ اولحکم   امر به معروف و 
ا بعد از فراغ از اين مقدمات که بعضی از اين مقدمات بسيار مهم بود و بعضی هم مقدماتی بود که برای ت  یااشارهنظيم حبث الزم بود به آ

ی از منکر است يهٔ اولم حک شوميیمشود. اولني حبثی که وارد    .امر به معروف و 

ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  امر و 
ی از حمرمات چه حکمی دارد؟ در اولني خبش که خبش بيان اصل حکم امر به  در اين مبحث اول اولني فصل اين است که امر به واجبات و 

ی از منکر است اولني حبث ما خمتص به واجبات و حمرمات  ی از حمرمات دارای چه حکمی   شودیممعروف و  که آيا امر به واجبات و 
ی از حرام گاهی واجب امر حمکوم به احکام مخسه شود، يعنیفعل و عناوين ثانويه ممکن است اين  شرايط مالحظهٔ است؟ با  ،  به واجب يا 
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به آن بپردازمي و اولني سؤال اين است که  خواهيمیمنچه که االن آ .گاهی حتی ممکن است مکروه يا مباح شود  و، گاهی مستحب گاهی حرام
 شخص کنيم. را م با عنوان اولی حکم اين

ی از حمرمات بني الفريقني مورد اتفاق است وجوب است، البته هم   ایيهاولحکم پايه و  هم مراتب دارد  و شرايطکه برای امر به واجبات و 
ی از حمرمات وجوب استامر به  يهٔ اولحکم و به اتفاق فريقني  اجلملهیفاما  ، البته شرايطی وجود دارد و ممکن است در اوضاع و واجبات و 

 . آن وجوب است يهٔ اولاحوالی اين وجوب به استحباب يا حرمت يا حتی کراهت يا اباحه مبدل شود ولی حکم 

 بيان ادله
تا  دهيمیم، البته ضمن هر دليلی برد هر دليل را تا حدی مورد توجه قرار کنيمیمذکر کرد در چند جلسه بررسی  شودیمکه برای اين   یاادله

 .کنيمیمدر پرتو اين ادله سريع تعيني تکليف  رسيمیمو به مباحث بعدی  رسيمیموقتی که به فروعات 

 حکم عقل
که خيلی   متسک کردامجاع هم به  توانیمنيز  .نقلی است ادلهٔ و حمور بعد  حکم عقل است ،مورد استشهاد قرار گريد تواندیماولني دليلی که 

نقلی را بررسی کنيم. اين دو حمور و دو دليل  ادلهٔ  سپسببينيم چه بياناتی دارد و کرده، را بررسی   عقل عمده اين است که حکم .مهم نيست
 .ذکر کرد را چند تقرير و تقريب و بيان توانیماستداللی است. در حمور عقل 

 لطف قاعدهٔ 
مستقل  کنيمیمقل مثل هر جايی که به آن متسک ع ،لطف است؛ طبيعی است که در اين حکم قاعدهٔ اولني بيان و تقريب در حکم عقل 

؟ در باب کندیمنيا  کندیمببينيم بدون اينکه هيچ دليل لفظی از آيات و روايات مورد توجه باشد عقل مستقًال حکم  خواهيمیميعنی ؛ است
تان و چيزهايی از اين قبيل احکام  ظلم يا خيانت يا ، ددار در حرمت يا وجوب وجود عقليه  مستقلهٔ بعضی از مصاديق کذب (نه مهه) يا 

که در فقه   شودیمحکم شرعی  اين حکم عقل تبديل بهعقل و شرع  مالزمهٔ  قاعدهٔ  يهٔ نظر  توسط .ادای امانت يا حفظ نظام مانند وجوب
اينها  شودیمعقل و شرع به عنوان کربی ثابت  مالزمهٔ کم ندارمي و احکامی که در فقه با عقل مستقل به عنوان صغری و کربای نظاير آن را  

فقه عقلی  اين موارد به شکلیولو نقلی نباشد،  کنيمیمبه عقل به طور مستقل استکشاف  مراجعهٔ فقط با که   هاییشرعاحکام  شودیم
 ؛ کنيمیملطف آن را در دو مقام بررسی  قاعدهٔ چگونگی استدالل به  برای روشن شدن .باشندیم

 حبث پرداخته، متام جوانب کالمی آن را بيان خنواهيم منود. چهار چوبهٔ لطف؛ در اين مقام به  قاعدهٔ  بررسی .١
 لطف بر مصداق.  قاعدهٔ تطبيق  .٢

 پيشينه
تقريری که در کلمات بزرگان از کتب کالمی شرح مواقف و مقاصد تا کلمات مرحوم شيخ مفيد در اوايل املقاالت تا مرحوم شيخ طوسی و 

ی از منکر به  قاعدهٔ جواهر، تقريبًا متسک به  مانندمعاصر  دورهٔ و مرحوم عالمه تا  سيد مرتضی لطف برای اثبات وجوب امر به معروف و 
 وکالم علم هم  در  است و در کلمات فريقني و نيز دارترسابقهبعدی  هایيبتقر يار طوالنی دارد و از اکثر بس سابقهٔ ل عقلی عنوان يک دلي

 دارد.  ایيشهر لذا چنني فقه آمده است و 
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 لطف قاعدهٔ تقرير 
 ؛هم که برای آن ذکر شده اين است که یاسادهتقرير 

ی از منکر. آثار هدايتی امر به يکصغروی  مقدمهٔ     معروف و 

ی حتمًا آثار و  ی آمرين و ناهني  نتايجدر امر و  مهمی برای هدايت ديگران و راهنمايی ديگران قرار دارد، شکی در اين نيست که امر و 
ی به مست اعمال خري و دوری از اعمال   و شّر هدايتدر هدايت و راهنمايی ديگران مؤثر است و کثريی از ابناء بشر در پرتو امر و 

 . . پس در اين امر هدايت و منشأ هدايتی برای ديگران وجود داردشوندیمرهنمون 

 برای طاعت  یساز نهيزم .دوصغروی  مقدمهٔ 

ی از منکر حکم کرده است و  ـ  .هدايت ديگران است، اين لطف مقّرب است ينهٔ زمدر حکم شارع طبعًا شارع به وجوب امر به معروف و 
، شودیمکه موجب آسان شدن امتثال اوامر و طاعت است  شارع  يهٔ ناحاقدامی از صدور اين حکم  ديگرعبارتبه ـ دهيمیمبعد توضيح 

آمر و ناهی و وجوبی که   واسطهٔ اطاعت ديگران را فراهم آورده است يعنی به  ينهٔ زمشکی در اين نيست. شارع اگر اين دو را واجب کند 
 امتثال ديگران است. سازينهزم، پس اين شوندیمامتثال  آمادهٔ گران گريبان اينها را گرفته است دي

 خالصه

ی  گويدیماول  مقدمهٔ  زندگی ديگران را  تواندیمواقعيت خارجی اين است که انسان يک موجود اجتماعی تأثري و تأثر پذير است و امر و 
 طاعت و عصيان تغيري دهد.  حوزهٔ در 

ی از منکر که اجياب   گويدیمدوم  مقدمهٔ  اين مقدمات صغری قصه را  شودیمل اطاعت ديگران يسهتشارع باعث  يهٔ ناحاز امر به معروف و 
 .کنندیمدرست 

 کربوی يک. وجوب لطف بر خداوند  مقدمهٔ 

 لطف است.  قاعدهٔ خدا بر خدا واجب است، اين مهان  يهٔ ناحلطف باشد از  آنچهسوم اين است که هر  مقدمهٔ 
البته در حقيقت دو قياس است، سه مقدمه که آمد يعنی دو قياس است، دو ( دهندیمتشکيل اين سه مقدمه که صغری و کربای قياس را 

امر به  واجب منودنکه   شودیم) نتيجه اين کندیمسوم کربی را به آن ضميمه  مقدمهٔ و  کندیمو صغری را درست  شودیماول ترکيب  مقدمهٔ 
ی از  . منکر توسط شارع الزم است معروف و 

 »لطف« قاعدهٔ مقام اول؛ بررسی 

 در علوم خمتلف» لطف« قاعدهٔ جايگاه 

 يعنی اگر در کالم اين از گريدیملطف مورد متسک قرار  قاعدهٔ کالمی ـ فلسفی است و در بسياری از مباحث کالمی   یلطف حبث قاعدهٔ 
لطف است، وجوب لطف علی اهلل يا  قاعدهٔ اين  دارد و بسياری از فروعات و مباحث کالمی متوقف بر ایيهپاقواعدی است که نسبتاً حالت 

 عِن اهلل. 
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علم اصول شعاع افکنده و تأثري گذاشته است، از مجله در حبث امجاع  حوزهٔ لطف از قواعد فلسفی و کالمی است که بر  قاعدهٔ عالوه بر اين 
  طورمهان. لطف است قاعدهٔ ، مهني است، امجاع لطفی را در رسائل مالحظه کرديد که يکی از مبانی حجيت امجاع با آن شکل امجاع لطفی

مثل اثبات نبوت يا اثبات امامت که شيعه به آن  بينيمیمو در اصول اعتقادی  بينيمیمدر خود کالم را مهم کالمی  قاعدهٔ اين  که امتداد
. اين بينيمیمامتداد اين قاعده را مستقيم در خود فقه  طورنيمه و امجاع قاعدهٔ از مجله در  بينيمیمآن را در اصول  امتداد طورنيمهمتسک دارد، 

 . با تعاريف خاص خودش تأثري دارد و گاهی هم در مباحث اخالقی آيدیمدر کالم هم در اصول هم در فقه دامنه دارد که هم  قدرآنقاعده 

 »لطف«بررسی کالمی 

 ؛ گريدیمحبث قرار  مورد در دو مقام در علم کالم »لطف«

 تکوين؛  مقام

لطف در مقام تکوين مهان رمحت اهلی و عنايت خداوند و اينکه در نيازهای تکوينی و طبيعی بشر است. لطف  ديگرعبارتبه
موجودی را هم خلق کند، هم نيازهای او را تأمني کند و عنايت کند، اين هم يک حبث است که در دوام فيض خدا و وجوب فيض 

تکوينيات و  حوزهٔ ه فلسفی مطرح شده است. اين يک حبث است که مربوط ب یهاحبثبودن او در اسفار و  الوجودواجبخدا و 
مهمی است و  حوزهٔ عامل خلقت و جهان و انسان و اينها است که ما در اينجا کاری به اين ندارمي. اين يک حوزه است که 

 زيادی هم دارد. یهاحبث

 تشريع مقام هدايت و 

که يکی از تفسريهای قابل   اندشدهو هر يک از اين دو قسم به چند شکل تفسري  شودیمدو قسم تقسيم را به  مقامدر اين لطف 
 ؛کنيمیمرا بيان  ترقبول
 ؛لطف حمصل .١

رشد بشر از  هایينهزمشود،  گذاریيهپالطف حمصل يعنی اصل اينکه نظام شريعت برپا شود؛ اينکه پيامربی بيايد، شريعتی 
طريق تأمني شريعت، ارسال رسل و انزال کتب اجنام شود، اين يک تفسري برای لطف حمصل است که اين هم االن در اينجا 

 مورد حبث نيست.
  
 لطف مقرب؛  .٢

، اين دو قيد را دقت کنيد، ُل االمتثال بال ِاجلاءٍ ؛ ما يسهشودیمامتثال فراهم  و اطاعت ينهٔ زملطف مقرب يعنی کاری که با آن 
ا ينتر مهمقيود ديگری هم ذکر کردند ولی   اين است.  آ

 »لطف« قاعدهٔ مراحل 

آنچه که نياز است. بعد از لطف گام دوم که ارسال رسل  مههٔ در گام اول بعد از فراغ از لطف تکوينی که جهانی بر پا شد و جمهز شد به 
 سوم است که لطف مقرب است.  مرحلهٔ ، بعد از آن کندیمو بسرت را فراهم و انزال کتب است که لطف حمصل است 
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 »لطف مقرب«بررسی 

 قيود لطف مقرب
 ؛ لطف مقرب حداقل دو قيد دارد

  .بتوانند امتثال و اطاعت کنند ترراحتبه نتيجه برسند،  ترآسانالعبد است، نقش دارد در اينکه بندگان و مکلفان  ما يسهُل اطاعةَ  .١
نه  گريميیمرا در اينجا عام  اجلاءو خروج از اراده نرسد، حالت اضطرار و اکراه و اجبار پيدا نکند.  ءمشروط به اينکه به حد اجلاالبته  .٢

ايه و ...  فقط اجبار به معنای فلسفی که فاعل باجلرب باشد، هر ، يعنی به حدی که به اضطرار و اکراه و ايديدهدسه قسمی که در 
يعنی اضطرار  اجلاءبدون آنکه به  شودیماطاعت  تسهيل. آنچه که کار خداست و موجب شودیمهر سه را شامل  اءاجلاجبار نرسد، 

 ، مقصود از لطف مقرب اين است. و اکراه و اجبار برسد

در اينجا مقصود سومی است. اين هم يک  ؛ کهپس اول لطف تکوينی دارمي، دوم لطف تشريعی حمصل دارمي و سوم لطف تشريعی مقرب دارمي
لطف را کامل حبث کنيم هر سه شاخه را بايد حبث کنيم،  قاعدهٔ مطلب بود که انواع و اقسام لطف بايد توجه شود، اگر خبواهيم در جايی 

 .گريميیمشريعی مقرب را ، ولی هر قسمتی يک ادله و مباحث خود دارد که اينجا بيشرت لطف تشودیمبعضی ادله دارد که هر سه را شامل 
 

 چگونگی اعمال لطف مقرب
و اضطرار  اجلاءبدون اينکه به حد  دهدیماحرتاز از معصيت اجنام  تسهيلاطاعت و  تسهيللطف مقرب يعنی آن کاری که خداوند برای 

 . لطف مقرب با توجه به چگونگی اعمال آن از طرف شارع دو نوع است؛ برسد

 .شودیمبا فعل تصرف تکوينی خدا در هدايت تشريعی او اجنام  لطف اينگاهی  .١
  .شودیمگاهی با تصرف تشريعی اجنام  .٢

 هدايت است دو نوع است؛  یساز آسانو آن تشريع  گريیهدفلطف مقرب که  ديگرعبارتبه

لطف در باب  مانندگاهی تصرف شارع و خداوند در اينجا تصرف ولو به مقصود شرعی و تشريعی است اما تصرف تکوينی است،  .١
که   کندیمعلماء در يک موضوعی خطا کنند، اين خالف لطف اهلی است، لطف خدا اقتضاء  مههٔ که   شودیمن گويندیمامجاع؛ 

، ممکن است با يک شکل تکوينی اين تصرف اجنام کندجمتهد  کند ولو به يک کار تکوينی يعنی مثًال تصرفی در ذهن اين  َخرق امجاع
 . اين يک شکل است که بعضی از فروض امجاع اين است و جاهای ديگر هم مصداق دارد. شود و امجاع خرق شود

ی از منکر؛ شودیماجنام  حکمی آن هم اين است که لطف از طريق تشريعديگر نوع  .٢ که   گوييمیم مانند وجوب امر به معروف و 
ی از منکر واجب است یساز واجباجياب    .اين امر لطف خداست، پس بايد اجنام دهد، پس امر به معروف و 

که يک    کندیميک کار تکوينی خدا را حکايت  شودیملطف مقرب جاری  قاعدهٔ در مهني لطف مقرب گاهی وقتی  ديگرعبارتبهيعنی 
برای اينکه حکم فقهی درست شود که اين مقصود است و در  شودیمکاری کرده است که امجاع نشود. گاهی هم است که اين وسيله 

که اين حکم وجود دارد، خدا اين حکم را قرار داده است، امر به معروف   شودیمفقه اثر دارد، يعنی وجوب لطف مقرب بر خداوند دليل 
ی از منک  .دهدیمر را واجب کرده است که در اينجا اين مقصود است و اين نتيجه را در اينجا و 

 
  



ی از منکر به امر                                        ٣٤٢١:  مارهٔ                                     معروف و 
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