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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکر يهٔ اولحکم   امر به معروف و 
ی از منکر    ی از منکرکتاب   توانیمگفته شد پس از بيان مقدماتی در باب امر به معروف و  چند مقام تقسيم   به را امر به معروف و 

ی از منکرکرد؛ مقام اول اصل حکم  مانند:  سؤاالتیدر اين مقام به  ديگرعبارتبهحکم آن است،  هایيژگیو و  ادلهٔ و  امر به معروف و 
ی از منکرحکم   .شودیماين حکم چگونه است؟ پاسخ داده  هایيژگیو آن از چه قرار است؟  ادلهٔ چيست؟  امر به معروف و 

ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  امر و 
ی از منکر گفته شد  ادلهٔ اولني مبحث در مقام اول بررسی  امر به معروف و حکم است. پس از بيان مقدماتی در باب امر به معروف و 

ی از منکر در ارتباط با معروف و  مرحلهٔ به چند حکم متصف شود، در  تواندیمی از منکر  اول به يافنت حکم اوليه امر به معروف و 
 . پردازميیممنکری که واجب و حرام است، 

 بيان ادله
ی از حمرمات، وجوب است.  يهٔ اولگفته شده است که حکم   امر به واجبات و 

 عقلی ادلهٔ 
ی از منکر، وجوب  ادلهٔ  اولني دليل در بررسی شرعی و با تکيه بر عقل  ادلهٔ از  نظرقطعبا  توانیمعقلی است. آيا  ادلهٔ امر به معروف و 

ی از منکردليلی بر وجوب  اقامه کرد؟ چند تقرير و تقريب برای حکم عقل در اين مورد وجود دارد، تقريب اول استناد به  امر به معروف و 
 . باشدیملطف  قاعدهٔ 
 

 لطف قاعدهٔ 
ی از منکرلطف در کلمات بزرگان از قدمي بوده، در ميان متقدمني نيز استدالل به آن برای وجوب  قاعدهٔ تقريب به   امر به معروف و 

 رواج داشته است، در کلمات مرحوم خواجه، عالمه، علماء قبل و بعد از مرحوم شيخ اين استدالل رايج بوده است. 

 لطف تقرير قاعدهٔ 

ی از منکر استدالل در وجوب  امر به معروف و 
کربای استدالل اين است که لطف بر خدا واجب است و آن اعمال تکوينی و تشريعی که مصداق لطف اهلی باشد بر خدا واجب 

 است. 
 صغرای استدالل نيز دو مقدمه دارد؛ 
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 رد و امری خري و مستحسن است. در اين که افراد به مست اجنام واجبات و ترک حمرمات سوق داده شوند خري و لطفی وجود دا .١
 سوق دادن مکلفني به مست خريات و مربات يعنی اجنام واجبات و ترک معاصی، توسط شارع نيز لطف اهلی است.  .٢

ی از منکر توسط شارع، لطف من اهلل است بنابراين پس جعل حکم وجوب بر  که تصرفات تکوينی شارع که   طورمهانامر به معروف و 
يا در ارسال  کندیم. مثًال در امجاع لطفی شارع يک تصرف تکوينی شودیمست، جعل چنني حکمی نيز واجب لطف است واجب ا

در مقام تشريع هم کارهايی که لطف است شارع بايد اجنام دهد و  طورنيمه، دهدیمرسل و انزال کتب شارع يک فعل تکوينی را اجنام 
ی از منکر را واجب  ، اگر واجب نکند گويا يک ترک لطفی شده است کندیميکی از الطاف اهلی هم اين است که امر به معروف و 

ی ازشوندیمزيرا بسياری از مردم دچار معاصی و گناهان  منکر را واجب کند درصد افرادی که عصيان  ، اما اگر شارع امر به معروف و 
ی از منکر خيلی يابدیمکاهش   کنندیم . پس برای هدايت بشر و سوق دادن ايشان به مست اجنام تکاليف، وجوب امر به معروف و 

 که شارع اين تکليف را واجب کند.   کندیمنقش دارد و لطف اهلی اقتضاء 

 هدايت و تربيت استدالل در وجوب
است که در انزال کتب و ارسال رسل و در امامت بعد از نبوت در اصول اعتقادی به آن متسک شده است، در مسائل  یاقاعدهلطف  قاعدهٔ 

اصولی هم در امجاع لطفی به آن متسک شده است، جاهای ديگری نيز به آن متسک شده است، در فقه نيز در جاهايی مثل اينجا به آن 
ی از منکر در  توانیماين در جاهای ديگر هم متسک شده است و البته نظري  هدايت و تربيت  قاعدهٔ آورد. فراتر از حبث امر به معروف و 

به اين متسک کرد. واجب است شارع مردم يا اشخاصی را الزام کند تا ديگران را نسبت به اجنام واجبات و  توانیمارشاد جاهل نيز  قاعدهٔ و 
 ن امر از لطف اهلی است. ترک حمرمات تربيت کنند، زيرا اي

 ارشاد جاهل استدالل بر وجوب
ارشاد جاهل نيز اين استدالل جاری است و واجب است که شارع عامل را نسبت به ارشاد جاهل الزام کند زيرا اين امر از لطف اهلی  قاعدهٔ در 

 است. 
ی از منکر  قاعدهٔ لطف و متسک به  قاعدهٔ پس تقرير  که در اصول اعتقادی جاری است، در   طورمهانلطف برای وجوب امر به معروف و 

لطف در هر سه قلمرو کالم، اصول و فقه، جاری است.  قاعدهٔ در احکام فقهی جاری است يعنی  طورنيمهقواعد اصولی نيز جاری است و 
ی از منکر است و منونهٔ در فقه هم يک  قبلی است که سال قبل حبث کردمي، بدون اينکه  قاعدهٔ ديگر مهان دو  منونهٔ دو  آن امر به معروف و 

 حبث را اثبات کنيم. توانيمیمعقلی  قاعدهٔ دليل نقلی در کار باشد و به آن مراجعه کنيم با مهني 

 لطف قاعدهٔ مناقشات بر تقرير 
ردی است که در کلمات متکلمني يا اصوليني و يا فقها آمده عمدتًا موا کنيمیماين استدالل دنبال  یهاجوابسريی که در اشکال و 

 است و سري آن به اين شکل است؛ 
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 اشکال اول
اشکالی که به اين  ترينمهمبعد از بيان کردن تقريری که در کلمات بزرگان از مجله مرحوم شيخ، مرحوم خواجه و مرحوم عالمه آمده است، 

مسئله شده است و در کلمات معتزله و بعضی از متکلمني و به طور خاص در کلمات مرحوم خواجه و عالمه حّلی آمده، اين است که 
ی از منکر از   شارع مستلزم يکی از اين دو حمذور است؛ يهٔ ناححکم عقل به وجوب امر به معروف و 

 حمرمات ترک شود.  مههٔ واجبات عمل و  مههٔ در عامل هيچ خالفی اجنام نشده،  .١
 خداوند قائل به اخالل به واجب شومي.  دربارهٔ  معاذ هللا .٢

حمرمات  مههٔ و  شودیماجنام  واجبات مههٔ و يا اينکه در خارج  کندیمنخداوند به تکليف ـ عقلی ـ خود عمل  معاذ هللاپس يا بايد بگوييم 
 حبث ندارد، عمده حبث مربوط به اثبات مالزمه است.. تالی فاسد است و نيازی به شودیمترک 

 جواب اشکال اول

 رد تالی

 اما بطالن اين دو وجه روشن است،  

، بطالن اين وجه معلوم است؛ زيرا که در طول تاريخ شودیممنکرات ترک  مههٔ و  شودیماجنام  هامعروف مههٔ اينکه بگوييم در خارج  .١
 . بنابراين تالی اول قطعاً باطل است. شودیمنرند و بسياری از تکاليف اهلی اجنام افراد عاصی وجود دا کنيمیممشاهده 

تالی دوم هم با عقل باطل است برای اينکه خداوند حکيم و عادل است و اينکه خدا خمّل به تکليف باشد و آنچه که عقل آن را  .٢
 خداوند عمل نکند، امری قبيحی است.  فهمدیم

 و الوجدان و تالی دوم نيز بالعقل و الربهان باطل هستند.  بنابراين تالی اول باحلسّ 

 بيان مالزمه از ديدگاه مستدلني

ی از منکر بر مکلفني واجب باشد، واجب  نکتهٔ اما  مهم اين است که مشا چگونه اين دو را به هم گره زديد؟ که اگر امر به معروف و 
 داردوابني اينکه ما بايد اين کار را بکنيم و اينکه خدا بايد  مالزمهٔ . بازداردا را از منکر و آ داردوااست که خداوند هم ديگران را به معروف 

 ؟ شودیم، اين مالزمه از چه راهی ثابت بازداردو 
توضيحی که مرحوم عالمه دادند و در کلمات خواجه نيز آمده است و ديگران نيز آن را توضيح دادند اين است که در احکام عقل، افراد 

لطف  قاعدهٔ است که آن مالک هر جا باشد آن حکم نيز جاری است. آنچه  يیهامالکو اشخاص دخيل نيستند، احکام عقلی مبتنی بر 
ارد اين است که بايد برای جنات و هدايت بشر، وسايل و مقدماتی را فراهم کرد و در اينجا بني مکَلف و مکِلف و در اينجا بر آن داللت د

مستحسنی است و  امر هایبداز  بازداشنتو  هایخوببه مست  داشنتواخلق و خالق فرقی نيست. مالک در حکم عقل اين است که  نيب يا
ی از منکر کندیمنخدا فرقی اين امر مستحسن چه بر مکلف و چه بر  يی که در باب امر به معروف و  ی  گوييمیم، امر و  فقط امر و 

ی يعنی مهان واداشنت و  ی از منکر مراتب دارد، يعنی مهان سوق دادن است،  بازداشنتزبانی خملوقی نيست، امر و  و لذا امر به معروف و 
ی يا اقدام، حال چه با زبان و اشاره و چه با زبان، امر  ، اين مالک است. شودیماينها را شامل  مههٔ ، 
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به مست هدايت و اجنام واجبات و ترک  هاانسانلطف است اين است که بردن  قاعدهٔ ديگر آنچه که مالک حکم در دليل  به عبارت
ری است ولی مالک آن بني خدا و معاصی، مطلوبيت دارد و الزم است. اين سوق دادن در ما به يک شکل و در مورد خدا به شکل ديگ

وجود دارند که خمصوص عبيد است، مانند  ایعقلیعبد يکی است، عبد و مولی هر دو مهسان مشمول اين قاعده هستند. البته احکام 
 وجوب اطاعت، حرمت عصيان، اين حکم عقلی مستقل است ولی آن معلوم است و مال عبد است. 

 حبث اصولی 

 احکام عقليه دو قسم است؛ 

 به عبيد است؛ مانند اطاعت و عصيان.  خمتص که موضوع و مالک آن  ایيهعقلاحکام  .١
که مالک آن بني خلق و خالق مشرتک است؛ مانند قبح عقاب بال بيان؛ قبح عقاب بال بيان چه من عاجز عبد   ایيهعقلاحکام  .٢

 ، قبح عقاب بال بيان در هر دو حال جاری است. کندیمنقاصر باشم، چه خداوند حکيم قادر مطلق باشد، فرقی 

بنابراين گرچه احکام عقليه دو قسم هستند و يک قسم آن مثل وجوب اطاعت و حرمت عصيان خمصوص عبيد است و در خداوند جاری 
قبح عقاب بال بيان از اين  نيست اما مالکات قسم ديگری از احکام عقليه مشرتک بني مولی و عبد است و بسياری از احکام عقلی مانند

بايد اجنام داد، چه فاعل آن  شودیمچيزی که موجب هدايت ديگران  گويدیملطف  قاعدهٔ لطف نيز مهني است؛  قاعدهٔ ، مالک باشندیمقبيل 
 خداوند باشد و چه عبد. اين وجه مالزمه است. 

ين قاعده متام باشد ما بايد در باب خداوند نيز بگوييم که واجب بنابراين اشکال به آن استدالل بر اساس اين مالزمه وارد است، اگر ا
ی و بعث و زجر و واداشنت و  اگر خدا خبواهد اجنام دهد در باب خدا ختلف ندارد، در مکلف  وقتآنرا اجنام دهد،  بازداشنتاست امر و 

ی ختلف دارد، گاهی مکلف نسبت به اجنام آن مستطيع است و به نتيج ولی در مورد خداوند عدم توانايی معنا ندارد،  رسيمیمه اين امر و 
ی زبانی، اين بايد در خدا نيز جاری باشد و اگر خدا خبواهد اقدام کند  ی اهلی به معنای عام نه امر و   بينيمیمو اکنون  تواندیمالبته امر و 

را عمل کرده و در عامل فقط  اشيفهوظخود عمل نکرده است، يا بايد بگوييم که  يفهٔ وظخداوند به  معاذ هللاين نشده است، يا بايد بگوييم 
از اين دو صحيح نيست، يکی باحلّس و الوجدان و ديگری هم بالعقل و  کدامهيچکه بيان شد   طورمهاناطاعت است و عصيانی نيست، که 

 .است که در کلمات خواجه و عالمه ذکر شده است یامالزمهالربهان. اين 
 

 رد مالزمه

که به اين استدالل داده شده   شوميیم يیهاجواباشکال به استدالل مهني بود که عرض کردم، اکنون وارد  ترينمهماستدالل روشن شد، 
ی  توانیماين است که اختصاص به اينجا ندارد، اين استدالل عقلی را  دهيمیماست. علت اينکه اين حبث را بسط  از در امر به معروف و 

بوده، شکل  ایيشهر داد و لذا اين استدالل، حبثی  یتسر  ارشاد جاهل و ساير موارد و در فقه قاعدهٔ دعوت و هدايت، در  قاعدهٔ منکر، در 
 عامی دارد.

 حلی عالمهٔ جواب 

ی  املختَـَلفيک جواب اين است که به  نسبت داده شده است که اين است که اصل مالزمه را در استدالل مشا قبول دارمي که اگر امر و 
هناِک مالزمٌه بَني الوجوِب اما طرف مالزمه را با مشا موافقت ندارمي،  شودیملطف در عبيد واجب شد، در مولی هم واجب  قاعدهٔ بر اساس 
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ی عن املنکر من ناحيةِ  ما علی هللا األمر باملعروف و  جوب علی هللا، اما چه و ، مالزمه است بني وجوب اين دو بر عبد و العبد َو وجو
ی مادون اجلاء است ی مِن عبدی که امر و  ی تکوينی گرفتيد که مستلزم اجلاء است، گفتيد که امر و  ، چيز طرف مالزمه است؟ مشا امر و 

ی ما به معنای تشريعی و تکوينی مادون اجلاء کنيمیمعملی در مراتب باالتر  چه بعث و زجر تشريعی، چه آجنايی که حتی اقدام . امر و 
ی اجلائی گرفتيد.  ی طرف خدا را امر و  مالزمه بني اين دو نيست، آنچه که بينشان مالزمه است اين است که  گوييمیماست، اما امر و 

ی خدا مالزمه دارد ولی هر د ی ما با امر و  مادون اجلاء است، اجلاء مهان اجياب و الزامی است که ختلف ندارد. ما  هایو امر و امر و 
ی  مهه  هاينا، برميیمو آن طرف  گريميیم، چه آجنايی که دست طرف را کنيمیمو بعث و زجر  گوييمیمچه آجنايی که  کنيمیموقتی امر و 

 ؛ شوندیمعمليات ما طرف مقابل هنوز هم اختيار دارد، اين واجب است. اما از طرف خداوند نيز دو گونه  مههٔ مادون اجلاء است، يعنی با 

ی و واداشنت و  .١ اهلی است که به توفيق من هللا است، به انذار است، به وعده و وعيد است که به حد  بازداشنتيک نوع امر و 
 . رسدیمناجلاء و جرب 

 . رسدیمرمي که به حد اجلاء و اجبار يک درجه هم در طرف خدا دا .٢

ی اهلی مادون اجلاء و اجبار است و اين  ی خدا مالزمه است، ولی امر و  ی عبيد و امر و  آنچه قبول دارمي اين است که بني امر و 
و پرهيز از معاصی را فراهم   اهیخوبرفنت مردم را به مست  ينهٔ زمحتمًا خداوند از باب لطف بايد  گوييمیممانعی ندارد و مالزمه است، 

که داده، تبشري و انذاری که کرده است، متام آنچه که در   يیهامژدهکند و خدا نيز فراهم کرده است؛ ارسال رسل، انزال کتب، وعده و 
رد، اينها وجود دارد و چه  تکوينی و تشريعی که در دين وجود دا هایينهزم، اين اندآمدهدين وجود دارد و امامتی که قرار داده و اوليايی که 

ی اهلی در حّد اجلاء بگوييد، بني اين دو مالزمه نيست بلکه ی عبد و امر و   کسی گفته است که مشا بايد اين دو مالزمه را بني امر و 
 و هيچ حمذوری هم در آن نيست.  پذيرميیممالزمه بني مادون اجلاء است و ما آن را 

 کدامهيچجود ندارد، واقعيت خارجی اطاعت و عصيان است، خداوند نيز به تکليف خود عمل کرده است، بنابراين آن دو حمذور اينجا و 
افتاديد،  بينيدیماز اين دو حمذور نيست برای اينکه طرف مالزمه را اشتباه گرفتيد، طرف مالزمه را اجلاء و اجبار گرفتيد و در آن وادی که 

 چنني نيست. کهدرحالی

 حلی عالمهٔ اشکال به جواب 

 اين پاسخ به دو بيان حمل مناقشه قرار گرفته است؛ 

ی از طرف عبد مهواره مادون اجلاء نيست؛  .١  اوًال به اينکه امر و 
ی از منکر به حّد اجبار  به جايی که  خواهدیمو آن مراتب نيز واجب هستند، مثًال اگر  رسدیمزيرا در مراتبی امر به معروف و 

کاری کند که واقعاً آجنا نرود يعنی به اجبار نرود، مهني نيز ممکن است بگوييم واجب است، حداقل   تواندیمد، او برو  شودیممعصيت 
ی از منکر شامل قتل و ...  ی از منکر است، به خصوص اگر بگوييم امر به معروف و  در مواردی در مراتب امر به معروف و 

است در ترک معصيت. بنابراين در طرفني مالزمه، اين طرف گاهی الزام و اجبار و اجلاء که آجنا کامًال اجلاء و اجبار   شودیمهم 
 نيست که فقط غري اجلاء باشد.  طورايناست و 

، مادون اجلاء منحصر در وعده و بشارت و انذار و اينها اندگفتهاز آن طرف هم مادون اجلاء منحصر نيست در چيزهايی که بعضی   .٢
که خدا فراهم   ایيژهو تصور کنيم که مادون اجلاء است ولی در شرع وجود ندارد، توفيقات  توانيمیمگری را نيست، يک چيزهايی دي

برای اينکه کسی به مست اطاعت يا ترک معصيت برود، مثًال طرف مرتب خواب ببيند، توفيقات تکوينی که در عامل برای  کندیم
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، از اين قبيل الطاف خاصه و کندیمرا عوض  او که سرنوشت زندگی  کندیممثًال انسان به استادی برخورد  شودیمانسان فراهم 
ا   بينيمیمنتصور کرد که اجلاء نيست و مادون اجلاء است ولی واقعاً در شرع  توانیم را ایيژهو  که خداوند اين کار را برای مهه بکند، آ

نشوند،  اکثرهم جاهلوننشوند،  اکثرهم عاصونکه   کردیمن قاعده متام بود خدا بايد آن کارها را اگر اي حالدرعنياجلاء نيست ولی 
کاری کند که ضريب خطا و عصيان خيلی پايني بيايد بدون اينکه واقعًا اجبار و اکراهی باشد، اين متصور است   توانستیمخدا 

 مفروض است که مهان نيز اجنام نشده است.  ایمتوسطهبار، يک مراتب يعنی بني آنچه که االن در شرع است از تبشري و انذار و اج

ی از منکر  تواندیمپس بنابراين اين دو اشکال  به آن پاسخ وارد شود؛ اوًال طرف عبد هم مهيشه اين نيست که در امر به معروف و 
ون اجلائی طرف مالزمه است ولی واقعًا در عامل عينی خارجی مادون اجلاء باشد بلکه يک موارد اجلائی نيز دارمي. ثانيًا در طرف خداوند ماد

 اجنام نشده است. 
 


