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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  امر و 

 بيان ادله
ی از منکر از مسائلی است که از دير زمان و از مهان قرون اول حمل حبث و کالم بوده  گفته شد که وجوب عقلی يا شرعی امر به معروف و 

ی از منکر، حکم عقل را مقدم داشته، عرض کردمي.  ادلهٔ است و به مهني دليل در بيان   وجوب امر به معروف و 

 عقلی ادلهٔ 
ی از منکر وجود دارد؛   چند تقرير برای حکم مستقل عقل بر وجوب امر به معروف و 

 لطف قاعدهٔ  دليل اول؛
که استدالل به اين قاعده در وجوب  امر به معروف و   آمدیملطف است که آن را مورد بررسی قرار دادمي. به نظر  قاعدهٔ تقرير اول استناد به 

 ی از منکر تام نباشد. 

 اعانه بر جريان طاعت  وم؛دليل د
اين است که با استفاده از دو قياس ـ به مهان ترتيبی که در مستقالت عقليه دارمي ـ به وجوب شرعی امر به معروف و از حکم عقل تقرير دوم 

ی از منکر رسيمیمی از منکر از طريق مقدمات عقلی  . به اين ترتيب که صغری اول اين است که بدون ترديد متام مراتب امر به معروف و 
ی از منکر در اجرای  هاينهزممقدمات اطاعت اهلی و متهيد  يهٔ در  برای فرمان بردن از خدا مؤثر است به عبارت ديگر امر به معروف و 

بر بّر و تقوی گفته شده است، مصداقی از کمکی است که انسان و  اعانهٔ آنچه که در باب اوامر و اجتناب از نواهی در جامعه و از قبيل 
اطاعت خدا و اجنام آنچه   هایينهزمو متهيد مقدمات و  يهٔ تا طاعت خدا حمقق شود و معصيت اجتناب شود.  دهندیمافراد به ديگران اجنام 

ی از منکر نيز امری نيکو از جانب عقل  که در رواج اطاعت اهلی مؤثر است، امر نيکويی است پس . اين نتيجه باشدیمامر به معروف و 
 يجهٔ نتقياس دوم و  يجهٔ نت، و کلَّ ما هَو حَسٌن عقًال حَسٌن شرعاً ، کربای قياس دوم اين است که گريدیمبه عنوان صغری برای قياس دوم قرار 

ی که مالحظه شد صغری و کربی در هر دو   طورمهاناز منکر شرعًا جايز است.  ايی قياس مرکب اين خواهد بود که امر به معروف و 
 قياس از مقدمات عقلی بودند. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ حبث اصولی ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالزمه قاعدهٔ اجرای  حنوهٔ 
 مالزمه و توسل به احکام مستقل عقلی دو نوع است؛  قاعدهٔ البته اين را توجه کنيد که اجرای 



 3438: مارهٔ                                از منكرامربه معروف و نهي                                    

2 

گاهی قبل از فرض وجود تکليف و قبل از فرض وجود يک دين است، به عبارت ديگر اگر دينی وجود نداشته، پيامربی نيز نيامده  .١
رد برای اجرای قواعد آن احکام را اجرا کرد، اين يک مصداق و مو  توانیمعدل و ظلم مهني که خدايی وجود دارد  مسئلهٔ باشد در 

 است.  هايناقبح و ظلم و امثال  قاعدهٔ عقليه مانند  مستقلهٔ 
 يک مورد ديگر آن اين است که وجود تکاليفی از طرف شارع مفروض گرفته شده است،  .٢

 گفته شد از قسم دوم باشد.  تقرير دوم از حکم عقلشايد آنچه در بيان 
 ؟کندیمو يا فقط داللت بر وجوب عثلی  ندکیمآيا قسم اول حکم شرعی را اثبات سؤال: 

کسی بگويد که درست است که در خبش دوم نيز  وجود دارد، ممکن است  در هر دو خبش مسئله جای تأمل رساندیموجوب عقلی را جواب: 
ی از منکر  عنهای  منهینبود در مهان مأمور به و  شرعی است ولی اگر اين موارد نيز منهی عنهاو  هامأموربهيک مصداق امر به معروف و 

فرض شرع الزم باشد بلکه اگر شرعی نبود و احکام عقلی داشتيم اختصاص به نيست که حتمًا  طوريناوجود دارد، بنابراين اين امر عقلی هم 
چنني تقسيمی شده است ولی شايد اينکه  رغمیعلد و لذا شو ممکن تأمل مشا مطرح  ديگر نيزطرف  که در مهانطور   .باز اين قابل تصور بود

ذات اين دو خيلی با هم فرق نکند. البته اين حبث مهمی نيست. البته آن حبثی که مشا اشاره کرديد در جای خود بسيار مهم است، يعنی در  
وان فرض کرد برای  ، شايد مصداقی هم االن بتوجود نداشتاگر شرعی  گريميیمکه فرض مبنی بزر اينکالم ما يک سؤال اساسی وجود دارد 

سؤال اين ، و نسبت به شرع قصور دارد کسانی که پشت کوه قافی است که اصًال اينها را نشنيده است و به هيچ حنو وصول پيدا نکرده است
شرعی  وتشکيل شود در مورد اين فرد  تواندیمعقليه در حد قياس اول وجود دارد ولی آيا قياس دومی هم  مستقلهٔ در آجنا احکام است که 

پشت کوه قاف است، خدا و معاد را با عقل خود فهميده است ولی  فرد  ؟ يعنی فرض گرفتيمشودیمو عقاب و ثوابی درست  شودیمدرست 
اين دو قياس را تشکيل دهد و به يک چيز شرعی  تواندیماو آيا هيچ چيزی از شرع و نقل و رسالت و کتاب به او وصول پيدا نکرده است، 

ـ ؟ انديدهشنانی است که پيامرب و کتابی کس  برایبرسد يعنی شرعی که از عقل درآورده است؟ يا اينکه فقط مهان قياس اول است و قياس دوم 
 ـوارد شومي و حبث جدی است  خواهيمیمناين يک حبث است که االن 

عقليه گاهی متوقف بر کتاب و پيامرب و نبوت و اينها نيست، گاهی است و اينجا از قبيل  مستقلهٔ که احکام لذا اين تقسيمی که شده است  ف
اطرافش حمل حبث است هم قسمت دوم آن حمل حبث و تأمل است که اشاره کردم و هم قسمت اول  مههٔ دوم است، اگر اين سخن گفته شود 

 از آن شرع بريون آورد يا اينکه فقط قياس اول است؟  با قياس دوم توانیمآن حمل حبث است که اصًال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقرير دليل دوم

 بيان صغری
ا به اطاعت اثر دارد ترديدی و ی دليل ادر صغر  ا از معصيت و واداشنت آ ی به ديگران در بازدارندگی آ ضروره ه و ب وجود ندارداينکه امر و 

ی به کار   یامرتبه طورنيمهاين تأثري وجود دارد، البته ميزان اين تأثري بر حسب اوضاع و احوال و شرايط فرد و جامعه و  بينيمیم که از امر و 
ی متفاوت است ولی کسی در اصل تأثري ترديد ندارد،  ودر یم  دارد، البته اين اثر به حلاظ ريثتأنسبت به واجبات و حمرمات در جامعه امر و 

را به کار بگريد، طرف چه کسی باشد، حميط اجتماعی شهر يا روستا باشد، قرن پنجم يا  یامرتبهاينکه چه کسی بگويد، چگونه بگويد، چه 
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ی تأثريی  درجهٔ در  هاينا مههٔ کم باشد، بيست و ي تأثري مؤثر است اما کسی در اصل تأثري ترديدی ندارد. اگر جايی فرض کنيم که امر و 
مشروط به تأثري کردند، اگر هيچ تأثريی در آن نباشد آن را لذا فقها معموًال صغروی حسن نيست ف قاعدهٔ ندارد آن مشمول اين صغری و 

ی مؤثر باشد بنابر  ؛حسنی ندارد لذا دليل است فاين صغری صادق است و موضوع در حمدوده  ـ است گونه  يناغالبًا ـ اين مادامی که امر و 
  تأثري است ، قيدقيد آن باشدقيدی ترديد نيست و مشول دارد، اگر مقيد به  . اين صغری حملآيدیمبه دست شرط تأثري از خود مهني صغری 

 .شودیماستفاده اين قيد از خود دليل  که

 بيان کربی 
، حمل ترديد است، منتها نه اينکه اصل آن حمل ترديد »حسن است ،آنچه که در طاعت اهلی و متهيد مقدمات مؤثر باشد« يعنیاما کربی 

  .شدخواهد باشد بلکه با بيانی که عرض 

 مالکات احکام شرع

تا به امر و  شودیمکه شرع و نقل در احکام تکليفی حاالت پنجگانه دارد يعنی از مصلحت و مفسده شروع   طورمهانآن بيان اين است که 
 ی برسد؛ 

مصلحت صددرصد الزامی است و مطابق با آن يک حکم اجيابی صادر  گريدیمدر مبادی حکم مصلحتی که شارع در نظر  گاهی .١
  ؛شودیم

 ؛شودیمنابني و غريالزامی است و مطابق آن استحباب انشاء گاهی آن مصلحت، مصلحت صددرصد نيست، بي .٢
  است؛ حترميموجب حکم به صددرصد  مفسدهٔ   .٣
 طورينادر تنذير و کراهت تأمالتی نيز وجود دارد ولی روال فعلی آن را در پی خواهد داشت؛  پايني تر تنذير و کراهت مفسدهٔ  .٤

  ؛است
. گفته شودیمبار  هحاباحکم متساوی بود  مفسدهٔ خاصی نبود يا مصلحت و  مفسدهٔ اگر اين چهار حالت نبود يعنی مصلحت و  .٥

 ؛ ال اقتضايی اباحهٔ . ٢اقتضايی؛  اباحهٔ . ١شده است اباحه دو نوع است؛ 

وجود دارد، عقل هم آنگاه که بر اساس مصاحل و مفاسد  نيزاست، نظري اين دستگاه در احکام عقل ی بعث و زجر مول مخسهٔ اين احوال 
گاهی حسن در حد الزام دارد، گاهی حسن   بينيمیم الضرورهبه، باز هم اگر شرعی در کار نباشد ما کندیمو بر مبنای عقليه حکم به حسن 

 نيز مانندبنابراين عقل  ؛ر مواردی نيز اباحه استدر حد غري الزامی دارد، گاهی هم حکم به قبح الزامی و گاهی هم قبح غري الزامی دارد و د
ا را مالحظه شرع مالکات متفاوتی دارد   مالکات و مصاحل و مفاسد احکام مخسه دارد و لذا  حوزهٔ و مطابق با پنج وضعيت در  کندیمکه آ

 اين روشن است. عقل يعنی اين حجت باطنی مثل حجت ظاهری است، احکام تکليفی دارد به تعدد مهني احوال مخسه، 
بر اطاعت  اعانهٔ اين است که  پذيردیمبپذيرمي و عقل به طور مستقل  توانيمیمدر اينجا چيزی که  وقتآناگر اين مقدمه و بيان را بپذيرمي 

، فی اجلمله در جاهايی ممکن کندیمناين را عقل دريافت  ؟حسن الزامی داردآيا اما اينکه  هستندحسن  دارایو معصيت، متهيد مقدمات، 
است بفهمد، در واجبات و حمرمات دريافت عقل بر حسن است اما حسن صددرصد خري، حسن صددرصد اين است که اگر اجنام ندهد 

نکه قبح مالزم دارد، بلکه اينجا قبح مالزمی ندارد و شک هم در اينجا کافی است برای ايبه عبارت ديگر عمل نکردن به آن با قبح دارد، 
ی از منکر مادامی که تأثري دارند ول و فی الزام نباشد. اين بيانی است که در اينجا گفته شده است، بنابراين درست است که امر به معروف و 
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البته مهني حسن  کندیمنو مراتب آن هم فرقی  فهميمیمناجلمله و عقل هم حکم دارد به اينکه حسن هستند اما حکم صددرصد الزامی 
باشد کمرت  ترينيپام به حسن باالتر است و اگر حک درجهٔ لزامی مراتب دارد، آجنايی که ميزان تأثري يا امهيت آن موضوع باالتر باشد، غريا

که   دانيمیم. البته استثنائًا ممکن است مراتبی برسد که کندیم، در مراتب واجبات و حمرمات فرق کندیماست، در گناه صغريه و کبريه فرق 
ی او مسئله حل   دانيمیمو  شودیمتلف  شخصی در آجنا عقل حکم به حسن الزامی و قبح البته  شودیمکه شارع راضی نيست و با امر و 

 ترک دارد.

 مجع بندی در بيان دليل دوم
رض ما اين است که حکم عقل ع نيز. در کربی خوردیمبنابراين صغری را قبول دارمي البته مادامی که مؤثر باشد ولو فی اجلمله، يک قيد مؤثر 

ولی کم  کندیم، منتها گاهی ممکن است استثنائًا الزامی شود، فی اجلمله مصداق پيدا است به حسن را قبول دارمي اما غالبًا در حّد غريالزامی
يعنی ـ عقلی  مالزمهٔ ی است، عالوه بر اينکه در مهان موارد غريالزامی هم اين حسن درجات دارد، بعيد هم نيست بگوييم که آن حکم شرع

در اصل هر چه عقل  گوييمیمکه   طورمهانآن هم در خصوصيات حکم شرع هم تابع عقل است، ـ  کّل ما حکَم بِه العقل حکَم بِه الشرع
که   در مواردی هم که دريافت عقل است باز شرع با آن مطابق است،  هايییکار ، در تفاصيل و ريزه  گويدیمنيز آن را حکم بگويد شرع 

مالزمه در  قاعدهٔ حکم شرع نيز به  درجهٔ خيلی پايني دارد، شرع نيز يک استحباب ضعيف دارد. در جايی که درجه باالتر است،  درجهٔ حسن 
در ـ  کّل ما حکَم بِه العقل حکَم بِه الشرع ـمالزمه  قاعدهٔ  گوييمیملذا ايی هم که وجوب باشد، وجوب است فتفاصيل باالتر است. آجن

ل، . تفاصيل شرع هم تابع است، نه فقط در اصفهمدیمهم در تفاصيل حکم است تا آجنايی که عقل مستقًال و واضح آن را  واصل حکم 
 تابع است.حکم و کيفيت  درجهٔ  و هايژگیو در تفاصيل هم تابع است، 

ی از منکر را کامل کند تام نيست. اين مهان دليل دوم فی اجلمله در موارد نادر ممکن است متام شود ولی به عنوان اينکه ام ر به معروف و 
اعانه هم با  تفاوتبر بّر گفته شده است،  اعانهٔ بر امث گفته شده است، عني مهني قاعده در  اعانهٔ بر بّر و تقوی و  اعانهٔ  واعداست که در ق

حبث امر به  وقتآنمقدمه در اصطالح اصولی اين است که اعانه متهيد مقدمات للغري است، مقدمه اجنام مقدمات در فعل نفس است، 
 معروف مصداقی از مهان حبث اعانه است که بعد خواهيم گفت.

 اين دليل غريمستقل عقلی است چون از شرع کمک گرفته شد.سؤال:
است مفروض گرفتيم معروف و منکر شرعی است، با  طورنيمهيم که بّر و تقوی يا عقلی است يا شرعی، در اينجا هم جواب: مفروض گرفت

 .کندیمفرض اينکه چنني چيزی است او مستقًال حکم 
را از شرع استفاده » یتعاونوا علی الرب و التقو «اينکه منتهی در ادامه  کنيمیمما اين را که متهيد اطاعت حسن است را از عقل اخذ سؤال: 

 ؟کنيمیم
در اعانه مهني بيان است و نتيجه عقل نيز ببينيم به عقل به طور مستقل متسک شده است. البته  خواهيمیمبا قطع نظر از آيه. نه؛ جواب: 

 .رساندیمنآن استحباب است و آيه نيز بيش از استحباب را 
بر امث که اين روی ديگر از اين سکه است   اعانهٔ  قاعدهٔ  شودیمح کمک به اجنام معصيت دارد و آن اين است که قب نيز یاين قاعده روی ديگر 

ی از معروف که بعدها حبث   شودیمبر معصيت  اعانهٔ که در اينجا موضوع حبث ما نيست. در واقع قبح  به آن  کنيمیمکه امر به منکر و 
 مستند است. 
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 تقرير  شيخ انصاری و امام مخينی از حکم عقل دليل سوم؛
ی از منکر،تقرير سوم  اعانه يا يک  قاعدهٔ در ـ بيانی است که برخی از بزرگان از مجله حضرت امام  از دليل عقلی بر وجوب امر به معروف و 
 ماتی دارد؛ است و آن بيان مقديز آورده شده در جلد اول و مکاسب حمرمه کتاب ، در  اندآورده ـجای ديگر

 
 ؛ شودیمگذاشته شده است به دو قسم تقسيم   مکلف عهدهٔ صورت الزامی يا حترميی بر يک مقدمه اين است که تکاليف و وظايفی که به 

يعنی آن  به ترک واجبی يا به وقوع حمرمی از طرف هيچ کس راضی نيست؛ ميدانيم که شارعيک نوع واجبات يا حمرماتی است که  .١
جنام به هر شکلی است ا خواهدیممصلحت ملزمه است که با قطع نظر از اينکه چه کسی اجنام دهد شارع  آنقدرمصلحت 

اجنام نشود. اين قسم  خواهدیماز الزام است که با قطع نظر از اينکه چه کسی اين را ترک کند  یادرجهبگريد، يا آن مفسده در 
علم دارمي که شارع  گوييمیمو حکومت يکی از مقدمات مهني است، ، در واليت شودیممهان است که در دليل حسبه گفته 

  رضايت دارد.داشته باشد وجود داشته باشد و کسی زعامت آن را بر عهده اينکه در جامعه نظم نسبت به 
او صدور از خود او مکلف به آن امر است يا عدم صدور از  يهٔ زاو معمول و متعارف واجبات و حمرمات است که هر کسی از  .٢

به اين شخص مبنای مصلحت يا مفسده است که حلق حليه نکند، اين از آن اموری  حکم موضوعيت دارد، صدور و انتساب اين 
است   ترينيپا درجهٔ ه خود آن شخص است، در نيست، بلکه به شکلی است که مربوط ب نعلم من الشارع بوقوعه بأی حنوٍ که 

 به مکلفني موضوعيت دارد و دخالت در تکليف دارد. آن که در آن اوج نيست و جهت صدور و انتساب

ی از منکر واجب است، اگر چيزهايی از آن قبيل شد، مثال اين   فرمايدیمبعد  که در قسم اول حتمًا بايد بدانيم امر به معروف و 
اين اجنام شود و به هر شکلی هر کسی هر کاری  خواهدیمنزيادی کشته شوند، شارع  یهاانساناست که شهری منفجر شود، 

کشتار مجعی    یهاسالحامتی و  یهاسالحکه در   يیهاحبثرع راضی به اين نيست. يکی از ، قتل نفسی است، شااجنام دهد تواندیم
بايد اجنام دهد و  تواندیماز اموری است که در آن درجه از امهيت است که هر کسی هر کاری مورد مهني است، اين  شودیمگفته 

ا را تقويت   از آن نيز بايد پرهيز کرد. کندیمحتی مقدمات و اموری که احتمال آ
ی از منکر واجب است، اين مهان است که در استدالل قبلی   گفتيمیماين دو نوع است که در قسم اول مهه بايد بگوييد امر به معروف و 

واجب است، حسنش حسن صددرصد است، کجا؟ آجنايی   گويدیمواجب است عقل هم  يک صورت دارد که بايد بگوييم امر به معروف
از آن امور قسم اولی که اگر اين شخص خاص مکلفی هم در کار نبود من بايد جلوی آن را  دهدیمنو يا اجنام  دهدیمکه کسی دارد اجنام 

 ری کنم که اجنام نشود. آن قسم حکم عقل مستقل در دليل قبلی بود. يک کا درجهٔ بگريم يا کاری بکنم که در واجب اجنام شود يا در حمرم به 

 نظر استاد اعرافی
واجب باشد، ادنی چيز کمی گرفت ولو  توانیمنموال را که  ارادهٔ موالست،  ارادهٔ اما قسم دوم چه فرقی با قسم اول دارد؟ قسم دوم هم باالخره 

موالست و  ارادهٔ ولی در يک نگاه کالن مهه  انددرجهدرست است که اين دو قسم دو  يا ادنی حمرم باشد، اين نقش در سعادت فرد دارد.
گناه، صغريه و کبريه است ولی با يک نگاه علمای اخالق فرمودند   گوييمیمجاللت مولی هم روشن است. عني اين است که با يک نگاه 

حرمت اهلی است و لذا اين قسم دوم هم اگر دقت کنيم و يک نگاه  . در برابر خداست و شکسنت گويدیممهه کبريه است، فقه هم مهني را 
کلی بيافکنيم و جاللت شأن موال و نقش اين عمل در سعادت و شقاوت شخص بنگرمي نبايد اين را با قبل فرق بگذارمي، مهه يک کاسه 
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ی از من گوييدیمکه در قسم اول   طورمهانو وقتی يک کاسه شد  شودیم کر واجب است در قسم دوم هم بايد اين را امر به معروف و 
بگوييم. اين هم تقرير سوم است که اينجا وجود دارد و جواب آن روشن است، جوابش اين است که درست است که آن کلی مهم است ولی 

م. درست است که ، مهني احتمال فرق کافی است که حکم عقل مستقل نداشته باشيکندیمکه قسم دوم با اولی فرق   دهدیمعقل احتمال 
که اينها مثل هم هستند، واقعًا اينها ممکن است فرق داشته باشند. اين احتمال   رساندیمناين تقرير را ارائه کرديد ولی هيچ وقت ما را به قطع 

 فرق کافی است برای اينکه عقل مستقًال نتواند حکم کند.
 


