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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وجوب حفظ نظامدليل عقلی / قاعده ادله / موضوع: 
ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  ادله/امر و 

 عقليه ادلهٔ 
ی از منکر   عقليه را در چند حمور مورد حبث و بررسی قرار دادمي و در تطبيق اين دليل بر حبث ادلهٔ پنجمني دليل از  گفته امر به معروف و 

ی از منکر  در تواندیم اجلملهیف» شکر منعم«شد برخی مراتب و موارد از   مصداقيت پيدا کنند. امر به معروف و 
نيز به مهني منوال هستند؛ يعنی بيانی که  -»هدايت«و » ارشاد« -سابق  قاعدهٔ و آن اين که دو  کنيمیمرا بيان  یاتکملهدر پايان حبث 

ی از منکر   در و » هدايت«و » ارشاد« قاعدهٔ سه  دانيدیمکه   طورمهان -در اين دو قاعده نيز گفت.  توانیمگفته شد را امر به معروف و 
ی از منکر  « سل و منسجمی هستند، فلذا مهان بيان در آن دو قاعده نيز جاری است و نياز به حبث بيشرت قواعد متسل »امر به معروف و 

 -نيست.
تا به اينجا پنج دليل را بررسی منودمي؛ اما دليل ششمی نيز در بعضی از کلمات علماء آمده است، به اختصار به اين دليل نيز اشاره 

 است.» حرمت اخالل به نظام«يا به عبارت ديگر  »وجوب حفظ نظام«. دليل ششم عبارت است از کنيمیم

 »وجوب حفظ نظام«دليل ششم؛  
در کلمات  احتماالً ؛ اندکردهبه اين دليل   یااشارهشرح تبصره  ضياء دراين دليل در کلمات برخی از علماء آمده است از مجله مرحوم آقا 

امنابعی که به  -علماء قبل از ايشان نيز آمده باشد اما در جواهر و ... بيان نشده است.  عبارت است از جواهر و  کنيمیممراجعه  آ
ی امر به معروف  آقای منتظری ؛ که البته هيچ يک از اين کتب در موضوع فقيهواليتفقه و فقه الصادق و  املعارفدايرةفقهيه و  موسوعهٔ  و 

 اهللحبحيدر  نوشتهٔ به دست ما رسيد که ، کتاب ديگری نيز به نام فقه االمر باملعروف و النهی عن املنکر وسط کار باشدیمنمبسوط از منکر 
 -يکی از طالب لبنانی است و حتليل و تقريرهای خوبی دارد. 

بيان خواهيم کرد و سپس تطبيق  قاعدهٔ اين  دربارهٔ دليل ششم داشته باشيم و فقط چند نکته  دربارهٔ قبل  ادلهٔ حبث مفصلی مانند  خواهيمیمن
 آن را عرض خواهيم کرد.

 »وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ  منشأو  مبنا
عقل به وجوب  کنندیمبعضی وجوه حکم عقلی به مشار آمده است و مدعيانی وجود دارند که ادعا  بنا بر» وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ 

وجوب « قاعدهٔ و با اين مالحظه  دانندیمبه حکم عقل حرام و اخالل و هرج و مرج در نظام اجتماعی را  کندیمحفظ نظام اجتماعی حکم 
است؛حتی  شدهگفته» وجوب حفظ نظام«ديگری نيز برای  ادلهٔ عقلی بيان شده است البته غري از حکم عقل،  ادلهٔ در ضمن » حفظ نظام
ااست که اين قواعد رواياتی دارند که  شدهگفتهيد يا اصالة الصحة و ...   قاعدهٔ فقهی مانند  قاعدهٔ  چننين در ضم  قاعدهٔ به  یااشاره آ

وجود دارد اما واقع مسئله اين است که » وجوب حفظ نظام«نقلی نيز بر  ادلهٔ دارند؛ فلذا ممکن است ادعا شود که » وجوب حفظ نظام«
حکمی عقلی و الاقل حکمی » وجوب حفظ نظام«حکمی عقلی در اين باره وجود دارد، امر مرجح و قابل قبولی است؛ يعنی پذيرفنت اينکه 
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اين حکم باالتر از حکم عقالئی است. به بيان ديگر حکم عقلی مبنی بر قبح اخالل به نظام وجود دارد و  کنمیمعقالئی است البته فکر 
وجود دارد » وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ اينکه شواهد نقلی بر  رغمیعلو لذا  شودیمحکم الزامی  منشأه اخالل به نظام دارای قبحی است ک

 .باشدیمدليل عقلی در مورد اين قاعده دليلی تام  آيدیماما به نظر 
حرمت «؟ اين حمل حبث است؛ ممکن است گفته شود گرددیبرم، بالذات است يا به چيز ديگر اين حکم عقلی مستقلآيا البته اينکه 
حکم عقلی مستقل بالذات است و البته اولی اين است که بگوييم اين حکم عقل وابسته به چيز ديگری است و به ساير » اخالل به نظام
» اخالل به نظام«اين جهت از  شودیم -که قبيح هستند   -قتل و مفاسد ديگری  منشأچون حرج و مرج  مثالً ؛ گرددیبرممالکات عقليه 

است باالخره   -»حرمت اخالل به نظام«بالغري بودن حکم عقل بر  -اولی احتمال دوم  بنابراين، اين جهت بعيد نيست؛ باشدیمقبيح 
 حکمی عقلی است.» حرمت اخالل به نظام«

 بنابراين: 

قانون عقلی است و نياز به دليل نقلی » ب حفظ نظاموجو «و يا به تعبري ديگر » حرمت اخالل به نظام« قاعدهٔ اظهر اين است که  .١
 ندارد، گرچه مؤيدات شرعی برای آن وجود دارد.

اساير مفاسد است و قبح  منشأاز قبيل اينکه اخالل نظام  گرددیبرم تریایيشهر اين قانون عقلی به مالکات  .٢ به اخالل نظام نيز  آ
او قبح اخالل نظام متأثر از قبح  کندیمسرايت   .باشدیم آ

اکه بعضی از   شودیماز اين قانون قوانني متعدد ديگری نيز متولد  .٣ » وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ فقهی است فلذا  یاقاعدهدر حد  آ
و اصالة الصحة و ... » يد« قاعدهٔ و نيز مبنای قواعد فقهی ديگری مانند  گريدیممبنای برخی احکام و مسائل متعارف فقهی قرار 

 .گريدیمقرار 

و تفصيل آن نياز به فرصت  کنندیمرا حيث جايگاه آن مشخص و روشن » وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ مبنا و هويت  شدهگفتهنکاتی که  
و در فقه در تضاعيف کلمات آمده است وجود ندارد » نظام حرمت اخالل« قاعدهٔ فقهی مستوعبی در باب  یهاحبثبيشرتی دارد؛ البته 
صورت امجالی به اين حبث پرداخته شده است درحالی که دارای ظرفيت بااليی است و قانونی عقلی است که  ز بهنيو در قواعد فقهيه 

 مورد تأييد شرع و از قواعد اجتماعی است.

 حکم عقل در قاعده هٔ يپااصل و 
 عقلی و شرعی دو تعبري در ميان کلمات علماء وجود دارد؛ قاعدهٔ اين  دربارهٔ 

 وجوب حفظ نظام .١
 اخالل به نظامحرمت  .٢

؛ يعنی چيزی را عقل که باشدیمبه عنوان حکم عقلی » حرمت اخالل به نظام«از ميان اين دو تعبري آنچه اصل است،  آيدیمبه نظر 
نظام بايد حفظ  گويدیم، از هم پاشيدن نظم اجتماعی است که عقًال قبيح است، بر اساس آن عقل داندیماصلی حکم  يهٔ البالذات و 
 نرسد. -از هم پاشيدن نظم اجتماعی  -اری اجنام شود که به آن مرتبه شود و ک

 بيان کرد؛ توانیمو آن حکم را با دو تعبري  کندیمدر موارد خمتلف که عقل حکمی را بيان 

 تعبري سلبی؛ مانند وجوب حفظ نظام .١
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 تعبري اجيابی؛ مانند حرمت اخالل به نظام .٢

، شودیمکه به ظلم ختم   »تعبري سلبی«از ميان اين دو تشخيص داد ولی در بسياری از موارد و بر حسب مورد بايد دقت کرد تا اصل را 
 اصل است.

 سؤال: تالزمی وجود دارد؟
  تالزم وجود دارد. قطعاً جواب: بله 

اصلی  يهٔ پاو اخالل نظام مصداق آن است فلذا  شودیماصلی اين است که مفاسدی در مورد وجود دارد و ظلم  هستهٔ به عبارت ديگر 
 است. » قبح«و » اخالل نظام«حکم 
 ١٢:٠١سؤال:

، مالزم است ولی پايه از آجنا شروع شوندیماين با آن افعالی که موجب حفظ نظام و پرهيز از اخالل به نظام  حتماً جواب: بله ولی 
 .شوندیمو اينها به صورت مالزم بر آن مرتتب  شودیم

ی از ضد «کل نيست که بگوييم حفظ نظام اصل و پايه است و از باب به بيان ديگر در اين مورد به اين ش گفته » کندیمامر به شئ 
است، بلکه اصل اين است که کاری که فروپاشی نظم اجتماعی را اجياب   -حفظ نظام  - مالزم با آن -حرمت اخالل نظام  -شود آن 

 الزم است.» وجوب حفظ نظام«اشکال دارد بنابراين  -شودیمبه دليل اين که اين کار منجر به اخالل به نظام  - کند

 »نظم«مفهوم 
است و مربوط به نظم  -اجتماعی  يهٔ عرفنظم عقاليی و  -» نظام اجتماعی«در اين قاعده » نظام«که روشن است مراد از   گونهمهان

نظم «است و در اين مورد مقصود آمده است غري از اين  »وجوب حفظ نظام«؛ آنچه در کلمات حضرت امام از باشدیمناسالمی 
 است؛ به عبارت ديگر اخالل به نظام اجتماعی حرام است.» اجتماعی

رتی نيز  یامرتبهنظام اجتماعی دارای مراتبی است و  قبل،  نکتهٔ متصور باشد بر اساس  تواندیماز آن نظام پايه است ولی نظامات برتر و 
با مکاتبه نظم سازمان را حفظ کرد  توانیمدر سازمانی  مثالً ؛ باشدیمنناظر به نظامات برتر » حفظ نظام واجب است«اين که گفته شد 

است،  نظم اجتماعی نيز به اين ترتيب اين کار را اجنام داد، تريشرفتهپو  تريچيدهپ یهاروشبرقرار کرد و يا به  را و يا با اتوماسيون نظم آن
از حفظ نظام الزم است که اگر آن را اجنام ندهيد نظام  یااندازهنظمی که در اين قاعده مراد است مبتنی بر اخالل نظام است يعنی 

مطلبی که قبًال گفته شد مبنی بر اينکه در حکم عقل مستقل حکم الزامی و حکم ترجيحی وجود  بر اساس -اما  ريزدیماجتماعی به هم 
؛ فلذا در اين مورد نيز باشدیمندرجات باالتر آن راجح است و واجب  -شرعی در احکام عقل متصور است.  مخسهٔ حکام دارد بلکه ا

است که اگر اجنام نشود  یامرتبهوجود دارد که واجب است و اين » حفظ نظام«از  یامرتبهاگر وجوب حفظ نظام را در نظر بگرييد، 
اباالتر از آن يعنی اصالح نظامات و ارتقاء  مرتبهٔ ، در ريزدیمبه هم اخالل در نظام اجتماعی اجياد شده،  و اين اصالح  گويدیمعقل  آ

 ترجيح حتسينی است و نه ترجيح الزامی. ،خوب و نيکو است ولی اين خوبی ارتقاء
است که اگر  یامرتبهاست و نه نظم اسالمی و... . و وجوب نيز فقط در » نظم اجتماعی«نظمم در اين قاعده «بنابراين مقصود از 

 .ريزدیمنظم حفظ نشود نظام به هم 
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 اخالل نوعی يا شخصی
 شخصی و موردی است؟ يا نوعی -که بيان ديگر آن وجوب حفظ نظام است   -سؤال ديگر اين است که آيا حرمت اخالل به نظام 

رفع حرج شخصی است و نه نوعی گرچه احتمال نوعی بودن آن نيز وجود  شودیمحرج مطرح است که گفته  قاعدهٔ است؟ مانند آنچه در 
، احتمال ديگر اين است که رفع حرج نوعی مالک شودیم؛ در هر موردی که برای شخص مکلف حرجی پيش آمد حکم برداشته دارد

 البته نظر معروف شخصی بودن حرج است. شودیمآن موجب رفع حکم  آيدیمبه وجود  هامکلفباشد؛ يعنی حرجی که برای نوع 

 بيان احتماالت
 نيز اين سؤال مطرح است؛  »حرمت اخالل به نظام« قاعدهٔ در 

، اين اخالل به نظام شودیماجنام شود موجب به هم رخينت نظم  -مانند اجنام اين تظاهرات  -گاهی اگر عملی مشخص  .١
 شخصی است، يعنی مهني مورد موجب اخالل به نظام شد.

ولی اگر نوع افراد اين کار  شودیمناگر شخص از چراغ قرمز عبور کرد اين موجب اخالل نظام  مثالً گاهی به اين شکل است که  .٢
 .ريزدیمنظم شهر به هم  رسم و قانون شود -عبور از چراغ قرمز  -اگر را اجنام دهند، يعنی 

مالزمه حکمی شرعی  قاعدهٔ آيا اخالل به نظامی که عقلی است و  با  است» حرمت اخالل به نظام« قاعدهٔ اين يک سؤال جدی در 
 و نيز شواهدی در شرع بر آن وجود دارد، اخالل مراد در اين قاعده موردی و شخصی است يا اخالل نوعی است؟  شودیم

 اگر مقصود اخالل شخصی باشد؛ بايد  .١
 از اخالل باشد، بايد گفته شود اين کار حرام است.  یادرجهو موجب اخالل است اگرچه  دهدیم. هر کاری که فرد اجنام الف   
؛ اين کار ديگر خوردیبرمناگر فردی از چراغ قرمز عبور کرد و به جايی  مثالً ب. اما اگر کار شخصی موجب اخالل نيست    

 -د چون موجب اخالل نبو  -حرام خنواهد بود 
 .شودیماگر مقصود اخالل شأنی و نوعی باشد؛ يعنی کاری است که اگر رواج پيدا کند موجب به هم خوردن نظم   .٢

 نظر استاد و قول به تفصيل
 -در اين مورد و در اين حکم عقلی بعيد نيست که بگوييم اخالل نوعی مراد است البته با تفصيلی که گفته خواهد شد. ظاهر اين است 

عقل به عنوان امری  -اين ادعای وجدان و ارتکازات عقلی و عقالئی است مانند رعايت قوانني است که مبنای آن اين مطلب است 
کاری که اگر اجنام شود، رواج يافته، موجب   گويدیمبرخالف حبث حرج و ضرر. به بيان ديگر عقل  کندیمنوعی در اين مورد حکم 

و شايد بتوان گفت فعلی که ظرفيت و شأنيت اين را دارد که  شودیمنشخصًا اآلن بر آن اخالل مرتتب اگرچه فعًال و  شودیماخالل 
 وجودترديدی در ذهنم  -موجب اخالل نظام شود، موضوع حکم است و اينکه اخالل نظام حرام است يعنی چنني کاری حرام است؛ 

ايد بگوييم نوعيت و شأنيت برجسته و قريب به فعل است يعنی به برا ترجيح دهد، نوعيت و شأنيت اگر کسی اين احتمال  -دارد 
بنابراين  شودیمو در نتيجه منجر به اخالل نظام  دهندیمافراد نيز اين کار را اجنام  يهٔ بقبگذارد  زير پاشکلی است که اگر فرد اين قانون را 

مانند اينکه اگر  گريددر برمی قطعاً ظام مواردی را گه شخصی باشد را نيز بتوان کرد، يعنی بگوييم اخالل به ن ایيانهمشايد احتمال تفصيل 
؛ موارد نوعی و شأنی در جائی است که قريب به فعل شودیمشامل  حتماً ، اين موارد را ريزدیماين تظاهرات را اجنام داد، نظام به هم 
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به جای اينکه بگوييم شخصی يا نوعی مالک است که   استدو احتمال  يانهٔ م؛ شايد اين موارد را نيز شامل شود، اين تفصيلی باشند
يعنی ظن و احتمال قوی وجود داشته  -بگوييم شخصی مالک است و شأنی و نوعی در مواردی مالک است که قريب به فعل باشد 

  -بايد از آن نيز پرهيز کرد.  گويدیمباشد که منجر به اخالل شود عقل 
 ؟گرددیمنبر اين به تفسی ما از اخالل  سؤال:

بگوييم يا نه؟ يک حبثی نيز در مفهوم اخالل وجود دارد ممکن است کسی بگويد  هک دامنیمنو  کندیمدر ذهنم خطور  کامالً جواب:  
ايی  رخيتگیهمبهمالک اخالل اين نيست که نظام اجتماعی اآلن به هم بريزد، ممکن در آن به شکلی .... کند و در درجات قبل از 

 را اخالل در نظر بگريد. اين احتمال نيز ممکن است. شوندیمبگوييد اين درجات نيز اخالل است و مقدماتی که منجر به اخالل 
موضوع  قطعاً اخالل شخصی  گوييمیميا به عبارت ديگر  دهيمیماگر هر يک از اين دو را قائل شومي نوعی تفصيل را ترجيح  هرحالبه

أنًا و نوعًا خمل است اگر شأنيت قريب به هم پاشيدگی باشد و حمتمل قوی يا ظن قوی در آن وجود داشته باشد، حکم است و آنچه ش
ممکن است و لذا  کندیمدر کنار اين آن را افاده  یاقاعدهاين قاعده است و يا  بر اساسآن نيز موضوع حکم عقلی است، حاال يا 
دفع ضرر حمتمل است که منضم به اين قاعده  قاعدهٔ يا اينکه اين قاعده هم شبيه  گريدیم بگوييم خود اين قاعده حاالت شأنی را دربر

 ؛ به يکی از اين دو بيان، ولی نتيجه تفصيلی است که گفته شد.گريددر برمیو مراتب احتياطی آن را نيز  شودیم
 يا ... گريميیمنوعی و شأنی را مرادف هم در نظر آيا سؤال: 

شايد تفاوت اندکی داشته باشند. شخصی بودن در آجنا روشن است مانند اينکه شخصی اآلن مببی را منفجر   گوييمیمجواب: هر دو را 
اين کاری است که بالفعل ... اما گاهی  شودیمکند اگرچه کسی هم کشته نشود، خود منفجر کردن اين مبب موجب به هم رخينت شهر 

باشد اگرچه اخالل بالفعل به او مرتتب  شودیمو چند نفر ديگر کاری را اجنام دهند موجب به هم رخينت شهر به  اين شکل نيست اگر او 
موضوع حکم است و  قطعاً مصاديق شخصی  گوييمیم، نشد ولی اگر اين کار رسم شود موجب اخالل است و مقصود ما اين است

، اين موارد نيز افتدیماتفاق  پاشيدگیازهمو  دهندیمجنام دهد افراد متعدد اجنام مواردی که شأنی است و يا نوعی به معنای اينکه اگر او ا
حال از باب اينکه  -مواردی که شأنيت قوی است يا حمتمل قوی است و يا احتمال قوی است -؛ باشندیممشمول حکم عقل  اجلملهیف

 .گريدیممانند دفع ضرر حمتمل و... کنار آن قرار کمکی   یهاقاعدهيا نه از باب اينکه  شودیماين قاعده آن را شامل 

 »حرمت اخالل به نظام«بروز تزاحم 
مشمول قوانني فقهی » حرمت اخالل به نظام«را  کنار گذاشت؛ اين قانون » حرمت اخالل به نظام«حکم عقل به در مقام تزاحم  توانیم

اسقاط نظام جائری  مقدمهٔ و اصولی است، مانند اينکه اگر حفظ نظام با تکاليف شرعی ديگری تزاحم پيدا کرد يا اينکه اخالل به نظام 
اخالل نظام واجب باشد مانند اينکه مرحوم امام فرمودند ممکن است  مواردی. در شودیمجاری  و مهمشد؛ در اين موارد تبعا قانون اهم 

» حرمت اخالل به نظام«که قانون   گويدیمنوجود دارد فلذا هيچ فقيهی  تریمهمزيد و اعتصاب بکنيد و بشکنيد زيرا واجب يبه خيابان بر 
ف فقها در مباحث زمان انقالب به اهم و مهم  البته اهم و مهم در اينجا مصداقی است، اختال گريدیمنهيچ قانون امهی قرار  الشعاعحتت

پس نظم را برهم نزنيد،  شودیمن گفتندیمو برخی  دانستندیمن، بعضی اسقاط نظام را اهم گشتیبرمکردن و يا عملياتی شدن انقالب 
فظ نظام در شرايطی الزم و يا احتمال عملياتی شدن آن احتمال عقاليی است فلذا گفتند ح شودیمهم اهم است و هم  فرمودیمامام 
 زيد و اعتصاب بکنيد و بشکنيد. يبه خيابان بر  نيست

 . گريدیمقرار » اهم و مهم«تزامحات و  چارچوبهٔ در » حرمت اخالل به نظام« قاعدهٔ بنابراين 
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 پروژه دهٔ يا
حبث بسيار مهمی است و از مطالب کليدی فقه اجتماعی است که بايد ابعاد بسياری از آن مورد حتقيق و بررسی قرار گريد  ،اين حبث -

 -بدی خنواهد بود جمموعهٔ و اگر مجع شود  مياکردهاز اين را اشاره   يیهاگوشهو در اين ده سال گذشته  

ی از منکر » حرمت اخالل به نظام«تطبيق   با امر به معروف و 
از  یامر به معروف و «داللت بر اين دارد که » حرمت اخالل به نظام«تطبيق حبث با اينجا اين است که در کلماتی آمده است که 

نيز قرار داد که ارشاد جاهل يا هدايت » هدايت« قاعدهٔ و » ارشاد« قاعدهٔ به بيانی اين را دليلی برای  توانیمواجب است. » منکر
ز نيازمندان به هدايت ممکن است با اين حبث ارتباط پيدا کند و اين بيان نيز وجود دارد که گرفنت جلوی مفاسد الزم است زيرا در بسياری ا

بعضی از تکاليف الزامی مولی مورد يا اگر  ريزدیمشکلی نظم اجتماعی به هم  يابند بهمواقع مفاسد و منهيات شرعی اگر در جامعه رواج 
 ، اين استداللی است که شده است.ريزدیمتوجه قرار نگريد نظم اجتماعی به هم 

لطف   قاعدهٔ که در مورد   شدهگفتهدر مورد قواعد قبلی   -جواب و بررسی اين استدالل نيز مشابه بعضی از مباحث و قواعد قبلی است 
دفع ضرر «و » شکر منعم« قاعدهٔ اما  شوندیمنمورد استدالل واقع  اصالً به شکل کلی به آن استدالل کرد و دو مورد  توانیمنگفتيم که 

در اين مورد نيز حبث واضح است؛ از حلاظ  -. در هر متفاوت بود» اجلملهفی«قابل استدالل هستند البته حدود  اجلملهفیو ... » حمتمل
، بله کندیمگفت داللت   توانیمو نه  کندیمنبر آن داللت » وجوب حفظ نظام«گفت   توانیملق نوع معروف منکر نه به شکل مط

ابرخی از منهيات و منکرات شرعی مانند قتل و ... وجود دارند که اگر با  ، اگر بگوييم خوردیممقابله نشود نظم اجتماعی به هم  آ
نيز وقتی حبث   قضادر باب  قضا؛ مانند باب شودیماست، اين موارد نيز داخل در موارد احتياطی و شأنی نيز الزم » وجوب حفظ نظام«

 شرايطیمتسک شده است در آجنا گفته شد هر گاه که  قضابرای وجوب » وجوب حفظ نظام«کردمي مهني مطلب را بيان کردمي که به 
است، » از منکر یامر به معروف و «از باب  تریقو  قضاالزم است البته در باب  قضاموجب اخالل به نظام شود،  قضاباشد که نبود 

ی نسبت به  هامعروفبنابراين برخی از  او منکرها وجود دارند که ترک امر و  که گفته   ایيرهدافعليًا يا شأنيًا ، شخصيًا يا نوعيًا با  - آ
، اگر در موردی اطمينان يا ظن قويی وجود داشت که اين امر شودیمناما در بسياری از موارد چنني  شودیمموجب اخالل به نظام   -شد

ی مانع از اخالل  موارد معروف و  ةبالنسببه اين شکل است، اين  اجلملهیفتبعًا واجب است اما مهواره چنني نيست بلکه  شودیمو 
 منکر بود؛ 

ی از منکر است  - شودیمنقلبی مشمول اين دليل  مرتبهٔ مراتب معروف و منکر،  بالنسبهٔ اما   -اگر بگوييم از مراتب امر به معروف  و 
است و مزاحم ندارد و مراتب  ترواضحلسانی  مرتبهٔ رضايت و امور قلبی دخالت در اخالل ندارد اما بقيه مراتب دخالت دارند منتهی 

قلبی از مدلول اين حکم  مرتبهٔ اشد و لذا باالتر مشمول اين است که اقدام شود منتهی حکم عقلی اين است که مشروط به مزاحم امهی نب
 عقل خارج است اما مابقی مراتب نه؛ بنابراين از حلاظ انواع و مراتب معروف و منکر قائل به تفصيل هستيم.

 

 بندیمجع
هر و مجع عقلی است مانند جوا» از منکر یامر به معروف و «وجوب مجع زيادی از بزگان فرمودند که که مالحظه منوديد   گونهمهان

 .بزرگی از علماء گفتند مسعی است
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از ادله مالحظه   هر يکدر بعضی از موارد و مراتب معروف و منکر عقلی است به تفصيلی که در  گوييمیمما نيز در بني اين دو قول 
عقلی حمض و کامل است و نه مسعی کامل است بلکه در حدودی  گوييمیمکرديد و مسعی است در غري آن موارد و مراتب؛ بنابراين نه 

 کردیمواجب است و اگر هيچ دليل شرعی هم وجود نداشته باشد عقل اين حکم را بيان » از منکر یامر به معروف و « گويدیمعقل 
است و متام موارد و مراتب را در بر مسعی مطلق  ادلهٔ و در حدودی عقل قائل به اين وجوب نيست و بايد به اطالقات متسک کنيم لذا 

عقلی حمدود به حدودی است هم از حيث نوع معروف و منکر و هم از حيث مراتب. ضمن اينکه معلوم شد که اين  ادلهٔ ولی  گريدیم
اارشاد و هدايت اثر دارد البته در  قاعدهٔ  ديگر از تعليم و تربيت مانند یهاحبثقواعد عقلی در   ادلهٔ حبث  مثرهٔ  صيل.نيز به صورت تف آ

و لذا برخالف بسياری از فقهای مشهور متأخرين و کسانی که از عقلی  بردیمحکم است و استحکام کار را باال  هایکاریريزهعقلی در 
ی از منکر اندگرفتهبودن فاصله    پايگاه و جايگاه قوی دارد. اجلملهیف، تأکيد دارمي که عقليت در امر به معروف و 

ی از منکر« ادلهٔ  یبنددسته  »وجوب امر به معروف و 
شرعی ديگر که ممکن است مصداق آن  امر  عامهٔ بلکه به قواعد  روميیمناين يک حمور از ادله بود و در حمور بعدی سراغ آيات و روايات 

ی از منکر باشد، مراجعه   نقلی رجوع خواهيم کرد. ادلهٔ و در حمور بعد از آن به  کنيمیمبه معروف و 
ی از منکر« ادلهٔ   دارای سه حمور است؛» امر به معروف و 

 عقلی؛ که شش دليل بود؛ ادلهٔ  .١
افقهيه که ممکن است بتوان به  عامهٔ قواعد  .٢ ی از منکر«در  آ  استدالل کرد.» وجوب امر به معروف و 
 خاصه از آيات و روايات. ادلهٔ  .٣


