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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکرموضوع:   احکام / امربه معروف و 
ی از منکر«فصل دوم؛ کيفيات حکم   »امر به معروف و 

ی از منکر«نفسی يا غريی بودن   »امر به معروف و 
ی از منکر مطرح است، نفسيت و غرييت اين تکليف است، يا جاهايی که  حبث ديگری که در کيفيات وجوب امر به معروف و 

 مستحب است، اين تکليف نفسی است يا غريی است؟ 

 »نفسی بودن خطابات شارع«اصل 
ی مأمور کرده است و  ؛ زيراشايد ابتدا به ذهن بيايد که اين حبث مسري خيلی روشنی دارد ی از منکر که به امر و  ادله امر به معروف و 

آيد پاسخ به اين روشن است که امر به معروف متعلق خطاب قرار گرفته و است و لذا در وادی امر به نظر میاصل در اوامر هم نفسيت 
گويند اصل گفته شده و مستحضر هستيد مهه میطور که در تقسيم واجبات به نفسی و غريی   اصل در خطابات هم نفسيت است، مهان

مأمور به  که  و سياقه فنيه آن حمل حبث است ولی تقريبًا مهه اتفاق دارند که هرگاه خطابی آمد و شک کردمي نفسيت است، شکل فنی
 گوييم نفسی است.نفسی است يا غريی است، می

ی از«بر دو وجهی بودن داللت ادله مناقشه؛   »منکر امر به معروف و 

 بر غريی بودن ادله عامهداللت الف. 
ی از منکر وجوب تواند مورد توجه قرار بگريد اين است که معتقد بودمي کهای که اينجا مینکته  و در مواردی استحباب امر به معروف و 

اين ادله يا قواعد عامه هم بود و ممکن است که با مالحظه از احکام عقل ای ادله عامهبرخی مستفاد از اين فريضه عالوه بر ادله خاصه 
ی از منکر يک جهت غريی هم قائل شوميعامه   ، در امر به معروف و 

 داللت ادله خاصه بر نفسی بودنب. 
امر به معروف اين امر به  ١»بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن « وقتی ما ادله خاصه را ببينيم

 ؛است و اصل نفسی بودن آناست 
مثًال اگر بگوييم عقل حکم  ؛بعضی از آن ادله نوعی غرييت باشدآجنا قائل به نوعی غرييت شومي، اما وقتی ادله عامه را ببينيم ممکن است 

، يا دليلی وييم اين مقدمه برای آن است، برای دفع ماده فساد و قلع ماده فساد ممکن است بگرا برداشت کند به اينکه بايد ماده فسادمی
  .يا در دفع ضرر و چيزهايی از اين قبيل ،مقدمه آن است اين ممکن است بگوييم ،هااعانه غري بر نيکی مثل
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ی از منممکن است کسی بگويد که با اين مالحظه   وجود دارد؛کر واجب يا مستحب دو جهت در امر به معروف و 

 ؛جهت نفسی .١
  ؛جهت غريی .٢

 ها اينها بنابر بعضی ديدگاه، مثًال طهارات ثالث و اينهم جهت نفسی و هم جهت غريی دارد یموضوع شبيه آن هم دارمي، جاهايی که
ی از منکر هم ممکن است قائل به اين شود  دندار  یو هم يک جهت غرييتطور است که هم يک جهت نفسيتی  و در امر به معروف و 

 و اين احتمال را بدهد. 

 جواب مناقشه
پيدا  که حالت غريی و نفسی بشود، در اين نيز دو جهتپيدا کنيم   را بعضی از ادلهبني اين ادله بتوانيم اين يک احتمال است که اگر 

به اينکه غالباً  ، اما شايد اين سوال هم در عمده ادله قابل پاسخ باشد،اين يک سوال است که ممکن است در اينجا مطرح شود ،شودمی
ی از منکر مقدمه برای آن عنوان نيست بلکه مصداقی  ، استبرای آن عناوين عامه و انتزاعی ادله عامه طوری است که امر به معروف و 

  .مقدمه نيست
 وجود دارد؛در اينجا دو نکته 

ی از منکر با عناوين عامه  رابطه امر به معروف و 
و  اين امر خود مصداق اعانه است ،کندامر می ،٢»َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التَّْقوى«مثل  مقدميت ندارد يکی اين است که غالبًا حالت .١

ممکن است بگوييم دفع فساد يا منکر شود،  دگويجايی که می يا حتی در ،واجب نفسی است فرض اين است که اعانه خود يک
يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو « فرمايدای که میآيه، نه اينکه مقدمه آن است، يا مثًال مصداق آن استدفع فساد يا منکر 

امر و ، »تَْأُمَرُهْم ِمبَا تَْأُمُر ِبِه نـَْفَسَك َو تـَْنَهاُهْم َعمَّا تـَْنَهى َعْنُه نـَْفَسكَحْسُبَك َأْن «يعنی  گفته شده است که  ٤، در روايات٣»ناراً َأْهليُكْم 
ی مقدمه وقايه نيست ،ی کن ی میوقايه زيراداق وقايه است، ، بلکه مصاين امر و  ، يعنی مهني اعمال گريدای که متعلق امر و 

ی از منکر  از اين جهت است که بايد به اين نکته توجه کرد کند،واال به نتيجه توجه منی عناوين با آن  که رابطه امر به معروف و 
 که يک جهت غريی در اين پيدا شود،  املقدمه نيسترابطه مقدمه و ذی ،شرعی بودای که در احکام عقل يا قواعد شرعی بود عامه

ابطه ر اين اگر  ای است.، چنني رابطهو کلی و فرد است ت، عنوان و معنونيا عنوان عام اس بلکه رابطه مصداق و عنوان انتزاعی
 .شودآن جهت غريی در آجنا پيدا منیباشد تبعاً 

                                           
 2. سوره مائده، آيه 2
 66 يهآ. سوره تحريم، 3
عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَْبدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  ؛65، ص 5، ج اإلسالمية) -الكافي (ط . 4

كِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَاَل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً  جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْ -سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الĤْيَةُ
 رَسُولُ اللَّهِ ص حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ.
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 »وجوب نفسی«مفهوم 
و آن حبث اين بود که حبث دقيقی طرح کردمي در واجب نفسی و غريی  و آن اين است کهکنم وار عرض مینکته ديگری هم اشاره .٢

ـ ، مهيشه وجود دارد ، سلسله مراتب اغراضنيست آن حکمت باالتری باالی سربرای کار ديگری واجب نفسی به اين معنا نيست که 
 اينکه سلسله مراتب اهدافـ ، کردميدر اصول مطرح می های سلسله مراتب اهداف در تعليم و تربيت رادو سه سال قبل هم حبث

مثًال مناز برای ياد کردمي اين بود، ، در کفايه هم مطرح شده است منتها با بيانی که عرض میکنديزی را غريی منیوجود دارد چ
کند، منیغريی شود، اينجا واجب را واجب هدفی درست میاين صرف اينکه سلسله مراتب  ، برای اهداف باالتری است،خداست

واال اگر عمل مقدمه عمل ديگر نباشد ولو مقدمه عمل ديگر باشد د، اين عمل از عمل ديگر جدا باشآجنايی است که عمل غريی 
  ؛منافات با نفسيت ندارد سلسله مراتب هم سلسله مراتب هدفی باشد، آن

 بندی استادمجع
ی از منکر  شايد در بعضی جهت غريی با توجه به اينکه عناوين عامه و ادله عامه آورديد دبنابراين اگر کسی بگوي در امر به معروف و 

هاست و اين حالت مصداق و کلی  مصداقی از آنهم  فو امر به معر ها مهان عناوين کلی است که آنجواب اين است که عمدتًا  پيدا شود،
دو جهت پيدا کرد،  که. اگر غريی و نفسی گفتيم مهني  شودمنی املقدمهمقدمه و ذیکه پيدا کند، فرد و کلی که پيدا کند، به معنای اصولی 

  .است در جاهايی مثره هم پيدا کند شود و ممکنتأکد در آن پيدا می نوعی

ی از منکر«نفسی مؤکد بودن   »امر به معروف و 
نتيجه  القاعده نفسی است. باز همل و جواب طرح حبث کردمي واال علیاين يک سوال و جواب در اين ضمن بود و ما به خاطر مهني سوا

ی از منکرالقاعده علیاين است که   اجب نفسی است که عناوين متعدد در آن مجع است و، البته و واجب نفسی است امر به معروف و 
عناوين  . تا اينجا نتيجه اين شد که واجب نفسی است وواجب نفسی است ، تعدد عناوين در اينجا است،اين موجب تأکدش شده است

گنجد به خاطر مهني نکته فرد و کلی، عنوان و معنون، اينکه دو فعل جدا ر ذهنم است مهه در مهني دايره نفسيت میتا آجنايی که دديگر 
 نيست.

 واجبات نفسيه در مهني جا مطلب ديگری نيز واضح شد و آن اين است که 

 گاهی است که يک عنوان دارد،  .١
 گاهی است که عناوين متعدد در اينجا مجع شده است،  .٢

ی از منکر مهان در امر طور که قبًال نيز گفتيم از قبيل دوم است، يعنی نفسی مؤکدی است که هم عناوين اوليه به عنوان  به معروف و 
 اولی آن را گرفته است و هم عناوين ثانويه.

ی از منکر«تعيني يا ختيريی در   »امر به معروف و 
ی از منکر ا واجبات به دو قسم تعيينی  ين است که اين واجب تعيينی است يا ختيريی است؟حبث ششم در کيفيت وجوب امر به معروف و 

 غشوند و ختيريی تقسيم می
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 منشاء ختيري در واجبات
 واجبات ختيريی 

يعنی در دليل لفظی گفته است که أطعم ستني مسکًني أو مث ستني يوماً أو أعتق الرقبه أو شود گاهی مستقيم از خود ادله استفاده می .١
  ؛اين ختيري در بيان شرعی آمده است ...أفطر 

کنيم يا از قرائن ديگری بينيم و اين ختيري را از مجع بني ادله استفاده میاست که ختيري را در بيان لفظی منی در بسياری از موارداما  .٢
  ؛کنيمختيري را استفاده می

تا آجنايی که در ذهن دارمي در  وجود نداردختيري از نوع اول در اينجا  زيراکنيم به اين دليل است، و لذا اينکه اين سوال را در اينجا مطرح می
ی از منکر کندليل نگفته است ک خواهيم ببينيم که با مناسبات حکم موضوع و قرائن لبيه ، چنني چيزی نيست، عمده میه امر به معروف و 

ی از منکر ای است، يا اينکه کفه ديگر و عدل نيز دارد؟ اين سوال ست، يک کفهيک واجب تعيينی ا و لفظيه مفصله آيا امر به معروف و 
 ؛به خاطر اين است که مهيشه ختيري مصرح در دليل نيست بلکه گاهی مستفاد از جمموعه ادله است

شود  وال مطرح میپس به دليل اينکه ختيري گاهی مصرح است، گاهی مستفاد از مجع ادله يا از قرائن منفصله و شواهد حافه به کالم است، س
ی از منکر تعيينی است يا ختيريی است، واال اگر خبواهيم تصرحيی برخورد کنيم مهه ادله می ی که امر به معروف و  گويند امر به معروف و 

 .از منکر حتماً تعيينی است، اما چون قسم ديگر از ختيريی را دارمي اينجا جای سوال است

 ختيري شرعی 
ی از منکر را  .١ گريد ولو هيچ اشعاری بر حالت میها را دربر معنا کردمي که موعظه و نصيحت و اين ایبه گونهاگر امر به معروف و 

ی از منکر در اين صورتامری ندارد، اگر اين را گفتيم  -يک درون بايد يک جور سخن گفت، اما اگر گفتيم در امر به معروف و 
کند، قداماتی که اگر کسی اجنام دهد و در او فرمانی نيست، کامًال موعظه است و غري مستقيم راهنمايی میمايه فرمانی است و آن ا

کند ترک  کند که اين عمل را اجنام دهد يا اگر گناه میدهد بلکه علم دارد ولی موعظه میراهنمايی نه به اين معنا که علم به او می
ی از منکر نيست  کند، اگر گفتيم اين مشمول امر به معروف فهمد که اين واجب، واجب تعيينی است عقل ما اين را می بعاً طو 

ی از منکر اين است که اين کار را اجنام دهد و گناه را اجنام ندهد، حال اگر آن راه هم بود، آن راه را زيرا  فلسفه امر به معروف و 
 دهد؛اجنام می

 ختيري عقلی
ی از منکرند  ها مهه مشمولاما اگر گفتيم آن .٢ شود و تعيينی نيست، بلکه عنوان جامعی بعاً مصداق آن میطعنوان امر به معروف و 

فرمان  هاهايی که در آنبنابراين نکته مهم اين است که اقداماتی از قبيل موعظه و راهنمايی و اينشود، است که ختيري عقلی می
  نيست و حالت دوستانه دارد.
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 مجع بندی 
ی از منکر است، ختيري عقلی میاگر گفتيم  .١ شود، البته در جاهايی ممکن است ترتبی باشد ولی در مصداق امر به معروف و 

 شود؛جاهايی هم حالت ختيري عرضی است و عقلی می
ی خارج است ايناما اگر گفتيم اين .٢  شوند. ها ختيري شرعی میها از مشول امر و 

ی از منکر شد ختيري عقلی بني اين مصاديق میفرمان اگر ماقدامات نرم مالمي بیپس  ها از شود، اگر گفتيم اينصداق امر به معروف و 
 .شودمشول اين مفهوم بريون است، ختيري شرعی می

ی از منکر  بررسی مصاديق امر به معروف و 
هايی مثل موعظه و غري از مصداق های ديگری برای تغيري رفتار شخص فرض کنيم،نکته ديگری هم است؛ گاهی ممکن است که مصداق

دهد، اين حبثی که االن  ای که با مشاوره رفتار طرف را تغيري میهای مشاورههای ديگری که غري از موعظه است مثل طريقها، مصداقاين
کند يا صدق دق امر میها صدهد که ممکن است بگوييم اينها نيز است که در ديگری از طريق مشاوره تغيري رفتار مینآگفتيم راجع به 

شود، ضمن اينکه بايد آن دو احتمال را نيز بعداً حبث کنيم، فرض بگريمي اگر در عرض هم باشند کند که ختيري شرعی يا عقلی میامر منی
رمانی نيز وجود ای و رفتار دهای مشاورهشود يا شرعی، ضمن اينکه بايد ترتب را در آينده حبث کنيم و لذا غري از موعظه روشيا عقلی می

ی صدق کند، اينهای رفتار درمانی خيلی مؤثر است و معلوم نيست بر ايندارد که بايد به آن نيز توجه کرد، اين روش ها ها امر و 
 ، های جديدی است که االن وجود دارد، در قدمي نيز بوده استمصداق

های قناری و بلبل وجود داشت که مريض هايی شاملد، در آجنا غرفهاسالمی وجود دار  هایدر مراکش در فاس تيمارستانی در عهد دولت
های رفتاردرمانی سابقه دارد و در طب اسالمی کردند، پس روشانگيز معاجله میهای خوش و آوازهای دلبلبل و نغمهروانی را با صدای 

ها ها و معصيتبعضی از ارتکاب گناههای خمتلف رفتار درمانی وجود دارد. گاهی ، روانپزشکی خيلی پيش رفته است و روشنيز بوده است
ی است. اگر شود با رفتار درمانی معاجله کرد که بعضی از آنکند میرا که حالت مريضی پيدا می ها را خيلی بعيد است بگوييم امر و 

کی از دو احتمالی که ايشان گفتند يا معکوس آن را بدهيم آن را بايد در شود، البته اگر هم يها را در عرض آن بگريمي ختيري شرعی میاين
  .شودشود و تعيني پيدا منی، ترتب پيدا میجای خود حبث کرد

کنيم به های بعد هم بايد اين دو سه موضوع را بيشرت ترکيز داشته باشيم و عنايت  ها بايد در نظر گرفته شود. ما در حبثلذا اين روشف
  ؛های تربيتی و حکم اين رفتارها نيز ربط داردبا حبثخصوص که 

  ؛ای يک حبث بودموعظههای روش .١
  ؛های رفتار درمانی يک حبث ديگر استروش .٢
کند و ها، تصرفات درمانی نه از قبيل شکلی که االن است، تصرفات ژنتيکی میهای پيشرفته آينده، ژنتيکی و امثال ايناحيانًا روش .٣

 کند. ابتالی به يک گناه جنسی معاجله میطرف را مثًال از 

تر درمانی و ژنتيکی های پيشرفتههای رفتار درمانی، روشهای گفتاری و شنيداری متعارف، روشهای تربيتی، روشروش ؛هاهر سه نوع اين
ی از ها مصداقی از مفهوم خيلی وس، يا اين است که اينو هورمونی و از اين قبيل، هر سه مشمول حبث ما است يع امر به معروف و 

ی هستند شود، يا اين است که مصداق نيستند و اينها ختيري عقلی میوقت اين منکر هستند، اگر اين شد آن ها خارج از مفهوم امر و 
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ضمن  وجود داردها شود. اين دو احتمال در اينطور شود حالت ختيري پيدا می تواند عمل شود، اگر اينها هم میولی قطع دارمي که آن
ی بگريمي، جای اين حبث نيز وجود دارد که ممکن است اينهای ما بر فرض اين است که ايناين حبثاينکه  ها عدل ها را عدل امر و 

 نباشد، يا مقدم باشد، يا مؤخر باشد که اين را در مراتب بعدی حبث خواهيم کرد.

 قاعده کلی 
ی است، اگر مفهوم آن را شامل شود ختيري خبشد وآن اثر را میهرگونه عملياتی که  -شود، اگر نباشد شرعی میعقلی می هم رتبه امر و 

های تربيتی موعظه و  ها رتبه واحده نيستند و لذا گاهی ممکن است آن روششود، البته هم رتبه، ممکن است در حبث مراتب بعد بگوييم اين
ها مهه شود. اينکند، اين شخص وقتی حميطش عوض شد معاجله میرا عوض میگفتاری باشد، ممکن است عملياتی باشد مثًال حميط 

 .ها خيلی مهم استها را حبث کنيم، چون اينرسيم بايد اينمیجای حبث دارند و وقتی در مراتب 


