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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«مولوی يا ارشادی بودن   »امر به معروف و 
ی از منکر داخل در کدام يک از  ی از منکر و مالحظه اينکه امر به معروف و  هفتمني حبث در خصوصيات حکم امر به معروف و 

ی اين سوال در مبحث هفتم طرح می ،دو طرف يک تقسيم است، مبحث مولويت و ارشاديت است شود که وجوب امر به معروف و 
احکام مولوی است يا ارشادی؟ شايد در ابتدا به نظر بيايد که مسئله روشن است و خيلی الزم نيست از منکر و احيانًا استحباب آن از 

اين دليل اين خواهيم به آن اشاره کنيم به ای که مدتی قبل هم اشاره کردمي امهيت دارد و میشود اما به دليل اينکه نکته پريامون آن حبث
 له مانند مسائل قبل در آن دو قاعده قبلی نيز قابل تطبيق است.آورمي، البته اين مسئحبث را در اينجا می

 »ارشادی بودن امر«مفهوم 

در مسئله هفتم سوال اين است که اين حکم مولوی است يا ارشادی؟ برای اينکه حبث روشن شود، ابتدا اشاره کنم که اين واژه ارشادی  
  ؛گريد، سه معنا دارد و اين معانی متفاوت استیگريد يا صفت برای امر قرار مکه يک صفت برای حکم قرار می

نچه که در اصول آمده است و علما و اصوليني به اين توجه دارند، ممکن است منقح اينگونه نباشد ولی به هر حال اين مستفاد از آـ 
 ـ .جمموعه مباحث اصولی ما است

 معنای اول؛ ارشاد غريمولوی به حکم عقل
است و هيچ  یعقل یمولوی باشد، امر ارشادی يعنی امری که ارجاع به فهمامر اين است که در برابر  بودن امر معنای اول ارشادی .١

و در حکمی هم که مستفاد از اين امر است هيچ مولويتی وجود ندارد،  وجود ندارداعمال نظر شرعی و از موضع مولويت در آن 
نه در  ؛ به بيان ديگرو نه آن حکمی که مستفاد از امر است مولويتی در آن اعمال شده است يعنی نه امر شامل حيث مولوی است

  ؛صيغه امر مولويت است، نه در حکمی که مفاد آن است مولويتی وجود دارد، بلکه حمض شناخت عقلی است
مثل أطيعوااهلل،  حکم است له معلوالتِ که به تعبري مرحوم نائينی در سلس  وجود دارداست که در اوامری  ی از امر ارشادیاين نوع

کند، فرمايد أطيعوااهلل، در اين امر هيچ اعمال مولويتی وجود ندارد و در مفاد آن هم شارع هيچ مولويتی را اعمال منیوقتی خداوند می
ی و مفاد آن حکمی است فقط عقلی،  شود، يا مثل خبواهد در آن اعمال مولويت شود موجب تسلسل میشارع اگر  زيرااين 

وجوب معرفت اهلل، وجوب معرفت اهلل را بايد عقل بگويد واال قبل از اينکه معرفتی حاصل باشد، خود شرع خبواهد اعمال مولويت  
 کند، اين تسلسل است و حمضور عقلی دارد. 

مقصود اين است که قسيم  کنند،اين قسم از ارشاد است که مقابل مولوی است، هرگاه امر را به امر ارشادی و مولوی تقسيم می
شود و در جاهايی مثل معرفت اهلل يا مولوی است و در اين هيچ اعمال نظر شرعی و حيث مولويت وجود ندارد و اين قسيم می
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اطاعت است، در سلسله معلوالت حکم است، نه در سلسله علل يعنی فرض شده است که احکامی وجود دارد، چيزهايی ممکن 
شود و تواند اعمال واليت کند، اين ارشادی مقابل مولوی میگويد بگرد و پيدا کن و از موضع شرعی منیاست باشد يا هست، می

اين ارشادی ثواب و عقابی هم ندارد، وجوب اطاعت مستقل از اوامر اصلی است و ثواب و عقابی ندارد، اگر کسی اطاعت خدا  
، اين مفهومی است که ناظر به آن مسئله است. اين قسيم مولويت است و کرد به اينکه مناز خواند، ثواب او مهان أقم الصاله است

 .در سلسله معلوالت است و ثواب و عقاب مستقلی هم در آن نيست

 معنای دوم؛ ارشاد مولوی به حکم عقل
  ؛مولوی نيست و در سلسله علل استامر م است که قسي نوعی از امر ارشادیبه معنای دوم ارشادی  .٢

فهميد شده است که اگر اين بيان شرعی هم نبود عقل آن را میين است که در بيان شرع به مطلبی اشاره معنای دوم اارشادی به 
ن است که بيان شارع ما را فهميد، ارشادی به معنای دوم ايجا خود عقل بر اساس قانون مالزمه حکم شرعی را هم می ولی در مهان

مثل ظلم، مهه آياتی که در قرآن  کنداق قانون مالزمه است و حکم شرعی را افاده میکند که خود آن مصدعقلی می یحکم متوجه
 زيراولی اين ارشاد مقابل مولويت نيست،  ها مهه ارشاد استکند، اينو احاديث و اخباری که در سنت آمده است و منع از ظلم می

فهميد ظلم قبيح است و با قانون بيان شرعی هم نبود عقل میفهمد که ظلم قبيح است و اگر اين گويد عقل مشا میاين ارشاد می
 گفت کّلما حکم به العقل حکم به الشرع، اينکه شارع از موضع مولويت بگويد ظلم حرام است، اين استحاله عقلی نداردمالزمه می

-اينجا حکم دارد، يعنی وقتی می گويد حتمًا شارعبه خالف اطاعت يا معرفت، کامًال معقول است، بلکه دليل و قانون مالزمه می
-يک علت و مالک حکم سازی است که ثواب و عقاب هم در مهان است، يعنی وقتی میـ اين بيان عقل ـ گوييم ظلم قبيح است 

 دهد. گويد نکن و اگر هم اجنام دهد عقاب اجنام میگوييم ظلم قبيح است، شارع هم می
سازد، با قانون مالزمه شرعی در سلسله علل است يعنی مالکی که حکم عقل را می در اين قسم دوم ارشاد به حکم عقل است، اين

ولی  کندبيان لفظی باشد يا نباشد فرقی منیکه، اين است   گوييم ارشاد است معنای آنشود، اين ارشاد به آن است. اينجا که میمی
است، ثواب و عقاب دارد، شارع حکم دارد، بر اساس اين نيست که حکم مولوی اينجا نيست، بلکه اينجا حکم مولوی  معنای آن

کند. اين ارشاد به معنای دوم فهميد، لفظ تأکيدی میگوييم يعنی اگر لفظ هم نبود عقل اين را میقاعده مالزمه، منتها ارشاد که می
اين نيست   معنای آن ١»اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتدينَو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ «گويد مقابل مولويت نيست، معنای اين ارشاد اين نيست که وقتی می

، برای اينکه عقل باشد يا نباشد مولويت استبيان لفظی اين است که اين  اعمال مولويتی نيست، بلکه معنای آن که اينجا حکم
م نداشت، حکم عقلی گفت کّلما حکم به العقل حکم به الشرع، هيچ استحاله عقلی هگفت که ظلم قبيح است و کربی هم میمی

بود، کاشف از حکم شرعی عقل بود. اين لفظ مؤکد دريافت عقل است، اين ارشاد قسيم مولويت نيست، اين ارشاد در واقع تأکيد 
 فهميدمي که مولويت در اينجا است. اين هم معنای دوم ارشاد است که سابق هم گفته بودمي.بر مهانی است که اگر هم لفظ نبود می
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 معنای سوم
شد، مهه جاهايی که اگر لفظ معنای سوم هم است، چون فقط در احکام مستقله عقليه که لفظ شرعی بيايد مصداق معنای دوم می .٣

گوييم مهه آن موارد ارشاد به معنای دوم کرد، وقتی لفظ بيايد میشرعی نبود عقل بر اساس قانون مالزمه حکم شرعی را کشف می
طور نيست، بسياری از احکامی که عقل مستقل دريافتی در باب آن ندارد و لذا ارشادی به  ايناست، اما جاهايی هم دارمي که 

 شود، اگر در شرع لفظ وارد شود.ها را شامل میردی که عقل مستقًال فهمی دارد آنشود، فقط مواها را شامل منیمعنای دوم اين
، آن معنايش اين واجبات شرعية الطاٌف فی الواجبات العقليةويند گاين اطالق هم است، می معنای سوم معنای عامی است که گاهی

مفاسد هر آنچه در شرع آمده  مصاحل وبا يه و تبعيت احکام عقلگويد مهه آنچه که در شرع آمده است بر اساس نظريه است که می
را   موارد کند، بقيهو اين تأکيد میم يفهمفهمم، يک خبشش اين است که میاست نوعی ارشاد است، ارشاد نه به چيزی که االن می

واقع اينجا در وجود دارد، حکم واقع اين در فهمی ولی خواهد بگويد تو منیفهميم ارشاد است معنايش اين است که میکه منی
  ؛مصلحت وجود دارد که شارع الزام کرده است يا مفسده وجود دارد که حترمي کرده است

ا احاطه پيدا بنابراين با اين معنای سوم مهه  اين خطابات شرعيه از اوامر و نواهی ارشادات به مصاحل واقعيه است که اگر عقل به آ
م شأنی عقل که اگر کرد، ارشاد به احکام عقليه بالفعل، ارشاد به مصاحل و مفاسد واقعيه است و به احکاکرد، آجنا هم حکم میمی

گويد مهه احکام شرعيه  . میدهد شارع اين بيان مولوی را آورده استل مشا قد منیگفت منتها چون عقفهميد اين را میعقل اين را می
رفت يعنی اگر عقل مشا در آن افق برتر می کندرهنمون می شأنيه که مشا داريد لطفی از ناحيه خدا است که مشا را به واجبات عقليه

-کشف می  عقل است بعضی چيزها را نفهمد ولی اگر برایطور است، االن ممکن  طور است، شرب مخر اين فهميد که مناز اينمی
البته معنای دوم رواج بيشرتی  ؛ اين هم معنای سوم استتواند بفهمد چون احاطه بر مهه حقايق عامل نداردفهميد االن منیمی ،شد

 دارد.

 معنای چهارم
اجنام دهد که آن مصاحل و مفاسد از حلاظ مولوی معنای چهارم ارشادی اين است که شارع ممکن است ارشاد در مصاحل و مفاسدی  .٤

توانيد آن را رعايت  کند به موارد دنيايی که اگر خواستيد میبرای او ارزش ندارد که جعل ثواب و عقاب کند، فقط مشا را رهنمون می
ه دنيايی در اينجا وجود گويد اين مصلحت و مفسدگويد، میکنيد، مثل خوردن پنري با گردو، مولی بيشرت در مقام طبيب سخن می

توانيد رعايت کنيد، اگر هم خنواستيد رعايت نکنيد، که ارشاد به معنای اخري در مقابل مولوی است، مولی دارد، اگر خواستيد می
توانيم در معنای اول توانيم معنای چهارم بگريمي و هم میاعمال مولويت نکرده است ولو اينکه امکان آن باشد. اين را هم می

 گنجانيم و بگوييم امری که در آن مولويتی وجود ندارد يا به دليل استحاله يا به دليل اينکه شارع خنواسته اعمال مولويت کند.ب

 مجع بندی
 مهان سه معنا را حفظ کنيم مانعی ندارد؛ 

 معنای اول ارشاد مقابل مولويت بود منتها دو قسم کنيد؛  .١
 ارشاد در مقابل مولويت يک نوع در مواردی که استحاله عقليه دارد، در مواردی است که در سلسله معلوالت است؛  .١
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توانست اعمال  خواهد بکند، میای که مولی اعمال مولويت منیدانيم به قرينهديگری در مواردی که استحاله عقليه ندارد ولی می .٢
-گويند و ما قبول ندارمي، میاست، مثل احاديث پزشکی که بعضی اين طور می کند و هيچ حمذوری نيست ولی اعمال نکرده

توانست اعمال گويند ارشاد امری است که مصلحتی در زمانی بوده يا مهيشه است، انواع مصاحل آن تفاوت هم دارد و می
رت باشد که مهان قسم اول را د رت است تعدد مولويت کند، حمال نيست، ولی اعمال مولويت نکرد. شايد  و خبش کنيم و شايد 

گويند مقصود از ارشاد فقط اين اصطالحات نشود. اينکه من به عنوان معنای چهارم جدا کردم برای اين است که گاهی می
 ها را در يک قسم قرار داد. شود اينقسم است. گاهی هم می

 شود اعمال مولويت کند؛پس ارشاد مقابل مولويت گاهی آن است که منی .٢
 گويد چنني چيزی است، يا توجه به اين بکن.طور میشود ولی اعمال نکرده است و دليلی برای آن نبوده است، مهنيگاهی می .٣

 بنابراين عرض ما اين است که ارشاد يا سه اصطالح دارد که بيان کردمي منتها بايد بگوييم اصطالح اول دو قسم است؛

 يکی آن است که مولويت حمال است؛  .١
است که حمال نيست ولی اعمال مولويت در آن نيست، شايد هم مناسب باشد که اين را به عنوان قسم چهارم بياورمي و  يکی آن .٢

انی که در حد مولويت نيست گرچه جدا کنيم يعنی آجنايی که انسان را ارشاد می کند به چيزهايی که مصاحل و مفاسد آشکار يا 
 م عيبی ندارد زيرا خيلی از اين قبيل در روايات دارمي که بعضی اين را قبول ندارند. توانست مولوی باشد، اگر هم جدا کنيمی

-گوييم و حبث میها سخن میگويند که بسياری از احکامی که ما درباره آنروشنفکری دينی که بعضی از روشنفکران ما دارند می
-ها ارشادات به چيزهايی در عصر خودش است واال در ايناينگويند مهه پردازد میکنيم و فقه ما به خصوص در معامالت به آن می

ها اينطور نيست. البته اين حرف خيلی گويند عبادات اعمال مولويت است و معامالت و اينها اعمال مولويتی نيست، يعنی می
ست، اعمال حيث مولوی اجنام بارد بر اينکه مولی در مقام بيان امر مولوی ااز سر و روی روايات قرينه می زيراحرف باطلی است 

ها را کنار بگذاريد،  ای مثل ربا، از اين قبيل کم ندارمي، اگر خبواهيد بگوييد مولويتی در اين نيست بايد مهه ايندهد حتی در مسئلهمی
 گويند. اين هم معنای چهارم است.ها مهني را میکما اينکه بعضی

کنيم يا چهار معنا، که ث فلسفه احکام و اجتهاد برومي ولی يا معنای اول را دو قسم میاگر خبواهيم اين حبث را ادامه دهيم بايد در حب
دارد، از  یهای زيادی است و تفکيک آن وجهشايد اولی اين باشد که چهار معنا بشود برای اينکه خصوص آخری حمل حرف و حديث

 شود.هايی که در مباحث روشنفکری زده میمجله حرف
به عنوان يکی از  الة املولويةاص ؛کنند که وقتی ارشاد شد بايد مولويتی در آن نباشد، ما اين را قبول ندارميها فکر میناي بسياری موارد

 خواستيم در مبانی اجتهاد حبث کنيم. بيست اصلی که می
اصالة ها مبانی اجتهاد، که يکی از آنها زيرساخت اجتهاد است، به عنوان فلسفه فقه، گفتيم اينما بيست قاعده را درآورده بودمي و میـ 

 ـ بود، املولوية
آيد ولی به يک معنا اين بنياد ورود ما در اجتهاد است و لذا رغم اينکه خود مولوی و ارشادی تقسيمی است که در علم اصول میعلی

 ها مولوی است.اصل اين است که اينگوييم اصالت املولويه در تقسيم اول و مهني طور تقسيم چهارم امری است که مهم است يعنی می
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 »ارشاد«اشرتاک لفظی در واژه 
ی ارشادی مشرتک لفظی است قسم دو و سه مقابل مولوی نيست؛ منتها قسم دو حمدود به  ،آن قسم اول مقابل مولوی است ؛امر يا 

 از قسم دوم و سوم مقابل مولوی نيستند.کدام گريد و هيچقسم سه کل بيانات تشريعيه شارع را دربر می ،مهان مستقالت عقليه است

ی از منکر  تطبيق حبث بر امر به معروف و 
ی از منکر واجب است يا مستحب است که دو قاعده بود، اين حکم مولوی است يا  در اينجا سوال اين است که امر به معروف و 

 حکم ارشادی است؟ 

 »مولوی بودن خطابات شارع«اصل 
ی از منکر حکم مولوی است و اينکه خطابات شرعيه را محل بر ارشاد کنيم در  معلوم است که به معنای .١ اول امر به معروف و 

خواهد، در معنای اول ارشاد که مقابل مولوی است اصل مولويت خطاب شارع است، محل لفظ قسم اول يکی از اين دو دليل می
فت اهلل يا اطاعت. يا قرينه بايد محل بر مولويت حمال باشد، مثل معر خواهد؛ يا بر ارشاد به معنای اول يکی از اين دو چيز را می

 مولويت کرده است. ای در اينجا داشته باشيم که شارع اينجا اعمالخاصه
ی از منکر اعمال مولويت کند مثل وجوب اطاعت حمذور عقلی ندارد و لذا  گفتيم در معنای اول اينکه شارع در امر به معروف و 

  .که مولوی باشد و ارشادی نيست  اصل اين است
ی از منکر ارشادی است، اما به معنای دوم خبش .٢ اجلمله عقل حکم فیاگر دليل لفظی هم نبود  زيراهايی از وجوب امر به معروف و 

بعضی  فهميد،کند، ما قائل به تفصيل بودمي در اينکه بعضی جاها عقل وجوب يا استحباب را میبه وجوب يا حداقل استحباب می
 شود؛فهميد ارشاد به معنای دوم میای که میفهميد، آن حمدودهجاها منی

  ؛تواند ارشاد به معنای سوم باشد چون مهه احکام شرعی ارشاد به معنای سوم است، چيز خاصی نيستمی آن کما اينکه کل .٣
 به معنای چهارم هم ارشاد نيست و کامًال مولوی است. .٤

 مجع بندی
ی از منکر بنابراين امر به   معروف و 

  ؛به معنای اول ارشاد نيست و مولوی است .١
ی از منکر و موارد آن که عقل حکم مستقل دارد ارشادی است ولی مهه مواردمعنای دوم حمدودهبه  .٢  ای از مراتب امر به معروف و 

ارشادی نيست و لذا هم ارشادی است و هم غري ارشادی يعنی هم تأسيسی است، هم تأکيدی، يا به تعبري ديگر تعبدی و  آن
  ؛تأکدی

  ؛به معنای سوم هم مهه احکام شرع ارشاد است .٣
ی از منکر ارشاد نيست.به معنای چهارم هم هيچ .٤  کدام از موارد امر به معروف و 
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تفاوت اين سه يا چهار اصطالح را دقت کنيد، خيلی جاها وقتی وارد تقاضای من اين است که  است که اين حبث مولويت و ارشاديتـ 
شود مهني مغالطه لفظی ها در مباحثات و گفتگوهايی که اجنام میگرييد، خيلی وقتها شويد در اختالط مفاهيم و اشرتاک لفظی قرار منیحبث

 ـ ها است.منشأ يک سری حبث

 »امر آمر به معروف«مولوی بودن ارشادی و 
يی که مأمور به است يعنی مکلف اجنام می دهد، آن مولوی است يا ارشادی؟ آن مولوی است منتها مولويتی است که به واسطه امر و 

 ا هم مولوی است اما آجن دهدشارع اين مولويت را برای مشا قائل شده است، در امری که مکلف به ديگری اجنام می

و است که با واسطه مولوی اهلی است يعنی خدا به او حق داده است که اعمال مولويت کند، مثل اعمال واليتی که فقيه  مولوی .١
  ؛، آن امر حکومتی هم مولوی استکندمیحاکم 

 منتها مولوی مستقيم اين شخصی است که به خاطر اينکه خدا به او حق داده است اين مولويت را پيدا کرده است. .٢

ی نکند يا امر به مناز نکند، خدا امر دارد و اگر خالف  است که بايد بعد حبث کنيم؛ اگر   يک سوال کسی هم شخص را از شرب مخر 
ی کردکند عقاب می ندارد؟ ، آيا اينجا عدم امتثال او عقاب مضاعفی دارد يا شود، اگر اينجا کسی با حق واليتی که خدا به او داد امر و 

 کنيم.گوييم آری اما حبثش را در جلسات بعد عرض میاجلمله میدارد، فیاين نياز به حبث 

ی از منکر«اهلی و واليی بودن   »امر به معروف و 
 شود به اوامر تقسيم می

  ؛اوامر اهلی .١
 اهلی آن احکامی است که مستقيم از ناحيه خدا جعل شده است.

  ؛واليیاوامر  .٢
ی کند.واليی احکامی که خدا به ديگری اجازه   داده است تا در يک چارچوبی امر و 

 »اهلی بودن اوامر«اصل 
ی از منکر اهلی است يا واليی؟ جواب اين است که االصول اصل در مهه اوامر اهليت علی سوال اين است که وجوب امر به معروف و 

فرمايد الضرر رمي که حکم آن واليی است، يا مثًال امام میای بيايد که واليی است، مثًال در اخبار حتليل مخس قرينه دامگر اينکه قرينه است
حکم واليی است، ولی اصل اين است که تا قرينه قاطعی پيدا نشود احکام، احکام شرعی اهلی است يا اولی به اين معناست، اولی مقابل 

 واليی نه اولی مقابل ثانوی، اين اصل است. 
ی از منکر هم که شارع آن را واجب قرار داده است امر اهلی است، امری که خدا کرده است به اينکه امر به معروف و  امر به معروف و 

 ؛ ی از منکر بکنيد امر اهلی است اما اينجا بايد دو نکته را توجه کرد

ی از منکر وجوب يا استحباب آندر جاهايی ممکن است که شرائط امر به معرو  .١ رغم نباشد ولی ولی امر بگويد اينجا علی ف و 
رغم اينکه آن شرائط حکم نيست و حکم شرعی اولی اهلی اينجا ر را بکنيد، علیدهم اين کااينکه آن شرائط نيست من تشخيص می
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چارچوبه اولی و اهلی ها بنابر نظريه واليت مطلقه بر اساس مصاحلی فراتر از آن تواند فراتر از آننيست، ولی امر و حاکم شرع می
ی از منکر اصل اين است که اهلی است ولی در  ی از منکر بکنيد. در امر به معروف و  حکم بگويد اينجا امر به معروف و 

تواند بگويد اينجا علريغم اينکه شرائط ندارد اجنام دهيد، اينجا وجوب امر به معروف و جاهايی که شرائط منتفی باشد حاکم شرع می
 شود. ز منکر در فراتر از آن شرائط حکم واليی میی ا

ممکن است بگوييم در جاهايی مهانی که شارع به عنوان اهلی شرعی گفته است، ولی امر تأکيد کند و لذا ما قائليم به اينکه اوامر  .٢
گويد من بر اين تأکيد می ای از حسن و امر را دارد ولی ولی امر در اين زماننيز است يعنی چيزی که ذاتش درجه واليی تأکيدی

دارم، حتی ممکن است صغريه مبدل به کبريه شود، اين را بايد در حبث واليت بگوييم و لذا اوامر واليی حاکم گاهی تأسيسی است، 
کرده است، اين در امر به معروف نکته اول بود. گاهی هم است که اوامر فراتر از آنچه که حکم شرعی است او جعل حکم می

ی از منکر در حمدوده شرائط دارمي. ه و ضريب امهيت حکم را باالتر میاست و درج تأکيدی  آورد، اين هم در امر به معروف و 

 


