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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه
ی از منکر به حبث قبل از ورود  ا به طور کلی  هاآنمقدماتی را بيان کردمي. بعد از امر به معروف و  مقدمات عامی است که توجه به آ

ی از منکر را در يک فضای کليت فقه تربيت قرار استالزم  يعنی  دهدیم، بعضی هم مقدماتی است که در حقيقت امر به معروف و 
ی از منکر که  هرحالبه. کندیممشخص  الرتبيةفقهجايگاه آن را در  قرار بگريد نياز به  خواهدیمدر مهندسی فقه تربيت امر به معروف و 

 مقدماتی دارد که اين مهندسی را تبيني کند. 

 روش عنوانبه  منکراز  یبررسی امر به معروف و  م؛هفت مقدمهٔ 
ی از منکر يا اين روش تربيتی قاعدهٔ خصوصيات  ينتر مهماين بود که  هفتم مقدمهٔ روح کلی و کليت  با يک نگاه  ،امر به معروف و 

 ؛به موارد زير اشاره منود توانیماين نکات  مجلهٔ گفته شد از  نکاتی در ذيل اين مقدمه تربيتی و فقهی تبيني شود. 

 ؛ روش تربيتیمنکراز  یامر به معروف و  يک.
ی از منکر در عداد دو  روش يک  مثابهٔ به قرار دارد و از آن  و دعوت هدايت و تربيت قاعدهٔ  و جاهل ارشاد  قاعدهٔ امر به معروف و 

 بايد تلقی شود. 
دوم تا آجنايی که ما تفحص داشتيم جايگاه و نام مشخص فقهی نداشت و لذا  قاعدهٔ يک نام سنتی فقهی دارد. جاهل ارشاد  قاعدهٔ  -
هدايت و تربيت  قاعدهٔ آن را  هاحبثمن در اين  در ترديد بودمي. فعالً  هدايت و تربيت و دعوت و امثال اينها واژهٔ بني دو سه  گذارینامفعًال 
 -. اميدهنام

ی از منکر مثل ارشاد  نکتهٔ  نه مبنا است و نه و مثل هدايت و تربيت، جاهل اول که ديروز عرض کردمي اين بود که امر به معروف و 
روش و فعاليتی است که در جهت  ،ديگرعبارتبه .است و اصل نيست يک روش بلکه، ميدادبلکه طبق تفسريی که از اصل و روش  .هدف

 . شودیمتغيري در افراد و ديگران اجنام 

 ؛ روشی اصالحیمنکراز  یامر به معروف و دو. 
 ؛شوندیمدو دسته تقسيم  به تربيتی یهاروشدوم اين بود که  نکتهٔ 

 اجيابی و ابتدايی  یهاروش .١
 . تغيريدهندهاصالحی و  یهاروش  .٢

ی از منکر در گروه دوم قرار که در تعليم و تربيت گفته شد  طورمهان  . گريدیم، امر به معروف و 
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 ؛ روش عام تربيتیمنکراز  یامر به معروف و سه. 
  ؛شوندیمتقسيم به سه قسم زير و تربيتی  یتعليم یهاروشديگری  بندیتقسيمدر 

  .گفتاری  یهاروش .١
 رفتاری.  یهاروش .٢
 .ترکيبی یهاروش .٣

 ،عملياتی و رفتاری است یهاروش، هاروشو بعضی  گفتاری است  یهاروشو اخالق، اصالح يا تغيري رفتار  یهاروشبعضی از 
 . ... عملی و  هایيقتشو مانند 

 ترکيبی یهاروش
رفتاری دارند و  شکلهم شکل گفتاری و هم  هاروشاين نوع  ديگرعبارتبه، دارندحالت ترکيبی و تلفيقی ، هاروشگروه سوم از 

ی از منکر در نيست، کم  هاروشتعداد اين    .گريدیمگروه قرار   اينامر به معروف و 
ا رفتاری   باشدیم، دارای مراتبی ـ  مبانی مشهورـ طبق با توجه به دامنه و مشولی که دارد   ا گفتاری و بعضی از آ که بعضی از آ

نيز برای آن بيان است ولی حداقل در مبانی مشهور مصاديق رفتاری  تربرجستهامری باشد  جنبهٔ گفتاری آن که   صبغهٔ گرچه   .است
 عنوانبهرا  آن توانیممبانی مشهور در  بر اساس عجالتاً . البته مباحث آينده ممکن است روی اين نکته تأثريی بگذارد، اما شده است

درجاتی دارد که گاهی گفتاری است و   يعنی بشمار آورد؛ فتار است، و تلفيقی از گفتار و ر  یترکيبروشی  روشی از نوع سوم که 
 است. تنبيه و تشويق گفتاری دارمي تا رفتاری.  طورمهنيگاهی رفتاری است، از اين نوع است. در تنبيه و تشويق هم 

 ؛ روش عام تربيتیمنکراز  یامر به معروف و چهار. 
ی از منکر از آن قبيل است.  هاروشبعضی از  ،است یسلسله مراتبدارای روش  هر  خيلی عام هستند و امر به معروف و 

 مصّرح؛ روش منکراز  یامر به معروف و پنج. 
اين است که برخی از  مصرّحدارمي. مقصود از اصطالح  مصرّحو غري  مصرّح یهاروشتربيتی،  یهاروشديگر اين است که در  نکتهٔ 

ا تصريح شده است و  که در منت آيات و روايات و منابع دينی  ندسته يیهاروشتعليم يا تربيت  یهاروش است که  يیهاروشنسبت به آ
ا اولی  عنوانبه  . هستند مصرّحغري  یهاروش تربيتی یهاروش، اما بسياری از است توصيه شدهنسبت به آ

قدميی که  هجايیروش به  ؟، اما اينکه چگونه آموزش دهيموجود دارد آنزيادی نسبت به ، ترغيب شدهقرآن  مثًال در روايات امر به آموزش
 شده باشد.  مطرحچيزی نيست که در دين  هاينا ؟که امروز آمده است  يیهاروشقدمي بوده يا به  یهاخانهمکتبدر 
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 هاروشدر آداب و  ورود فقه
موارد روش، اين  ترينيعسر و  ينتر متقن، برای آموزشرتين روش انتخاب  مانند؛، دهدیمرا ارائه  يیهامالک هاروشالبته دين در اختاذ 

 . آيدیمست که از جتربه خود بشر بريون اين چيزی ا مطرح باشد کلی فقهی است. اما اينکه خصوص اين روش  قاعدهٔ استحباب دارد ولی 
 طورنيمهگر هم ر اقتصاد، در سياست، در جاهای ديدر تعليم و تربيت، د بسياری از امور، اصول، هاروشاست،  طورنيمهاصول هم 

قواعد و عناوين کلی موارد، بعضی اما در . اندشدهاولی وارد  عنوانبهکه در منت روايات   هستند اموری، آداب، اصول هاروشاست. بعضی از 
وجود اين دو نوع روش بنابر . گريدیممشول عناوين عام قرار ورد و م آيدیمجتربه به دست طريق از آن ادب يا ويژگی خود روش يا  وجود دارد و

 . دارد
 - .ميامنودهيا در جاهای ديگر بيان ث را در کتاب قضا اين حب -

اين مالحظه کنيد، را  اندآمدهدر کتاب قضا يا در جتارت يا در تعليم و تربيت  که یآداب مطرح کردمي، چون اگر آداب اين حبث را در مورد
، اندشدهوارد بعناوين االوليه را که فقها ذکر کردند آدابی است که در متون آيات و روايات  یجاری است، برخی از آداب مورد آدابتقسيم در 

داده است و بر اساس آن ضوابط  یضوابط عامی فقه و شريعتبلکه شارع ، اندنشدهخود وارد  ينعناو ، آدابی است که با اما خبشی از آداب
ا قرار مورد حبث يیهاروشين آداب يا اين ا و لذا مهيشه گفتيم که فقه در  نقش داردخود بشر  جتربهٔ . اينجاست که گريدیم، مصداق آ

، چه در تربيت و چه در اقتصاد يا هر جای ديگر، در جاهايی به عناوين اوليه ورود کرده، يعنی مصداقی تعيني هاروشنظامات و اصول و 
 .آيدیماز علم و دانش بشر بريون  هامنونهو مصاديق و  داردکلی   نيز بيان مواردیدر  و کندیم

اصل موضوعيت است. و . باشندیمفقهی  جاافتادهٔ روشی در اينجا مهه ارشاد است ولی اصول متقن  یهاحبثکه بايد توجه کرد  
ا قضاوت يا در جتارت داب غذا خوردن يا مثًال در آ هايیکاریريزهوارد شده و دينی وقتی که فقه بر منابع  ديگرعبارتبه ده شذکر را که در آ

 وقتی .فقه است نيز جزء و متام اين موارد است عنوان واجب، گاهی مستحب بيان فقه از اين امور گاهی با .کندیمرا استخراج و بيان  است
 اين موارد جزء مههٔ جايی است که در اذهان آمده است، هيچ وجهی ندارد، حرف بي شودیمخارج اخالق را از فقه  شوندیمگفته مستحبات  

موضوعيت دارد.  آيدیماست که هر چه در منبع و دليل  فقه است. مگر اينکه کسی خبواهد اصطالح را عوض کند واال فقه است. اصل اين
 اين است که موضوعيت دارد. بله اگر قرائنی پيدا شود که اين موضوعيت ندارد آن فرقی ندارد. اصل 

 دين اقّلی و دين اکثری
 قاعدهٔ يک  گفته شودب تاکه اقلی و اکثری يک امر پيشينی نيست   مياگفتهاست،  ی و دين اکثری که از مباحث امروزی در حبث دين اقل

واجد . چيزی وجود ندارد چننياين دين است وت اه جزء دين است و اين اندازه اوليبگوييم اين انداز  کندیمکه اقتضا   وجود داردعقلی پيشينی 
است؛ اين  طورنيمههم  مصرّحو غري  مصرّح یهاروش. شود مراجعهدينی بع و متون امن بهپسينی است يعنی بايد  یاقل و اکثر امر  شدن

 نيست. و مابقی جزء عناوين اوليه عناوين اوليه است،  ءها جز گفت اينفرمولی   بتوان باچيزی نيست که 
که وجود دارد   یاعامه، يعنی قواعد دهندیميا ترجيح  حترمييا  وجود دارد که آن روش را يا الزامقواعدی  مصرّحغري و آداب  هاروشدر 

 .شوندیممطرح در اقتصاد، سياست، تربيت و...  است که يیهاروشوجوب يا حرمت و يا ... هرکدام از  کنندهٔ بيان
ی از منکر حبث کنيم روشن مورد در اگر خبواهيم تقسيم،  بنابراين ی از منکر   شودیمامر به معروف و  ک ي عنوانبهکه امر به معروف و 

امر به ين عنوان با ابه عناوين االوليه است و  مصرّح یهاروش ينتر مهماست، يعنی از  مصرّح کامالً   یهاروشروش اصالحی و تربيت عام از 
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ی از منکر آمده  ا   وجود دارد عناوين عامیاست. البته در آينده خواهيم ديد که معروف و  ی از منکر نيزکه از آ  امر به معروف و 
ی از منکر وجود دارد   یاعامه ادلهٔ ی از منکر نداشتيم امر به معروف و  خاصهٔ  ادلهٔ يعنی اگر  .شودیماستخراج  ا امر به معروف و  که از آ
ا امر ل نظام و... در کتب فقهای آمده است مثل اختال ادلهٔ اين از  مورد دويکی که   شودیماستخراج  به ولی عناوين ديگری دارمي که از آ

ی از منکر بريون   . آيدیممعروف و 
ا با قواعد عامه تعيني  ندنيست مصرّحکه   يیهاروشو  وجود دارند ينعناو به  مصرّح یهاروشدر روايات  بيان شد که . ودشیمو حکم آ

يک امر مستحب و گاهی واجب است بايد روشی انتخاب کرد، اما اگر روش در قدمي چيزی بوده و امروز  عنوانبهمثًال در تعليم قرآن که 
ترغيب رت  روشنسبت به انتخاب  وجود داشته باشند که یاعامهاست، بعيد نيست که عناوين  ترراحتو  تريعسر ت که روشی آمده اس

 . کندیماست که علم با فقه ارتباط برقرار  یاحلقهه حد الزام برسد و اينجا ممکن است بدر مواردی نيز . کنندالزام  نه اينکه ، کندیم
رفتارها که حبث روشی است يا اصول که کيفيات کاربرد روش است، وارد  حوزهٔ ، چه در اقتصاد، چه در سياست، چه در تربيت، در فقه

 ثانياً است و  هاروشفقه اوًال در به بيان ديگر ورود . کندیمورود  تفصيلی با يک نيز فقه. در اهداف شودیمنقريباً وارد در مبانی ت اما شودیم
اصول و  حوزهٔ ياسی، تربيتی در ورود مستقيم و اساسی فقه در نظامات اداری، اقتصادی، اجتماعی، س يرهٔ دا. ورود داردتا حدی در اصول 

 است.  هاروش

  هاروشدر اصول و  فقهورود  حنوهٔ 
 يح شده است. به اين شکل که در متون دينی نسبت به انتخاب اين روش يا اصل تصر  ،شودیمبا عناوين اوليه وارد گاهی  .١
ا کلی   قواعدفقه  و در بسياری از موارد .٢ بشر چيزها را   جتربهٔ ، کندیمرا استخراج  هاروشو  هايوهشداده است که علم انواع در آ

 اين خوب است يا بد است.  گويدیمی هفقکلی   قاعدهٔ ، کندیمکشف 

مورد حبث به اين خصوصيت اصول و  یهاروشبايد در اصول و  يک نظام اقتصادی يا تربيتی سامان دهيم،  خواهيمیموقتی با اين بيان 
 توجه کنيم. هاروش

 خالصه
ی از منکر از مصرّحو غري  مصرّحبه  شودیمسياسی، اقتصادی، مديريتی تقسيم  یهاروشتربيتی مثل  یهاروش . و امر به معروف و 

هم به مشار  مصرّحروش غري  عنوانبه توانستیماست، اما با اين تبصره که اگر اين تصرحيات هم نبود  مصرّحروش های عام بسيار کليدی 
ا امر به معروف هم بريون قواعد عمومی دارمي که از دبيايد، چرا؟ اين را بعد خواهيم گفت، که يک  . اين هم يک حبث است که آيدیمل آ

 مصرّحاست ولی در فقه ظرفيت اين است که از عناوين عامه اين هم استخراج شود و به شکل غري  مصرّححالت تلفيقی دارد، ضمن اينکه 
 هم در واقع جايگاه فقهی دارد.

. يکی اينکه در شودیمعناوين عامه دو نياز است؛ يکی مؤکد است، اجتماع عناوين موجب تأکد يک تکليف  کهاين نکته را بايد ذکر کرد  
 ممکن است اين عناوين متفاوت يک متايزاتی پيدا کند. شرايط
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ی از منکر یهاروشزير  شش.  امر به معروف و 
ی از منکر يک روش اصالحی و تغيريی است که غالبًا ناظر به خماطب و متعلق  بنا بر حکم آنچه که تاکنون گفتيم امر به معروف و 

از  هايیزيرجمموعهروش ناظر به کل جامعه است. اين روش که روش عامه است منافات با اين ندارد که اين  یدر مراتبو است و گاهی 
ی اقدام به  ديگرعبارتبهداشته باشد، اين کامًال معقول و متصور است.  مرتبط یهاروش غري از درجات و مراتب از منکر امر به معروف و 
بيان موجود قابل مجع با  هاروشوجود اين ، اندنشدهبيان روايات و در فتاوا  کهداشته باشد،   تواندیم یگوناگون  یهاشکلو  هايوهش، مصرّح

 است. فتاوادر روايات و 
ی از منکر از طريق تشکيالت اجنام شود. يک سازمان  یهاروشيکی از  ی از منکر مهني است که امر به معروف و  امر به معروف و 

حسبه يک سازمان و تشکيالتی بوده يکی از شئون . آن، اين مورد را شامل استقدميی و به معنای اول  مراد از حسبهشود که  اجياد آن برای
ی از منکر  تا که    مردمی باشد مثل کارهايی و يادولتی  سازمان . حال ممکن است اينمتمرکز اجنام دهد به صورترا امر به معروف و 

ی از منکر کنند یاجمموعهدر شهرشان  تا کنندیمدرست  یاسامانه، مثًال دهندیممردمی اجنام  یهاگروه کاری    و يا مانند امر به معروف و 
ی از منکر   یيا ستاد احياکه بسيج    .دهدیمگاهی اجنام امر به معروف و 
ی از منکر  بنابراين مقدمه است يا يک شکلی از جتلی  عنوانبهدارد که  يیهاروشروش عامی است که گاهی يک زير امر به معروف و 

ی از منکر  ی از منکر قرار امر به معروف و  بايد داشته  تربيتی به اين نکته نيز هایيلحتلدر  .گريدیماست که در ذيل امر به معروف و 
يک روش  عنوانبه. آن يک فعاليت آموزشی بود، اعالمی تعليمی بود. اما آن فعاليت ممکن است که است طورنيمهنيز باشيم. ارشاد جاهل 

ی باشد.  هايوهشف کرد و دارای آن يل آن تعريمتعددی در ذ هایيوهشو  هاراه توانیمعام تربيتی بود، تعليمی بود. اما  در امر به معروف و 
 .وجود دارد  امکاناين  االصولعلی از منکر

ی از منکر  هفت.  کيفيات امر به معروف و 
ی از منکر  کيفيات کاربست   به معنای؛. اصول است یاصول حاکمدارای يک روش تلقی شد، ولی مهني روش  عنوانبهامر به معروف و 

 . ... حاکم است مثل تدريج، استمرار و روشکيفيتی که بر  ديگرعبارتبه .کردميیماصل تلقی  عنوانبهروش، چگونگی کاربرد روش، اين را 
ی از منکر  ی از کيفياتی دارد و بعضی از آن شرايطی که   نيزامر به معروف و  در ادامه خواهيم گفت، کيفيات روش امر به معروف و 

ی از منکر کهرعايت سلسله مراتبی  ماننداست، منکر   مرحلهٔ است. آن سري تدرجيی از آن مرحله به  بيان شدهدر فتاوا  امر به معروف و 
، بعضی حداقل رودیم کاربه شرايط عنوانبهر لسان فقهی ديگر اين است که د مرحلهٔ بعد، اين انتقال تدرجيی از اين مرحله به  مرحلهٔ بعد، به 

نيز موجود ديگر  یهااصلممکن است  و وجود دارد هاروشحاکم بر اين  یو لذا اصول شودیماصل تلقی  عنوانبهتربيتی  عنوانبهاين است که 
 باشد. 
 دهيمیمتذکر  رسيمیمها را باز هر جايی که تربيت هم اينها را در مقدمه توجه کنيد، البته وارد حبث که بشومي ما به ادبيات تعليم و اين -

. سرخنش را اينجا کنيمیمکه اين را بعد عرض   شودیمکه اگر خبواهد با اين ادبيات بازسازی شود يک تغيرياتی در آن پيدا   کنيمیمو توجه 
 -اصل. شودیمدر واقع مهان کيفيات کاربرد روش است که  شودیمان دادم که بعضی از شرايطی که گفته دستت
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ی از منکر به احکام مخسه  هشت. تعلق  مراتب امر به معروف و 
. باشندیم حمکوم به احکام مخسه ،آيندیم تعليم و تربيت حوزهٔ در  و يا مديريتيا سياست، يا اقتصاد،  حوزهٔ در  که در فقه و  يیهاروش

. و امر به ، يا مستحب و ... هستندبعضی مکروه و حرام هاروشفی که حتی دينی هم است، بعضی برای بعضی از اهدا هاروشضی بع
ی از منکر هم از آن  ضح است . آنچه که روشن است و واشودیماست، حمکوم به احکام مخسه  ایاليهاست که چند  يیهاروشمعروف و 

است که  يیهاروشدارد. بنابراين اين هم از آن  ی نيزترجيحی است. انواع ديگر  و در مواردیالزامی  در مواردی اییاين است که امر و 
 حمکوم به احکام مخسه شود. تواندیم

 


