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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«اولی يا ثانوی بودن   »امر به معروف و 
ی از منکر حکم اولی است يا حبث در ويژگیمني  ی از منکر اين است که آيا وجوب امر به معروف و  های حکم امر به معروف و 
 ثانوی؟

کنم در تقسيم حکم تقسيم قبلی و دومی در طول طور که عرض کردم و مقدمتاً جمدداً يادآوری می پاسخ تا حدی شبيه حبث قبلی است، مهان
 شود بهاوامر تقسيم میهم است، حکم و 

 ؛اوامر اهلی .١
 ؛والئیاوامر  .٢

 شود بهاهلی تقسيم میاوامر و 

 ؛اولیاوامر اهلی  .١
 اوامر اهلی ثانوی؛ .٢

دهيم که گويند ولی برای اينکه پرهيز کنيم از اين واژه اولی مشرتک لفظی شود ترجيح میالبته گاهی در تقسيم قبل هم اولی و والئی می
سم است؛ اهلی و والئی، اهلی يعنی چيزی که بذات خدا قرار داده است. والئی آن است که اختيار قرار داده قبگوييم احکام و اوامر دو 

 شود به اولی و ثانوی.آيد و تقسيم میدهد، آن قسم اول در حبث بعدی می است که ديگری قرار

 بيان نکات

م اولی است يا ثانوی، ابتدا دو نکته را عرض میقبل از اينکه بررسی کنيم که آيا  ی از منکر در جهت  -حکم وجوب امر به معروف و 
 کنيم؛

 يک. طولی بود تقسيم اوامر به اهلی و واليی

 در طول هم است و مانند بقيه تقسيمات عرضی نيست. اوامر به اهلی و واليیتقسيم  .١

 »حکم ثانوی«تعابري دو. 

گريد، دو اصطالح گويند به حلاظ متعلق حکم که در مقابل عناوين اوليه قرار میه آن عناوين ثانويه میحکم ثانوی که گاهی هم ب .٢
 ؛دارد
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 ؛اصالح عام .١
 ؛اصطالح خاص .٢

 اصطالح عام

شود و ای است که تعرض األشياء، عارض بر اشيا میم اوليه نيست بلکه مفاهيم ثانويهاصطالح عام آن مهه مفاهيمی که جزء مفاهي
های خارج ی است که ذاتی پديدهاصطالح اول مطلق عناوين شود،را شامل می ، در مقابل عناوين اوليهشوداز اشياء میجدای 

گوييم مطلق اين عناوين، عناوين ثانويه است که به اين معنا نيستند و رمبا يعرض بر اشياء خارجی و اخری ينتفی و يرتفع عنها، می
 يار وسيع است و خبش زيادی از قواعد فقهی ناظر به اين است.دائره احکام و عناوين ثانويه بس

گريند، گاهی است که با آن مصداق خارجی توضيح بيشرت اين مطلب اين است که اين مفاهيمی که متعلق اوامر و نواهی قرار می
خارجی است و حالت کلی  ، مثل صاله، مخر، اين مفهوم ذاتی يک پديدهحالت کلی و فرد دارد، شبيه معقوالت اولی فلسفی است

شود، ممکن است عروض آن هم ، اما نوع دوم از مفاهيم که عناوين ثانويه است، مفاهيمی است که عارض و منتفی میو فرد دارد
بلکه حالت شبيه معقوالت ثانيه و شبيه عوارض است، مثل  ده قرن باشد ولی اين مفهوم مفهومی نيست که مقوم اين شیء باشد

عرضی  ی، مقدميت مفهوميک چيزی ممکن است زمانی مقدمه باشد يا نباشد، ذات اين در تعريفش مقدمه نيست مفهوم مقدمه،
ثانوی است، در ذات مفهوم اين عمل  یثانوی است، ضرر عنوان یعنوان لو حتی عرض الزم هم باشد، مقدمهنسبت به اين است و 

گويی اخالل به نظام است،  خواهی ذات اين عمل را تعريف کنی منیشود. اخالل به نظام، وقتی میضرر نيست، گاهی ضرری می
شود، يا اينکه اين عمل اعانه بر بّر است يا اعانه بر امث است، اين مفاهيم مهه مفاهيم عرضی است، مطلق گاهی خمل به نظام می

ذاتی و ذاتی است، اگر به اين معنا ، در مقابل مفاهيمی که شبه شودمفاهيم عرضی نسبت به موضوعات خارجی عناوين ثانويه می
شود و از رازهای ماندگاری پاسخگويی فقه و شريعت به تتربات وقت بسياری از قواعد فقهی جزء عناوين ثانويه می بگوييم آن

اهايی آورد و در جارد و احکام الزامی يا ترجيحی میخارجی مهني است يعنی در جاهايی شارع روی افعالی به عناوين ذاتی عنايت د
برايش مهم است،  هاآنو  بر اساس عناوين ذاتی احکام الزامی يا ترجيحی نيست اما عناوين ديگری است که عناوين عرضی است

شود، شود و حرام میشود و گاهی مهني مصداق عنوان عرضی میشود و واجب میوقت گاهی اين مصداق عنوان عرضی می آن
 ه است.کند، اين عناوين ثانويتغري پيدا می

يعنی مطلق مفاهيمی که نسبت به موضوعات خارجی عرضی است و ذاتی نيست، البته اين  پس عناوين ثانويه در اصطالح اول
 عناوين ثانويه

 دهد؛را تغيري می حشود، مبا گاهی بر مباهات عارض می .١
شود و جای شود و اين اعم میمی شود که اينجا جای تزاحمگاهی اين عناوين ثانويه بر احکام ترجيحی يا الزامی عارض می .٢

ه خيلی حجريانش نسبت به عناوين مبا فراقال منطقةگويد ات که باشد مهان که شهيد صدر میح. نسبت به مباگريدآن را می
صورت آجنا  خواهد احکام الزامی را تغيري دهد، در آنشود به آجنايی که میاين است که ناظر می دوم آن قّ راحت است اما ش

کند و تزاحم که يک مقدار جريانش دشوارتر است ولی در دومی مصداق دارد. اين معنای اول ن اهم و مهم پيدا میعنوا
 است.
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پس در معنای اول عناوين ثانويه يعنی مطلق مفاهيمی که نسبت به آن افعال و چيزهای خارجی عرضی است، افعال من يا متعلقات 
 و اين عنوان افعال من

کند، خيلی از اعمال ما و احکام الزامی بر آن سوار میکند عروض پيدا می ،است حعنوان مبا  ذات آنگاهی بر چيزی که  .١
شود، چون مقدمه واجب شد، يا مقدمه حرام شد، يا اعانه بر امث است ولی به دليل اين عناوين عرضی واجب می حذاتًا مبا 

 شود دفاع کرد.شد، يا اخالل نظام شد، يا با اين می
-صورت اين حکم الزامی را تغيري می حکم الزامی دارد که در آن آن کند که ذاتپيدا میعروض بر مواردی ن عناوين گاهی اي .٢

 دهد. اين معنای اول است.

 اصطالح خاص
، اضطرار موجب گريد، يعنی عناوينی که مثل اضطرار استمعنای دوم معنای اخص از اين است، اين بيشرت شّق دوم از قسم اول را می

کند يا حداقل کند، حرام را واجب میدهد، واجب را حرام میشود، يعنی عناوين اضطراری که حکم الزامی را تغيري میجواز أکل ميته می
دهد، حساسيت اين خيلی باالتر گوييم عناوين ثانويه، مقصود عناوينی است که حکم الزامی شارع را تغيري میکند. گاهی وقتی میمباه می
 گويند ولی من آن را جدا نکردم.شود فقط اضطرار را میبه معنای سوم هم گاهی وقتی عنوان ثانوی گفته می البته است

 آن يا اشياء خارجی نسبت عرضی است، وقتی خبواهيد ذاتبا افعال  هاآن بنابراين مفهوم عام عنوان ثانوی يعنی مطلق عناوينی که نسبت
معنای دوم اين است که خصوص آن عناوين عرضی که  ،اين عرضی است که دو قسم شد را بفهميد، اين مفهوم در ذات آن نيست،

آيد، شود اين اصطالح دوم به ذهن میها وقتی احکام ثانوی و عناوين ثانويه گفته میشود، خيلی وقتموجب تغيري در احکام الزامی می
 ،م است که حالت عرضی داردکه در اصطالح اول نيز واقعاً عنوان ثانوی است و عنوان عا در حالی

 شود؛البته عمده مهان نکته است که عناوينی که در خطابات اخذ می

 ؛شود، اين احکام اوليه میگاهی ذاتی است يعنی مقوم فعل خارجی است .١
مفهوم بر ها اين يا اگر الزم هم نيست ممکن است قرن گاهی اين عناوين مقوم آن نيست، عناوين عرضی است ولو عرضی الزم باشد .٢

 ؛آن صادق باشد
، حفظ نظام عنوان ثانوی است، حفظ نظام مثل صاله و صوم و شرب حفظ نظام است قضايکی از ادله برای وجوب  قضادر حبث 

شود در عامل فعلی را گفت که ذات آن حفظ و أکل نيست که عنوان فعل عنوان ذاتی است بلکه حفظ نظام عنوان ثانوی است، منی
واجب  غذاگفتيم که حفظ نظام اگر بگويد نظام باشد و ممکن است نباشد. ما می است فعلی گاهی منشأ حفظ نظام است، ممکن

های در آن پيش بيايد که اصًال به ای چنان سيستمجامعه واال واقعًا ممکن است گاهی گويد واجب استاست به عنوان ثانوی می
شود ولو بيست قرن مصداق حفظ افزاری پيدا منیمرافعات و خماصمات بر اساس نرمز ، مثًال زمانی بشود که بسياری انيازی نباشد غذا

نظام بوده است، البته در عنوان اولی هم استحاله دارمي، آن چيز ديگری است، ممکن است سگ خاکسرت شود ولی مادامی که اين 
 .مفهوم برای آن است ذاتی است
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ی از منکر«تطبيق حبث بر   »امر به معروف و 
ی از منکر به چه عنوان است؟ اين از مواردی است کهو   جوب امر به معروف و 

ی از منکر واجب است يعنی هم وجوب به عنوان اولی دارد، چون اصل در اوامر اين است که وقتی می .١ گويد امر به معروف و 
ی  خواهد بگويد خود اين مفهوم که منطبق بر مصاديق بذاتش است واجب است. در امر بهمی ی از منکر، امر و  معروف و 

 ؛، واجب است، اين به عنوان اولی استهای معينی داردمصداق
ی از منکر که يک عنوان اولی است، يک وجوب ثانوی نيز دارد .٢ ، اگر نوع دوم ادله را دقت کنيد گاهی وجوب امر به معروف و 

ی از منکر يک عنوان ثانوی نيزمی ی از منکر را به سه خبش تقسيم   بينيد که امر به معروف و  دارد. ادله وجوب امر به معروف و 
 کردمي:

 ؛ادله عقلی .١
 ؛ادله عامه قواعد فقهی .٢
 ؛ادله خاصه .٣

ی از منکر نيز قواعد مثل حفظ نظام عناوين عامه گفتيم بعضی از آندر قواعد فقهی می ای است که گاهی بر امر به معروف و 
ی از منکر دارای دو حيث است؛ يک وجوب ثانوی دارد به خاطر اينکه اگر هيچ صادق است و لذا وجوب امر به م عروف و 

ی از منکر میفیدليل خاصی هم نبود يک قواعد عامه و عناوين عامه ثانويه دارمي که گاهی  -اجلمله مصداق آن امر به معروف و 
ی از منکر شد ولی عالوه بر آن ادله خاصه نشد و موجب وجوب يا استحباب آن می يز دارمي که به مهني عنوان امر به معروف و 

گفتيم گاهی اصالتًا اين حکم اهلی است ولی گاهی جنبه واليی پيدا واجبش کرده است. اين مسئله شبيه حبث اهلی و واليی که می
ی از منکر هم در حبث بعدی اولی است ولی گاهی عناويمی ن عامه ثانويه فقهی کند، وجوب و استحباب امر به معروف و 

 .شودموجب وجوب يا استحباب آن می

ی از منکر«مطلق و مشروط بودن   »امر به معروف و 
 .مالحظه اين حکم از حلاظ واجب مطلق و مشروط بودن استدر کيفيات حکم حبث دهم 

 واجب مطلق و مشروط
 واجب تقسيم شده است به

 مشروط؛ .١
 ؛مطلق .٢

-است که حکم و وجوب دارای يک قيد و شرط است که اگر آن شرط حمقق شد اين واجب می مقصود از مشروط در مقابل مطلق اين
 .شود



 3725 : همار                                               

5 

 نسبی بود اطالق و مشروطيت
اين تقسيم آمده است که واجب مطلق آن است که در مقايسه با قيدی اطالق دارد و بود و نبود اين در آمدن و نيامدن اين وجوب 

، نسبت به اين مطلق است، اما در باشد، چه آفتاب باشد، اين ابر و آفتاب در اين اثری نداردتأثريی ندارد؛ مناز واجب است، چه ابر 
شود بينيم وجوب اين مشروط است، مثل مناز در مقايسه با وقت، اگر وقت آمد واجب میجاهايی وقتی با چيز ديگری مقايسه کنيم می

شود و مهني در مقايسه مقايسه با قيد و شرطی نسبی است، اين مطلق میو اگر نيامد وجوبی نيست. مهيشه وجوب مطلق و مشروط در 
 شود، مثًال مناز در مقايسه با وقت مشروط است، در مقايسه با ابر مطلق است.با چيز ديگری مشروط می

 مشروط بود متام تکاليف
وجود دارد که آيا وجوبی دارمي که  یسؤال .اندطمشرو نکته بعد هم اين است که مهه واجبات و حمرمات در مقايسه با شرايط عامه تکليف 

غري از شرايط عامه تکليف نسبت به بقيه قيود مطلق باشد، يعنی غري از شرايط عامه تکليف شرطی نداشته باشد؟ اين خيلی خيلی کم 
اتی است که اگر شرايط عامه مثال نباشد، از مجله مهني که االن عرض شد، وجوب اعتقاد يا اميان به خدا از واجبظاهرًا بی است ولی

باب ، شايد در تواند مزاحم با اين شودتکليف را کنار بگذارمي نسبت به مهه چيز مطلق است و اهم از مهه چيز است، هيچ عنوانی هم منی
 طور باشد، ترديد دارم و خيلی متيقن به اين نيستم. شايد اين الصالُة ال َترتک حبالٍ صاله هم 

اين است که واجب مطلق کامل کامل ندارمي، در درجه بعد مطلقی که غري از شرايط عامه تکليف مطلق باشد، به هر حال نکته مهم 
 آيد وجوب معرفت اهلل و اميان به خداست، بقيه درجات دارد.است و به ذهن می حداقل آن که متيقن

ی از منکر«تطبيق حبث بر   »امر به معروف و 
ی از منکر  ی از منکرطدر امر به معروف و  شرايط عامه شرايط ديگری نيز ای است که عالوه بر از واجبات مشروطه بعاً امر به معروف و 

ی از منکر از واجبات مشروطه است و مثل بسياری از واجبات و حمرمات ديگردارد،  عالوه بر شرايط عامه  پس وجوب امر به معروف و 
 بايد در فصل سوم حبث کنيم.شرايط ديگر نيز دارد و لذا شرايط ديگرش را 

ی از منکر«جايگاه وجوب   »امر به معروف و 
ی از منکر در سلسله مراتب وا جبات چه مسئله يازدهم که مسئله حساس و مهمی است اين است که جايگاه وجوب امر به معروف و 

ی از منکر در چه جايگاهی قرار ای از اولويت و امهيت است؟ يا به عبارت ديگر ترک امر جايگاهی است؟ در چه درجه به معروف و 
 کنم تا به خود حبث برسيم؛دارد؟ آيا از صغائر است يا از کبائر است؟ در توضيح مسئله چند نکته را در مقدمه عرض می

 احکام الزامی و ترجيحی نظام اولويت در
مستحبات و مکروهات، هر چهار نوع از واجبات و حمرمات دارای مراتب عرضی و طولی هستند، واجبات و حمرمات و حتی  .١

ها را باهم مقايسه کنيد، هر واجبی با واجب ديگر، هر ، يعنی وقتی ايناحکام الزامی و ترجيحی دارای مراتب طولی و عرضی هستند
شوند يا اين حرامی با حرام ديگر از حلاظ نگاه مولی، درجه تأکيد مولی، درجه ثواب و عقاب، مراتب دارند، اگر باهم مقايسه هم 

. در درون اين چهار ستون يعنی واجبات، گرينداند يا در درجات طولی قرار میگريند و عرضیاست که در يک درجه قرار می
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-حمرمات، مستحبات و مکروهات هر دو واجبی يا دو حرامی يا دو مستحب يا دو مکروه اگر مقايسه شوند يا مهکف و عرضی می
و در درون مکروهات  . يک نظام اولويت در درون واجبات، در درون حمرمات، در درون مستحباتشوندشوند يا اينکه طولی می

 قرار دارد.
باهم يک حالت ظروف مرتبطه دارند يعنی اين چهار سطوح ضمن اينکه در درون خود يک نظام طولی و  احکام الزامی و ترجيحی .٢

شوند، مثره شوند يا طولی میيکی را با ديگری مقايسه کنيد يا عرضی میآييد اگر وقتی از درون اين سطوح بريون می عرضی دارد،
عرضی باشد و يعنی اگر اجنام واجبی با ترک حمرمی تزاحم پيدا کرد اگر فعل اين و ترک آن  شودها هم در تزامحات ظاهر میاين

 .شودتزاحم پيدا کند ختيري است، اما اگر طولی باشد در آجنا اهم مقدم می

 بنابراين؛

 ؛های چهارگانه وجود داردها اوًال در درون اين فهرستنظام اولويت .١
 ؛ها وجود دارددوم اينکه در کل اين سيستم و جمموعه اين نظامات، نظام اولويت .٢

 مثره نظام اولويت
 شود؛ها چه به معنای اول، چه به معنای جامع و کامل، مثره اين در دو جا ظاهر میاين نظام اولويت مثره

 يک مثره اين است که انسان امهيت کار را بداند و ثواب و عقاب آن را بداند، اين در ميزان انگيزه خبشی و در فعل يا ترک اثر دارد .١
 ؛ها در مراتب عقاب و ثواب اثر دارند، اين يک پايه استبه خاطر اينکه اين

و شرع هم آن را تأييد دارد  که يک قانون عقلی است و عقاليیمثره بسيار مهم دوم در مقام تزاحم است برای اينکه قانون تزاحم   .٢
 ند؛ها باهم چه نسبتی دار گويد عندالتزاحم بايد ببينيد اينمی
 ،اگر مساويني هستند، ختيري .١
 ؛اگر مساويني نيستند .٢

 اين در صورتی است که علم پيدا شود. ؛تقدمي األهم علی املهم .١
 .داشتألمهيه را مقدم حمتمل ابايد اگر هم شک وجود داشته باشد  .٢
ختيري در جايی است که بدانيم مساوی است ـ شود. اگر هم شک داريد و نتوانستيد حمتمل األمهيه را تعيني کنيد، ختيري می .٣

يا نتوانيم احراز اهم کنيم يا احتمال اهم هم نتوانستيم بدهيم و شک دارمي، ترجيح در آجنايی که امهيت را احراز کنيم يا 
 ـ. اين چهار قانون در تزاحم است.امهيت دهيماحتمال 

 مجع بندی
 اين سه مطلب است؛

 های درون سيستم واجبات و حمرمات.نظام اولويت .١
 ها.نظام اولويت در جمموعه اين سيستم .٢
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قانون را دارمي  قوانني کربوی در اثر اين دو، اثری دارد که برای ثواب و عقاب است و اثر در تزامحات دارد و در تزاحم نيز اين چهار  .٣
 کند.که تشخيص آن صغری بر اين قوانني درست می

ای که عرض کردمي اين است که فقه ما تا حدی به اين پرداخته است، روايات ما نيز تا حدی به صورت صريح و واضح به ها نکتهبر اساس اين
فقهای ما در مسائل اجتماعی يا در زمان انقالب و جاهای  اند اما اين جای کار بيشرتی دارد، بعضی از اختالفاتی هم که بنيپرداختهاين 

شان يکی است ولی در مقام هم شّم فکریشان بني اهم و مهم فرق دارد. گاهی هی به خاطر اين است که نگاه فقهیشود گاديگر پيدا می
که انقالب شکل جديدی گرفت، در آن دوره   های بعد از چهل و دو خرداد که امام تبعيد شدند تا وقتیمصداق تفاوت دارند. در دوره سال

ها به حلاظ گردد به اهم و مهمها هر دو فقيه عادل بودند و خبشی از اين دو نگاه برمینگاه امام با نگاه آقای گلپايگانی دو نگاه است، اين
 که اينجا موردش است يا نيست.  گردد به کارشناسیشّم فقهی. يک خبش آن هم برمی

توان توان روی آن کار کرد البته جاهايی از آن واقعًا حالت انسداد دارد و خيلی منیها کاری است که هنوز خيلی میلويتکار در نظام او 
در منابع قول کرد و شود کنم هنوز خيلی بيش از اين میجلو رفت، يعنی اينطور نيست که راحت بتوان از روايات و ادله گفت ولی فکر می

. خبشی از اين مهان صغائر و کبائر است، در وسائل در ابواب فعل معروف در جهاد نفس آمده است که امام اهم و مهم را درست کرد
-شود برای آن ذکر کرد که چطور اهم و مهم میالشريعه رفت و ده بيست مالک کلی میخبش آن را بايد در مقاصدمشارد. يک صغائر را می

 .های ديگر داردهای آن جای حبث دارد و تطبيق آن جای حبثين را سنجيد؟ اصًال مالکشود اشود؟ آيا با مرتهای کمی در روايات می

 بر ترک يا فعل» کبريه و صغريه«مشول مفهوم 
اين است که آيا اين کبائر و  قه نيز در روايات آمده است، نکتهنکته ديگر اين است که صغائر و کبائری که در روايات آمده است و در ف

 شود؟صغائر و درجاتی که در روايات آمده است فقط ناظر به حمرمات است يا ترک واجبات را نيز شامل می
ها فقط ناظر به حمرمات و نواهی نيست بلکه ترک اگر روايات را نگاه کنيد جواب اين واضح است، کبائری که در روايات آمده است، اين

دارد که سرقت و زنا و  هاآن، رواياتی که در وسائل در ابواب جهاد نفس آمده است چند باب به عنوان کبائر دارد، در عداد اوامر نيز است
ها در اينجا آمده . منتها اينکه چرا اينها را در ليست قرار داده است يا حتی شرک نيز استها است ولی ترک زکات هم است، مهه ايناين

 قرار گرفته است. هاآنها جزء حمرمات تبعی گرفته شده است و در عداد م ترک تبعی ايناست ممکن است بگويي
 ؛وجود داردممکن است بگوييم در اين نوع تروکی که در حمرمات و معاصی کبريه آمده است در اينجا حکم مؤکد مضاعف دارمي؛ دو حکم 

 وجود دارد؛حکم اجيابی روی فعل  .١
ی و حترميی روی ترک  .٢  د داردوجو حکم 

 .که آن يک حبثی در اصول است ولی امجاًال اين حبث در اينجا است  

ی از منکر«تطبيق حبث بر   »امر به معروف و 
ی از  ی از منکر بياييم سوال اين است که آيا ترک امر به معروف و  وقتی از اين حبث کربوی عبور کنيم و در حبث امر به معروف و 

 کبائر نيست؟منکر از کبائر است يا از  
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