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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه 
ی از منکر بودمي که خبش زيادی از آن  یهاحبثدر  ا  اشارهٔ که   استفقهی ندارد ولی نکات مهمی  جنبهٔ مقدماتی امر به معروف و  به آ

 مفيد بود. 

 نظام تربيتی دهندهٔ تشکيلعناصر 
در  هاروشو تعيني  هاروشکه شد   گفته ؛بايد بررسی شودنيز شد که  یااشارهتعليم و تربيت  فلسفهٔ در  تریاساسبه مبحث در طی مباحث 

و لذا آنچه که مشهور است که عناصر اصلی يک نظام تربيتی متشکل است از مبانی، اهداف،  گريندیمشعاع مبانی، اهداف و اصول قرار 
آن فعاليتی است که  . روششودیمچهارضلعی نظام که ارکان اصلی نظام از اين چهار مورد تشکيل  منظومهٔ ، در اين هاروشاصول و قواعد، 

يک نظام تربيتی در ارض واحد نيستند. آن سه ضلع چه  چهارگانهٔ اضالع  شکل آن و تعيني آن حتت تأثري آن سه ضلع ديگر است و لذا
 ز به مباحث ديگری دارد. باهم دارند؟ اين نيا يیهانسبت

 در مقام طراحی و عمل» روش«جايگاه 
ر در مقام ضلع ديگکه عمليات و چگونه عمل کردن هستند در طول آن سه   هاروشاين است که آنچه در اين قسمت از حبث خواهد آمد 

روش بايد بعد از  یدهنظامدر مقام طراحی و تعيني و  و ، البته در مقام عمل روش قبل از اهداف استگريدیمقرار  يزیر برنامهطراحی و 
با مبانی و اصول به شکلی تقارن  و روش حداقل بر اهداف مقدم است ،تعيني مبانی و اهداف و اصول تنظيم شود. البته در مقام عمليات

 در مقام طراحی ذهنی و مهندسی کار است.  گذشته گفته شد  جلسهٔ در  رد. آنچه کهدا

 »هاروش«تأثري ساير عناصر بر تعيني 
دارد، از مجله اينکه مبانی و اهداف  يیهاتفاوت هاروشدر تعيني  مبانی و اهداف و اصولتأثري هر يک از  حالدرعنيمطلب ديگر گفتيم که 

ان کيفيات روش گفتيم اصل مه بيان شدبر اساس حبثی که سابق  نقش اصول در کيفيات روش است ودارند ولی  یبيشرت نقش در اصل روش 
 است. 

 »مبانی«عموميت 
نقش بسيار مهم دارد اعم است از مبانی   هاروششکل دادن نظام تربيتی و تعيني  يهٔ پاديگر هم اين بود که مبانی که در اينجا به عنوان  نکتهٔ 
که اين مبانی اعم است از مبانی که از وحی    طورمهان. شودیمرا شامل  هاينا مههٔ و...  یشناسمعرفتو  یشناسانسانو  شناسییهستکه 

 يا از عقل يا از علم و جتربه.  شودیمگرفته 
نی آنچه که در مبانی علمی يعروشن دارد.  نقش خيلی قاطعو عقالنی باهم تفاوت دارند. مبانی وحيانی  تأثريات مبانی گوناگونالبته 

دولوژيک دارد که جاهايی اشاره کردم ولی االن و مت یشناسمعرفتد؟ اين هم باز نياز به حبث ، اينها چقدر اثر دار آيدیمروانشناسی و... 
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گذار در انتخاب اثر  ایيهپاو قواعد مبانی  ممکن استکه گاهی   طورمهاناثر دارد،  هاروشاينها بر  مههٔ  اجلملهیف ولی ميبه آن بپرداز  خواهيمیمن
که نياز به   خواهيم داشتکه نياز به قواعد حل تعارض   ، در اين صورت است، مثًال نگاه علم و وحیکنندیمتعارض پيدا با يکديگر ، هاروش

 ارد.حبث مستقل د

 تربيتی یهاروشمبانی عام و خاص در 
 ،فقهی قاعدهٔ به عنوان يک ارشاد جاهل  قاعدهٔ . مثًال شودیمبه دو قسم مبانی عام و خاص تقسيم  هاروشديگر اين است که مبانی  نکتهٔ 
ی از منکر هم سومني روش از  ؛ وهدايت و تربيت يک روش عام بود قاعدهٔ  آن ادامهٔ و در  استعام  یروش  یهاروشامر به معروف و 

پايگاه فقهی داشت و استدالالت دو  وارمسلسلو  یامنظومهگفته شد مهه اين سه روش که    طورمهان. استبسيار عام در تعليم و تربيت 
ی از منکر را امسال حبث  از مرتتب منسجم است و  منظومهٔ . اين سه روش که يک کنيمیمروش اول را سابق گفتيم و امر به معروف و 

، منتها بعد در فقه رايج کار شده و بعد در يک سال اخري اجنام شد. دنار د نيزتربيت اسالمی است و جايگاه بنيادی فقهی  یهاروش ينتر عام
دارند   شناسیانسان، شناسیهستیاين سه روش مبانی دارند؛ هم مبانی مشرتک دارند، هم مبانی خاص دارند، يعنی اين سه روش يک مبانی 

حاکم  هاروشچند مبانی مشرتک که بر اين به ؛ مثًال اگر خبواهيم خاص دارند صورتبهاينها سايه افکنده است و هرکدام يک مبانی  مههٔ که بر 
اثر فرد حتول در  سازیيطحم. شودیمحتت تأثري عامل انسانی ديگر دچار تغيري و حتول  و اين است که انسان تغيريپذير است را نام بربمياست 

ديگر هم  یهاروش احتماال برو  هاروشمبنايی مشرتکی است که بر اين  قاعدهٔ اينها چند  ،افراد حق دخالتی در امور ديگران دارند ،کندیم
انسان تغيريپذير است، برای اينکه حميط روی زيرا را گفته است؟  گانهسهعام  یهاروشيعنی چرا اسالم در مقام تربيت اين ؛ سايه افکنده است

 نسبت به مهديگر هاانساناز اين ريزتر شومي اينکه اگر . گذاردیمقوی . برای اينکه عامل انسان روی انسان اثر بسيار گذاردیمانسان اثر 
تربيتی را  یهاروشمبانی عامی که اين  جزء شودیمدر ديگران دارند، اينها  تداخلانفکاک مطلق ندارند، يک سرنوشت مشرتک دارند، حق 

ا هایيهپاو جزو  دهدیمپوشش   ست. ا آ

ی از منکر« در روش» واليت عام« اینمب  »امر به معروف و 
ی از منکر خبواهيم به يک را خود  يژهٔ و اما هر روشی ممکن است سلسله مبانی خاص و  داشته باشد، به طور خاص اگر در امر به معروف و 

و ائمه و حاکم و  ، واليت پيامربخاص دارمي که واليت خدا هایيتوالمبنای ويژه اشاره کنيم حبث نوعی واليت عمومی است؛ چون نوعی 
ی را به معنای ظاهری خود که مهان حالت استعالئکه بعضی از مبانی   بنا براما حداقل ؛ امثال اينها باشد ی و علّوی دارد مفروض امر و 

غري از عرضی در بني جامعه  مابنيفیقبل در ديدگاه اسالم که يک نوع واليت  رتبهٔ در  شدهپذيرفتهپس ، اين مبتنی بر اين است که گريدیم
ايی که   يهٔ بقاصًال اين مبنای آن است. اين مبنای خاص اين روش است.  واليت طولی آن چنينی نيز وجود دارد، غالباً مشرتک بني  گفته شدآ

 . ديگر است یهاروشبني  اين سه روش و حتی
 گوييمیممثًال يک مبنا واليت عرضی اجتماعی است، عرضی که  ممکن است وقتی حتليل کنيم بگوييم که يک مبانی ديگری هم وجود دارد،

. يک حلظه ممکن شودیميعنی غري از امام و معصوم و حاکم و امثال اينها واال مهني که واليت آمد حالت طولی يا استعاليی دارد ولی جاجبا 
رت و جلوتر است به اين يک نوع واليت است که در حقيقت ،است اين واليت داشته باشد، يک حلظه آن  ،گرددیبرم واليت آن کسی که 

 عام است. مبانی خاص دارد که يکی مهني واليت  و مبانی عام چنداين يکی از مبانی اين روش است. غري از آن 
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ی از منکر«در روش  »هاانسانپيوستگی سرنوشت « اینمب  »امر به معروف و 
اگر  فرمايدیم، مهان که در روايت دارمي که به هم گره خورده است هاانساناست اين است که به شکلی سرنوشت  تريلیتکممبنای دوم که 

ی از منکر نکنيد مهه مبتال به عذاب  يا  آيا اين يک امر اعتباری و قراردادی است؟ شويدیم. اينکه عذاب شويدیممشا امر به معروف و 
ی از  ه واقعيت باشداينکه واقعيتی است؟ بعيد نيست ک که اگر بگوييم اين يک امر واقعی است، اين خود يکی از مبانی امر به معروف و 

 گفت و شايد چيزهای ديگر هم بتوان گفت.  شودیم. اين دو مورد را به عنوان شاخص گريدیمقرار منکر 
 

 »غري مصرح«و مبانی » مصرح«مبانی 
به نسبت بيان در روايات به دو ، ندستهتربيتی  یهاروشو احکام فقهی از مجله  هاروشاين است که قواعد مبنايی که بنياد  ديگرمطلب 

 هستند؛ بندیدستهشکل قابل 

ا تصريح شده استگاهی در متون دينی  .١  در منت یاگزاره صورتبهاين مبانی يعنی  گوييمیمکه به اينها مبانی مصرح   نسبت به آ
  .استشده يات و روايات آورده آ

 . برميیم، ما از طريق خود حکم به آن مبنا پی ندستدر منت آيات و روايات ه غري مصرحگاهی اين مبانی  .٢

 بيان مرحوم شهيد صدر
 مههٔ (البته  فرمايدیم، غالبًا از نوع دوم است، ايشان اقتصادی و... معتقد به آن است نظام ی مانندمرحوم شهيد صدر در نظامات آنچه

توصيفی يا جتويزی  گزارهٔ به يک قاعده و   کرده،اينها را ايشان نفرموده است) که يک راه استخراج مبنا اين است که ما حکم را حتليل  
. گاهی هم است که در متون دينی اين مبنا آمده کنيمیمو مبنا را استکشاف  گذارميیمبنيادی پی بربمي. گاهی چند حکم را کنار هم 

که   فهميمیمو  گذارميیمفقهی را کنار هم  یهاگزارهکه ما اين سلسله    گويندیم کنندیمست، مثًال ايشان که در اقتصاد و... حبث ا
. به اين شکل در هيچ بيان شرعی نيامده است ولی وقتی اينها را کامًال کنار هم اسالم مثًال در مالکيت به دو نوع مالکيت معتقد است

 است.  طوراينکه   شودیمانسان مطمئن  گذاردیم

 یبندمجع
، گاهی مصرح کنيمیمفقهی بيان شده است استخراج  به صورتکه   يیهاروشيا  آورميیدرمکه از درون احکام فقهی   اییمبانبنابراين 

د کار کند تا اين مبانی را بريون آورد. بايجمتهد مستکشف است يعنی  در بسياری از موارد مبانیزياد نيستند و  ایمبانیچنني  تعداداست که 
اين  شناسیروشالبته از نظر روايی و صحت نسبت دادن اينها به شارع دشواری خاص خودش را دارد، مرحوم شهيد صدر خيلی وارد 

که در   ایمنونهنسبت داد؟ انواعش؟ چرا که ايشان در اقتصاد و...  توانیمننسبت داد؟ کجا  توانیماستکشافات نشده است. اينکه کجا 
بگويد که استخراج نظام چه  ذهنش بوده در ضمن يک مصداق به آن مدل اشاره کرده است. مستقل نيامده با يک نگاه عميق اجتهادی

، يچ کس روی اين کار اجتهادی عميق نکرده استنسبت داد؟ بعد از شهيد صدر هم ه توانیمننسبت داد؟ کجا  توانیمدارد؟ کجا  ایيدهفا
آن چنينی که بگويد نظام سازی و استخراج  ممکن است پراکنده در جاهايی چيزهايی باشد ولی حداقل کار عميق ـ دامنیمتا حدی که من ـ 
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. هر است و تقريباً به شکل ابرت است. اين کار را حوزه نکرده نشده استچقدر اعتبار دارد؟ انواع و اقسام آن چيست؟ نظام چه ازشی دارد؟ 
ن  که اي  خواهدیماجتهادی  شناسیروشخيلی کم يا بسط نگاه به قلمروهای ديگر بوده است. در حاليکه خود آن  يهٔ حاش اندگفتهچه ديگران  

 کار اجنام نشده است. 

 مقدمات یبندمجع
بود که اينجا اشاره کردمي، بعضی را بسط دادمي و بعضی هم اشاراتی به مبانی ديگری بود ولی در جمموع اين دوازده مقدمه  یامقدمهاين دوازده 

ی از منکر با قواعد ديگری مثل ارشاد  ی از منکر، مناسبات امر به معروف و  و هدايت، جاهل يک مقدار جايگاه امر به معروف و 
ی  ؛ ومهم ديگری از مجله جهاد و حدود و تعزيرات روشن شد یهامقولهمنکر با ابواب ديگر فقهی و از  مناسبات امر به معروف و 

 روشن شد که چه جايگاهی در فقه تربيتی دارد و بعضی نکات متفرقه ديگر هم در اين مقدمات بود.  طورمهني
 ـشود.  نامهپاياناز به اين دارد که يک اين دوازده مقدمه که اينجا اشاره شد حداقل چهار پنج موردش ني جمموعهٔ ـ 

ی از منکر«مبحث   »امر به معروف و 
ی از منکر   را بيان خواهيم منود؛ کليدی که در اين فريضه به آن اشاره شده است  واژهٔ چهار در ابتدا ورود به مبحث اصلی امر به معروف و 
ی و معروف و منکر.   اين چهار واژه عبارت است از امر و 

 »امر« واژهٔ بررسی 

 »امر« واژهٔ معانی 
 چند معنا ذکر کرد؛  توانیماما در خصوص امر 

امر را حبث  مادهٔ ، اول شودیممالحظه کرديد، در اصول وقتی اوامر و نواهی شروع فقه است که در اصول  معنايیمعنای اول مهان  .١
ذکر شده است ولی امری که در برای آن در کفايه معانی خمتلفی  که  ؛راو ميم  ،امر يعنی مهني الف مادهٔ امر را.  يغهٔ ص، بعد کنندیم

. طلب و بعث اعتباری مفهومی است که برای امر و است مقصود مهان طلب و بعث اعتباری و قولی رودیماوامر و نواهی به کار 
امر آمده است که االن  يغهٔ صبه خصوص در  هاکاریيزهر يکی از معانی امر بيان شده است. البته اين حقيقت بعث و خيلی 

ا بپردازمي. اين معنای اول امر خواهيمیمن که مربز آن   گريميیمطلب و بعث اعتباری است و قولی هم  گوييمیماست، امر که  به آ
هم آن  گريدیم. يا چيزی مثل اشارات که جای آن را شودیمفق ابعث اعتباری است که به آن تو  وهم قولی است. امر آن فرمان 

در آجنا گفته شده  اين يک معنا است که ويژگی های آن .ةأو االشار  ةبالقول أو ما يقوم مقام القول من الکتابمشمول اين است، 
 دو نوع دارمي؛  گوييمیماست که بعث که 

، اين بعث شودیماو اين اجنام  ارادهٔ و با  فرستدیماين است که کسی را در خارج به طرف کاری بعث تکوينی؛ و آن  .١
 تکوينی است. 
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که اينجا بعث تکوينی مقصود نيست،   کندیماعتبار  و، انشاء گذاردیماو  ذمهٔ بعضی تعابري به  بنا بريعنی بعث اعتباری؛  .٢
امر  مادهٔ در  ؛ کهةأو الکتاب ةبالقول أو االشار ال بعث اعتباری است. منتها اين بعث اعتباری است که مربزی هم دارد، ح

  .شودیممفهومی افاده  کلمهٔ با مهني  
. کندیمحرفی و معنای حرفی و نسبی آن را افاده  واژهٔ يک  صورتبهمهني بعث اعتباری است که  به صورتهيئت امر 

 تفاوت ماده و هيئت هم در جهت استقالل معنايی و ربطی بودن و حرفی بودن معنايی است. 

کرديد، البته اين بعث اعتباری، بعث است، اعتباری است، مربز دارد و نوعی در   اين يک معنا است که تفصيل آن را در اصول مالحظه
 آن علّو يا استعال است. يک نوع برتری وجود دارد. اين هم حمل حبث است ولی حقش اين است که علو يا استعال در آن وجود دارد. 

و يکی هم استعال و علّو است که  ٌز، قولٌی أو ما يقوم مقام القولبعٌث، اعتبارٌی، له مرب ؛ شودیمبنابراين اينها عناصر اصلی تعريف اول 
. هيئت حالت حرفی و نسبی و کندیماستقاللی اين را افاده  صورتبهامر  مادهٔ اگر در خود مفهوم بعث نباشد بايد به آن اضافه کرد. منتها 

 .شودیممنحصر  قول و ما يقوم مقام القولمعروف در ربطی دارد. اين معنای اول است که اگر در اينجا اين مقصود باشد امر به 

بعضی مبانی مراد آن باشد، امر است به معنای فراتر از بعث اعتباری که شامل  بنا برمعنای دومی که اعم است و شايد حداقل  .٢
ا بعث اعتباری نيست بگوييم که امر در اينج در واقعشود يعنی ينها هم بشود، شامل محل عملی نيز محل علی الفرائض و امثال ا

که عمًال اقدام  بلکه اعم است از بعث اعتباری يا بعث تکوينی که دست او را بگريد، ابزار را از او بگريد يا او را پای کار بربد
 ةو الکتاب ةيعنی بعث محل بر اجنام تکاليف است، اعم از اينکه بالقول و اإلشار  شودیم اعم ه. اين هم احتمال دوم است ککندیم

 بگريد. اين دو معنای خاص و عام است.بر  درباشد يا به عمل و فعل خارجی باشد، اقدام خارجی کند تا بتواند مراتب ديگر را هم 
در بعضی کلمات معنای سومی هم ذکر شده به اين شکل که (در کلماتی که در موسوعه آمده است) گفته شده است حتقيق  .٣

 و مانع از وقوع منکر شود. اينکه يک امر واجب و تکليفی را در خارج حمقق کند  .املعروف، پياده ساخنت معروفی در خارج

ی ني آيدیماما به نظر  ولی در امر باالخره اين است که يا  گوييمیماز به معنای سوم دارمي که بعد در وجه قبلی اين را گفته است. در 
 .بردیميا در عمل او را به مست آن  گويدیم

 »ی«با » امر«تفاوت 
ی  ی زجر است و اعتباری  تربرجستهتنها وجهی که در  است و قابل دفاع است و در امر کمی دشوارتر است اين است که معنای اول 

با  گريدیمکه حمرمی را اجنام دهد، جلوی وقوع حمرم را بالفعل   شودیماست، بالقول ما يقوم مقام است. معنای دوم زجر است که مانع از اين 
وجود دارد و آن جايی است که قتل  نيز. در زجر ممکن است بگوييم معنای سومی نيز وجود دارددرجاتی که دارد. عني اين دو معنا در زجر 

، آجنا نوعی حائل شدن از وقوع منکر است ولو اينکه او منکر را ، آجنا ديگر محل بر ترک منکر نيست، منع از وقوع حمرم نيستدهدیماجنام 
 .ده استترک نکر 

 ؛ مراتب را بگريد مههٔ تا لذا در منع و زجر بعيد نيست که بگوييم سه معنا دارد ف

  بالقول و ما يقوم مقامه.است، زجر اعتباری  قول ما يقوم مقامهيک معنا مهان  .١
دوم که عام تر است اين است که زجر کند بالقول و الفعل و ما يقوم مقامه يا زجر تکوينی عملی باشد که دستش را بگريد، اکرام   .٢

 کند و مسائلی از اين قبيل. 
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ود. اين  منکر را هم بگريد ولو اينکه اين ظامل را بکشد تا منکر واقع نش ينهٔ زممعنای سوم يک چيز عام تر است که حتی از بني بردن  .٣
 کمی اعم از دو معنای قبلی است. 

ی مصداق دارد و  شودیمحتقيق املعروف کمی دشوار است مگر اينکه بگوييم کار خريی اينجا واقع  امر تصويراما در ؛ اين سه مرتبه در 
که از قصه کنار باشد. اگر چنني چيزی در امر به   دهدیم، کسی اجنام دهدیمولی خودش اجنام  دهدیمنبايد واقع شود و مکلف اجنام 

. اين سه معنای متسلسلی است  کندیمواال امر دو معنا پيدا  کندیمدر امر نيز سه معنا مصداق پيدا  در آن صورتمعروف قرار دهيم 
ی خيل  لی ممکن است بگوييم معنای سوم هم مصداق دارد. ی وضوح دارد، در امر هم با يک متهّ که در 

 


