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 بسم اهلل الرحمه الرحیم

 احکام / امربو معروف و هنی از منکرموضوع: 
 «امر بو معروف و هنی از منکر»فصل دوم؛ کیفیات حکم 

 «امر بو معروف و هنی از منکر»نفسی یا غریی بودن 
حبث دیگری کو در کیفیات وجوب امر بو معروؼ و هنی از منکر مطرح است، نفسیت و غرییت این تکلیف است، یا جاىایی کو 

 مستحب است، این تکلیف نفسی است یا غریی است؟ 

 «نفسی بودن خطابات شارع»اصل 
ادلو امر بو معروؼ و هنی از منکر کو بو امر و هنی مأمور کرده است و  ؛ زیراشاید ابتدا بو ذىن بیاید کو این حبث مسری خیلی روشنی دارد

آید پاسخ بو این روشن است کو امر بو معروؼ متعلق خطاب قرار گرفتو و است و لذا در وادی امر بو نظر میاصل در اوامر ىم نفسیت 
گویند اصل گفتو شده و مستحضر ىستید مهو میطور کو در تقسیم واجبات بو نفسی و غریی   اصل در خطابات ىم نفسیت است، مهان

مأمور بو  کو  و سیاقو فنیو آن حمل حبث است ولی تقریبًا مهو اتفاؽ دارند کو ىرگاه خطابی آمد و شک کردمی نفسیت است، شکل فنی
 گوییم نفسی است.نفسی است یا غریی است، می

 «منکر امر بو معروف و هنی از»بر دو وجهی بودن داللت ادلو مناقشو؛ 

 بر غریی بودن ادلو عاموداللت الف. 
 و در مواردی استحباب امر بو معروؼ و هنی از منکر وجوب تواند مورد توجو قرار بگرید این است کو معتقد بودمی کوای کو اینجا مینکتو

این ادلو یا قواعد عامو ىم بود و دمکن است کو با مالحظو از احکام عقل ای ادلو عاموبرخی مستفاد از این فریضو عالوه بر ادلو خاصو 
 ، در امر بو معروؼ و هنی از منکر یک جهت غریی ىم قائل شومیعامو 

 داللت ادلو خاصو بر نفسی بودنب. 
رْیِ َو یَْأُمُروَن » وقتی ما ادلو خاصو را ببینیم امر بو معروؼ این امر بو  1«بِاْلَمْعُروِؼ َو یَػْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة یَْدُعوَن ِإََل اْلَْ

 ؛است و اصل نفسی بودن آناست 
مثاًل اگر بگوییم عقل حکم  ؛بعضی از آن ادلو نوعی غرییت باشدآذما قائل بو نوعی غرییت شومی، اما وقتی ادلو عامو را ببینیم دمکن است 

، یا دلیلی وییم این مقدمو برای آن است، برای دفع ماده فساد و قلع ماده فساد دمکن است بگرا برداشت کند بو اینکو باید ماده فسادمی
  .یا در دفع ضرر و چیزىایی از این قبیل ،مقدمو آن است این دمکن است بگوییم ،ىااعانو غری بر نیکی مثل
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 وجود دارد؛کر واجب یا مستحب دو جهت در امر بو معروؼ و هنی از مندمکن است کسی بگوید کو با این مالحظو 

 ؛جهت نفسی .1
  ؛جهت غریی .2

 ىا اینىا بنابر بعضی دیدگاه، مثاًل طهارات ثالث و اینىم جهت نفسی و ىم جهت غریی دارد یموضوع شبیو آن ىم دارمی، جاىایی کو
و در امر بو معروؼ و هنی از منکر ىم دمکن است قائل بو این شود  دندار  یو ىم یک جهت غرییتطور است کو ىم یک جهت نفسیتی 

 و این احتمال را بدىد. 

 جواب مناقشو
پیدا  کو حالت غریی و نفسی بشود، در این نیز دو جهتپیدا کنیم   را بعضی از ادلوبنی این ادلو بتوانیم این یک احتمال است کو اگر 

بو اینکو غالباً  ، اما شاید این سوال ىم در عمده ادلو قابل پاسخ باشد،این یک سوال است کو دمکن است در اینجا مطرح شود ،شودمی
، استبرای آن عناوین عامو و انتزاعی ادلو عامو طوری است کو امر بو معروؼ و هنی از منکر مقدمو برای آن عنوان نیست بلکو مصداقی 

  .مقدمو نیست
 وجود دارد؛در اینجا دو نکتو 

 رابطو امر بو معروف و هنی از منکر با عناوین عامو
و  این امر خود مصداؽ اعانو است ،کندامر می ،2«تَعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َو التَّْقوى»مثل  مقدمیت ندارد یکی این است کو غالبًا حالت .1

دمکن است بگوییم دفع فساد یا منکر شود،  دگویجایی کو می یا حتی در ،واجب نفسی است فرض این است کو اعانو خود یک
یا أَیػَُّها الَّذیَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َو » فرمایدای کو میآیو، نو اینکو مقدمو آن است، یا مثاًل مصداؽ آن استدفع فساد یا منکر 

امر و ، «تَْأُمَرُىْم دبَا تَْأُمُر بِِو نَػْفَسَك َو تَػْنَهاُىْم َعمَّا تَػْنَهى َعْنُو نَػْفَسكَحْسُبَك أَْن »یعنی  گفتو شده است کو  4، در روایات3«ناراً أَْىلیُكْم 
، یعنی مهنی اعمال گریدای کو متعلق امر و هنی میوقایو زیراداؽ وقایو است، ، بلکو مصاین امر و هنی مقدمو وقایو نیست ،هنی کن

عناوین با آن  کو رابطو امر بو معروؼ و هنی از منکر  از این جهت است کو باید بو این نکتو توجو کرد کند،واال بو نتیجو توجو منی
 کو یک جهت غریی در این پیدا شود،  املقدمو نیسترابطو مقدمو و ذی ،شرعی بودای کو در احکام عقل یا قواعد شرعی بود عامو

ابطو ر این اگر  ای است.، چننی رابطوو کلی و فرد است ت، عنوان و معنونیا عنوان عام اس بلکو رابطو مصداؽ و عنوان انتزاعی
 .شودآن جهت غریی در آذما پیدا منیباشد تبعاً 

                                           
 2. سوره مائده، آیه 2
 66 یهآ. سوره تحریم، 3
ٌ هِيْ أَصِحَابٌَِا عَيْ أَحِوَدَ بِيِ هُحَوَّدٍ عَيْ هُحَوَّدِ بِيِ إِسِوَاعِيلَ عَيْ هُحَوَّدِ بِيِ  ؛55، ص 5، ج اإلسالهئ( -الكافي )ط . 4 عُذَافِزٍ عَيْ إِسِحَاقَ بِيِ عَوَّارٍ عَيْ عَبِدِ الْؤَعِلَى هََِلَى آلِ عِدَّٓ

كِي ٍَ قَالَ أًََا عَجَزْتُ عَيْ ًَفْسِي كُلِّفْتُ أَِّلِي فَقَالَ يا أَيَُّْا الَّذِييَ آهٌََُا قَُا أًَْفُسَكُنِ ٍَ أَِّلِيكُنِ ًاراً  جَلَسَ رَجُلٌ هِيَ الْوُسِلِوِييَ يَبِ -سَامٍ عَيْ أَبِي عَبِدِ اللَِِّ ع قَالَ: لَوَّا ًَزَلَتِ َّذُِِ الْآئَُ

 رَسَُلُ اللَِِّ ص حَسِبُكَ أَىْ تَؤْهُزَُّنِ بِوَا تَؤْهُزُ بِِِ ًَفْسَكَ ٍَ تٌََْْاُّنِ عَوَّا تٌََْْى عٌَُِْ ًَفْسَكَ.
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 «وجوب نفسی»مفهوم 
و آن حبث این بود کو حبث دقیقی طرح کردمی در واجب نفسی و غریی  و آن این است کوکنم وار عرض مینکتو دیگری ىم اشاره .2

ػ ، مهیشو وجود دارد ، سلسلو مراتب اغراضنیست آن حکمت باالتری باالی سربرای کار دیگری واجب نفسی بو این معنا نیست کو 
 اینکو سلسلو مراتب اىداؼػ ، کردمیدر اصول مطرح می ىای سلسلو مراتب اىداؼ در تعلیم و تربیت رادو سو سال قبل ىم حبث

مثاًل مناز برای یاد کردمی این بود، ، در کفایو ىم مطرح شده است منتها با بیانی کو عرض میکندیزی را غریی منیوجود دارد چ
کند، منیغریی شود، اینجا واجب را واجب ىدفی درست میاین صرؼ اینکو سلسلو مراتب  ، برای اىداؼ باالتری است،خداست

واال اگر عمل مقدمو عمل دیگر نباشد ولو مقدمو عمل دیگر باشد د، این عمل از عمل دیگر جدا باشآذمایی است کو عمل غریی 
  ؛منافات با نفسیت ندارد سلسلو مراتب ىم سلسلو مراتب ىدفی باشد، آن

 بندی استادمجع
در امر بو معروؼ و هنی از منکر  شاید در بعضی جهت غریی با توجو بو اینکو عناوین عامو و ادلو عامو آوردید دبنابراین اگر کسی بگوی

ىاست و این حالت مصداؽ و کلی  مصداقی از آنىم  ؼو امر بو معر ىا مهان عناوین کلی است کو آنجواب این است کو عمدتاً  پیدا شود،
دو جهت پیدا کرد،  کو. اگر غریی و نفسی گفتیم مهنی  شودمنی املقدمومقدمو و ذیکو پیدا کند، فرد و کلی کو پیدا کند، بو معنای اصولی 

  .است در جاىایی مثره ىم پیدا کند شود و دمکنتأکد در آن پیدا می نوعی

 «امر بو معروف و هنی از منکر»نفسی مؤکد بودن 
نتیجو  القاعده نفسی است. باز ىمل و جواب طرح حبث کردمی واال علیاین یک سوال و جواب در این ضمن بود و ما بو خاطر مهنی سوا

 اجب نفسی است کو عناوین متعدد در آن مجع است و، البتو و واجب نفسی است امر بو معروؼ و هنی از منکرالقاعده علیاین است کو 
عناوین  . تا اینجا نتیجو این شد کو واجب نفسی است وواجب نفسی است ، تعدد عناوین در اینجا است،این موجب تأکدش شده است

گنجد بو خاطر مهنی نکتو فرد و کلی، عنوان و معنون، اینکو دو فعل جدا ر ذىنم است مهو در مهنی دایره نفسیت میتا آذمایی کو ددیگر 
 نیست.

 واجبات نفسیو در مهنی جا مطلب دیگری نیز واضح شد و آن این است کو 

 گاىی است کو یک عنوان دارد،  .1
 گاىی است کو عناوین متعدد در اینجا مجع شده است،  .2

طور کو قباًل نیز گفتیم از قبیل دوم است، یعنی نفسی مؤکدی است کو ىم عناوین اولیو بو عنوان  بو معروؼ و هنی از منکر مهان در امر
 اولی آن را گرفتو است و ىم عناوین ثانویو.

 «امر بو معروف و هنی از منکر»تعینی یا ختیریی در 
واجبات بو دو قسم تعیینی  ین است کو این واجب تعیینی است یا ختیریی است؟حبث ششم در کیفیت وجوب امر بو معروؼ و هنی از منکر ا

 غشوند و ختیریی تقسیم می
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 منشاء ختیری در واجبات
 واجبات ختیریی 

یعنی در دلیل لفظی گفتو است کو أطعم ستنی مسکنًی أو مث ستنی یوماً أو أعتق الرقبو أو شود گاىی مستقیم از خود ادلو استفاده می .1
  ؛این ختیری در بیان شرعی آمده است ...أفطر 

کنیم یا از قرائن دیگری بینیم و این ختیری را از مجع بنی ادلو استفاده میاست کو ختیری را در بیان لفظی منی در بسیاری از موارداما  .2
  ؛کنیمختیری را استفاده می

تا آذمایی کو در ذىن دارمی در  وجود نداردختیری از نوع اول در اینجا  زیراکنیم بو این دلیل است، و لذا اینکو این سوال را در اینجا مطرح می
خواىیم ببینیم کو با مناسبات حکم موضوع و قرائن لبیو ، چننی چیزی نیست، عمده میو امر بو معروؼ و هنی از منکر کندلیل نگفتو است ک

ای است، یا اینکو کفو دیگر و عدل نیز دارد؟ این سوال ست، یک کفویک واجب تعیینی ا و لفظیو مفصلو آیا امر بو معروؼ و هنی از منکر
 ؛بو خاطر این است کو مهیشو ختیری مصرح در دلیل نیست بلکو گاىی مستفاد از جمموعو ادلو است

شود  وال مطرح میپس بو دلیل اینکو ختیری گاىی مصرح است، گاىی مستفاد از مجع ادلو یا از قرائن منفصلو و شواىد حافو بو کالم است، س
گویند امر بو معروؼ و هنی کو امر بو معروؼ و هنی از منکر تعیینی است یا ختیریی است، واال اگر خبواىیم تصرحیی برخورد کنیم مهو ادلو می

 .از منکر حتماً تعیینی است، اما چون قسم دیگر از ختیریی را دارمی اینجا جای سوال است

 ختیری شرعی 
گرید ولو ىیچ اشعاری بر حالت میىا را دربر معنا کردمی کو موعظو و نصیحت و این ایبو گونواگر امر بو معروؼ و هنی از منکر را  .1

-یک درون باید یک جور سخن گفت، اما اگر گفتیم در امر بو معروؼ و هنی از منکر در این صورتامری ندارد، اگر این را گفتیم 

کند، قداماتی کو اگر کسی اذمام دىد و در او فرمانی نیست، کامالً موعظو است و غری مستقیم راىنمایی میمایو فرمانی است و آن ا
کند ترک  کند کو این عمل را اذمام دىد یا اگر گناه میدىد بلکو علم دارد ولی موعظو میراىنمایی نو بو این معنا کو علم بو او می

فهمد کو این واجب، واجب تعیینی است عقل ما این را می بعاً طو هنی از منکر نیست  کند، اگر گفتیم این مشمول امر بو معروؼ
فلسفو امر بو معروؼ و هنی از منکر این است کو این کار را اذمام دىد و گناه را اذمام ندىد، حال اگر آن راه ىم بود، آن راه را زیرا 

 دىد؛اذمام می

 ختیری عقلی
شود و تعیینی نیست، بلکو عنوان جامعی بعاً مصداؽ آن میطعنوان امر بو معروؼ و هنی از منکرند  ىا مهو مشمولاما اگر گفتیم آن .2

فرمان  ىاىایی کو در آنبنابراین نکتو مهم این است کو اقداماتی از قبیل موعظو و راىنمایی و اینشود، است کو ختیری عقلی می
  نیست و حالت دوستانو دارد.
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 مجع بندی 
شود، البتو در جاىایی دمکن است ترتبی باشد ولی در مصداؽ امر بو معروؼ و هنی از منکر است، ختیری عقلی میاگر گفتیم  .1

 شود؛جاىایی ىم حالت ختیری عرضی است و عقلی می
 شوند. ىا ختیری شرعی میىا از مشول امر و هنی خارج است ایناما اگر گفتیم این .2

ىا از شود، اگر گفتیم اینصداؽ امر بو معروؼ و هنی از منکر شد ختیری عقلی بنی این مصادیق میفرمان اگر ماقدامات نرم مالمی بیپس 
 .شودمشول این مفهوم بریون است، ختیری شرعی می

 بررسی مصادیق امر بو معروف و هنی از منکر
ىایی مثل موعظو و غری از مصداؽ ىای دیگری برای تغیری رفتار شخص فرض کنیم،نکتو دیگری ىم است؛ گاىی دمکن است کو مصداؽ

دىد، این حبثی کو االن  ای کو با مشاوره رفتار طرؼ را تغیری میىای مشاورهىای دیگری کو غری از موعظو است مثل طریقىا، مصداؽاین
کند یا صدؽ دؽ امر میىا صدىد کو دمکن است بگوییم اینىا نیز است کو در دیگری از طریق مشاوره تغیری رفتار مینآگفتیم راجع بو 

شود، ضمن اینکو باید آن دو احتمال را نیز بعداً حبث کنیم، فرض بگریمی اگر در عرض ىم باشند کند کو ختیری شرعی یا عقلی میامر منی
رمانی نیز وجود ای و رفتار دىای مشاورهشود یا شرعی، ضمن اینکو باید ترتب را در آینده حبث کنیم و لذا غری از موعظو روشیا عقلی می

ىا ىا امر و هنی صدؽ کند، اینىای رفتار درمانی خیلی مؤثر است و معلوم نیست بر ایندارد کو باید بو آن نیز توجو کرد، این روش
 ، ىای جدیدی است کو االن وجود دارد، در قدمی نیز بوده استمصداؽ

ىای قناری و بلبل وجود داشت کو مریض ىایی شاملد، در آذما غرفواسالمی وجود دار  ىایدر مراکش در فاس تیمارستانی در عهد دولت
ىای رفتاردرمانی سابقو دارد و در طب اسالمی کردند، پس روشانگیز معاجلو میىای خوش و آوازىای دلبلبل و نغموروانی را با صدای 

ىا ىا و معصیتبعضی از ارتکاب گناهىای خمتلف رفتار درمانی وجود دارد. گاىی ، روانپزشکی خیلی پیش رفتو است و روشنیز بوده است
ىا را خیلی بعید است بگوییم امر و هنی است. اگر شود با رفتار درمانی معاجلو کرد کو بعضی از آنکند میرا کو حالت مریضی پیدا می

کی از دو احتمالی کو ایشان گفتند یا معکوس آن را بدىیم آن را باید در شود، البتو اگر ىم یىا را در عرض آن بگریمی ختیری شرعی میاین
  .شودشود و تعینی پیدا منی، ترتب پیدا میجای خود حبث کرد

کنیم بو ىای بعد ىم باید این دو سو موضوع را بیشرت ترکیز داشتو باشیم و عنایت  ىا باید در نظر گرفتو شود. ما در حبثلذا این روشف
  ؛ىای تربیتی و حکم این رفتارىا نیز ربط داردبا حبثخصوص کو 

  ؛ای یک حبث بودموعظوىای روش .1
  ؛ىای رفتار درمانی یک حبث دیگر استروش .2
کند و ىا، تصرفات درمانی نو از قبیل شکلی کو االن است، تصرفات ژنتیکی میىای پیشرفتو آینده، ژنتیکی و امثال ایناحیانًا روش .3

 کند. ابتالی بو یک گناه جنسی معاجلو میطرؼ را مثالً از 

تر درمانی و ژنتیکی ىای پیشرفتوىای رفتار درمانی، روشىای گفتاری و شنیداری متعارؼ، روشىای تربیتی، روشروش ؛ىاىر سو نوع این
یع امر بو معروؼ و هنی از ىا مصداقی از مفهوم خیلی وس، یا این است کو اینو ىورمونی و از این قبیل، ىر سو مشمول حبث ما است

ىا خارج از مفهوم امر و هنی ىستند شود، یا این است کو مصداؽ نیستند و اینىا ختیری عقلی میوقت این منکر ىستند، اگر این شد آن
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ضمن  وجود داردىا شود. این دو احتمال در اینطور شود حالت ختیری پیدا می تواند عمل شود، اگر اینىا ىم میولی قطع دارمی کو آن
ىا عدل ىا را عدل امر و هنی بگریمی، جای این حبث نیز وجود دارد کو دمکن است اینىای ما بر فرض این است کو ایناین حبثاینکو 

 نباشد، یا مقدم باشد، یا مؤخر باشد کو این را در مراتب بعدی حبث خواىیم کرد.

 قاعده کلی 
-شود، اگر نباشد شرعی میعقلی می ىم رتبو امر و هنی است، اگر مفهوم آن را شامل شود ختیری خبشد وآن اثر را میىرگونو عملیاتی کو 

ىای تربیتی موعظو و  ىا رتبو واحده نیستند و لذا گاىی دمکن است آن روششود، البتو ىم رتبو، دمکن است در حبث مراتب بعد بگوییم این
ىا مهو شود. اینکند، این شخص وقتی حمیطش عوض شد معاجلو میرا عوض میگفتاری باشد، دمکن است عملیاتی باشد مثاًل حمیط 

 .ىا خیلی مهم استىا را حبث کنیم، چون اینرسیم باید اینمیجای حبث دارند و وقتی در مراتب 


