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 بسم اهلل الرحمن 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»مولوی یا ارشادی بودن 
ىفتمنی حبث در خصوصیات حکم امر بو معروف و هنی از منکر و مالحظو اینکو امر بو معروف و هنی از منکر داخل در کدام یک از 

شود کو وجوب امر بو معروف و هنی این سوال در مبحث ىفتم طرح می ،دو طرف یک تقسیم است، مبحث مولویت و ارشادیت است
احکام مولوی است یا ارشادی؟ شاید در ابتدا بو نظر بیاید کو مسئلو روشن است و خیلی الزم نیست از منکر و احیاناً استحباب آن از 

این دلیل این خواىیم بو آن اشاره کنیم بو ای کو مدتی قبل ىم اشاره کردمی امهیت دارد و میشود اما بو دلیل اینکو نکتو پریامون آن حبث
 لو مانند مسائل قبل در آن دو قاعده قبلی نیز قابل تطبیق است.آورمی، البتو این مسئحبث را در اینجا می

 «ارشادی بودن امر»مفهوم 

در مسئلو ىفتم سوال این است کو این حکم مولوی است یا ارشادی؟ برای اینکو حبث روشن شود، ابتدا اشاره کنم کو این واژه ارشادی  
  ؛گرید، سو معنا دارد و این معانی متفاوت استیگرید یا صفت برای امر قرار مکو یک صفت برای حکم قرار می

نچو کو در اصول آمده است و علما و اصولینی بو این توجو دارند، ممکن است منقح اینگونو نباشد ولی بو ىر حال این مستفاد از آـ 
 ـ .جمموعو مباحث اصولی ما است

 معنای اول؛ ارشاد غریمولوی بو حکم عقل
است و ىیچ  یعقل یمولوی باشد، امر ارشادی یعنی امری کو ارجاع بو فهمامر این است کو در برابر  بودن امر معنای اول ارشادی .1

و در حکمی ىم کو مستفاد از این امر است ىیچ مولویتی وجود ندارد،  وجود ندارداعمال نظر شرعی و از موضع مولویت در آن 
نو در  ؛ بو بیان دیگرو نو آن حکمی کو مستفاد از امر است مولویتی در آن اعمال شده است یعنی نو امر شامل حیث مولوی است

  ؛صیغو امر مولویت است، نو در حکمی کو مفاد آن است مولویتی وجود دارد، بلکو حمض شناخت عقلی است
مثل أطیعوااهلل،  حکم است لو معلوالتِ کو بو تعبری مرحوم نائینی در سلس  وجود دارداست کو در اوامری  ی از امر ارشادیاین نوع

کند، فرماید أطیعوااهلل، در این امر ىیچ اعمال مولویتی وجود ندارد و در مفاد آن ىم شارع ىیچ مولویتی را اعمال منیوقتی خداوند می
شود، یا مثل خبواىد در آن اعمال مولویت شود موجب تسلسل میشارع اگر  زیرااین هنی و مفاد آن حکمی است فقط عقلی، 

وجوب معرفت اهلل، وجوب معرفت اهلل را باید عقل بگوید واال قبل از اینکو معرفتی حاصل باشد، خود شرع خبواىد اعمال مولویت  
 کند، این تسلسل است و حمضور عقلی دارد. 

مقصود این است کو قسیم  کنند،این قسم از ارشاد است کو مقابل مولوی است، ىرگاه امر را بو امر ارشادی و مولوی تقسیم می
شود و در جاىایی مثل معرفت اهلل یا مولوی است و در این ىیچ اعمال نظر شرعی و حیث مولویت وجود ندارد و این قسیم می
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اطاعت است، در سلسلو معلوالت حکم است، نو در سلسلو علل یعنی فرض شده است کو احکامی وجود دارد، چیزىایی ممکن 
شود و تواند اعمال والیت کند، این ارشادی مقابل مولوی میگوید بگرد و پیدا کن و از موضع شرعی منیاست باشد یا ىست، می

این ارشادی ثواب و عقابی ىم ندارد، وجوب اطاعت مستقل از اوامر اصلی است و ثواب و عقابی ندارد، اگر کسی اطاعت خدا  
، این مفهومی است کو ناظر بو آن مسئلو است. این قسیم مولویت است و کرد بو اینکو مناز خواند، ثواب او مهان أقم الصاله است

 .در سلسلو معلوالت است و ثواب و عقاب مستقلی ىم در آن نیست

 معنای دوم؛ ارشاد مولوی بو حکم عقل
  ؛مولوی نیست و در سلسلو علل استامر م است کو قسی نوعی از امر ارشادیبو معنای دوم ارشادی  .2

فهمید شده است کو اگر این بیان شرعی ىم نبود عقل آن را میین است کو در بیان شرع بو مطلبی اشاره معنای دوم اارشادی بو 
ن است کو بیان شارع ما را فهمید، ارشادی بو معنای دوم ایجا خود عقل بر اساس قانون مالزمو حکم شرعی را ىم می ولی در مهان

مثل ظلم، مهو آیاتی کو در قرآن  کنداق قانون مالزمو است و حکم شرعی را افاده میکند کو خود آن مصدعقلی می یحکم متوجو
 زیراولی این ارشاد مقابل مولویت نیست،  ىا مهو ارشاد استکند، اینو احادیث و اخباری کو در سنت آمده است و منع از ظلم می

فهمید ظلم قبیح است و با قانون بیان شرعی ىم نبود عقل میفهمد کو ظلم قبیح است و اگر این گوید عقل مشا میاین ارشاد می
 گفت کّلما حکم بو العقل حکم بو الشرع، اینکو شارع از موضع مولویت بگوید ظلم حرام است، این استحالو عقلی نداردمالزمو می

-اینجا حکم دارد، یعنی وقتی می گوید حتمًا شارعبو خالف اطاعت یا معرفت، کاماًل معقول است، بلکو دلیل و قانون مالزمو می

-یک علت و مالک حکم سازی است کو ثواب و عقاب ىم در مهان است، یعنی وقتی میـ این بیان عقل ـ گوییم ظلم قبیح است 

 دىد. گوید نکن و اگر ىم اجنام دىد عقاب اجنام میگوییم ظلم قبیح است، شارع ىم می
سازد، با قانون مالزمو شرعی در سلسلو علل است یعنی مالکی کو حکم عقل را می در این قسم دوم ارشاد بو حکم عقل است، این

ولی  کندبیان لفظی باشد یا نباشد فرقی منیکو، این است   گوییم ارشاد است معنای آنشود، این ارشاد بو آن است. اینجا کو میمی
است، ثواب و عقاب دارد، شارع حکم دارد، بر اساس این نیست کو حکم مولوی اینجا نیست، بلکو اینجا حکم مولوی  معنای آن

کند. این ارشاد بو معنای دوم فهمید، لفظ تأکیدی میگوییم یعنی اگر لفظ ىم نبود عقل این را میقاعده مالزمو، منتها ارشاد کو می
این نیست   معنای آن 1«اهللََّ ال ُيُِبُّ اْلُمْعَتدینَو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ »گوید مقابل مولویت نیست، معنای این ارشاد این نیست کو وقتی می

، برای اینکو عقل باشد یا نباشد مولویت استبیان لفظی این است کو این  اعمال مولویتی نیست، بلکو معنای آن کو اینجا حکم
م نداشت، حکم عقلی گفت کّلما حکم بو العقل حکم بو الشرع، ىیچ استحالو عقلی ىگفت کو ظلم قبیح است و کربی ىم میمی

بود، کاشف از حکم شرعی عقل بود. این لفظ مؤکد دریافت عقل است، این ارشاد قسیم مولویت نیست، این ارشاد در واقع تأکید 
 فهمیدمی کو مولویت در اینجا است. این ىم معنای دوم ارشاد است کو سابق ىم گفتو بودمی.بر مهانی است کو اگر ىم لفظ نبود می
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 معنای سوم
شد، مهو جاىایی کو اگر لفظ معنای سوم ىم است، چون فقط در احکام مستقلو عقلیو کو لفظ شرعی بیاید مصداق معنای دوم می .3

گوییم مهو آن موارد ارشاد بو معنای دوم کرد، وقتی لفظ بیاید میشرعی نبود عقل بر اساس قانون مالزمو حکم شرعی را کشف می
طور نیست، بسیاری از احکامی کو عقل مستقل دریافتی در باب آن ندارد و لذا ارشادی بو  ایناست، اما جاىایی ىم دارمی کو 

 شود، اگر در شرع لفظ وارد شود.ىا را شامل میردی کو عقل مستقاًل فهمی دارد آنشود، فقط مواىا را شامل منیمعنای دوم این
، آن معنایش این واجبات شرعیة الطاٌف فی الواجبات العقلیةویند گاین اطالق ىم است، می معنای سوم معنای عامی است کو گاىی

مفاسد ىر آنچو در شرع آمده  مصاحل وبا یو و تبعیت احکام عقلگوید مهو آنچو کو در شرع آمده است بر اساس نظریو است کو می
را   موارد کند، بقیوو این تأکید میم یفهمفهمم، یک خبشش این است کو میاست نوعی ارشاد است، ارشاد نو بو چیزی کو االن می

واقع اینجا در وجود دارد، حکم واقع این در فهمی ولی خواىد بگوید تو منیفهمیم ارشاد است معنایش این است کو میکو منی
  ؛مصلحت وجود دارد کو شارع الزام کرده است یا مفسده وجود دارد کو حترمی کرده است

این خطابات شرعیو از اوامر و نواىی ارشادات بو مصاحل واقعیو است کو اگر عقل بو آهنا احاطو پیدا بنابراین با این معنای سوم مهو 
م شأنی عقل کو اگر کرد، ارشاد بو احکام عقلیو بالفعل، ارشاد بو مصاحل و مفاسد واقعیو است و بو احکاکرد، آجنا ىم حکم میمی

گوید مهو احکام شرعیو  . میدىد شارع این بیان مولوی را آورده استل مشا قد منیگفت منتها چون عقفهمید این را میعقل این را می
رفت یعنی اگر عقل مشا در آن افق برتر می کندرىنمون می شأنیو کو مشا دارید لطفی از ناحیو خدا است کو مشا را بو واجبات عقلیو

-کشف می  عقل است بعضی چیزىا را نفهمد ولی اگر برایطور است، االن ممکن  طور است، شرب مخر این فهمید کو مناز اینمی

البتو معنای دوم رواج بیشرتی  ؛ این ىم معنای سوم استتواند بفهمد چون احاطو بر مهو حقایق عامل نداردفهمید االن منیمی ،شد
 دارد.

 معنای چهارم
اجنام دىد کو آن مصاحل و مفاسد از حلاظ مولوی معنای چهارم ارشادی این است کو شارع ممکن است ارشاد در مصاحل و مفاسدی  .4

توانید آن را رعایت  کند بو موارد دنیایی کو اگر خواستید میبرای او ارزش ندارد کو جعل ثواب و عقاب کند، فقط مشا را رىنمون می
ه دنیایی در اینجا وجود گوید این مصلحت و مفسدگوید، میکنید، مثل خوردن پنری با گردو، مولی بیشرت در مقام طبیب سخن می

توانید رعایت کنید، اگر ىم خنواستید رعایت نکنید، کو ارشاد بو معنای اخری در مقابل مولوی است، مولی دارد، اگر خواستید می
توانیم در معنای اول توانیم معنای چهارم بگریمی و ىم میاعمال مولویت نکرده است ولو اینکو امکان آن باشد. این را ىم می

 گنجانیم و بگوییم امری کو در آن مولویتی وجود ندارد یا بو دلیل استحالو یا بو دلیل اینکو شارع خنواستو اعمال مولویت کند.ب

 مجع بندی
 مهان سو معنا را حفظ کنیم مانعی ندارد؛ 

 معنای اول ارشاد مقابل مولویت بود منتها دو قسم کنید؛  .1
 ارشاد در مقابل مولویت یک نوع در مواردی کو استحالو عقلیو دارد، در مواردی است کو در سلسلو معلوالت است؛  .1
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توانست اعمال  خواىد بکند، میای کو مولی اعمال مولویت منیدانیم بو قرینودیگری در مواردی کو استحالو عقلیو ندارد ولی می .2
-گویند و ما قبول ندارمی، میاست، مثل احادیث پزشکی کو بعضی این طور می کند و ىیچ حمذوری نیست ولی اعمال نکرده

توانست اعمال گویند ارشاد امری است کو مصلحتی در زمانی بوده یا مهیشو است، انواع مصاحل آن تفاوت ىم دارد و می
و خبش کنیم و شاید هبرت است تعدد مولویت کند، حمال نیست، ولی اعمال مولویت نکرد. شاید هبرت باشد کو مهان قسم اول را د

گویند مقصود از ارشاد فقط این اصطالحات نشود. اینکو من بو عنوان معنای چهارم جدا کردم برای این است کو گاىی می
 ىا را در یک قسم قرار داد. شود اینقسم است. گاىی ىم می

 شود اعمال مولویت کند؛پس ارشاد مقابل مولویت گاىی آن است کو منی .2
 گوید چننی چیزی است، یا توجو بو این بکن.طور میشود ولی اعمال نکرده است و دلیلی برای آن نبوده است، مهنیگاىی می .3

 بنابراین عرض ما این است کو ارشاد یا سو اصطالح دارد کو بیان کردمی منتها باید بگوییم اصطالح اول دو قسم است؛

 یکی آن است کو مولویت حمال است؛  .1
است کو حمال نیست ولی اعمال مولویت در آن نیست، شاید ىم مناسب باشد کو این را بو عنوان قسم چهارم بیاورمی و  یکی آن .2

کند بو چیزىایی کو مصاحل و مفاسد آشکار یا هنانی کو در حد مولویت نیست گرچو جدا کنیم یعنی آجنایی کو انسان را ارشاد می
 م عیبی ندارد زیرا خیلی از این قبیل در روایات دارمی کو بعضی این را قبول ندارند. توانست مولوی باشد، اگر ىم جدا کنیمی

-گوییم و حبث میىا سخن میگویند کو بسیاری از احکامی کو ما درباره آنروشنفکری دینی کو بعضی از روشنفکران ما دارند می

-ىا ارشادات بو چیزىایی در عصر خودش است واال در ایناینگویند مهو پردازد میکنیم و فقو ما بو خصوص در معامالت بو آن می

ىا اینطور نیست. البتو این حرف خیلی گویند عبادات اعمال مولویت است و معامالت و اینىا اعمال مولویتی نیست، یعنی می
ست، اعمال حیث مولوی اجنام بارد بر اینکو مولی در مقام بیان امر مولوی ااز سر و روی روایات قرینو می زیراحرف باطلی است 

ىا را کنار بگذارید،  ای مثل ربا، از این قبیل کم ندارمی، اگر خبواىید بگویید مولویتی در این نیست باید مهو ایندىد حتی در مسئلومی
 گویند. این ىم معنای چهارم است.ىا مهنی را میکما اینکو بعضی

کنیم یا چهار معنا، کو ث فلسفو احکام و اجتهاد برومی ولی یا معنای اول را دو قسم میاگر خبواىیم این حبث را ادامو دىیم باید در حب
دارد، از  یىای زیادی است و تفکیک آن وجهشاید اولی این باشد کو چهار معنا بشود برای اینکو خصوص آخری حمل حرف و حدیث

 شود.ىایی کو در مباحث روشنفکری زده میمجلو حرف
بو عنوان یکی از  الة املولویةاص ؛کنند کو وقتی ارشاد شد باید مولویتی در آن نباشد، ما این را قبول ندارمیىا فکر مینای بسیاری موارد

 خواستیم در مبانی اجتهاد حبث کنیم. بیست اصلی کو می
اصالة ىا مبانی اجتهاد، کو یکی از آنىا زیرساخت اجتهاد است، بو عنوان فلسفو فقو، گفتیم اینما بیست قاعده را درآورده بودمی و میـ 

 ـ بود، املولویة
آید ولی بو یک معنا این بنیاد ورود ما در اجتهاد است و لذا رغم اینکو خود مولوی و ارشادی تقسیمی است کو در علم اصول میعلی

 ىا مولوی است.اصل این است کو اینگوییم اصالت املولویو در تقسیم اول و مهنی طور تقسیم چهارم امری است کو مهم است یعنی می
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 «ارشاد»اشرتاک لفظی در واژه 
قسم دو و سو مقابل مولوی نیست؛ منتها قسم دو حمدود بو  ،آن قسم اول مقابل مولوی است ؛امر یا هنی ارشادی مشرتک لفظی است

 از قسم دوم و سوم مقابل مولوی نیستند.کدام گرید و ىیچقسم سو کل بیانات تشریعیو شارع را دربر می ،مهان مستقالت عقلیو است

 تطبیق حبث بر امر بو معروف و هنی از منکر
در اینجا سوال این است کو امر بو معروف و هنی از منکر واجب است یا مستحب است کو دو قاعده بود، این حکم مولوی است یا 

 حکم ارشادی است؟ 

 «مولوی بودن خطابات شارع»اصل 
اول امر بو معروف و هنی از منکر حکم مولوی است و اینکو خطابات شرعیو را محل بر ارشاد کنیم در  معلوم است کو بو معنای .1

خواىد، در معنای اول ارشاد کو مقابل مولوی است اصل مولویت خطاب شارع است، محل لفظ قسم اول یکی از این دو دلیل می
فت اهلل یا اطاعت. یا قرینو باید محل بر مولویت حمال باشد، مثل معر خواىد؛ یا بر ارشاد بو معنای اول یکی از این دو چیز را می

 مولویت کرده است. ای در اینجا داشتو باشیم کو شارع اینجا اعمالخاصو
گفتیم در معنای اول اینکو شارع در امر بو معروف و هنی از منکر اعمال مولویت کند مثل وجوب اطاعت حمذور عقلی ندارد و لذا 

  .کو مولوی باشد و ارشادی نیست  اصل این است
اجلملو عقل حکم فیاگر دلیل لفظی ىم نبود  زیراىایی از وجوب امر بو معروف و هنی از منکر ارشادی است، اما بو معنای دوم خبش .2

بعضی  فهمید،کند، ما قائل بو تفصیل بودمی در اینکو بعضی جاىا عقل وجوب یا استحباب را میبو وجوب یا حداقل استحباب می
 شود؛فهمید ارشاد بو معنای دوم میای کو میفهمید، آن حمدودهجاىا منی

  ؛تواند ارشاد بو معنای سوم باشد چون مهو احکام شرعی ارشاد بو معنای سوم است، چیز خاصی نیستمی آن کما اینکو کل .3
 بو معنای چهارم ىم ارشاد نیست و کامالً مولوی است. .4

 مجع بندی
 معروف و هنی از منکر بنابراین امر بو 

  ؛بو معنای اول ارشاد نیست و مولوی است .1
 ای از مراتب امر بو معروف و هنی از منکر و موارد آن کو عقل حکم مستقل دارد ارشادی است ولی مهو مواردمعنای دوم حمدودهبو  .2

ارشادی نیست و لذا ىم ارشادی است و ىم غری ارشادی یعنی ىم تأسیسی است، ىم تأکیدی، یا بو تعبری دیگر تعبدی و  آن
  ؛تأکدی

  ؛بو معنای سوم ىم مهو احکام شرع ارشاد است .3
 کدام از موارد امر بو معروف و هنی از منکر ارشاد نیست.بو معنای چهارم ىم ىیچ .4
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تفاوت این سو یا چهار اصطالح را دقت کنید، خیلی جاىا وقتی وارد تقاضای من این است کو  است کو این حبث مولویت و ارشادیتـ 
شود مهنی مغالطو لفظی ىا در مباحثات و گفتگوىایی کو اجنام میگریید، خیلی وقتىا شوید در اختالط مفاىیم و اشرتاک لفظی قرار منیحبث

 ـ ىا است.منشأ یک سری حبث

 «امر آمر بو معروف»مولوی بودن ارشادی و 
دىد، آن مولوی است یا ارشادی؟ آن مولوی است منتها مولویتی است کو بو واسطو امر و هنیی کو مأمور بو است یعنی مکلف اجنام می

 ا ىم مولوی است اما آجن دىدشارع این مولویت را برای مشا قائل شده است، در امری کو مکلف بو دیگری اجنام می

و است کو با واسطو مولوی اهلی است یعنی خدا بو او حق داده است کو اعمال مولویت کند، مثل اعمال والیتی کو فقیو  مولوی .1
  ؛، آن امر حکومتی ىم مولوی استکندمیحاکم 

 منتها مولوی مستقیم این شخصی است کو بو خاطر اینکو خدا بو او حق داده است این مولویت را پیدا کرده است. .2

کسی ىم شخص را از شرب مخر هنی نکند یا امر بو مناز نکند، خدا امر دارد و اگر خالف  است کو باید بعد حبث کنیم؛ اگر   یک سوال
ندارد؟ ، آیا اینجا عدم امتثال او عقاب مضاعفی دارد یا شود، اگر اینجا کسی با حق والیتی کو خدا بو او داد امر و هنی کردکند عقاب می

 کنیم.گوییم آری اما حبثش را در جلسات بعد عرض میاجلملو میدارد، فیاین نیاز بو حبث 

 «امر بو معروف و هنی از منکر»اهلی و والیی بودن 
 شود بو اوامر تقسیم می

  ؛اوامر اهلی .1
 اهلی آن احکامی است کو مستقیم از ناحیو خدا جعل شده است.

  ؛والییاوامر  .2
 داده است تا در یک چارچوبی امر و هنی کند.والیی احکامی کو خدا بو دیگری اجازه 

 «اهلی بودن اوامر»اصل 
االصول اصل در مهو اوامر اهلیت علی سوال این است کو وجوب امر بو معروف و هنی از منکر اهلی است یا والیی؟ جواب این است کو

فرماید الضرر رمی کو حکم آن والیی است، یا مثاًل امام میای بیاید کو والیی است، مثاًل در اخبار حتلیل مخس قرینو دامگر اینکو قرینو است
حکم والیی است، ولی اصل این است کو تا قرینو قاطعی پیدا نشود احکام، احکام شرعی اهلی است یا اولی بو این معناست، اولی مقابل 

 والیی نو اولی مقابل ثانوی، این اصل است. 
را واجب قرار داده است امر اهلی است، امری کو خدا کرده است بو اینکو امر بو معروف و  امر بو معروف و هنی از منکر ىم کو شارع آن

 ؛ هنی از منکر بکنید امر اهلی است اما اینجا باید دو نکتو را توجو کرد

رغم نباشد ولی ولی امر بگوید اینجا علی ف و هنی از منکر وجوب یا استحباب آندر جاىایی ممکن است کو شرائط امر بو معرو  .1
رغم اینکو آن شرائط حکم نیست و حکم شرعی اولی اهلی اینجا ر را بکنید، علیدىم این کااینکو آن شرائط نیست من تشخیص می
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چارچوبو اولی و اهلی ىا بنابر نظریو والیت مطلقو بر اساس مصاحلی فراتر از آن تواند فراتر از آننیست، ولی امر و حاکم شرع می
حکم بگوید اینجا امر بو معروف و هنی از منکر بکنید. در امر بو معروف و هنی از منکر اصل این است کو اهلی است ولی در 

تواند بگوید اینجا علریغم اینکو شرائط ندارد اجنام دىید، اینجا وجوب امر بو معروف و جاىایی کو شرائط منتفی باشد حاکم شرع می
 شود. ز منکر در فراتر از آن شرائط حکم والیی میهنی ا

ممکن است بگوییم در جاىایی مهانی کو شارع بو عنوان اهلی شرعی گفتو است، ولی امر تأکید کند و لذا ما قائلیم بو اینکو اوامر  .2
گوید من بر این تأکید می ای از حسن و امر را دارد ولی ولی امر در این زماننیز است یعنی چیزی کو ذاتش درجو والیی تأکیدی

دارم، حتی ممکن است صغریه مبدل بو کبریه شود، این را باید در حبث والیت بگوییم و لذا اوامر والیی حاکم گاىی تأسیسی است، 
کرده است، این در امر بو معروف نکتو اول بود. گاىی ىم است کو اوامر فراتر از آنچو کو حکم شرعی است او جعل حکم می

 آورد، این ىم در امر بو معروف و هنی از منکر در حمدوده شرائط دارمی. و و ضریب امهیت حکم را باالتر میاست و درج تأکیدی

 


