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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»اولی یا ثانوی بودن 
ىای حکم امر بو معروف و هنی از منکر این است کو آیا وجوب امر بو معروف و هنی از منکر حکم اولی است یا حبث در ویژگیهنمنی 
 ثانوی؟

کنم در تقسیم حکم تقسیم قبلی و دومی در طول طور کو عرض کردم و مقدمتاً جمدداً یادآوری می پاسخ تا حدی شبیو حبث قبلی است، مهان
 شود بواوامر تقسیم میىم است، حکم و 

 ؛اوامر اهلی .1
 ؛والئیاوامر  .2

 شود بواهلی تقسیم میاوامر و 

 ؛اولیاوامر اهلی  .1
 اوامر اهلی ثانوی؛ .2

دىیم کو گویند ولی برای اینکو پرىیز کنیم از این واژه اولی مشرتک لفظی شود ترجیح میالبتو گاىی در تقسیم قبل ىم اولی و والئی می
سم است؛ اهلی و والئی، اهلی یعنی چیزی کو بذات خدا قرار داده است. والئی آن است کو اختیار قرار داده قبگوییم احکام و اوامر دو 

 شود بو اولی و ثانوی.آید و تقسیم میدىد، آن قسم اول در حبث بعدی می است کو دیگری قرار

 بیان نکات

-حکم وجوب امر بو معروف و هنی از منکر در جهت هنم اولی است یا ثانوی، ابتدا دو نکتو را عرض میقبل از اینکو بررسی کنیم کو آیا 

 کنیم؛

 یک. طولی بود تقسیم اوامر بو اهلی و والیی

 در طول ىم است و مانند بقیو تقسیمات عرضی نیست. اوامر بو اهلی و والییتقسیم  .1

 «حکم ثانوی»تعابری دو. 

گرید، دو اصطالح گویند بو حلاظ متعلق حکم کو در مقابل عناوین اولیو قرار میو آن عناوین ثانویو میحکم ثانوی کو گاىی ىم ب .2
 ؛دارد
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 ؛اصالح عام .1
 ؛اصطالح خاص .2

 اصطالح عام

شود و ای است کو تعرض األشیاء، عارض بر اشیا میم اولیو نیست بلکو مفاىیم ثانویواصطالح عام آن مهو مفاىیمی کو جزء مفاىی
ىای خارج ی است کو ذاتی پدیدهاصطالح اول مطلق عناوین شود،را شامل می ، در مقابل عناوین اولیوشوداز اشیاء میجدای 

گوییم مطلق این عناوین، عناوین ثانویو است کو بو این معنا نیستند و ردبا یعرض بر اشیاء خارجی و اخری ینتفی و یرتفع عنها، می
 یار وسیع است و خبش زیادی از قواعد فقهی ناظر بو این است.دائره احکام و عناوین ثانویو بس

گریند، گاىی است کو با آن مصداق خارجی توضیح بیشرت این مطلب این است کو این مفاىیمی کو متعلق اوامر و نواىی قرار می
خارجی است و حالت کلی  ، مثل صاله، مخر، این مفهوم ذاتی یک پدیدهحالت کلی و فرد دارد، شبیو معقوالت اولی فلسفی است

شود، دمکن است عروض آن ىم ، اما نوع دوم از مفاىیم کو عناوین ثانویو است، مفاىیمی است کو عارض و منتفی میو فرد دارد
بلکو حالت شبیو معقوالت ثانیو و شبیو عوارض است، مثل  ده قرن باشد ولی این مفهوم مفهومی نیست کو مقوم این شیء باشد

عرضی  ی، مقدمیت مفهومیک چیزی دمکن است زمانی مقدمو باشد یا نباشد، ذات این در تعریفش مقدمو نیست مفهوم مقدمو،
ثانوی است، در ذات مفهوم این عمل  یثانوی است، ضرر عنوان یعنوان لو حتی عرض الزم ىم باشد، مقدمونسبت بو این است و 

گویی اخالل بو نظام است،  خواىی ذات این عمل را تعریف کنی منیشود. اخالل بو نظام، وقتی میضرر نیست، گاىی ضرری می
شود، یا اینکو این عمل اعانو بر بّر است یا اعانو بر امث است، این مفاىیم مهو مفاىیم عرضی است، مطلق گاىی خمل بو نظام می

ذاتی و ذاتی است، اگر بو این معنا ، در مقابل مفاىیمی کو شبو شودمفاىیم عرضی نسبت بو موضوعات خارجی عناوین ثانویو می
شود و از رازىای ماندگاری پاسخگویی فقو و شریعت بو تتربات وقت بسیاری از قواعد فقهی جزء عناوین ثانویو می بگوییم آن

اىایی آورد و در جارد و احکام الزامی یا ترجیحی میخارجی مهنی است یعنی در جاىایی شارع روی افعالی بو عناوین ذاتی عنایت د
برایش مهم است،  ىا آنو  بر اساس عناوین ذاتی احکام الزامی یا ترجیحی نیست اما عناوین دیگری است کو عناوین عرضی است

شود، شود و حرام میشود و گاىی مهنی مصداق عنوان عرضی میشود و واجب میوقت گاىی این مصداق عنوان عرضی می آن
 و است.کند، این عناوین ثانویتغری پیدا می

یعنی مطلق مفاىیمی کو نسبت بو موضوعات خارجی عرضی است و ذاتی نیست، البتو این  پس عناوین ثانویو در اصطالح اول
 عناوین ثانویو

 دىد؛را تغیری می حشود، مبا گاىی بر مباىات عارض می .1
شود و جای شود و این اعم میمی شود کو اینجا جای تزاحمگاىی این عناوین ثانویو بر احکام ترجیحی یا الزامی عارض می .2

و خیلی حجریانش نسبت بو عناوین مبا فراقال منطقةگوید ات کو باشد مهان کو شهید صدر میح. نسبت بو مباگریدآن را می
صورت آذما  خواىد احکام الزامی را تغیری دىد، در آنشود بو آذمایی کو میاین است کو ناظر می دوم آن قّ راحت است اما ش

کند و تزاحم کو یک مقدار جریانش دشوارتر است ولی در دومی مصداق دارد. این معنای اول ن اىم و مهم پیدا میعنوا
 است.
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پس در معنای اول عناوین ثانویو یعنی مطلق مفاىیمی کو نسبت بو آن افعال و چیزىای خارجی عرضی است، افعال من یا متعلقات 
 و این عنوان افعال من

کند، خیلی از اعمال ما و احکام الزامی بر آن سوار میکند عروض پیدا می ،است حعنوان مبا  ذات آنگاىی بر چیزی کو  .1
شود، چون مقدمو واجب شد، یا مقدمو حرام شد، یا اعانو بر امث است ولی بو دلیل این عناوین عرضی واجب می حذاتًا مبا 

 شود دفاع کرد.شد، یا اخالل نظام شد، یا با این می
-صورت این حکم الزامی را تغیری می حکم الزامی دارد کو در آن آن کند کو ذاتپیدا میعروض بر مواردی ن عناوین گاىی ای .2

 دىد. این معنای اول است.

 اصطالح خاص
، اضطرار موجب گرید، یعنی عناوینی کو مثل اضطرار استمعنای دوم معنای اخص از این است، این بیشرت شّق دوم از قسم اول را می

کند یا حداقل کند، حرام را واجب میدىد، واجب را حرام میشود، یعنی عناوین اضطراری کو حکم الزامی را تغیری میجواز أکل میتو می
دىد، حساسیت این خیلی باالتر گوییم عناوین ثانویو، مقصود عناوینی است کو حکم الزامی شارع را تغیری میکند. گاىی وقتی میمباه می

 گویند ولی من آن را جدا نکردم.شود فقط اضطرار را میبو معنای سوم ىم گاىی وقتی عنوان ثانوی گفتو می البتو است
 آن یا اشیاء خارجی نسبت عرضی است، وقتی خبواىید ذاتبا افعال  ىا آن بنابراین مفهوم عام عنوان ثانوی یعنی مطلق عناوینی کو نسبت

معنای دوم این است کو خصوص آن عناوین عرضی کو  ،این عرضی است کو دو قسم شد را بفهمید، این مفهوم در ذات آن نیست،
آید، شود این اصطالح دوم بو ذىن میىا وقتی احکام ثانوی و عناوین ثانویو گفتو میشود، خیلی وقتموجب تغیری در احکام الزامی می

 ،م است کو حالت عرضی داردکو در اصطالح اول نیز واقعاً عنوان ثانوی است و عنوان عا در حالی
 شود؛البتو عمده مهان نکتو است کو عناوینی کو در خطابات اخذ می

 ؛شود، این احکام اولیو میگاىی ذاتی است یعنی مقوم فعل خارجی است .1
مفهوم بر ىا این یا اگر الزم ىم نیست دمکن است قرن گاىی این عناوین مقوم آن نیست، عناوین عرضی است ولو عرضی الزم باشد .2

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

شود در عامل فعلی را گفت کو ذات آن حفظ و أکل نیست کو عنوان فعل عنوان ذاتی است بلکو حفظ نظام عنوان ثانوی است، منی
واجب  غذاگفتیم کو حفظ نظام اگر بگوید نظام باشد و دمکن است نباشد. ما می است فعلی گاىی منشأ حفظ نظام است، دمکن

ىای در آن پیش بیاید کو اصاًل بو ای چنان سیستمجامعو واال واقعًا دمکن است گاىی گوید واجب استاست بو عنوان ثانوی می
شود ولو بیست قرن مصداق حفظ افزاری پیدا منیمرافعات و خماصمات بر اساس نرمز ، مثاًل زمانی بشود کو بسیاری انیازی نباشد غذا

نظام بوده است، البتو در عنوان اولی ىم استحالو دارمی، آن چیز دیگری است، دمکن است سگ خاکسرت شود ولی مادامی کو این 
 .مفهوم برای آن است ذاتی است
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 «امر بو معروف و هنی از منکر»تطبیق حبث بر 
 جوب امر بو معروف و هنی از منکر بو چو عنوان است؟ این از مواردی است کوو 

گوید امر بو معروف و هنی از منکر واجب است یعنی ىم وجوب بو عنوان اولی دارد، چون اصل در اوامر این است کو وقتی می .1
معروف و هنی از منکر، امر و هنی  خواىد بگوید خود این مفهوم کو منطبق بر مصادیق بذاتش است واجب است. در امر بومی

 ؛، واجب است، این بو عنوان اولی استىای معینی داردمصداق
، اگر نوع دوم ادلو را دقت کنید گاىی وجوب امر بو معروف و هنی از منکر کو یک عنوان اولی است، یک وجوب ثانوی نیز دارد .2

دارد. ادلو وجوب امر بو معروف و هنی از منکر را بو سو خبش تقسیم   بینید کو امر بو معروف و هنی از منکر یک عنوان ثانوی نیزمی
 کردمی:

 ؛ادلو عقلی .1
 ؛ادلو عامو قواعد فقهی .2
 ؛ادلو خاصو .3

ای است کو گاىی بر امر بو معروف و هنی از منکر نیز قواعد مثل حفظ نظام عناوین عامو گفتیم بعضی از آندر قواعد فقهی می
عروف و هنی از منکر دارای دو حیث است؛ یک وجوب ثانوی دارد بو خاطر اینکو اگر ىیچ صادق است و لذا وجوب امر بو م

-اجلملو مصداق آن امر بو معروف و هنی از منکر میفیدلیل خاصی ىم نبود یک قواعد عامو و عناوین عامو ثانویو دارمی کو گاىی 

یز دارمی کو بو مهنی عنوان امر بو معروف و هنی از منکر شد ولی عالوه بر آن ادلو خاصو نشد و موجب وجوب یا استحباب آن می
گفتیم گاىی اصالتًا این حکم اهلی است ولی گاىی جنبو والیی پیدا واجبش کرده است. این مسئلو شبیو حبث اهلی و والیی کو می

ن عامو ثانویو فقهی کند، وجوب و استحباب امر بو معروف و هنی از منکر ىم در حبث بعدی اولی است ولی گاىی عناویمی
 .شودموجب وجوب یا استحباب آن می

 «امر بو معروف و هنی از منکر»مطلق و مشروط بودن 
 .مالحظو این حکم از حلاظ واجب مطلق و مشروط بودن استدر کیفیات حکم حبث دىم 

 واجب مطلق و مشروط
 واجب تقسیم شده است بو

 مشروط؛ .1
 ؛مطلق .2

-است کو حکم و وجوب دارای یک قید و شرط است کو اگر آن شرط حمقق شد این واجب می مقصود از مشروط در مقابل مطلق این

 .شود
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 نسبی بود اطالق و مشروطیت
این تقسیم آمده است کو واجب مطلق آن است کو در مقایسو با قیدی اطالق دارد و بود و نبود این در آمدن و نیامدن این وجوب 

، نسبت بو این مطلق است، اما در باشد، چو آفتاب باشد، این ابر و آفتاب در این اثری نداردتأثریی ندارد؛ مناز واجب است، چو ابر 
شود بینیم وجوب این مشروط است، مثل مناز در مقایسو با وقت، اگر وقت آمد واجب میجاىایی وقتی با چیز دیگری مقایسو کنیم می

شود و مهنی در مقایسو مقایسو با قید و شرطی نسبی است، این مطلق میو اگر نیامد وجوبی نیست. مهیشو وجوب مطلق و مشروط در 
 شود، مثالً مناز در مقایسو با وقت مشروط است، در مقایسو با ابر مطلق است.با چیز دیگری مشروط می

 مشروط بود متام تکالیف
وجود دارد کو آیا وجوبی دارمی کو  یسؤال .اند طمشرو نکتو بعد ىم این است کو مهو واجبات و حمرمات در مقایسو با شرایط عامو تکلیف 

غری از شرایط عامو تکلیف نسبت بو بقیو قیود مطلق باشد، یعنی غری از شرایط عامو تکلیف شرطی نداشتو باشد؟ این خیلی خیلی کم 
اتی است کو اگر شرایط عامو مثال نباشد، از مجلو مهنی کو االن عرض شد، وجوب اعتقاد یا امیان بو خدا از واجبظاىرًا بی است ولی

باب ، شاید در تواند مزاحم با این شودتکلیف را کنار بگذارمی نسبت بو مهو چیز مطلق است و اىم از مهو چیز است، ىیچ عنوانی ىم منی
 طور باشد، تردید دارم و خیلی متیقن بو این نیستم. شاید این الصالُة ال َترتک حبال  صاله ىم 

این است کو واجب مطلق کامل کامل ندارمی، در درجو بعد مطلقی کو غری از شرایط عامو تکلیف مطلق باشد، بو ىر حال نکتو مهم 
 آید وجوب معرفت اهلل و امیان بو خداست، بقیو درجات دارد.است و بو ذىن می حداقل آن کو متیقن

 «امر بو معروف و هنی از منکر»تطبیق حبث بر 
شرایط عامو شرایط دیگری نیز ای است کو عالوه بر از واجبات مشروطو بعاً امر بو معروف و هنی از منکرطدر امر بو معروف و هنی از منکر 

عالوه بر شرایط عامو  پس وجوب امر بو معروف و هنی از منکر از واجبات مشروطو است و مثل بسیاری از واجبات و حمرمات دیگردارد، 
 باید در فصل سوم حبث کنیم.شرایط دیگر نیز دارد و لذا شرایط دیگرش را 

 «امر بو معروف و هنی از منکر»جایگاه وجوب 
جبات چو مسئلو یازدىم کو مسئلو حساس و مهمی است این است کو جایگاه وجوب امر بو معروف و هنی از منکر در سلسلو مراتب وا

بو معروف و هنی از منکر در چو جایگاىی قرار ای از اولویت و امهیت است؟ یا بو عبارت دیگر ترک امر جایگاىی است؟ در چو درجو
 کنم تا بو خود حبث برسیم؛دارد؟ آیا از صغائر است یا از کبائر است؟ در توضیح مسئلو چند نکتو را در مقدمو عرض می

 احکام الزامی و ترجیحی نظام اولویت در
مستحبات و مکروىات، ىر چهار نوع از واجبات و حمرمات دارای مراتب عرضی و طولی ىستند، واجبات و حمرمات و حتی  .1

ىا را باىم مقایسو کنید، ىر واجبی با واجب دیگر، ىر ، یعنی وقتی ایناحکام الزامی و ترجیحی دارای مراتب طولی و عرضی ىستند
شوند یا این حرامی با حرام دیگر از حلاظ نگاه مولی، درجو تأکید مولی، درجو ثواب و عقاب، مراتب دارند، اگر باىم مقایسو ىم 

. در درون این چهار ستون یعنی واجبات، گرینداند یا در درجات طولی قرار میگریند و عرضیاست کو در یک درجو قرار می
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-حمرمات، مستحبات و مکروىات ىر دو واجبی یا دو حرامی یا دو مستحب یا دو مکروه اگر مقایسو شوند یا مهکف و عرضی می

و در درون مکروىات  . یک نظام اولویت در درون واجبات، در درون حمرمات، در درون مستحباتشوندشوند یا اینکو طولی می
 قرار دارد.

باىم یک حالت ظروف مرتبطو دارند یعنی این چهار سطوح ضمن اینکو در درون خود یک نظام طولی و  احکام الزامی و ترجیحی .2
شوند، مثره شوند یا طولی مییکی را با دیگری مقایسو کنید یا عرضی میآیید اگر وقتی از درون این سطوح بریون می عرضی دارد،

عرضی باشد و یعنی اگر اذمام واجبی با ترک حمرمی تزاحم پیدا کرد اگر فعل این و ترک آن  شودىا ىم در تزامحات ظاىر میاین
 .شودتزاحم پیدا کند ختیری است، اما اگر طولی باشد در آذما اىم مقدم می

 بنابراین؛

 ؛ىای چهارگانو وجود داردىا اوالً در درون این فهرستنظام اولویت .1
 ؛ىا وجود دارددوم اینکو در کل این سیستم و جمموعو این نظامات، نظام اولویت .2

 مثره نظام اولویت
 شود؛ىا چو بو معنای اول، چو بو معنای جامع و کامل، مثره این در دو جا ظاىر میاین نظام اولویت مثره

 یک مثره این است کو انسان امهیت کار را بداند و ثواب و عقاب آن را بداند، این در میزان انگیزه خبشی و در فعل یا ترک اثر دارد .1
 ؛ىا در مراتب عقاب و ثواب اثر دارند، این یک پایو استبو خاطر اینکو این

و شرع ىم آن را تأیید دارد  کو یک قانون عقلی است و عقالییمثره بسیار مهم دوم در مقام تزاحم است برای اینکو قانون تزاحم   .2
 ند؛ىا باىم چو نسبتی دار گوید عندالتزاحم باید ببینید اینمی
 ،اگر مساوینی ىستند، ختیری .1
 ؛اگر مساوینی نیستند .2

 این در صورتی است کو علم پیدا شود. ؛تقدمی األىم علی املهم .1
 .داشتألمهیو را مقدم حمتمل اباید اگر ىم شک وجود داشتو باشد  .2
ختیری در جایی است کو بدانیم مساوی است ـ شود. اگر ىم شک دارید و نتوانستید حمتمل األمهیو را تعینی کنید، ختیری می .3

یا نتوانیم احراز اىم کنیم یا احتمال اىم ىم نتوانستیم بدىیم و شک دارمی، ترجیح در آذمایی کو امهیت را احراز کنیم یا 
 ـ. این چهار قانون در تزاحم است.امهیت دىیماحتمال 

 مجع بندی
 این سو مطلب است؛

 ىای درون سیستم واجبات و حمرمات.نظام اولویت .1
 ىا.نظام اولویت در جمموعو این سیستم .2
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قانون را دارمی  قواننی کربوی در اثر این دو، اثری دارد کو برای ثواب و عقاب است و اثر در تزامحات دارد و در تزاحم نیز این چهار  .3
 کند.کو تشخیص آن صغری بر این قواننی درست می

ای کو عرض کردمی این است کو فقو ما تا حدی بو این پرداختو است، روایات ما نیز تا حدی بو صورت صریح و واضح بو ىا نکتوبر اساس این
فقهای ما در مسائل اجتماعی یا در زمان انقالب و جاىای  اند اما این جای کار بیشرتی دارد، بعضی از اختالفاتی ىم کو بنیپرداختواین 

شان یکی است ولی در مقام ىم شّم فکریشان بنی اىم و مهم فرق دارد. گاىی ىی بو خاطر این است کو نگاه فقهیشود گادیگر پیدا می
کو انقالب شکل جدیدی گرفت، در آن دوره   ىای بعد از چهل و دو خرداد کو امام تبعید شدند تا وقتیمصداق تفاوت دارند. در دوره سال

ىا بو حلاظ گردد بو اىم و مهمىا ىر دو فقیو عادل بودند و خبشی از این دو نگاه برمینگاه امام با نگاه آقای گلپایگانی دو نگاه است، این
 کو اینجا موردش است یا نیست.  گردد بو کارشناسیشّم فقهی. یک خبش آن ىم برمی

توان توان روی آن کار کرد البتو جاىایی از آن واقعًا حالت انسداد دارد و خیلی منیىا کاری است کو ىنوز خیلی میلویتکار در نظام او 
در منابع قول کرد و شود کنم ىنوز خیلی بیش از این میجلو رفت، یعنی اینطور نیست کو راحت بتوان از روایات و ادلو گفت ولی فکر می

. خبشی از این مهان صغائر و کبائر است، در وسائل در ابواب فعل معروف در جهاد نفس آمده است کو امام اىم و مهم را درست کرد
-شود برای آن ذکر کرد کو چطور اىم و مهم میالشریعو رفت و ده بیست مالک کلی میخبش آن را باید در مقاصدمشارد. یک صغائر را می

 .ىای دیگر داردىای آن جای حبث دارد و تطبیق آن جای حبثین را سنجید؟ اصالً مالکشود اشود؟ آیا با مرتىای کمی در روایات می

 بر ترک یا فعل« کبریه و صغریه»مشول مفهوم 
این است کو آیا این کبائر و  قو نیز در روایات آمده است، نکتونکتو دیگر این است کو صغائر و کبائری کو در روایات آمده است و در ف

 شود؟صغائر و درجاتی کو در روایات آمده است فقط ناظر بو حمرمات است یا ترک واجبات را نیز شامل می
ىا فقط ناظر بو حمرمات و نواىی نیست بلکو ترک اگر روایات را نگاه کنید جواب این واضح است، کبائری کو در روایات آمده است، این

دارد کو سرقت و زنا و  ىا آن، روایاتی کو در وسائل در ابواب جهاد نفس آمده است چند باب بو عنوان کبائر دارد، در عداد اوامر نیز است
ىا در اینجا آمده . منتها اینکو چرا اینىا را در لیست قرار داده است یا حتی شرک نیز استىا است ولی ترک زکات ىم است، مهو ایناین

 قرار گرفتو است. ىا آنىا جزء حمرمات تبعی گرفتو شده است و در عداد م ترک تبعی ایناست دمکن است بگویی
 ؛وجود دارددمکن است بگوییم در این نوع تروکی کو در حمرمات و معاصی کبریه آمده است در اینجا حکم مؤکد مضاعف دارمی؛ دو حکم 

 وجود دارد؛حکم اجیابی روی فعل  .1
 د داردوجو حکم هنی و حترمیی روی ترک  .2

 .کو آن یک حبثی در اصول است ولی امجااًل این حبث در اینجا است  

 «امر بو معروف و هنی از منکر»تطبیق حبث بر 
وقتی از این حبث کربوی عبور کنیم و در حبث امر بو معروف و هنی از منکر بیاییم سوال این است کو آیا ترک امر بو معروف و هنی از 

 کبائر نیست؟منکر از کبائر است یا از  
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