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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احکام / امربه معروف و �ی از منکرموضوع: 

 مقدمه
باشد. در جلسات قبل مطالب و معروف و �ی از منکر میها و خمتصات حکم امربهحبث در فصل دوم درباره کيفيات، ويژگی

 مانده است.موضوعاتی بيان شد که چند نکته در اين مورد باقی

 تعلق احکام مخسه به افعال جواحنی
مطلب سيزدهم در فصل دوم اين است که واجبات گاهی واجبات جوارحيه هستند و گاهی واجبات جواحنی و گاهی نيز حالتی 

گريند، افعال جواحنی و قلبی نيز احکام مخسه قرار می مولطور که افعال جوارحی مشمهان به نظر ما باشند.مرکب از اين دو می
صورت احکام به تواندگريند و منونه آن در فقه رايج و متداول هم وجود دارد. اين مشول هم میمشمول احکام مخسه قرار می

قلبی که از انسان صادر صورت احکام استقاللی باشد. لذا افعال جواحنی و به تواندمانند نيت در مناز و هم می ضمنی باشد
موضوع و  و آنچه باشندآری ملکات و صفات ازآجناکه متعلِق متعلق و متعلق موضوع می شود.شود نيز مشمول حکم میمی

طور مستقيم در دايره فقه به باشد،باشد و صفات و ملکات متعلق اين رفتارها میمی مهان رفتارهای انسان باشدمتعلق احکام می
شوند و از اين حيث ما فقه گريند و مشمول احکام میبلکه بالعرض در دايره فقه قرار می شودد و مشمول احکام منیگري قرار منی

صفات، فضائل و رذايل را پذيرفتيم ولی افعال جواحنی مثل اعتقاد پيدا کردن، باور پيدا کردن، اميان آوردن و ارتداد، نيت، 
 قرار گريد. تواند متعلق احکام مخسهکه میخوشحالی، ناراحتی افعال و حاالتی است  

 معروف و �ی از منکرجواحنی بودن برخی مراتب امربه
گريند معروف و �ی از منکر قرار میمعروف و �ی از منکر خبشی از افعال جواحنی در دايره حکم امربهبنا بر مشهور در باب امربه

معروف است و مشمول در اينکه صرف رضايت و کراهت قلبی از مراتب امربهباشد. البته و برخی مراتب آن از افعال جواحنی می
و يا اينکه رضايت و کراهت مربزه که در اين صورت از موضوعات تلفيقی است و به  باشدحکم فقهی وجوب يا حرمت می

�ی از منکر به آن خواهيم معروف و انضمام فعل ديگری موضوع قرارگرفته است، احتماالتی وجود دارد که در حبث مراتب امربه
 پرداخت.

 وجوه و ادله استحباب امر به مستحبات
روايات نيز به آن اشاره کردمي، اين است که امر به واجبات و �ی از حمرمات واجب  آيات و که در ضمن بررسی نکته چهاردهم

ارتکازات و مناسبات حکم و  يا خري؟باشد و دليلی بر رجحان آن وجود دارد باشد اما آيا امر به مستحبات، مستحب میمی
داند از معروف مستحب منصرف بدانيم اما آيا امر به مستحب، می واجب معروف راای را که امربهکند که ادلهاقتضا می موضوع
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باشد يا خري؟ آيا دليلی بر استحباب آن وجود دارد؟ بيان شد دو دليل بر استحباب امر به مستحب و معروف مستحب می
 ب وجود دارد.مستح

 طور مطلقمعروف بهدليل اول: ادله دال بر رجحان امربه
ها طور مطلق و بدون استفاده وجوب از آنباشند که بهای از روايات و آيات میدليل اول بر استحباب امر به مستحب، دسته

 معروف و ياامربه له، معروف درکنند که در اين دسته از ادمعروف و �ی از منکر میداللت بر رجحان و استحباب امربه
 شود و وجهی برای انصراف اين ادله به واجبات و حمرمات وجود ندارد.مستحبات نيز می معروف شاملامربه

 ظهور اطالق وجوبی ادله و بقا اصل رجحان دليل دوم: سقوط
َو ْلَتُكْن «معروف و �ی از منکر مانند دليل ديگری که دال بر استحباب امر به مستحب وجود دارد، ادله دال بر وجوب امربه

ْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولِئَك ُهُم اْلمُ  باشند به اين تقرير که می ١٠٤/عمرانآل »ْفِلُحونَ ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإَىل اخلَْ
شوند ولی اصل رجحان اين ادله ظهور در وجوب دارند اما در معروف های مستحب ظهور اطالقی وجوبی اين ادله ساقط می

 .شده استموسوعه پذيرفته کنند. اين وجه در کتابماند لذا اين ادله هم داللت بر استحباب امر به مستحب میها باقی میآن

 وجوه استحباب �ی از مکروهات
تری که در اينجا وجود دارد اين است که آيا پس با توجه به دو وجه فوق استحباب امر به مستحبات قطعی است اما سؤال جدی

�ی از مکروهات هم مستحب است يا خري؟ بعيد نيست که به استحباب �ی از مکروهات با توجه به يکی از وجوهی که در 
 شود، قائل شومي.میادامه ذکر 

 وجه اول: مشول مفهوم منکر در ادله نسبت به مکروهات
باشد اين است که مفهوم منکر ترين وجه هم میشده است و البته ضعيفيکی از وجوهی که در استحباب �ی از مکروهات بيان

به معنای عام يعنی عملی که در آن نوعی شود. منکر باشد و شامل مکروهات هم میمعروف و �ی از منکر، عام میدر ادله امربه
گونه اند و يا اينکه نفرت و منقصت وجود دارد و اين اعم از آن است که اين منقصت و نفرت تامه باشد که اعمال حرام اين

شود، طور که معروف در ادله شامل واجبات و مستحبات میاند پس مهانمنقصت و نفرت ناقصه باشد که مکروهات اين گونه
شود چون نوعی نفرت و منقصت در مکروهات وجود دارد. پس با توجه به اين مشوليت نکر نيز شامل حمرمات و مکروهات میم

طور مطلق داللت ای که بهادله مفهوم، دو دليل و وجهی که در استحباب امر به مستحبات ذکر شد در اينجا هم وجود دارد يعنی
ها وجوب استفاده شوند، بر استحباب و رجحان �ی از منکر کردند بدون اينکه از آنیمعروف و �ی از منکر مبر رجحان امربه

هم داللت دارند عالوه بر اينکه وجه دومی که در استحباب امر به مستحبات ذکر شد در اينجا هم وجود دارد يعنی ظهور اطالقی 
 ماند.ها باقی میاما اصل رجحان آن شودادله دال بر وجوب �ی از منکر در �ی از مکروهات ساقط می وجوبی
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 نقد: ظهور لفظ منکر در حمرمات
وجود دارد. در  معروف با منکر فرق اند برای اينکه بنيفوق بايد گفت قاطبه فقها اين مشوليت را نپذيرفته در جواب به سخن و وجه

هم شامل مستحبات و هم شامل واجبات  »اْلِربِّ «مفهوم  ٢املائدة /  »مثِْ َو اْلُعْدَوانِ تـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التَّْقَوى َو َال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ « آيه
گويند مفهوم معروف مانند مفهوم بر شود. در حمل حبث هم قاطبه علما میشود اما مفهوم امث و عدوان فقط شامل حمرمات میمی

شود. مانند مفهوم امث و عدوان فقط شامل مکروهات میشود اما مفهوم منکر هم شامل واجبات می هم شامل مستحبات و
نپذيرمي و در آن شک کنيم و  )شوداند که منکر شامل مکروهات منیاند و قائلبرفرض اين ظهور را (که قاطبه علما آن را پذيرفته

متيقن آن معنای خاص که و شاهد جدی دارد و قدر  باشد، محل لفظ بر معنای عام نياز به قرينهبگوييم منکر مشرتک لفظی می
 ای برباشد. طبق قاعده اصولی هرگاه اشرتاک لفظی به حنو متباينني بود و آن لفظ مورد خطاب واقع شد و قرينهحرام است، می

و خاص  شود و بايد به اصول عمليه رجوع شود اما اگر اشرتاک لفظی به حنو عامبه حنو کلی جممل می مراد وجود نداشت، کالم
کالم در طرف  باشد ولیشود بلکه طرف خاص قدر متيقن و مسلم میطورکلی کالم جممل منیبه ينه بر مراد وجود نداشتبود و قر 

 رسد تام نباشد.شود و فقط در طرف عام بايد به اصول عمليه رجوع شود. پس وجه اول به نظر میعام جممل می

 وجه دوم: صدق عنوان معروف بر ترک منکر
ترک  کند چون ترک منکر،هم صدق می استحباب �ی از مکروه اين است که بگوييم عنوان معروف بر ترک منکروجه دوم در 

تواند بر ترک منکر هم صادق باشد و باشد لذا عنوان معروف میمطلق نيست که بگوييم وجودی نيست بلکه ترک عدم ملکه می
داند و حتی اگر در ادله، �ی از منکر وجود نداشت عرف ف میترک مکروهی را که شرع از آن �ی کرده است، معرو  عرف هم

معروف بود. هرچند ممکن است گفته شود که معروف دانست و درواقع �ی از حمرمات مصداق امربهرا معروف می ترک حمرمات
ص اگر وجه سوم به آن خصو رسد بهشود اما اين وجه مستبعد به نظر منیشود و ترک را شامل منیهای وجودی میفقط شامل فعل

 شود.ضميمه شود، اطمينانی نسبت به اين وجه پيدا می

 وجه سوم: تنقيح مناط و الغاء خصوصيت
گريد منیشود و مکروهات را در بروجه سوم در استحباب �ی از مکروهات اين است که بپذيرمي لفظ منکر فقط شامل حمرمات می

اما در حمل حبث از استحباب امر به  شودشود و شامل ترک حمرمات منیت میو لفظ معروف هم فقط شامل مستحبات و واجبا
شود چون در نظام دينی و فقهی شود و حکم به استحباب �ی از مکروهات میو تنقيح مناط می مستحبات، الغاء خصوصيت

ها مرتتب و آثار اجتماعی بر آن ويژه برخی مکروهات که بر فرهنگ دينی اثرگذار بودهشيعه به ترک مکروهات توجه شده است به
بسا ترک برخی مکروهات دارای امهيت بيشرتی باشند لذا حتی اگر گفته شود به حلاظ شود و در مقايسه با اجنام مستحبات چهمی

و  کند اين تنقيح مناط و الغاء خصوصيتمعروف بر ترک مکروهات صدق منی شود و يا اينکه عنوانلفظی منکر شامل مکروه منی
حکم به استحباب �ی از مکروه به شکل اطمينانی بعيد نيست و حتی اگر اطالق اين تنقيح مناط پذيرفته نشود، قطعًا مناط و 

ها فرموده است که اگر خوف وجود برخی مشکالت نبود، حکم به برخی مکروهاتی که معصوم درباره آن مالک استحباب در
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ائمه شواهدی از �ی و منع از مکروهات پيدا کرد که شايد بتوان اين  در سريه تربيتیبسا بتوان شد، وجود دارد و چهحرمت آن می
 عنوان وجه چهارم بيان کرد.مطلب را به

 معروف و �ی از منکرتعدد يا وحدت تکليف در امربه
معروف و �ی از بهکه در ذيل حبث از آيات و روايات به آن اشاره شد، اين است که آيا خطاب امر  حبث چهاردهم در فصل دوم

باشد (مانند حکم وجوب دفن و کفن ميت که می عامه مکلفني است، منکر يک خطاب و يک حکم برای خماطب واحد که
باشد هرچند ممکن است اين می خماطب عام و مهه مکلفني به حنو واجب کفايی همحکم و تکليف واحد است و خماطب آن
تعني پيدا کند اما ذات حکم و ساختار اوليه حکم يک حکم با  ها و حکمشرايط آن حکم بالعرض بر برخی مکلفني با توجه به
باشند؟ در های آن متعدد میو خماطب باشد) يا اينکه چند حکم و خطاب وجود دارديک خماطب عام به حنو واجب کفايی می

خطابات و  معروف و �ی از منکرهدر حبث امرب يعنی باشدذيل بررسی آيات و روايات بيان شد که گزينه دوم صحيح می
و اين  باشداست ولو اينکه به حنو عام و خاص می شده است و اين تعدد بالذاتهای متعدد به حنو وجوب کفايی جعلتکليف

دفن و کفن ميت   وجوب کفايی غريازاين مطلب است که يک حکم عام وجود داشته باشد و در برخی موارد تعني پيدا کند مانند
هم عامه مکلفني که اين حکم به علت وجود قدرت و علم بر برخی تعني پيدا و تکليف واحد است و خماطب آنکه حکم 

 ولی اين تعني، بالعرض است نه بالذات. کندمی

 معروف و �ی از منکرهای چهارگانه در امربهخطاب
شده است. در ذيل بررسی آيات و ها و تکاليف متعدد جعلمعروف و �ی از منکر خطابطور که بيان شد در حبث امربهمهان

 معروف و �ی از منکر وجود دارد.امربه بيان کردمي که چهار تکليف و خطاب در باب روايات

 خطاب اول: خطاب عام به مهه مکلفني
عروف و �ی از منکر، خطاب به عامه مکلفني است. از اين خطاب به نظارت و مراقبت مخطاب و تکليف اول در باب امربه

ْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولئِ «مانند شود که آياتی عمومی نيز تعبري می َك ُهُم َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإَىل اخلَْ
 کنند.و بسياری از روايات بر اين نوع خطاب داللت می ١٠٤عمران/ آل »ُحونَ اْلُمْفلِ 

 خطاب دوم: خطاب به علما
باشد. آياتی که در آن احبار و رهبان آمده به اين نوع و خطاب به علما می معروف و �ی از منکر،خطاب دوم در باب امربه

 اشاره دارد. خطاب قسم از
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 خطاب سوم: خطاب به حکومت
الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقَاُموا «باشد. آيه معروف و �ی از منکر، خطاب به حکومت میخطاب و تکليف سوم در باب امربه

تفسريی که از اين آيه شده  بنا بر يکی ٤١/  احلج »الصََّالَة َو آتـَُوا الزََّكاَة َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو هلِلَِّ َعاِقَبُة اْألُُمورِ 
االرض غري از قدرت یفخطاب دارد. رواياتی نيز بر اين قسم از خطاب اشاره دارند. مراد از متکن  اشاره به اين نوع اين آيه است،

 باشد.عامه است و مراد قدرت ويژه در حد حکومت و قريب به حکومت می

 خطاب چهارم: خطاب به خانواده
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو «که روايات و آيات متعددی مانند آيه  باشدب و تکليف چهارم، خطاب به خانواده میخطا

 به اين قسم اشاره دارد. ٦/  التحرمي »أَْهِليُكْم نَاراً 

 اصل بر تأسيسی بودن خطابات متعدد
تفصيل قبًال از آن حبث منودمي و امجال آن اين است که در مواردی که متعدد بدانيم بهخطاب و تکليف را  که چرا بايدعلت اين 

 ها عام و خاص است در موارد خاص مانند خطاباتی که به علما يا خانواده شده استکه رابطه آن شودمی خماطبانی حکم متوجه
ولی اصل بر تأسيسی بودن احکام خاص  دانسترا تأسيسی  را تأکيدی دانست و هم اينکه حکم خاص توان حکم خاصهم می

شود تأکيد هم وجود که احکام خاص را تأسيسی دانستيم در مواردی که حکم عام و خاص مجع میدرصورتی باشد. هرچندمی
شرايطی که برای هرکدام از حکم خاص و عام  اما مثره آن اين است که گاهی ممکن است بني حکم عام و خاص به حلاظ دارد

 دارد اختالف وجود داشته باشد. وجود
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