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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه جلسه قبل
و نهی از منکر  معروفامربهکتاب شود یک نگاه استقاللی به می ،تاریخ فقه ما هم هست درگفتیم و که  طورهمان

ر این روال که ب قراردادیمت و فقه التربیه در چارچوب فقه تعلیم و تربی را معروفامربهو ما با نگاه دیگري  داشت

را در یک منظومه مرتبط و نهی از منکر این است که ما سه قاعده  معروفامربهدر بحث مطلب دیگر  .کنیمسیر می

 :قراردادیم

 ؛قاعده ارشاد جاهل -

 ؛قاعده هدایت و تربیت -

 و نهی از منکر. معروفامربهقاعده  -

این سه قاعده یک  .قاعده دوم جدید بود تاریخی دارد؛ گرچه خیلی کامل نیست. اول سابقه فقهی البته قاعده

چند قاعده دیگر در این منظومه کردیم. ها را بحث میسال ما این منظومه منسجم متکامل مرتبط است که در این دو

کلیدي در  و خیلی کالن ،از آن قواعد مورددو  یک یا .کنیممیاضافه  هاآنبر  بعداً د یم که اگر خدا توفیق دهدار

 خواهیم پرداخت. هاآنبه  بعداًاست و  سه قاعده غیرازاین که حوزه فقه التربیه است

 و نهی از منکر معروفامربهتکالیف مختلف در 
در باب  .یا پنج تکلیف است چهار و نهی از منکر یک تکلیف نیست بلکه معروفامربهمطلب دیگر این بود که 

 طوربهخطاب عام به همه مکلفین است. یک خطاب داریم که این یک خطاب داریم که و نهی از منکر  معروفامربه

ل و خانواده و خطاب چهارم متوجه اولیاي اطفا خاص متوجه علما است. خطاب سوم متوجه امرا و حکام است

خطاب عام و  و نهی از منکر غالبًا همان معروفامربهرا در ادله مشخص کردیم و در  است. حداقل این چهار مورد

 است. موردتوجهاولی 
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 و نهی از منکر معروفامربهشرایط  محورهاي
و استیعابی انجام شد  ءاو نهی از منکر یک استقص معروفامربهگذشته این است که در ادله بحث مطلب دیگر در 

یات و روایات و سیره شد. ما ادله را به ادله عقلی و آکه خیلی وسیع بود و ثمرات و نکات مهمی بر آن مترتب می

رایط شد. در روند بحث رسیدیم به ششصت دلیل میالی پنجاه  هرکدامتقسیم کردیم که اگر ریز بررسی کنیم 

در اینجا موسوعه را بیشتر  گفتیم کهمربوط به آمر و ناهی بود و  ،رایطمحور اول ش و نهی از منکر. معروفامربه

اما ترتیب این فصل بیشتر موسوعه  اي دیگر در جاي خودش محوریت دارد؛البته جواهر و چیزه ؛کنیممی توجه

 به او متوجه است. امرونهیخطاب مأمور و منهی بود که  شرایط، است. محور دوم

 و نهی از منکر روفمعامربهشرایط محور دوم 
 چند شرط بود: در این محور

 اصل شرایط عامه تکلیف: 1

شود به کسی که تکلیف بر او منجز نیست. آیا که امر متوجه می فروضی را مطرح کردیمدر اینجا  .تنجز تکلیف: 2

این را تقسیم  ن همان تنجز تکلیف و عدم عذر براي آن شخص مأمور و منهی بود.ای ؟است یا جایزواجب اینجا امر 

 :گفتیمو  کردیم

معذور در اکل میته  مثالً و تکلیف شخص را عوض کرده است؛ یک صورت این بود که عناوین ثانویه آمده  -

 .است

 است قصوراً. حکمبهن است که جاهل ایهم یک صورت  -

 است تقصیراً  حکمبهصورت سوم این بود که جاهل  -

 داند این خمر است.نمی مثالًوعی دارد؛ و صورت چهارم این بود که جهل موض -

هاي قبلی روشن است. در اینجا کامل نکردیم احکامش با بحث . اگر بعضی راها اقسامی بود که بحث کردیماین

الف اجتهاد و ذیل این بحث که داخل در همین اقسام است، ولی با عنوان مستقل هم مطرح شده است، بحث اخت

این یک  دهد؛ اماشطرنج انجام می مثالًگیرد؛ انجام میآنجایی که عملی  است.تقلید آمر و مأمور و ناهی و منهی 
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بالعکس  حرام است.کند که امر می او اجتهاداً یا تقلیداً جایز است؛ ولی از نگاه این شخصشطرنجی است که از نگاه 

هم در این حوزه قرار  ینشود. این موارد اختالف اجتهاد در امري به خاطر تفاوت اجتهادي یا تقلیدي اهم می

 گیرد.می

 معانی معروف و منکر
 إِلَى وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّۀٌ یَدْعُونَ « که در آن آمده: ايادله خواهیماز یک نگاه دیگر و با تقریب دیگري می اآلن

ببینیم این معروف و منکر با نگاه  و رسی کنیمبر) 104/عمرانآل» (الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر

که این اقسامی که ما گذشته بحث کنیم این نگاه م با یخواهمی درواقعست. حث خود ما چند احتمال در باب آن هب

 یفرق گذاریم.می روي معروف را فعالً تمرکز یا نه؟ گیردمیرا هم  هاآنآیا ، اجتهاد و تقلید ازجمله بحث کردیم

در  در معنا نتیجه این احتماالت شود معنا کرد ونوع میچند را است. معروف و منکر  طورهمینمنکر هم  و کندنمی

 دهد:هاي گذشته خودش را نشان میبحث

 معناي اول
 »ست.ولی و اقتضایی معروفیت و منکریت هدر او اقتضا و مالك ا کهآنمعروف و منکر یعنی «

منکر است. این یک  ثانویه هم آمده باز این معروف و و عنوان ی که مانعحتی آنجایعام است.  خیلی این معنا

این اکل میته  بازهم ،کند لالضطراراکل میته می اآلنکه  کسی وقتآنبگیریم،  را اصطالح است. اگر این اصطالح

اگر کسی  ولو یک عنوان ثانوي هم بر او عارض شده است. ، اقتضایی تام استبراي اینکه این منکر ؛منکر است

تفاوت  و یا جاهل است اقسامی که شخص عنوان ثانوي دارد و یا بگیرد، همه آن را به این معنامنکر و معروف 

 شود.مشمول این خطاب می هاآنمه ه ،اجتهادي، تقلیدي دارد

 نقد معناي اول
مریض است و به خاطر و نهی از منکر واجب است، حتی از آدمی که  معروفامربهکه تواند بگوید هیچ فقیهی نمی

این یک معنا است که حتماً درست نیست و لذا قسم اولی که احکام و عناوین خورد. یا خمر می مریضی خودش میته
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تبصره داشت که قبالً  یا سه البته دو که آنجا خطاب نهی از منکر نیست. گفتیمثانویه در فعل عارض شده باشد، می

 گفتیم.

 س:؟؟؟

. این یک معناي خیلی عام روایات آن را بگیرد، مثل میته که انحصاري در آن باشد، معلوم نیستاگر معالجه ج: 

 .گویدنمیاین را است که کسی 

 معناي دوم
 »عناوین اولیه و ثانویه به لحاظ تام بودن مالك معروف و منکر«

محدود م، مقداري مفهوم را در این قسولو از غیر مکلف صادر بشود.  ست؛ه و تامه در آن اسرجمع عناوین اولی

این معنا را بگوییم، مفهومش این است کسانی که شرایط اگر . نسبت به غیر مکلف شمول دارد حالدرعینولی کردیم 

اینجا کمی گیرد. و معروف و منکر او را می معروف است یاکار او منکر  ،صبی و مجنونمثل عامه تکلیف را ندارند، 

 ؛ اما آن شخص مکلف نیست.منکر است یان معروف شود که ایتر میذهن نزدیک

 نقد معناي دوم
رود و خطاب، غیر مکلفین را هم ، عناوین ثانویه کنار مییمرا بگیر معنا این هم یک احتمال است که اگر این

به خاطر اینکه اصالً واژه . کرد. این هم بسیار بعید است و کسی به این قائل نیست شانامرونهیباید  و شودمیشامل 

داشته را گیرد. در مفهوم خوابیده که معروف و منکر کار کسی است که شرایط تکلیف معروف و منکر اینجا را نمی

معروف و منکر یعنی ذات  :بگوید سی در این تردید کند وک هم باشد. براي غیر مکلف این واژگان صادق نیست. اگر

در این خطاب معروف و منکر از فعل غیر مکلف منصرف  انصراف بشود و بگوید: ، اینجا باید قائل بههاآن عمل

، باید نکرد قبول اولی رااگر کسی را باید گفت.  که یکی از این دو گویدشم فقهی می. کنداست ولو واژه صدق می

 این خطاب به آن متوجه نیست.و  وجود دارد اینجا براي غیر مکلف انصراف که بگوید

شارع راضی نیست  دانیممیاعمالی وجود دارد که قبًال بحث کردیم. گفتیم: استثنا داشتیم که  چندجا ما در این

هم فلسفه تربیتی دارد و براي  درجاهایی دلیل خاص داریم وگیرد. جاهایی را نمی انصراف، این اعمال انجام بگیرد.

وجود دارد. قاعده این  امرونهیآنجا  »وادارید به نماز« :گویدمکلف نیست، ولی می :گویدکند، میاینکه تربیتش 
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 این هم بحث کردیم. مفصلقبالً اما سه استثنا وجود داشت. این استثنائات را  ؛انصراف وجود دارد اینجا است که

 کند.تر میاحتمال دوم که دایره را کمی ضیق

 س:؟؟؟

 .نه از این خطاب اش آن استپایه عمده پایه آن همان مأمور و منهی باشد. شایدج: هر دو ممکن است باشد و 

 اینجادیگر  است که ايگونهبهیعنی رفع  »1الصَّبِی عَنِ الْقَلَمُ رُفِعَ «: بیند شارع او را گفته استاش این است که میپایه

 گیرد.یاین خطاب به آن تعلق نم

حدیث  :انصراف دارد از آن یا اینکه یک بگوییماینکه  گیرد. یاواژه مفهوماً این را نمی :این دو وجه بود که بگوییم

ه و فکر کردروي این وجه هم ممکن است کند. تقیید را درست می ايگونهبهکه  داردیک مدلول التزامی رفع القلم 

این هم  طرفاینمنشأ انصراف بیشتر آنجاست. گرچه از  ،نگوییم را اگر این وجه سوم درهرحال تصحیح کرد.

 جوشد.کلیف است. از آن انصراف میاش حدیث رفع و عدم تپایه بازهم کند.جه میبه او متو خطابی

احادیث رفع القلم به ادله عامه نسبت این وجه سوم جاي تأمل بیشتري دارد که نسبت آن را با این بسنجیم. 

: او را گویداما نسبت به تکلیف دیگري که می گوید اینجا تکلیف نیست؛یا مقید است و میحاکم ، نسبت تکلیف

ممکن است نسبت به این هم  و یک حالت مقیدي حاکم است که ممکن است نسبت به این هم بگوییم بکن، امرونهی

 نیست. وجهبیتأمل دارد و حکومت و تقییدي درست کنیم. این هم جاي 

 خالصه نقد معناي اول و دوم
نسبت به غیر مکلف نفی بیشتر نفی لفظی بود. شمول دوم کنیم. شمول اولی نفی می بنابراین شمول دومی را

قلم یک نوع حکومت و چیزهایی از این الادله رفع  :اینکه بگوییم و یاانصراف : یا از باب نفی لفظی یا از باب شودمی

 .کندشمول پیدا  معروفامربهرد ادله گذاو نمی قبیل دارد

 س:؟؟؟

ی دشوار است. اضطرار یا شفا است، کمدر آن  ،آمده است. عنوان ثانوي یعنی اکل میته در اولی عنوان ثانويج: 

تر است. اگر کسی بگوید که ذات فعل این ولی ضعیف بیند و احتمالش منتفی نیست؛مفاسد ذاتیه خود آن را می

 528 ص؛ 3عوالی اللئالی العزیزیۀ فی األحادیث الدینیۀ؛ ج 1
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بگوییم حتماً باید ر اینجا ددر وضع این نیست،  که گویدمیبیند و یا منکر است و اصالً این نسبت را نمی معروف و

با  امثال آن مالحظه ادله اضطرار وآنجا است. البته  ترقويهم  ازاینجا انصراف آنجا، قوي است و است. انصرافکه 

 .بیشتر استاز این انصراف ولی اینجا وضوحش  ث دارد؛آن ادله جاي بح

عناوین  که فاعل و تکلیف و کار به این ندارد گیرد ورا در نظر می احتمال اول این است که مالك اصلی فعلپس 

بینیم ولی کار به احتمال دوم این است که فاعل و عناوین ثانویه را میرا کنار گذاشتیم.  اینچه وضعی دارند.  هثانوی

 کنار گذاشتیم. شرایط تکلیف نداریم. این هم به خاطر یکی از سه وجهی که گفتیم

 معناي سوم
 »وف و نهی از منکر و معذوریت مکلفمعرمقتضی بودن امربه«

اقتضاء در آن هست و اقتضایش  کهآن: معروف و منکر یعنی بگوییم احتمال سوم این است که در مرحله تنجیز

؛ اعم از ستبوده و شرایط عامه تکلیف در آن هیعنی عناوین ثانویه هم ندارد و فعل هم فعل مکلف  هم تام است؛

او  و فعل منکر است ،نباشد. از نگاه من این فعل ، اجتهادش متفاوت باشد یاجاهل اینکه این شخص عالم باشد یا

مثل عقل و نه اینکه شرط تکلیف  ي عارض شده باشد، مثل بحث اول ونه اینکه اینجا عنوان ثانو ،معذور استفقط 

کم یا موضوع اطالع ندارد از این حبه خاطر اینکه  فقط معذور است؛او  در او تام است و چیزهمه. در او نباشدبلوغ 

 است. ها است. این حالت سومیا به خاطر اختالف رأي و اجتهاد و امثال این و

 نقد معناي سوم
شود که فعل معروف و این شمول شامل آنجایی می حالدرعین، ولی شودتر میی ضعیفکم عدم شمولاینجا 

که  و فقط منجز نیست. این شمول هم بعید است شرایط تکلیف هم موجود است بوده و مالك تمام است.منکر 

ولی معذور است. معذور یعنی جهل در شبهه موضوعیه یا  را دارد؛که تمام شرایط  شودمیبگوییم شامل آنجایی 

 بازهم پسچون معذور نیست.  شود؛. این شامل جهل تقصیري نمیاجتهاد و تقلیددر احکام به نحو قصور یا تفاوت 

واقعاً منکر  ، اینجاگیرداما نه به خاطر اینکه لفظ معروف و منکر این را نمی نیست؛ قبولقابلسوم  شمول در رتبهاین 

 ، آن دو وجه بعدي بعید نیست.ه دلیل اینکه معذوریت داردمعروف است، ولی ب و
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 کسیمعروف و منکر نسبت به  :گویدمی و کندآن دو وجه بعدي یکی این است که آن خطابات انصراف پیدا می

از دید این  شمول دارد ولفظ  باشد. این دیگر انصراف دارد.جاهل مقصر در احکام اینکه نه  است که معذور است؛

 گوید فحص الزم نیست وکه میدر شبهات موضوعیه . ولی انصراف دارد آمر و ناهی، معروف و منکر اینجا هست؛

که معذوریت را آورده است،  ايادلهآن  وور است یا آنجایی که معذ ودر شبهات بعد الفحص  در شبهات بدویه و

باید بیشتر  به جنبه فنی آن کند.را محدود می طرفاینرد و یک داللت التزامی یا حکومتی دا :ممکن است بگوییم

انصراف در آن دو مرحله قبل به قوت  ؛ اگرچهکندانصراف را درست می ولی حداقل این است که آن ادله فکر کرد،

 نیست.

و نهی از منکر اطالق دارد و حتی به این معذور  معروفامربهذهن فقیه با این سازگار نیست که بگوییم: خطاب 

گوید: تکلیف تو و میدر آنجایی که ادله اجتهاد و تقلید آمده  خصوصبهبعید است کن. این  امرونهیکه برو  گویدمی

وجه  بازهملذا اینجا  خطاب دیگري است؛ جاهل و امثال آن، البته ارشاد خواهد.بیش از این از تو نمی همین است و

 قبلی. باقدرت؛ البته نه گیردبرنمیدارد و آن را در 

 معروف و نهی از منکر در باب اجتهاد و تقلید: حکم امربهتکمله بحث
 براي را تصور کرد. ما هر سه شمول را نفی کردیم.شمول در مفهوم معروف و منکر  نوعسه شد میتا اینجا 

یا یک مجتهد و یک هستند تکمیل بحث در باب اجتهاد و تقلید آنجایی که دو مجتهد یا دو مقلد با دو رأي متفاوت 

د نکنفرقی نمی، گوییممی اآلنکه  هر چهار صورتش در این حدي( دارند نظراختالفمقلد است ولی در موضوعی 

 مأمور حالل است و شطرنج براي مثالعنوانبه به ذکر است:در اینجا مطلبی الزم  دارند)هایی ولی در جزئیات فرق

، او هم یا داندکه حرام می طرفاین ومقلد  یاو مجتهد است  یا داندحالل می که کسآنو  حرام است آمربراي 

 مجتهد است و یا مقلد. در اینجا حکم چیست؟

 اگر اجتهاد یا تقلیدش باطل است، قطعاً یا درست است یا باطل.  و مرتکب دارداجتهاد و تقلیدي که طرف خطاب 

 شود. بحث ما شامل آن نمی
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 ٤٥٢٤ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 اش تقلیدکند که وظیفهمجتهدي می ازیعنی او تقلید  ت که اجتهاد و تقلید او باطل است؛اس این یک صورت -1

این از بحث کنیم. تقلید می زندمیتر حرف از مجتهدي که راحتما  :گویندمی هابعضیهم  اآلننیست.  از او

 .خالف است و معذور نیستعملش  بازهمبراي اینکه  ما خارج است؛

 س:؟؟؟

 ،دهیدمی توجهشتوجه ندارد ولی شما که  اآلناست که  ايگونهبهیعنی  ج: باید خودش تقلید را صحیح نداند؛

کسی  .ضمن اینکه ارشاد جاهل اینجا واجب است ت نیست. اینجا خطابات منصرف نیست.تقلیدش درس که فهمدمی

ولی خودش با توجه این را  دانممیاست که من اشتباه  ايگونهبهگاهی این اشتباه یا تقلیدش اشتباه است،  که اجتهاد

: گویدادله ارشاد جاهل میهم اینجا  شود اشتباهش را رفع کرد،این درست است؛ اما در جاي که میداند، درست می

اینجا  معروفامربهادله ارشاد هم نداشتیم، باز خطابات  و اگر دیگر تام نیستاینجا انصراف اینکه هم  ادش کن وارش

تباهش توجه اششود او را ممی است که این شخص اجتهاد یا تقلیدش اشتباه است و آنجاییگرفت. این در را می

 کرد.

و طبیعی پیش فرمول کامالً درست  رت است کهحالت قبل بوده و به این صو در نقطه مقابل همیک حالت  -2

معلوم کرد. این هم تکلیفش  شود کارياجتهاد و تقلیدش کامالً درست است. توجه هم دارد و نمی رفته و

 است، اینجا انصراف دارد.

داند و طبق روال طبیعی مجتهد است؛ اما صورت سوم این است که این شخص خودش را مجتهد می -3

و  کردهیعنی این قدرت را دارد که بنشیند با او بحث  تواند اجتهاد او را تغییر بدهد؛یم مجتهدي دیگر

است که  صورت دیگر هم ایناست که باید بحث کنیم.  مهمی دیدگاهش را عوض کند. این هم یک صورت

 کنیم.می بحث شاءاهللانقسم را  این دو است. رمتعارفیغ فتاواي شاذ است و از چیزهاياز  این
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