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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید معروفامربهحکم 
در مباحث گذشته گفتیم که دومین شرط از شرایط مأمور و منهی، منجز بودن تکلیف براي مأمور و منهی و عدم 

معذوریت او بود. یکی از این موارد، تفاوت آمر و مأمور و یا ناهی و منهی در اجتهاد یا تقلید است، به این معنا که 

هی، پیرامون معروف و منکر بودن آن متضاد است. مأمور و پذیرد که نظر آمر و مأمور یا ناهی و منکاري انجام می

کند. صورت معکوسش هم شود یا ترك میداند و به این دلیل این را مرتکب میمنهی این را حرام یا واجب نمی

 کنیم.بحث می بعداًهست که 

از نگاه او اجتهاداً یا  آید وداند؛ ولی شخص مقابل نماز جمعه نمیفرض کنید آمر نماز جمعه را واجب تعیینی می

در آن نیست و این شخص که آمر یا ناهی است، آن  بردوباختکند و تقلیداً ترك واجب است و یا شطرنج بازي می

داند. این صورت اول است که جلسه قبل شروع به بحث داند، ولی طرف مقابل اجتهاداً یا تقلیداً حرام نمیرا حرام می

 .کردیم

 و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید باطل معروفامربهقسم اول: حکم 
واب و باطل است؛ چه خودش توجه دارد و چه توجه ست که این تقلید یا اجتهاد او ناصگفتیم: یک صورت این ا

و نهی  معروفامربهندارد. اینجا بعید نیست بگوییم که هم اطالقات قاعده ارشاد که سابق بحث کردیم و هم اطالقات 

مطابق با و  شودشخص مرتکب خالفی میگیرد و از این انصرافی ندارند. مصداقش است. این را می از منکر این

استفراغ وسع و مقدمات مبانی دستش است ولی گاهی توهمی هم دارد. در این صورت ولو خودش  وظیفه او نیست

 : نظرم این است.گویدمی و را ندارد

این  کند،الف است، ولی مستند به آن میکه کارش خ باشدمتوجه  اعم از اینکه بداند و کامالً  ،این صورت اول

غفلت دارد و نهی از منکر است. شق دیگر صورت اول این است که خودش  معروفامربهمصداق واضح شمول ادله 

. هر دو شق این صورت اول ی دارداشتباه و روشاش نیست کارش منطبق با وظیفه درواقعاست؛ ولی  توجهبیو 

چون او  هم است؛ جاي ارشاد ،و نهی از منکر معروفامربهعالوه بر شق دوم و نهی از منکر است.  معروفربهامجاي 
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گیرد. باید او را ارشاد کرد ادله ارشاد قطعاً او را می داند.نمی جاهل است و واقعیت را در حوزه تکالیف خودش اآلن

 .است یا اجتهاد، اشتباه که این تقلید

تمسک  انصراف بیشتر بهما  گفتیم قبالًکه  طورهمان زیرا و نهی از منکر هم بعید نیست؛ معروفامربهشمول ادله 

 کند یاچه خودش توجه دارد ولی تجاهل می ؛رودمیراه اشتباهی هم در اینجا وجود ندارد.  کردیم و این انصرافمی

وجهی براي انصراف یا عدم  وو نهی از منکر  روفمعامربههم ادله  گیرد وتوجه ندارد. هم ادله ارشاد این را می

 شمول اینجا نیست.

 س:؟؟؟

آن فرض بعدي است. قسم اول این  اجتهادش روي اصول انجام نشده است واین است که تقلید و  فرض اولج: 

متوجه او را شود است که می طورينظر خودش هم  وسع نکرده است. و استفراغ است که روش و منهج غلط است

غیر از اختالف آرائی است که روي مبانی اش خراب است و این ، پایهگوییممی اآلناین اجتهادي که کرد. تباهش اش

در ن اي توثیق ما با شما متفاوت است. ایاستظهارت غلط است یا مبن :گویداو می ؛ امادرست آمده است االصولعلی

آید باید اقدام دو حالت داشت. اینجا به نظر می و ن استقسم اول آنجایی است که پایه خیلی ویرا. آیدمیقسم دوم 

 .ندارداقدام  عدم براي وجهی و بکند

 س:؟؟؟

 اآلن استفراغ وسع را انجام نداده است. یعنی اصل شود به خود مبنا هم ارجاع داد؛مید که آیج: به ذهن بنده می

را این آیه این  :گویدو می و فقط یک آیه دیده را ندیدهشود. حدیث و روایت در این روشنفکران پیدا میگاهی هم 

یا  ومنکر وجود دارد. اینکه منکر استقاللی است یا نفسی  اینجا عمالً دوچیزي است.  گونهایننظر ما هم  .گویدمی

از این غیر  گوید: نظرم این است،استفراغ وسع میکنیم. خود اینکه بدون غیر نفسی، آن را در اجتهاد و تقلید بحث می

 دانم.نظري است که من درست نمیمسیرش داده، اما آنجایی است که استفراغ وسع را انجام 

مقصود از هر دو اقدام براي اصالح طرف مقابل واجب باشد.  ،صورت اولهر دو قسم بنابراین بعید نیست که در 

واقعاً خالف روال و  ، امااردیا توجه ند اش است وقسم این است که یا خودش توجه دارد که این کار خالف وظیفه

اعلم است،  خواهد بکند، باید معلوم بشود که چه کسیید که میتقل .تقلید است یا مشی صحیح در حرکت اجتهادي

 طوريهمینها را طی نکرده و اه تشخیص اعلمیت هم چند چیز است که او اینر اینکه اعلمیت شرط باشد. بنا بر
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هم اصل  ت.این را گرفباید جلوي کند. یا مثالً ظن به این دارد و عمل می لید کنمخواهد از او تق: دلم میگویدمی

 .کندهم اینکه خالف میو کارش 

 و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید صحیح معروفامربهقسم دوم: حکم 
، ولی مجتهد دیگر نظر او را صحیح استروش درستی  بر اساسیا تقلید او  اجتهاد دوم این است که قسم

نماز جمعه واجب تخییري  :گویدمییکی جایز نیست.  :گویدمیو دیگري  : شطرنج جایز استگویدمییکی داند. نمی

دو  تفاوت نظرد. نمواردي که دو مجتهد نظر متفاوتی دار هذایعلو قس  : واجب تعیینی استگویدمی است و دیگري

 کنیم.بیان میدر دو مجتهد که  سامی داردمقلد از دو مجتهد هم اق

مسلک و روش صحیح  بر اساس، ولی او دانممیاین کار را حرام اینجا من به لحاظ حجج شرعی که دارم، در 

ه است. اینجا جاي وجوب ارشاد نرسید واقعبهولو  داندمیجایز  مطابق با قواعد عقالیی و شرعی است، که جتهاديا

است، معنایش  امرونهیاینجا جاي ارشاد یا  :؟ این خیلی مسئله مهمی است. اگر کسی بگویداست یا نه امرونهییا 

ري دارد، باید تالش خودش را بکند تا نظر او را عوض بیند یک مجتهدي نظر دیگاین است که هر مجتهدي وقتی می

 ر را انجام بدهد یا نه؟ید این کا. آیا باباشداحتمال تأثیر بدهد و مقدور او هم  کهدرصورتیالبته  کند؛

نظر  ایشاندو بحث مطرح شد. در یک بحث رفتیم و آن روز بیرون شهر  دوستانبا یکی از  ما یک نصف روز

نظر ایشان را عوض کردم. در بین مجتهدین این یک فرضش است. آیا بنده  دیگري در بحث ند ورا عوض کرد بنده

 واجب نیست؟ این بحث مهمی است.این واجب است یا 

 و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید صحیح معروفامربهاحتماالت حکم 
 وجود دارد:اینجا دو احتمال 

 و نهی از منکر معروفامربهوجوب  -1

در ولو او راه اجتهادي را طی کرده است، باید ارشاد کرد.  ی دارددهد که از دید من خللنظري می وقتی مجتهدي

 کنندهتعیینمرز بین صورت اول با این صورت خیلی  اما، اجتهاد خطایی است درواقعنگاه کنیم اجتهاد این عمق که 

؛ یا به این اجتهادش درست نیست :گویدمی داند واو آن را خطا می درنهایتبراي اینکه اینجا هم  قطعی نیست؛
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گیرد و انجام می بنابراین این یک منکر است که؛ درست نیست اشاصولی یا مبنايخاطر اینکه مثالً استظهار 

ل را انجام کار اشتباه است که این عم کار اشتباه است یا الاقل یک دو کار اشتباهی است.کار او هم  وتشخیص 

 دهد. این خالف است و باید تذکر بدهد.می

حکم خدا این است. این  :گویدمی درواقع دهدمجتهد وقتی نظر مینظر دادنش خالف است. اصل از دید او 

، ولی در مقایسه واقع خالف است. بر اساس خالف نکرده عملی و تکلیفی ازنظر .به خدا خالف است استنادش

 و بنابراین اطالقات هم اصل آن افتا و اسنادش ؛داند. این یک وجه استچون تخییري می آید؛نمینماز جمعه  نظرش

 .شودمی، هر دو را شامل گیردهم این عملی که انجام می

 س:؟؟؟

است. لذا او هم باید اقدام کند. نتیجه این  طورهمین طرف مقابل همآمر بر اساس حجج شرعی اطمینان دارد. ج: 

 شود که باید بحث کنند.این میدو 

 س:؟؟؟

تکلیف پیدا  موافق است، در این صورت بااحتیاطظري دارد که چون ممکن است دیگري ن دارد؛تفاوت ج: آن 

که  ییکند. ولی آنجاهاي ریز هم پیدا میاین تفاوت کند.وافق نیست؛ پس تکلیف پیدا میم بااحتیاطد، ولی این کننمی

، باید دهدانجام میبر اساس اجتهادي که از دید او درست نیست و خالف احتیاط هم است کاري  د طرفبینیمی

و  مورد ابتال استلزامی و باشد، الزم نیست، حکم ااگر مطابق احتیاط  و نهی از منکر کند. معروفامربهارشاد و 

 باشد، طبعاً طرفینی است و هر دو مصداق دارد.در آن اسناد و افتا وجود داشته اگر . البته خالفی نیست

: اجتهاد هم را قبول ندارند، این است که بگوییم وکه تفاوت اجتهادها است  صورت دومبنابراین وجه اول در 

شود نمیبه این سادگی غالباً و نهی از منکر کند.  معروفامربهباید دهد، یاگر احتمال تأثیر م اطالقات اینجا است و

 است و باید دو طرف اقدام کنند.طرفینی هم  دهد، باید اقدام بکند.ل تأثیر میمجتهدي را برگرداند ولی اگر احتما

 س:؟؟؟

 د دارد و کلی نیست.یک جاهایی وجوفی داریم که انصرا :ولی در قسم آخر که معذوریت بود گفتیمج: بله 

 و نهی از منکر معروفامربهعدم وجوب  -2
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از  و نهی از منکر معروفامربهاینجا ارشاد یا  :بگوید استدالالتی بیاورد ووجه مقابل هم ممکن است کسی در 

خاص در باب اجتهاد از این حیث که سیره عقالییه بر این است که دو نظر  طوربهو  الزم نیستباب مثالً انصراف 

 الزم نیست نظر همدیگر را تغییر بدهند.عمل کرده است،  که روي اصول متفاوت

وجود  )السالمعلیهم(شاید سیره متشرعه هم در زمان ائمه  الییه وجود دارد که الزامی نیست.گویا اوالً سیره عق

عه متفاهم از روایات هم این زامی بر تغییر نظر دیگري وجود ندارد. عالوه بر این سیره شاید مجموکه ال داشته باشد

آید که یک مجتهدي موظف نمی کند. به ذهن کسیطبق وظیفه خودش عمل میباشد. کسی که عارف به احکام است، 

این متفاهم و مرتکزي که ریشه در کند. دهد عوض خالف انجام می طبق عقیده اوبه اینکه نظر دیگري را که  باشد

ه اطالق ندارد این ادل :گویدکند و میانصراف را درست مییات دارد، هاي عقالییه، متشرعه و احیاناً متفاهم رواسیره

 و تغییر نظر دادن وجهی ندارد. که اینجا را بگیرد

 س:؟؟؟

گاهی حتی ممکن  شود ومی اهی جوازهمه جاهایی که وجوب ندارد، گکنیم بحث می بعداً ج: وجوب که ندارد. 

تالش هر چه بیشتر براي رسیدن  :ممکن است بگوییمباید تأمل کرد.  استحباب همدر مورد است حرمت بشود. 

 .ها داوري نهایی انجام بدهمتوانم بین اینیخیلی قاطع نم احتمال است که اینجا وجود دارد. بندهاین دو  باشد. حقبه

 س:؟؟؟

اگر امر اجتهاد در یک بحث بسیار مهمی است که دماء و نفوس در آن  .گیریمرا مفروض می استثناءج: موارد 

. استهاي طبیعی در حالتبحث ما . ندمطرح است، آنجا بعید نیست. آن استثنائات قاعدتاً مشمول این وجوب هست

و  ايمسئلهنیست که در هر  گونهآنیعنی اذهان متشرعه و فضاي اجتهادي  احتمال دوم اولی باشد؛ آیدبه نظر می

 این رجحان را دارد کهگرچه  تغییر دهد؛ باید مجتهدي تالش مطابق با ضوابط انجام بدهد که نظر دیگري را هرجایی

و نهی از  معروفامربهولی وجوب از باب ارشاد یا است؛  بهتر باشد است و هر چه بیشتر واقعبهتالش براي رسیدن 

 است. ست. این یک حالت از صورت دوممنکر خیلی واضح نی
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 و نهی از منکر در تقلید معروفامربهحکم 
کند این مجتهد تقلید از  تساوي در مجتهد بوده است و مخیر بوده کهمثالً هایی هم مربوط به مقلدین است: التح

جایز است.  بردوباختنماز جمعه تعیینی نیست و شطرنج بدون  :گویدکرده که می کسیتقلید از  دیگري. حالیا از 

و نهی از  معروفامربهرا این مقلد در اینجا مقلد دیگر که نظر مرجع تقلیدش مخالف با آن است ممکن است بتواند 

 گیرد؛: اطالقات این را میممکن است بگوییم و الکالم الکالمدر اینجا هم . شودبا نظر او هم سازگار منکر کند تا 

کند که وظیفه اینجا به نحو ها اقتضا میهم ارتکازات مستفاد از سیره موارد گونهایندر  :ولی بعید نیست بگوییم

حالت ولی در  ؛هاي تقلیدي هم هستبه نحوي در این حالت در اجتهادالزامی و وجوبی نیست. همان دو وجه 

 است. ترقوياجتهاد 

 س:؟؟؟

قتل نفوس است، آنجا از مواردي است که فتوایی مستلزم هتک مذهب یا که  درجاهایی گفتیم.نکته استثنا را ج: 

آن جزء و اگر تبعات سنگین دارد باید انجام بدهد  است.هاي عادي حالتتالش انجام بگیرد. بحث ما در  حتماً باید

 استثنائات است.

 س:؟؟؟

بحث دیگري است و بیند میکه واقع را  )السالمعلیه( است. بحث امام دو مقلدد و تهجج: این بحث دو م

 انجام بدهد.حتماً باید  )السالمعلیه، امام (شرایط فراهم باشد جا اگرآن موضوعش با بحث ما فرق دارد.

 س:؟؟؟

) بیان واقع السالمعلیهما بحث اجتهاد است. وظیفه امام ( . بحثخاص وظیفه ما بیان واقع است اال در موارديج: 

مناسبات مجتهد با  اآلنما  درهرصورت. و سایر منابع استمراجعه به روایات قع، در بیان واهم مبناي ما  است.

 کنیم.را بحث میمجتهد دیگر 

ها است. از خیلینوشته  که آقاي حیدر حب اهللاست  کار زیبایی» نهی عن المنکرالاالمر بالمعروف و «فقه 

براي این بحث کرده براي اینکه  مسائل جدید را مطرح کرده است. ایشان آنجا تالش و مخصوصاًبوده تر وسیع

. این باشد، استثنا است و باید احتیاط کرد الناسحقآنجایی که  :گویدمیاند که آورده ايضابطهبگذارد.  ايضابطه
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 ٤٥٢٧ �ماره ثبت:                                                                                                                    

شود این هم می بیش از م.شقوقی را گفتیما در هر قسم  ن هم قسم دوم بود که شقوقی دارد.ایجاي بحث دارد. 

 شقوقی مطرح کرد.

 و نهی از منکر در بدعت معروفامربهقسم سوم: حکم 
 جاي تنهانه در این صورتبحث بدعت است. گاهی ممکن است چیزهایی بدعت به شمار بیاید.  صورت سوم

ارشاد و  قواعدمکمل  م کهداری را هم قاعده مبارزه با بدعتبلکه و نهی از منکر است،  معروفامربهارشاد و 

 گیرد وو نهی از منکر قرار نمی معروفامربهاي همبارزه با بدعت در چارچوباست. و نهی از منکر  معروفامربه

 بحث دیگري است.

اجتهاد این  گفت:نکه حجاب جزء شریعت نیست. میخورد به ایشعر قسم می درکه  هآخوندي بود رضاخانزمان 

ب آقاي حیدر ح »بدعت چیست؟«معذور باشد. البته اینکه ولو اینکه او خودش  آیدمیبدعت به شمار . این است من

خیلی  .پردازیممیبه آن در آینده ما چون آن را قاعده جدایی خواهیم کرد  و اهللا در این کتاب بحث مفصلی کرده

بحث  جاي خودش درکه  ؟بدعت چیست و واقعیت ؟بدهیم است که بدعت را چگونه تشخیص ايپیچیدهبحث 

 ؛ ولی کبروي آن این است.شودمی

بعید نیست بگیرد و ادله خاصه داریم. و نهی از منکر  معروفامربهادله ارشاد و اطالقات اگر چیزي بدعت باشد، 

حد بدعت و چیزهایی از این قبیل برسد یا عناوین  کند. بله اگر به سرفرقی نمیفتاوا با بقیه  همفتاواي نادر و شاذ 

 گري که اشاره شد، برسد داستانش متفاوت است.دی
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