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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مطالب قبل
در شروط متعلق (شروط آمر و مأمور) دو محوري بود که قبالً بحث کردیم. ذیل هر محور هم سه الی چهار بحث 

باشد. جلسه قبل گفتیم که آیا شرعی بودن  امرونهیشرط را بحث کردیم. رسیدیم به محور سوم که شروط متعلق 

ن شرط نیست و لذا اعم است از معروف و منکر شرط است؟ ممکن است کسی این را بگوید ولی ما گفتیم که ای

 معروف و منکر شرعی یا عقلی و یا عقالیی.

گفتیم: روال عادي اصولی آن این است که کلمه معروف و منکر، حقیقت شرعیه ندارد؛ یعنی معروف و منکر 

ز عرفی؛ اما از زاویه دید شرع نسبت به معروف و منکر، دو دلیل حاکم وجود دارد: یک دلیل حاکمی که خیلی ا

فهمد. شارع در اینجا معروف ها را نمیاین مستقالًدهد. عقل معروف و منکرهایی که در شرع آمده است را توسعه می

 و منکر را به نحو حکومت توسعه داده است.

گوید: معروف یا منکر است، شارع آورد؛ یعنی چیزهایی که عقل یا عرف میگاهی شارع دلیل حاکم تضییقی می

هاي ظنی یا چیزهاي تواند تضییق کند؛ بلکه عقلعروف یا منکر نیست. منتها عقل قطعی را نمیگوید: این ممی

تواند تضییق کند. پس معروف و منکر همان معناي عرفی خودش را دارد و نباید بگوییم که عقالیی را شارع می

یا  ايتوسعهق آن به نحو حکومت در مصادی معروف و منکر، معناي شرعی را دارد. معناي عرفی دارد اما ادله شرعیه

 کند.تضییقی سعه و ضیق ایجاد می

، روي گوییممیخواهم وارد آن بشویم و این را که هاي ایزتسو و حقیقت شرعیه خیلی ربط دارد و نمیالبته بحث

حقیقت کنند. آن بحث تا آخر عرفی است و ادله دیگر آمده و حاکمیتی به این پیدا می میمفاهمبنایی است. این 

هایی که شبکه مفهومی و ایزتسو را خوب کار کرده وجود دارد؛ گرچه ما به آن شرعیه که در قدیم داشتیم و بحث

ها ربط دارد. ما روي مبنایی که قبول داریم این را شکل قبول نداریم. این فقط براي یک جرقه بود و این با آن بحث

 تحلیل کرده و عرض کردیم.
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 ظنی عقل یا احکام عقالیی يهادریافتدر  امرونهی
 است که قطعی عقل باشد؛اي مشمول مستقلهها یا احکام مستقله عقلی، دریافت که آن هم اضافه کنیماین نکته را 

این است که  گوید. الزمه مبناي مامی آنچهباید ببینیم شرع نسبت به ظنی عقل یا احکام عقالیی،  هايدریافتدر اما 

و ردع شارع هم آن را شرعی  ی معروف یا منکر عرفی عقالیی است و شارع ردع نداردهایچیز اگر فرض بگیریم که

روي دیدگاه ما  بازهم ،گیریم شارع آنجا حکم نداردمنکر عرفی است. فرض می حالت معروف و بازهمکند، ولی نمی

براي اینکه معروف و منکر را به معناي عرفی آن حمل کردیم. البته این چون مصداق ندارد، خیلی  ؛گیردآن را می

 دادیم.ت بحثش را بیشتر توسعه میاگر مصداق داش ؛ امامهم نیست

 : صغیره و کبیره بودن معصیتامرونهیشرط دوم متعلق 
 ه بودن است. ممکن است کسی بگوید:رصغیره و کبی، شرط در این متعلق ممکن است مطرح باشدشرط دومی که 

دلیل  ، مشمول دلیل نیست وو معاصی صغیره و معاصی بزرگ است کبایرو نهی از منکر مال  معروفامربهوجوب 

 یا اهمیتی ندارد.انصراف دارد  مثالً

 جوابش این است که اطالق این هم بحث زیادي ندارد ویک توهم است. دومین شرط در متعلق،  عنوانبهاین 

جاي خودش محفوظ است  ،در سطح مستحبات و مکروهات و چهمعروف و منکر چه در سطح واجبات و محرمات 

منکر هم منکر. این  معروف است و ،. معروفیستن دانیمب کبایرو  صغایرف به ها را منصرو وجهی براي اینکه این

 .روشن است

 هبا مفسد امرونهینقش صغیره و کبیره بودن معصیت موقع تزاحم 
در آن پیدا شد  ايمفسده و کردند امرونهی تزاحمی پیدا شد و اینجا وجود دارد این است که اگرکه  ايمالحظه

البته ممکن است  کبیره و صغیره بودن گناه نقش دارد. وقتآن )عدم مفسده از باب تزاحم استکه خواهیم گفت  بعداً (

 یک مفسده کوچکی هم داشته باشد؛ اما آن مفسده کوچک،خواهد بکند، باشد و امر که میبسیار مهم  یکه گناه

 .زندنمیکنار را  معروفامربهوجوب 
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دهد. در قرار می الشعاعتحترا  معروفامربه، وجوب شودمیکه پیدا  ايمفسده ی معمولی است وگناه گاهی

معروف و منکر صغیره و کبیره بودن  ،شودمیبا عناوینی که گاهی پیدا  و نهی از منکر و تزاحم آن معروفامربهتوازن 

که  طورهمانکند. فرقی نمی، صغایرباشد یا  کبایر برايو نهی از منکر  معروفامربهدر اینکه اصل ؛ اما نقش دارد

به کس کند. مگر اینکه احتیاط واجب را فرقی نمی همآن ،معصیت بودن هم اینکه به فتوا باشد یا احتیاط واجب

احتیاط  ايمسئلهدر یک همه  که اگر فرض بگیریم ؛ اماکندی قائلی باشد و به او مراجعه یعن ؛مراجعه کنددیگري 

 و نهی از منکر است. معروفامربهباز این جاي ، در حلق لحیه مثالًواجب دارند؛ 

قی کند. اینکه بر اساس فتوا منکر و معروف باشد، یا احتیاط واجب باشد، فربنابراین صغیره و کبیره فرقی نمی

 :ممکن است کسی بگوید صورت ندر ای .استاینکه احتیاط واجبی باشد که ناشی از تردد مجتهد  مگرکند. نمی

فرض این  ن شبهه هم این است کهایجواب ممکن است باشد.  نکر نباشد. فقط در این یک شبههشاید معروف و م

احکام عقلی هم  :احتیاط عقلی دارد و گفتیمخود شرع کند و لذا : باید احتیاط گویدنی ندارد، عقل میمِّتا مؤاست 

 از آن دایره خارج بشود. همآنتواند معروف و منکر درست کند و لذا بعید است می

 این چه نوع احتیاطی است و حرمت آن بر چه اساسی است؟ :ؤالس

جب است. احتیاط ااحتیاط و بر اساس؛ بلکه حرمت آن عمل بر اساس فتوا نیست عمل است.حتیاط در : اوابج

 غیرازآنمن نتوانستم بفهمم. این  :گویدمی تواند بفهمد وین است که مجتهد نمییک نوع آن ا واجب چند نوع است که

 را ندارم یا شهرت جلویم را گرفته جرئت مثالًنظر بدهم؛ اما من فهمیدم و رسیدم به آن حدي که  :گویداست که می

 و ناتوان در حل مسئله است. هبودکامالً از جهل این مورد . است

 دیدگاه عقل و سیره چیست؟ :ؤالس

این را توجه بکنید، احتیاط  آقاي مقلد شما باید :گویداگر این پایه را فرض بگیریم که عقل و سیره می: وابج

: اینجا جاي برائت بشود. اگر بگوییممنکر این کافی است براي اینکه این  ،این حکمی که او دارد :گوییممی کنید،

برائت عقلی و شرعی جاري نیست که بگوییم: ادله برائت احتماالً از این انصراف دارد. اگر نیست که نیست و 

ل بگوید که بشود و دلیمنکر هم جاري نیست و جاي احتیاط است، همین کافی است براي اینکه  قوياحتمالبه

 .شودمیعقلی  احتیاطوجهی که گفتیم،  بنابر اینبکن؛  امرونهی
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این  هست کهمنکر  گوییممیبه خاطر این که  شودمیمنکر ، این عقل الزام به احتیاط کردهاگر که این است  فرض

 عنوان بر آن صدق کرده است؛ یعنی مشمول این عنوان است.

 : ظاهر یا مستور بودن منکرامرونهیشرط سوم متعلق 
آیا ظاهر بودن و آشکار  کهدادم) در متعلق مأمور و منهی  (که ترتیبش را نسبت به موسوعه تغییرسوم شرط 

 ي شرط است؟آشکار بودن شرط است، چه نوع آشکار اگربودن ترك معروف یا فعل منکر شرط است یا نیست؟ 

 رسدمیبه نظر اینکه ابتدا  رغمعلیدرجات و مراتبی دارد. این یک سؤال جدي است که اینجا وجود دارد و  همآن

ه باید در مقدمه مسئلبه . براي پاسخ شودتوجه  بایدهایی دارد که یک مقدار الیه ، ولیبه آن جواب داد ودشمیسریع 

 بررسی و داوري بپردازیم.به  و شدهروشنابعاد قصه  تا کنیماشارهبه نکاتی 

 مشکک بودن آشکار و نهان
یا معصیت ظاهره و  یت آشکار و نهانبه معص شودمیدر روایات هم وارد شده است، تقسیم معصیت که  طورهمان

و اجهار به تجاهر  ،د معصیت عرض کردیم، یکی از آن عناویندر آن پانزده عنوان مشدِّ که طورهمانمستوره. 

یک تقسیم دو قسمی است  ،ولو به شکل ابتدایی گوییممیو کشف معصیت است. البته این آشکار و نهان که  معصیت

همه عالم بر  وآید می ايماهواره هايشبکهدر  اآلنآشکار که معاذ اهللا  یعنی از آشکارِ ؛اما در حقیقت یک طیف دارد

یک روستا است یا  و یک شهر یایک کشور  درآشکاري که  گرفته تا اند که آشکار جهانی استصیت واقفآن مع

 .شودمیآگاه ن کسی بر آندهد که آشکار در خانه است تا آنجا که کسی بین خود و خدا گناهی انجام می

یک خفی و مستور  مطلق داریم و امر تشکیکی یک آشکار مطلقِکه در حقیقت مثل هر  این طیف معصیت است

ان خفی و مستور به نحو مطلق اینجا مقصودم دراما  بین این دو مراتبی هست؛مطلق که خود شخص عاصی است و 

عرفاً که  و هم شامل آنجایی داندنمی کسهیچودش که غیر خ شودمیآنجایی خفی در اینجا هم شامل یعنی  نیست؛

 .یک کار مخفی انجام داد که گویندمیولی عرفاً  و ممکن است چند نفر دیگر هم آنجا باشند و بدانند؛مستور است 

ها فرق است و بقیه به نسبتدو طرف مطلق شامل طیف دارد که  نهان یک مقوله تشکیکی است و پس آشکار و

عی بین دو بخش در این طیف یک مرز تقریباً قاط گوییممیولی در این نگاهی که ما  ؛مثل هر امر تشکیکی کند،می
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 که این در خفا و مستور است با آنچه گویدو منظر است، یعنی عرف نمی کنیم: بین آنچه در مرأيایجاد می

 .است ايبستهدر فضاي  االصولعلی

را ن بحث ند. ایکنگناه را شدیدتر میم که اگر به گناه ضمیمه شوند، جمع کردیشاخص از روایات  پانزدهما 

عقاب را  شودمیموجب  موردیعنی پانزده  ؛ستزیبایی است و عملیاتی هم ام. بحث یتکمیل کرد که هاستسال

اجهار به  رهرچقد که به هر دو معنا مؤثر است. در آنجا باید بگوییم البتهاجهار است.  هاآنکه یکی از  ببردباالتر 

 کند.باالتر بیاید، معصیت را تشدید بیشتري میها معصیت در این رتبه

 اقسام کشف معصیت
. کشف شودمیا کشف پید ،قاعدتاً در معصیت مستورباید توجه کنیم این است که که در مقدمه  يبحث دیگر

 معصیت چند نوع است:

کشف  و اتفاقی به شکل عادي مخفی بود ولی االصولعلی، مخفی که شخص انجام داده است گناه : گاهی1

 اطالع پیدا کرد.کسی بر این  دفعهیک مثالً؛ شودمی

غیر اتفاقی شود، بلکه با یک روش و عادي محقق نمی غیراراديکشف معصیت با روش اتفاقی : گاهی هم 2

مجازش  یست.جایز است و گاهی جایز ناین تجسس گاهی . شودمیواقع تجسس  و شخص مورد شودمیمحقق 

 استثنا است.

طرق و اسطرالب  و به شکل اعجاز، کرامت، رمل، غیرعاديشکل مکشوفیت یک امر مستور به  : گاهی3

 است. از علوم غریبه یا علوم لدنی و الهی غیرعادي

 از حیث ظهور و خفاء امرونهیاقوال در متعلق 
 امرونهیه در دلیل آمده و متعلق این این است که معروف و منکري کمتعلق معروف و منکر سوم  اینک شرط

یا نه؟ مطلق است یا مقید؟ (منکر اعم است از اینکه ترك عام است آیا مقصود منکر ظاهر است یا غیر ظاهر؟ است، 

 :این است شدهمطرحاحتماالتی که اینجا معروف باشد یا فعل معصیت). 
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» بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر یَأْمُرُونَ « :فرمایدمنکر آشکار است. شارع که می : مقصود از منکر در دلیل،1

 ،اگر این احتمال باشد». و المنکر الظاهر و الجلی عرفاً المعروف الظاهر و الجلی عرفاً «یعنی  )104/عمرانآل(

این شخص با علم غیب یا با رمل و اسطرالب  ولو براي مشمول این نیستمعروف و منکري که عرفاً مستور است، 

استفاده اینترنتی افراد را  وري که مجاز به این است که تجسس کرده ومثل مأم ظاهر است؛ ،یا با تجسس مباح

 ها از دلیل خارج است.انجام داده است. همه اینکند. یا اینکه تجسس محرم ص مشخ

فلسفه این  آنچه ،با مناسبات حکم و موضوعداریم و  صرافدر اینجا ان : ماشودمیپس در احتمال اول گفته 

روابطی که به ظهور و بروز رسیده خواهد میبازدارندگی در سطح روابط ظاهر اجتماعی است.  است، همان امرونهی

هاي دیگري به کار برد. هاي پنهانی دارد، باید شیوهکه حالت ییهاآن براي و کندمدیریت و تنظیم  را است

براي  شودمیه روشنفکرانه هم همراه این است. استداللی که و نهی از منکر کار به این ندارد که یک نگا معروفامربه

کند و کار و عملکرد این این است که این مناسبات حکم و موضوع یک نوع انصرافی را در دلیل درست می آن کرد

 در این محدوده نیست.کند. بقیه می اجتماع ظهور پیداکه در  ري استتنظیم روابط ظاه ،روش تربیتی

 و معروف و منکري مراد از این معروف و منکر، معروف و منکر آشکار :احتمال دوم این است که کسی بگوید: 2

بیرون از دلیل  اف در آن حدي نیست که همه مستورهاانصر است، ولی به شکل اتفاقی مکشوف شده است.که خفی 

آشکار این هم مشمول خطاب است. اگر  و به شکل اتفاقی عادي بود، اتفاق فهمید برحسبمستوري که  . پسدورب

، ولی آشکار بر این شخص آمر و ناهی شد، این هم مشمول است .گیردمیقرار  عمومی بشود در خطاب اول

 بقیه خارج است. غیرازاین

راه حالل و  و چه به شکلفاقی به شکل اتست که آشکار شده براي آمر و ناهی؛ چه موضوع آشکار و نهانی ا: 3

به خاطر تجسس گیرد، ولی آن نهانی که براي او آن را میأمورینی که مسئول این کار هستند، م پس تجسس جایز.

 آشکار شده، آن مشمول دلیل نیست. بقیه مشمول دلیل هستند. غیرعاديحرام یا روش 

ل و چه به چه به شکل روش تجسسی حال و اگر آشکار شد، چه به شکل اتفاقی :بگوییم : توسعه بدهیم و4

و پذیریم اطالق دارد. آن انصراف را نمی درواقعها مشمول خطاب است و این :گوییممی بازهمشکل تجسس حرام، 

و اصحاب ) السالمعلیهم(. اینکه پیامبر و امام باشدعلم غیب یا رمل و اسطرالب  آشکاري که بافقط انصراف دارد از 

 بینند و چشم برزخی دارند. دلیل از آن منصرف است.ر را میامواطن ب ،کرامات
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 ٤٥٥٠ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 لی بعید است.که این خی گیردمیدلیل آن را هم (علم غیب و رمل و غیره)  :وجه پنجم این است که بگوییم: 5

مسلم است، این است که قسم پنجم  آنچهاین پنج احتمالی است که در معناي معروف و منکر اینجا متصور است. 

 اه شدم چون موضوع باید محقق بشود.یعنی معروف و منکري که من از آن آگمعروف و منکر آن بیرون است. از 

به طرق  ودانایی غیبی  ،معروف و منکر را من بدانم و این خطاب گریبان من را بگیرد. اگر دانایی آمر و ناهی

کرد، ائمه و صاحبان این علم تنجز پیدا می ردارد. واقعیت موجود این است که اگاست. این ظاهراً انصراف  غیرعادي

 کردند.معلوم است این کار را نمی کهدرحالی و نهی از منکر باشد معروفامربهکارشان باید صبح تا شب  این علم

 ند.او را متذکر گناهش کرد و بازکردهحضرت در را  را زد. البته جاهایی داریم که ابو بصیر آمد در خانه حضرت

اطالع امام صادق  ه کنیزي یا زنی انجام داده بود.نسبت بمعمولی که ر خلوت خودش بود و خطایی گناهی که د

 .. گفتنش مانعی نداردداشتند هم اطالع غیبی) السالمعلیه(

بروز و ظهور  پیدا کند تا این خطاب تنجز پیدا کند.منکر باید براي بروز و ظهور نهی از و  معروفامربهبنابراین 

 م.یهایی است که عرض کردنشانه دارد. شاهدش همانصراف  از دلیل خارج است و غیرمتعارف و غیرعادي
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