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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تأثیر: احتمال امرونهیشرط دوم از محور سوم شرایط 
شرط از  نیا ،یاز شروط قبل یاست. برخالف برخ تأثیر، احتمال امرونهی طیدوم در محور سوم از شرا شرط

شرط  نیا یمتقدم فقه يهااز همان عهد اول و دوره باًیدارد و تقر یخیسابقه تار ءاست که در کلمات فقها یطیشرا

ما . شودیم امرونهی طیمحور چهارم شرا است. طورهمینفقه عامه هم  رد ظاهراً کلمات فقها وجود داشته است و  در

شرط  ،آن لیدل نیاست و اول امرونهی طیمحور چهارم است که شرا نیا و میرویم شیموسوعه پ بیطبق همان ترت

 است. تأثیراحتمال 

متن  در هماآلن بوده و خیش مرحومقبل از زمان در کلمات قدما از  تأثیراحتمال  نیا میکه عرض کرد طورهمان

سه یا بدهد. دو  تأثیر تمالاحیعنی  »هرَیتأث زَ وِّجَیُن أ«است که  نیشرط دوم ا عیدر شرا ظاهراًهست.  ریتحر و عیشرا

 و در عامه هم هست.شده  توجهبه آن  تدریجبهاست که  ییزهایچ هیاست. بق نیهم ا یکی و سابقه دارد یلیخ شرط

 کسانیهم هست.  تیشرط در قاعده ارشاد و هدا نیاست که ا نیا میکرد يادآوریکه بارها  گرید یمطلب مقدمات

در آنجا  دیرا با همه میاز منکر گفت یو نه معروفامربهط یحتماً تمام آنچه ما در شرا نند،کیکه قاعده ارشاد را کار م

 نجایهم در ا یبخش م،یاز آن را در آن مباحث گفت یبخش. بگذارند فصلیکدر آنجا  دیقرار بدهند. با موردتوجه

هم وجود  یتیترب گریدر قواعد د نیا ،تأثیراحتمال  :گوییممی یوقت نیبنابرا؛ بدهند قیبه آنجا تطب دیبا و گوییممی

شرط  کی نکهیا يبرا ؛شرط را دارد نیا یتیترب يهاتی. همه فعالتیهم در قاعده هدا و دارد. هم در قاعده ارشاد

به ) تیو ترب تیارشاد جاهل و هدا( گرید يدیمهم و کل اریدر دو قاعده بس ؛ پساست ییو عقال یو عقل يارتکاز

 توجه بشود. دیشرط هم با نیا

 اقوال در شرط دوم
 استخراج کرد: شودیسه قول م ای، دو مسئلهاین در 
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 ربدهد د تأثیرکه احتمال است  نیااز منکر  یو نه معروفامربهشرط وجوب  در مشهور یلیخ اول وقول  :1

 نیبه ا همآنصاحب جواهر و غالب بزرگ لی. تمااست یعرف ای یعلم برهان، علممراد از . تأثیرمقابل علم به عدم 

 سمت است.

 ،تأثیراست که احتمال  نیا شودیاستظهار م بعضی دیگرکلمات مرحوم عالمه و  یکه از بعض يگرید ولق :2

ظن به عدم  کند،یرا ساقط م فیتکل ،تأثیرعلم به عدم  نکهیعالوه بر ا یعنی ؛است تأثیرظن به عدم  ایمقابل علم 

 .کندیرا ساقط م فیهم تکل تأثیر

اگر  نیداشته باشد. ا تأثیرعلم به  این است که نقل کرده مرحوم عالمه به نقل از موسوعه ظاهراًدیگر که  یقول :3

به  یکس یول شودیاستفاده م اتیظاهر روا یگرچه از بعض؛ ستیاز آن ن یرد و نشان ییاست و جا يباشد امر نادر

 فتوا نداده است. نیا

 احتماالت نسبت به یک پدیدهبررسی 
 مینیاست که بب نی. محور بعد امیکناست که احتماالت مسئله را مشخص  نیمحور ا نیورود در مسئله اول يبرا

 کی. ما نسبت به میکنباز بحث را  دیبا یبه مالحظه نکات در مقابل ماست؛ امامسئله  یمنطق بیترت ؟ستیادله چ

و علم  :ستهحالت  پنج رد،یتعلق بگ ايپدیده کیبه  خواهدیشناخت ما که م ازلحاظ؛ یعنی میپنج حالت دار دهیپد

موجب  یو ناه مرسخن آ نکهیاست. ا طورهمین نجایهم ا تأثیرو وهم و علم به خالف.  يتساوظن و احتمال 

احتمال  یظن به آن دارد، گاه ی، گاهعلم دارد تأثیر نیبه ا یگاه شود،ینم ای شودیشخص م نیا یبازدارندگ

 م به خالف دارد.هم عل یظن به خالف است و گاه یعنی دهدیاحتمال مرجوح م یگاه دهد،یم يمتساو

اگر این  م،یدار معتبر ریو غ بردر ظن چون ظن معت ؛ اماشودینم کیتفک نانیاطم و یعلم برهان به نجایا درعلم 

به  نانیاطمو علم : 1: میهفت حالت دار تأثیرنسبت به  نجایما ا نیبنابرا ؛شودیاحتمال اضافه م دو ،میکنرا لحاظ دو 

 :6. تأثیرمعتبر به عدم  ریظن غ: 5. یعرف ياحتمال تساو :4. تأثیربه  معتبر ریظن غ :3. تأثیرظن معتبر به  :2. تأثیر

 .تأثیرقطع و علم به عدم  :7. تأثیرظن معتبر به عدم 
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 با احتماالت یک پدیده امرونهیاحتماالت شرط تطبیق 
که  ترتیباینبهدر مسئله وجود دارد،  هانیا تناسببهبعاً احتماالت هم طمتصور است.  نجایاست که ا ین حاالتیا

 :میکنیم بیان

داشته اثر  به است که شما علم نیاز منکر ا یو نه معروفامربهکه شرط  دیبگو یممکن است کساحتمال اول: 

 است. دیبع یلیخ ابن. دیباش

 .یدکناقدام  دیظن معتبر دار ایکه علم  ییآنجا: احتمال دوم

 .معتبر باشد ریظن غ یحت ایظن معتبر  ایکن که علم است اقدام  ییآنجا: احتمال سوم

 .میبده به باال ياحتمال مساوحداقل است که  نیشرط ا :مییبگو و میکن عیرا وس رهیدا بازهم: احتمال چهارم

 اقدام کن. بازهم ،داري تأثیرمعتبر به عدم  ریغ ظن اگر: حتی احتمال پنجم

 پنج حالت به آنرا هم ظن معتبر ؛ یعنی اقدام کن بازهم ،داري تأثیرمعتبر به عدم  حتی اگر ظن ششم:احتمال 

 حیتصر نیامام به ا و مرحوم از منکر است یو نه معروفامربه يجا ،شش حالت نیهمه ا :مییبگو و میکنملحق 

 .ردندک

که شش حالت را  عام است ياحتمال به معنا نیاداري باز اقدام کن.  تأثیرعلم به عدم حتی اگر  :هفتم احتمال

 معروفامربه، يدار تأثیراگر علم به عدم  یدر همه حاالت حت دیگوینم و کسی قائل به این احتمال نیست. ردیگیم

 اشد، احتمالب يو لذا اگر عنوان ثانو بگو دیگویم شود،یخراب م نیکه وجهه د ییآنجا البته کن.از منکر  یو نه

 .کندیم دایهفتم هم مصداق پ

 نسبت به قول مشهور تأثیربررسی معانی احتمال 
خیلی رایج کلمات،  بین در اندگفتهمتصور است و آنچه مشهور مسئله است که هفت احتمال  ریتصو نیپس ا

مفهوم  نیدر اهمه آن شش صورت  در این صورت است. تأثیربه عدم  علممقابل ، تأثیراحتمال  يمعنا کی. است

اعم از  ظاهراً نی. ااست تأثیرظن به عدم  ای تأثیرمقابل علم به عدم  ،تأثیر احتمالدیگر  ي. معنادیآیم تأثیر احتمال

قول  نیا م،یبده قیاحتماالت را با آن قول که تطب نی. پس قول اول ابردیم رونیظن معتبر است و لذا سه حالت را ب

است.  تأثیرهمه احتمال  هی. بقستیواجب ن د،یدار تأثیرعلم به عدم فقط  و اگر است رونیاحتمال هفتم ب دیگویاول م
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 ،يدار تأثیرعلم به عدم  ایمعتبر  ریغ ایاگر ظن معتبر  :دیگویم برده و رونیبحالت پنج و شش و هفت را قول دوم 

 .ماندیم یآن چهار حالت باق یول ؛اقدام کن نجایا

 بود که احتماالت واقوال  نی. ااست تأثیر هکه علم ب ردیگیصورت را م کیمرحوم عالمه نقل شد فقط  آنچه از

که  گریکدیبر  هانیا قیاقوال و احتماالت و تطب نیمسئله است. از ا ریتصو نی. ادادیم قیتطببر احتماالت را اقوال 

قائم شد به  معتبرهاي نهیاگر بآمده این است که امام  مرحوم ریکه در تحر لیدل نیاول .میرسیمبه ادله مسئله  میبگذر

در  دنصراحت دارامام  مرحوم .کنداقدام  دیبا بازهم ،دهدیم یاحتمال کی و نداردهم علم  یول ؛ندارد تأثیر نیا نکهیا

 .داردبرمیرا  نیا تأثیربه عدم  علمفقط  نکهیا

 شرط تأثیراستدالل عقلی یا عقالیی بر احتمال 
بر اصل  .وجود دارد ،شرط است تأثیراحتمال  نکهیبر ا ییعقال ای یبحث استدالل عقل کیدر مقام استدالل  نجایا

که ادله  شودیم فتهاول گ لیدلدر است.  ییعقال ای یعقل لیدل یکیکه  شدهاقامه ايادله، تأثیراحتمال  تیشرط

 یَأْمُرُونَ « مواجه شد يفعل منکر ایترك معروف با  یکس یاز منکر اطالق دارد. روشن است وقت یو نه معروفامربه

 و در کار نباشد یلفظ دیمق چیه بر این است کهاطالق دارد. فرض  )104/عمرانآل» (بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر

حکم  نیا :دیگویم مناسبات حکم و موضوع و ییو عقال یارتکازات عقل یول ؛معتبر نباشد ای مینداشته باش یلیدل

 ضهیفر نیشود. ا گرفتهترك معروف و فعل منکر  ياست که در خارج جلو نیا ياز منکر برا یو نه معروفامربه

 وهدف  کی نینکن. ا یا بکن دیتعبداً بگو ندیببرا معروف و منکر  یکس یکه وقت ستین يو امر تعبد بازدارنده است

 است. یبازدارندگ که هماندارد  ايفلسفه

است که ما  نیا ماست. اصل ه ی. مرز حکمت و علت مرز سختستیحکمت محض ن نجایا یبازدارندگ نیا

واضح  قدرآناست و دخالت  يقو قدرآنمناسبات حکم و موضوع  درجاهایی یول ؛میریگب را حکمتموارد  گونهاین

 نیاست. ا نیهر چه هست هم و ستیدر کار ن يراز تعبد و یک یفیامر توق کیکه  فهمدیم وضوحبهاست که عقل 

در  نجایاست، ا یراز و حکمت که بازدارندگ نیکه ا میما مطمئن هست :دیگوی. استدالل اول ممیمطمئن بشو دیرا با

؛ اما ستیحکم ن نینباشد، ا یبازدارندگ نیکه اگر ا ايگونهبه حکم دارد نیدر ا یو نقش اصل رتبه علت است

 بداند بازدارنده باشد. کهنحويبهنه  یبازدارندگ
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 نکته محوري بحث
بداند که  دیبا که شودی. بالفاصله سؤال منجاستیدر ا ينکته محور یبازدارندگ که مییبگو میتوانیم نجایتا ا

است که بداند اثر  نیا یراز اصل که مییبگو و میبفهم میتوانینم یلیرا خ نیخالفش را نداند. ا ایبازدارنده است، 

 نیبر ا یلیدل گرید نجایکه بداند اثر ندارد، ا ییاست که آنجا نیا ییو عقال یعقل ازنظر میدار طعما ق چهآن .گذاردیم

 نیا دیگر کند،ینم تأثیر نکهیدارد به ا نیقیاگر  و بدهد تأثیراحتمال  دیبالذا  ؛است یعلت حکم منتف ت وسیحکم ن

 .ستیحکم ن

 تأثیرکه علم به عدم  ییکه جا فهمدیم وضوحبهعقل ما : گویندمیاست که  نیا هاآن یاستدالل عقل پس سرّ

آن  و میدار نیقیاز آن ما  يحد کیاست که در  یحکمت نجایا این شد که تردقیقتحلیل . ستین فیتکل نیا د،یدار

احتمال  یب طورکلیبهداشته باشد.  تأثیر به علم دیبا :مییکه بگو يدر آن حد هن یول ؛بدهدکه احتمال  يدر حد

 .ندارد یوجه

 تضییق محدوده بازدارندگی
است که  نیوجود دارد ا نجایکه ا اينکته ؛ امااست. نکته شما درست است یبازدارندگ، مسئله یعقل لیدل بنابراین

از  تأثیربه عدم  معل :مییبگو دیفقط با اوالً ؛کرد قیض یلیمحدوده آن را خ دیبا یول تمام است الجملهفی لیدل نیا

چون  ؛ستیاز منکر ن یو نه معروفامربه يجا نجایا :مییبگو میتوانینم باشداگر ظن معتبر هم  یحت است رونیب نیا

اطالق  و ماست فیتکال هانیدارد. ا تیموضوع واست که اطالق  نیخودش محفوظ است. اصل ا يجا لیاطالق دل

 هم دارد.

احوال همه در  هیبق گرنهو گذاردیداشته باشد اثر نم نیقی اوالً  است که ايمحدودهدر  طفق ،راز این تیعلم به عل

او اثر  ي. اگر رودیدرا تارك معروف و فاعل منکر فقط نباید  ،شتنگذااثر ندر بحث  ثانیاًاست.  یاطالق باق

شته و اطالق بردادست از  و بخواهیم است نیعلت ا که میندار نیقیما  نجای. اگذاردیاثر م يگرید يرو گذارد،ینم

 .گذاردیهم م رامونیاثر در پ بلکه گذارد،ینم یا گذاردیاثر م نجایاست که ا نیفقط مالك ما ا :مییبگو

 مدتمیاناثر  را هم نباید دید؛ بلکه و مبهم است، آن کیکه تار بلندمدتاثرات . دیدرا  مدتکوتاهاثر نباید فقط 

دو سه مطلب است. ما اصلش  نیهم لیدل نی. نقد ما به امیکن ینف میتوانینم و کندیدرست م یفرهنگ نی. اگذاردیم
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که  يدر حد یفلسفه اجتماع ؛کندیم بیرا تعق ايفلسفه ؛ بلکهستیمحض ن يتعبد ،مسئله نیاواقعاً  و میرا قبول دار

دارد  نیقیکه  شودیخارج م نیاز ا ییاست که جا نیاکتفا کرد و آن ا آن به حداقل دیبا را نیا یهم دارد. ول تیعل

 .ندارد يریتأث مدتمیانو  ينه در فضاسازو  گرانینه در دو  نینه در ا

آن را ما  .کندیاثر نم او امرونهی داندیم و دنکنیدعوا م قیدو نفر رفکه  بیندمی مثالً؛ کم استخیلی  نیا مصداق

محدود  یلیخ ؛ بلکهکلمات استاما نه به آن شکل که ظاهر  م،یرا قبول ندار لیدل نیما ا نیبنابرا ؛میقبول دار نجایا

کنارش  یکی یول ؛يبندیدارم نم نیقی چونکمربند را ببند  میگویمن نم :گفتم میشدکه  یشخص نیاست. سوار ماش

 لیدل دیشا ست،یمعلوم ن نی. اگذاردباثر  مدتمیان و کند سازيفرهنگ کرده وتوجه  نیبه ا دیبا ،ندیبیمو نشسته 

» بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر یَأْمُرُونَ « دیگویم یها را در نظر گرفته باشد. وقتحکمت نیشارع ا

را  یو موارد خروج قیمض یلیرا خ اشرهیاما دا م،یقبول دار اول را لیدل و ما اول است لیدل نیا )104/عمرانآل(

 برخالف مشهور. ،دانیممینادر  یلیخ

 ؤال: آیات مقید هم بحث خواهد شد؟س

را  )104/عمرانآل» (بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر یَأْمُرُونَ «. فعالً میکنیم یبررس بعداًرا  دیمق اتیآ: وابج

بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ  وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّۀٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ « هیآ نیاطالق دارد. اگر ما فقط هم که مینیبیم

 نیاستدالل مشهور درست است، اما نه به ا نیا :گوییممی میداشت حکم عقل کیو  )104عمران/(آل» عَنِ الْمُنْکَر

علم به عدم  ثانیهاست.  یخارج تأثیرفقط علم به عدم  و ردیگیحاالت ظن را نم اوالً. شودیم حیکه تصر یموسع

و همه  مدتکوتاهو  سازيفرهنگمدت و انیدر م تأثیرثالثاً عدم  شخص. نیدر ا تأثیرمطلق است، نه عدم  تأثیر

 همآننیاطم مییممکن است بگو ما و دارد يادهیچیپ يهابحث نانیاست. اطم قیمض یلیخ اشرهیدا نیاست. ا هانیا

 .کنندیرا معموالً ملحق به علم م نانیاطم یول شود،یخارج نم

 پس اطمینان چه جایگاهی دارد؟ :ؤالس

 گویندمی ی. بعضدانندیرا همان ظن معتبر م نانیاطم ی. بعضمنیخودش بحث ک يجا دیرا با نانیبحث اطم: وابج

 نیمشمول ا همآنمعتبر است،  ظن مییاگر بگو یول ؛شودیم طرفاینملحق به  همآنعلم است. اگر علم باشد، 

 .شودینم
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