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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مطالب قبل
 تیاهم یلیهم ممکن است باشد که خ يگرید ی. ادله نقلمیو ادله را مرور کرد بود ریاحتمال تأث تیدر شرطبحث 

به  همطلقات آمراست که  نیا یحاصل بحث ما در ادله قبل. دیآیبه نظر معتبر م هم لیالطو ییحیخبر ندارد. 

 د،یاز منکر کن یو نه معروفامربهکه  گذارندیم گرانیبر عهده د اطالق اکه ب ايادله و از منکر یو نه معروفامربه

که عبارت باشد از  یلفظ دیو مق یو عقل یلب دیمق :، دو نوع استشودیبر آن وارد مبحث ما  نیدر اکه  يدیمق

مطلق وارد  نیاست که بر ا دیدو نوع مق نی. اگرید اتیروا یو مسعده و بعض لیالطو ییحی تیروا ازجمله یاتیروا

 .شودیم

) 104/عمرانآل» (الْمُنْکَرِبِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ  وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ ُأمَّۀٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ« :دیگویم هیآ

از  گریندارد، د ریتأث يدار نیقیباشد. اگر  ریاحتمال تأث دیبا :دیگویم دیگري دیمق اتیو روا اتیآ مطلق است. نیا

است  نی. حال سؤال اشودیم دیمؤ گرید یبعض است وتمام اخبار  نیاز اداللت بعضی رفته است.  رونیاطالق ب نیا

 ؟دندار یتفاوت هچ باهم دیمق دو نیا که

 نتایج مقید لبی
 ییفقط آنجا :گفتیم یچون حکم عقل؛ داشت جهیچند نت م،یکه قسم اول بود داشت را یعقل یلب دیاگر ما فقط مق

از  یو نه معروفامربه فیتکل صورت کیفقط هفت صورت  ازاست.  رونیب فیاز تکل کند،یاثر نم يدار نیقیکه 

 ییجااطالق  نیو خروج از ا دیق قنی. قدر متمیآن اخذ کن قنیمت قدر به است و باید یلب لیچون عقل دل ؛ستیمنکر ن

 :ماندیم یاطالق باق نیآن شش صورت همه در ا هی. بقکندیاثر نمدارد  نیقیاست که 

 .کندیدارد اثر م نیقیکه  ییآنجا: 1

 .کندیکه ظن معتبر دارد اثر م ییآنجا: 2

 .کندیمعتبر دارد اثر م ریکه ظن غ ییآنجا: 3

 .دهدیم يکه احتمال متساو ییآنجا: 4
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 دارد. ریبه عدم تأث برکه ظن معت ییآنجا: 5

 نیقیکه  ییآنجا . فقطماندیم یدر اطالق باق هااین. همه کندیاثر نم نکهیمعتبر دارد بر ا ریکه ظن غ ییآنجا: 6

 هعام احتمال ک يبه معنا ریکه احتمال تأث یلب دیمق بنا برکه  شدیم جهینت وقتآن. شدیخارج م کند،یدارد اثر نم

 ياست برا یکاف بازهمکه مقابل اماره معتبر باشد،  یاحتمال و ولو احتمال موهوم رد،یهمه آن شش صورت را بگ

 نیقائم شده که ا نهیب : اگرفرمودند نظر را داشته و نیامام هم مرحوماز منکر بکن.  یو نه معروفامربه :دیبگو نکهیا

صورت  کی ،است که از آن هفت صورت نیا یلب دیمق جهی. پس نتاز منکر کند یو نه معروفامربه دیبا کند،یاثر نم

 داخل است. هیبق است. ریبه خالف و عدم تأث یعلم قطع که رودیم رونیب معروفامربهاز وجوب 

شخص  ای یمأمور و منه نیدر خود ا ریاعم است از تأث ریتأثاین  نتیجه دوم اخذ به مقید لبی این است که

 دی. بادوشیساقط نم فیتکل ،شخص نیدر ا ریعلم به عدم تأث مجردبه. لذا ستیملحوظ ن یشخص راتیتأث .يگرید

 بشود. یکل ریعلم به عدم تأث

 دهد،یم ریاگر احتمال تأث .فضا باز است یست بلکهن بیهم زمان حال و مستقبل قر یزمان ازنظر نکهیسوم انتیجه 

آن  يرو شودینم گریاست که د يبلند یلیافق خ کیاگر در  ؛ اماواجب است همآن، مدتمیانافق  کیولو در 

 .واجب نیستآن  ند،یبیکرد و کالعدم م یحساب

 تا چه حد است؟ معروفوجوب امربه رهیدا :ؤالس

 همآن ینف رهیکه دا ستین طوراین یول ؛است عیوس یلیخ یلب دیمق نیطبق ا معروفامربهوجوب  رهیدا: وابج

 م،یداد حیکه قبالً توض یعقل یلب دیکمتر است. پس اگر مق یلیخ دیکن سهیمقااگر  یهست، ول همآنکم باشد.  یلیخ

گرچه به آن سمت  م،یندانست دیبعرا  یلفظ دیمق. ما اخذ به شودیم مترتببر آن  جهیمالك و محور بحث باشد، سه نت

این شد که مشهور هم با آن است،  يمعتبر شد و فتاواکه هم  یکی خصوصبه اتیروا نیجمع ا تاًینها یول م،یرفتیم

 .میریپذبرا  یلفظ دیمق
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 نتایج مقید لفظی
 یول زنم،یم دییاندازه من تق نیتا ا :دیگویاقل و اکثر است. عقل م نیا ست،ین یهم تعارض یو لب یلفظ دیمق نیب

که شد  یلب دی. مقمیهست یلب دیمقبه ما قائل  ؛ لذا نتیجه تابع دلیل لفظی است.کندنمیمنعش و  زده يشتریب دیینقل تق

 دارد.  جهیچند نت

 عکسبه در مقید لفظی است؛ اما عدم وجوب محدود رهیو دا عیوجوب وس رهیبود که دا نیا یلب دیمق جهینت -1

است  طوراین باهم سهیدر مقاالبته . شودیم ترعیعدم وجوب وس رهیدا شده ووجوب محدودتر  رهیاست. دا

 د.ندار زیاديحد نفسه مصداق  یف هاایناز  هرکدام وگرنه

 ییحی تیدر روا نکهیا از نتایج یکی. دندارهم  یمتفاوت جینتا دانند ویرا شرط م ریاحتمال تأث مقیدات لفظی،همه 

از  یو نه معروفامربهبود که شرط  نیا دو نیا هی. ظاهر اولبود »یَتَّعِظُ « ییحی تیروا و در بود »مِنْهُ یَقْبَلُ«و مسعده 

کم  یلیخ کند،یاثر م یبدان نیا یو خارج یکه با قرائن داخل میما گفت یول ؛کندیاثر م یبود که بدان نیمنکر ا

به  میحاال توسعه دادو  معتبر لیدل یگاه و علم است یراه قبول و اتعاظ گاهنیست. شرط  ریعلم به تأث. شودیم

 است.اول  جهینت نیا رود،یم رونیب نیکه چند صورت از ا آنجاییاما  ؛ستین یاحتمال هم بدهد حرف نکهیا

 لیدل ایکه اماره معتبر  یی. آنجاستین جاآن معروفامربه ،کندیکه علم دارد اثر نم ییآنجا :دیگویم یظلف لیدل

 ریغ يظن قواگر که  ستین دی. بلکه بعستیاز منکر واجب ن یو نه معروفامربههم  جا، آنکندیمعتبر دارد اثر نم

سه حالت از آن هفت حالت از که است  نیاول ا جهینت نیبنابرا نیست؛ هم واجب جاآن :مییبگومعتبر هم باشد، 

 میبرو رونیبکه  سه نی. از اشدیصورت خارج م کی یلب دیمق بنا بر کهدرحالی شودیخارج م معروفامربهوجوب 

 ریمعتبر بر عمل و تأث ریغ ای برمعت يظن قو طرفآناز  ای دهدیم ياحتمال مساو ای دارد یفیظن ضع که آنجایی

 .ندستهاز منکر  یو نه معروفامربهداخل در وجوب  هادارد، آن

هم  نی. اگرانیدر د ای در خود شخص باشد کهایناز است اعم  ریتأث :گفتیماست که آنجا  نیدوم ا جهینت -2

و  »یَتَّعِظُ«و  »مِنْهُ یَقْبَلُ«که او  یکنیامر به او م :دیگویادله م نیا نجایا نکهیا يبرا ؛ندارد یوجه نجایدر ا

اثر  شخص نیدر ااگر ندارد.  یوجوب یاول عنوانبه نیا کند،یاثر م يگریو اگر در د مخاطب طرف است

 جدا است. فشیهم تکل يگری. آن دشودمیساقط  فشیتکل کند،ینم
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؛ ستین لیدل نیمشمول ا گرید يهادامنهو  است بیمتعارف حال و استقبال قر ریاست که تأث نیسوم ا جهینت -3

اقل و اکثر است. عقل  بلکه ست،یتعارض ن دهاین مقیا نیو ب دنمتفاوت دار جهیسه نت یو لب یعقل دیمقپس 

 نقل یول ؛است رونیاز مطلقات ب دیدار ریکه علم به عدم تأث یآن صورت فهممیم نجایمن تا ا :دیگویم

که  عالمه بود مرحوم ه در کالمچنه آن ؛مشهور است کههمان شودیو لذا م زدم دییاز آن تق شیمن ب :دیگویم

 نهیاگر ب :دیفرمایامام است که م مرحوم ه در کالمچنه آن و دانستیشرط م را ریبر تأث حجت ایعلم و  یحت

 .اقدام بکن بازهم دهد،یاحتمال م یهم باشد، ول ریبر عدم تأث

جلو و  میداشت شیگرا یلیگرچه به آن سمت خو ما  سته یلیتسه کی نیدر االبته است.  نیا اتیظاهر روا

 ی. ممکن است گاهمیکنیبحث م بعداً را  يالبته عنوان ثانو .سازگار باشد اتیروا نیبا ا کنمنمیفکر  یول میرفتیم

از  که )السالمعلیه( نیحسامام  امیمثل ق ؛کندیدر آن مورد اثر نم نکهیاز منکر واجب بشود، ولو ا یو نه معروفامربه

 .شودیم نیجلو ا میکه برو یعیبستر طب کیدر . شودیباب تزاحم و اهم و مهم م

 نکات تکمیلی شرط احتمال تأثیر
 بحث روشن شد هیپا نکهیا ه. با توجه بشودیاست که همان نظر مشهور م ریما در احتمال تأث ضیحاصل عرا نیا

 .میپردازیم یلیتکم يهاتبصره سلسله از نکات و فروع و کی انیبه ب

 : عمومیت شرط احتمال تأثیراول نکته
 تیقاعده ارشاد و هدا یعنی گریقاعده د دوکه قبالً هم اشاره شد، در  طورهمان میگفت نجایکه ما در ا یشرط نیا

لهو است. اگر  کند،ینم ياثر دیدار نیقیاگر  د،یبکن دیخواهیم هک امرونهیشما  :گفتیم هیعقل نهیاست. قر يهم جار

اگر بخواهد کسی را  ای و است یمنتفاین  کند، ارشاد یا دهد میتعل، گیردمیکسی را که خیلی مطلب را دیر بخواهد 

ندارد.  یفیتکل کند،یاثر نم یچیافکنده شده که ه ردهبر قلب او پ ییهاو حجاب قلب دارد قساوت هدایت کند که

 است. يدر آن دو قاعده هم جار هیلب نهیقر

از منکر  یو نه معروفامربهمسعده در  تیدارد. روا یحیتوض همآنباشد،  هیکه قرائن لفظ هیلفظ داتیو مق لیدال

الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ  عَنِ وَ یُنْهَى إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ«بود که  نیا لیالطو ییحی معتبر تیروا یول ؛بود
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توسعه  و قرار داده استهم  معروفامربهشامل  ایگو نجایاالبته خودش قاعده ارشاد داشت.  میآنجا مستق »فَیَتَعَلَّمُ

اگر  :دیگویم »جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ«آنجا دارد  گیرد.ن ای ردیآن را بگ معروفبهامرکه لفظ  ستیمهم ن نیدارد. ا یمفهوم

 در آنجا وجود دارد. يهم به نحو یلفظ لیدل نیبنابرا؛ یبده ریاحتمال تأث دیبا یبده ادی یکسبه  یبخواه

از منکر شامل قاعده ارشاد هم  یو نه معروفامربهاصطالح  یگاهکه  دارد نیبر ا یتینیاست که قر یاتیروا زا نیا

 يبرا ؛ردیبگ نیا تواندیهم م را تیقاعده هدا حتی .گذاردیدر آن بحث م یراتیتأث باشد، طوراینکه اگر  شودیم

 حتیجاها نص یلیکند. خ به آن صورت امرونهیکه  ستین نیا شهیهم »فَیَتَّعِظُ» «مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ « :آن دارد نکهیا

که  میدار یلیدل هیلفظ داتیو مق یاخبار لفظ نیما در ب اوالً ردیاگر هم نگ رد،یگیاست و لذا آن را هم لفظاً م یاخالق

 يمناط و القا حیلفظ هم شمول نداشته باشد، تنقاگر  اً ی. ثانشودمیشامل آن دو قاعده را  شلفظ و منطوق اب

 :مییبگو . اگروارد صحنه گناه شده است به نحوي است که شخص نیا مفروضاست.  بیرق یلیآن خ تیخصوص

سمت برود،  نیبکند که به ا ايموعظه ای بدهد ادشی خواهدیکه م ییآنجا اولیطریقبهشرط است،  ریاحتمال تأث

 یمناط قطع حیتنق گرید ست،یدر کار ن اولیطریقبه یجهات کیاز  دییبگو گرااست.  نیبه ا دیمق گریدالزم است و 

 .ستین دیآن بع

 امرونهیشمول احتمال تأثیر بر مراتب باالي  :دوم نکته
در همه  ای است ياز منکر جار یو نه معروفامربه یشرط در مرتبه لسان نیا آیا که تاس نیسؤال درباره ا

از منکر که قدر  یو نه معروفامربه. مصداق بارز میکنیم یسؤال است که در جهت دوم بررس کیهم  نیا؟ مراتب

 احتمالبهرا  یزبان امرونهیو  یتذکر لسان نیا درواقع یو لفظ یاست و ادله لب یلسان امرونهیاست، همان مرتبه  قنیمت

 ایدارد. آ ترنییاز مراتب است. مراتب باالتر و پا یکی یلسان امرونهی نیا که گفت می. بعدها خواهدنکنیم دیمق ریتأث

 است؟ ریتأث احتمالبه دیو مراتب باالتر هم مق ترنییمراتب پا

 مثالً؛ کندیم یکه اقدام عمل ییبه باالتر آنجا یاز اقدام زبان یعنی هیاست که در مرتب عال مسئله این نیجواب ا

مراتب  نیا، زندمی ،گفت میخواهکه  یطیبا شرا ایکه شرب خمر نکند  داردبرمیمسکر را  ای بنددیرا م وپایشدست

به اطالقش  هیادله لفظ اًیثان .است يآنجا جار هیعقل نهیقراوالً  نکهیا يبرا؛ است ریتأث احتمالبه دیباالتر حتماً مق

 یمقصود فقط مرتبه لسان ییحیت یمسعده و روا تیدر روا »ینهیو  ؤمری« :مییبگو نکهیا بنا برشامل آن است، 
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ثالثاً . گیردمی؛ پس آن را هم ردیگیکرده و امر هم همه مراتب را م دیامر را مق تیمطلق است. خود روابلکه  ست،ین

 از قول است ریغ يزیز آن فرمان چبرِآن مراتب باالتر که مُ و است یزبان امرونهی »ینهیو  ؤمری«ظهور  د:ییاگر بگو

 يالقا ،باشدنمیو مشمول اطالقات ادله  ستیها نداخل در منطوق آن مییمبرز آن فرمان است، اگر بگو یعمل و

 دی، حتماً بابزند در گوشش خواهدیبدهد، آنجا که م ریاحتمال تأث ،گفتن در یکیاگر  .بلکه فحوا شود،یم تیخصوص

 .میندار یاست که بحث هیهم در مراتب عال نیفحوا آنجا وجود دارد، ا نیهم يبدهد، برا ریاحتمال تأث

 امرونهیشرط احتمال تأثیر در مراتب پایین 
. آن استثنائات یدهینم ریکن ولو احتمال تأثاقدام  :دیبگو و دیایب یعنوان اهم کیممکن است  نجاهایهمه ادر 

قسم از  کی :اندگفته یبعض. میکنیبحث م بعداً که اختالف است ه،یمراتب داندر اما  ؛وظ استخودش محف يجا

 گریاز منکر بداند، آن د یو نه معروفامربهرا جزء مراتب  یانکار قلب یاست. اگر کس یانکار قلب هیمراتب دان

 ریتأث احتمالبهباشد، مشروط  ستحبم ایاگر واجب  تیاز گناه و معص یقلب یتی. انکار و نارضاستیمشروط ن

ادله . داشته باشد یخود آن انکار ارزش ذات میدهیاحتمال م ؛ زیراستین نجایادیگر  یعقل لیآن دل نکهیا يبرا؛ ستین

از  یو نه معروفامربهاز مراتب  یانکار قلب :مییبگوکه فقط در قلب است. اگر  ايمرتبههم منصرف است از  هیلفظ

 بحث خارج است. نیاز ا و است که روشن است يگرید فیاست، آن تکل نیهم ا یکه اول ستیمنکر ن

اما  ؛ستین ریتأث احتمالبه مشروط نباشد،چه  باشد واز منکر  یو نه معروفامربهاز امرات  یانکار قلبپس چه 

به طرف  نیهم با يدر وجنات شخص است که به نحو اياشارهو  مبرزات وروبرگرداندن  وکه اخم  ییآنجا

و  شودینم هااینشامل  یعقل لیکه دل میگفت، نکن را کار نیا و است امدهیکار خوشم ن نیکه من از ا فهماندیم

کار خوشش  نیااز آدم ابراز بکند که  يبه نحو نکهیاصل ا :مییبدهد. ممکن است بگو ریاحتمال تأث دیبا :گویدمی

 :دیگویو لذا عقل نم در وجود خود شخص دارد يآثار دی. شاگذاردینم ياثر چیدارد، ولو ه تیمطلوب نیا، دیآینم

 آن مشروط است.

 .أثر را نشان بدهد و او هم بفهمدت کهاین ياز مبرزات برا زيبرمحداقل  و یتأثر قلب نیا :مییممکن است بگو

 ،نه :دیبگو یاست کسهم در خود شخص دارد. البته ممکن  يآثار نکهیا يبرا ستینمشروط  :مییممکن است بگو

در  بنده. ستا ثمریبانتقالش  کند،ینم ياثر چیدر او ه یبه او منتقل بشود. وقت خواهدیمبرز م نیکه ا دیفرض گرفت

6 
 



 ٤٥٧٨ �ماره ثبت:                                                                                                                    

. با است یشمول لفظ ایمناط  حینقبا ت تشیمشروط بازهماو باشد،  عنوانبهاگر مبرز بخواهد  دیو شا میدار دیترد نیا

اطالق  نیهم مییبگو ستین دی. بعمیکنیاست، عبور م یکه مادون تذکر لسان یدر آن مبرزات عمل نجایدر ا يدیترد

مالکش آن را  یول ست،ین تی. اولوردیگیآن را ممالکش  یحت ای ردیگیرا م نیهم ا »ینهیو  ؤمری«یعنی  هیادله لفظ

 ست،یظهور بدهد، مشروط ن رافقط خودش تأثر  و که کار به او ندارد يو ابراز انکار یانکار قلب نینابراب ؛ردیگیم

 مشروط است. نیا رد،یبپذ ياو تأثر خواهدیم و ستاکه معطوف به او  ياابرازشدهانکار  یول
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