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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه
ی از منکر دو مقدمه مورد حبث و اشاره قرار گرفت.   بهدر آغاز ورود   کتاب امر به معروف و 

 تربيتی با نگاه ابواب فقهی بندیطبقهسوم؛  مقدمه

 الرتبيةفقهجايگاه حدود و تعزيرات در 
ی از منکر با حدود و تعزيرات است، گرچه الزامی  مقايسه بارهسوم در  مقدمه ولی وجود نداشت  اين مقدمهطرح در امر به معروف و 

ی از منکر و جهاد به عمل آمد، در سومني مقدمه ایمقايسهنسبت و  قبل مقدمهدر چون  ی  نيب ميان امر به معروف و  امر به معروف و 
  را بررسی خواهيم منود.در فقه تربيتی حدود و تعزيرات  جايگاه ديگرعبارتبهو  دهيممیرا اجنام  ایمقايسهاز منکر و حدود و تعزيرات 

ی از منکر  اما ؛ دارداست را  الرتبيةفقهغالب تربيتی به معنايی که مراد ما در  وجههو  صبغهچون در حبث قبلی گفتيم که امر به معروف و 
 جبههجهاد برای کسانی که در که گفتيم  است. البته   طورمهنيکه دفاع هم   مهان طورتربيتی به معنای خاص نيست  صبغه ،غالب جهاد صبغه

يدات تربيتی هتربيتی و متعدادی إاين علل  .های تربيتی داردبازتاب ،بينندمیو برای ديگرانی که پيشرفت حق را  خورندمیدفاع از حق شکست 
ابعاد تربيتی وجود دارد، چون جهاد ابتدايی مشروط به دعوت است، اول بايد دعوت اجنام شود و  ،هم جهاد مقدمهاست. عالوه بر اين در 

بر  ب تربيتی ندارد،غال وجههذات آن  اما؛ جهاد حمفوف است به دو امر تربيتی؛ در آغاز و اجنام البتهاين دعوت کامًال يک امر تربيتی است، 
ی از منکر.  خالف امر به معروف و 

؟ آيا تربيتی وجود دارد يا نه وجههت آيا در حدود و تعزيرا با تربيت خواهيم داشت و اينکهحدود و تعزيرات  تناسببهسوم نگاهی  مقدمهدر 
ی از منکر که  ؟ اصلی آن غري تربيتی است شاکلهيا از قبيل جهاد است که  باشدمیاصلی آن تربيتی است  شاکلهاز قبيل امر به معروف و 

 ؟ داردديگری  شکلاينکه  يا
 اين توضيحتا بر اساس  پردازميمیتوضيحی در باب حدود و تعزيرات  به به ناچارحدود و تعزيرات مقداری روشن شود مبحث برای اينکه 

 معلوم شود و پاسخ سؤال داده شود.  نسبت آن با تربيت

 حدود و تعزيرات فلسفه
مهم و  فلسفهگفت چند   توانمی در اين زمينه وجود دارد و هايیحتليل و نيزحدود و تعزيرات حبث شده است؛  فلسفه بارهدر روايات در 

  ؛وجود دارد، کارکرد حدود و تعزيرات چند چيز استبرای حدود و تعزيرات اصلی 
ان کيفر دادن و انتقام گرفنت است، يعنی چه حدود، چه قصاص و چه ديات، اسالمی، مه هایجمازاتحدود و  نتيجهو  فلسفهاولني  .١

است. در حدود هم  ترروشنقصاص و ديات و ...  خصوصکه دروجود دارد،  درونشان در نوعی انتقام و به معنای عام است  مهه
 وجود دارد.  ،البته انتقام مشروع ،کيفری انتقام  فلسفهبه شکلی 

ااجرای حدود و  .٢ . البته اين در قصاص و شودمیاخروی برای شخص  هایجمازاتاخروی يا حتی حمو  هایجمازاتمنشأ کاهش  آ
برای اينکه فرد  شودمیفراهم  ایزمينهکه وقتی حد جاری شد،   اشاره شدهاشاره به اين مسئله  ،حدوددر روايات ديات بيشرت است، 
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 .دارد یدرجات و شرايط ،البته اين کاهش يا زدايش آثار گناه و رهايی پيدا کند کامل يا ناقص،  طوربه ،و گناهبعات آن معصيت تاز 
 در باب حدود وجود دارد.  ایفلسفهچنني بيان شده، در روايات  نيز ولی باالخره اين

وجود دارد. خمصوصاً بعات مادی و دنيايی و وضعی برای خود شخص و يا جامعه تدر حدود و حتی قصاص و ديات نوعی برکات و  .٣
اجرای حدود موجب بارش باران، آسايش مردم، وفور برکات و امثال  مانند اينکه .روايات معترب آمده استدر برکات اجتماعی که 

 . شودمیاينها 
اجرای حدود و آنچه که مشابه حدود است از تعزيرات و قصاص و ديات، غالبًا نوعی بازدارندگی نسبت به خود شخص دارد، در  .٤

در خيلی از چيزهای ديگر و  کندـمنیقتل اعدام موضوع است، ديگر شخص نيست که بگوييم بعدًا تکرار در چون ـ غري مثل قتل، 
اجياد حتول در او وجود دارد و ديگر  زمينهکه حتولی در شخص اجياد شود،   شودمیجب در حد سرقت و چيزهای ديگر حتمًا مو 

 دارد، البته علت تامه نيست.  وجود امر إعدادی و اقتضايی اين صورتبهدست به خطا نزند، 
قطعی و  نيزان دارد. اين و اجياد تغيري و تأثري تربيتی در جامعه برای ديگر  گریاصالحاجرای حدود حتی مثل قتل يک بازدارندگی و  .٥

روشن است که اقتضای حدود و ديات و قصاص و تعزيرات و احکام اهلی يک نقش تربيتی نسبت به ديگران و جامعه دارد، جامعه 
 وجود دارد.  مطلب به اين ایاشارهو بازدارنده است که در روايات  کندمیرا بيدار و هشيار 

پنج حمور اصلی  هااينو ِحَکم هستند.  هافلسفه ءاينها جز  مههته روايات ذکر شده است، البپنج موضوع شواهدی در يک از برای هر 
يک حبث معارفی، نه فقهی. ولی اصل قصه اين پنج حمور  عنوانبهو فروعش را نيز ذکر کردمي، اين پنج حمور را ريز کردمي  ؟؟؟آجنا، البته در است

 است. 

 حدود و تعزيرات جايگاه تربيتی 
جهاد و امر به معروف و امری مابني حدود و تعزيرات گفت   توانمی ؛حدود و تعزيراتجايگاه تربيتی  دربارهبيان شده  مقدمهبا توجه به 
ی از منکر،ذاتی  شاکله، به اين معنا که استی از منکر  ارشاد  مانند ؛ وگريدمیجا  الرتبيةفقهتربيت بوده، در دل  امر به معروف و 

و تربيت باشد، گرچه  گریاصالحاجياد تغيري در ديگری و  ،آن شاکلهکه هويت و   هجهاد، ذاتی نبود مشولمقابل  نقطهست. در جاهل ا
. حدود و تعزيرات تقريبًا در مرزی باشدمنی تربيتآن  آثار تربيتی داشت ولی ذات و هويتو  تبعاتحمفوف به مقدمات و مؤخراتی بود که 

و  تبعاتاول مهان کيفر و جمازات است، منتها اين کيفر و جمازات يک  مرحلهذات حدود و تعزيرات در و  گرفته استقرار  دو  ينا ميانه
البته نيز برجسته است و چيز کمی نيست.  آن تربيتیذات کيفری و جمازاتی است، ولی ابعاد  آن حواشی جدی تربيتی هم دارد. تقريبًا ذات

امور اين  ،گفته شد  تعزيراتکه برای حدود و چهارم و پنجم   فلسفه بنا بر زيرااز جهاد است،  تربرجسته یر مقدا و تعزيراتبعد تربيتی حدود 
 فلذا حدودچهارم و پنجم بعد تربيتی دارد  فلسفهنيست ولی  الرتبيةفقهاول و دوم و سوم تربيتی به معنای  فلسفه. خواهند بودتربيتی نيز اموری 

 ند. دار  ایدواليه تعزيرات شاکلهو 
استفاده کند. در امر به از آن حواشی  توانستمینيز  الرتبيةفقهداشت که  ایحواشینبود ولی  ایبيهالرت فقهدر جهاد ذات و هويت 

امر به معروف و  که  مهان طورالبته ممکن است ابعاد ديگری هم داشته باشد،  ،حموری استکه مهان تربيت است، معروف يک هويت اصلی  
 . است آن تربيتدارد ولی ذات  نيزی از منکر آثاری در عامل تکوين 

 هایروشبه مهني دليل در  .تربيتی رگههم و  دارد ایيهبالرت فقهغري  رگهد، هم ندوبعدی دار  يتیهو  حدود و تعزيرات و قصاص و ديات
خاص خود را  هاويژگیو  هاشاخصهکه حدود و شرايط و   هايیروشالبته  .هستندگفت حدود و تعزيرات نوعی روش تربيتی   توانمیتربيت 
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مربوط به چيزهای ديگر است،  ،يک و دو و سه فلسفهنيست، يک ذات و هويتی دارد که  تربيتذات و هويت آن  مهه حالدرعنيد ولی ندار 
يک روش به عنوان آن از  توانمی مهني خاطربه  داردوجود چهار و پنج  فلسفهدر  یواقعيتاما ؛ است نيزيک که حموری  فلسفه خصوصبه

 . نام بردتربيتی 

 بندیمجع
 گاهو جاي الرتبيةفقهاحکام و تکاليف فقهی با ارتباط داشته باشيم بايد تا به حال بيان شد از آنچه  بندیمجعيک اگر خبواهيم  ترتيباينبه

ا در  ا نسبت به مفهوم و هويت تربيتی  الرتبيةفقهآ  را بررسی کنيم. و مشمول بودن آ
 

اده  عهدهبر که در فقه احکام و تکاليفی  در اين بررسی متوجه خواهيم شد که   چهاراعم از واجبات و مستحبات، به  شوندمیمکلف 
 ؛ شوندمیتقسيم  گروه
ی از منکر، ارشاد جاهل،  مانندتربيت است، فقهی، از احکام و مقررات  اصلی و غالب برخی شاکلههويت و  .١ امر به معروف و 

 . ... دعوت و تربيت و 
بر ورود اين تکاليف در که   ...حدود و تعزيرات و  مانند، هستندو دو عنصری  ایدواليه شاکلهدارای از احکام فقهی  ایدسته .٢

رت استچون اگر ترجيح دهيم آن الاصراری وجود ندارد  الرتبيةفقهضمن   .يه در جای خود باشد 
 ادر آ نيزتربيتی  هایزاويه حالدرعنينيست ولی  ایهالرتبيفقه اکه اليه و عنصر اصلی آ  هستند احکام و تکاليفیسومني گروه هم  .٣

 . ...  جهاد و مانندمشهود و ملموس است، 
در ، آورميمی الرتبيةفقهاول را در  طبقهکه ما   گريندمیدر اين سه طبقه قرار  الرتبيةفقهبا  در متاس حاضردر فقه موجود ابواب فقهی 

ا افکند و لذا هر جا مناسبتی پيدا شود نگاهی  الرتبيةفقهولی حتماً بايد در  بينممنیالزامی  تربيتطبقات بعدی در ورود  نگاهی به آ
است. اين سه طبقه است   طوراينکه در مبحث جهاد هم   ان طورمه افکنيممیبه شکل فرعی و جانبی به مبحث حدود و تعزيرات 

 .کندمیرابطه برقرار  الرتبيةفقهبارزی با  صورتبهکه 
آثار تربيتی داشته  شودمیحميط را سامل کند و از آن طريق  تواندمیاجرای آن قوانني فقهی  متام ابواب فقهی را از اين نظر که توانمی .٤

 سازیجريان، کندمی سازیحميطتربيتی هم داشته باشد،  فلسفهيک  تواندمیفقه  مههبه آن معنا دارای بعد تربيتی دانست. باشد، 
افراد اثر  مههو در نتيجه بر  کندمینيست، مناز و روزه و حج و... مهه حميط را حميط اهلی  الرتبيةفقه. گروه چهارم قسيم کندمی
 اصًال آن نيست.  الرتبيةقهف، مقصود ما در گذاردمی
ا برای   ایبندیطبقه کنندهبيانسوم  مقدمهبنابراين  امر به گروه اول شامل ابوابی مانند  ؛ کهاست الرتبيةفقهبا کل فقه از حيث ارتباط آ

ی از منکر  و گروه  شودمیرا شامل جهاد  ابوابی مانند. گروه سه است حدود و تعزيرات شامل ابوابی مانند م. گروه دو شودمیمعروف و 
ی معنا جهتبه گروه چهارم از ابواب فقهی تربيتی   جنبه. دنار د تربيتی تأثري ،حميطدر غريمستقيم طور بهکه است  ابواب فقهی  متامشامل  چهارم

 نيست. الرتبيةفقهو قسيم تربيت به معنای  دارندخيلی عمومی با تربيت  یارتباط عام تربيت است که
خواهد  ريخا چهارضلعی بندیتقسيمو  بندیردهمهني  گفته شد را ارائه کنيمدوم و سوم   مقدمهآنچه که در از  بندیمجعيک اگر خبواهيم 

 . بود



ی از منکر به امر                                                        ٣٣٧١ثبت: ۀمشار                           معروف و 

4 
 

ی از منکر با ِحسبه رابطه چهارم؛ مقدمه  امر به معروف و 
ی از منکر با  رابطهچهارم در بيان  مقدمه کتب   بسياری ازدر  .ددار  وجوددر فقه عامه حسبه  مقولهسبه است. حِ  مقولهامر به معروف و 

ی از منکر مستقل ،عامه    .سبه قرار گرفته استکتاب احلدر دل   و نبودهکتاب امر به معروف و 
ی از منکر را  ،فقيهواليتجلد دوم کتاب در  ،مرحوم آقای منتظری آنچه در اينجا قرار داده است.  فقيهواليتدر ضمن امر به معروف و 

، احکام ةمثل معامل القرباست نقل کرده در آن کتاب مصادری که ايشان و  و مستندهابيان شده  بر مطالبعمدتاً نقدی است  شودمیمطرح 
اگر  و باالخره. کنممینقل  ،ه دست ما رساندهبی که آقای سعيدی از مقاالتمطالبی را هم  ،در ضمن .کتب عامه است  از که  ایسلطانيه
 ـ د شدهخوااشاره در انتها به آن  ،در حبث باشدخاصی  نکته

ی از منکر و حسبه رابطهاست به  ایاشارهچهارم  مقدمه  وجود ندارد. احلسبهکتاب عنوان   کتابی با ،در فقه شيعه .امر به معروف و 
ی از منکر  که  استشده مطرح کتاب احلسبه عنوان   ،ولی در فقه عامه قرار گرفته است، البته  مهني عنوانغالبًا ذيل  نيز،امر به معروف و 
ی از منکر ،نيز در کتب عامه ناگفته مناند که  کتاب احلسبه قرار  ولی غالباً ذيل   وجود داردطور مستقل بهگاهی عنوان کتاب امر به معروف و 

 . گرفته استّل و ذيل حسبه قرار  ظه معروف در است، حداقل در تعدادی از کتب معتربشان امر بگرفته 

 احلسبه
 .شودمی يادنوعی اشراف و نظارت حکومتی  عنوانبهحسبه از 
 

 تعريف ِحسبه
يک  عنوانبهاشراف و نظارت حکومت برای اجرای قوانني و مقررات و بازدارندگی از ختلفات اجتماعی است و حسبه مفهوم حسبه،  

اد حاکميتی  با مأموريت نظارت و مراقبت و بازدارندگی است.  ،اد، آن هم 

 عناصر ِحسبه
 عنصر اصلی در تعريف حسبه وجود دارد؛  چهار
ادی يعنی در تعريف فقه عامه، حسبه  .١  . است ،شده دهیسازمانفعاليتی 
 حاکميتی است. حسبه فعاليتی  .٢
 مأموريت نظارت و مراقبت از مصاحل اجتماعی است. حسبه مأموريت  .٣
 مصاحل اجتماعی است.  حمدودهدر موجود در حسبه نظارت و مراقبت  .٤

نزديکی با امر به  ارتباطو به مهني دليل حسبه  بيان شداست  چهارعنصری اشتعريفیحسبه در اصطالحی که آمده اين است که عناصر 
ی از منکر  ی از منکر دارد منتها نه امر به معروف و  ی از منکر به شکل معروف و   مندنظامعام فراگري، بلکه امر به معروف و 

 حاکميتی. 
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ی از منکر« نسبت بني  »حسبه« و» امر به معروف و 
ی از منکر  متامالبته حسبه  ی از  شودمیرا شامل مراتب امر به معروف و  و ممکن است حتی يک چيزهايی فراتر از امر به معروف و 

در حسبه باشد  تواندمی ،نيزو چيزهايی از اين قبيل، حتی جعل قوانني و مقررات  هاقيمت، تعيني گذاریقيمتدر آن باشد مثًال  نيزمنکر 
ی از منکری وظايف امر به معروفی  آن عمدهولی يک خبش  است و اين را هم بدانيم که حسبه به آن مفهوم قدميی در  اتبمر  متامدر و 

نريوی انتظامی، دادستانی،  هایفعاليتحسبه بسياری از مفهوم  هشده است، يعنی امروز  ترگسرتدهماعی امروز  نظامات سياسی و اجت
مالحظه خواهد شد که  بدهيم،مطابقت نظامات امروز با  ،رادر فقه عامه  بيان شده حسبه يفتعر  اگر و شودمیرا شامل  ...اصناف و 

اد و کارهای متفرق خرد شده است. البته بعضی از  ی از منکر و  ،هم آن هایقسمتدر چندين  مثل کارهای ستاد امر به معروف و 
 چيزهايی از اين قبيل است. 

ی از منکر و بعضی از چيزهای ديگر است مههشامل و ادی  - ی حاکميتیحسبه مفهوم در در عصر جديد  که  انواع امر به معروف و 
ادی هایفعاليتانواع   رابطهبنابراين ؛ حسبه است مقوله. اين يک تصوير خيلی موجز و جممل از پخش شده است اداری و سازمانی و 

ی از منکر تقريباً  مبحث حسبه  ، است عموم و خصوص من وجهبا امر به معروف و 

 اشرتاک ماده
ی از منکرِ  زيرا ی  امر به معروف«اجتماع  مادهجممع و  ،خواهدمیدر مراتبی که اقدامات عملی  ويژهبه ،ادينه شده امر به معروف و  و 

  .است »حسبه« و »از منکر

 افرتاق  ماده
ی از منکر .١ حسبه تلقی  عنوانبهو  سی بر حسب وظيفه بايد اجنام دهدکه هر ک  است عام کفايیتکليف يک  ،امر به معروف و 

 .خبواه فرد است، يک اقدام دلفردی وظيفهيک  عنوانبهوع است، طيک ت ی از منکرامر به معروف و ، شودمنی
ی از منکر ماده .٢ ی از منکر است است که فراتر از ام هايیفعاليتشامل  ،افرتاق حسبه از امر به معروف و  و ر به معروف و 

فردی  صورتبهکارهايی که افراد مهچنني   و  دهدمیاجنام اجرای عدالت در جامعه و  ومرجهرجدفع برای اجياد نظم در جامعه، حاکم 
ی از منکر نيست مقولهحکومت است ولی الزاماً از  وظيفهاجنام دهند. اين هم  توانندمنی   .امر به معروف و 

ی از منکر عموم و خصوص من وجه ف غلبه دهيم و امر به را افرتاق طرف  توانمیو  شودمیلذا کتاب احلسبه با کتاب امر به معروف و 
ی از منکر را جدا مطرح کنيم و هم  هر دو را  توانمیافرتاق دارند و  مادهحسبه را مطرح کنيم ولی در هر حال هر دو  توانمیمعروف و 

 مطرح کرد. 

ی از منکر در فقه شيعه و فقه عامه  گسرتش امر به معروف و 
ی از منکر را است، انزوا و انفراد بوده  هایحالتدر  یفقهبه دليل اينکه فقه شيعه،   مطرح کرده به شکل عمومیبيشرت امر به معروف و 
 زيرا شيعه در اين دورانبرجسته نيست اين وجه از آن ولی  شده استتوجه  نيزبه مسائل حکومتی  ،اين مبحث است، گرچه در ضمن

حکومتی امر به طرف  ،در نتيجه در فقه عامهبيشرت داشتند و  حکومتفرصت نبودند ولی عامه حکومت و مسائل مربوط به آن درگري 
ی از منکر  است که امر به  ينا شودمیآنچه از اين بيان نتيجه . بررسی شوندکامل  به طور فقههر دو  بايدغلبه دارد. البته معروف و 
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ی از منکر  ایويژه وظيفهحکومت  هاحمدوده برخیاست، اما در  در برگرفتهمتام مکلفني را عام کالنی است که  وظيفه يک معروف و 
  .را توجه کرد فلذا بايد هر دو قولدارد 

 حسبه و امور حسبيه تفاوت
شارع اموری است که مقصود از امور حسبيه؛ . استتفاوت مکمی با معنای متقدم آن   - قرن اخري چند -حسبه در فقه متأخر مفهوم 

ا ندارد.  يا وصی ندارد، وقتی که حکومت نيست مهني  د، وصيتی که ناظرنصاحب ندار  تکفل ايتام، فقرا، اموالی که مثالً رضايتی به ترک آ
مفهوم با بنابراين امور حسبيه ؛ گريندمیمخس و ذکوات و امثال اينها، يا صلح دادن بني افراد و چيزهايی از اين قبيل را امور حسبيه 

حاکميتی است اموری ولی حسبه  ندالزامًا حاکميتی نيست امور حسبيهچون دارد.  من وجهوم و خصوص عم رابطه، شدکه گفته   ایهحسب
 ادلهدليل امور حسبيه يکی از گاهی در حدی که   در برگريدرا نيز حاکميتی  امور تواندمیاين حسبه مشول دارد و  حالدرعنيولی 
 به مشار بيايد.  فقيهواليت

 


