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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ی از منکردليل عقلی / ادله / موضوع:   امربه معروف و 
ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  ادله/امر و 
ی«ای که برای وجوب يا رجحان ادله  شوند؛م میيشوند به سه گروه تقساقامه می» از منکر امر به معروف و 

ا را پذيرفتيم؛ هاجلملعقليه؛ که شش دليل مورد بررسی قرار داده، داللت فی هادل .١  آ
ا در وجوب و يا رجحان  هعام  قواعد .٢ ی از منکر«فقهيه که ممکن است بتوان به آ  متسک کرد؛» امر به معروف و 
 ت.خاصه از آيات و روايا هادل .٣

 فقهيه قواعد عامه؛ هحمور دوم ادل
 پرداختيم. -» ِبّر و احسان« هقاعد -» احسان« هسوم يعنی قاعد هبه بيان قاعده، تا به حال دو قاعده از گروه دوم ادله را مورد بررسی قرار داد

 »احسان و ِبرّ « هقاعد
-در قواعد فقهيه گفته می معموالً رايج در قواعد فقهيه است، » احسان« هدر اين قاعده غري از قاعد» احسان«کنيم که منظور از يادآوری می

اين حبث دارای مفهومی ديگر است که با حبث ما ١»َسِبيلٍ  ِمنْ  ما َعَلى اْلُمْحِسِننيَ «اين است که » احسان« هشده است که مراد از قاعد
باشد؛ مراد از آن اين است که خوب است انسان به ديگران نيکی  می» ِبرّ  احسان و« هباشد؛ آنچه مورد نظر ما است حبث از قاعدمرتبط منی

رت است بگوييم قاعد  ».ِبرّ  احسان و« هکند يا نفعی به ديگران برساند و لذا 

 تقرير استدالل
ی کردن به ديگران در واجبات و مبه اين شکل می» و ِبرّ  احسان« هقاعد ستحبات و مکروهات و تواند مورد متسک قرار گريد که امر و 

ی از منکر«, به بيان ديگر به ديگران استو احسان حمرمات، نوعی نيکی   شود.می» و ِبرّ  احسان« همشمول قاعد» امر به معروف و 

 طرح حبث
 کنيم؛را بر مدعا بررسی کنيم، به عنوان طرح مبحث چند نکته را بيان می» و ِبرّ  احسان« هقبل از اينکه داللت قاعد

 »احسان و ِبرّ «مصاديق

عنوانی عام است که در ذيل آن مصاديق متعدد و فراوانی وجود دارد  » و ِبرّ  احسان«در فقه مباشرات و روابط اجتماعی خواهيم گفت: عنوان 
 توان مالحظه کرد.و ديگر کتب می فعل املعروفعشرة و  که در کتاب
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-انند از چند جهت بسيار وسيع باشند؛ علت توسعی که در مفاهيم و قوانني داده میتو مفهومی عام است اما مصاديق آن می» و ِبرّ  احسان«
و » حمسن«است يعنی احسان دارای سه ضلع است؛  » احسان نوع فعل«و » اليهحمسن«و » حمسن«شود، اين است که قوام احسان به 

 ». نوع عمل احسان«و » اليهحمسن«

شود طيف وسيعی دارد که متام ؛ کاری که برای ديگران اجنام میوجود دارد -فعل  -احسان و از حيث عنصر سوم  هبار تقسيمی در  .١
ا در روايات مورد توجه قرار گرفته است مانند اطعام و َسقی، اسکان، تزويج، قرض، انفاق، ساخنت راه و اجياد خدمات عمومی  آ

شود، اظ عنصر فعلی که احسان توسط آن حمقق میی وسيع و تقسيم مفصلی برای احسان از حلبرای جامعه و ... بنابراين طيف
زياد روايات به اين امور است؛ اينها اموری است   توجهجالبکند و بشر و فعلی که آن نيازها را برطرف می نيازهایوجود دارد، انواع 

 مسائل فقهی هستند. کهدرحالیکه د اخالق به صورت متفرق گفته شده است 
 شود؟ وجود دارد؛ به چه کسی احسان می» اليهحمسن«و به حلاظ  احسان هتقسيمی ديگر دربار  .٢

 وسيعی دارد؛ هاحسان به انسان به ما هو انسان که داير  .١
 احسان به انسان موحد؛ .٢
 احسان به انسان مسلم؛ .٣
 -مسلمان شيعه  -احسان به انسان مؤمن  .٤

 حلاظ نوع ارتباط انسان با ديگران وجود دارد؛های ديگر نيز به بندیبندی به حلاظ اعتقادی و فکری است، طبقهاين طبقه

 احسان به مهشهری؛ .١
 احسان به هم عشرية؛ .٢
 احسان به رحم و خويشاوند؛ .٣
 فرزندان. زن وو  احسان به اهل خانه .٤

 ی که بني انسان و ديگران وجود دارد؛ مانند استاد و شاگردی  و ...بندی به حلاظ انتسابو يا طبقه
» اليهحمسن«کند تقسيمات مشرتکی با و فردی که احسان می» حمسن«اليه وجود دارد و از حلاظ حمسنحلاظ بنابراين انواع تقسيمات به 

 وجود دارد که درجای خود بايد حبث شود.
وجود دارد و ما در مقام بيان آن نيستيم، آنچه مورد نظر است اين است که احسان و بری که در آيات و  بارهدراينجامعی  تقسيمات

از اين موارد قابل تقسيم هستند؛ فعل  هر يک» فعل احسان«و » حمسن اليه«و » حمسن« امي سه عنصر و مقوم دارد؛روايات به آن توصيه شده
شود در ،  رفع نياز  و پاسخ به نياز ديگران احسان است و اينکه اين نيازها شامل چه چيزهايی میتاليه قابل تقسيم اسياز حمسنن هبه مالحظ

است مانند نيازهای فردی و عمومی، نيازهای جسمی و روحی و روانی، نيازهای فرد در حوزه سالمت يا ازدواج و يا مسکن  شدهبيانروايات 
اليه نيز چند تقسيم وجود دارد؛ تقسيم از حلاظ باشد؛ از حلاظ حمسنن نيازها، احسان میو کار و حوزه خدمات عمومی و ... رفع متام اي

و تقسيم ديگر از حلاظ نوع ارتباطی که انسان با افراد دارد و .... از حلاظ حمسن نيز ممکن است تقسيماتی در احسان  -اليه حمسن -اعتقاد 
 طی که دارد.حلاظ شود مانند ميزان متکن شخص و امکانات و شراي



:                              معروف و نهي از منكر امربه                                          3503مارهٔ 

 
3 

 »احسان«تقسيمی کلی در  مفهوم 

 تقسيم کلی ديگر در احسان اين است که؛

 گاهی احسان به معنای دفع الضرر است؛ .١
 گاهی احسان به معنای ايصال النفع است. .٢

کند پيدا میشود، در اين صورت در مواردی احسان وجوب وارد می» دفع ضرر حمتمل«اگر مراد از احسان دفع الضرر باشد، در قاعده 
خواهد نفعی به ديگری برساند ، اما نوع دوم احسان در مواردی است که انسان میزيرا گاهی دفع ضرر از ديگری در مواردی واجب است

 القاعده احسان مستحب بوده، دليلی بر وجوب آن ندارمي.چون در نرساند نفع، ضرری متوجه فرد نيست، در اين صورت علی
القاعده احسان در قسم دوم  اجلمله وجوب دارد اما علیکلی احسان دو قسم است؛ که در قسم اول به صورت فی  بنابراين در يک نگاه

 استحباب دارد. 

 حکم احسان هایويژگی

درجات استحباب آن تفاوت » نوع احسان«و » اليهحمسن«القاعده حکم احسان، حکمی استحبابی مؤکد است که با تفاوت احوال علی
 اين حکم استحبابی، کفايی است.کند و می

املباشرة در اين های فراوانی است که خبش مهمی از مباحث فقه روابط اجتماعی و فقهدارای شاخه شدهبيانهر يک از اين سه خبش  -
 -شقوقی دارد که بايد در حمل خود حبث شود.  خبش است و فصلی اصلی در باب فقه روابط اجتماعی است و دارای فروع و

 سؤال: آيا احسان حمکوم به احکام مخسه است؟
به  -مسلمان مؤمن  در موردحداقل  -سان حمکوم به احکام مخسه است ولی در اصل و به صورت عام  و به عنوان اولی حجواب: بله ا
ای نياز به حبث يک سالهامور دارای احکام مخسه است، اگر خبواهيم به حبث احسان بپردازمي  غالباحسان نيز مانند  وگرنه اين شکل است

 است.

ی از منکر«با » احسان و ِبرّ «تطبيق قاعده   »امر به معروف و 
شود، های حمتوايی و معنوی و دينی را نيز شامل میهای معنوی و راهنمايیوجود دارد که نيکی» احسان و بر«ای در اگر گفته شود ادله
ی از منکر«تواند می» احسان و ِبرّ «در اين صورت قاعده  ی از منکر«زيرا  ؛در برگريدرا نيز » امر به معروف و  ای وسيله» امر به معروف و 

 ،است خطافرد  در حال پيمودن مسري  کهدرحالیديگر ؛ به بيان دهداست که اجنام دهنده آن، فرد را مورد احسان معنوی و روحی قرار می
و  -ت اطاعت، نيکی به او است؛ اگر اطالقاتی وجود داشته باشد که اين موارد را شامل شوند و سوق دادن او به مس خطااز او بازداشنت 

توان  می - -شود؛ يعنی در اين صورت بعيد نيست که بگوييم احسان اين موارد را نيز شامل می -اينها را نيز شامل شوند بعيد نيست که ادله 
حنراف به گناه، مصداقی از احسان است؛ اگر چنني چيزی در اطالقات وجود داشت در اين گفت پاسخ به نياز معنوی و بازداشنت فرد از ا

ی از منکر«تواند استحباب صورت بايد بگوييم احسان می القاعده حکم احسان استحباب کند؛ چون علی  افادهرا » امر به معروف و 
ی از منکر«ف بر است، خبصوص در مواردی که هدايت شخص يا تعالی شخص و ترقی او متوق باشد، در اين صورت » امر به معروف و 

ی از منکر«  مصداقی برای احسان خواهد بود.» امر به معروف و 
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ی از منکر«بنابراين  ی از « -، »احسان و بر«تواند مصداقی از احسان بوده، با مشول قاعده می» امر به معروف و  امر به معروف و 
ی از منکر«فعلی مستحب باشد؛ البته اين قاعده مستحب فقط مرتبه زبانی و يا عملی از  - »منکر که به طرف ضرر » امر به معروف و 
ی از منکر«تواند با مراتبی از منی -ادله مستحبات  -امری استحبابی  وگرنه گريددر برمیرساند را منی حرام  ذاتاً را که » امر به معروف و 

توانند تزاحم پيدا کنند؛ به بيان ديگر ادله مستحبات منی -. افکندبیخواهد طرف را بزند يا اقدام عملی اجنام دهد مثًال به زندان می -هستند 
ی از منکر«با مراتبی از  ی از منکر« -د چون اين ه حرام هستند، تزاحم منوده، گويکه فی حد نفس» امر به معروف و  » امر به معروف و 

ی از منکر« -توان اين کار را می -فعل حرام مانند زدن و زندانی کردن و...  -است  ترمهم - برخالف  اجنام داد -»امر به معروف و 
ی از منکر«مراتب باالتر از توانستند میبعض ادله قبلی که  -چون قاعده» احسان و بر«پس قاعده  گرفتنددر برمیرا نيز » امر به معروف و 
ی از منکر«کند و نتيجه آن مشول مرتبه زبانی و عملی بيش از استحباب را افاده منی ای مستحبی است است که موجب » امر به معروف و 

ی از منکر«اضرار و ايذاء به غري نباشد اگر  ادله حرمت اضرار و  -منجر شود؛ آن ادله  -اضرار و ايذاء  -به اين موارد » امر به معروف و 
 است. -» احسان و بر«قاعده بر  -مقدم  -ايذاء 

 سؤال: اگر احسان مصداق دفع ضرر باشد؟
ی از منکر« شده،گريد و تزاحم پيدا قرار می» وجوب دفع ضرر حمتمل«جواب: در اين صورت حتت قاعده  مقدم » امر به معروف و 

وجوب دفع ضرر «ضرری دارند، حتت قاعده  کند لذا مواردی که حالت دفع؛ مطلقات احسان چيزی بيش از استحباب را افاده منیشودمی
ی از منکر«وجوب مراتبی از  -توان آن منی -» احسان و بر«قاعده  -گريند و با اين دليل استحبابی قرار می» حمتمل » امر به معروف و 

 .را استفاده کرد -که موجب اضرار هستند 
ی از «ای که در اين خبش از قواعد عامه - امر «اند، ادله عقلی شوند مطلقاً در کتب فقهی مطرح نشدهذکر می» منکرامر به معروف و 

ی از منکر ا پرداختيم؛ در اين ادله » به معروف و  قواعد  -نيز به صورت سر بسته مطرح شده است و ما به صورت مبسوط به جوانب آ
ی از منکر«يز وجود نداشت ای ناگر ادله خاصه کهای وجود دارد  آيد ادله عامهنيز به نظر می -عامه  توانست می» امر به معروف و 

ا باشد.    -مصداقی از آ

 »نصح املؤمن«قاعده 
ی از منکر«قاعده چهارمی که ممکن است بر  است؛ که به طور خاص در » نصح املؤمن«داللت داشته باشد قاعده » امر به معروف و 

ای هستند که ممکن است يک يا دو قاعده» اهتمام به امور مسلمني«و » املؤمن نصيحةو » نصح املؤمن«ته شده است و روايت به آن پرداخ
ی از منکر«با حبث   انطباق پيدا کنند.» امر به معروف و 

 تقرير استدالل
است البته  أوضح» احسان و بر«داللت اين قاعده از داللت قاعده در امور معنوی است » نسبت به مؤمن خريخواهی«يکی از موارد 

امر به معروف «ادله خاص دارد و انطباق آن بر » نصح املؤمن« -بدانيم ولی اين قاعده » احسان«را مصداقی از » نصح مؤمن«ممکن است 
ی از منکر مباحث فقه ارتباطی در چند باب از  آمده است. املعروفتر است؛ ادله و روايات اين قاعده در کتاب العشرة و فعل واضح» و 

 واب روايی آمده است؛اب

 کتاب العشرة؛ جلد هشت وسائل الشيعة و ضمن کتاب حج آمده است. .١
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ی از منکر«کتاب فعل املعروف؛ در اواخر کتاب  .٢  در جلد يازده وسائل الشيعة آمده است.» امر به معروف و 
آمده کند، من و کافر را بيان میاين دو باب در کتاب حبار نيز آمده است و جلد هفتاد و يک، هفتاد و دو حبار که صفات مؤ  .٣

 - است.

 »نصح املؤمن«داللت قاعده 
نيز مفيد استحباب است البته برخی از موارد نصح مؤمن مانند قاعده احسان است و اگر فرد مورد نصح قرار نگريد، » نصح املؤمن«قاعده 

ی از منکر«در اين موارد وجوب » نصح املؤمن«افتد، شايد بتوان از روايت در هالکتی می را استفاده کرد. در اين صورت » امر به معروف و 
ی از منکر« بر وجوب » نصح مؤمن«باشد و ممکن است برخی از روايات » نصح مؤمن«تواند مصداقی از قاعده می» امر به معروف و 
ی از منکر« ی از منکر امر«داللت کنند؛ و شايد بتوان برخالف دو قاعده قبلی وجوب » امر به معروف و  را از اين قاعده » به معروف و 
ی از منکر« -آورد؛ زيرا  دستبه برای کسی است و اين بعيد نيست؛ البته به دليل اينکه هر  رتين مصداق خريخواهی -» امر به معروف و 

ی از منکر«يک از اين ادله برای اولني بار در  ا بررسی شود.شوند بايد مصاديق و مطرح می» امر به معروف و   روايات آ

 »تسنني«قاعده 
يعًا َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن «است » ُسنَّة َحَسَنةتسنني «قاعده پنجم؛ قاعده  َعِليُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َعْن أَبِيِه َو َعِليِّ ْبِن ُحمَمٍَّد اْلَقاَساِينِّ مجَِ

َا  ُفَضْيِل ْبِن ِعَياٍض قَاَل: .... َو َقْد قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ص َمْن َسنَ ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد اْلِمْنَقرِيِّ َعْن  ُسنًَّة َحَسَنًة فـََلُه َأْجُرَها َو َأْجُر َمْن َعِمَل ِ
امر به «و ابواب  ١١ند، اين روايات در جکنروايات معترب اين قاعده را اثبات می ٢».ءٌ ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ِمْن َغْريِ َأْن يـُْنَقَص ِمْن ُأُجورِِهْم َشيْ 

ی از منکر  آمده است و روايت آن نيز معترب است.» معروف و 

 تقرير استدالل
کند، در خري و ثواب آن شريک است و اين کار مستحب مؤکد است؛ اصل   ريزیپايهو ادبی را  سنتمفاد قاعده اين است که هر کسی 

امر به معروف و «کند؛ ممکن است بگوييم اين قاعده نيز منی افادهاين قاعده ثابت بوده، مدلول آن استحباب است و بيش از استحباب را 
ی از منکرامر به مع«، منتهی در مشول اين قاعده نسبت به شودرا شامل می» ی از منکر  بايد توجه داشت که؛ » روف و 

 کند؛اين قاعده استحباب را افاده می .١
ی از منکر«اين قاعده مواردی از به اين معنی که دليل اخص از مدعا است؛  .٢ سنت و راه و  ريزیپايه منشأکه » امر به معروف و 

ی از منکری منی» َحَسَنةً ُسنًَّة  َسنَ «مصداق  خطاشود و صرف جلوگريی از روشی است را شامل می باشد اما اگر امر به معروف و 
اين » تسنني«؛ قاعده شودو سبب آغاز حرکتی می دکندهد و جامعه را متحول میدهد که راه و رسم اجتماعی را تغيري میرا اجنام می

ی از منکر«نوع  ی از منکر«وگرنه مطلق موارد  شودرا شامل می» امر به معروف و   شود.شامل اين قاعده منی» امر به معروف و 
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 بندی قواعد عامهمجع
از قواعد عامه و چند دليل عقلی که ذکر کردمي، وجوب  -شايد بتوان قواعد ديگری از قواعد عامه را اضافه کرد.  -توان از اين پنج قاعده می

ی از من«يا استحباب  کنند و در مرتبه اول که چندان به اين قواعد متسک منی  -را استفاده منود و برخالف کتب فقهی » کرامر به معروف و 
ی از منکر«کنيم اگر هيچ دليل خاصی بر فريضه فکر می -روند، سراغ ادله خاصه می فريضه و وجوب و در  در حد -» امر به معروف و 

 کرد؛ اين نتيجه چند دليل عقلی و عامه است.اجلمله آن را اثبات میوجود نداشت، اين ادله عقلی و قواعد فقهی فی -حد استحباب 

 ادله خاصه
ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولِئَك َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنهَ «پردازمي و ابتدا آيه حال به بررسی ادله خاصه می

ی از منکر«حبث و چند آيه ديگر که مربوط به  ٣»ُهُم اْلُمْفِلُحون ای به روايات دهيم و سپس اشارهرا مورد بررسی قرار می» امر به معروف و 
 شود؛ کتاب و سنت.دسته تقسيم میخواهيم کرد؛ اکنون وارد ادله خاصه شدمي که طبق جريان حبث، مبحث سوم است و ادله خاصه به دو 
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