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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکردليل عقلی / ادله / موضوع:   امربه معروف و 

ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  خاصه ادله/امر و 
ی از منکر«ادله   عمده تقسيم شد؛ به سه گروه» امر به معروف و 

ا ـمطلق نبود  .١ ادله عقليه؛ که شش دليل مورد بررسی قرار داده شد و بر خالف مشهور گفتيم ادله عقليه معترب هستند گرچه ـ اعتبار آ
ی از منکر«و متام مراتب ـ  يچ دليل ای قوی بودند؛ يعنی اگر هگرفت اما بعضی از اين ادله واقعا ادلهـ را دربرمنی» امر به معروف و 

ی از منکر«لفظی ـ بر وجوب  اجلمله ـ به صورت حد اکثری ـ وجوب و در بعضی موارد ـ وجود نداشت عقل فی» امر به معروف و 
ی از منکر«استحباب   کرد.را اثبات می» امر به معروف و 

آيد قواعد عامه فقهيی وجود دارند  ر میقواعدعامه فقهيه؛ استدالل به اين قواعد نيز کمرت در کلمات علماء مطرح شده است، به نظ .٢
ی از منکر«که وجوب و در بسياری از موارد رجحان را در   کنند.افاده می» امر به معروف و 

 ادله خاصه از آيات و روايات. .٣

ی از منکر«ادله خاصه   »امر به معروف و 
. ٢. آيات و ١پردازمي؛ گروه سوم ادله خاصه است که به دو خبش میدو گروه اول مورد بررسی قرار گرفت، اکنون به بررسی گروه سوم از ادله 

 شود.اخبار و روايات و احيانا حبث سريه تقسيم می
 اولني دسته از ادله خاصه آيات قرآن هستند که شامل دوازده آيه است و بايد مروری بر اين آيات داشته باشيم.

 عمرانسوره آل ١٠٤آيه 
ی از منکر«در مورد عمران سه آيه در سوره آل  وجود دارد؛» امر به معروف و 

 عمران؛سوره آل ١٠٤آيه  .١
 عمران؛سوره آل ١١٠آيه  .٢
 عمران. سوره آل ١١٤آيه  .٣

در باره آن حبث کردمي؛ » دعوت و ارشاد«که آيه مشهوری است و در مبحث ـ قاعده ـ   عمرانسوره آل ١٠٤به ترتيب آيات ابتدا از آيه 
 .١»َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون أمةٌ  ِمْنُكمْ َو ْلَتُكْن «
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ا اين آ يه به در کلمات متام فقها به اين آيه متسک شده است و اگر به آيات االحکام مراجعه شود مالحظه خواهد شد که تقريبا در متام آ
ی از منکر«ترين آيات عنوان يکی از مهم عمران سوره آل ١٠٤آيد به حلاظ داللت بر وجوب آيه آمده است و به نظر می» امر به معروف و 

ی از منکر«ترين آيه باشد؛ از حيث اينکه پايه الزامی مهم  تر است.کند، اين آيه مهمريزی میرا پايه» امر به معروف و 
کنيم و اگر مطلب جديدی داشت آن را بيشرت بررسی امي مواردی را که گفته شده است را سريعرت عبور میه را قبال حبث کردهچون اين آي(

 )کنيم.کنيم ـ در اين آيه نيز ـ در جهاتی و نکاتی مباحث را تنظيم کرده، بيان میخواهيم کرد. بر اساس روشی که آيات را بررسی می

 عمرانسوره آل ١٠٤سياق آيه 
 و آن اينکه آيه در چه سياقی قرار گرفته است؟ ای تفسريی استنکته اول در اين آيه توجه به نکته

 ٢»َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ َمجيعاً َو ال تـََفرَُّقوا« ١٠٣قرار گرفته است، آيه قبل از اين آيه يعنی آيه » دعوت به وحدت«اين آيه در سياق آيات 
است؛ گفته شده است مراد از حبل اهلل » حبل اهلل«رفته است؛ البته وحدت در اين آيه، وحدت بر حمور ات وحدت قرار گاين در سياق آي

کند واال وحدت مطلوبيت ذاتی قرآن و پيامرب و اهل بيت صلوات اهلل عليهم امجعني هستند پس اين آيه مالک وحدت و وحدت را بيان می
 ر حق ارزمشند است.ندارد؛ بلکه وحدت بر مالک و حمو 

ی از منکر«بنابراين اين آيه در سياق آيات وحدت قرار گرفته است و کل جمموعه آيات وحدت و  و اعتصام حببل اهلل » امر به معروف و 
های سياقی را از حلاظ علوم قرآنی معترب بداند در اين و ... در سياق روابط مسلمانان با اهل کتاب قرار گرفته است؛ حال اگر کسی حبث

ی از منکر«اوًال صورت اين بيان قابل تأمل است زيرا که  در سياق دايره اوليه قرار گرفته است که مرتبط به اعتصام به حبل »امر به معروف و 
حبث روابط مسلمانان با غري خود و اهل کتاب است، اگر   اهلل و وحدت است و دومًا جمموعه اين موارد در دايره وسعرتی قرار گرفته است که

تواند اهلاماتی از اين مطلب بگريد. ـ کليات حبث را به صورت طرح حبث بيان ای ـ میکسی اين سياق را بپذيرد ـ خصوصًا سياقهای چند رتبه
 کنيم. ـ می

 معناسياق در فهم  قرينيت
 در حبث سياق دو سؤال مطرح است؛

 چينش آياتتوقيفی بودن 
 اند؛ چينش آياتی که در يک سوره قرار گرفته .١

 توقيفی است؛ .١
ای به هم پيوسته است که بايد آن را کشف کرد و در شناخت و فهم آيات اين توفيقی بودن نيز مفيد نکاتی است؛ يعنی رشته .٢

اين آيات توقيفی است يا نه؟ حمل حبث ای برای کشف معنا و اهلام گريی، توجه منود. اينکه به هم پيوستگی به آن به عنوان ادله
ـ به قوت توقيفی بودن آيات ـ گويند توقيفی است؛ در اينکه تنظيم صور توقيفی است و احتمال آن به اين قوت است و می
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ها توقيفی و اما چينش آيات توقيفی و معترب است؛ يعنی به امر پيامرب آيات يک سوره چيده شده است ولذا منظومه سوره نيست
 به فرمان پيامرب اجنام شده است ولی در توقيفی بودن چينش صور اختالف وجود دارد.

تواند در کشف معنا بنابراين اصل اينکه چينش آيات، چينشی دستور داده شده است، صحيح است اما اينکه سياق نيز امری است که می
 مؤثر و قرينه باشد، حمل حبث است ـ به حلاظ علوم قرآنی و اصولی ـ 

 مراتب سياق 
مله بودن اعتبار سياق مورد قبول و متبع است اما جلااجلمله معترب بدانيم فیضمن حبث سياق بر فرض اينکه آن را به طور مطلق و يا فی

ن مطلب نيز هايی دارد، ايها و رتبهای در دنباله اين حبث وجود دارد و آن اين است که سياق نيز اليهباجلمله بودن آن حمل ترديد است. نکته
ی از منکرامر به « حبث است؛ مثًال در اين آيه و حبثقابل  ما بني چند آيه وحدت و اعتصام حببل اهلل آمده است، جمموع اين » معروف و 

ـ در مورد  عمرانسوره آل ١٠٤چندين آيه قبل و بعد ـ از آيه » مانان با اهل کتابروابط مسل«اند يعنی تری قرار گرفتهموارد در دايره وسيعی
های اين سياق چه اندازه در کنند، اين چنني است که سياق نزديک و دور و درجات و دايرهصحبت می» روابط مسلمانان با اهل کتاب«

 تر خواهد شد. تری پيدا کند، قرينيت آن ضعيففهم معنا نقش دارند، حمل حبث است و تبعاً هر چه قدر سياق دورتر شده، دايره وسيع
خواهيم وارد شومي و فقط تلنگری زدم تا توجهی به حبث پيدا کنيم عرض خودمان را نيز گفتيم  های مبنايی که االن منیا توجه به حبثب ـ فقط

 ـ که 
تر باشد قرينيتش کنيم. هر چقدر هم اين سياق نزديک  بررسیرا جای ديگری  قرينيت اجلمله قرينيت دارد اما بايد حدودسياق فیبنابراين 

 شود.است، هر چه فاصله دورتر شود کمرت می بيشرت

ی از منکر در اعتصام به حبل هللا  نقش امر به معروف و 
ی از منکر و دعوت  درحقيقت مباحث  حبله سياق نزديک و حبث وحدت و اعتصام ب ۀارتباطی با مقول... و  به خريامر به معروف و 

ی از منکر  دعوت به خرياهلل و وحدت اميانی و اسالمی اين است ام به حبلرتين راه برای اعتص با اين بيان کهاهلل دارد  و امر به معروف و 
ريسمان  ت باشد آن وحدت، وحدت اهلی نبوده،شود و در نتيجه وحدت نيست يا اگر هم وحداهلل پاره میواال اگر نباشد يا حبل صورت گريد

طور که در روابط با اهل کتاب و ديگران هم  تفصيلی است، مهان ایدر اين حبث نکته. در ضمن نقش اين فريضه وجود خنواهد داشتاللهی 
ی از منکر ارتباطدعوت به خري  ا نيز دارد.  یو امر به معروف و   دورتری با آ

 »َو لَْتُكنْ «مفهوم 
» َو ْلَتُكنْ «ـ کنيدکان است و هيئتی دارد که اينجا مالحظه می  ۀماد و ازامر غائب است  »َو ْلَتُكنْ «است؛  »َو ْلَتُكنْ « ۀنکته دوم در ماد

  در اين مورد وجود ندارد؛، نکته خاصی ـ

 »منکم َو لْتَُكنْ «نکات تفسريی 

 »کان«يک. ناقصه بودن 
 ؟ ناقصهيا است تامه » َو ْلَتُكنْ «در کان اين است که   آيه در اينسؤال 
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 فاعل آن است.  أمةٌ  تامه است واند: بعضی گفته .١
ايی هم که می أمةٌ  گويند کان ناقصه است واما غالب مفسرين می .٢ اسم آن است باز  أمةٌ  گويند کان ناقصه است واسم آن است، آ

 اند؛ دو احتمال داده
 .و يدعون فقط صفت استخرب مقدم کان است گويند منکم بعضی می .١
 اسم است و يدعون خرب است أمةٌ  گويندغالباً هم می  .٢

خواهد  اظهر شايد دومی باشد. اينها دو سه حبث در کان است که اظهر اين است که کان در اينجا ناقصه است که اسم و خرب می
 است و يدعون خرب آن است. أمةٌ  که اسم آن

 »َو لْتَُكنْ «دو. تأکيد در 
-توانست مستقيم روی خود دعوت برود يعنی آيه میروی کون رفته است میکه   یای که در اينجا وجود دارد اين است که اين امر نکته

ه بياورد يا حتی امر غايب هم بياورد ب أدعواتوانست مستقيم ، میاخلرياخلري يا أدعوا إلیمنکم إلی أمةٌ  ولتدُع طائفٌه منکم ياتوانست بگويد که 
 أمةٌ  خواسته است، اين مفيد تأکيد است ضمن اينکه میاخلرييدعون إلی أمةٌ  منکمولتکن ها، ولی فرمود که و امثال اين وليدع، ولتدعصورت 
و الاقل داللت بر تأکيد است و لذا اينکه امر کمی در اينجا  املعانی زيادُة املبانی تدّل علی زيادةآيد، تر درمیرا بياورد که با آن قشنگ منکم
-می منکم أمةٌ  شده است برای اينکهافاده کند. نکات ديگری هم دارد که زيباتر می تر شده است به خاطر اين است که تأکيد راپيچيده

 ، اين دو وجه دارد؛ يدعونَ  أمةٌ  ولتکن منکمدارد که  أدعوا آمروا باملعروفبنابراين به جای اينکه بگويد خواست بياورد، 

 ؛شده استطور زيبا می اين تابياورد  منکم أمةٌ  خواستمی .١
 ـ  اخلريکونکم داعني إلی املعروف إلیکه بياورد  ـ  مفيد تأکيد است  اين گونه بيان .٢

 »اخلري«و  اطالق » َو لْتَُكنْ «در ظهور سه. تعارض 
ـ لفظی يا عقلی يا اطالقی يا يکی از وجوهی که گفته شده است به شکل ظهور حال ـ ظهور در وجوب دارد،  بوده،امری  ،ولتکنهيئت 

-دربرمیخري هم واجبات و هم مستحبات را  زيرامهم اين است که اين ظهور در وجوب معارض است به ظهور خري و معروف در اطالق، اما 
شود  ...صورت اگر واجب باشد و خبواهد شامل مستحب و  به لفظ هر دو اطالق دارد. در آنبه مهني ترتيب بوده، ، معروف نيز گريد

خواهد دعوت به مستحب  حتی در جايی که میـ يعنی امر به معروف واجب است  توانيم بگوييم مجع اين دو،امکان خنواهد داشت چون منی
در وجوب با ظهور خري و معروف در اطالق و مشول آن نسبت به مستحبات تعارض دارد، يا بايد  ولتکنلذا اين ظهور ف ، واجب باشد. ـکند

  شت.دست بردااز ـ اطالق خري نسبت به مستحبات و واجبات ـ و يا بايد  تشبرداـ ظهور امر ولتکن در وجوب ـ دست از آن 
ی گاهی در حرمت است با اطالق متعلق.  -نيز مهني را می در تعاونوا علی الّرب والتقویتعارض ظهور هيئت امر در وجوب يا هيئت 

گريد، میدربر گفتيم تعاونوا امر است و ظهور در وجوب دارد اما اطالق بّر و تقوی ظهور در مطلق دارد و مستحبات را نيز گفتيم، در آجنا می
يعنی مطلق رجحان، يا بّر و تقوی بگوييم که مقصود واجبات است. حل اين تعارض  تعاونواشود اين دو را باهم مجع کرد، يا بايد بگويد منی

ظهور وجوبی دارد و اين  اخلرييدعون إلی أمةٌ  ولتکن منکمکند، اينجا ظهور آيه در ظهور وجوبی است يعنی ظهور می مورد به مورد هم فرق
شود که خري و معروف را گوييم اينجا قوت ظهور ولتکن در وجوب و اقوی بودن آن موجب میمقدم بر خري است، به مهني دليل است که می
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شود. اين تعارض و زند که مقصود واجبات است و مستحبات را شامل منیاين به خري و معروف قيد میمقيد کنيم، در واقع ظهور وجوبی 
 اظهريت اين و تقدم ظهور وجوب بر ظهور اطالقی خري و تقيد اين ظهور بر آن ظهور است.

ای گويد و در حمدودهوجوب میخواستيم يک چيز جامع بگوييم، جامع به اين معنا که بگوييم ولتکن در آن واحد در يک حمدوده می
 گويد.استحباب می

 »منکم«احتماالت در چهار. 
 دو وجه گفته شده است؛  ِمندر 

امتی باشيد که مشاها هستيد. احتمال اول اين است که من ابتدائيه  يعنی مشا کالً  أمةٌ  ولتکن منکموقت  من ابتدائيه و بيانيه باشد، آن .١
، مشاها امتی أمةٌ  ولتکونوايعنی  أمةٌ  ولتکن منکمگويد و بيانيه باشد، بنابر اين احتمال اين خطاب متوجه عموم مکلفني است، می

، رجسی که عبارت از اوثان است، مشا امتی األوثانفاجتنبوا الرجس من شود. ، يعنی مهه را شامل میاجنام دهيدباشيد که اين کار را 
 باشيد که دعوت به خري کنند که منظور از اين آيه بنابر اينکه من بيانيه باشد، توجيه خطاب به مهه است. 

ی از  .٢ منکر احتمال دوم اين است که من تبعيضيه باشد که ولتکن منکم يعنی گروهی از مشا باشند که اين دعوت و امر به معروف و 
 را بکنند.

 اينجا مرحوم عالمه طباطبايی دو نکته دارد، بعضی ديگر هم دارند؛ 

من تبعيضيه  آن را اظهر در تبعيض است و لذا أمةٌ  ولتکن منکمگويند اظهر در اينجا تبعيض است، اين تعبري می بسياری از مفسرين .١
 گريند. می

ای ندارد، کسان ديگری هم اند مثرهخواه بيانيه باشد يا تبعيضيه باشد؟ مرحوم عالمه طباطبايی فرموده ؟ای دارد يا نداردمثرهحبث آيا اين  .٢
 زيرا؛اند، ای به اين کردهاشاره
 اگر آيه بگويد منکم يعنی مجعی از مشا اقدام کنيد يعنی ظهور وجوب کفايی دارد، بر مهه واجب نيست و بايد مجعی اقدام کنند.  .١
ی از منکر امر کفايی استيانيه باشد باز هم عقل اين را میاما اگر من ب .٢   .فهمد که امر به معروف و 

حتی اگر بيانيه هم باشد باز معلوم است که در هر  زيراای در اين حکم و مفاد اصلی ندارد، لذا من تبعيضيه باشد يا بيانيه باشد مثرهف
 کند.اند که فرقی منیشود و لذا اين حرف فرمايشی است که ايشان فرمودهای که بتوانند قيام کنند اکتفای به آن میجايی عده

 بيان استاد

 کنيم؛ دو نکته در تکميل اين عرض می

 دو جهت دارد؛ باشد، در اين صورت تبعيضيه  »منکم«در » من«اگر  .١
ی از منکر مهه اقدام کنند و بايد گروهی اقدام کنند به حدی که من به الکفايه باشد. الزم نيست  .١  در قيام امر به معروف و 
ی از منکر شرايطی دارد،  »أمةٌ  منکم« .٢ واجد شرايط کند؛ يعنی افرادی اقدام کنند که ای میاشارهبه اينکه امر به معروف و 

 باشند. 
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ای کافی است. اين است که در هر موردی الزم نيست مهه مجع شوند و عده آن مشا يک جهتپس اينکه گفته است گروهی از 
ی از منکر وجود دارد و اين اشاره به آن شرايط دارد يعنی گروهی   جهت دوم اين است که شرايطی برای قيام امر به معروف و 

 که واجد شرايطند. 
در اين است که آن روايت . ظهور ، بيان شده است٣َمْسَعَده ْبِن َصَدَقهه است که روايتی در ذيل اين آيه در کافی و نورالثقلني آمد .٢

من تبعيضيه است و تبعيض هم بيشرت ناظر به جهت دوم است، يعنی اينکه مهه را نگفته است برای اين است که مهه واجد شرايط 
حمل حبث  َمْسَعَدة ْبِن َصَدَقهالبته  ،واجد شرايط هستندنيستند يعنی تبعيض از حيث اين است که مهه واجد شرايط نيستند و بعضی 

شود، آن روايت اين نکته است، توثيق خاص ندارد ولی در عني حال فرد مهمی بوده است، اگر کسی آن را بپذيرد روايت معترب می
 گويد.دومی را که گفتيم به صراحت می

 گويد گروهی از مشا برخيزيد دو جهت دارد؛ پس اينکه می

  .امر به معروف واجب کفايی است .١
ا در روايت نيز به آن اشاره شده است، مهان واجب کفايی هم متوجه مهه نيست بلکه شرايط دارد، انسان .٢ های واجد شرايط که در آ

يت هم روا هم واجب کفايی است، دو تبعيض اينجا وجود دارد و منکم به هر دو اشاره دارد، به خصوص با مالحظه روايت البته اگر
گريند به مهني هم متسک  هايی که من بيانيه میشد. البته آنبا قواعد تفسريی عقليه و عقاليی هم استفاده می نبود هر دو جهت آن

 اند.کرده

 اختصاص آيه در ائمه معصومني عليهم السالم

گفته شده است   اخلرييدعون إلی أمةٌ  ولتکن منکمدر روايات گفته شده است که مقصود ائمه هستند، آن باطن و تأويل روايت است، 
خمتص به ائمه است يعنی کار ديگران نيست، اين مهان بيان مصداق بارز است يعنی دعوت اصلی به خري و هدايت اصلی بشر به خري کار 

 يز کرد.های ديگری نشود حبثائمه و اهل بيت است، آن هم در واقع تأويل و بيان مصداق بارز است، البته راجع به اين می

 »أمةٌ «مفهوم 
، منتها امت در قرآن و روايات هم گفته شده است که گاهی به املنتفع و قاصد ملقصٍد واحد ةمجاع األمةأمٌة است؛ حبث ديگر مربوط به 

 شود. فرد هم اطالق می
                                           

وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوِف وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجٌِب  يَقُولُ ليه السالمقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هبْنِ صَدَقَ هعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَ.  3
أَيٍّ مِنْ َأيٍّ يَقُولُ مَِن  نْكَرِ لَا عََلى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَىجَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عََلى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُ ههُوَ عَلَى الْأُمَّ

يَدُْعونَ إِلَى اْلخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالَْمعْرُوفِ وَ يَنْهَوَْن عَِن الْمُنْكَرِ  فَهَذَا خَاصٌّ غَْيرُ عَامٍّ  هوَ لْتَكُنْ مِنُْكمْ أُمَّ دَّلِيلُ عَلَى ذَِلَك كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ َجلَّ قَوْلُهُوَ ال  الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ
 هوَاحِدَ هوَ الْأُمَّ همُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَ هوَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّ   يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ هأُمَّ مِ مُوسىوَ مِنْ قَوْ -كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

لَهُ وَ لَا  هإِذَا كَانَ لَا قُوَّ  مِنْ حَرَجٍ هيَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَى مَْن يَعْلَمُ ذَلَِك فِي هَذِهِ الْهُدْنَ  قانِتاً لِلَّهِ هإِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 
عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا  هلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَوَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِ هقَالَ مَسْعَدَ هعُذْرَ وَ لَا طَاعَ

 باب األمر بالمعروف و النهي عن المنكر     59    5ج   ) هاإلسالمي -الكافي (ط  عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
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