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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکرقلی / دليل نادله / موضوع:   امربه معروف و 
ی در واجبات و حمرمات هياول حکم ی از منکر«/  ادله خاصه  امر و   »امر به معروف و 

 هتوب هسور  ٧١ هآي
کند؛ منافقون را توصيف می ،٦٧ هدارمي که آن االن حمل کالم نيست، آي ٦٧ هتوبه آي هتوبه است، البته در سور  هسور  ٧١ هپنجم آي هآي

أَْيِديـَُهْم َنُسوا اهللََّ فَـَنِسَيُهْم ِإنَّ اْلُمناِفقَني ُهُم  نَ اْلُمناِفُقوَن َو اْلُمناِفقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َو يـَْقِبُضو «
ی از معروف میربوط به اين است که يکی از نشانه، آن م»اْلفاِسُقون حبث  حمل ـ اين آيه نيزکنند. ها منافقني اين است که امر به منکر و 

ی از معروف.دهد که ادارد ولی االن حمل کالم ما نيست، آجنا قرائن نشان می ی در آجنا امور حمرمی است؛ امر به منکر و   مر و 
َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم َأْولِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن «آمده است؛  ٧١ هاما در تناظر با اينها و تقابل با منافقني آي

قرآنی امر به  هپنجم در ادل ه، اين آي»لصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو يُطيُعوَن اهللََّ َو َرُسوَلُه أُولِئَك َسَريَْمحُُهُم اهللَُّ ِإنَّ اهللََّ َعزيٌز َحكيماْلُمْنَكِر َو يُقيُموَن ا
ی از منکر است  . معروف و 

  »أَْولِياءُ « واژه وجوه کاربرد

 الف. بالنسبه مؤمنني
بـَْعُضُهْم َأْولِياُء ، ولی اينجا دارد بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعضٍ منافقون آمده است اين است که آجنا آمده است  هتفاوت اين آيه با آيای که در نکته

ی سطحی و رويني است و عمق ندارد اما مهبستگی مؤمنان مهبستگی ياين است که مهبستگی کفر و نفاق مهبستگ ه، اين نشان دهندبـَْعضٍ 
 تری دارد و لذا در آجنا اولياء ندارد ولی در اينجا دارد، ريشه در امور عميقانی است که امي

 ب. بالنسبه کفار
يا در بني خودشان نيز گفته شده است منتها مجع اينکه در بعضی  أولياهُم الطاغوتالبته اوليا گاهی هم در مورد کفر نيز آمده است؛ 

 ست و بعضی جاها به کار نربده است، وجوهی دارد؛ااوليا را به کار برده در منافقني و کفار، جاها 

رتين وجه آن .١ نيز وجود دارد و لذا  کفاردر   تگی مراتبی دارد و بعضی مراتب آنواقع واليت و دوستی و مهبس اين باشد که در شايد 
لذا جايی که مقابله شود چنني تعبري   نيست و اما مراتب باالتر و عميق آنکند اشاره به مراتب نازله است، اوليا میبه آجنايی که تعبري 

 کرده است واال با قطع نظر از مقايسه، تعبري واليت بني کفار مانعی ندارد. 
وجه ديگر اين است که در منافقون چون نفاق به ظاهرکاری است غري از کفار است، از اين جهت است که اوليا در اينجا تعبري  .٢

 نکرده است.
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 داللت آيه بر رجحان
کند شود، بلکه مؤمنني را تصوير و توصيف میمنیاستفاده الزام آيه از اين بيان شد ای که شود؟ طبق قاعدهآيه الزام استفاده میآيا از اين 

ی و اقام  ای باشد،کند اال اينکه قرينهوجوب منی هست و توصيف مؤمنان افادا مناز و زکات و اطاعت خدا و رسول خدا هو از مجله امر و 
ی ای زکات و اطاعت خدا اينها مهه واجب است پس مناز و إيت های که وجود دارد مهان سياق است که اقاماينجا تنها قرينه امر به معروف و 

 واجب باشد. نيز از منکر

 سوره توبه ١١٢آيه 
التَّائُِبوَن اْلعاِبُدوَن اْحلاِمُدوَن السَّاِئُحوَن «؛ و در مورد اين آيه نيز مهان مطالب آيات ماقبل جريان داردتوبه است  هسور  ١١٢ هششم آي هآي

ِر اْلُمْؤِمننيالرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو النَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو اْحلاِفظُوَن ِحلُُدوِد اهللَِّ َو بَ  شريفه نيز از آيات امر به  ه، اين آي»شِّ
ی از منکر است و اينجا نيز مؤمنان را توصيف می کند، گرچه بعضی از اينها امور واجب است ولی سياق قرينيت و داللتی ندارد، معروف و 

ی از منکر را افاده می هعام هاز اين جهت اين نيز مهان قاعد  کند.رجحان امر به معروف و 

 سوره حج ٤١آيه 
الَّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم ِبَغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا َربـَُّنا اهللَُّ َو َلْو ال «مشهور است که  هقبل آن مهان آي هحج است؛ آي هسور  ٤١ هفتم آيه هآي

ُ َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعزيز  َدْفُع اهللَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بَِبْعٍض َهلُدَِّمْت َصواِمُع َو بَِيٌع َو َصَلواٌت َو َمساِجدُ   )٤٠(يُْذَكُر فيَها اْسُم اهللَِّ َكثرياً َو لََيْنُصَرنَّ اهللَّ
اين آيه نيز به عنوان دليلی  »)٤١(ْلُمْنَكِر َو هللَِّ عاِقَبُة اْألُُمورالَّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن ا

ی از منکر حمل کالم قرار گرفته اس هاز ادل  ت. امر به معروف و 

 داللت آيه بر رجحان
دارند و زکات را فرمايد مؤمنان کسانی هستند که اگر متّکنی در زمني پيدا کنند و امکانات و قدرتی داشته باشند مناز را به پا میاين آيه می

ی از منکر میدهند می کنند و اين تکاليف عمل میمؤمنان اين است که اگر قدرت پيدا کردند هم خود به  ه، نشانکنندو امر به معروف  و 
ی از منکر می هنشان. کنندديگران را به مست آن دعوت می نيز های الزامی کند، ولی اينکه اين از نشانهمؤمن اين است که امر به معروف و 

گويد اگر اينها قبلی داشته باشد، می هواضحی وجود ندارد، البته اينجا شايد اشعاری بيش از ادل ههای رجحانی قرينمؤمن است يا از نشانه
ی کنند، يعنی اگر اين توانايی را به دست آوردند گويا اين کار را ترک منیقدرت پيدا کنند قيام به اين امر می کنند يعنی گويا امر به معروف و 

کند، اينها در حّد اشعارات است و را ترک منیاز منکر نيازمند به استطاعت و توامنندی است و کسی که اين توامنندی را به دست بياورد آن 
ی از منکر و مهني يک آيه، منی توانمنی توانستيم از اين استفاده کنيم که از اين وجوبی را استفاده کرد، يعنی اگر ما بودمي و امر به معروف و 

 اين امر برای اينها واجب است.
 



 3525: همار                                   معروف و نهي از منكر امربه                                                                         

3 

 »َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض  «مفهوم 
ند اهبعضی خواست، قدرت اجتماعی است که مراتب دارد يعنیعنای عام دارد ولی متکن فی األرض نوع خاصی از قدرت متکن يک م

گوييم ولی قدرت اجتماعی دارد، گاهی حاکميت دست اينها نيست ولی اقليتی است که خيلی بگويند اين يعنی حکومت، ما حکومت منی
 قدرت دارد. 

گوييم يعنی حاکميت ها مینيست که ما خيلی وقت نيزمطلق متکن نيست ولی خصوص حاکميت  ْم ِيف اْألَْرضِ َمكَّنَّاهُ  مراد از متکن در
 گويند، تعبري متکن فی األرض منیرا با بلکه أمٌر بَني األمرين است، مطلق متکن 

 هاستطاعت و قدرت که از شرايط عاماينکه انسان بتواند و قادر باشد شخصًا مناز خبواند يا خنواند اين با آن ناظر نيست، شرط  .١
  ؛تکليف است اين مقصود نيست

 ؛مقصود نيست نيزحکومت  .٢
نَّاُهْم ِيف اْألَْرضِ مقصود از  .٣  اين است که نوعی توانايی اجتماعی دارد، اين توانايی اجتماعی گاهی شکل حاکميتی دارد، گاهی اين َمكَّ

اطور نيست و مهان است که امروز  اد می ه به آ ا را نيز شامل جتماعی که در درون حاکميت است آی ايهاگويند، قدرتمردم 
  .شودمی

 بندیمجع
 مراد آيه؛قدر وسيع است که بگوييم  نه آن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرضِ آيد به نظر می

  ؛کندفی األرض آن را نفی می زيرا، باشد های شخصیاست اگرچه متکنمطلق متکن  .١
  ؛آنقدر حمدد است که مقصود اين باشد که اينها حکومت را به دست گرفتندنه  .٢
 .بلکه معنای بينابني است يعنی نوعی توامنندی اجتماعی دارند .٣

 »أَقاُموا الصَّالةَ َو آتـَُوا الزَّكاةَ «مفهوم 

 اند؛ دهرا به دو شکل معنا کر » أَقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاةَ «بعدی اين است که در  هنکت

  ؛يعنی ترويج و تبليغ و به پا داشنت مناز است أَقاُموا الصَّالةَ گويند بعضی می .١
 های خمصوصاً قبل از انقالب بود، چنني برداشت

أَقاُموا الصَّالَة ، املعانی زيادُة املبانی تدّل علی زيادةِ يعنی مهان است که فرد خود مناز خبواند منتها  أَقاُموا الصَّالةَ اما واقع اين است که  .٢
اين است و  معنای آيه را رعايت کند و مناز درست و کامل خبواند، حداکثر پا دارد، شرايط و اطراف و جوانب يعنی مناز را خوب به

قدرت اجتماعی رض و عدهد، اينها متوقف بر متکن در يعنی اينکه مناز را خبواند، آتوا الزّکاه يعنی اينکه زکات را می أَقاُموا الصَّالةَ لذا 
 نيست.
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ی از منکر«  ويژگی جامعه اميانی» امر به معروف و 
خواهد و توانايی اجتماعی منی برپا کردن مناز و پرداخنت زکات ؛، نه حکومتداشنت توانايی اجتماعیيعنی  َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرضِ ِإْن پس 
بعدی است که  هواقع جمموع است، جمموع مجل بعدی در هبه اين است که مجلپس مجع اين دو نکته خواند، اين است که مناز را می معنای آن

-خواهد بگويد اگر قدرت اجتماعی داشتند اين جمموعه هم مناز میاست و درواقع می أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن اْلُمْنَكرِ ترکيز آن نيز روی 
ی از منکر می ،دهندهم زکات می ،خوانند اينجا  ـ ای داردشود ـ حالت بستهدر جامعه اجرا میبسته کنند، يعنی اين هم امر به معروف و 

آيد اينجا م مستقل چيزی دارد ولی به نظر میگوييم اصل احنالل است و هر کداشايد خيلی حالت استغراقی، احناللی نداشته باشد، چون می
ای زکات و امر به معروف و تمناز و اي های است يعنی وقتی قدرت اميانی شکل گرفت، اقامحالت بستهماعی مجعی مقصود است و ديد اجت

ا يک حکم های متعدد يکجا میواقع اين برخالف اينکه وقتی مجلهشوند، شايد اين باشد يعنی در ی از منکر باهم حمقق می آيد، تک تک آ
الَّذيَن ُهْم ، ٢أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنون، َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ ، َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروفِ يک حکم است، ١»ْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّة يَ «مستقل است، 

اما اينجا برای حل حبث قبلی که دو نکته را بيان کردمي بايد بگوييم اين  هستنداستغراقی  هر کدام از اين عبارات،، ٣َصالِِْم خاِشُعون يف
در  های اگر قدرت اميانی باشد بايد متام اين ويژگیاميانی است، جامعه و قدرت هجامع هنشان هاخواهد بگويد اينمی ایبستهجمموعه به صورت 

 آن حمقق شود.

 مجع بندی
  است که؛اين  در اين آيه وجود داشتی که نکات

های بعدی را يا بايد جمموعی در باشددر اين صورت حتليل مجلهمنی نيزحکومت نيست ولی قدرت فردی  ،َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرضِ مراد در  .١
-به مستحق می گريدهم دارد، هر کسی که زکات به مالش تعلق می آتـَُوا الزَّكاةَ را به اين معنا بگريمي ولی  أَقاُموا الصَّالةَ نظر بگريمي يا 

 دهد.

َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو يا بايد أقاموا و آتوا را ترويج اجنام بدهی يا بايد بگويی اينجا مقصود باهم است، آن  بايد گفتمکنا  هقرين در مورد
ی. نتيجه يکی است ولی دو احتمال دهد يعنی خودش است و به ديگران نيز توجه دارد، با أمدر واقع اينها را بست می نـََهْوا َعِن اْلُمْنَكرِ  ر و 

 کند؛ است و خيلی فرق می

 وا و اتوا يک بار اجتماعی دادميغهای بعدی حمفوظ است و به أقاميجه اين است، حالت استغراقی مجلهگوييم آن نتگاهی می .١
يعنی ای ببينيم، بستهوقت ما بايد اين را  گوييم ندارد، آنگوييم أقاموا و آتوا در قرآن بار اجتماعی به آن معنايی که میگاهی می .٢

ی از منکر مهه باهم مجع شده است. اميانی جامعه هجامع  ای است که اين تکاليف با امر به معروف و 

                                           
  104. آل عمران، آيه  1
 1. مؤمنون، آيه  2
 2آيه . مؤمنون،  3
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 سوره حج ٤١اشعار به وجوب در آيه 
اين است که  هنشانبيان اين  دهند،میاين کار را اجنام  داشته،گويد اگر متکن ای نگاه کنيم که مین آيه نيز خمصوصًا اگر حالت بستهاي

کردمي ولی اشعار به ولی باز سخت است که بگوييم اگر اين آيه تنها بود از آن وجوب استفاده میآيه وجود دارد اشعار به وجوب در اين 
 خيلی بيشرت از بعضی آيات ديگر است. وجوب در اين آيه

 سوره لقمان ١٧آيه 
ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم  يا بـَُينَّ أَِقِم الصَّالَة َو ْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصِربْ َعلى«لقمان است؛  هسور  ١٧ ههشتم آي هآي
بِاْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصِربْ  أَِقِم الصَّالَة َو ْأُمرْ فرمايد دارد؛ می خود لقمان است که لقمان به فرزند ههايی در سور ؛ اينها توصيه٤»اْألُُمور
 کنم؛ که بيان می  وجود دارددر اين آيه نيز چند نکته  ؛ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمور َعلى

 آيه بر رجحان شرعی داللت
به فرزند خود داده است و فرمان لقمان هم فرمانی بوده شود يا خري؟ اين فرمانی است که لقمان يکی اينکه از اين آيه وجوب استفاده می

حضرت لقمان است که به عنوان يک فرد اهلی بوده؛ يا پيامرب يا شأن  هاست که اهلی بوده است، با حتفظ بر اينکه اين امر است و از ناحي
 .داشته است پيامربی داشته است، ظاهر روايات اين است که پيامرب نبوده گرچه آن مقامات و آن شأن را

 سالم هللا عليهوجوه اوامر حضرت  لقمان 
 کند يا خري؟ کند آيا داللت بر وجوب میامری که او می 

اين از طرف خداوند اين است که  آنکند، ظاهر کند و اين داللت بر وجوب میممکن است بگوييم او به عنوان شأن پيامربی امر می .1
واسطه و مبلغ است، اين يک احتمال است که اگر شأن مبلغی داشته باشد حکم اهلی را کند يعنی خدا فرموده و او را ابالغ می
 کند. بيان میخود  برای فرزند

کند، اين امر به معروف نوعی شأن واليت پدری را اعمال میجناب لقمان ممکن است بگوييم اينجا چون پدری و فرزندی است  .2
 اجنام بده.د اين کار را گويچيز خوبی بوده منتها او از موضع پدری می

نصاحيی که به ـ ، آمده است هايی از اين قبيلنصايح شخصيتنصايح لقمان يا  به عنوانين آيات و در روايات ااوامری که از لقمان در 
 ؛ بنابراين خواهند بودمشمول اين دو احتمال  ـ فرزندان و به نزديکان است

 تبليغ اهلی استغن ابالغ به عنوان يک احتمال اين است که اي .١
د، اين چيز خوبی بوده کناحتمال دوم اين است که اين ابالغ تربيتی خانوادگی است، او به عنوان ولی و دلسوز فرزند به او توصيه می .٢

است الزام شرعی از آن  أمر باملعروف هم اگر باشد ولی چون فضا، فضای تربيت خانوادگی و واليی کند. الزام در ومی و او الزام
 آيد. ون منیبري 
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 وجه احتمال اول؛ قرينيت ذکر اوامر لقمان در قرآن
کند ولذا اين يک امر مولوی شرعی خدا از او نقل می گفته شود آمدن اين اوامر در قرآن شاهدی برای احتمال اول است،ممکن است  

شد که قرآن اين را قبول پشينيان در قرآن دليل می هبه يک چيزی از سنت و سري  هکند، اما جواب اين است که اشار است که او دارد ابالغ می
کند شايد آن نصيحتی میبه فرزند خود کند اما در جايی که فضای خانوادگی است و دارد و از موضع شرعی و مولوی تقرير و تثبيت می

گويد مشا برويد و از ين را قبول دارد و میدهد، خدا هم اپرورش می است و او از موضع واليی خود تربيتی هاين فضای ويژ  قرينيت نباشد؛ زيرا
گويد بچه را يک حالتی مانند اينکه می !؟موضع واليی فرزندانتان را واداريد، امر کنيد و ... ولی اينکه او هم واجب است اين کار را بکند

 مترين بده، برای مشا الزم است اين کار را بکنيد ولی بر او الزم نيست.
شود، ممکن است يک شود ولی الزام شرعی استفاده منیيت اين الزام معلوم نيست البته رجحان شرعی استفاده میدر حبث اول گفتيم شرع

 امر واليی باشد.

 بيان اقوال در داللت آيه
 کند، اين يک شاهد است. گويند سياق الزام را تضعيف میبعضی می .١
 دو اشکال دارد زيرا؛ يعنی کار واجب است، اين هم زمی، امر عَعْزِم اْألُُمورِإنَّ ذِلَك ِمْن گويند مقابل برای الزام می هبعضی در نقط .٢

ِإنَّ متعدده است، ک هم بکنيم اين مثل استثنای خورد نه به مهه، اگر شبوصف علی ما أصابک می احتماال ِمْن َعْزِم اْألُُمور اوالً   .١
متيقن است و به مهه  برگشت آن به مورد آخرد به مهه خبورد، ر ال دااحتمال دارد به آخری خبورد، احتم ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمور

 نياز به قرينه دارد.خوردن قرينه 
 اند.رحوم عالمه راجع به اين حبث کردهترديد است که داللت بر وجوب کند، م ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموردوم اينکه  .٢

 سالم هللا عليهخماطب اوامر حضرت  لقمان 
چون اين خطاب، خطاب مشخصی است و ، َو ْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكرِ خطاب جناب لقمان بر درصورت استفاده الزام شرعی از 

 به مهه تسری داد؟  توان اين خطاب راآيا می ، سؤال اين استاست خود خطاب لقمان به فرزندان
 د دارد؛ در اين دو احتمال وجو  ؛آيد بلهبه نظر می

ی الغااگر از اين آيه الزام شرعی به دست آوردمي،  ؛شود و برای مهه واجب استی خصوصيت میالغايک احتمال اين است که  .١
خصوصيت آن بعيد نيست و وجهی برای فرزند لقمان و اين و آن ندارد، اگر از مسئله قبلی عبور کردمي يعنی گفتيم از اين الزام 

-شود و مهه را دربرمیی خصوصيت میالغاحبث تربيت خانوادگی، در اين صورت بعيد نيست که بگوييم شود نه شرعی استفاده می
 گريد؛

  ء خصوصيت منود و به متام مکلفني سرايت داد.الغاتوان منیآيه مربوط به حبث تربيت خانوادگی است و ولی احتمال دارد که بگوييم  .٢

 آيه استفاده کرد. از اينتوان وجوب را منیايتاً اين است که 
 


