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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

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

ی از منکر  هدر قاعدابتدا  توانستند می ای استدالل کردمي کهدوم به قواعد عامه هدر مرحل واستدالل کردمي به حکم عقل امر به معروف و 
ی از منکر را نيز دربربگريند و  منودمي. قرآن استدالل  هسوم به آيات شريف هدر مرحل امر به معروف و 

 م؛ يکنمی بيانديگری نيز است که فهرست وار  در آيات شريفه دوازده آيه را بررسی کردمي، آيات

 مرمي هسور  ٥٥ هآي
، در اين آيه »َو كاَن يَْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّالِة َو الزَّكاِة َو كاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيًّا«حضرت امساعيل است؛  مرمي است که در مورد هسور  ٥٥ هآي

 وجود دارد؛واضح در اين آيه  هابراهيم است يا امساعيل ديگری است. چند نکت اختالف وجود دارد که امساعيل مهان فرزند

 سوره مرمي ٥٥اختصاصات آيه 
 اين آيه نسبت به برخی از آيات قبلی از سه جهت تقيد و اختصاص دارد؛  

ی خصوصيت اجنام داد، پيامربی از انبياء سلف بوده است  الغافاعل اين پيامربی بوده است، اگر خبواهيم اين را تعميم دهيم بايد  .١
 که حبث آن در آيات قبل شد. 

-میحمسوب امر به معروف در فضای خانواده  هخماطب اين امر عامه و عموم مکلفني نيستند، اهل هستند و لذا اين آيه از ادل .٢
 شود. 

 ؛ مأموربه هم اينجا مطلق معروف نيست بلکه صاله و زکات است .٣
 ادت است که يکی بدنی و يکی مالی است. بعضی آيات ديگر فقط صاله داشت اما اينجا صاله و زکات دارد. دو عب

 ی خصوصيت در اختصاصاتالغا
ی خصوصيت کنيم، باالخره الغانياز به اطمينانی دارد و بعيد است که نسبت به اهل  سه جهت در هر يک از اينی خصوصيت الغا

ايت امر که در فضای خانه تکليف ويژ نسبت به اين يک ويژگی دارد   ی الغا تواناين است که ب ه است و نسبت به صاله و زکات 
عبادی بدنی و مالی دارد، ممکن است بگوييم چيزهای ديگر نيز  هخصوصيت کرد و بگوييم در تربيت خانوادگی غري از صاله و زکات که جنب

دارد و عمده اين است که اين ارتباط با حبث فضای خانواده و روابط ميان اعضای به هر حال اين از سه جهت ويژگی  .مهني حکم را دارد
 خانواده دارد.
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 »استمرار بر امر راجح«قرينيت 
ای بر اين باشد که از تمرار بر امر راجح شايد قرينهاساند و اين مؤکد وجوب است و رسکاَن يأمُر است که استمرار را میالبته در اين آيه  

ا فقط رجحان فعل را میآن وجوب  رساند مگر بتوان استفاده کرد. قبًال گفتيم بيان فعل برای معصوم يا اوليای اهلی يا ذکر کردن اوصاف آ
بااليی بوده و مثًال وجوب بوده است،  های باشد، اينجا ممکن است کسی بگويد کاَن يأمُر دال بر اين است که رجحان در يک درجاينکه قرينه
شود ولی به هر حال چون استمرار بر يک امر راجح مستحبی هم در اوليای اهلی می ـ من خيلی مطمئن به اين نيستم ـ مال استاين هم احت

 شود به آن اطمينان داشت.اگر اين کاَن يأمُر را بگريمي و يک مقدار هم قرائن ديگری را بپذيرمي احتمال داللت بر وجوب دارد ولی باز هم منی
 

 علقسوره  ١٢آيه 
  »، َأْو أََمَر بِالتَّْقوىأَ رَأَْيَت ِإْن كاَن َعَلى اْهلُدى« علق است؛ هسور ١٢ بعدی آيه هآي

 دارد.نيز در اينجا امر به تقوا آمده است که مشول خوبی  .١

 سوره حنل ٧٦آيه 
به امر به عدالت  در اين آيه خداوند »ِصراٍط ُمْسَتقيم َعلى َهْل َيْسَتوي ُهَو َو َمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو ُهوَ «حنل است؛  هسور  ٧٦ هپانزدهم آي هآي

 کند. ترغيب می

 اين آيه رجحان باشد؛ حداکثر داللت .١
-واقع عدالت در روابط اجتماعی است که امر خاصی را ترغيب می شود درمأموربه آن عدل است که عدلی که در اينجا گفته می .٢

 کند.

 سوره آل عمران ٢١آيه 
ِإنَّ الَّذيَن َيْكُفُروَن ِبآياِت اهللَِّ َو يـَْقتُُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ َحقٍّ َو «کند آل عمران است که گروهی از کفار را بيان می هسور  ٢١ هشانزدهم آي هآي

ْرُهْم ِبَعذاٍب أَليم ا اين است  اينها انبيا را میگويد می »يـَْقتُُلوَن الَّذيَن يَْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فَـَبشِّ که آمران کشتند و از مجله کارهای مذموم آ
  .کشتندبه قسط را می

 شود.وجوب از آن استفاده منی و است ی راجحگويد که امر به قسط امر به طور ضمنی می وجود ندارد ودر اين آيه نيز اطالقی  .١

 سوره اعراف ١٩٩آيه 
 ؛ »ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر بِاْلُعْرِف َو َأْعِرْض َعِن اْجلاِهلني«اعراف است؛  هسور  ١٩٩ ههفدهم آي هآي
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 سه فرمان به پيامرب
 :فرمايددهد، میمیصلی اهلل و عليه و اله خدا سه فرمان به پيغمرب اکرم 

  ؛بنای تو در ارتباط با مردم بر عفو و گذشت باشد .١
  ؛در مسائل دينی بنای تو بر امر به معروف باشد .٢
 اعراض کن.  نيزاز جاهالن  .٣

فرمايد عفو کن، امر به کند و بعد از آن میفرمايد اثر منیقبل می هکنيم. در آيرضات امر به معروف حبث میااين آيه را در معبعدها 
 معروف کن و اعراض از جاهالن کن.

 موارد عفو
 عفو در دو سه جا است؛ 

 ؛گويد ببخشکند میيکی در روابط شخصی است که وقتی کسی اذيت می .١
 يکی اين است که درواقع وقتی کسی خطايی کرد و توبه کرد روابط مشا نيز با او خوب باشد ولو در امور دينی.  .٢

 ی خصوصيت در خماطبالغا
 .توانی خصوصيت کرد يا خري؟ که شايد بالغا تواناست و بايد ببينيم میصلی اهلل و عليه و آله اين خطاب به پيغمرب اکرم 

 سوره طه ١٣٢آيه 
 ؛حبث تربيت خانوادگی است و مربوط بهطه  هسور  ١٣٢ ههجدهم آي هآي

 ؛»َو ْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َو اْصَطِربْ َعَلْيها ال َنْسَئُلَك رِْزقاً َحنُْن نـَْرزُُقَك َو اْلعاِقَبُة لِلتَّْقوى«فرمايد خطاب به پيغمرب می  .١
 اين آيه خمتص به اهل است؛ .٢
 به آن مناز است. مأموٌر  .٣

به هر وليی و هر کسی که پدر البته به احتمال قوی  ؛از اين سه جهت خاص است و مربوط به تربيت خانوادگی استسوره طه  ١٣٢آيه 
 .کردی خصوصيت  الغامفاد آيه را اين توان باشد يا اهلی داشته باشد می

 سوره حشر ٧آيه 
اُكْم َعْنُه فَانـَْتُهوا َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشديُد اْلِعقابما آتا «باشد؛ سوره حشر می ٧آيه نوزدهم  هآي َ -است که می »ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما 
 پيغمرب عمل کنيد.به اوامر و نواهی گويد 
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 سوره اعراف ١٤٥آيه 
 ».يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنهاَفُخْذها ِبُقوٍَّة َو ْأُمْر قَـْوَمَك «اعراف است؛  هسور  ١٤٥ هبيستم آي هآي

 مثره فحص در ادله خاصه
در ذيل اين آيات چند ، حال بايد کردميحبث   به شکل امجالیمفصل و تعدادی را به صورت تعدادی از آيات را در ضمن مباحث گذشته 

 .مطلب را بيان کنيم

ی از منکر«دامنه وجوبی و استحبابی   »امر به معروف و 
  ؛اين آيات استفاده کردمي هاز جمموعدو قاعده را 

ی از منکر در واجبات و حمرمات .١   ؛وجوب امر به معروف و 
ی از منکر در غري واجبات و حمرمات. و رجحان استحباب  .٢  امر به معروف و 

 هکه مه  وجود داردعامه  ایههم قاعد خاصه و هقاعددر خصوص واجبات و حمرمات هم طور که در ضمن آيات نشان دادمي  مهان
نويسيد اجنام تفکيک اين آيات را وقتی میـ  کند.گريد، طبعًا در مستحبات و مکروهات حالت استحباب پيدا میمیدربر ترجيحيات را 

 ـ نها مطلق است.يدهيد، اين ده مورد خاص الزاميات است و ا

ی از منکر«قواعد   از منظر خماطبني آيات» امر به معروف و 
 ؛ باشندمیديگر مشتمل بر چند قاعده و حکم  یمنظر  مورد حبث ازآيات 

 قاعده عام
ی از منکر به مثابه قاعديا رجحان قاعده وجوب  ـ  مکلفان  هگويد مهاين قاعده می ؛مکلفني بودنسبت به متام العامه  هامر به معروف و 

ی از منکر  ـ البته با شرايطی که بعد خواهيم گفت  .هستندها و منکرها ه متام معروفنسبت بمأمور به امر به معروف و 

 قاعده ناظر به علما
ْمثَ «سه مورد از اين آيات مربوط به علما بود؛ يا ، دو استای ناظر به علما دوم قاعده هقاعد َلْو ال يـَْنهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر َعْن قَـْوهلُِِم اْإلِ

ی از منکر می، در روايات نيز ١»َو َأْكِلِهُم السُّْحتَ  حث اصولی  ابمطبق کند؛ ـ مواردی وجود دارد که به علما خطاب به امر به معروف و 
   ؛کنداول نيست و خود يک هويت مستقل دارد منتها وقتی مجع شود تأکد پيدا می هاين قاعده مصداق قاعد ـ گفتيم

                                           
 63. سوره مائده، آيه  1
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 » الرَّبَّانِيُّوَن َو اْألَْحبارُ «مصاديق 
ی از منکر است بلکه مقصود احبار و مقصود از علما در اين  قاعده علم به معروف و منکر نيست که از شرايط امر به معروف و 

به علم شرط مطلق  ظداند، مقصود ما از علما اين است واال جمرد تلفربانيون است يعنی کسی که شأن عامليت دين را دارد و معارف دين را می
ی از منکر است، می هم طبقٌه خاصه هلم  مبادر اينجا مقصود علما است  ،ويد مشا بايد عامل باشيد تا بر مشا واجب باشدگامر به معروف و 

 گنجد.رواياتی نيز دارمي که در ذيل اين قاعده می است؛دين ال ةعاملي هشأٌن و ملک

 قاعده ناظر به حکومت
ی از منکر مربوط به حکومت است، کسی است که دارای زعامت و واليت و حاکميتی است که  هسومني قاعد خاص امر به معروف و 

تواند جدا باشد در تواند مهراه با مهان عنوان عامل باشد اگر بگوييم واليت مهيشه بايد با عامل باشد، مهچنني میاين واليت و حاکميت می
 عامل زعامت را به شخص ديگری واگذار کرده است، به هر حال عنوان حاکميت دارد. کسی آن نباشد يا نظر  جايی که 

 توانست به اين ربط پيدا کند؛ دو آيه می

-هحاکم يا طبقمراد از آن را گر که ا   ٢»ْلُمْنَكرِ الَّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن ا« .١
شايد حکومت نباشد و توانايی و قدرت ِإْن َمكَّنَّاُهْم البته گفتيم  در نظر بگريمي، دارای قدرت و توان يعنی نقش مؤثر دارند ای که

ظهور دربرگرفته، تر شايد حاکميت را قوی ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرضِ های ديگر، البته بعد به ذهنم آمد که اجتماعی باشد ولو در قالب
 . بيشرتی در آن داشته باشد

ما ْن َأْجنَْينا ِمْنُهْم َو اتـََّبَع الَّذيَن ظََلُموا فَـَلْو ال كاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَـْبِلُكْم أُوُلوا بَِقيٍَّة يـَْنَهْوَن َعِن اْلَفساِد ِيف اْألَْرِض ِإالَّ قَليًال ِممَّ «آيه در مورد  .٢
اند يعنی اشخاص ذو اثر و متمکن بودند، و البته در ند که مقصود يعنی کسانی که ماندهابعضی گفته ٣»أُْترُِفوا فيِه َو كانُوا ُجمْرِمني

 روايات نيز دارمي.

 قاعده ناظر به خانواده
ی از منکر  هقاعد نيچهارم روايات معتربی   هبه اضاف ٤أَنـُْفَسُكْم َو َأْهليُكْم ناراً ُقوا خانواده است که هم  مربوط بهخاص امر به معروف و 

ی خانوادگی را بيان می  کرد.که در ذيل آن وارد شده است، هم چند آيه از اين جمموعه آيات در ارتباط با تربيت خانوادگی بود که امر و 
هر يک از اين چهار مورد  کند.اگر مجع شوند تأکد پيدا می ها قواعد مستقله است منتهاست که از اينجا استفاده است، ايناين چهار قاعده ا

  شود؛دو قاعده را شامل می

 ؛الزاميات هالزامی دارد در حمدود هقاعد .١
 گريد.میدربر ترجيحی عام دارد که رجحانيات را  هقاعد .٢

                                           
 41. سوره حج، آيه  2
 116. سوره هود، آيه  3
 6. تحريم، آيه  4
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 ؛ شده استبنابراين دو مطلب باهم مجع 

ی از منکر يک  .١   وجود دارد؛ترجيحی عام  هقاعديک  والزامی  هقاعددر امر به معروف و 
ی از منکر گفته شد؛چهار قاعده  .٢   مستقل ديگر نيز در مورد امر به معروف و 

 شود استفاده کرد.شود. اين چيزی است که از خود آيات میکنيم و در حقيقت هشت قاعده میدر هم ضرب می

 اوامر و نواهی در سريه انبياء
ی از آياتی از  ی بود اما ه مورد بررسی قرار گرفت، در حمدودهمنکر کامر به معروف و  در قرآن از  آيات بسياریای بود که واژگان امر و 

اعبدوا رّبکم، گويد هود، شعرا، انبيا می هداشتند؛ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا رّبکم، سور  امری وجود دارد که پيامربان به امت خوداو 
-هسري انبيا کرد، ها را ذکر میرمشردمي که کان يأمر أهله و سريهبنابراين ما غري از اين آياتی که ب، اينها را بايد در نظر گرفت؛ هللا ااطيعوا اهلل، اتقو 

رب گويد کان يأمر بالعباده بلکه پيغمکردند، منیها منع میدادند و از بدیدهد که به خوبی ها فرمان میداشتند که قرآن آن را نشان می ای
امر نيامده است يا وقتی  هدر آجنا کلم ؛امر در اينها باشد هگفت اعبدوا اهلل، اين مصاديق امر است بدون اينکه مفهوم به محل اوليه کلممی
ی  کان يأمر يا آمرون باملعروف و ناهون عن املنکرکند با عنوان اينکه  پيغمرب را نقل می هسري  اين کلمات نيست ولی واقعًا مصاديق امر و 

ا را بيان می أقيموا گويد اين کار را بکنيد و اين کار را نکنيد؛ کند، چون در قرآن گاهی خود خدا میاست و سريه و روش رفتاری و عملی آ
امر داشتيم اوامری دارمي که مصداقی گاهی  هکه کلمگفتند. غري از اين جاهايی  طور می گويد پيغمربان اين، گاهی قرآن میالصاله و کذا و کذا

کنند، اين خود داستانی است که از اين قبيل شود از خدا به غري خدا تسری کرد، گاهی انبيا امر به معروف و منکر میکند که منیخدا امر می
 اين قبيل.، و از اعبدوا رّبکم، اتقوا اهللکردند؛ صدها امر در قرآن دارمي که پيغمربان امر می

ی از منکر می از طرف انبيا صادر شده استهايی که فرمان گنجد؟ دو سه سوال در مورد اينها گنجد يا منیدر باب امر به معروف و 
  وجود دارد؛

ی از  »يزانَ يا قَـْوِم اْعُبُدوا اهللََّ ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغْريُُه َو ال تـَْنُقُصوا اْلِمْكياَل َو اْلم«يک سوال اين است که  اينها مصاديق امر به معروف و 
 کنيم يا اينکه اينها درواقع بيان حکم اهلی است منتها در اين قالب؟منکر به مفهومی است که در اينجا حبث می

 احتمال است؛  سهپس 

ی از منکر است يعنی شرايط امر به معروف و  .١ ی از منکر بوده است و احتمال اول اين است که اينها از قبيل امر به معروف و 
 ار را بکنيد و اين کار را نکنيد؛گويد اين کمی

 مقام، مقام تبليغ است؛احتمال دوم اين است که اين  .٢
ا بوده است ولی به نظر می ا در خيلی مواقع اين را ا بسياریآيد احتمال دوم اقوی است، البته اين تبليغ ناظر به مشکالت آ ز آ

طور گفته است منتها فرمان و تبليغ او ناظر به مشکالت موجود  خواهد بگويد خدا ايندهد در واقع میرمان میدانستند. او که فمنی
ا بوده است و آن قرينه منی ی بوده استآ چون مثًال قوم لوط يا قوم عاد يا قوم مثود مبتالی به چيزی  ،شود که اين مقام امر و 

ی از منکر ندار و خمتصات  یبودند، اين اوامر مشرتکات ا است چون امر به معروف و  در مواردی مصداق د که ناظر به مشکالت آ
طور باشد، اينها در مقام دانند و در آستانه يا در حال ارتکابند، اما اينها بعيد است اينکنند، میدانند و خالف میکه اينها می  دارد

گوييم هيچ جا غري از اين نيست ولی اصل اين است  ی دومی است. البته منیخواهد حکم خدا را ارشاد کند، اولتبليغ است يعنی می
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ی انبيا اهلی مقام، مقام ارشاد و تبليغ است يعنی قاعد ارشاد توجه   هاينها را بايد در قاعد هارشاد است، مه هکه در صدها امر و 
ی از منکر خاص به اين معنا باشند بعيد است.  کنيم نه در اينجا، احتمال اينکه از باب امر به معروف و 

کند برای جاهالن جامع و مشرتک است يعنی وقتی اين امر را می یالبته احتمال سومی نيز وجود دارد که بگوييم اينها درواقع چيز  .٣
در بيانی  زيرا اينکهی به معنای خاص است. مشکلی هم ندارد که اينها را در قدر مشرتک مجع کنيم ارشاد است، برای عاملان امر و 

ی خاص  تواند واژه در مهان معنای موضوٌع له شود واال لفظ میقرائن استفاده می از روی، بيشرت باشدمقام ارشاد يا در مقام امر و 
 استفاده شود. اين هم بعيد نيست.


