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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

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

ی از منکر  امربه معروف و 

ی در واجبات و حمرمات/  ادله خاصه  هياول حکم ی از منکر«امر و   »امر به معروف و 

 مثره فحص در ادله خاصه
  بيان شد،جمموعه آيات چند مطلب مهم در ارتباط با 

ی از منکر  .١  دو سطح دارد؛قاعده امر به معروف و 
 سطح الزامی   .١
 سطح ترجيحی  .٢

 شود.و لذا دو قاعده می

ی از منکر قاعده  .٢  شود؛ از منظر ديگر به چهار قاعده مبدل میامر به معروف و 
  ؛قاعده عامه للمکلفني .١
 ه علما؛خاصه بقاعده  .٢
 قاعده خاصه به حکومه؛ .٣
  .به خانوادهقاعده خاصه  .٤

است و درواقع امر در شود اين است که ناظر به امر تبليغ جمموعه اوامر و نواهی که از انبيا عظام در قرآن نقل میاحتمال اقوی در  .٣
 مقام ارشاد و بيان حکم اهلل است.

 ست ولی عرض ما اين است که با قطعهای بعدی اای برای حبثکنيم البته بعضی زمينهچند مطلب ديگر نيز بيان میـ 
 ـنظر از اينکه به روايات برسيم در خود آيات اين نکات قابل توجه است.

 »ی از منکر امر به معروف و«ظهور آيات در عنوان 
ی است به مهان معنايی که سابق عرض میظاهر اين آيات با قطع نظر از اينکه دليل و قرينه خاصه  ؛کردميای داشته باشيم مهان عنوان امر و 

ی در مراتب  ی از منکر«دامنه مشول مفهوم امر و   »امر به معروف و 
  ؛ی است ای که در امر وبنابراين با آن معنا و مفهوم اوليه
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ی در اينجا رضا و کراهت باطنی را  .١ گريد، اگر هم دليلی بر رضا و کراهت باطنی داشته باشيم با عنوان مستقل است منیدربر امر و 
کنيم تواند مفهوم امر را توسعه دهد که بعد بررسی میمگر اينکه در روايات دليل بگويد اين هم امر است، آن به حنو حکومت می

ی به مشار منی  واال رضا و  آيد. کراهت نسبت به طاعت و معصيت جزء مراتب امر و داخل در مفهوم امر و 
مشمول امر  نيز اشود، اقدامات عملی که مربز بعث و زجر نيست، آطور که اقدامات عملی که در بازداشنت از گناه اجنام می مهان .٢

ی نيست، اقدامات عملی که او در مقام بعث و زجر به  شکند، در ذهنش بعث و زجر آن طرف نيست و آالت گناه را میو 
  ؛اعتباری که متوجه شخص شود وجود ندارد

ی کنار بگذاريد، آيات قرآن هم هيچ ـ طور که قبًال نيز در يکی از آيات عرض کردمي  مهانـ بنابراين  بايد دو طرف را از مقوله امر و 
ی شامل   آيات دقت کنيد، مهه  متامدر يعنی اگر  ؛ای خالف اين نداشتندقرينه ی هم رضا و کراهت باطنی  هستندکلمه امر و  و امر و 

ی خارج است اما ممکن است بقيه  ؛خارج از دامنه آن است و هم اقدامات عملی که مربز بعث و زجر نيست، اين دو طرف از امر و 
م، مجله و کالمی را بگويد که بعث و زجر اعتباری در آن است يا با مراتب را بگوييم که مشمول مفهوم است، آجنايی که با سخن و کال

گريد و الزم نيست کالم باشد، بلکه اگر چيزهای غري کالمی هم میدربر اشاره باشد يا با فعلی باشد که مربز بعث و زجر است، اينها مهه 
  ؛گريدمیرا نيز دربر مربز باشد 

ی بعث و زجری که به هر مربزی ابراز شود حتی مربزی که عرفًا مربز نيست ولی او نيت ابراز بعث و زجر به او   البته در اينکه امر و 
  .گريددربر های اصولی تأملی وجود دارد ولی بعيد نيست که القای خصوصيت اين قسم را نيز کرده است، در اين حبث

 مجع بندی
دانند، چه کالمی، چه قولی، چه مربزی باشد که عقال آن را مربز می  ابراز شود، چهتوسط فعلی بنابراين هر جا که بعث و زجر اعتباری 

ی از منکر اينکه او شخصًا قصد ابراز کرده است، بعيد نيست اين حيطه وسيع مشمول خطابات وجوب يا استح باب امر به معروف و 
ی يعنی مربزهای متعارف که بعث و زجر را مگر اينکه کسی اين را هم نپذيرد و بگو  شمول املفهومی يا إللقاء اخلصوصيةلشود، يا  يد امر و 
شود ولی بعيد نيست که فرض قبلی را کند که اگر اين باشد دايره کمی حمدودتر میکند و مربزهای عرفی عقاليی که او آن را قصد میانشا می

ای خالف اين پايه کنيم تا ببينيم قرينهروايی تکرار می هایاين را بار ديگر در حبثب طبعًا داخل در اين عنوان نيست.ـ بپذيرمي اما بعضی مرات
 ـ است يا نيست.

 »منکر«و » معروف«عام بودن مفاهيم 
 زيراشود ها را شامل میمعروف و منکر در اينجا اعم است از امور اعتقادی، امور درونی و نفسی يا امور عملی و رفتاری، مهه حوزه

بلکه خلقيات و اعتقادات و باورها نيز وجهی ندارد ی واجب و مستحب يا رفتارهای حرام و مکروه معروف و منکر به رفتارهاختصيص دزدن 
 شود اجنام داد؛ البته در اينجا ختريج فنی قصه را دو گونه می ؛دنمهني حکم را دار 

 آيات و روايات برای آن پيدا کرد؛قرائنی از  توانمعروف و منکر مشول مفهومی دارد که شايد ب .١
مشول مفهومی ندارد چون اصل اين مفهوم شناخته شده و ناشناخته است، ممکن است بگوييم به اين دليل که درون و منکر  معروف .٢

شود، دارد که جوارحی و شناخته شده است و حس می يیاختصاص به رفتارها معروف و منکراين شکلی در مفهوم است  ایمايه
صورت  اگر کسی اين را هم بگويد در آن ؛گويندمنیمعروف و منکر  اآيد به آچشم منیاما باور و کيفيات نفسانيه درونی چون به 
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ی از منکر کن، در جايی که طاعت و معصيت است، بعيد نيست چون شرع وقتی می آن القای خصوصيت گويد امر به معروف و 
 کند، چه ظاهر باشد و چه باطن باشد، در نظام شرعی خود فرقی منی

  :ت است که بعيد نيست اگر بگوييماز اين جه
  ؛مفهوم شامل حوزه باور و صفات درونی، خلقيات و رفتارها مشمول اين مفهوم است .١
 بعيد نيست که القای خصوصيت کنيم.  ،اگر هم بگوييم نيست .٢

 گوييم خيلی قوی نيست، اين هم مطلب ديگری است که در اينجا وجود دارد البته آن احتمال ديگر هم منتفی نيست منتها می

قبلی را  ۀاحتمال ديگر اين است که بگوييم معروف و منکر يعنی ناظر به نظام رفتاری است که احکام جواحنی است واال هر دو حوز .٣
های جواحنی چه باورها، چه حاالت و ملکات و صفات، مهه مشمول فقه است، ممکن است کسی دانيم، حوزهنيز مشمول فقه می

آيد مفهوم الاقل با القای خصوصيت مشول دارد، البته اگر  شود ولی به نظر میرفتاری را شامل می ۀف و منکر فقط حوزبگويد معرو 
 طلبد.کسی شواهدی را پيدا کند شايد اولی باشد که در جای خود تتبع بيشرتی می

ی از منکر«فريضه   در اديان سابق» امر به معروف و 
ی از منکر خمصوص به امت اسالم است يا در امم سابقه  بوده است؟ اين حبث در کتاب دو جلدی مايکل کوک  نيزآيا امر به معروف و 

ی از منکر حبث کرده است که حبث نيز آمده است؛ هم از يک نگاه مذهبی، مذاهب اسالمی و مواضع متعدد آن ها را در امر به معروف و 
گومي درست است و در بعضی جاها اشکال هم دارد. هم اينکه با نگاه فرامذهبی يعنی با نگاه اديانی مسئله را بررسی  یخوبی است، البته من

ی از گويد که اين واژگان در چيزهای قبلی نيست ولی يک واژگان ديگری است که بیکرده است، البته در آجنا می ارتباط با امر به معروف و 
 منکر نيست.
يم از منظر قرآنی ببينيم مالحظه کرديد که مهني مفهوم به انبيا قبلی هم نسبت داده شده است و اصل هم اين است که با مهني اگر خبواه

ی از منکر  را با شواهد قرآنی در کنار  سابقهکند و لذا مفهوم بوده است نه اينکه قرآن به تعبري ديگری نقل می فريضه امر به معروف و 
ای در اديان کند که سابقهکه در آن کتاب از تورات و اجنيل و کتب متقدمني اديان ديگر به دست آورده است، تأييد می  برخی از شواهدی
 پيشني نيز دارد، 

ی از منکر«تفاوت اديان سابق و اسالم در فريضه   »امر به معروف و 
اصل وجوب عام و کامل تفاوت دارد، چيزی هم که در هايش هم کم نيست، احتماًال در اما آنچه که مسلم است اين است که تفاوت

ی از منکر به امم قبلی نسبت داده شده است مربوط به  است که  أُوُلوا بَِقيَّةٍ است يا  ...و الرَّبَّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر قرآن در حبث امر به معروف و 
 ای داشتند.های ويژههای ممتازی بودند و جايگاهاين نوعی انسان
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کسی استفاده کرد که اين ويژگی اين امت است يا در رواياتی شاهد معتربی  ١َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّةٌ اگر از ـ  عرض ما االن يک فرض استـ 
شود که شواهدی دارمي که در امم قبلی بوده است؟ جواب اين وقت اين سوال مطرح می های اين امت است، آنپيدا کرد که اين از ويژگی

  ؛با اين پيش فرض اين است که چيزی در امم قبلی بوده استسوال 

  يا به حلاظ ذات حکم دايره حمدودتر دارد؛ .١
 دايره حمدودتر دارد؛ يا به حلاظ خماطب .٢
  دايره حمدودتر دارد. يا به حلاظ مکلٌف به .٣

در آن کتاب در مورد اين خيلی حبث کرده است اما بيش از  ،اما اگر اين مفروض پذيرفته نشود خيلی الزام ندارمي اين تفاوت را قائل شومي
ی و اينها نيست.  ۀخواهد بگويد واژعرضی که االن کردم چيزی نيست، در آن کتاب ظاهراً می  امر و 

ی از منکر« مشول مفهوم  واجب بر خطابات » امر به معروف و 
ی واجبی که از آيات استفاده شد در چه موقعيتی است ؟ آيا مطلق است يا خاص به آجنايی است که فرد در شرف گناه و ترک يا امر و 

 ارتکاب است يا در حني ارتکاب است و استمراری است؟ 

ی از منکر«موارد عدم مشول   واجب» امر به معروف و 
هايی که فرد خماطب امر از موقعيتکه سه مورد   وجود دارداما قرائن لبی  نسبت به اين امر بيانی وجود ندارددر آيات  اگرچهآيد به نظر می

ا قرار می ی در آ  شود؛ از اين مشول خارج میگريد و 

 بوده است؛ که کسی فعلی را اجنام داده است ولی ارتکاب دفعی   در مواردی .١
 قق شد و ادامه هم برای اور کرد و حم، اگر از گناه عبو هگناه اجنام شد  ۀآخرين مرحل بوده است اماتدرجيی ارتکاب به صورت يا و  .٢

ی از منکر خارج است  ی کند از منکر کلمه  اگرچهمتصور نيست، اين از مشول امر به معروف و  ای که امر کند به معروف يا 
گويد اين فلسفه و جهتی دارد و منصرف از آجنايی است که کسی خالف را اجنام داد و متام درست است اما قرائن لبيه و عقليه می

د مثًال وقت گذشت و مناز خنوانده است يا گناهی اجنام داد که دفعی بود يا اگر هم دفعی نبود االن متام شد مثًال غيبت را اجنام ش
داد. جايی که گناه متام شد و نسبت به آينده در شرف نيست يا احتمال اينکه ارتکاب شود نيست، اين معلوم است که خارج از اين 

 حبث است. 
  .ه در جايی که کسی در شرف ارتکاب معصيت نيست و اصًال حمل ابتالی او نيستطور ک مهان .٣

ی است، کسی که در شرف ارتکاب معصيت نيست يا به خاطر اينکه مبتال به آن نيست و يا به خاطر  اين خطابات منصرف از امر و 
مال است، اين هم منصرف از آجنا است. اين دو طرف رود يا اگر هم است در حد احتاينکه او اهل اين گناه نيست و احتمالش هم منی

 قصه از مشول اين ادله خارج است، 

                                           
 104. سوره آل عمران؛ آيه  1
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ی از منکر«موارد مشول مفهوم   واجب» امر به معروف و 
ی در طيف ميانه قرار می در آن   ؛گريدصورت امر و 

ی می .١ متوقف کرد اينجا حتمًا جای امر به معروف و او را شود يعنی آن جاهايی که در حني ارتکاب معصيت است ولی با امر و 
 ی از منکر است. 

ی است. يک مورد اين است که در شرف ارتکاب است و اطمينان هم دارد که او مرتکب می .٢  شود اين نيز مشمول امر و 
يد نيست مشمول اين يک حالت هم اين است که اطمينان به اين ندارد که در شرف است ولی يک احتمال عقاليی دارد، اين هم بع .٣

 خواهيم بگوييم اگر ما بودمي و اين اخبار، اين حد داللت دارد.امر باشد. ما هنوز به روايات نرسيدمي، می

ی از منکر را هم در حکم عقل استوار کردمي، هم در پايهاجلمله فی ه شدهای طوالنی اجنام داددر اين حبث ـ آنچه های امر به معروف و 
-ها و خصوصيات اگر آن رواياتی هم که بعد به آن میقطع نظر از آيات، هم در خود آيات، و معتقدمي بسياری از اين ويژگیقواعد کلی با 

ا هم اين است که از آيات اين استفاده میها میرسيم نبود از اين شود، در مورد کم و زياد اين فرمول بايد شد فقيه استنباط کند، يکی از آ
کند و  ريزم تا بعد ببينيم نقل حديثی کجا را کم و زياد میعقلی، نقلی و آيات قرآنی را می ۀدهد. من پایدهد يا منیام میببينيم روايت اجن

 ـ کند.کجا ادامه پيدا می
ن مشول ها بريون است، دو مورد از اين فروض حتمًا داخل در ايپس اگر در مقام فهم منت ما و آيات باشيم، دو فرض حتمًا از مشول اين

 است، يکی را با احتمال گذشتيم تا به روايات برسيم.

ی از منکر«های حکم کيفيات و ويژگی  »امر به معروف و 

ی از منکر«وجوب تعيينی بيان اول؛   »امر به معروف و 
شود اينکه حني عمل است يا در وقتی منکری واقع  يا معروفی ترک می ؛استبودن حکم ختيريی  ياتعيينی  حکمها در ويژگیحبث اول 

ی کن، در مهني جا ظاهر کالم  گويد اين واجب تعيينی است اصل در خطابات محل بر تعيني است، اطالق خطاب میو شرف است امر و 
ی کن يا اينکه   . ني استديگری اجنام بده، اين نيست، ظاهر اين خطابات تعي ۀموعظه کن يا شيواو را و اينکه بگوييم که يا امر و 

 واجبات تعيينی دو قسم است؛ 

 ؛شودواجبات تعيينی که با چيز ديگری ساقط منی .١
 . با چيز ديگری ساقط شودواجبات تعيينی که ممکن است  .٢

ی از منکر به عنوان واجب تعيينی به مشار می آيد اما از نوع دوم است برای اينکه ممکن است که با راهی غري از حالت امر به معروف و 
يی، بلکه روش ديگری، عملی يا موعظها را از گناه بازداشت و به معروف و واجب واداشت، اين واداشنت و بازداشنت را  وا توانای بمر و 

 شود. دهد طبعاً اين ساقط میديگری اجنام داد، اگر آن شيوه جواب می ۀبا شيو
است، گاهی عينی است ولی حتی ممکن است با چيزی غري واجب در واجب عينی و کفايی نيز اين را گفتيم که گاهی واجب کفايی 
ای دفن شد يعنی آن فعل را مکلفی اجنام نداده است و آن فعل با ساقط شود، اينکه بايد ميت را دفن کرد کفايی است ولی اگر با زلزله

شود يعنی با يک چيز غرياختياری يا شود و موضوع منتفی میگويد تکليف ساقط میتکليف ديگری که طرف کفايی است واقع نشد، می
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گوييم واجب عينی و کفايی دارمي با امر اختياری يا جمنونی اجنام داد ولی موضوع منتفی شد، اين را در واجب عينی نيز دارمي، آجنا هم می
تکليف نبود برای اينکه ها عينی يسقط بفعل طبيعی يا بفعل غري مکلف يا بفعل يک انسان خمتاری که او طرف خطاب و ولی خيلی وقت

ولی چون شود ساقط میگويند به چيزی که مصداق واجب نيست ها میموضوع منتفی است، اين واقعيتی است که در اصول دارمي، اين
شود، اينجا هم وجوب تعيينی از مهني قبيل است، اگر کسی اقدامی کرد که طرف خطاب نبود، عني اين است که موضوع ندارد ساقط می

شود و لذا اين وجوب تعيينی ممکن است با نصيحت خواست گناه کند و بعد منصرف شد، اين از من ساقط میکند، میعمل می خودش
و الگو دادن ساقط شود ولی اين وجوب اطالق دارد يعنی مادامی که هدف حمقق نشده است اين وجوب تعيينی باقی است، اين با 

 قبيل موارد است. تعيينيت منافات ندارد و اين نيز از آن

ی از منکر«بيان دوم؛ وجوب ختيريی   »امر به معروف و 
کن و بگوييم مجع  به خري  گويد دعوت که می  وجود دارندداشته باشد و آن اين است که بگويد خطاباتی  وجودبيان ديگری نيز ممکن است   

ايی که می ا با يک نوع  گويد امرگويد موعظه کن، تذکر بده با اينکه میکنيم بني آ ی بار متفاوتی دارد، آ ی کن که امر و  است  نرمیو 
ا با اين حالت ختيري دارد، يعنی در مقامی که منکری می بينيد يا در جايی که و اين با نوعی حالت فرمانی است، ممکن هم است که بگوييم آ

ی از منکر اقدام کنيد.  هستيد شود خمريبينيد معروفی ترک میمی  بني اينکه با روش الگويی، با روش دعوت، روش تذکر يا امر به معروف و 

 بيان سوم؛ ترتب
های تذکر و لني و موعظه را رفت، اگر جواب نداد احتمال سوم اين است که ختيري نگوييم و قائل به ترتب شومي و بگوييم اول بايد روش

ی کن.  آن  وقت امر و 
ا را تقويت کنيم يعنی وجهتوانيم با استفاده از آيات هر سه احتمال می    ها را را ذکر کنيم اما چون روايات هم در مسئله دخيل است اين آ

ها کنيم ولی طرح مسئله را عرض کردم، در مقام واداشنت به معروف يا بازداشنت از منکر اينجا در منت واقع خيلی وقتبعد مفصل حبث می
ی از منکر تعيينی است که يسقط به ساير افعال ولی اينها هم عرضند؟ يا اينکه  توانمیچند روش  طی کرد، آيا وجوب امر به معروف و 

 شود بايد بعد عرض کنيم.ختيريی است؟ يا اينکه ترتيبی است؟ اين يک حبث مهمی است که چون روايت هم در اين امر دخيل می

 گانهوجوه بيانات سه
 کنم؛ بيان میسه وجه را 

وجه اينکه بگوييم اين واجب تعيينی است و فقط يسقط با چيزهای ديگر، ظاهر خود اين خطابات اين است که امر به معروف و  .١
  ؛ی از منکر کنيم

ا را که ببينيم موجه دوم اين است که مشا نبايد اينها را تنها ببينيد آجنا هم که می .٢ بينيم مورد هم یگويد تذکر بده، آن را ببني ولی آ
 کنيم؛قابل تکرر نيست، پس محل بر تعيني می

لبيه دارمي که آن را بايد مقدم  ۀکند، قرينای بياورمي و بگوييم آن که نرم و لني است و اثر نيز میوجه سوم هم اين است که قرائن لبيه .٣
 انداخت. 
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ه حساس است و فقها خيلی حبث نکردند، من االن فعًال طرح  و وجاين چون  تمالی است که در اينجا وجود دارد،اين سه وجه برای سه اح
ی از منکر را در تر به اين میکردم ولی در آينده مفصل رسيم، چون اگر احتمال دو و به خصوص سه بيايد، نظام امر به معروف و 

 دهد. های تربيتی تغيري میجمموعه حبث
 


