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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ی از منکرقلی / دليل نادله / موضوع:   امربه معروف و 
ی در واجبات و حمرمات هياول حکم  امر و 

 ادله
ی  . از آيات قرآن، ذکر شد. ضمن آيات چند ٣. از قواعد عامه فقهی ٢. از عقل ١از منکر حبث ادله را متام کردمي، ادله امر به معروف و 

  نکته را عرض کردمي.

 روايات
ی از منکر وسائلچهارمني دليل هم که منی الشيعه باب اول و دوم را ببينيد خواهيم حبث کنيم روايات است. اگر کتاب امر به معروف و 

روايت را نيز نقل کردند، بنابراين اصل وجوب امر به معروف و  یتعداد امام نيز در حتريرالوسيله ابتداحضرت انبوهی از روايات آمده است، 
 ی از منکر در روايات هم نيازی به اين ندارد که ما االن روايات را خبوانيم، به دو دليل؛ 

 ررسی يکی اينکه روايات آنقدر زياد است که ديگر نيازی به اين نيست که جداجدا ب .١
 خوانيم مهه اين روايات را به مناسب شرائط و ضوابط بعد می .٢

ی از منکر و  و لذا اينکه االن خبواهيم جدا در حبث ورود کنيم نيازی نيست، ضمن اينکه روايات را به حلاظ آثار ترک امر به معروف و 
 بينيم اين دو سه جهت االن روايات را منیای به آن کردمي و لذا به خاطر بندی کردمي و اشارهفلسفه آن اوايل دسته

 البته در روايات هم دو سه نکته را بايد توجه داشته باشيم؛ 

ی از منکر ٣. قواعد عامه فقهی ٢. قواعد عقلی ١طور که  يکی اينکه مهان .١ . آيات، مفيد دو قاعده در باب امر به معروف و 
  ؛بودند
ی از  .١   ؛منکر در واجبات و حمرماتقاعده الزامی در امر به معروف و 
ا،  .٢  قاعده هم استحبابی و ترجيحی در غري آ

اين در روايات هم ملحوظ و مشهود است، بنابراين وقتی کسی روايات را هم مراجعه کند اين دو قاعده الزامی و ترجيحی را احساس 
منتها اين حبث مقداری در آيات و روايات  را خواهيد ديد، تفاده است و در آينده نيز روايات آنکند و به خوبی قابل اسمی

طور که متوقع از روايات هم معموًال در مقايسه با قرآن يا حکم عقل اين است که وضوح و صراحت  صراحت بيشرتی دارد مهان
 بيشرتی هم دارد.

راحت مطرح نبود بلکه با در روايات شاهد ورود در حبث شرائط و مراتب هستيم که در حکم عقل و قواعد عامه و آيات به صطبعاً  .٢
ها تفصيًال در خود روايات تا حد زيادی مطرح شده دادمي اما اينها را به ادله عامه و عقليه نسبت میتأمالت عقلی و قرائن لبيه اين

 است. بيش از اين در حبث روايات امهيتی ندارد که اينجا خبواهيم تفصيل دهيم.
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 کردمي؛ ادله عقليه، قواعد عامه فقهی، آيات و روايات.به اين ترتيب چهار گروه ادله را بررسی  

 سريه
 ها تبعاً حبث سريه نيز مطرح است که اين نيز حبث زيادی ندارد ولی امجاًال اصل اينکه در سريه اين مسئله وجود دارد ترديد نيست. عالوه بر اين

 کنم؛ جدا حبث کنيم منتها من سريع عبور می را جدا هاشود گفت سه تقرير دارد که بايد اينسريه دو تقرير دارد يا بلکه می

 تقرير اول؛ سريه معصومني عليهم السالم
ی از منکر می ا امر به معروف يکی سريه امام و معصومني است که ائمه طاهرين قيام به امر به معروف و  کردند، در عمل و سريه عملی آ

ی از منکر مشهود است.  و 

ی از منکر«بر رجحان داللت سريه معصومني   »امر به معروف و 
رساند، اين مسلم ؛ اما در اينجا قرائنی وجود دارد که رجحان را میال يفيُد اکثر من اجلواز باملعنی العاماصل در سريه معصومني اين است که 

ی از  کند، گاهی حالت ارشاد است، سريهگويد، منع میاست که اينکه امام در بسياری از موارد سخن می در ارشاد و در امر به معروف و 
رساند اما در اينجا قرائن بر رجحان دارد بلکه گاهی قرائن منکر نيز وجود دارد. سريه گرچه ابتدائًا بيش از جواز را به معنای عام و اباهه را منی

ی از منکر   توان در مواردی قرائنی بر وجوب نيز پيدااجلمله میبر وجوب نيز ممکن است پيدا شود، فی کرد، در مهه مراتب امر به معروف و 
ی از منکر قرار دهيم.   هم سريه وجود دارد از مجله خود قصه عاشورا، اگر آن را در مراتب امر به معروف و 

رسد به وجوب هم می کند، ممکن است در مواردی با قرائنی بگوييماالصول رجحان را افاده میبنابراين سريه نيز در اينجا وجود دارد اما علی
توان در حد اجلمله در اينجا میاما طبعًا اين سريه لبی است و خيلی اطالقی در آن وجود ندارد که بتوان به آن متسک کرد و لذا به طور فی

مر به معروف و رساند به سريه معصوم متسک کرد، چه برای قاعده ارشاد، چه برای قاعده تربيت و چه برای قاعده ادليلی که رجحان را می
 ی از منکر. اين چند نکته در مورد تقرير اول سريه بود.

 تقرير دوم؛ سريه متشرّعه
ی از منکر در حيات و زندگی  شان وجود داشته است. يکی هم سريه متشّرعه دارمي که متشرعه سبک امر به معروف و 

 عدم داللت سريه متشرعه 
عمل متشرعه ناشی از حکم شرع است، طبعًا اين اطمينان در اينجا وجود دارد منتها با توجه به  در سريه متشرعه بايد احراز کنيم که اين

 اينکه در اينجا ادله لفظيه دارمي، اين سريه متشرعه ارزش زيادی ندارد.

 تقرير سوم؛ سريه عقالئيه
 رتی دارد. يکی هم ممکن است بگوييم سريه عقالئيه در اينجا وجود دارد که البته اين دشواری بيش
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 داللت سريه عقالئيه بر رجحان
قال بر اين است که ورود  طور فرض بگريمي که اگر هيچ دليل نقلی و حتی عقل مستقل نداشتيم ببينيم آيا قرار ع اين سريه عقالئيهبايد در 
اما  وجود دارداجلمله است که فی ای در بني عقالهايی که در جامعه وجود دارد يا خري؟ اگر بگوييم چنني سريهيانت از ارزشکنند در ص

طور است که عقال حداقل در موارد خطري و حساس و امور اجتماعی که بر زندگی ديگران اثر  اجلمله اينفی ،باجلمله معلوم است که نيست
هم نبود دليل بر منع اين  اجلمله سريه عقالئيه در حد اينکه بگويد و در حد متعارف ممانعت کند وجود دارد و اگر هيچ دليلیگذارد، فیمی

حدی از سبک زندگی حکيمانه و عاقالنه ولو در فضای شرع نباشد  یسريه وجود ندارد و لذا سريه نيز مانند حکم عقل است يعنی نوع
ن ضميمه های اجتماعی است ولی بيشرت در حوزه مسائل اجتماعی است، منتها البته اين سريه با ارتکازی که به آيانت از ارزشمواظبت و ص

 از آن وجوب استفاده کرد دشواری دارد. توانرساند و اينکه بشود رجحانی را می

 امجاع
 املبنا است. امجاع نيز است ولی بايد ببينيم مدرکش را قبول دارمي يا ندارمي، آن علی

 بنابراين شش گروه از ادله ذکر کردمي نه شش دليل؛ 

 ؛گروه اول ادله عقليه .١
 فقهيه؛گروه دوم قواعد  .٢
 گروه سوم آيات؛ .٣
 گروه چهارم روايات؛ .٤
 ؛گروه پنجم سريه .٥
 شومي.های مبنايی است و گفته شده است وارد منیتواند چند تقرير داشته باشد ولی چون حبثکه می  ؛گروه ششم امجاع   .٦

قدر استوار و  بنابراين پای اين قاعده اينشود. خواستيم ريز کنيم قاعدتاً بني پنجاه تا صد مورد میشش گروه دليل در اينجا بود که اگر می
 حمکم است.

 

 سري حبث
  د کتاب امر به معروف را منظم کنيد به اين ترتيب خواهد بود:اگر خبواهي

 مقدمه؛ .١
  ؛الفصل األول فی األدله .٢

عامه ترجيحی به دست آوردمي، يک قاعده عامه ترجيحی  قاعدهيک ها و از جمموع اين ادله را بررسی منودميدر فصل اول شش گروه 
 به معنای عام دارمي که ذيل آن دو قاعده است؛ 

 يکی الزامی در واجبات و حمرمات؛ .١
 يکی استحبابی در مستحبات و مکروهات.  .٢
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ني مدل را داشتيم. اين طور که در باب ارشاد و در باب تزکيه و تربيت نيز مه شود. مهاناين قواعدی است که در اينجا استفاده می
 حاصل حبث فصل اول ما است.

 فحص از معارض
از  توان مواردیمیرضی هم دارد يا ندارد؟ اتوان سوالی مطرح کرد و آن اين است که آيا اين مهه ادله و اخبار معاما در پايان اين فصل می

ی از منکر  به مشار آورد که اين را سريع طرح می را ابتدئًا به عنوان معارض در ادله امر بهآيات و احيانًا بعضی روايات  کنم و معروف و 
 تفصيل آن نياز به کار بيشرتی دارد.

 سوره مائده ١٠٥آيه 
ها معارضی دارد يا ندارد؟ ممکن است بعضی چيزها را سوالی که در پايان خط تبيني اين شش گروه از ادله قابل طرح است اين است که اين

أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا «فرمايد سوره مائده که می ١٠٥قی کند مثًال از مجله آيه شريفه به عنوان معارض تل
تفاسري هم گاهی به آن اشاره شده است که ممکن است کسی ای است که در اين آيه» اْهَتَديـُْتْم ِإَىل اهللَِّ َمْرِجُعُكْم َمجيعاً فَـيَُنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلون
ی از منکر را نفی می  کند و حتی در بعضی آمده است که احتمال اينکه اين نسخ شده باشد. بگويد اين آيه امر به معروف و 

-ی و تفسريی دقيقی در حبث معرفتهای خيلی فلسفی عرفانمرحوم عالمه نيز اشاراتی به اين حبث در اين زمينه دارد، مرحوم عالمه حبثـ 
النفس را ببينيد آخر سوره مائده است که ايشان روايات را آورده است و دو سه احتمال النفس آورده است، اگر خبواهيد در امليزان حبث معرفت

 ـ مهني آيه آمده است. ها ذيل النفس ذکر کردمي. خبشی از اين حبثرا داده است. ما نيز در جايی حدود ده احتمال در ادله معرفت
ی از منکر وجود دارد، با اين بيان که آيه طور گفته شده است که توهم معارضه به هر حال اين ای بني اين آيه و ادله امر به معروف و 

 را بپاييد و گمراهی ديگران به مشا زيانی وارد مشا مواظب خودتان باشيد، خويشنت َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ فرمايد می
کند، گفته شده است که مواظب خودتان باشيد نوعی مدلول يا مطابقی و يا التزامی دارد، حداقل مدلول التزامی دارد که کارتان به ديگران منی

، اين چيزی است که در اينجا گفته شده  لَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ ال َيُضرُُّكْم َمْن ضَ خواهند بکنند، نباشيد، مواظب خودتان باشيد، ديگران هر کار می
 است.

 سوره مائده ١٠٥خطاب در آيه 
 برداشت کرد؛  َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ توان سه احتمال از می

 ضاللت ديگران در او اثر ندارد؛، فردی داشته باشد يعنی هر کسی مواظب خودش باشد یتواند نگاهمی .١
هايی که ، مشا مواظب خودتان باشيد، آنَعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكمْ گويد تواند يک نگاه اجتماعی داشته باشد يعنی به جامعه اسالمی میمی .٢

ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا د، ، که يک خطاب اجتماعی باشِإَذا اْهَتَديـُْتمْ توانند به مشا زيانی برسانند، بريون از اين جامعه هستند منی
شود، شايد يک سنت و توانند به مشا ضربه بزنند. اين از آيات استفاده میگويد اگر مشا قوی بوديد ديگران منی، مثل اينکه میاْهَتَديـُْتمْ 

  ؛شوندمنیقانون هم باشد يعنی اگر در درون جامعه اسالمی خلل و اشکالی نباشد، از بريون هيچ خطری متوجه آن 
  َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ گويد، در واقع احتمال سوم اين است که هر دو را می .٣
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، اين خطاب احناللی عليک نفسک ال يضرّک من ضّل إذا اهتديتگريد يعنی احنالل به افراد دارد، يعنی میدربر هم فردی را  .١
 ؛باشد

 جمموعی نيز باشد که هر دو را بگريد.  یخطابمهزمان   .٢

َعَلْيُكْم البته دشواری که اين احتمال سوم دارد اين است که بايد حالت استغراقی و جمموعی را در يک خطاب مجع کنيم و بگوييم 
 جمموعی کل است.  یهم احناللی افرادی است، هم در عني حال نگاهأَنـُْفَسُكْم 

ن اين است که احتمال سوم يعنی هر دو مشمول آيه است اما کمی مشکل اصولی دارد مگر اينکه در تعيني موضع گرايش انسا
 تر باشد که معنای سوم جامع را بگريمي. وقت شايد کمی راحت بگوييم اين احنالل و استغراق و جمموعی جزء موضوٌع له نيست، آن

کنند اين را ندارد ولی به هر حال ها چه نسبتی باهم برقرار میکه اينکنم هر دو را توجه کرده است ولی اينمرحوم عالمه نيز فکر می
 جای حبث جدی تفصيلی در اينجا وجود دارد.

 

ی از منکر«چگونگی تعارض آيه با وجوب   »امر به معروف و 
ی از منکر  سوره مائده ١٠٥آيه  اين است که رابطه ديگرحبث    ؟استچگونه با امر به معروف و 

 مدلول مطابقی، متاسی با آن دارد؟ شکلبه آيا  .١
ی از منکر دارد؟ آيا به شکل  .٢  مدلول التزامی ناسازگاری با امر به معروف و 
يعنی ديگران ربطی به  ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ يعنی خودت، َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ممکن است بگوييم هر دو احتمال وجود دارد که  .٣

  .ندارد يعنی بگوييم مطابقی است، احتمال اين کمی ضعيف استتو 

 تقويت احتمال دوم
ی از منکراگر توهم ناسازگاری  وجود دارد بيشرت ممکن است بگوييم اين مدلول التزامی است که  بني اين آيه و وجوب امر به معروف و 

خواهد به حنو التزامی بگويد کار به ديگران نداشته باش. رواقع میرسانند. اين دگويد خودت را مواظبت کن، ديگران به تو ضرر منیمی
 آيد.تر میبيشرت احتمال دوم به ذهن قوی

 حل تعارض
که چيز ديگر را نفی کند، مدلول مطابقی آيه چيزی وجود ندارد  داد اين است که از حلاظ مدلول مطابقی در تعارض از اين  توان میجوابی که 

 دو گزاره است؛   اين

در اين  نيز، مواظب و مراقب خودتان باشيد، اين امر مهمی است، هر کسی بايد مواظب خودش باشد، حصری إلزُم أنفسکميکی  .١
 ندارد که مواظب خودتان باشيد و مواظب ديگران نباشيد، بنابراين يک گزاره اجيابی و سلبی در اين نيست. 

 توصيفی است.  ایقاعده اْهَتَديـُْتمْ ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا گزاره دوم  .٢
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گويد ضاللت ديگران خمّل به گزاره دوم يک گزاره توصيفی است، می  ،گزاره اول يک گزاره جتويزی دستوری است و حصر در آن نيست
رود، یگويد ضاللت ديگران خمل به هدايت مشا نيست، هر کسی مسري خود را مروح قاعده دوم اين است که می ؛هدايت مشا نيست

ی از منکر تعارضی ندارد و آن  ا در هدايت مشا اثر ندارد. اين قاعده درستی است، مدلول مطابقی اين با امر به معروف و  ضاللت آ
ی از منکر بکن منیهم که می  هالبته ب ،گذاردگذارد، گمراهی او در مشا اثر منیگويد که گمراهی او در مشا اثر میگويد امر به معروف و 

به » گريد عذاب مشا را هم می« گريد، اينکه عذاب مشا را نيز می دصورت خاص در روايات آمده است که اگر اين وظيفه را ترک کني
ام خاطر اين نيست که ضاللت او مؤثر در اين است، در حد اعدادی است واال اصل قصه اين است که من وظيفه خود را ترک کرده

پس گذارد؛ کند، ضاللت ديگران در هدايت مشا اثر منیبوده است واال آن روايات هم اين را نفی منیترک وظيه برای من   زمينه اومنتها 
  ؛اگر اين دو گزاره را تفکيکی مالحظه کنيد

ی از منکر ندارد .١  ؛گزاره اول دستوری است و حصر در آن نيست و هيچ منافاتی با امر به معروف و 
گذارد، اين نيز با امر به گويد ضاللت او در هدايت مشا اثر منیست و بيان توصيفی هم اين است که میگزاره دوم توصيفی ا .٢

ی از منکر تنافی ندارد، معلوم است بدی او در من اثر منی  گذارد.کند، اگر خودم را نگهبانی کنم او در من اثر منیمعروف و 

 مناقشه در حل
-خواهد حصری را درست کند که مواظب خودت باش ضاللت ديگری در تو اثر منین قرار گرفت میاگر بگوييد که اينکه اين پشت سر آ

  .کندکند، اين احتمال بعدی است که مواظب خودت باش ضاللت او در تو اثر منی

 جواب
  :گوييممیدر پاسخ 

اولی به دومی يا پشت سر هم قرار گرفنت خواهد حصر کند بر اينکه خودم باشم، تعقب اين اول کالم است، چه کسی گفته اين می .١
ا حصر را منی   ؛رساندآ

ی از منکر نوعی حاکميت دارد و  َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ جواب دوم هم اين است که  .٢ ادله امر به معروف و 
خودت را مواظب باشد يعنی وظايف خودت را عمل کن، ادله امر به  ،عليک نفسکگويد حاکم بر اينها است برای اينکه اين می

ی از منکر می ی از منکر هم نفسک است، اين هم مال خودت است، آن دليل حاکم بر اين معروف و  گويد امر به معروف و 
با ادله  أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ َعَلْيُكْم گوييم نسبت اين است يعنی اگر آن حرف را بپذيرمي و در جايی ترديد کنيم می

ی از منکر ادله حاکم بر اين است برای  ی از منکر نسبت حمکوم و حاکم است يعنی ادله امر به معروف و  امر به معروف و 
سازد، حال به حنو ای اين موضوع میگويد صاله است و بر يعنی وظايف خودت را اجنام بده که يک دليل می عليک نفسکاينکه 

گويد کند، میگويد اين هم وظيفه توست، شايد ورود هم باشد، يعنی درواقع مصداق را برای اين درست میورود يا حکومت، می
 اين هم وظيفه توست. بنابراين آن دليل هم با اين منافات ندارد.

را احتمال جمموعی در اين بگريد   أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْـُتمْ َعَلْيُكْم جواب سوم اين است که ممکن است کسی احتمال  .٣
گويد مواظب خودتان باشيد، حتی که البته حصر در آن احتمال را خيلی قبول ندارمي، اگر جمموعی بگريد به کل جامعه اسالمی می

ی از من ايی که وارد کر نيز است، میممکن است بگوييم در درون اين امر به معروف و  گويد خودتان را بپاييد، مجع را بپاييد، آ



 ٣٥٤٥: همار                                                               

7 

جرقه اسالم نشدند داستان آن جداست، آن را خيلی مهم نشمريد. اگر جمموعی بگريمي در آنصورت اين با ادله جهاد يک تناسبی 
 کند که آجنا بايد آن را حل کرد که آن هم قابل حل است. برقرار می

 شود برای اين آيه داد و احتماالتی که بيان کردمي.جوابی است که می اين جمموعه سه
ی از منکر که شايد حدود ده حبث در کيفيت حکم داشته باشيم.  حبث بعدی الفصل الثانی فی کيفيت احلکم األمر مبعروف و 

 


