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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه

 در اديان  و علوم منکراز  یهشتم؛ جايگاه امر به معروف و  مقدمهٔ 

 در دين اسالم منکراز  یجايگاه امر به معروف و 
ی از منکر گرچه جايگاه اصلی  ی از منکر اما  باشدیمفقه مبحث امر به معروف و  که با علومی مانند   دارد يیهارگه امر به معروف و 

تباط با مهان ار  آن ، بيشرتين ارتباطنداين ارتباطات در يک سطح نيست، کندیمکالم، تفسري، حديث، اخالق از علوم اسالمی ارتباط برقرار 
 ارتباطی دارد.  یهارگهعلوم اسالمی  فقه است، نسبت به مابقی

 در علوم انسانی منکراز  یجايگاه امر به معروف و 
ی از منکر  که بيان شد  گونهمهان مثال به دليل   عنوانبهوم انسانی و اجتماعی برقرار کند. عل حوزهٔ ارتباطاتی با  تواندیمامر به معروف و 

ی از منکر در فضای سياسی دارد و در تعامل بني حکومت و  و  هم در دانش سياست تواندیممؤثر است مردم نقشی که امر به معروف و 
ی از منکابعاد اجتماعی به دليل  مورد توجه قرار گريد. مهچنني هم در فقه و اخالق سياست ادی ،رامر به معروف و   احيانًا مبدل به 

به  ؛ وجايگاه دارد شناسیمردمو  شناسیجامعهو اثر بپذيرد، به اين دليل در  شتهگذااثر   تواندیم نيزو در فرهنگ جامعه  شودیماجتماعی 
ی از منکر در  ر آن دانش نيز بايد نقش داشته باشد و اثر بگذارد و اثر بپذيرد، د تواندیممديريت  حوزهٔ دليل اينکه امر به معروف و 

اين انسانی  اسالمی شدن علوم یهاراهيکی از دارد و  ارزمشندیرشته از علوم انسانی جايگاه  چنددر  طورنيمهو  باز کرد جايگاهی برای آن
ا است که  ی از منکر است که  يدهٔ پدبه موضوعاتی که در فقه و دين مطرح است بپردازد و از مجله موضوعات مهني در آ امر به معروف و 

انسان است و اين فعل با  که يک فعل  یامقولهبه عنوان  شناسیرواندر  طورنيمهبه عنوان يک واقعيت اجتماعی بررسی کند و  اندتو یم
ی از منکر جا پيدا   شناسیروانتأثري و تأثر متقابل دارد، جای اين است که  رابطهٔ ، درونی شخص مرتبط است هایيدهپد امر به معروف و 

ی از منکر به يک شکلی روی مبنای اقتصادی  اقتصاد، چون حوزهٔ حتی در  طورنيمه ؛ وکند البته نه به  ،گذاردیماثر  نيزامر به معروف و 
ی از منکر طورنيمهولی اينجا هم  علوم ديگربرجستگی   چون روی ديگری از فقه است -نيز حقوق علم در  طبعاً  است. امر به معروف و 

 . واضح و روشن استنيز در تعليم و تربيت جايگاه آن و  تدارای جايگاه اس -
علوم انسانی و اجتماعی پيدا  حوزهٔ  و نيز جايگاهی در در علوم اسالمی دارند يیهارگه نيز، »هدايت و تربيت«و » جاهلارشاد « قاعدهٔ  دو
دينی و اسالمی که در  هایيدهپدن است که اين نوع يا مسلمان هایيطحملوم انسانی و اجتماعی در عفعال کردن  یهاراهيکی از . کنندیم

 گريد. و کندوکاو قرار  و ... مورد حبث  شناسیجامعه، شناسیروانسبک زندگی به جريان زندگی مسلمان نقش دارد، از ديدگاه 

ی از منکر«به شارع در  تکليف  ؛ خماطبم مقدمهٔ   »امر به معروف و 
ی از منکر در  ؛ به اين معنا که امرهستند یدارای دوائر متداخلحکم  حمدودهٔ از حلاظ ی از منکر امر به معروف و  از  یاپارهبه معروف و 

ا قلمداد شده است و خطاب  ،مربوط به امور مکلفني ایيفهوظعنوان  خطابات به عينی يا کفايی  که متوجه عموم مکلفني شده استدر آ
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 شودیمحبث نيز در اينجا  شدحبث » هدايت و تربيت«و » ارشاد جاهل« قاعدهٔ دو در اين موضوع  که   طورمهانحمل حبث است. بودن آن 
 وجود دارد. موجود نبود، اينجا  هاحبثاين » هدايت و تربيت«و » ارشاد جاهل« قاعدهٔ دو در  منتهی

 عامالف. خماطب 
ی از منکر شارع نسبت به خطاب گاهی   . هستندعموم مکلفني  ی است و خماطب اوعام يرهٔ دادارای امر به معروف و 

 ب. خماطب خاص
ی از منکر در مواردی خماطب تکليف  با اين بيان که؛ وجود داردعام  يرهٔ دادر درون نيز خاص  يرهٔ دااما چند  فرد يا گروه امر به معروف و 

 .خانوادهخاصی است، مانند 

 خانواده
آمده است، مقصود از آيه  ١»ناراً  يُکمْ َأْهلَو  أَنـُْفَسُکمْ آَمُنوا ُقوا  ينَ الَّذ يـَُّهاأَ  يا«حترمي  سورهٔ ششم  يهٔ آبا استناد به روايات معتربی که در ذيل 

ی از منکر است،  ی از امر به اجنام  »ناراً  يُکمْ َأْهلَو  أَنـُْفَسُکمْ ُقوا «قدر متيقن از  ديگرعبارتبهاجنام امر به معروف و  امر به معروف و 
که در روايات معترب آمده است علت اين است که وقتی اين آيه ـ که از غرر آيات تربيتی است ـ نازل شد، مردم و   طورمهاناست؛  منکر 

، باالخره زمام خودمان دست خودمان است، اما اهل کنيمیممجعی از اصحاب نگران شدند که ما اگر خيلی هنر کنيم خود را از آتش حفظ 
حفظ کنيم؟ هم وزن شدن اهل با أنفسکم خيلی اينها را نگران کرد، برای اينکه أنفسکم کامًال در اختيار  توانيمیمرا چطور  مانخانهو 

را نگران کرد،   هايلیخدو در ظاهر آيه بر آن اثر بگذارد. هم وزن شدن اين  تواندیمنيست، فرد تا حدی  طوريناشخص است ولی أهليکم 
کّلفنا  حالبااينخودمان را از آتش حفظ کنيم  توانستيمیمنرفته، عرض کردند:  وآلهعليهاهللیصلکامًال غمگني شدند و نگران به حمضر پيامرب اکرم 

  أهلنا؟
  ،٢»نـَْفَسکَ  َعْنهُ یتـَْنه، َو تـَْنَهاُهْم َعمَّا نـَْفَسکَ ا تَْأُمُر ِبِه َأْن تَْأُمَرُهْم مبَِ  َحْسُبکَ «جواب دادند:  وآلهعليهاهللیصلپيامرب اکرم  

یالبته در ذيل حبث از اين آيه بيان شد و چند شاهد نيز برای آن اقامه منودمي که  یمذکور در روايت خصوص  امرو نيست بلکه مقصود  امرو
تربيتی است، نه اينکه الزام و امثال اينها داشته باشيد. ما در مورد خودمان اختيار دست خودمان است، به شکل تکوينی  هایيتفعالاجنام 

اين تسلط بر نفس يک تسلط تکوينی است، اما نسبت به  ،٣»أَْمَواهلِِم یَعلَ  ُمَسلَّطُونَ  النَّاسُ  وآلهعليهاهللیصلَو قَاَل «روی خودمان سيطره دارمي، 
ا اين تسلط نيست،   .کنندیمنفی تکوينی و الزامات و اجبارات را  سلطهٔ تفسري آيات خمتلف نيز  درآ

را شامل  مانند موعظه، نصيحت، ارشاد یاقدامات و دنبگوي خواهندیمنرا  امرروايات خصوص  که بيان شدالقای خصوصيت  با استفاده از
اين الويت را ـ و يا با الويت،  طتنقيح منايا  ،القای خصوصيتاستفاده از با  کرد »تَْأُمَرُهمْ « شارع در روايتی امر به، يعنی وقتی شودیم
یگفت عالوه بر   توانیمـ  گوميیم اآلننگفتيم  وقتآن اما بيش از آن از مفاد ؛ شودیمنيز شامل را  ...ارشاد و دعوت و هدايت و ، امرو

                                           
 .٦ آيه حترمي، سوره .١
 ٥٠٠، ص٩داراحلديث)، ج -كايف (ط  .٢
ج احلق و كشف الصدق، ص .٣  ٤٨٩عالمه حلی، 
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الزامی  هایيطرهس وتکوينی  سلطهٔ  بنابراين؛ رودیمد، الزام و اجبار بريون نرواياتی که حکومت تفسريی نسبت به آيه دار  توجه بهبا و آيه 
یمانند  اموریاما ؛ رودیماجباری از آيه بريون  یيا مادون  امرو  .ماندیمداخل در اطالق آيه باقی  امرو

ی گويدیمديگر،  ادلهٔ و بعضی  ٤»ناراً  يُکمْ َأْهلَو  أَنـُْفَسُکمْ آَمُنوا ُقوا  ينَ الَّذ يـَُّهاأَ  يا« يهٔ آبگوييم که  واهيمخیم در اينجا است منتهی اين  امرو
ی ا که مصداق بارز  است افراد خانوادهو  خانوادهصاحب بلکه خطاب آن متوجه  مکلفني نيستند، عامهٔ خطابش  امرو پدر و مادر و  آ

  .فرزندان هستند

 »أهل«مفهوم 
  خانوادهٔ  آن ، حداقلشودیمشامل  نيزخواهر و برادر را  ونسبت به پدر و مادر  هابچه و است ترگسرتدهول آيه کمی  که مش  گفته شد  قبالً البته 

اما قطعًا اهل به معنای اهل قريه يا اهل دين يا اهل ؛ شامل شود نيزاوسعی را  خانوادهٔ  ديگر هم مرتبهٔ کوچک است، بعيد نيست که در يک 
کوچک   خانهٔ امروزی مهني  اصطالحبه معنای حمدودتری است که قدر متيقن آنملت و شريعت نيست، آن معنای خيلی وسيع نيست، يک 

 است. 
ايی را تصوير کنيم که غري از امر به معروف دورمن خواهيمیمات حبث اين را مفصل عرض خواهيم کرد اما در آغاز مقدمه متهيدالبته بعدها در 

 ينَ الَّذ يـَُّهاأَ  يا«ويژه هم دارد از مجله مهني خانواده بر اساس  هایدايرهاعی وسيع و عمومی دارد، يک اجتم دايرهٔ مکلفني که  عامهٔ  دايرهٔ در يک 
 یاادلهم هم چنني چيزی وجود دارد و حاکم و حمکو  رابطهٔ که در   طورمهانو رواياتی که مفسر اين است. » ناراً  يُکمْ َأْهلَو  أَنـُْفَسُکمْ آَمُنوا ُقوا 

یدارمي که شامل  دارمي، النصيحةُ   خاصه هم داشته باشيم.  ادلهٔ ، شايد کنيمیممتسک آن  ، به اطالقشودیمهم  امرو

 حکومت
ی  ـــــــــــــــــــــــــ. خاصه هم دارد ادلهٔ خاصه هم دارد، احتمال قوی  ادلهٔ روابط دولت و ملت  دايرهٔ در  امرو

 حبث اصولی

 مثبتني ادلهٔ نسبت بني 
 يا »أکرم العلماء: «گويدیمبه حنو اطالق يا عموم مشا اين مثال را در نظر بگرييد؛ دليلی  .پردازميیمحبث اصولی به بيان يک  در اين خبش

 وجود دارد؛ . سه احتمال در نسبت اين دو دليل »العادلأکرم العامل « يدگو یمدليل ديگری و » أکرم العامل«

کامالً   ضعيف و ، اين احتمالزندیمقيد  و آن رااست » أکرم العامل« مقيد» أکرم العامل العادل«يک احتمال اين است که بگوييم  .١
 مثبتني هستند. اين دو دليل زيراباطل است، 

يکی از  گوييمیم، فقط بيان مصداق است» أکرم العامل«در غياث با » أکرم العامل العادل«اين است که بگوييم  ماحتمال دو  .٢
 مقابل احتمال اول است.  نقطهٔ دقيقاً  و ديگر نقطهٔ مصاديق عامل، عامل عادل است، اين هم در يک 

دليل  گويدیم، اين باطل است. احتمال دوم کندیممقيد را دليل اول نقش دارد که اطالق  قدرآندليل دوم  گويدیماحتمال اول 
  .توليد جديدی در اين دليل نيست ويعنی هيچ ارزش  استمثال ذکر  بی نقش است که فقط ارزش آن قدرآندوم 

                                           
 .٦ آيه حترمي، سوره .٤
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تا آجنايی که امکان دارد بايد حرف نو بياورد، شبيه آن  استبودن تأسيس زيرا اصل در ادله، درست نيست  آيدیماين هم به نظر 
، اين يک اصل در ادبيات است. در اصول هم اصل املعانی ةِ املبانی تدلُّ علی زياد ةُ زيادکه در ادبيات گفته شده است که   است

حکمی فقهی بدهد. در غري فقهی در فضای فقهی که دارد يک مضمون و مفاد جديد   یااضافههر دليل لفظی با هر اين است که 
جديدی را افاده کند. اصل اين است و اينکه ما بگوييم اين صرف بيان مصداق است اين خيلی ارزش دليل را کاهش  نکتهٔ هم بايد 

مقيد و مطلق بايد مثبت و  زيرانيست، اطالق و تقييد گفته شده است، صحيح  ، احتمال اول در حبثو لذا اين دو احتمال دهدیم
زيرا نيست  صحيح نيزوجه دوم  ، با توضيحی که در جای خودش گفتيم.جاری نيست وآن د نافی باشند و مثبتني يا نافيني در باب

  .آمدن يک دليل جديد بايد بار جديدی داشته باشد، اينکه فقط بيان مصداق باشد، اين خالف اصل عقاليی است
ليل هم نيست، بلکه اين است که در حقيقت در موارد مثبتني که گاهی دو دمالی صحيح و واضح است که احتاحتمال سوم   .٣

بيان  گوييمیمنمقيد است ولی مهچنني  گوييمیمنحمدودتر دارد  دايرهٔ که   یاادلهموارد  و مثبتات است، در اين دارد مراتبسلسله
در حدی  ک عام وجود دارد، معنا که در مصداق خاص يک مالک افزونی بر مال اين اينها مؤکد است به  گوييمیممصداق است، 

که   وجود دارد آناين است که مالکی در  حداقلکه گاهی ممکن است اگر آن عام نبود باز اين خود مستقًال مالک داشت و 
، البته اينکه اين مالک کامًال مستقل است به حيثی که اگر عام نبود باز اين بود يا اينکه مستقل نيست ولی شودیمموجب تأکد 

 د. و تأمل شو مورد دقت بر حسب هر اين را خيلی  تشخيص داد يعنی  توانیمن ،باالخره يک بار اضافه دارد

به برادر مسلمانت احسان   گويدیممانند ، دارددر فقه و روايات  زيادیق و موارد ادياست و مصدر فقه جاريه  عامهٔ  قاعدهٔ  قاعده،اين 
انفاق کن، انفاق خطاب عام دارد ولی خطاب خاص انفاق به حمروم،  گويدیماحسان کن. يا به يتيم ، به پدر و مادر احسان کن، کن

 یمراتبسلسلهکه   وجود دارندالزامی و استحبابی و در حمرمات و مکروهات  ادلهٔ مستمند، خانواده و... اينها تفاوت دارد، يعنی بسياری از 
  .ستقاعده جاری ااين اينها  متام. در شودیمدر آجنا وجود دارد که عام و خاص 

 یبندمجع
، احتمال دوم اين است که فقط بيان مصداق باشد، اين هم اين درست نيست گوييمیماحتمال اول اين است که آن خاص مقيد باشد، 

  ؛شودیمکه اينها مؤکد است. منتها احتمال سوم ثبوتاً به دو احتمال تقسيم   اصوًال درست نيست. پس احتمال سوم درست است

يک حکم مستقل بود منتها چون  او است که موضوع اين مستقًال حکم دارد، به حيثی که اگر عام نبود خود مؤکدهاين گاهی  زيرا .١
 . شودیمو تأکد پيدا  شودیمناينجا مجع شده است، اجتماع حکمني 

، صرف شودیم گاهی هم است که اگر عام نبود اين به تنهايی شايد اين حکم نبود ولی باالخره اين موجب افزايش قوت مالک .٢
 بيان مصداق نيست. 

 تعيني يکی از اين دو حالت در فرض سوم نياز به قرائن دارد، البته بعضی جاها قرينه دارمي. 

 اصولی قاعدهٔ حمل جريان 
 ديگر را هم در اينجا توجه داشته باشيد که اين اوامر مرتتبه و متسلسله در احسان، در اکرام، در انفاق، در ايذاء مؤمن، ايذاء عامل نکتهٔ يک 

آن جاهايی که عموم و  مههٔ عموم و خصوص من وجه نيست و عموم و خصوص مطلق است، اين قاعده در  هامتعلقو... آجناهايی که 
که سه احتمال دارد و احتمال سوم درست   یاقاعدهيا موضوعات، در مهه جاری است. اين  هامتعلقطبني يا خصوص مطلق است در خما
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 ؛ وعموم و خصوص مطلقی مثبتني يا نافيني است، چه دو تا باشد چه ده تا باشد، مرتتب رابطهٔ مواردی که  مههٔ است، جاری است هم در 
طالقی و عموم و خصوص مطلقی در خود موضوع تکليف باشد يا متعلق تکليف باشد يا خماطب و ا اینفیچه آجنايی که اين ترتب اثباتی و 

تکليف باشد، هر تکليفی سه تا موضوع دارد، متعلق دارد و خماطب. اين قاعده در هر سه جاری است. موضوع و متعلق يک تفاوت ظريفی 
ا فرق اثرات اين هم خيلی باال است و البته آن دو شّقی که در احتمال  ؛ وکندیم دارد امجاًال شايد بدانيد. خماطب هم که معلوم است با آ

 .خواهدیمسوم است که مالک مستقل دارد يا مالک کامًال تأکيدی است و تکميلی است، آن در هر جايی قرائن ويژه 

 تطبيق با حبث
 يَْأُمُرونَ َو  ْريِ اخلَْ  یِإلَ  َيْدُعونَ أُمٌَّة  ِمْنُکمْ  ْلَتُکنْ َو « گويدیم یاادله. کنيمیم يادهپدر اينجا آن را  اآلناصولی بود،  اين يک حبث

آَمُنوا ُقوا  ينَ الَّذ يـَُّهاأَ  يا«يا  ،٦»ْيهاَعلَ بِالصَّالِة َو اْصَطِربْ  َأْهَلکَ َو ْأُمْر « گويدیمولی دليل ديگر  ٥»اْلُمْنَکرِ َعِن  يـَْنَهْونَ بِاْلَمْعُروِف َو 
ی از منکر کنيد. ممکن است  گويدیم. دليل ديگر گويدیمبه اهل   ٧»ناراً  يُکمْ َأْهلَو  أَنـُْفَسُکمْ  در ارتباط با حاکم مشا امر به معروف و 

ها بيان مصداق نيست، ينحکم را آورده است، اکه در دوائر خاصه آمده،   یاادلهرا توجه داشته باشيم که مصاديق ديگر هم داشته باشد. اين 
ی از منکر مؤکِ  را حبث کردمي، شايد هنوز جای  »ناراً  يُکمْ َأْهلَو  أَنـُْفَسُکمْ ُقوا «د است و لذا در تربيت خانوادگی اين حبث امر به معروف و 

 اين داشت که حبث بيشرتی بشود.
در عقاب و  تأکد مثرهٔ عقابش مضاعف است.  کندیمناين تأکد اين است که عقاب در آجنا مضاعف است، وقتی اهل را امر به معروف  مثرهٔ 

ولی  شودیمو عقاب و ثواب حمدود  گذاردیم. اگر بيان مصداق باشد هم در عقاب، هم در ثواب و قصد امر اثر شودیم ظاهرتزامحات هم 
تزاحم پيدا کند اينجا چون تأکد دارد، ، وقتی امر اهل با غري اهل شودیمباز در تزامحات پيدا  اشمثره. شودیمآنکه باشد عقاب و ثواب اضافه 

  از مجله در باب تزاحم. ،گفتم مثرات فقهی فراوانی دارد غري از ثواب و عقاب  اآلناين اعم است. اين عرضی که 
 -اين قاعده را من تأکيد کردم برای اينکه در فقه خيلی است و چون مثراتش زياد است کمی بازش کردم.  -

 هاخماطبتفاوت تکاليف نسبت به 
ی از با حکم پايينی از حلاظ شرايديگر هم در اينجا بيافزاييد که ممکن است حکم بااليی  نکتهٔ  ط تفاوت پيدا کند. در مهني امر به معروف و 

ا در امر به معروف خانوادگی متفاوت ی از منکر عام ممکن است يک سری شرايط داشته باشد که بعضی از آ  منکر، امر به معروف و 
 باشد. 

                                           
 .١٠٤ آيهعمران،  لآ سوره .٥
 .١٣٢ آيهطه،  سوره .٦
 .٦ آيه حترمي، سوره .٧


