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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 امربو معروف و هنی از منکرقلی / دلیل نادلو / موضوع: 
 «امر بو معروف و هنی از منکر»امر و هنی در واجبات و حمرمات/  ادلو خاصو  ویاول حکم

توانستند می ای استدالل کردمی کودوم بو قواعد عامو ودر مرحل واستدالل کردمی بو حکم عقل امر بو معروف و هنی از منکر  هدر قاعدابتدا 
 منودمی. قرآن استدالل  وسوم بو آیات شریف ودر مرحل امر بو معروف و هنی از منکر را نیز دربربگریند و

 م؛ یکنمی بیاندیگری نیز است کو فهرست وار  در آیات شریفو دوازده آیو را بررسی کردمی، آیات

 مرمی هسور  55 وآی
، در این آیو «َو كاَن یَْأُمُر أَْىَلُو بِالصَّالِة َو الزَّكاِة َو كاَن ِعْنَد رَبِِّو َمْرِضیِّا»حضرت امساعیل است؛  مرمی است کو در مورد هسور  55 وآی

 وجود دارد؛واضح در این آیو  وابراىیم است یا امساعیل دیگری است. چند نکت اختالف وجود دارد کو امساعیل مهان فرزند

 سوره مرمی 55اختصاصات آیو 
 این آیو نسبت بو برخی از آیات قبلی از سو جهت تقید و اختصاص دارد؛  

ی خصوصیت اذمام داد، پیامربی از انبیاء سلف بوده است  الغافاعل این پیامربی بوده است، اگر خبواىیم این را تعمیم دىیم باید  .1
 کو حبث آن در آیات قبل شد. 

-میحمسوب امر بو معروف در فضای خانواده  وخماطب این امر عامو و عموم مکلفنی نیستند، اىل ىستند و لذا این آیو از ادل .2

 شود. 
 ؛ مأموربو ىم اینجا مطلق معروف نیست بلکو صاله و زکات است .3

 ادت است کو یکی بدنی و یکی مالی است. بعضی آیات دیگر فقط صاله داشت اما اینجا صاله و زکات دارد. دو عب

 ی خصوصیت در اختصاصاتالغا
ی خصوصیت کنیم، باالخره الغانیاز بو اطمینانی دارد و بعید است کو نسبت بو اىل  سو جهت در ىر یک از اینی خصوصیت الغا

ی الغا تواناین است کو ب ه است و نسبت بو صاله و زکات هنایت امر کو در فضای خانو تکلیف ویژ نسبت بو این یک ویژگی دارد  
عبادی بدنی و مالی دارد، دمکن است بگوییم چیزىای دیگر نیز  وخصوصیت کرد و بگوییم در تربیت خانوادگی غری از صاله و زکات کو جنب

دارد و عمده این است کو این ارتباط با حبث فضای خانواده و روابط میان اعضای بو ىر حال این از سو جهت ویژگی  .مهنی حکم را دارد
 خانواده دارد.
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 «استمرار بر امر راجح»قرینیت 
ای بر این باشد کو از تمرار بر امر راجح شاید قرینواساند و این مؤکد وجوب است و رسکاَن یأمُر است کو استمرار را میالبتو در این آیو  

رساند مگر بتوان استفاده کرد. قباًل گفتیم بیان فعل برای معصوم یا اولیای اهلی یا ذکر کردن اوصاف آهنا فقط رجحان فعل را میآن وجوب 
باالیی بوده و مثالً وجوب بوده است،  وای باشد، اینجا دمکن است کسی بگوید کاَن یأمُر دال بر این است کو رجحان در یک درجاینکو قرینو

شود ولی بو ىر حال چون استمرار بر یک امر راجح مستحبی ىم در اولیای اهلی می ـ من خیلی مطمئن بو این نیستم ـ مال استاین ىم احت
 شود بو آن اطمینان داشت.اگر این کاَن یأمُر را بگریمی و یک مقدار ىم قرائن دیگری را بپذیرمی احتمال داللت بر وجوب دارد ولی باز ىم منی

 

 علقسوره  12آیو 
  «، أَْو أََمَر بِالتَّْقوى أَ رَأَْیَت ِإْن كاَن َعَلى اهْلُدى» علق است؛ هسور 12 بعدی آیو وآی

 دارد.نیز در اینجا امر بو تقوا آمده است کو مشول خوبی  .1

 سوره حنل 76آیو 
بو امر بو عدالت  در این آیو خداوند « ِصراٍط ُمْسَتقیم  َعلى َىْل َیْسَتوي ُىَو َو َمْن یَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو ُىوَ »رمل است؛  هسور  76 وپانزدىم آی وآی

 کند. ترغیب می

 این آیو رجحان باشد؛ حداکثر داللت .1
-واقع عدالت در روابط اجتماعی است کو امر خاصی را ترغیب می شود درمأموربو آن عدل است کو عدلی کو در اینجا گفتو می .2

 کند.

 سوره آل عمران 21آیو 
ِإنَّ الَّذیَن َیْكُفُروَن بِآیاِت اَّللَِّ َو یـَْقتُُلوَن النَِّبیِّنَی بَِغرْیِ َحقٍّ َو »کند آل عمران است کو گروىی از کفار را بیان می هسور  21 وشانزدىم آی وآی

ْرُىْم بَِعذاٍب أَلیم کو آمران کشتند و از مجلو کارىای مذموم آهنا این است  اینها انبیا را میگوید می « یـَْقتُُلوَن الَّذیَن یَْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فـََبشِّ
  .کشتندبو قسط را می

 شود.وجوب از آن استفاده منی و است ی راجحگوید کو امر بو قسط امر بو طور ضمنی می وجود ندارد ودر این آیو نیز اطالقی  .1

 سوره اعراف 111آیو 
 ؛ « ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر بِاْلُعْرِف َو أَْعِرْض َعِن اْْلاِىلنی»اعراف است؛  هسور  111 وىفدىم آی وآی
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 سو فرمان بو پیامرب
 :فرمایددىد، میمیصلی اَّلل و علیو و الو خدا سو فرمان بو پیغمرب اکرم 

  ؛بنای تو در ارتباط با مردم بر عفو و گذشت باشد .1
  ؛در مسائل دینی بنای تو بر امر بو معروف باشد .2
 اعراض کن.  نیزاز جاىالن  .3

فرماید عفو کن، امر بو کند و بعد از آن میفرماید اثر منیقبل می وکنیم. در آیرضات امر بو معروف حبث میااین آیو را در معبعدىا 
 معروف کن و اعراض از جاىالن کن.

 موارد عفو
 عفو در دو سو جا است؛ 

 ؛گوید ببخشکند مییکی در روابط شخصی است کو وقتی کسی اذیت می .1
 یکی این است کو درواقع وقتی کسی خطایی کرد و توبو کرد روابط مشا نیز با او خوب باشد ولو در امور دینی.  .2

 ی خصوصیت در خماطبالغا
 .توانی خصوصیت کرد یا خری؟ کو شاید بالغا تواناست و باید ببینیم میصلی اَّلل و علیو و آلو این خطاب بو پیغمرب اکرم 

 سوره طو 132آیو 
 ؛حبث تربیت خانوادگی است و مربوط بوطو  هسور  132 وىجدىم آی وآی

 ؛« َو أُْمْر أَْىَلَك بِالصَّالِة َو اْصَطربْ َعَلْیها ال َنْسَئُلَك رِْزقاً رَمُْن نـَْرزُُقَك َو اْلعاقَِبُة لِلتَّْقوى»فرماید خطاب بو پیغمرب می  .1
 این آیو خمتص بو اىل است؛ .2
 بو آن مناز است. مأموٌر  .3

بو ىر ولیی و ىر کسی کو پدر البتو بو احتمال قوی  ؛از این سو جهت خاص است و مربوط بو تربیت خانوادگی استسوره طو  132آیو 
 .کردی خصوصیت  الغامفاد آیو را این توان باشد یا اىلی داشتو باشد می

 سوره حشر 7آیو 
-است کو می «ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما هَناُكْم َعْنُو فَانـَْتُهوا َو اتَـُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشدیُد اْلِعقابما آتا »باشد؛ سوره حشر می 7آیو نوزدىم  وآی

 پیغمرب عمل کنید.بو اوامر و نواىی گوید 
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 سوره اعراف 145آیو 
 «.یَْأُخُذوا بَِأْحَسِنهاَفُخْذىا بُِقوٍَّة َو ْأُمْر قـَْوَمَك »اعراف است؛  هسور  145 وبیستم آی وآی

 مثره فحص در ادلو خاصو
در ذیل این آیات چند ، حال باید کردمیحبث   بو شکل امجالیمفصل و تعدادی را بو صورت تعدادی از آیات را در ضمن مباحث گذشتو 

 .مطلب را بیان کنیم

 «امر بو معروف و هنی از منکر»دامنو وجوبی و استحبابی 
  ؛این آیات استفاده کردمی واز جمموعدو قاعده را 

  ؛وجوب امر بو معروف و هنی از منکر در واجبات و حمرمات .1
 امر بو معروف و هنی از منکر در غری واجبات و حمرمات. و رجحان استحباب  .2

 وکو مه  وجود داردعامو  ایهىم قاعد خاصو و هقاعددر خصوص واجبات و حمرمات ىم طور کو در ضمن آیات نشان دادمی  مهان
نویسید اذمام تفکیک این آیات را وقتی میـ  کند.گرید، طبعًا در مستحبات و مکروىات حالت استحباب پیدا میمیدربر ترجیحیات را 

 ـ نها مطلق است.یدىید، این ده مورد خاص الزامیات است و ا

 از منظر خماطبنی آیات« امر بو معروف و هنی از منکر»قواعد 
 ؛ باشندمیدیگر مشتمل بر چند قاعده و حکم  یمنظر  مورد حبث ازآیات 

 قاعده عام
ـ  مکلفان  وگوید مهاین قاعده می ؛مکلفنی بودنسبت بو متام العامو  هامر بو معروف و هنی از منکر بو مثابو قاعدیا رجحان قاعده وجوب 

 .ىستندىا و منکرىا و متام معروفنسبت بمأمور بو امر بو معروف و هنی از منکر  ـ البتو با شرایطی کو بعد خواىیم گفت

 قاعده ناظر بو علما
ْْثَ »سو مورد از این آیات مربوط بو علما بود؛ یا ، دو استای ناظر بو علما دوم قاعده هقاعد َلْو ال یـَْنهاُىُم الرَّبَّانِیُّوَن َو اْْلَْحباُر َعْن قـَْوهِلُِم اْْلِ

حث اصولی  ابمطبق کند؛ ـ مواردی وجود دارد کو بو علما خطاب بو امر بو معروف و هنی از منکر می، در روایات نیز 1«َو َأْكِلِهُم السُّْحتَ 
   ؛کنداول نیست و خود یک ىویت مستقل دارد منتها وقتی مجع شود تأکد پیدا می هاین قاعده مصداق قاعد ـ گفتیم

                                           
 36. سوره مائده، آیه  1
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َحأبار  »مصادیق   « الرَّبَّانِیُّوَن َو اْلأ
قاعده علم بو معروف و منکر نیست کو از شرایط امر بو معروف و هنی از منکر است بلکو مقصود احبار و مقصود از علما در این 

بو علم شرط مطلق  ظداند، مقصود ما از علما این است واال جمرد تلفربانیون است یعنی کسی کو شأن عاملیت دین را دارد و معارف دین را می
ىم طبقٌو خاصو هلم  دبادر اینجا مقصود علما است  ،وید مشا باید عامل باشید تا بر مشا واجب باشدگامر بو معروف و هنی از منکر است، می

 گنجد.روایاتی نیز دارمی کو در ذیل این قاعده می است؛دین ال ةعاملی وشأٌن و ملک

 قاعده ناظر بو حکومت
خاص امر بو معروف و هنی از منکر مربوط بو حکومت است، کسی است کو دارای زعامت و والیت و حاکمیتی است کو  هسومنی قاعد

تواند جدا باشد در تواند مهراه با مهان عنوان عامل باشد اگر بگوییم والیت مهیشو باید با عامل باشد، مهچننی میاین والیت و حاکمیت می
 عامل زعامت را بو شخص دیگری واگذار کرده است، بو ىر حال عنوان حاکمیت دارد. کسی آن نباشد یا نظر  جایی کو 

 توانست بو این ربط پیدا کند؛ دو آیو می

-وحاکم یا طبقمراد از آن را گر کو ا   2«ْلُمْنَكرِ الَّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُىْم ِف اْْلَْرِض أَقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن ا» .1
شاید حکومت نباشد و توانایی و قدرت ِإْن َمكَّنَّاُىْم البتو گفتیم  در نظر بگریمی، دارای قدرت و توان یعنی نقش مؤثر دارند ای کو

ظهور دربرگرفتو، تر شاید حاکمیت را قوی ِإْن َمكَّنَّاُىْم ِِف اْْلَْرضِ ىای دیگر، البتو بعد بو ذىنم آمد کو اجتماعی باشد ولو در قالب
 . بیشرتی در آن داشتو باشد

ما ْن َأذْمَْینا ِمْنُهْم َو اتَـَّبَع الَّذیَن ظََلُموا فـََلْو ال كاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قـَْبِلُكْم أُوُلوا بَِقیٍَّة یـَْنَهْوَن َعِن اْلَفساِد ِف اْْلَْرِض ِإالَّ قَلیاًل دمَّ »آیو در مورد  .2
اند یعنی اشخاص ذو اثر و متمکن بودند، و البتو در ند کو مقصود یعنی کسانی کو ماندهابعضی گفتو 3« أُْترُِفوا فیِو َو كانُوا جُمْرِمنی

 روایات نیز دارمی.

 قاعده ناظر بو خانواده
روایات معتربی   وبو اضاف 4أَنـُْفَسُكْم َو أَْىلیُكْم ناراً ُقوا خانواده است کو ىم  مربوط بوخاص امر بو معروف و هنی از منکر  هقاعد نیچهارم

 کرد.کو در ذیل آن وارد شده است، ىم چند آیو از این جمموعو آیات در ارتباط با تربیت خانوادگی بود کو امر و هنی خانوادگی را بیان می
ىر یک از این چهار مورد  کند.اگر مجع شوند تأکد پیدا می ها قواعد مستقلو است منتهاست کو از اینجا استفاده است، ایناین چهار قاعده ا

  شود؛دو قاعده را شامل می

 ؛الزامیات هالزامی دارد در حمدود هقاعد .1
 گرید.میدربر ترجیحی عام دارد کو رجحانیات را  هقاعد .2

                                           
 14. سوره حج، آیه  2

 443. سوره هود، آیه  3

 3. تحریم، آیه  4
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 ؛ شده استبنابراین دو مطلب باىم مجع 

  وجود دارد؛ترجیحی عام  هقاعدیک  والزامی  هقاعددر امر بو معروف و هنی از منکر یک  .1
  مستقل دیگر نیز در مورد امر بو معروف و هنی از منکر گفتو شد؛چهار قاعده  .2

 شود استفاده کرد.شود. این چیزی است کو از خود آیات میکنیم و در حقیقت ىشت قاعده میدر ىم ضرب می

 اوامر و نواىی در سریه انبیاء
در قرآن از  آیات بسیاریای بود کو واژگان امر و هنی بود اما و مورد بررسی قرار گرفت، در حمدودهمنکر کامر بو معروف و هنی از آیاتی از 

اعبدوا رّبکم، گوید ىود، شعرا، انبیا می هداشتند؛ یا أیها الذین آمنوا، یا أیها الناس اعبدوا رّبکم، سور  امری وجود دارد کو پیامربان بو امت خوداو 
-هسری انبیا کرد، ىا را ذکر میرمشردمی کو کان یأمر أىلو و سریهبنابراین ما غری از این آیاتی کو ب، اینها را باید در نظر گرفت؛ َّللا ااطیعوا اَّلل، اتقو 

رب گوید کان یأمر بالعباده بلکو پیغمکردند، منیىا منع میدادند و از بدیدىد کو بو خوبی ىا فرمان میداشتند کو قرآن آن را نشان می ای
امر نیامده است یا وقتی  ودر آذما کلم ؛امر در اینها باشد وگفت اعبدوا اَّلل، این مصادیق امر است بدون اینکو مفهوم بو محل اولیو کلممی
این کلمات نیست ولی واقعًا مصادیق امر و هنی  کان یأمر یا آمرون باملعروف و ناىون عن املنکرکند با عنوان اینکو  پیغمرب را نقل می هسری 

أقیموا گوید این کار را بکنید و این کار را نکنید؛ کند، چون در قرآن گاىی خود خدا میاست و سریه و روش رفتاری و عملی آهنا را بیان می
امر داشتیم اوامری دارمی کو مصداقی گاىی  وکو کلمگفتند. غری از این جاىایی  طور می گوید پیغمربان این، گاىی قرآن میالصاله و کذا و کذا

کنند، این خود داستانی است کو از این قبیل شود از خدا بو غری خدا تسری کرد، گاىی انبیا امر بو معروف و منکر میکند کو منیخدا امر می
 این قبیل.، و از اعبدوا رّبکم، اتقوا اَّللکردند؛ صدىا امر در قرآن دارمی کو پیغمربان امر می

گنجد؟ دو سو سوال در مورد اینها گنجد یا منیدر باب امر بو معروف و هنی از منکر می از طرف انبیا صادر شده استىایی کو فرمان
  وجود دارد؛

اینها مصادیق امر بو معروف و هنی از  «یزانَ یا قـَْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ ما َلُكْم ِمْن إِلٍو َغرْیُُه َو ال تـَْنُقُصوا اْلِمْكیاَل َو اْلم»یک سوال این است کو 
 کنیم یا اینکو اینها درواقع بیان حکم اهلی است منتها در این قالب؟منکر بو مفهومی است کو در اینجا حبث می

 احتمال است؛  سوپس 

هنی از منکر بوده است و احتمال اول این است کو اینها از قبیل امر بو معروف و هنی از منکر است یعنی شرایط امر بو معروف و  .1
 ار را بکنید و این کار را نکنید؛گوید این کمی

 مقام، مقام تبلیغ است؛احتمال دوم این است کو این  .2
ز آهنا در خیلی مواقع این را ا بسیاریآید احتمال دوم اقوی است، البتو این تبلیغ ناظر بو مشکالت آهنا بوده است ولی بو نظر می

طور گفتو است منتها فرمان و تبلیغ او ناظر بو مشکالت موجود  خواىد بگوید خدا ایندىد در واقع میرمان میدانستند. او کو فمنی
چون مثاًل قوم لوط یا قوم عاد یا قوم مثود مبتالی بو چیزی  ،شود کو این مقام امر و هنی بوده استآهنا بوده است و آن قرینو منی

در مواردی مصداق د کو ناظر بو مشکالت آهنا است چون امر بو معروف و هنی از منکر ندار و خمتصات  یبودند، این اوامر مشرتکات
طور باشد، اینها در مقام دانند و در آستانو یا در حال ارتکابند، اما اینها بعید است اینکنند، میدانند و خالف میکو اینها می  دارد

گوییم ىیچ جا غری از این نیست ولی اصل این است  ی دومی است. البتو منیخواىد حکم خدا را ارشاد کند، اولتبلیغ است یعنی می
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ارشاد توجو   هاینها را باید در قاعد وارشاد است، مه هکو در صدىا امر و هنی انبیا اهلی مقام، مقام ارشاد و تبلیغ است یعنی قاعد
 کنیم نو در اینجا، احتمال اینکو از باب امر بو معروف و هنی از منکر خاص بو این معنا باشند بعید است.

کند برای جاىالن جامع و مشرتک است یعنی وقتی این امر را می یالبتو احتمال سومی نیز وجود دارد کو بگوییم اینها درواقع چیز  .3
در بیانی  زیرا اینکوی بو معنای خاص است. مشکلی ىم ندارد کو اینها را در قدر مشرتک مجع کنیم ارشاد است، برای عاملان امر و هن

تواند واژه در مهان معنای موضوٌع لو شود واال لفظ میقرائن استفاده می از روی، بیشرت باشدمقام ارشاد یا در مقام امر و هنی خاص 
 استفاده شود. این ىم بعید نیست.


