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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 امربو معروف و هنی از منکرقلی / دلیل نادلو / موضوع: 
 امر و هنی در واجبات و حمرمات ویاول حکم

 ادلو
. از آیات قرآن، ذکر شد. ضمن آیات چند ٖ. از قواعد عامو فقهی ٕ. از عقل ٔاز منکر حبث ادلو را متام کردمی، ادلو امر بو معروف و هنی 

  نکتو را عرض کردمی.

 روایات
الشیعو باب اول و دوم را ببینید خواىیم حبث کنیم روایات است. اگر کتاب امر بو معروف و هنی از منکر وسائلچهارمنی دلیل ىم کو منی

روایت را نیز نقل کردند، بنابراین اصل وجوب امر بو معروف و  یتعداد امام نیز در ربریرالوسیلو ابتداحضرت انبوىی از روایات آمده است، 
 هنی از منکر در روایات ىم نیازی بو این ندارد کو ما االن روایات را خبوانیم، بو دو دلیل؛ 

 ررسی یکی اینکو روایات آنقدر زیاد است کو دیگر نیازی بو این نیست کو جداجدا ب .ٔ
 خوانیم مهو این روایات را بو مناسب شرائط و ضوابط بعد می .ٕ

و لذا اینکو االن خبواىیم جدا در حبث ورود کنیم نیازی نیست، ضمن اینکو روایات را بو حلاظ آثار ترک امر بو معروف و هنی از منکر و 
 بینیم این دو سو جهت االن روایات را منیای بو آن کردمی و لذا بو خاطر بندی کردمی و اشارهفلسفو آن اوایل دستو

 البتو در روایات ىم دو سو نکتو را باید توجو داشتو باشیم؛ 

. آیات، مفید دو قاعده در باب امر بو معروف و هنی از منکر ٖ. قواعد عامو فقهی ٕ. قواعد عقلی ٔطور کو  یکی اینکو مهان .ٔ
  ؛بودند

  ؛منکر در واجبات و حمرماتقاعده الزامی در امر بو معروف و هنی از  .ٔ
 قاعده ىم استحبابی و ترجیحی در غری آهنا،  .ٕ

این در روایات ىم ملحوظ و مشهود است، بنابراین وقتی کسی روایات را ىم مراجعو کند این دو قاعده الزامی و ترجیحی را احساس 
منتها این حبث مقداری در آیات و روایات  را خواىید دید، تفاده است و در آینده نیز روایات آنکند و بو خوبی قابل اسمی

طور کو متوقع از روایات ىم معمواًل در مقایسو با قرآن یا حکم عقل این است کو وضوح و صراحت  صراحت بیشرتی دارد مهان
 بیشرتی ىم دارد.

راحت مطرح نبود بلکو با در روایات شاىد ورود در حبث شرائط و مراتب ىستیم کو در حکم عقل و قواعد عامو و آیات بو صطبعاً  .ٕ
ىا تفصیاًل در خود روایات تا حد زیادی مطرح شده دادمی اما اینىا را بو ادلو عامو و عقلیو نسبت میتأمالت عقلی و قرائن لبیو این

 است. بیش از این در حبث روایات امهیتی ندارد کو اینجا خبواىیم تفصیل دىیم.
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 کردمی؛ ادلو عقلیو، قواعد عامو فقهی، آیات و روایات.بو این ترتیب چهار گروه ادلو را بررسی  

 سریه
 ىا تبعاً حبث سریه نیز مطرح است کو این نیز حبث زیادی ندارد ولی امجااًل اصل اینکو در سریه این مسئلو وجود دارد تردید نیست. عالوه بر این

 کنم؛ جدا حبث کنیم منتها من سریع عبور می را جدا ىاشود گفت سو تقریر دارد کو باید اینسریه دو تقریر دارد یا بلکو می

 تقریر اول؛ سریه معصومنی علیهم السالم
کردند، در عمل و سریه عملی آهنا امر بو معروف یکی سریه امام و معصومنی است کو ائمو طاىرین قیام بو امر بو معروف و هنی از منکر می

 و هنی از منکر مشهود است.

 «امر بو معروف و هنی از منکر»بر رجحان داللت سریه معصومنی 
رساند، این مسلم ؛ اما در اینجا قرائنی وجود دارد کو رجحان را میال یفیُد اکثر من اجلواز باملعنی العاماصل در سریه معصومنی این است کو 

در ارشاد و در امر بو معروف و هنی از  کند، گاىی حالت ارشاد است، سریهگوید، منع میاست کو اینکو امام در بسیاری از موارد سخن می
رساند اما در اینجا قرائن بر رجحان دارد بلکو گاىی قرائن منکر نیز وجود دارد. سریه گرچو ابتدائاً بیش از جواز را بو معنای عام و اباىو را منی

کرد، در مهو مراتب امر بو معروف و هنی از منکر   توان در مواردی قرائنی بر وجوب نیز پیدااجلملو میبر وجوب نیز دمکن است پیدا شود، فی
 ىم سریه وجود دارد از مجلو خود قصو عاشورا، اگر آن را در مراتب امر بو معروف و هنی از منکر قرار دىیم. 

رسد بو وجوب ىم می کند، دمکن است در مواردی با قرائنی بگوییماالصول رجحان را افاده میبنابراین سریه نیز در اینجا وجود دارد اما علی
توان در حد اجلملو در اینجا میاما طبعًا این سریه لبی است و خیلی اطالقی در آن وجود ندارد کو بتوان بو آن متسک کرد و لذا بو طور فی

مر بو معروف و رساند بو سریه معصوم متسک کرد، چو برای قاعده ارشاد، چو برای قاعده تربیت و چو برای قاعده ادلیلی کو رجحان را می
 هنی از منکر. این چند نکتو در مورد تقریر اول سریه بود.

 تقریر دوم؛ سریه متشرّعو
 شان وجود داشتو است. یکی ىم سریه متشّرعو دارمی کو متشرعو سبک امر بو معروف و هنی از منکر در حیات و زندگی

 عدم داللت سریه متشرعو 
عمل متشرعو ناشی از حکم شرع است، طبعًا این اطمینان در اینجا وجود دارد منتها با توجو بو  در سریه متشرعو باید احراز کنیم کو این

 اینکو در اینجا ادلو لفظیو دارمی، این سریه متشرعو ارزش زیادی ندارد.

 تقریر سوم؛ سریه عقالئیو
 رتی دارد. یکی ىم دمکن است بگوییم سریه عقالئیو در اینجا وجود دارد کو البتو این دشواری بیش
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 داللت سریه عقالئیو بر رجحان
قال بر این است کو ورود  طور فرض بگریمی کو اگر ىیچ دلیل نقلی و حتی عقل مستقل نداشتیم ببینیم آیا قرار ع این سریه عقالئیوباید در 
اما  وجود دارداجلملو است کو فی ای در بنی عقالىایی کو در جامعو وجود دارد یا خری؟ اگر بگوییم چننی سریهیانت از ارزشکنند در ص

طور است کو عقال حداقل در موارد خطری و حساس و امور اجتماعی کو بر زندگی دیگران اثر  اجلملو اینفی ،باجلملو معلوم است کو نیست
ىم نبود دلیل بر منع این  اجلملو سریه عقالئیو در حد اینکو بگوید و در حد متعارف دمانعت کند وجود دارد و اگر ىیچ دلیلیگذارد، فیمی

حدی از سبک زندگی حکیمانو و عاقالنو ولو در فضای شرع نباشد  یسریه وجود ندارد و لذا سریه نیز مانند حکم عقل است یعنی نوع
ن ضمیمو ىای اجتماعی است ولی بیشرت در حوزه مسائل اجتماعی است، منتها البتو این سریه با ارتکازی کو بو آیانت از ارزشمواظبت و ص

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

 امجاع
 املبنا است. امجاع نیز است ولی باید ببینیم مدرکش را قبول دارمی یا ندارمی، آن علی

 بنابراین شش گروه از ادلو ذکر کردمی نو شش دلیل؛ 

 ؛گروه اول ادلو عقلیو .ٔ
 فقهیو؛گروه دوم قواعد  .ٕ
 گروه سوم آیات؛ .ٖ
 گروه چهارم روایات؛ .ٗ
 ؛گروه پنجم سریه .٘
 شومی.ىای مبنایی است و گفتو شده است وارد منیتواند چند تقریر داشتو باشد ولی چون حبثکو می  ؛گروه ششم امجاع   .ٙ

قدر استوار و  بنابراین پای این قاعده اینشود. خواستیم ریز کنیم قاعدتاً بنی پنجاه تا صد مورد میشش گروه دلیل در اینجا بود کو اگر می
 حمکم است.

 

 سری حبث
  د کتاب امر بو معروف را منظم کنید بو این ترتیب خواىد بود:اگر خبواىی

 مقدمو؛ .ٔ
  ؛الفصل األول فی األدلو .ٕ

عامو ترجیحی بو دست آوردمی، یک قاعده عامو ترجیحی  قاعدهیک ىا و از جمموع این ادلو را بررسی منودمیدر فصل اول شش گروه 
 بو معنای عام دارمی کو ذیل آن دو قاعده است؛ 

 یکی الزامی در واجبات و حمرمات؛ .ٔ
 یکی استحبابی در مستحبات و مکروىات.  .ٕ
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نی مدل را داشتیم. این طور کو در باب ارشاد و در باب تزکیو و تربیت نیز مه شود. مهاناین قواعدی است کو در اینجا استفاده می
 حاصل حبث فصل اول ما است.

 فحص از معارض
از  توان مواردیمیرضی ىم دارد یا ندارد؟ اتوان سوالی مطرح کرد و آن این است کو آیا این مهو ادلو و اخبار معاما در پایان این فصل می

کنم و معروف و هنی از منکر  بو مشار آورد کو این را سریع طرح می را ابتدئًا بو عنوان معارض در ادلو امر بوآیات و احیانًا بعضی روایات 
 تفصیل آن نیاز بو کار بیشرتی دارد.

 سوره مائده 501آیو 
ىا معارضی دارد یا ندارد؟ دمکن است بعضی چیزىا را سوالی کو در پایان خط تبینی این شش گروه از ادلو قابل طرح است این است کو این

أَی َُّها الَّذیَن آَمُنوا َعَلْیُكْم أَنْ ُفَسُكْم ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا »فرماید سوره مائده کو می ٘ٓٔقی کند مثاًل از مجلو آیو شریفو بو عنوان معارض تل
تفاسری ىم گاىی بو آن اشاره شده است کو دمکن است کسی ای است کو در این آیو«  اْىَتَدیْ ُتْم ِإََل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مَجیعاً فَ یَُنبُِّئُكْم دبا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلون

 کند و حتی در بعضی آمده است کو احتمال اینکو این نسخ شده باشد. بگوید این آیو امر بو معروف و هنی از منکر را نفی می
-ی و تفسریی دقیقی در حبث معرفتىای خیلی فلسفی عرفانمرحوم عالمو نیز اشاراتی بو این حبث در این زمینو دارد، مرحوم عالمو حبث  

النفس را ببینید آخر سوره مائده است کو ایشان روایات را آورده است و دو سو احتمال النفس آورده است، اگر خبواىید در املیزان حبث معرفت
   مهنی آیو آمده است. ىا ذیل النفس ذکر کردمی. خبشی از این حبثرا داده است. ما نیز در جایی حدود ده احتمال در ادلو معرفت

ای بنی این آیو و ادلو امر بو معروف و هنی از منکر وجود دارد، با این بیان کو آیو طور گفتو شده است کو توىم معارضو بو ىر حال این
 را باایید و گمراىی دیگران بو مشا زیانی وارد مشا مواظب خودتان باشید، خویشنت َعَلْیُكْم أَنْ ُفَسُكْم ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدیْ ُتمْ فرماید می
کند، گفتو شده است کو مواظب خودتان باشید نوعی مدلول یا مطابقی و یا التزامی دارد، حداقل مدلول التزامی دارد کو کارتان بو دیگران منی

، این چیزی است کو در اینجا گفتو شده  لَّ ِإَذا اْىَتَدیْ ُتمْ ال َیُضرُُّكْم َمْن ضَ خواىند بکنند، نباشید، مواظب خودتان باشید، دیگران ىر کار می
 است.

 سوره مائده 501خطاب در آیو 
 برداشت کرد؛  َعَلْیُكْم أَنْ ُفَسُكْم ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدیْ ُتمْ توان سو احتمال از می

 ضاللت دیگران در او اثر ندارد؛، فردی داشتو باشد یعنی ىر کسی مواظب خودش باشد یتواند نگاىمی .ٔ
ىایی کو ، مشا مواظب خودتان باشید، آنَعَلْیُكْم أَنْ ُفَسُكمْ گوید تواند یک نگاه اجتماعی داشتو باشد یعنی بو جامعو اسالمی میمی .ٕ

ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا د، ، کو یک خطاب اجتماعی باشِإَذا اْىَتَدیْ ُتمْ توانند بو مشا زیانی برسانند، بریون از این جامعو ىستند منی
شود، شاید یک سنت و توانند بو مشا ضربو بزنند. این از آیات استفاده میگوید اگر مشا قوی بودید دیگران منی، مثل اینکو میاْىَتَدیْ ُتمْ 

  ؛شوندمنیقانون ىم باشد یعنی اگر در درون جامعو اسالمی خلل و اشکالی نباشد، از بریون ىیچ خطری متوجو آن 
  َعَلْیُكْم أَنْ ُفَسُكْم ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدیْ ُتمْ گوید، در واقع احتمال سوم این است کو ىر دو را می .ٖ
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، این خطاب ارماللی علیک نفسک ال یضرّک من ضّل إذا اىتدیتگرید یعنی ارمالل بو افراد دارد، یعنی میدربر ىم فردی را  .ٔ
 ؛باشد

 جمموعی نیز باشد کو ىر دو را بگرید.  یخطابمهزمان   .ٕ

َعَلْیُكْم البتو دشواری کو این احتمال سوم دارد این است کو باید حالت استغراقی و جمموعی را در یک خطاب مجع کنیم و بگوییم 
 جمموعی کل است.  یىم ارماللی افرادی است، ىم در عنی حال نگاىأَنْ ُفَسُكْم 

ن این است کو احتمال سوم یعنی ىر دو مشمول آیو است اما کمی مشکل اصولی دارد مگر اینکو در تعینی موضع گرایش انسا
 تر باشد کو معنای سوم جامع را بگریمی. وقت شاید کمی راحت بگوییم این ارمالل و استغراق و جمموعی جزء موضوٌع لو نیست، آن

کنند این را ندارد ولی بو ىر حال ىا چو نسبتی باىم برقرار میکو اینکنم ىر دو را توجو کرده است ولی اینمرحوم عالمو نیز فکر می
 جای حبث جدی تفصیلی در اینجا وجود دارد.

 

 «امر بو معروف و هنی از منکر»چگونگی تعارض آیو با وجوب 
  ؟استچگونو با امر بو معروف و هنی از منکر  سوره مائده ٘ٓٔآیو  این است کو رابطو دیگرحبث 

 مدلول مطابقی، متاسی با آن دارد؟ شکلبو آیا  .ٔ
 مدلول التزامی ناسازگاری با امر بو معروف و هنی از منکر دارد؟ آیا بو شکل  .ٕ
یعنی دیگران ربطی بو  ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدیْ ُتمْ یعنی خودت، َعَلْیُكْم أَنْ ُفَسُكْم دمکن است بگوییم ىر دو احتمال وجود دارد کو  .ٖ

  .ندارد یعنی بگوییم مطابقی است، احتمال این کمی ضعیف استتو 

 تقویت احتمال دوم
وجود دارد بیشرت دمکن است بگوییم این مدلول التزامی است کو  بنی این آیو و وجوب امر بو معروف و هنی از منکراگر توىم ناسازگاری 

خواىد بو رمو التزامی بگوید کار بو دیگران نداشتو باش. رواقع میرسانند. این دگوید خودت را مواظبت کن، دیگران بو تو ضرر منیمی
 آید.تر میبیشرت احتمال دوم بو ذىن قوی

 حل تعارض
کو چیز دیگر را نفی کند، مدلول مطابقی آیو چیزی وجود ندارد  داد این است کو از حلاظ مدلول مطابقی در تعارض از این  توان میجوابی کو 

 دو گزاره است؛   این

در این  نیز، مواظب و مراقب خودتان باشید، این امر مهمی است، ىر کسی باید مواظب خودش باشد، حصری إلزُم أنفسکمیکی  .ٔ
 ندارد کو مواظب خودتان باشید و مواظب دیگران نباشید، بنابراین یک گزاره اجیابی و سلبی در این نیست. 

 توصیفی است.  ایقاعده اْىَتَدیْ ُتمْ ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا گزاره دوم  .ٕ
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گوید ضاللت دیگران خمّل بو گزاره دوم یک گزاره توصیفی است، می  ،گزاره اول یک گزاره ذبویزی دستوری است و حصر در آن نیست
رود، یگوید ضاللت دیگران خمل بو ىدایت مشا نیست، ىر کسی مسری خود را مروح قاعده دوم این است کو می ؛ىدایت مشا نیست

ضاللت آهنا در ىدایت مشا اثر ندارد. این قاعده درستی است، مدلول مطابقی این با امر بو معروف و هنی از منکر تعارضی ندارد و آن 
 والبتو ب ،گذاردگذارد، گمراىی او در مشا اثر منیگوید کو گمراىی او در مشا اثر میگوید امر بو معروف و هنی از منکر بکن منیىم کو می

بو « گرید عذاب مشا را ىم می» گرید، اینکو عذاب مشا را نیز می دصورت خاص در روایات آمده است کو اگر این وظیفو را ترک کنی
ام خاطر این نیست کو ضاللت او مؤثر در این است، در حد اعدادی است واال اصل قصو این است کو من وظیفو خود را ترک کرده

پس گذارد؛ کند، ضاللت دیگران در ىدایت مشا اثر منیبوده است واال آن روایات ىم این را نفی منیترک وظیو برای من   زمینو اومنتها 
  ؛اگر این دو گزاره را تفکیکی مالحظو کنید

 ؛گزاره اول دستوری است و حصر در آن نیست و ىیچ منافاتی با امر بو معروف و هنی از منکر ندارد .ٔ
گذارد، این نیز با امر بو گوید ضاللت او در ىدایت مشا اثر منیست و بیان توصیفی ىم این است کو میگزاره دوم توصیفی ا .ٕ

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

 مناقشو در حل
-خواىد حصری را درست کند کو مواظب خودت باش ضاللت دیگری در تو اثر منین قرار گرفت میاگر بگویید کو اینکو این پشت سر آ

  .کندکند، این احتمال بعدی است کو مواظب خودت باش ضاللت او در تو اثر منی

 جواب
  :گوییممیدر پاسخ 

اولی بو دومی یا پشت سر ىم قرار گرفنت خواىد حصر کند بر اینکو خودم باشم، تعقب این اول کالم است، چو کسی گفتو این می .ٔ
  ؛رساندآهنا حصر را منی

ادلو امر بو معروف و هنی از منکر نوعی حاکمیت دارد و  َعَلْیُكْم أَنْ ُفَسُكْم ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدیْ ُتمْ جواب دوم ىم این است کو  .ٕ
خودت را مواظب باشد یعنی وظایف خودت را عمل کن، ادلو امر بو  ،علیک نفسکگوید حاکم بر اینها است برای اینکو این می

گوید امر بو معروف و هنی از منکر ىم نفسک است، این ىم مال خودت است، آن دلیل حاکم بر این معروف و هنی از منکر می
با ادلو  أَنْ ُفَسُكْم ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدیْ ُتمْ َعَلْیُكْم گوییم نسبت این است یعنی اگر آن حرف را باذیرمی و در جایی تردید کنیم می

امر بو معروف و هنی از منکر نسبت حمکوم و حاکم است یعنی ادلو امر بو معروف و هنی از منکر ادلو حاکم بر این است برای 
سازد، حال بو رمو ای این موضوع میگوید صاله است و بر یعنی وظایف خودت را اذمام بده کو یک دلیل می علیک نفسکاینکو 

گوید کند، میگوید این ىم وظیفو توست، شاید ورود ىم باشد، یعنی درواقع مصداق را برای این درست میورود یا حکومت، می
 این ىم وظیفو توست. بنابراین آن دلیل ىم با این منافات ندارد.

را احتمال جمموعی در این بگرید   أَنْ ُفَسُكْم ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدیْ ُتمْ َعَلْیُكْم جواب سوم این است کو دمکن است کسی احتمال  .ٖ
گوید مواظب خودتان باشید، حتی کو البتو حصر در آن احتمال را خیلی قبول ندارمی، اگر جمموعی بگرید بو کل جامعو اسالمی می

گوید خودتان را باایید، مجع را باایید، آهنایی کو وارد کر نیز است، میدمکن است بگوییم در درون این امر بو معروف و هنی از من
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جرقو اسالم نشدند داستان آن جداست، آن را خیلی مهم نشمرید. اگر جمموعی بگریمی در آنصورت این با ادلو جهاد یک تناسبی 
 کند کو آذما باید آن را حل کرد کو آن ىم قابل حل است. برقرار می

 شود برای این آیو داد و احتماالتی کو بیان کردمی.جوابی است کو می این جمموعو سو
 حبث بعدی الفصل الثانی فی کیفیت احلکم األمر دبعروف و هنی از منکر کو شاید حدود ده حبث در کیفیت حکم داشتو باشیم.

 


