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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احکام / امربه معروف و �ی از منکرموضوع: 

 معروفوحدت يا تعدد خماطب در تکليف امربه
معروف و خماطب در تکليف امربهمعروف و �ی از منکر وجود دارد اين است که آيا مکلف و حبث ديگری که در مبحث امربه

 باشد؟های متعدد میباشد يا اينکه خماطب و مکلفمکلف و خماطب واحد می �ی از منکر،

 رويکرد اول: وحدت خطاب
معروف و که خطاب در تکليف امربه اين است بيان و رويکرد اول در اين مسئله که در موسوعه و کلمات برخی فقها وجود دارد

 باشند و خطاب يکی و ناظر به مهه مسلمنيی است و خماطب هم مهان مطلق مکلفني با مهان شرايط عامه می�ی از منکر يک
مانند علما و صاحبان قدرت به دليل وجود علم و  طبقاتی از مکلفني در جامعه باشد البته در مقام فعليت و تنجز و امتثال،می

السويه برای مهه مکلفني وجود ولی درهرحال يک خطاب علی واحد دارندمصداقيت بيشرتی برای اين خطاب  هاقدرت و نفوذ آن
بسا با توجه به شرايطی برای اشخاصی مانند فرهيختگان و صاحبان قدرت، و واجب کفايی واحد وجود دارد که بالعرض چه دارد

اين  ين امر هم وجود علم و آگاهیشود و علت اشود و دايره مشول آن بيشرت میمی عينی کند واين وجوب کفايی تعني پيدا می
های احتمالی و مهچنني احتمال تأثري و نفوذ بيشرت طبقات، داشنت قدرت برای اين دسته که بالتبع موجب کاهش ضرر و زيان

 شود.می معروف توسط اين افراد نسبت به ديگر اشخاص،امربه

 معروفرويکرد دوم: تعدد خطاب در تکليف امربه
های معروف و �ی از منکر، خطاب واحدی نيست بلکه خطابمسئله اين است که خطاب در تکليف امربه رويکرد دوم در اين

های متفاوتی نسبت متعدد وجود دارد و حداقل اين است که در مورد چهار گروه متنفذين و علما و حکومت و خانواده خطاب
های مستقلی نسبت به علما خی از آيات و روايات خطابمعروف و �ی از منکر وجود دارد. در بر های مطلق امربهبه خطاب

الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم «وجود دارد و در برخی از آيات نيز خطاب مستقلی نسبت به صاحبان قدرت و حکومت وجود دارد مانند آيه 

در حبث حکومت بيان شد   ٤١حج/ »نـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو هلِلَِّ َعاِقَبُة اْألُُمورِ  ِيف اْألَْرِض أَقَاُموا الصََّالَة َو آتـَُوا الزََّكاَة َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف وَ 

که حکومت وظايف متعددی دارد و بيان شد که نگاه اسالم به حکومت صرفًا يک نگاه و ديد رفاهی نيست بلکه حکومت 
ای ندارد احتمالی ناصحيح ر مباحث فرهنگی وظيفهحکومت د و اصوًال اين احتمال که باشددرزمينٔه فرهنگ هم دارای وظيفه می

وجود دارد. در مورد علما  ديد فرهنگی های ليرباليستی هم در حکومتشان توجهباشد و حتی حکومتاصطالح نيش قولی میو به
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قيامشان به آن استناد در روايات وجود دارد مانند آنچه امام حسني در  معروف و �ی از منکرای نسبت به امربههم خطابات ويژه

آمده است که مراد از اين آيه،  ٦/التحرمي »يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو أَْهِليُكْم نَاراً «در ذيل آيه  کردند و يا روايات معتربیمی

واده به وجود خطابات مستقل و در موسوعه نيز در مورد خان باشدمعروف و �ی از منکر نسبت به اعضای خانواده میامربه
 شده است.اشاره

 تفاوت دوروی کرد فوق
عالوه بر اينکه وقتی دو خطاب در يکجا مجع  تفاوتی که در اين دو رويکرد وجود دارد اين است که در صورت تعدد خطاب 

ب عام باشد مثالً ای نسبت به خطابسا خطاب خاص دارای شرايط ويژهآيد، چهمی شوند، تأکدی نسبت به وجوب به وجود
در مهه موارد يکی دانستيم مهه شرايط عامه  شود ولی اگر خطاب رابگوييم احتمال ضرر و زيان مانع فعليت يا تنجز حکم منی

معروف و �ی از منکر حتی در مورد علما و صاحبان قدرت هم وجود دارد و در مورد اين طبقات شرايط خاصی نسبت به امربه
 ديگران وجود ندارد.

 معروف و �ی از منکرنظر استاد: تعدد خطاب در امربه
دهيم. بنابراين عالوه بر که وجود خطابات مستقل عالوه بر خطاب عام را ترجيح می در اين مسئله ما احتمال و روی کرد دوم

معروف و �ی از منکر، خطابات خاصی نسبت به علما، حکام، متنفذين و مهچنني خانواده وجود خطاب و فرمان عمومی امربه
هايی هم بني اين کند البته تفاوتا میشود پنج خطاب و در مواردی که اين خطابات مجع شود، وجوب، تأکد پيددارد که می

عناوين وجود دارد مثًال در خطاب خاص نسبت به خانواده دايره مشول خاص و نسبت به خانواده است ولی در ديگر خطابات 

نيز وجود دارد.  ٢١٤الشعراء / »َو أَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ «دايره مشول آن عام است. اين حبث تعدد يا وحدت خطاب در مورد آيه 

ازآن حکم به در مورد اين آيه اين سؤال وجود دارد که در مورد عشريه پيامرب خطاب خاصی نسبت به انذار وجود داشته و پس
عموميت انذار شده است و يا اينکه حکم عام بوده و وحدت خطاب وجود دارد منتها با توجه به شرايط به پيامرب امر شده که از 

 نذار را شروع کند.خانواده خود ا

 معروف و �ی از منکرامربه موارد اتصاف حرمت به
 باشد. سؤالی که در اينجا وجود دارد اين است که آيامعروف در مواردی واجب و در مواردی مستحب میبيان شد که امربه

شود يا اباحه هم متصف میمعروف و �ی از منکر عالوه بر اتصاف به وجوب و استحباب به سه حکم حرم و کراهت و امربه
 شود.معروف متصف به حرمت میخري؟ در مورد حرمت بايد گفت آری در مواردی امربه

2 



 ٣٧٤٥ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

 وجود عناوين ثانويه اهم و حرام مورد اول:
شود جايی است که عناوين ثانويه حمرمی عارض بر معروف و �ی از منکر متصف به حرمت میيکی از مواردی که امربه

معروف موجب فتنه و آشفتگی اجتماعی اهم باشد. مانند اينکه درجايی امربه ی از منکر شود و آن عنوان ثانویمعروف و �امربه
باشد. برای منونه کم معروف و �ی از منکر حرام میو يا اينکه موجب وهن اسالم و يا قتل شود در اين موارد امربه وسيع شود

معروف و �ی از منکر کند اما به توانسته امربهکه در قدرت بوده است و يا اينکه میالسالم باآننبوده مواردی که امام علی عليه
گويد در سياست امرياملؤمنني و زيرکی معروف و �ی از منکر نکرده است. ابن ابی احلديد میعلت وجود مهني عناوين ثانويه، امربه

کردند و قتل می شدت يکديگر را متهم به کفرگروه شد و به  سياسی او مهني کافی است که در فتنه قتل عثمان که کل جامعه دو
ها دو طرف با امرياملؤمنني خيلی خوب بودند. امرياملؤمنني با هر دو ها و مدتو فاصله زيادی بني مردم به وجود آمده بود، تا سال

دانست و هرچند فی حد را جايز منیظلم  شد. در اين مورد نظر امام مشخص بودجاهايی که ديگر منیرابطه داشت، تا رسيد به
 کردند.معروف منیمعروف کند اما برای وجود عناوين ثانويه امربهتوانست امربهنفسه می

 معروف و ايذا مؤمنتزاحم امربه
باشد. میعناوينی مانند ايذا و آزار ديگران  معروف و �ی از منکر باای که در اينجا مطرح است در مورد تزاحم امربهسؤال و نکته

اينکه در خفا اجنام شود، در اين ای اجنام شود که مستلزم اين عناوين نباشند مثلگونهمعروف بهطورقطع اگر امکان اينکه امربهبه
معروف و �ی از منکر صورت گريد اما آيا عنوان ايذا مؤمن اين اندازه امهيت دارد که مانند قتل، فتنه صورت بايد به مهان شيوه امربه

درجات پايني ايذا يا خري؟ در جواب بايد گفت اين قاعده کليت  حتی در معروف شوميمطلقا قائل به تقدم آن بر امربه فساد و
باشد و در غالب موارد اين معروف و �ی از منکر مقتضی درجه و نوعی از ايذا و آزار ديگران میدرهرصورت امربه ندارد چون

معروف و �ی از منکر دارای درجات و د نسبت به مصاديق آن امهيت هرکدام را سنجيد. امربهدرجه پايني آن وجود دارد لذا باي
مانند شرب مخر و مناز که تقريبًا درجه واحدی دارند و در مقام رفع  است و به خالف برخی ديگر از حمرمات و واجبات مراتبی

راحتی حکم کلی به تقدم يکی از توان بهمعروف منیدر مورد امربهتوان حکم کلی به تقدم يکی از طرفني کرد اما آسانی میتزاحم به
بسا حرمت ايذا غري بسا در مورد حرمت تراشيدن ريش که گناه صغريه است چهطرفني دارد و مصاديق بايد مالحظه شود مثًال چه

 ايذا غري باشد. معروف مقدم بر حرمتامربه يا بدعت، مقدم باشد اما در مورد شرب مخر
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 معروفد دوم: انتفاء برخی شرايط جواز امربهمور 
معروف و امربه شود جايی است که برخی شرايط جوازمعروف و �ی از منکر متصف به حرمت میيکی ديگر از مواردی که امربه

جواز و  شرط معروف و �ی از منکراز منکر وجود نداشته باشد. در مبحث آينده بيان خواهد شد که برخی از شرايط امربه �ی
در  که در صورت عدم وجود شرايط جواز مانند عدم ضرر (حداقل باشندمعروف و �ی از منکر میبرخی ديگر شرط وجوب امربه

 شود.معروف و �ی از منکر میبرخی مراتب) حکم به حرمت امربه

 معروف در تزاحم با عناوين ثانويه مساویمباح بودن امربه
ديگری اهم نباشد و  �ی از منکر با عناوين ثانويه حمرمه تزاحم کنند و يکی از آن دو نسبت بهمعروف و امربه در مواردی که

طور که باشد. مهانشود و تبعا شخص خمري به اجنام طرفني میمعروف و �ی از منکر میمتساويني باشند، حکم به مباح بودن امربه
کند و معروف میيکی امربه اينکهبرخی علما در مسائل اجتماعی دارند مثلسابقاً نيز گفتيم خبشی از اختالفاتی که گاهی مراجع و 

گزيند البته گاهی نيز به خاطر  مهني مطلب است که در تزاحم و تساوی طرفني هرکدام طرفی را برمی کند به خاطرديگر سکوت می
داند و گاهی نيز اين اختالف به خاطر  می داند و عاملی ديگر طرف ديگر را اهمکارشناسی فقهی يکی از علما طرفی را اهم می

 باشد.های موضوعی میکارشناسی
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