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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احکام / امربه معروف و �ی از منکرموضوع: 

 مقدمه
حدود  در باشد. در ابتدا و قبل از بيان و بررسی ادلههای عام تربيتی میعنوان يکی از روشمعروف و �ی از منکر بهحبث در امربه

معروف و �ی از منکر اعم از ادله عقلی، آيات و ادله وجوب امربه ده مقدمه ذکر کردمي سپس در فصل اول به بيان و بررسی
کيفيت حکم  معروف و �ی از منکر پرداختيم. در فصل دوم به حبث در موردروايات و مهچنني قواعد عامه دال بر وجوب امربه

و خماطبني متعدد وجود دارد   خطابات از منکر، معروف و �یداختيم و بيان کردمي که در باب امربهمعروف و �ی از منکر پر امربه
البته در موردحبث تعدد خطاب و خماطب در امر معروف و  عامه مکلفني، علما، متنفذين، حکومت و خانواده. اند ازکه عبارت

امجال آن را در فصل دوم وجود دارد ولی ما به بيشرت از آن حبث شود،تفصيل �ی از منکر ظرفيت اينکه در فصلی جداگانه و به
 پردازمي.ها میمانده است که به بيان آنذکر کردمي. در فصل دوم دو نکته ديگر باقی

 معروف به کراهتموارد اتصاف امربه
واجب يا مستحب است و گاهی  معروف گاهیطور که امربهمانده است اين است که مهاننکته ديگری که در فصل دوم باقی

عنوان اولی معروف و �ی از منکر بهو اين اتصاف در مواردی است که امربه شودحرام، در مواردی نيز به کراهت متصف می
کراهت آن شديدتر از  ای که حرام نيست اماای مانند استخفاف و استهزا البته در درجهمستحب باشد اما با عناوين ثانويه

باشد. در فقه معروف و �ی از منکر مکروه میمعروف و �ی از منکر است، تزاحم کند که در اين صورت امربهربهاستحباب ام
برخی درجات ايذا و استخفاف   روابط اجتماعی و فقه العشره عناوينی وجود دارد که کراهت دارند و که برخی از اين عناوين مانند

مستحب، کراهتشان غالب بر  که در موارد تزاحم با عناوين باشندت شديده میدارای کراه که متصف به حرمت نيستند، اما
 باشد.استحباب می

 معروفحتقق امر جمموعی بالعرض در برخی موارد امربه
معروف و �ی از منکر، توسط يک شخص نتيجه ندهد امربه و سؤال ديگری که در فصل دوم وجود دارد اين است که اگر نکته

ها باشد حکم آن و سازمان تماع اشخاص در حد دو يا سه نفر و يا اينکه در حد اجتماع وسيع مانند �ادهابلکه مستلزم اج
معروف کرد گروهی، اقدام به امربه صورتگونه موارد بايد جمتمعا و بهچيست؟ در پاسخ بايد گفت حکم آن واضح است و در اين

معروف و �ی از و مشاغل و مهچنني امربه ن و کفن يا برخی صناعاتمانند دف واجبات کفايی هم اين است که درو علت آن
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ها بپردازند چون در اين موارد وجوب  صورت انفرادی به اجنام آنامور را دارد و بايد مکلفني به منکر، شارع مطالبه نتيجه و حتقق آن
تنهايی توسط مکلفني قابل اتيان نبود با به و يا اينکه ها نتيجه ندادتنهايی اجنام آنو اگر در مواردی به کفايی احناللی وجود دارد

يک وجوب جمموعی بالعرض به وجود  اين موارد در توجه به قرينه عقلی که شارع مطالبه آن واجب را کرده و بايد حمقق شود،
 .اتيان شود بايد جمتمعا و گروهی معروف باشد،تواند امربهآيد و آن واجب که يکی از مصاديق آن میمی

 معروف و �ی از منکروجوه حتقق امر جمموعی در امربه
باشد اما به حلاظ اصولی و چگونگی به دست آوردن اين امر جمموعی بدون اينکه اصل اين مطلب و حتقق امر جمموعی واضح می

های خمتلفی وجود حتليلو  و نظريات خطاب لفظی بر آن داللت کند (چون خطابات لفظی بر امر استغراقی داللت داشتند) وجوه
 دارد.

 وجه اول: وجود خطاب جمموعی در ادله
آمده است اين است که در  وجه و سياق فنی امر جمموعی که در کتاب فقه االمر باملعروف و �ی عن املنکر و موسوعه

ديگر خطاب گونه خطاب وجود دارد، خطاب اول خطاب استغراقی آحادی است و خطاب  معروف و �ی از منکر دوامربه

ْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولئِ «باشد که آيه می جمموعی به امت َك ُهُم َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإَىل اخلَْ

باشد احتمال اول که جه دو احتمال مطرح میاند. البته در اين و کرده جمموعی خطاب محل بر را برخی ١٠٤/  عمرانآل »اْلُمْفِلُحونَ 

معروف و �ی از منکر، شود اين است که اصل خطاب امربهاز ظاهر فقه االمر باملعروف و �ی عن املنکر اين احتمال فهميده می
احناللی، خطاب و امر جمموعی است که به نظر ما اين احتمال صحيح نيست و احتمال دوم اين است که در کنار امر استغراقی 

 يک امر و خطاب جمموعی هم وجود دارد.

 وجه دوم: حتقق امر جمموعی به قرينه عقلی
معروف وجه دوم در حتقق امر جمموعی اين است که در مقام اثبات مهه اوامر احناللی هستند و خماطب آن افراد هستند ولی در امربه

در آن موارد  مواردی، عقل کشف از وجود يک امر و خطاب جمموعیقرينه عقلی در  و ديگر واجبات کفايی با توجه به وجود
حتقق  باشد و در مواردی کهحتقق فعل ای حنو کان، می دانيم در واجبات کفايی، هدف مولیکند و آن قرينه اين است که میمی

آن فعل حمقق شود. با بايد جمتمعا  باشد،پذير نيست ولی در صورت اجتماع حمقق میفعل يا ترک از سوی يک شخص امکان
کند ولو خطاب لفظی بر امر جمموعی وجود ندارد توجه به اين قرينه عقلی، عقل کشف از وجود نوعی امر و خطاب جمموعی می

 باشند.بلکه خطابات لفظی دال بر امر استغراقی احناللی می
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 واسطه قاعده تعاونوجه سوم: حتقق امر جمموعی به
 »تـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التَّْقَوى«ادله تعاون مانند  اين است که بگوييم اين امر جمموعی را با کمک وجه سوم در حتقق امر جمموعی

اند و حکم دانند اما برخی نيز اين قاعده را وجوبی دانستهآورمي. غالباً فقها قاعده تعاون را قاعده استحبابی میبه دست می ٢املائدة/ 
که قاعده تعاون وجوبی باشد در مواردی که واجبی که شارع حتقق آن را طلب کرده است اند. درصورتیوجوبی از آن استخراج کرده

شود اين قاعده بر وجود يک امر و خطاب جمموعی به اجنام آن واجب و يا تعاون بر ترک تنهايی حمقق منیو توسط يک مکلف به
 کند.داللت می آن،

 دقت و حبث بيشرتی دارد که ما فقط در حد امجال آن را مطرح کردمي.به که بيان شد نياز اين مسئله و سه وجهی

 معروف و �ی از منکرفصل سوم: شرايط امربه
 واجبات از جهتی بر دو قسم هستند.

که اين نوع واجبات را يا وجود ندارند و يا اينکه بسيار   باشدها بدون هيچ شرطی میباشند يعنی وجوب آنيا مطلق می .١
 باشندمیکم 

باشند و يا اينکه مشروط به شروط باشند که در اين صورت يا مشروط به شروط عامه تکليف میو يا اينکه مشروط می .٢
 باشندخاص جدای از شروط عامه می

معروف و �ی از منکر از واجباتی است که عالوه بر شروط عامه يک سری شرايط خاص نيز برای آن ذکرشده است. در اين امربه
هم  پردازمي البته در ضمن مباحث مروری هم بر شرايط عامه تکليفمعروف و �ی از منکر میل به بررسی شروط خاصه امربهفص

 خواهيم داشت.

 معروف و �ی از منکرتقسيمات شرايط خاصه امربه
در کتب متقدمني وجود  معروف و �ی از منکر تقسيماتی ذکرشده است که اين تقسيمخاصه امربه در کتاب موسوعه برای شرايط

اند. تقسيماتی که در موسوعه برای شرايط معروف و �ی از منکر ذکر کردهطورکلی چند شرط برای امربهندارد و متقدمني به
 معروف و �ی از منکر ذکرشده است اين است که عبارت است ازامربه

 شرايط مربوط به آمر و ناهی .١
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 شرايط مربوط به مأمور به و منهی عنه  .٢

 شرايط مربوط به مورد .٣

 شرايط مربوط به خود امر و �ی .٤

 باشد.سري مباحث و مطالب درس بر اساس تقسيم موسوعه که تقسيم جامعی است می

 شرايط مربوط به آمر و ناهی
 دهيم.معروف و �ی از منکر و هم شرايط عامه تکليف را موردبررسی قرار میدر شرايط آمر و ناهی هم شرايط خاصه امربه 

 شرط اول: اسالم
و �ی از منکر در کتاب موسوعه آمده است اسالم است. به اين  معروفامربه آمر و ناهی در باب يکی از شرايط خاصی که برای

اند. به حلاظ اينکه اسالم از شرايط شده است اما ديگران اين شرط را ذکر نکردهشرط در کتاب مقنعه و فقه القرآن راوندی اشاره
وجود دارد. معظم علمای عامه، اسالم را از شرايط عام تکليف  باشد يا خري بني عامه و اماميه اختالف مبنايیمیعامه تکليف 

اند که اسالم از شروط عامه اند کفار مکلف به فروع نيستند اما در مقابل معظم فقها و علمای اماميه و خاصه قائلدانند و قائلمی
باشند و در آن معاقب هستند، مکلف به فروع نيز هستند و در مورد فروع کلف به اصول میگونه که متکليف نيست و کفار مهان

گونه نيست که فقط به خاطر عدم اسالم عقاب شوند بلکه در مورد فروع مانند شرب مخر هم باشند و لذا اينهم معاقب می
دانيم طبق قاعده لی که کفار را مکلف به فروع هم میشوند البته اگر شرايط تنجيز وجود داشته باشد. طبق مهني قاعده کعقاب می

 است هم بايد گفته شود اسالم در آن شرط نيست و کفار به خاطر عدم که يکی از فروع معروف و �ی از منکردر امربه
 دعاشده استا باشد،اين قاعده، قاعده عقلی نيست و قابل ختصيص می شوند، اما ازآجناکه معروف و �ی از منکر مواخذهامربه

قاعده کلی که کفار  معروف و �ی از منکر ازطور خاص، دليل بر شرط بودن اسالم در آمر و ناهی وجود دارد و باب امربهبه
 مکلف به فروع هستند، استثنا شده است.

 معروفشرط بودن اسالم در امربه استدالل بر
معروف و �ی از منکر امربه شده،اين است که گفته شده استاقامهمعروف و �ی از منکر دليلی که بر شرط بودن اسالم در امربه

باشد، به اين بيان که در ديگر فروع مشکل عدم نسبت به ديگر فروع و تکاليف مانند مناز دارای مؤونه زائد و مشکل بيشرتی می
 اسالم و پذيرش امر، بايد معروف بودنمعروف و �ی از منکر عالوه بر اصل ها فقط عدم اسالم است اما در مورد امربهقبول آن
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فعل را هم قبول داشته باشد و بشناسد و بپذيرد لذا کسی که اسالم ندارد معروف دانسنت و يا مکر دانسنت فعلی  منکر بودن يا
فعل و  با توجه به اين مؤونه زائد که معروف دانسنت يا منکر دانسنت تواند واجد آن شرط باشد پسمنی برای او مقدور نيست و

 شرط باشد. اسالم در مورد آمر يا ناهی پذيرش آن، در باب امر معروف و �ی از منکر، بايد

 االختيار نقد اول استدالل: االمتناع باالختيار ال ينافی
 و باشدشده است مانند ديگر تکاليف میباشد اين است که عدم امکانی که در اينجا بياناولی که به اين استدالل وارد می نقد

معروف و منکر به  مقدوريت در شناخت و پذيرش درست است که اين مؤونه زائده مقداری وجود دارد اما اين عدم امکان و عدم
االختيار، اين عدم امکان دليلی بر شرط بودن اسالم برخالف  سو اختيار او بوده است و طبق قاعده االمتناع باالختيار ال ينافی

 فروع هستند، نيست پس اين استدالل صحيح نيست.قاعده کلی که کفار مکلف به 

 ها برای کفارنقد دوم: امکان شناخنت برخی معروف و منکر
ها و منکرها بر کفار امکان گونه نيست که شناخت مهه معروفجواب دومی هم که در موسوعه آمده است اين است که اين

ها و منکرها را دارند مانند کفار نيز امکان شناخت برخی معروف نداشته باشد و آن مؤونه زائده کليت ندارد بلکه در مواردی
 باشند.حکم عقل میمعروف و منکرهايی که به
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