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 و نهی از منکر معروف امربهمراتب 
 مرور گذشته

بحث، وارد  بعدازایناست.  ها معصیتو نهی از منکر را بیان کردیم یک مرتبه، فعل جناحی  و قلبی در مقابل  معروف امربهمراتب 
 و نهی از منکر دارای سه مرحله است: معروف امربهمبحث جدیدی شدیم. 

 .اظهار الکراهة یا انکار قلبی.١

 بیانی و لسانی. امرونهی.٢

 عملی. با اقدامات امرونهی.٣

 انکار قلبی
یبایی این مراحل را آورده ی اول است، سه چهار وجه دارد:  انکار قلبی که مرحله فرمایند: اند. ایشان می صاحب جواهر با بیان ز

 وجوهی دارد: و نهی از منکر نیست. ولی این انکار قلبی معروف امربهای از  انکار، قلبی محض است، مرحله که مادامی

 .اعتقاد١

 .رضایت و کراهت٢

 ها کردن) دایت شوند و یا نفرین آنکنند تا به راه راست ه .دعا و نفرین (دعا و نفرین برای کسانی که گناه می٣

 از: اند عبارتایم  موضوعاتی که در این باب کار نکرده

 دهد. .رضایت و کراهت نسبت به گناه یا شخصی که گناه انجام می١

 .حکم دعا و نفرین چیست؟٢

 بندی جمع
 و نهی از منکر جای بحث دارد، چند محور است: معروف امربهمحورهایی که غیر از 

 .علم و عدم علم١
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 .اعتقاد و اذعان٢

 .رضا و کراهت٣

 .دعا و نفرین٤

ت. و نهی از منکر اس معروف امربهها مراتب خارج از  شق را بحث کردیم. این ١٦این چهار محور، شقوقاتی دارند. در مورد رضایت 
یرا این امر نیاز به ابراز و اظهار دارد.  ز

 نهی از منکر و معروف امربهاولین مرحله 
 خشم و غضب در ظاهر

این به عنوان اولین مرحله بیان شده است. البته  اولین اظهار این است که کسی خشم و غضب کند. غضب غیر از کراهت است.
 را بررسی کنیم.   باید در این مورد ادله

 نهی از منکر است، باید ببینیم اظهار چه حکمی دارد؟ باید اظهار کراهت و تنفر بکنیم. و معروف امربهاز اینکه جزء  نظر قطعبا 
 کنیم. اطالق و فروعاتش را بحث می بعدازآن

 ادله روایات
 روایت اول

 روایت سکونی بود. اولین دلیل،

ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن « ِمیُر اْلُمْؤِمنِ ُمَحمَّ
َ
ِه ع َقاَل: َقاَل أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السَّ ِبیِه َعِن النَّ

َ
یَن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

ٍة. ْهَل اْلَمَعاِصي ِبُوُجوٍه ُمْکَفِهرَّ
َ
ْن َنْلَقی أ

َ
ِه ص أ َمَرَنا َرُسوُل اللَّ

َ
 P0F١»ص أ

حاظ سندی قابل تصحیح است. این روایت در کافی و تهذیب آمده است. این دو روایت که بیان کردیم، این روایت از ل طور همان
 هایی داشتند که بیان کردیم. این تفاوت اثرات فقهی مهمی داشت. تفاوت

                                                           

 143، ص 16وسائل الشيعه، ج 1
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 به نقل تهذیب:روایت 
ْهَل «َ 

َ
ْن َتْلَقی أ

َ
ْنَکاِر أ ْدَنی اْإلِ

َ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع أ

َ
ُه َقاَل: َقاَل أ نَّ

َ
ةِإالَّ أ  P1F١»اْلَمَعاِصي ِبُوُجوٍه ُمْکَفِهرَّ

ْنَکارِ  «در یک نقل  ْدَنی اْإلِ
َ
 شود.  نهی از منکر می و معروف امربهای از  آمده است که قطعًا مرحله» أ

 های روایت بررسی نقل
 احتمال را بیان کردیم.بحثی که در اینجا بیان کردیم این بود که آیا این دو روایت، یک روایت یا دو روایت است. در اینجا دو 

تعارضی نیز اگر بگوییم دو روایت است، ادنی االنکار محفوظ است و روایت قبل ارزش خود را دارد. این دو جمله مثبتین هستند. 
 شود. و نهی از منکر می معروف امربهبا هم ندارند و اقل و اکثر هستند. در نتیجه دلیلی برای مراتب 

 های حل تعارض دو نسخه راه
شود. برای اینکه  گر احتمال دیگر را بگیریم و بگوییم روایت یکی است و به دوش کل نقل شده است، در این صورت دو نسخه میا

 هایی وجود دارد: ها و روش بدانیم کدام نسخه را اولویت قرار بدهیم، راه

 اول حل راه
مقدم است. زیرا مرحوم کلینی یک شغل داشتند. تدوین در تعارض نسخه تذهیب و اصول کافی، نسخه کافی   اگر دو نسخه بشود،

شیخ (ره)  کافی بیست سال طول کشید. تمام تالش کلینی این بود که این کتاب را بنویسند. اما شیخ (ره) عظمت فراوانی دارند.
های بیشتری جز  ) مشغولیتاند. شیخ (ره توانیم بگوییم که ایشان در چند بعد، ذوفنون بوده انتها هستند. اما نمی یک اقیانوس بی

توانیم به خاطر  اختالفات زیادی وجود دارد. نمی البته در این وجه، داریم. نسخه کافی را مقدم می رو ازایننوشتن نیز داشتند. 
 ی کلینی را ارجح بدانیم. ما نیز به این اختالف، قائلیم. نسخه اضبطیت،

 ها احتماالت در باب تفاوت نسخه
 دو شکل است:ها به  تفاوت نسخه

کند. شیخ نیز همان حدیث را با سند دیگری که ربطی به کلینی ندارد، نقل  الف) گاهی مرحوم کلینی حدیثی را با سندی نقل می
 تفاوت خیلی کوچکی در متن وجود دارد.  کند. در این صور، می

                                                           

 8، ح 58، ص  5كافي، ج  1
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کند. این صورت یعنی مرحوم شیخ  نقل می ب) گاهی مرحوم شیخ (ره) از خود کلینی روایتی را نقل کرده است ولی با شکل دیگری
 کند.  ی دیگری از کافی نقل می کند، اما از نسخه (ره) از کافی نقل می

بوده است. معنای این  ، کافی دو نسخه دارد. یکی از این دو همانی است که دست شیخ (ره)قوی احتمال بهدر اینجا نیز چنین است. 
 بیان کرده باشند. ت، نه اینکه کافی و شیخ هر کدام از کانال جداگانهسخن این است که کافی دو نسخه داشته اس

 شود. این احتمال خیلی بعید است.  کلینی دارند. اگر این باشد، مشکل بیشتر می جز بهج) مرحوم شیخ طریقی به محمد بن یعقوب، 

 آید.  تعارض شدیدی به وجود می رود. اگر در یک کتاب دو نسخه نقل بشود، اگر احتمال (ب) باشد، اضبطیت کلینی زیر سؤال می

 گیری نتیجه
 نهی از منکر بدانیم. و معروف امربهتوانیم این روایت را از مراتب  با این یک روایت، نمی

 ت، اظهار کراهت در چهره نیز واجب است. حاصل  این روایت این شد که اصل کراهت قلبی واجب اس

 روایت دوم:
ْصَحاِبَنا َع  «

َ
ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َبْعِض أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ِعدَّ ِبي ُمَحمَّ

َ
ِه َعْن أ ْن ِبْشِر ْبِن َعْبِد اللَّ

ْنِکُروا
َ
ِبي َجْعَفٍر ع ِفي َحِدیٍث َقاَل: َفأ

َ
وا ِبَها ِجَباَهُهْم َو َال  ِعْصَمَة َقاِضي َمْرَو َعْن َجاِبٍر َعْن أ ْلِسَنِتُکْم َو ُصکُّ

َ
ِبُقُلوِبُکْم َو اْلِفُظوا ِبأ

بِ  َما السَّ َعُظوا َو ِإَلی اْلَحقِّ َرَجُعوا َفَال َسِبیَل َعَلْیِهْم ِإنَّ ِه َلْوَمَة َالِئٍم َفِإِن اتَّ اَس َو َیْبُغ َتَخاُفوا ِفي اللَّ ِذیَن َیْظِلُموَن النَّ وَن یُل َعَلی الَّ

ْبِغُضوُهْم ِبُق 
َ
ْبَداِنُکْم َو أ

َ
ِلیٌم ُهَناِلَك َفَجاِهُدوُهْم ِبأ

َ
ولِئَك َلُهْم َعذاٌب أ

ُ
ْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ أ

َ
ُلوِبُکْم َغْیَر َطاِلِبیَن ُسْلَطانًا َو َال ِفي اْأل

ْم 
َ
ی َیِفیُئوا ِإَلی أ ْلِم َظَفرًا َحتَّ یِدیَن ِبالظُّ ِه َو َیْمُضوا َعَلی َطاَعِتِه.َباِغیَن َماًال َو َال ُمِر  P2F١»ِر اللَّ

هایتان انکار بکنید، و با زبان نهی کنید و با سخن و قلوبتان به  قلب ی وسیله بهمنکر را  دهند، در برابر کسانی که منکر انجام می
 ها بزنید.  آن  پیشانی

 بررسی روایت از لحاظ سند:
 عبدالله، ابی عصمة قاضی و مرو نیز مشکل دارند.این روایت از چند جهت اشکال دارد. بشر بن 
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
ْنِکُروا ِبُقُلوِبُکْم  «در مورد  

َ
 دو احتمال وجود دارد: »َفأ

روایت از بحث ما  .مقصود از این، فعل جوانحی محض است. منظور همان کراهت و انکار قلبی است. اگر این احتمال را بپذیریم،١
 گردد. و به بحث سابق برمی دشو میخارج 

. احتمال مشهور نیز همین احتمال است. سیاقی که در این روایت آمده است، این سیاق، یک اقدامی در مقابل منکر است و ٢
نهی از منکر را  و معروف امربهکرده است. ظاهر سیاق نیز مراتب  تواند این انکار، یک فعل جوانحی محض نیست و بروز پیدا نمی

 دهد. مینشان 

 تر است ولی در حد ظهور نیست. درست است که احتمال دوم قوی 

 دو روایتتفاوت 
در این است که در روایت قبل اصل نشان دادن غضب را بیان کرده بود اما اینکه به مراتب  تفاوت این روایت با روایت مذکور 

شود ولی اگر ثابت بشود،  ایت، اصل مطلب ثابت نمیو نهی از منکر اشاره داشته باشد، مشخص نبود، در این رو معروف امربه
 و نهی از منکر است.  معروف امربهتوانیم بگوییم که جزء مراتب  می
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