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مقدمه

کید قرار امر به معروف و نهی از منکر از واجبات ضروری دین اسالم است. این فریضه به حّدی مورد تأ
. قانون ١اندگرفته است که سعادت جامعه را در گروی آن و ترک آن را موجب گمراهی و شقاوت دانسته

اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به این موضوع با عنوان نظارت همگانی در اصل هشتم توجه نموده 
است.

اند که یکی از کر را موکول به تحقق شرایطی دانستهفقهای امامیه لزوم اجرای امر به معروف و نهی از من
ها مصونیت آمر و ناهی، اطرافیان و آحاد جامعه از ضرر حاصل از اجرای آن است. این اناطه و اشتراط آن

اش از ضرر در امان و مصون نباشد، ای است که اگر آمر به معروف و یا ناهی از منکر در امر و نهیبه گونه
متشرعین چنین امر به معروف و نهی از منکری واجب نیست. این در حالی است که در در مرتکز اذهان 

این حکم را نقض کرده است.(علیه السالم)تاریخ برخی از اقدامات اصالح گرانه همچون قیام امام حسین 
مر به بنابراین در این نوشتار ما در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا ایمنی از ضرر در وجوب ا

معروف و نهی از منکر شرط است یا خیر؟

کلمات فقهاء
امر به معروف و نهی ازمنکر به شرط «فرماید: شیخ مفید در کتاب المقنعه درباره شرط عدم مفسده می

توانمندی و ایمنی از مفسده واجب است. بنابراین اگر از انکار منکر ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده 
شود و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد، ینده داشته باشد، به انکار قلبی و زبانی بسنده میدر حال یا آ

).٨٠٩» (شودبه انکار قلبی ـ که هیچ کسی حق ترکش را ندارد ـ کفایت می
ای است که وجوب برطرف نمودن قبیح متوقف بر شروط پنجگانه«نویسد: ابو صالح حلبی نیز می

)٢٦٥(الکافی، ». ای در بین نباشدط این است که مفسدهیکی از آن شرو
آمر «فرماید: شیخ الطائفه در آثار متعدد خود به این امر تصریح نموده است. ایشان در کتاب نهایه می

کند. بنابراین اگر علم اش ضرری به او یا دیگران وارد نمییا ناهی باید علم یا ظن داشته باشد که امر و نهی
داشته باشد که ضرری متوجه او یا دیگران خواهد شد، امر به معروف و نهی از منکر با انواع یا ظن قوی

)، ابن حمزه طوسی (الوسیله، ٣٤١/ ١). قاضی ابن براج (مهذب، ٢٩٩» (مراتبش واجب نخواهد بود
اند.را اختیار نمودهاند که در میان متقدمین این قول) از دیگر فقیهانی٢٣/ ٢) و ابن ادریس (السرائر، ٢٠٧

سَبِیلُ الْأَنْبِیاءِ تَحِلُّ الْمَکاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکرِ«از امام باقر علیه السالم روایت شده است: 1
إذا لَم یأمُروا بِمَعروفٍ وَلَم ینهَوا عَن مُنکرٍ وَلَم یتَّبِعـوا األخیـارَ «) یا در خبري دیگر آمده است: 5/56(الکافی، ». وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ

)308األمالی، ،(صدوق» هُم، فَیدعوا عِندَ ذلِک خِیارُهُم فَال تُستَجابُ لَهُمعَلَیهِم شِرارَمِن أهلِ بَیتی، سَلَّطَ اللّه
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شرط چهارم این فریضه «گوید: ) و نیز شرایع می١١٥/ ١از متأخرین محقق حلی در مختصر النافع (

ای وجود نداشته باشد، بنابراین اگر گمان داشته باشد که ضرری الهی این است که در نهی از منکر مفسده
». شودامر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود، وجوب متوجه شخص یا مالش یا یکی از مسلمانان می

)٣١١/ ١(
شرط چهارم امر به معروف و نهی از «نویسد: عالمه حلی با تأیید کالم پیشینیان در منتهی المطلب می

ای متوجه آمر یا یکی از مؤمنان نشود، بنابراین اگر ضرری به جان آمر منکر این است که در انکارش مفسده
) ٢٤٠/ ١٥». (شودمسلمانان برسد، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط مییا مالش یا یکی از

-٥٢٤/ ١) و قواعد األحکام (٤٤٣/ ٩)، تذکرة الفقهاء (٢٤١/ ٢ایشان این نظر را در تحریر األحکام (
کند.) تأیید می٥٢٥

» انتفاء المفسدة«را شهید اول نیز در دروس یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
برای سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر همین که گمان به رسیدن ضرر جانی «گوید: داند و میمی

کند و در این هنگام اقرب این است که امر به یا مالی به مباشر یا به بعضی از مؤمنان داشته باشد، کفایت می
اند. ) ایشان در اثر دیگرشان نیز همین رأی را برگزیده٤٧/ ٢الدروس» (معروف و نهی از منکر حرام است.

/ ١)، محقق سبزواری در کفایة األحکام (٤١٥/ ٢) شهید ثانی در شرح لمعه (٢٠١/ ٢(القواعد و الفوائد، 
) و نیز فیض کاشانی (مفاتیح الشرایع، ٥٣٩-٥٣٨/ ٧)، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان (٤٠٥

اند.ت ایمنی از ضرر و مفسده را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر دانسته) به صراح٢/٥٥
شرط چهارم این است که در «اند ایشان معتقدند: صاحب جواهر به طور مبسوط به این مطلب پرداخته

ای وجود نداشته باشد، بنابراین اگر علم یا گمان به حصول ضرری نسبت به انکار آمر یا ناهی مفسده
(جواهر الکالم، » شودش یا مالش یا آبرویش یا یکی از مسلمانان داشته باشد، وجوبش ساقط میخود

). احمد خوانساری در جامع المدارک همین مطلِب جواهر را به قلم خویش تکرار فرموده است ٢١/٣٧١
ده و به نقل فرسایی نمو). صادق روحانی نیز در کتاب مفصل خود پیرامون این شرط به تفصیل قلم٥/٤٠٤(

اند که از امر به معروف و نهی از منکر نباید ضرری برای آمر یا دیگر فقها شرط کرده«نویسد: از فقهاء می
).٢٥٧/ ١٣» (مسلمانان نسبت به جان، آبرو یا مال پیش بیاید

توان اصطیاد نمود:از کلمات فقهاء مطالب زیر را می
ها مانند ابن حمزه، محقق حلی در شرایع، عالمه حلی الف) همان طور که مالحظه شد، برخی از فق

عدم «در منتهی المطلب، شهید اول، محقق سبزواری، فیض کاشانی و صاحب جواهر، عنوان شرط را 
اند و برخی دیگر مانند شیخ طوسی در نهایه، قاضی ابن براج، شهید ثانی، مقدس ذکر کرده» مفسده
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اند. اگرچه عنوان مفسده اعم از ضرر است دانسته» عدم ضرر«را اردبیلی و سید صادق روحانی، عنوان آن 

شود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.ولی با دقت در سخنان گروه اول، معلوم می
ب) ضرر در کلمات فقهای عظام، در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اوًال از جهت متعلق 

شود و ثانیًا شخص متضرر اعم است از خوِد آمر و ناهی، ویی و.... میشامل ضرر دینی، جانی، مالی و آبر
وابستگانش و دیگر مؤمنان.

ج) همانطور که در کلمات فقهای گرانقدر دیده شد، ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوی و 
شود.حّتی با احتمال عقالیی نیز محقق می

مستندات اقوال
. اجماع١

ن فقیهی است که اجماع را مستمسک فتوای خویش قرار داده است. وی در کتاب شیخ الطائفه اولی
فال «گوید: ایشان در ادامه می». ال خالف أن وجوبه مشروط بأن ال یکون فیه مفسدة«نویسد: اإلقتصاد می

).١٥٠-١٤٩» (یجوز أن یثبت معه وجوب و ال حسن بال خالف
) ٣٧١/ ٢١(نجفی، » بال خالف أجده فیه«عبیر به: فقیه دیگر، صاحب جواهر است که از اجماع ت

) نیز آورده ٥٣٩/ ٧نموده است. قریب به همین مضمون را محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان (
است.

نقد دلیل اجماع
تواند به دو صورت اجماع محّصل و منقول ادعا شود، لذا بررسی این از آنجا که اجماع در مسأله می

گیریم.ر دو فرض پی میدلیل را د
فرض اول: اجماع محّصل

فرض ادعای اجماع محّصل در مسأله حاضر بدین صورت خواهد بود که فقیه با تتبع در کتب و آثار 
در صورت وجود مفسده و » همه فقهاء«همه فقیهاِن پیش از خود و تحصیل نظر همه ایشان، مدعی شود 

دانند.منکر را واجب نمیعدم ایمنی از ضرر، امر به معروف و نهی از
اشکال صغروی: از آنجا که این فرع در قرن پنجم هجری، ابتدا به وسیله شیخ مفید و در ادامه توسط 

های آغازین اجتهاد یا بحث از امر به معروف و نهی ابوصالح حلبی طرح گردید لذا بسیاری از فقهای دوره
اند. به عنوان مثال ابن ابی عقیل در مجموعه شرط نشدهاند و یا حداقل متعرض ایناز منکر را مطرح نکرده

اش، ابن زهره و شیخ طوسی در فتاوا، صدوق در دو کتاب مقنع و هدایه، سید مرتضی در همه کتب فقهی
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اند. فقیه اخیر به رغم آنکه در کتاب الجمل و خالف بحث امر به معروف و نهی از منکر را طرح نکرده

ده است ولی سخنی از شرایط آن به میان نیاورده است.العقود متعرض اصل بحث ش
، مبنی بر اشتراط ایمنی از ضرر در وجوب »همه قدماء«رسد اخذ موافقت خالصه آنکه به نظر می

فریضه مذکور امکان ندارد. شاید بدین خاطر است که فقیهان بزرگی همچون مرحوم اردبیلی و صاحب 
اند که البته داللتی بر اجماع مصطلح ندارد.جواهر تعبیر به بال خالف اجده نموده

اشکال کبروی: اشکال دیگری که بر اجماع ادعایی وارد است، مدرکی و یا حداقل محتمل المدرکی 
بودن آن است. زیرا محصلین اجماع، آن را در عرض أدله دیگر نظیر برخی قواعد فقهی و اخبار باب ذکر 

ه و امکان حدس رأی معصوم (ع) را ناممکن ساخته و در نتیجه اند که در این حالت برقراری مالزمکرده
گردد.چنین اجماعی (بر فرض وقوع) از حجیت ساقط می

فرض دوم: اجماع منقول
های ایشان هایی است که از برخی فقهاء در کتابفرض ادعای اجماع منقول در مسأله حاضر، نقل

مشاهده شده است.
قول، متفرع بر حجیت اجماع محّصل است. و از آنجا که اشکال اول: بحث از حجیت اجماع من

حجیت اجماع محّصل متوقف بر کامل بودن مقدمات آن است، در نتیجه با تردید در هر یک از مقدمات، 
حجیت اجماع محّصل مخدوش گشته و در نهایت کالم در حجیت اجماع منقول تمام نخواهد بود. در ما 

تحصیل نظر همگان و کبرا به خاطر فقدان کاشفیت، ناتمام بوده، لذا نحن فیه صغرا به خاطر عدم امکان 
چنین اجماع منقولی حجت نخواهد بود.

اشکال دوم: با این همه و در فرض مماشات از اشکال فوق، ایراد اساسی دیگر، عدم اعتبار اجماع 
)٨٥هذبه، ؛ تبریزی، اصول الم٢٠١/ ٣منقول در نزد اغلب اصولیان است. (سبحانی، المبسوط، 

. قبح ایجاد مفسده (دلیل اعتباری)٢
ما در «ابو صالح حلبی در کتاب کافی برای لزوم شرط ایمنی از ضرر به این نحو استدالل کرده است: 

دانیم، زیرا علم داریم از چیزی که اثر آن به وجوب امر به معروف و نهی از منکر عدم مفسده را شرط می
عقًال و نقًال روا نیست مکلف، امر «نویسد: ایشان در ادامه می». جتناب کردوجود آوردن قبیح است، باید ا

» خواهد امر ناپسندی را از دیگری برطرف کند.قبیح و مشکلی را برای خود به وجود آورد، برای اینکه می
)٢٦٧-٢٦٦(

می که آمر یا هنگا«نویسد: شیخ طوسی نیز در اإلقتصاد این وجه را به گونه دیگری تکرار کرده و می
ای برای آمر و ناهی یا دیگران وجود داشته باشد، امر و ناهی بر جان یا مالش بترسد و یا در امر و نهی مفسده
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).١٤٩» (نهی قبیح است زیرا به وجود آوردن مفسده قبیح و ناپسند است.

نکر امری قبیح وقوع م«گوید: دهد، وی میمقدس اردبیلی فقیه دیگری است که به استدالل فوق تن می
و ناپسند است و حصول ضرر نیز قبیح است و لذا دفع قبیحی (منکر) به وسیله ارتکاب قبیحی دیگر (کاری 

)٥٣٩/ ٧(مجمع الفائده، » که سبب وارد شدن ضرر است) ناپسند است.
نقد دلیل اعتباری

قبیح، امر به معروف و نهی از اما به نظر این استدالل نیز پذیرفته نیست چرا که اوًال اگر مقصود فقها از 
شود امر و نهی قبیح باشد، در منکری است که موجب ضرر باشد، این کالم ناتمام است، زیرا چگونه می

حالی که روایات و بلکه آیاتی دال بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر به طور مطلق (حتی با 
١وجود مفسده و ضرر) وجود دارد؟

، ٩، ٨، ٥، حدیث ٤٦؛ باب ١٢٣-١١٩/ ١٥نصوص شرعی (حر عاملی، وسائل الشیعه، دوم اینکه در
) که اگر کسی در راه ٣٤٩/ ٩) و متون فقهی ثابت شده است (شهید ثانی، شرح لمعه، ١٤، ١٣، ١١، ١٠

حفظ جان، مال، حریم و آبرویش کشته شود، در اجر و ثواب به سان شهید است، در حالی که مطابق 
ین بزرگواران در این موارد دفاِع آدمی از جان و حریمش نه تنها اجر و ثواِب شهید را ندارد بلکه فرمایش ا

٢چنین امری و یا چنان نهیی قبیح است!

سوم اینکه بر فرض صحت کالم این بزرگواران درباره ُقبح دفع قبیح (منکر) به قبیح (مفسده و ضرر) 
نکر درست نیست، زیرا دفع قبیح به قبیحی همانند آن در کم و دیگر، تطبیقش بر امر به معروف و نهی از م

کیف ناپسند و نارواست، اما دفع ضرر نوعی با ضرری شخصی، یا دفع ضرر بزرگ با ضرر کوچک، امری 

ممکـن اسـت مستشـکل اشـکال نمایـد: تحت ادله قول مختار ذکـر خـواهیم نمـود.5و ما این آیات و روایات را ذیل بند 1
؛ و البتـه ایـن خواهـدیید آن دلیـل مبرگشت اشکال مزبور به این است که دلیل وجوب امر به معروف و ... مطلق است و تقی«

گفت شما دلیلـی بـر تقییـد نداریـد؛ تواندی. بنابراین نمداندیاشکال وارد نیست زیرا مستدل به دلیل عقلی این عمل را قبیح م
»بلکه باید دلیل عقلی آنان را ابطال کرد.

نهی از منکر، حداکثر قبحی اقتضایی و عرضـی گوییم: قبح مفسده ایجاد شده ناشی از دو فریضه امربه معروف ودر جواب می
تواند ممدوح و حسن شـود مثـل یماست ولی همین تحقیر به عنوان تحقیر لو خُلّی و نفسَه قبیح دارد مثل تحقیر یک دوست

ي گیري آن به خود) درمانحن فیه نیز ایجاد ضرر و زمینه شکل2/285،فقهمظفر، اصول (آنجا که تحقیر سبب نجات وي شود.
خود اقتضاي قبیح بودن را دارد. اما همین ضرر اگر ناشی از اجراي فریضه مهمی چون احیـاي یـک معـروف در جامعـه و یـا 
انسداد یک منکر از آن باشد در نظر عقل نه تنها قبیح نیست بلکه چه بسا ممدوح و حسن باشد. اطالقات آیات و روایـات در 

.اندمطلقمقام تحسین و تمدیح این دو فریضه به نحو 
(امربـه یمستشکل ایراد نموده است که چه ارتباطی میان این دو وجود دارد؟ جواب آن است که با قبـیح بـودن چنـین فعلـ2

در نتیجه فاعـل فعلـی کـه ماموربـه گیردیمعروف با وجود مفسده) دیگر مطلوبیت و محبوبیتی نداشته امر شارع بدان تعلق نم
مستحق اجر نخواهد بود.نبوده نزد موال محبوبیتی ندارد
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به عنوان مثال اگر عامل ١ُعَقالیی است که حیات خردمندان و شریعت دین مبین بر آن پایه ریزی شده است.

در این صورت سوزاندن قرآن قبیح و حرام » زنمرا بسوزان که اگر نسوزانی تورا میقرآن«منکر بگوید: 
قرآن را بسوزان که اگر «است، زیرا کتک خوردن در مقابل سوزاندن قرآن اهمیتی ندارد. اما اگر بگوید 

ه جان و در این حالت نه تنها سوزاندن قرآن قبحی ندارد بلکه چه بسا بی توجهی ب» کشمنسوزانی تورا می
ترک حفظ آن قبیح خواهد بود.

. قاعده نفی ضرر و حرج٣
اگر چه در اصل، نفی ضرر و حرج دو قاعده مستقل از یکدیگرند لکن از آنجا که در مقام، بسیاری از 

اند لذا اند و حتی گاه یکی را جای دیگری نیز بکار بردهفقهاء به هر دو قاعده به لسان واحد استدالل نموده
کنیم:قاعده را تحت دلیل واحد طرح میاین دو 

اگر ضرری به جان آمر یا مالش یا یکی از مسلمانان برسد، «نویسد: عالمه حلی در منتهی المطلب می
)٢٤٠/ ١٥». (شود به دلیل نفی ضرر و ضراروجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می

)، صاحب جواهر (نجفی، جواهر ٥٥/ ٢بعد از ایشان برخی همچون فیض کاشانی (مفاتیح الشرایع،
اند.) به قاعده مذکور استدالل کرده٣٧١/ ٢١الکالم، 

یِن ِمْن َحَرٍج «مستند قاعده ال حرج نیز آیه شریفه  ) فقیهانی ٧٧است. (حج: » ما َجَعَل َعَلیکْم ِفی الدِّ
وحانی (فقه الصادق، ) و ر٤٠٤/ ٥)، خوانساری (جامع المدارک، ٣٧١/ ٢١چون نجفی، (جواهر الکالم، 

اند.) به قاعده مذکور استدالل کرده٢٥٧/ ١٣
نقد قاعده نفی ضرر و حرج

به نظر استدالل به هر دو قاعده محل تأمل است چرا که اوًال استدالل به قاعده الضرر برای نفی شرط 
الضرر و «تن ایمنی از ضرر و زیان، اولی از استدالل برای اثبات چنین شرطی است، زیرا شارع با گف

کند و مؤمنان را دعوت نظر مؤمنان را به خطر مرتکبان منکرات برای جامعه اسالمی جلب می» الضرار
٢نماید جلو خطر و ضرر را بگیرند.می

و فرقی داندیاین بیان در پاسخ به ادعایی است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مطلقاً متوقف بر ایمنی از ضرر م1
میان شدت و ضعف ضرر قائل نیست.

ه بـراي نفـی شـرط مراد از ضرر در قاعده مذکور ضرر شخصی است و نه ضرر نوعی، در نتیجـ:شاید برخی اشکال نمایند2
ایـن اسـت در قاعده الضرر مقصود از ضرر شخصی :به این قاعده استناد جست. اما باید گفتتوانیایمنی از ضرر و زیان نم

ولی حکم در مورد این شخص مرتفع استابدییکه در هر موردي که از حکم شرعی، ضرري براي شخص در خارج تحقق م
زیرا ممکن است حکمی نسبت به یـک شـخص ضـرري . شودینمحکم برداشته اندهسائر اشخاصی که متضرر نشدنسبت به 

اما این مطلب منافاتی با این ندارد که یک ضرر شخصی متوجه اکثر و بلکه تمام .باشد و نسبت به شخص دیگر ضرري نباشد
نیست و این دو قابلیـت جمـع »فراگیر بودن آن«و » شخصی بودن ضرر«آحاد جامعه خود بشود. به عبارت دیگر منافاتی میان 
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توان قاعده ال ضرر را ناظر به ضرر کردار منِکر بر جامعه قرار داد، چنان وجه اولویت این است که می

عد ناظر بر ضرر ارتکاب نهی است. در حالت نخست، مفاد آن امر به دفع توان گفت در مرحله بکه می
منکر از جامعه است و در حالت دوم، مفادش اسقاط وجوب نهی از منکر از عهده مؤمنان است. با َدَوران 
امر میان این دو حالت، حمل قاعده بر دفع ضرر نوعی از جامعه، اولی بر تفسیر آن بر دفع ضرر شخصی 

است.
اینکه قاعده الضرر در مورد امر به معروف و نهی از منکر، فراگیر نیست، زیرا میان قاعده مذکور و دوم

اطالق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تزاحم است و در باب تزاحم، وظیفه ما ترجیح دلیلی است 
ه معروف و نهی از منکر که در بردارنده مالک اهم است و در مانحن فیه مالک اهم، در طرف أدله امر ب

است، زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسالمی است ولی مصلحت قاعده 
گردد به شخص آمر و ناهی البته ممکن است گاهی مصلحت دفع ضرر از آمر و ناهی، از مصلحت برمی

قاعده الضرر بر أدله امر به معروف تحقق معروف و ترک منکر بیشتر باشد، که در این صورت به حکم عقل،
شود.و نهی از منکر مقدم می

سوم اینکه چه بسا بتوان ادعا نمود قاعده الضرر در مورد احکام اجتماعی است نه احکام فردی؛ لذا 
ای مثل امر به معروف و نهی از بنابراین فریضه١قاعده مذکور برای رفع حکم ضررِی نوعی وارد شده است.

بیند ولی برای جامعه اسالمی دارای منفعت است، با حدیث ر آن شخص آمر یا ناهی ضرر میمنکر، که د
شود.الضرر برداشته نمی

چهارم اینکه قاعده الضرر تخصصًا از مورد بحث خارج است زیرا در جای خود ثابت شده است که 
وجوب نماز لذا در چنین ها در ابتدا ضرری نباشد، ماننداین قاعده درباره احکامی است که موضوع آن

شود؛ ولی اگر حکمی ها برداشته میاحکامی که گاهی همراه با ضرر هستند با قاعده الضرر، وجوب آن
همیشه یا غالبًا همراه با ضرر جانی یا مالی یا عرضی باشد مانند امر به معروف و نهی از منکر، با قاعده 

آید، که این بر شارع این قاعده، لغویت این أدله الزم میشود، زیرا با اجرای الضرر وجوب آن برداشته نمی
٢حکیم قبیح است.

در عین اینکه دینمایمشدن را دارند. در ما نحن فیه مفسده ترك امر به معروف آنچنان است که همه افراد یک جامعه را مبتال 
.شودیمحکم از ایشان برداشته شودیمبه استناد شخصی بودن ضرر، تنها کسانی که از ترك این فریضه متضرر 

کند. در تحقیقات ینمبه عنوان یک احتمال طرح شده است و عدم پذیرش این پاسخ خللی به سایر ادله وارد این مساله تنها 1
گونه اي که نویسنده به دنبال آن است از مجموع دالئل بهي چندگانه مرسوم و معمول است.هاپاسخاجتهادي و پژوهشی ارائه 

فراهم آمده مطلوب خود را اثبات نماید.
امر به معروف و نهی از منکر غالباً یا همیشه با ضرر همراه نیست بکه بسیار نادر هم هسـت اد نموده است: اوالًمستشکل ایر2

در .» آیـدیو لغویت الزم مشودیبه فر ض که باشد چه کسی گفته که در این گونه موارد با الضرر وجوب آن برداشته نمثانیاً
ا نبودن ضرر در امر به معروف و نهی از منکر از اموري است کـه آن را بـه وجـدان ایشان می گوییم: غالبی بودن یجواب اوالً



95از منکریاز ضرر در امر به معروف و نهیمنیعدم اشتراط ا1396بهار
پنجم اینکه چه بسا بتوان گفت با توجه به پاداش و اجر الهی فراوان، از نظر ُعَقال آنچه را آمر و ناهی 

شود، ضرر نیست؛ زیرا مفهوم ضرر، امری است عرفی و عرف در این موارد، عنوان ضرر را متحمل می
شک، ها و درآمدها است و بیداند؛ زیرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزینهدق نمیصا

١شود.ها و مشقاتی است که بر او وارد میعایدی مکلف در این موارد، به مراتب بیشتر از هزینه

. قاعده سهولت و یسر٤
وجوب امر به «نویسد: میصاحب جواهر برای اثبات شرط مذکور به قاعده تسهیل تمسک جسته و 

». شودمعروف و نهی از منکری که با ضرر همراه است، به دلیل سهل و سمحه بودن دین برداشته می
وجوب امر به معروف و نهی از منکری که با «کند: ) ایشان در ادامه اضافه می٣٧١/ ٢١(جواهر الکالم، 

(همان). ممکن است » شودختی، برداشته میضرر همراه است، به دلیل اراده خدا بر یسر و آسانی، نه س
مقصود از قاعده یسر، دلیلی مستقل از قاعده تسهیل نباشد لذا عطف قاعده یسر بر قاعده سهولت، عطف 

) و روحانی در ٤٠٤/ ٥تفسیری است. اما در مقابل برخی همچون مرحوم خوانساری در جامع المدارک (
ه یسر ذیل ادله اثبات شرط ایمنی از ضرر، بسنده نموده و هیچ ) تنها به ذکر قاعد٢٥٧/ ١٣فقه الصادق (

اند. ما چه این دو را یک قاعده بدانیم یا دو قاعده جدا، اصل استدالل از ای به قاعده سهولت نکردهاشاره
نظر صاحبان این قلم ناتمام است.

نقد قاعده تسهیل و یسر
نیست که در آن، هیچ گونه زحمت و مشقتی اوًال معنای اینکه اسالم دین سهل و سمحه است، این

تر و قابل ، احکامی آسان٢وجود ندارد، بلکه به این معنا است که اسالم نسبت به ادیان و مکاتب دیگر
تر دارد.تحمل

نظری نیست، گیری و تنگدوم اینکه سهل و سمحه بودن دین بدین معنا است که شریعت در پی سخت

موید بر صحت ارتکاز نویسنده موضع فقیهان است که براي امر به معروف و نهی از منکر چنین شـرطی کنیمیمنصف احاله م
گـوییم: مـینیـز . در جواب ثانیاًبودیه موجه نماند، در حالیکه اگر این امر از نوادر بود توسعه بحث در این باررا معتبر دانسته

که با قاعده الضرر، وجوب امر به معروف و نهی از منکـر برداشـته نشـود و کندیحاکم در این مساله عقل است. عقل حکم م
أم امر به معروف در فرض ضرر همچنان واجب باشد. زیرا اگر وجوب امر به معروف و نهی از منکري که غالبـاً بـا ضـرر تـو

است منوط به عدم ضرر باشد چنین جعلی لغو خواهد بود.
ي قبلی مجموعـه هاجوابگوییم این جواب و ممکن است کسی اشکال نماید جنین استداللی، استحسان است. در پاسخ می1

خـود بـه وجـود ایرادات ذیل دلیل الضررند در درستی مختار ما الزم نیست تمام ایرادت ارائه شده وارد باشتد لذا نویسندگان
برخی اشکاالت به ایرادات مطروحه از جانب خود واقف هستند. ضمن آنکه برخی مستشکلین ترتب ثواب و پاداش بر چنـین 

. بدون آنکه قصد الحاح بر درستی اسـتظهارمان داشـته باشـیم معتقـدیم: لسـان روایـاتی کـه انددانستهاي را اول الکالم فریضه
شاید ناظر و یا حداقل بی ارتباط به موضوع ما نباشد.گوید افضل االعمال احمزهایم
قرطبـی، الجـامع ؛10/224مازندرانی، شرح اصـول کـافی، ؛ 1/497: طبرسی، اإلحتجاج، براي مطالعه بیشتر این احتمال ر.ك2

.7/300ألحکام القرآن، 
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سامح مخلِّ کمال بشر نباشد و اگر برای رسیدن به کمال، الزم باشد که در البته به شرطی که تساهل و ت

جایی با صراحت و قاطعیت، شّر، دفع و برطرف شود، روا نیست که شریعت جانب تسامح و تساهل را 
بگیرد. بنابراین، اگر کمال نیازمند زیان و مشقت باشد ـ چنانکه در جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، 

خمس و زکات، حدود و قصاص و دیات این چنین است ـ شدت و سختی با تمام لوازمش کمال روزه،
خواهد بود و عیب و ناپسند نیست.

. روایات ٥
مثبتین اشتراط ایمنی از ضرر، روایات باب است و این همان چیزی است که برخی ترین دلیلمهم

) به آن اذعان ٥٣٩/ ٧یلی (مجمع الفائده، ) و محقق اردب٥٥/ ٢چون فیض کاشانی (مفاتیح الشرایع، 
نمودند.

) منقول از حضرت صادق (علیه ١٢٥/ ١٦: خبری است (حرعاملی، وسائل الشیعه، روایت اول
که داللت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر، بر کسانی واجب است که قدرت و تمکن ١السالم)

) ترس بر جان ١٢٩(همان، ٢و همراهان خود و یا طبق نقل دیگرآن را داشته و ترس بر جان خویش، یاران 
خویش نداشته باشند و لذا این فریضه الهی در صورت امکان و نبود خطر جانی، واجب است.

نقد و بررسی روایت: به نظر نگارندگان استدالل به این روایت تمام نیست زیرا:
طریِق اول احمد بن یحیی بن زکریا القطان و اول اینکه سند روایت ضعیف است، زیرا در سند آن به

بوده و توثیقی از ایشان در کتب رجالی تمیم بن بهلول و أعمش قرار دارند که دو نفر نخست از مجاهیل
) کما اینکه در خصوص اعمش نیز شهید ٣٧٩/ ٣؛ ٣٦٤/ ٢بدست نیامده است. (خویی، معجم رجال، 

) اگرچه که ابی داود ٢٨١/ ٨مه به او اعتراض نموده است (همان، عالخالصة االقوالثانی در تعلیقه خود بر 
) و مرحوم خویی نیز بعد از ذکر آراء متهافت رجالیان درباره اعمش، وی را از ٧١٨وی را توثیق نموده (

) ضمن آنکه در سند روایت به ٢٨٢/ ٨خواص اصحاب ائمه (ع) دانسته است. (خویی، معجم رجال، 
مام رضا علیه السالم) نیز عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری و علی بن طریق اخیر (از قول ا

و توصیفی از او در کتب رجالی نیامده محمد بن قتیبه النیسابوری قرار دارند که نفر اول از مجاهیل بوده
).١٦١/ ١٢ای توثیقات، تحقیقًا تضعیف شده است () و فرد دوم به رغم پاره٣٨/ ١١است (همان، 

بن یحیی بن زکریا القطان عن بکـر محمد بن علی بن الحسین فی الخصال عن احمد بن محمد بن الهیثم العجلی عن احمد1
بن عبداهللا بن حبیب عن تمیم بن بهلول عن األعمش عن جعفر بن محمد (علیهما السالم)

البته این روایت به طریق دیگري در عیون أخبار الرضا از امام رضا (علیه السالم) نقل شده است کـه سـند آن چنـین اسـت: 2
ن عبدالواحد بن محمد بن عبـدوس النیسـابوري عـن علـی بـن محمـد بـن قتیبـه محمد بن علی الحسین فی عیون األخبار ع

النیسابوري عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون الرضا (علیه السالم)
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گر اشکال شود شهرت عملی موافق روایات مذکور بوده و جابر ضعف سند خواهد بود در جواب ا

) ضمن آنکه ١٧٠/ ١گوییم: اصل مبنا مورد قبول بسیاری از فقیهان نیست، (خویی، مصباح االصول، می
استناد مشهور هم به دو خبر موصوف معلوم نیست.
ن روایت با روایات دال بر وجوب مطلق امر به معروف، دوم اینکه بر فرض تمام بودن سند و داللت، ای

١معارض است.

که داللت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی ٢: خبری است از امام صادق (علیه السالم)روایت دوم
- ١٢٦/ ١٦شان مطاع باشد (حر عاملی، وسائل الشیعه، از منکر، بر افرادی واجب است که توانمند و گفته

راین امر به معروف و نهی از منکر در صورِت توانمندی و پذیرش قول آمر و ناهی از جانب ). بناب١٢٧
دیگری، واجب است.

نقد و بررسی روایت: روایت مذکور نیز همچون خبر قبلی با ایراداتی مواجه است زیرا:
ه نجاشی اول اینکه سند روایت ضعیف است، زیرا در سند آن مسعدة بن صدقة قرار دارد، که به عقید

)، شیخ طوسی (رجال، ٣٩٠) توثیق نشده و به عقیده بزرگان دیگری همچون کّشی (رجال، ٤١٥(رجال، 
)، عالمه مجلسی (الوجیزه، ٥١٥و ٣٤٤)، ابن داود (رجال، ٢٦٠، خالصة االقوال)، عالمه حلی (١٤٦
امقانی در تنقیح ) تضعیف شده است. لذا بعید نیست توثیق م٣٧٩/ ٣) و جزایری (حاوی االقوال، ١٧٨

) از روی حدس و گمان باشد.٢١٢/ ٣(
البته ممکن است گفته شود، به دلیل شهادت ابن قولویه در مقدمه کتابش، مسعدة بن صدقة ثقه است. 

)٢٨/١١/١٣٩٣ای، درس خارج فقه، جلسه (حسینی خامنه
ادعا که عبارت لکن در جواب باید گفت این سخن درست نیست زیرا بنابر گفته برخی علما، این 

مؤلف کامل الزیاره در مقدمه کتاب به صورت واضح بر ثقه بودن تمام راویان موجود در سلسله سند کامل 
الزیاره تصریح داشته و به نوعی شهادت ایشان به وثاقت همه راویان است، مورد قبول نیست؛ بلکه حق در 

تنها بر وثاقت مشایخ خودشان ـ که اینجا همان است که محدث نوری گفته است که کالم ابن قولویه
ها اخذ کرده است ـ داللت دارد، نه کلیه راویانی که در سلسله سند روایات کتابش روایات را مستقیمًا از آن

- ٥٢٢/ ٣وجود دارد. محدث نوری در دو جا از کتاب مستدرک به این امر تصریح کرده است (نوری، 
).٧٧٧و ٥٢٣

کنند، که به جهت طوالنی را تقویت کرده و سه دلیل بر آن اقامه میسبحانی نیز نظر محدث نوری 

خواهد گذشت.هاآنمراد روایاتی است که ذیل ادله قول مختار ذکر 1
دقۀ عن أبی عبد اهللا (ع)محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ص2
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دهیم (سبحانی، کلیات علم ها خودداری کرده و خواننده محترم را بدان ارجاع مینشدن بحث از ذکر آن

).٢٧١-٢٧٠الرجال، 
ب به همچنین مرحوم خویی نیز در اواخر از این مبنا که عبارت مؤلف کامل الزیاره در مقدمه کتا

صورت واضح بر ثقه بودن تمام راویان موجود در سلسله سند کامل الزیاره تصریح دارد، برگشته است و 
ها اخذ کرده معتقد است: کالم ابن قولویه تنها، بر وثاقت مشایخ خودشان ـ که روایات را مستقیمًا از آن

ای، درس وجود دارد. (حسینی خامنهاست ـ داللت دارد، نه کلیه راویانی که در سلسله سند روایات کتابش 
)٢٨/١١/١٣٩٣خارج فقه، جلسه 

دهد که کالم امام در حال تقیه، صادر شده دوم اینکه بر فرِض توثیق مسعدة بن صدقة، قرائن گواهی می
است و لذا از منظر فقه امامیه، حمل روایت بر تقیه اولی از اثبات حکمی به استناد چنین خبر است. زیرا 

) و طبق ١٤٦برخی از علمای علم رجال، وی از عامه و اهل سنت است (شیخ طوسی، رجال، طبق نظر 
)٣٩٠است. (کّشی، رجال، ١نظر برخی دیگر از فرقه بتری

لذا از آنجا که پرسش درباره قیام بر ضد پیشوای ستمگر است، پاسخ امام (علیه السالم) موافق مذهب 
ه تخصیص حدیث نبوی به شرط پذیرش امر و نهی توسط عامه بوده است. مؤید مدعای ما آن است ک

جائر، با توصیف عمِل امر و نهی به عنوان برترین جهاد ناسازگار است.
زیرا برترین جهاد آن است که منجر به شکستن شوکت و عظمت حاکم ستمگر شود، تا جرأت و 

بروت و طغیان باشد، نه در ها وقتی است که جائر و ستمگر در حال جشجاعت نامیده شود، و این ویژگی
خویی و پذیرش. لذا امر و نهی در حالت دوم خطری ندارد تا برترین جهاد شمرده شود!وضعیت نرم

سوم اینکه برفرض تمام بودن سند، داللت حدیث ناتمام است؛ زیرا مدلول روایت، ربطی به ایمنی از 
شتن، غیر از ضرری نبودن است.ضرر ندارد، بلکه داللت بر قدرت آمر و ناهی دارد و قدرت دا

ای از روایات که بر عدم شرطیت چهارم اینکه بر فرض تمام بودن سند و داللت، این روایت با دسته
ایمنی از ضرر داللت دارند معارض است.

گاه می٢گوید:: روایتی است که میروایت سوم شود، امر مؤمنی را که پندپذیر است یا جاهلی را که آ
کنند، نه دارنده شّالق و شمشیر را که موعظه در وی اثر ندارد. (حرعاملی، ی از منکر میبه معروف و نه
)١٢٧/ ١٦وسائل الشیعه، 

بنابراین، محتوای روایت این است که تنها امر به معروِف افراد غیر قدرتمند واجب است و امر به 

.347و 346ش،علم رجالیاتسبحانی، کلر.ك:1
)ع(محمد بن یعقوب عن علی عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن یحیی الطویل عن ابی عبد اهللا 2
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یست، زیرا در آن احتمال ضرر معروف و نهی از منکِر صاحبان قدرت (صاحبان شّالق و شمشیر) واجب ن

است.
نقد و بررسی روایت سوم: این روایت نیز، بر مدعا داللت ندارد؛ زیرا:

اوًال سند روایت ضعیف است، زیرا در سند آن یحیی الطویل است که از مجاهیل بوده و نام وی در 
)، مامقانی در ٢/٣٣٠کتب ثمانیه رجالی نیامده است. حّتی کسانی همچون اردبیلی در جامع الرواه (

اند، مدح یا ذم یا ) که اسم او را آورده١٠٠) و خویی در معجم رجال الحدیث (٣١٧/ ٣تنقیح المقال (
اند.توثیقش نکرده

عن النبی ص أنه قال أفضل الجهاد کلمة عدل «دوم اینکه مضمون این روایت با روایات بسیاری مانند 
ه ارزشمندترین نوع جهاد، سخن حقی است که در برابر سلطان که داللت دارند بر اینک» عند سلطان جائر

).١٢/ ٢ستمگر گفته شود، ناسازگار است (ورام بن أبی فراس، 
سوم اینکه این روایت نیز با روایاتی که بر عدم شرطیت ایمنی از ضرر داللت دارند، معارض است.

ن مضمون که هر کس متعرض سلطان با ای١: روایتی است از امام صادق (علیه السالم)روایت چهارم
جائری شود و در نتیجه، گرفتاری و ناگواریی به او برسد، پاداشی نداشته و از اجِر شکیبایی و صبر بر این 

).١٢٨-١٢٧/ ١٦سختی برخوردار نیست (حر عاملی، وسائل الشیعه، 
ت.)، به این خبر استناد نموده اس٢٤١- ٢٤٠/ ١٥عالمه حلی در منتهی المطلب (

نقد و بررسی روایت چهارم: این روایت نیز، داللتش تمام نیست؛ زیرا:
اول اینکه با توجه به قرار داشتن مفضل بن یزید در سلسله سند، روایت ضعیف است، زیرا او از 

/ ٢مجاهیل بوده و نام وی در کتب ثمانیه رجالی نیامده است. همچنین اردبیلی در جامع الرواه (اردبیلی، 
اند.) به عدم توثیق و مدح وی تصریح کرده٢٤٤/ ٣مامقانی در تنقیح المقال (مامقانی، ) و ٢٦١

دوم اینکه مضمون این روایت با روایاتی که داللت دارند بر اینکه افضل انوع جهاد، سخن حقی است 
ت، در بحث که در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستمگر گفته شود، ناسازگار است. نمونه ای از این روایا

روایت یحیی الطویل گذشت.
سوم اینکه این روایت نیز با روایاتی که بر عدم شرطیت ایمنی از ضرر داللت دارند، در تعارض است.

قول مختار
نویسندگان بر خالف نظر فقهاء معتقد است دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدم 

(ع)محمد بن یعقوب عن علی عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن مفضل بن یزید عن أبی عبد اهللا 1
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نگاه جامع مستندات این نظریه، اوًال نارسایی مدارک قول رقیب و مفسده و ایمنی از ضرر نیست. در یک 

ثانیًا أدله مثبته رأی مختار است. از ابتدای مقاله تا اینجا سعی شده مدارک قول مخالف طرح و عدم کفایت 
شود مستنداتی است که مجموع آن اثبات کننده نظریه و نارسایی أدله آن تبیین گردد. آنچه در ادامه ذکر می

نگارنده یعنی همان وجوب مطلق امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط عدم مفسده است. ناگفته 
نماند اثبات رأی مختار ما در گرو احراز تمامیت أدله وارده نبوده و صرف طرد مدارک رأی رقیب برای اثبات 

به معروف مقتضای قاعده مختار کافیست چرا که با شک در اشتراط ایمنی از ضرر برای وجوب فریضه امر 
چنین امری است. لذا مدعی اشتراط چنین امری نیازمند تکاپو برای اثبات مشروط » عدم اشتراط«اولیه 

بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر است و از این حیث نگارنده در فسحت و گشایش است. با این 
ذیل است:همه مدارک اختصاصی قابل ارائه برای نظریه مختار به قرار

أدلّه نظریه مختار
. اطالقات و عمومات أدله١

کنند تمامی آیات و معظم اخباری که بر وجوب و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر داللت می
به عبارت دیگر الزمه اطالق و عدم التقیید أدله ١منوط و مشروط به عدم مفسده و یا ایمنی از ضرر نیستند.

روف و نهی از منکر حّتی در صورت ترتب ضرر است. برای نمونه به آیات ذیل توجه فوق، وجوب امر به مع
کنید:

لوه َوأُمر «فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم از قول لقمان به فرزندش میآیه اول: َیا ُبَنیَّ أِقِم الصَّ
) پسرم نماز را برپار ١٧(لقمان: » زِم االمورِبالَمعروف َوأنُه َعِن الُمنَکر َوأصِبر َعلی َما أصاَبَک إنَّ ذِلَک ِمن َع 

رسد شکیبا باش که این از کارهای دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصائبی که به تو می
مهم است!

کند که اگر دهد و حتی اضافه میآیه شریفه امر به معروف و نهی از منکر را در کنار اقامه نماز دستور می
تای تحقق فرائض فوق دچار مصائبی شدی (که این مسئله در امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در راس

بایست در فرض اصابت شدائد و مصائب متوقع است) بر آن صبر کن؛ و حال آنکه مطابق قول مقابل آیه می

ین روایات بعلت عدم تمامیت برخی مقدمات آن نظیر در مقام بیان نبودن و یا وجود مقیدات قابل ممکن است اشکال شود ا1
له که مخالفی أروایات و اجماع و عمل مشهور اصحاب را نادیده گرفت. به ویژه در این مسله نبایدأدراین مس«تمسک نیستند. 

»هم ندارد و غیر از روایات قواعد فقهی هم بر آن داللت دارد.
در طـرف مقابـل نیسـتجواب: روایات ادعایی به تمامه داراي اشکال سندي هستند. استدالل بـه اجمـاع و قواعـد بـاب تـام 

دهد که این أدله یماي از آیات و روایات این اطمینان را به مخاطب بلکه مجموعهنیستمطلقات تنها یک آیه و یا یک روایت 
ند.قابل تمسک هستحداقل از جهت اطالق مقامی
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) و سید هاشم ٥٠٠/ ٨نمود. در تأیید برداشت فوق طبرسی در مجمع البیان (امر به ترک معروف و .... می

اند که در آن حضرت ) روایتی از امیر مؤمنان علی (علیه السالم) را آورده٣٧٤/ ٤بحرانی در البرهان (
در برابر » اصبر علی ما أصابک من المشقة و األذی فی األمر بالمعروف و النهی عن المنکر«فرمایند: می

شوی استقامت کن.وف و نهی از منکر متوجه میهایی که به سبب انجام دادن امر به معرها و رنجدشواری
ه «فرماید: خداوند متعال به موسی و هارون میآیه دوم: نًا لعلَّ إذهبا إلی فرعون إّنه طغی فقوال له َلیِّ

ِنی َمَعُکما أسَمُع و أری... نا نخاُف أن َیفُرَط علینا أو أن َیطغی، قال التخافا إنَّ ُر أو یخشی، قاال رّبنا إنَّ » َیَتَذکَّ
ده است اما به نرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر ) به سوی فرعون بروید که طغیان کر٤٦-٤٣(طه: 

ترسیم که بر ما پیشی گیرد (و ما را شود، یا (از خدا) بترسد (موسی و هارون) گفتند: پروردگارا از این می
بینم.شنوم و میآزار دهد) یا طغیان کند (و نپذیرد)؛ خدا فرمود: نترسید من با شما هستم؛ (همه چیز را) می

دهد که اگرچه دعوت فرعون، خالی از ضرر و زیان نیست، اما او ان به پیامبرش دستور میخدای سبح
فهماند، نهی از منکِر فرعون اوج معاندت و دشمنی با خداست، که می» إّنه طغی«را نهی از منکر کند، زیرا 

١است.خالی از ضرر و زیان نیست. بنابراین دستور خداوند داللت بر شرط نبودن ایمنی از ضرر

ِنی َمَعُکما أسَمُع و أری«همچنین قسمت  رساترین بیان برای نفی شرط مذکور است، زیرا » التخافا إنَّ
خداوند به موسی و هارون نفرمود برای نهی فرعون از منکر بروید و احتمال سختی و آزار را بدهید و شرط 

؛ و لذا از مقدمه نفسی ضرر که »نترسید«نکنید ضرر و زیانی وجود نداشته باشد، بلکه خدا به آن دو فرمود:
ترین بیان برای نفی شرط مذکور در امر به معروف و ترس است، موسی و هارون را بازداشت و این واضح

نهی از منکر است.
روایات زیادی نیز در مسأله امر به معروف و نهی از منکر از امامان معصوم (علیهم السالم) وارد شده 

ب این دو فریضه مطلق بوده و هیچ رد پایی از شرط عدم مفسده و ضرر در آن وجود است، که در آن وجو
کنیم و خواننده محترم را به تعدادی از ندارد. اما جهت طوالنی نشدن بحث از ذکر آن روایات خودداری می

).١٨و ١٣، ٨، ٧، ٥، ٤/ح ١٢٣- ١١٨/ ١٦دهیم (حر عاملی، وسائل الشیعه، این روایات ارجاع می
. سیره عملی ائمه (ع)٢

اوالً آیه در مورد دعوت است نه امر به معروف و نهی از منکر. ثانیاً موضوع خوف ضرر اسـت نـه ضـرر اشکال شده است؛ 1
حتمی و ثالثاً خداوند نفرمود که حال که خوف ضرر است نروید بلکه بروید من با شما هستم. در جواب باید اذغـان کـرد کـه 

مصادیق معروف است ضمن آنکه قائلین به اشتراط صرف احتمال عقالیی ضرر را دعوت مصداق فرمان به معروف و بلکه اتم
حتمیت ضـرر ننمـوده اسـت. دانند و از قائالن کسی سقوط حکم را منوط بهکافی در تعلیق وجوب دو فریضه محل بحث می

فرمـود در بایسـت مییه میفراز پایانی آیه نیز موافق مختار صاحب این سطور است و نه مستشکل چرا که وفق مبناي خصم آ
تعلیق و اناطه) بلکه آیه فرموده است بروید البته من با شـما هسـتم و ایـن یعنـی (و یا خوف از ضرر نرویدفرض وقوع ضرر

وجوب مطلق و غیر معلق.
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سیره عملی امامان شیعه و برخی از یاران ایشان، مانند ابوذر، میثم تمار و حجر بن عدی گواه این مدعا 

شود.است که امر به معروف و نهی از منکر، با وجود ضرر و زیان ساقط نمی
ود به ضرر علم داشته و از در قیام خبه عنوان مثال قرائن زیادی وجود دارد که امام حسین (علیه السالم)

آن در امان نبودند اما با این حال به قیام مبادرت کرده و هدف اصلی از قیام خود را امر به معروف و نهی از 
ۀِ جّدی، ُاریُد أن آُمَر بالَمعروف َو أنهی َعِن «منکر بیان داشته و فرمودند:  إّنما َخَرجُت لطلب االصالح فی ُامَّ

؛ مقّرم، مقتل ٣٢٩/ ٤٤(عّالمه مجلسی، بحار االنوار، » ره جّدی َو أبی علّی بن ابیطالبالُمنکر َو أسیر بسی
ام امر به معروف و نهی از منکر است و ) هدف من اصالح در امت جّدم است و خواسته١٥٦المقرم، 

١خواهم به سیره و قانون جّدم و پدرم علی بن ابیطالب عمل کنم.می

در کشتن حضرت سید الشهدا هیچ اشکال نبود برای اینکه «گوید: طه میامام خمینی نیز در این راب
بردند، و شهادت حضرت سید الشهدا مکتب را زنده کرد. خودش شهید ها از بین میمکتب را داشتند آن

شد، مکتب اسالم زنده شد؛ و رژیم طاغوتی معاویه و پسرش را دفن کرد ... و سید الشهدا هم چون دید 
کنند و این کنند و ظلم میکنند، با اسم خالفت اسالم خالفکاری میمکتب اسالم را آلوده میها دارنداین

ه دارد این کارها را میمنعکس می کند، حضرت سید الشهدا تکلیف برای شود در دنیا که خلیفه رسول اللَّ
پس کشتن، شهادت خودشان دانستند که بروند و کشته هم بشوند؛ و محو کنند آثار معاویه و پسرش را. 

سید الشهدا چیزی نبود که برای اسالم ضرر داشته باشد؛ نفع داشت برای اسالم؛ اسالم را زنده کرد. اگر ما 
رفتیم برای مبارزه و معارضه، کشته هم همه در این نهضتی که کرده بودیم، در این راهی که داشتیم می

ن را رفته بودیم؛ کشته شده بودیم در راه اسالم. شدیم، آن هم اشکال نداشت؛ برای اینکه ما هم راهمامی
)٤٢٠/ ٨(خمینی، ». شدتر میاسالم در خطر نبود؛ اسالم زنده

مؤید دیگری بر این مدعا، موضع ابوذر غفاری در برابر کارهای عثمان و والیانش در مورد زیاده روی در 
ن موضع را پسندیده و در تأیید و یاری مصرف بیت المال است، زیرا امیر المؤمنین علی (علیه السالم) ای

ابوذر، سخنان واالیی فرموده است. بنابراین اگر امر به معروف و نهی از منکر، بدون شرط ایمنی از ضرر، 
توان گفت امام آن را تأیید کرده و پذیرفته است؟قبیح و ناپسند باشد، چگونه می

) ٤٠٥/ ٥مد خوانساری (جامع المدارک، ) و سید اح٣٧٣/ ٢١البته صاحب جواهر (جواهر الکالم، 
کردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غیر این دو در برخی مواقع به خاطر اموری، «گویند: در این زمینه می

ته شدن جزیی از . اتفاقاً قیام امام حسین قیام خون بوده و کشکندیموضوع امام حسین با دیگران فرق م«: شودیاینکه گفته م1
به نظر نگارندگان صـرف ادعاسـت و بـر خـالف خصـم مـدعی » موارد چنین چیزي نیستریاقیام ایشان بوده است که در س

هستند، این حرکت مطابق ضوابط و اصول بوده و یک حرکت استثنایی و اختصاصیِ غیر قابل تسري و استناد بـراي سـایرین، 
.نیست
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»توانند به عملشان قیاس کنند.خاص اینان بوده و دیگران نمی

کنند که چگونه و فقیه بیان نمیاما این ادعایی است که این بزرگان دلیلی بر آن اقامه ننمودند زیرا این د
این امور، خاص اشخاص مزبور بوده و دیگران نباید بدان تأسی و قیاس کنند. و از طرف دیگر چون قاعده 
بر آن است که خصوصیت و ویژگِی مزبور در این افراد، مدخلیتی در حکم نداشته و دیگران را نیز شامل 

شود.می
. روایات٣

به معروف و نهی از منکر کنید، زیرا امر به معروف و نهی از منکر، موجب ای مردم امر«١روایت اول
)١٢٥/ ١٦(حر عاملی، وسائل الشیعه، » شود.نزدیک شدن مرگ و کم شدن رزق نمی

روایت از جهت سند صحیح است، زیرا علی بن ابراهیم و پدرش ابراهیم بن هاشم از ثقات اصحاب 
؛ ٥٩٢وثاقِت بکر بن محمد نیز اعتراف دارند. (کّشی، رجال، باشند، کما اینکه علمای رجال برمی

)٢٦، خالصة االقوال؛ عالمه حلی، ١٠٨نجاشی، رجال، 
کنایه است از اینکه امر و نهی، با » ال یقربا«نحوه داللت حدیث بر مدعا نیز تمام است چرا که عبارت 

شود.احتمال خطر جانی و مالی ترک نمی
است از امام اول شیعیان (علیه السالم) به نقل از مرحوم رضی که بعد از روایت دوم: حدیث مفصلی 

(حر » أفضل من ذلک کلمة عدل عند إمام جائر.«داند: ذکر مراتب امر به معروف، افضل آن را اینگونه می
)١٣٤/ ١٦عاملی، وسائل الشیعه، 

طان ستمگر، در بیشتر در این روایت، این جمله داللت دارد بر اینکه هر چند سخن عدل، نزد سل
آید.مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما همچنان افضل انواع امر و نهی به شمار می

به عبارت دیگر، اگر گفتن سخن حق، بی ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذیرد، برترین 
ستمگر، جهد و تالشی آید. زیرا جهاد از جهد گرفته و مشتق شده و در صورت پذیرش جهاد به شمار نمی

نخواهد بود تا برترین جهاد شمرده شود. بنابراین برترین جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغیان و 
گردن کشی است، زیرا در این صورت، آمر و ناهی توسط وی تهدید و مجازات خواهند شد.

به معصوم نیست.اشکاِل این روایت از نظر سند است زیرا نقل رضی مرفوعه بوده و کالم متصل
: حدیث مفصلی است که داللت دارد بر اینکه در آخرالزمان مردمانی خواهند بود امر به ٢روایت سوم

دانند مگر اینکه ایمن از ضرر و زیان باشند و برای خود، عذر و بهانه معروف و نهی از منکر را واجب نمی

أبیه عن بکر بن محمد عن أبی عبد اهللا (ع)علی بن إبراهیم فی تفسیره عن1
)ع(أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا عن بشیر بن عبد اهللا عن أبی عصمۀ قاضی مرو عن جابر عن أبی جعفر 2
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آورند، اما اگر نماز و نداشته باشد، به جا میتراشند. نماز و روزه و هرچه را برای جان و مالشان ضررمی

کنند، چنان که از واالترین و دیگر کارها، برای مال و جانشان ضرری داشته باشد، از آن شانه خالی می
ای عظیم است و انجام دیگر تکالیف منوط ترین وظیفه یعنی امر به معروف و نهی از منکر، که فریضهبزرگ

ای د. امر به معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و شیوه صالحان است و فریضهزننبه آن است سرباز می
ها امنیت داشته، کار و کسب رونق عظیم است که انجام واجبات دیگر بسته به آن است. با امر و نهی، راه

و پابرجا شود و کارها استوارشود و حق از دشمنان ستانده میگیرد و ظلم برطرف گردیده، زمین آباد میمی
گردد. پس با دل و زبان، نهی از منکر کنید و آن را بر پیشانی دشمنان بزنید و در راه خدا از سرزنش می

)٥٦-٥٥/ ٥؛ کلینی، الکافی، ١٨١-١٨٠/ ٦مالمتگران نهراسید. (شیخ طوسی، تهذیب، 
ا:داللِت روایت مذکور، بر مدعا تمام است، ولی روایت از نظر سند ضعیف است، زیر

موجب ارسال است.» عن بعض أصحابنا«اوًال عبارت 
اش أبی عصمة است) از مجاهیل بوده و دوم اینکه بشیر بن عبدالله و نوح بن أبی مریم الجامع (که کنیه

نامشان در کتب ثمانیه رجالی نیامده است.
، رجال، سوم اینکه مطابق قول بعضی از علمای رجال، جابر بن یزید الجعفی مذموم است (کّشی

١٩١.(
فرمایند: ای مردم، از امام حسین (علیه السالم) از قول امیر المؤمنین (علیه السالم) می١روایت چهارم:

موعظه خداوند به دوستانش پند گیرید که او از احبار و علمای یهود به بدی و زشتی یاد کرده است، زیرا 
ها را لعنت فرموده و عمل کردند. لذا خدا آننهی نمیهای گناه آلودها، از گفتهعلمای یهود و متدّینین آن

کردند. در ها را نهی نمیدیدند ولی آنها گناه و فساد را از اهل ظلم میبدشان را نکوهش کرد؛ چراکه آن
ها فرمایند: اینادامه حضرت به علت سکوت علمای یهود در برابر وقوع منکرات در جامعه اشاره کرده و می

ها ترسیدند که نکند برای آنچون به آنچه که در دست ظالمان بود طمع داشته و یا میسکوت کردند،
و نیز فرموده: » ازمردم نهراسید و از من بترسید«خطری در پی داشته باشد. درحالی که خداوند فرموده: 

لی، وسائل، (حر عام» کنندمؤمنان بعضی بر بعضی دیگر والیت داشته و امر به معروف و نهی از منکر می«
١٣٠/ ١٦.(

بینید خداوند فرمایند، اگر میروایت مذکور بر مدعا به این نحو داللت دارد که، حضرت در آن می
ها به بهانه ترِس بر حصول ضرر، امر به معروف و نهی کند برای این است که اینعلمای یهود را نکوهش می

الحسن بن علی بن شعبۀ فی تحف العقول عن الحسین ع1
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د ترس بر ضرر، وجوب امر به معروف و نهی از کردند. لذا حضرت اشاره دارند که، با وجواز منکر نمی

شود.منکر ساقط نمی
اگرچه داللِت روایت مذکور نیز، بر مدعا تمام است، ولی از آنجا که صاحب تحف العقول، اسناد 
احادیث را به قصد اختصار از متن کتاب حذف نمود لذا ارسال روایات تحف العقول ایرادی عمومی و 

همیشگی به این اثر است.
شود که در آن امر به معروف و نهی ای که باید اینجا متذکر شد این است که کمتر موردی یافت مینکته

از منکر، با نوعی از ضرر همراه نباشد. بنابراین سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فرض ضرر، 
موجب لغویت و تعطیلی این واجب بسیار مهم خواهد شد.

هاي رفع آناز روایات و راهتعارض بین دو دسته
با توجه به آنچه گذشت، میان دو دسته روایات یاد شده، تعارض ظاهری قطعی است. زیرا دسته اول که 
ذیل أدله مشهور ذکر کردیم، داللت دارد بر سقوط وجوب امر و نهی، اگر همراه با ضرر باشد؛ و دسته دوم 

د بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، هر چند همراه با که در أدله نظریه مختار ذکر کردیم، داللت دار
ضرر باشد.

هایی از سوی برخی از فقهاء پیشنهاد شده است:در مقام رفع این تعارض، راه
ـ روایاتی که داللت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر، حتی با ضرر واجب است؛ مانند خبر ١

الم) باید بر افراد خاص حمل شود. پس این روایت عمومیت ندارد تا با طایفه منقول از امام باقر (علیه الس
)٣٧٢/ ٢١دیگر معارضه کند. (نجفی، جواهر الکالم، 

ـ ضرر در دسته دوم از روایات، برعدم نفع حمل شود. دراین صورت، ظهور روایات دسته اول به ٢
)١٢٩/ ١٦دارد. (حر عاملی، وسائل، حال خود باقی است و بر سقوط امر و نهی درحال ضرر داللت 

ـ روایات دسته دوم باید بر تحمل ضرر کم حمل شود. اما تحمل ضرر زیاد، واجب نیست. ٣
)٤٠٥/ ١(سبزواری، کفایه االحکام، 

شود. ولی روایات دسته اول، بر عدم ـ روایات دسته دوم حمل بر استحباب تحمل ضرر زیاد می٤
)٤٠٥/ ٥(خوانساری، جامع المدارک، وجوب امر و نهی داللت دارد.

نقد و بررسی
رسد که هیچ یک از این چهار توجیه و راه حل تعارض و تنافی میان روایات، فنی و صحیح به نظر می

نباشد زیرا جمع صحیح و منطقی جمعی است که با وجه جمع و دلیل، همراه باشد و هیچ یک از این 



108شمارةفقه و اصول106
د. به اصطالح علمی، تعارض مستقر است و باید عملیاِت پس از ها چنین وجه جمعی را همراه ندارجمع

تعارض، یعنی مرجحات مالحظه شود. از این رو، ممکن است گفته شود:
اول اینکه روایات دسته اول، از نظر سند، ضعیف هستند. بنابراین، ترجیح با روایات دسته دوم است که 

. افزون بر اصحّیت و قوت سند، روایات دسته دوم، بر وجوب امر و نهی، حتی با وجود ضرر داللت دارند
موافق اطالق کتاب هستند.

دوم اینکه روایات دسته اول، ناظرند بر ضررهایی مانند قتل نفس. در این صورت، ضرر موجب سقوط 
امر و نهی است. ولی ضرر کمتر از قتل نفس و مانند آن، موجب سقوط امر و نهی نیست. شاهد بر این 

شود. چون است که اگر بخواهیم به اطالق این روایت عمل کنیم، بساط امر و نهی برچیده میمطلب، این 
کمتر موردی در این دو وجود دارد که، نوعی ضرر و مشقت را همراه نداشته باشد.

کنند و پس از تساقط، مرجع، عموم و اطالق سوم اینکه با فرض تعارض، این دو دسته، تساقط می
ت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در صورت ضرر. البته از این کتاب است که دالل

ها نیست، مانند قتل نفس، خارج شده است. اطالق، تنها ضررهایی که شارع راضی به تحمل و وقوع آن
ولی در غیر از این موارد امر و نهی واجب است.

هنگامی شرط است، که امر به معروف و گذشته از همه آنچه که گفته شد، این شرط، بر فرض تنزل
نهی از منکر در حوزه فرد یا افراد باشد. ولی اگر بقا و حیات کیان اسالم و جامعه اسالمی بستگی به امر به 
معروف و نهی از منکر داشته باشد، دیگر وجوب این دو فریضه، متوقف بر هیچ شرطی نیست و همه چیز 

شود. همانگونه که حادثه قیام عاشورا از این قبیل بوده است.در راه حفظ نظام و اسالم باید فدا

گیرينتیجه
فقهاء معتقدند اگر آمر به معروف یا ناهی از منکر در اتیان به وظیفه خود، خطری متوجه او گردد و 
بداند بواسطه امر به معروف و یا نهی از منکر از ضرر در امان نیست امر به معروف و نهی از منکر بر او

واجب نیست. دامنه این رأی، مشهور فقها را شامل شده و مطابق تتبع نگارندگان مخالفی از ایشان را در این 
اجماع، قبح القاء در مفسده، قواعد فقهیه ناظر به مسأله و روایات «باره سراغ ندارند. مستند کالم فقیهان 

» محصل و منقول«فرض اجماع در دو» صغروی و کبروی«هستند. نگارندگان با طرح اشکاالت » باب
داند. کما اینکه استدالل به دلیل دوم را اینگونه پاسخ گفته که با توجه به استدالل به این دلیل را تام نمی

نصوص، امر به معروف و نهی از منکر قبیح نبوده و بر فرض صحت ضابطه قابل تطبیق بر مسأله امر به 
که مورد » یسر و سهولت«و نیز قاعده » الضرر و الحرج«اعده معروف و نهی از منکر نیست. استدالل به ق
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اند تام نیستند چرا که بعید نیست مجرای قاعده اولیه احکام فردی باشد نه احکام استناد فقها قرار گرفته

اجتماعی و ثانیًا قواعد مورد استناد اصًال ناظر به مورد امر به معروف و نهی از منکر که از اساس دارای 
اند، نیست. روایات مورد استناد فقهاء هم که متن آنان در ضمن زحمت و متضمن حکم ضرریتکلف،

مقاله بیان گردید به تمامه یا دارای اشکاالت سندی و یا داللی و یا واجد هر دو ایراد هستند.
شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست. » ایمنی از ضرر«نگارندگان در مقابل معتقدند 

ان برای ادعای خود عالوه بر نقد قول مقابل به اطالقات و عمومات أدله، سیره عملی ائمه (علیه السالم) ایش
اند. بر فرض تنزل و وقوع تعارض بین روایات دو گروه ترجیح با أدله عدم و روایات باب تمسک جسته

دارد موافق با اطالقات ها عالوه بر اینکه در میانشان اخبار صحیح السند وجود اشتراط است زیرا آن
اند.قرآنی
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