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چکیده

مبحـث امـر بـه معـروف شـده به طور ویژه بهدر این مقاله انتقاداتی که از نظر کارآمدی به برخی از آثار فقهی و 
ر و توانمندی و شرط علم به معروف و منکاز قبیلاست با مطالعه موردی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 

گیرد و نتایج قرار میبررسیها مورد و اشتراط عدم ضرر و احتمال تأثیر و بررسی اشکاالت وارد شده بر آنمطاع بودن
ماننـد صـدور احکـام غیـر قابـل اجـرا و یـا ه،های غیر کاربردی به فقه و دین به بار آمدنامطلوبی که از این گونه نگاه

ریشـه یـابی انجامیده اسـتامر به معروف و نهی از و منکری چونفرائضیتعطیلبهجه در نتیکهدیگر یکمتناقض با 
.شودهای کاربردی و کارآمد کردن این گونه مباحث فقهی ارائه میگردد و راهکارهای الزم برای افزایش جنبهمی
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اند تا مبانی علمی و نظری فقه را استوار سازند و احکام دیـن را از آن کـه دسـتخوش ها کردهفقها تالش
اند تا در تر توفیق داشتهضابطه گردد در امان بدارند اما از آن جا که کمهای بیهای شخصی و برداشتسلیقه

های کـاربردی و دار شـوند، جنبـهعهـدهمصدر امور اجرایی جامعه قرار گیرند و رهبری سیاسـی جامعـه را 
ای در آثار فقهی مغفـول واقـع شـده اسـت و ارزیـابی آن کـه احکـام مطالعه راهبردی مسائل فقهی تا اندازه

تواند اهداف و مقاصد آن احکـام موجود در آثار فقهی تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد و در عمل چگونه می
ای از احکـام نبوده است و ایـن کاسـتی ناخواسـته و غیـر عامدانـه، پـارهرا بر آورده سازد چندان مورد توجه

اجتماعی و سیاسی شرع را در عمل و مرحله اجرا با مشکالت و موانـع جـدی روبـه رو کـرده اسـت یـا در 
مسیری متفاوت با آن چه از این احکام مورد نظر بوده، کشانده است.

ررسی ایـن کاسـتی و میـزان تـأثیر آن در مبحـث امـر بـه چه در مقاله مورد تحقیق قرار گرفته است بآن
کوشد تا ضعف مطالعه راهبردی در تحقیقات دینی بخصـوص در معروف و نهی از منکر است و مؤلف می

علم فقه و مبحث امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان بخشی از علت تعطیلی این دو اصـل بنیـادی یـا 
دهد.ها مورد بررسی قرار انحراف آن

)، هم ٥١-٤٩/ ٢ها هم در جنبه نظری (مطهری، حماسه حسینی، تعطیلی امر به معروف و فراموشی آن
منـد در جنبه عملی و اجرایی که اکثریت قریب به اتفاق محققان این موضوع بـه آن اشـاره کـرده و از آن گله

)؛ ٣٠/ ٤ید رضا، تفسیر المنار، ؛ رش٧٩؛ مطهری، ده گفتار، ٤٤٢/ ٢اند (به عنوان نمونه ر.ک: غزالی، بوده
تواند داشته باشد اما در این تحقیق میزان ارتباط آن با شیوه مباحـث فقهـی و ضـعف های مختلفی میعلت
های کاربردی در آثار فقهی موجود مورد نظر است و یافتن پاسخی روشن به این پرسش کـه چگونـه و جنبه

فقهی از جمله مبحث امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و توان تحقیقاتبا رعایت چه مؤلفه و عناصری می
شروط آن را در جنبه کاربردی ارتقا بخشید و به واقعیات جوامع بشری نزدیک کرد و به اضمحالل عملـی و 

فراموشی تاریخی این دو اصل بنیادی پایان داد یا از شدت آن کاست؟

پیشینه تحقیق
آثار فقهی یا کالمـی یـا اخـالق یـا تفسـیری در مـذاهب مبحث امر به معروف و نهی از منکر در اکثر

مختلف اسالمی مورد جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. اما متاسفانه با گذشت زمان به جـای 
آن که مانند دیگر مباحث فقهی بر گستردگی و حجم آن افزوده گـردد، دائمـًا در حـال کـاهش بـوده اسـت 

های عملیه به طـور کلـی از ). حتی در بسیاری از آثار فقهی و رساله٥١-٤٩/ ٢(مطهری، حماسه حسینی، 
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شمار مباحث فقهی خارج شده و مورد توجه قرار نگرفته است (به عنوان نمونه ر.ک: صدوق، الهدایـه؛ ابـن 
البراج، جواهر الفقه؛ عالمه حلی، مختلف الشیعه؛ همو، تـذکره الفقهـاء؛ همـو، منتهـی المطلـب؛ همـو، 

تـر های عملیه آقایان سیستانی و خویی و وحید خراسـانی) و کمان؛ همو، نهایه االحکام؛ رسالهارشاد االذه
کسانی مانند امام خمینی در تحریر الوسیله و امام محمد غزالی در احیاء علوم الدین و رشید رضا در تفسیر 

د محـدودی از محققـان توان یافت که بحث مفصلی در این موضوع مطرح کرده باشد و تنها تعداالمنار می
اند چـون امـام خمینـی های فرهنگی و مبارزات سیاسی و اجتماعی دستی داشـتههای اخیر در فعالیتدوره

) و ٦١؛ همـو، ده گفتـار، ٥١-٤٩)، مطهری (مطهری، حماسـه حسـینی، ٤٨٤-٤٦٢/ ١(تحریر الوسیله، 
) و ٤رشید رضا، تفسیر المنار، جلـد ) از شیعیان و رشید رضا (٦٩؛ همو، شیعه، ٧شریعتی (مجموعه آثار، 

های کاربردی و موانـع اجـرای ) از اهل سنت در بیان جنبه٤٤٢/ ٢محمد غزالی (غزالی احیاء علوم الدین، 
انـد و هـیچ تحقیـق مسـتقل و این دو فریضه آن هم به طور پراکنـده در بعضـی آثـار خـود اشـاراتی را آورده

امید است این تحقیق گامی باشد در جهت آغاز این گونه مبسوطی در این خصوص صورت نگرفته است و 
ها و موضوعات.ها و گشاینده دری از مطالعات راهبردی در مباحث دینی در سایر زمینهبررسی

میزان کار آمدي شروط امر به معروف
است که وجود حکمی از احکام شرعی به آن شرط، اصطالحی است فقهی که مقصود از آن هر چیزی

است و هرگاه حکمی مشروط به شرطی باشد معنای آن این است که آن حکم بدون آن شـرط وجـود وابسته
) که بـه ٦١-٦٠ندارد مانند حکم وجوب حج (حائری، درر الفوائد؛ حکیم، االصول العامه للفقه المقارن، 

مام شرط استطاعت مشروط شده است و معنای آن عدم وجوب در صورت عدم استطاعت است البته این، ت
ت معنای شرط نیست و شرط در مباحث فقهی به انواع مختلفی مانند شرط وجوب شرط واجب شرط صح

ها نیستیم. آن چه در این تحقیـق مـد ) که در این مختصر در مقام بیان آنوو مانند آن تقسیم شده است (هم
روف و نهی از منکـر نظر است این است که شروط ذکر شده در آثار فقهی به عنوان شروط وجوب امر به مع

توان رونق انـدک ها مؤثر بوده است؟ و آیا میتا چه اندازه در تحقق اهداف این دو فریضه و احیا و اجرای آن
ای به غیر کاربردی و به دور از واقعیات بودن این شروط نسبت داد؟این میدان را تا اندازه

ا بررسی اشکاالتی کـه کارآمـدی مباحـث این تحقیق عناصر کار آمدی فقه اسالمی را به طور موردی ب
هـا وارد شـده اسـت در صـدد پاسـخگویی بـه ایـن امر به معروف و نهی از منکر و ترجیحـًا در شـروط آن

یابی و ارائه راهکار برای رفع آن کاستی در موارد دیگراست و ایـن مباحـث را اشکاالت و در مواردی و علت
دهد.ی فقهی و راهبردی مطرح نظر قرار میها با تحلیلدر قالب سه اشکال و بررسی آن
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در اکثِر کتب فقهی و تفسیری برای وجوب امر به معروف شروط متعددی ذکر شده است و گرچه تعداد 
ها و با تأمل کند اما در ضمن توضیحات آناین شروط به ظاهر اندک است و از حدودچهار شرط تجاوز نمی

رسد به عنوان مثال امـام شرط می١٥شوند که گاه تا تر، این چهار شرط به شروط متعددی منشعب میشبی
، مبحث شروط امر بـه معـروف) ماننـد بسـیاری از ٤٧٦-٤٦٥/ ١خمینی در تحریر الوسیله (امام خمینی، 

-٣٤٢/ ١م، به بعد؛ محقق حلـی، شـرائع االسـال٣٦٦/ ٢١، صاحب جواهرفقیهان (به عنوان نمونه ر.ک: 
کننـد کـه ) چهار شرط را برای وجوب امـر بـه معـروف ذکـر می٤١٤/ ٢البهیه، ة؛ شهید ثانی، الروض٣٤٣

اند از علم به معروف و منکر، وجود احتمال تأثیر، مصر بودن فاعل بر فعلش و نبودن مفسده و ضرر عبارت
مسئله فقهی بسیار ٦٦این شروط چارگانه در انجام امر به معروف و نهی از منکر اما در مقام توضیح و تبیین

توان گفت هر کدام از این مسائل به منزلـه شـرط جدیـدی اسـت مـثًال در دل کنند که میدقیق را مطرح می
ها نیز در وجوب کنند که دانستن آنشرط علم به معروف و منکر چند نوع و زیر شاخه برای علم را مطرح می

)، علـم بـه ١له ، مسـئ٤٦٦/ ١تحریر الوسـیله، ،به حکم (امام خمینیامر به معروف شرط است مانند علم
) و علـم بـه فتـاوای ٤، مسـئله وهای درست امر و نهی (همبه روش)، علم٤، مسئله ومصادیق احکام (هم

مختلف تا بداند که مطابق فتوای مرجع تقلید و مذهب فاعل منکر با او رفتار کند تا مبادا عمل او مطابق فتوا 
) کنند یا در ذیل شرط احتمال تـاثیر بـه طـور ضـمنی ٥-٢، مسئله ٤٦٦، وهب فاعل منکر نباشد (هممذو 

کنند را برای تأثیر ذکر میانواعی مثل تأثیر تدریجی و تأثیر در آینده یا حال یا تأثیر فردی و گروهی و مانند آن
ار و علم تجربه بسیار باالیی ها به هوش سرش) که احراز وجود یا عدم آن١٢-٣، مسائل ٤٦٨-٤٦٧، و(هم

توان یافت کـه تمـام ایـن نیازمند است و اکثر افراد از آن برخوردار نیستند که در عمل بسیار موارد نادری می
رسد و این در حـالی اسـت کـه شروط وجود داشته باشد و لذا عمًال هیچ گاه این وظیفه به حد وجوب نمی

آن شروط است که خود شـرطی بسـیار دشـوار اسـت و شـناخت ها ازعلم به معروف و منکر و مصادیق آن
مصادیق معروف و منکر به معنای دقیق کلمه چیزی است که در موارد زیادی حتـی از یـک مجتهـد جـامع 

های فراوان نیازمند است تا چه رسد به افراد عادی و اگر علوم آید زیرا به علوم و تخصصالشرایط هم بر نمی
) و شـرط ٤٠-٣٨/ ٤انـد (رشـید رضـا، ا که بعضی از علما هم به آن اضـافه کردههای مختلفی رو مهارت

) و لزوم اطالع از آگاهی فاعل منکر و وجود ٩٣/ ١٠٠قدرت و مطاع و مقبول بودن (مجلسی، بحار االنوار، 
ضـی ) و سایر شرایطی از این دست را که بع٢٩٣؛ ماوردی، ٣٠اتمام حجت و انذار قبل از تنبیه (ابن اخوه، 

؛ خنجی اصـفهانی، ٢٨٥-٢٨٦/ ٢اند (غزالی، احیاء علوم الدین، از محققان در غیر قالب شروط بیان کرده
ها نیست و به توان گفت که هیچ فردی واجد آن همه علوم و مهارتها بیافزائیم به جرأت می). نیز بدان١٩٢
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و عمـًال بایـد ایـن اصـل تعطیـل ندرت امکان دارد که این شروط محرز شود و امر به معروف واجب گردد 

بماند.
بیند همان فقهایی که این همه شروط دشوار را برای انجام شود که میتر میشگفتی انسان هنگامی بیش

اند در جای دیگر از تمام شروط خود صرف نظر کرده و حتی فاسقی را که خـود بـه امر به معروف بیان کرده
-٣٧١/ ٢١، صـاحب جـواهردانند (شرایط ادای این مأموریت میبند نیست واجد ها و منکرها پایمعروف

) و چنـین فـردی را نـه تنهـا ١٨٥؛ ابـویعلی، ٠٣٤٢-٣٤٠؛ ماوردی، ٥١ابن اخوه، ؛٢٠١؛ جزائری، ٣٧٤
توانـد پاسـخ ایـن شمارند دالیل چنین فتوایی هر چـه باشـد نمیمجاز بلکه موظف به انجام این فریضه می

فرد فاسق که خود به امر خود به امر خود پایبنـد نیسـت و بـه سـبب همـین نقطـه سئوال بنیادی را بدهد که 
توانـد چگونـه می)١٢٥و ١٢٩های ضعف، به تعبیر روایات ملعون است (شهیدی، نهـج البالغـه، خطبـه

حـدیث ٢٥٥/ ٦شـهری، ادیـان اسـت؟ (ریهاصـلی همـهای باشد که میراث انبیاء و عصارمجری وظیفه
).٣٩٧/ ١١؛ حر عاملی، ١٢٣٨٩و ١٢٨٨، ١٢٣٨٧

چنین فتاوائی اگر در فقه مصطلح هم قابل توجیه باشد در فقه به معنای اعم به هیچ عنوان قابـل توجیـه 
نیست و با هدف امر به معروف و بلکه هدف همه ادیان ناسازگار است و عالوه بر این، با سخن خود فقها که 

شک امر بـه معـروف از جانـب سازند نیز تضاد دارد و بیمیآن همه شروط را برای آمرین به معروف مطرح 
چنین فردی مثل شراب و قمار است که اگر هم سودی ببخشد، به تعبیر قـرآن کـریم، گناهشـان از نفعشـان 

.)٣١-٣٠/ ٤؛ نیز رشیدرضا، ٢١٩بیشتر است (بقره: 

نقد این اشکال
نهی از منکر توسط فاعـل منکـر هی وظیفشود که نظریه جواز تصدبا مراجعه به آثار فقهی مشخص می

ای است توصلی و غیر تعبدی و لذا نیـاز بـه قصـد با تکیه بر این دلیل ارائه شده است که این وظیفه، وظیفه
قربت ندارد و لذا از فاسق ساقط نیست و چیزی است شبیه مسئله مکلف بودن کفار به فروع، و همچنان که 

جا نیز با علم بـه شود در اینفر، فتوا به مکلف بودن کفار به فروع صادر میجا با وجود بطالِن عمِل کادر آن
شمول این تکلیـف مسـتثنی هتوان او را از دایرغیر صحیح و غیر مؤثر بودن امر به معروف توسط فاسق، نمی

و این اصل همچون ادله سایر تکالیف عمومیت دارد و کافر و فاسق و مـؤمن را بـه یـک سـبکهکرد زیرا ادل
دیگـر هدهد و مواردی که اشعار بر خالف این دارد قابل توجیه است و در مقابل ادلـسیاق مخاطب قرار می

.رساند توان مقاومت نداردکه عمومیت تکلیف را می
فقه به معنای اعم هاین سبک استدالل حتی اگر بر اساس موازین فقه مصطلح قابل قبول باشد، در حیط
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هکند در حالی که ایـن وظیفـه جنبـفردی آن است حل میهقضیه را که جنبهیک جنبپذیرفتنی نیست و تنها 

توان چنین گفت که امر به معروف از سوی فرد فاسـق نـه تنهـا اجتماعی هم دارد و با نگاهی اجتماعی، می
گردد بلکه ممکن است خود منکـری از منکـرات باشـد و باعـث منکرات نمیهمعروفات و ازالهباعث اقام

توان بـه آسـانی قضـاوت رت مردم از اسالم و تضعیف روحیه دینی در جامعه گردد و با چنین فرضی نمینف
.گردددیگران ساقط میهفاسق مجاز به اجرای این وظیفه است و با اجرای او تکلیف از عهدکرد که حقیقتاً 

باقی است که چگونه با توجه به چنین مشکل آشکاری که در چنین فتاوایی وجود دارد جای این پرسش
اند؟فقها این فتوا را داده و از این مشکل عظیم غفلت ورزیده

توان چنین گفت که اگر مقصود فقها از عدم شرطیت عمل به وظایف دینی این در پاسخ این پرسش می
ه جا و باشد که فاسق به معنای دقیق کلمه، مجاز وبلکه، موظف به اجرای این وظیفه باشد انتقاد وارد شده ب

رود که این بزرگواران از عدم شرطیت عمل به وظایف، چنین مقصـودی قابل قبول خواهد بود اما گمان نمی
اند فاسق را هم به کار نبردههاند بلکه حتی واژای نکردهداشته باشند بلکه فقها نه تنها از این مسئله چنین اراده

معنای امر ناپذیری آمر و نهی نا پـذیری نـاهی هسـتند که به» عدم تناهی ناهی«و » عدم تآمر آمر«بلکه از 
).٢٠١؛ جزائری، ٣٧٤-٣٧٣/ ٢١، صاحب جواهر(انداستفاده کرده

بندی عمدی به وظایف دینی است تفـاوت دارد که به معنی عدم پای»فاسق«این اصطالح با اصطالِح 
غیر عمدی تـارک وظیفـه گـردد و عـدم این است که فردی به طور استطرادی و » عدم تآمِر آمر«و مقصود از 

تنـاهی «و » تـآمِر آمـر«شرطیت تآمر و تناهی با چنین تفسیری از معنای آن چیزی گریزناپذیر اسـت و اگـر 
اش آن خواهد بود که تنها معصومین و اولیاء در همه شرایط، شرط وجوب امر به معروف باشد نتیجه» ناهی

توانند در همه شـرایط بـه وظـایف قریب به اتفاق مردم عادی نمیالله مشمول این وظیفه باشند زیرا اکثریت
ها سر نزند و اگر بنا باشد فقـط اولیـاء اللـه و دینی خود پای بند بوده و حتی به طور سهوی هم گناهی از آن

مهم عمًالً بـه تعطیلـی و بـن بسـت هدینی باشند عالوه بر آن که این فریضهمعصومین، مشمولین این وظیف
دارنـد در این باب که عمومیت این وظیفه را بیان میهای با اکثر ادلخواهد شد و پذیرش چنین نظریهکشیده 

.تضاد قرار خواهد گرفت
، »تنـاهی«و » تـآمر«هـا از عـدم اشـتراط آنهاز اظهارات بعضی از فقها به روشنی برمی آید که انگیـز
؛ فیض کاشانی،٢٠١به بوده است (جزائری، جلوگیری از تعطیل شدن امر به معروف و بسته شدن باب حس

مفاتیح الشرایع، مبحث حسبه) و این مطلب هم خود گواهی دیگر است بر این که مقصود این بزرگـواران از 
جواز دخالت فساق و فجار در امر به معروف نبوده است بلکه هـدف آنـان » تناهی«و » تآمر«عدم شرطیت 

.فه و اختصاص آن به معصومین بوده استشمول این وظیهجلوگیری از تضییق دایر
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یکی دیگر از نکاتی که در اشکال مورد بحث مطرح بود تعدد شروط مطرح شده در امر به معروف بـود 

شمول این فریضـه و در عمـل موجـب هتواند موجب تضییق دایرکه به ادعای مستشکل ذکر این شروط، می
تعطیلی آن باشد.

پذیرد و در آثار دیگـر خـود بـه قبول است و مؤلف همین اثر نیز آن را میای قابل این نکته، گرچه نکته
عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعطیلی امر به معروف مورد تحلیل قرار داده است اما شاید بتوان گفت راه حل 
این مسئله آن باشد که بگوئیم آن چه از این شروط توسط فقها بیان شده شرط واجب بوده است و نـه شـرط 
وجوب و در حقیقت نوعی خلط میان شرط وجوب و شرط واجب و عدم تفکیک میان آن دو موجـب بـروز 

ای به آن بخشیده اسـت چنین اشکالی گردیده است و لذا این اصل را به انزوا کشانده و جنبه فردی و حاشیه
د و در صـورت عـدم تواند شروط ذکر شده را شرط وجوب بدانـتنها یک نگاه فرد گرایانه و اجتماع گریز می

ها وظیفه را ساقط و مکلف را بریء الذمه بشمارد زیرا با چنین نگاهی این تکلیف در اکثریـت قریـب بـه آن
آید و جامعه به همان آفاتی که برای ترک کردن آن در روایات مطـرح اتفاق موارد ساقط بوده و به اجرا در نمی

به این وظیفه، اگر در یک فرد این شرایط محقق نبود امـا در اما با نگاه اجتماعیآید.گردیده است گرفتار می
ها امکان تحقق آن شروط وجود داشت این وظیفه ساقط نگردیده بلکه ها و سازماناجتماع و با تشکیل گروه
گردد و آن این دیگر میهشود بلکه مبدل به وظیففرد نه تنها ساقط نمیهگردد و وظیفاز فرد به گروه منتقل می

ها و اتحاد با سایر افراد، شروط را برای خود محقق سـازد راه تحقق شروط را پیدا کند و با شرکت در گروهکه
از آن یاد کـردیم و بعضـی از بزرگـان نیـز بـه طـور »شرط واجب«و این همان چیزی است که نحت عنوان 

).٢٠١-١٩٢/ ١حسینی، هحماساند (ر.ک: مطهری،آن را بنا نهادههمختصر به آن اشاره کرده و شالود

اشکال دوم: اشتراط عدم ضرر
های کـاربردی در نگـرش فقهـا بـه مسـئله امـر بـه ای از ضعف جنبهیکی از مواردی که به عنوان نمونه

های تعطیلی این فریضه مطرح شـود مسـئله معروف مطرح شده است و ممکن است به عنوان یکی از علت
.اشتراط عدم ضرر است

به اتفاق آثار فقهی شیعه تصریح شده است که امر به معروف به شرطی واجب است کـه در اکثر قریب 
/ ٢١، صاحب جـواهرضرری برای جان و مال و آبروی آمران به معروف و حتی اصحاب آنان نداشته باشد (

) و اکثر قریب به اتفاق کتب فقهی شیعه و برخی کتب سنی بـه ٤٦٥/ ١امام خمینی، تحریر الوسیله، ؛٣٧١
) و در صورتی که ظن غالب به وجود ضرر حاصل شـود، ٣٢/ ٤طور ضمنی (برای نمونه ر.ک: رشید رضا، 

) ومخـالفی در ایـن مسـأله ندیـدم (همـفرماید هـیچگردد و حتی صاحب جواهر میاین فریضه ساقط می
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. دالیـل آن )٩٥دانند (نوری همدانی، باوجود نظر بعضی از معاصران که همه ادله این مسأله را ضعیف می

ها قاعده الضرر و روایات صریحی است که وجـوب آنهاز استحکام نسبی و قابل قبولی برخوردارند و عمد
این بحث، و ورود در آن مبحث بـه هسازد و لذا تالش دررد ادلو بلکه جواز آن را به امن از ضرر مشروط می

تـوان ی و نگرش برون فقهی، به این مسئله مینتیجه است اما با مطالعه راهبردفقِه مصطلح، تالشی بیهشیو
پرسید؛ با توجه به ماهیت این فریضه که غالبًا بدون ضرر نیست پذیرش این نظر به طور مطلق، آیـا معـادل 

آیـد؟ و آیـا ایـن گونـه فتواهـا به حسـاب نمی» تخصیص اکثر«جواز ترک آن در اکثر موارد نیست؟ و نوعی 
اثر شـدن ایـن این اصل باشد؟ و آیا قبول چنین اشتراطی باعث خنثی و بیتواند عاملی مهم در تعطیلینمی

گردد؟فریضه بنیادی و انحصاِر آن در موارد کامًال جزئی و سطحی نمی
مـا «مقصود از .اندذکر کرده»و اصبر علی ما اصابک...«...بر اساس آن چه اکثر تفاسیر در تفسیر آیه 

کید شود و صبر بر آنمعروف ناشی میمصائبی است که از امر به »اصابک ها در آیه سفارش شده و مورد تأ
قرار گرفته است و این آیه و امثال آن داللت واضح دارند بر این که ماهیت امر به معـروف از دشـواری جـدا 

؛ محقق حلی، شرائع االسـالم، ٣٧١/ ٢١، صاحب جواهر؛٤٥٥/ ٣نیست (به عنوان نمونه ر.ک: ابن کثیر، 
و تفکیک این دو از همدیگر میسر نیست.)٣٤٢/ ١

تاریخ و سیره علمای صالح نیز موید این امر است که هیچ گاه آمران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر از 
اند و علما و صلحای بسیاری جان خود را آسیب و شکنجه و ضررهای جانی و مالی و آبروئی در امان نبوده

/ ٤انـد (رشـید رضـا، ز عمر خود را در حبس و حصر و شکنجه به سر بردههائی ادر این راه فدا کرده یا سال
اند؟توان گفت این علما به دلیِل انجاِم امر به معروِف ضرری، بر خالف تکلیف عمل کرده) آیا می٣٢

ای برای خدا که قرآن کریم از آن به عنوان سنتی حسنه و وظیفه» اشتراء نفس«بعضی از مفسران معنای 
اند (به عنوان نمونـه ر.ک: کردهکنند، به کشته شدن در راه امر به معروف و نهی از منکر تفسیر یاد میبنیادی 

).٤٠نیسابوری، واحدی 
وقتی که ضرر در ماهیت یک فریضه، آمیخته باشد و نظرًا و عمًال تحمِل رنج و سختی در راه آن تأیید و 

ن به معنی صدور مجوز بر تعطیلی آن و تخصیِص اکثـِر تشویق شده باشد، اشتراِط أمِن از ضرر در وجوب آ
های است که به هیچ عنوان با بینش اسالمی و مجموعمصادیِق آن از حکم وجوب است و این نتیجه، نتیجه

ترین اصول دینی و در ردیف ایمان به خدا و معاد و نماز و زکـات معارف دینی که امر به معروف را از بنیادی
)، یا از آن بـه عنـوان هـدِف ٧١، ٦٧، ١١؛ توبه: ١٥٧؛ اعراف: ١١٤، ١١٠، ١٠٤آل عمران: قرار داده (ر.ک: 

شـک تـابعی از نگـاه سازگار نیسـت و بی)١٢٣٨٧حدیث ؛٢٥٥/ ٦کنند (ری شهری، تمامی ادیان یاد می
ابـواب نشینانه و غیرکاربردی به مسائل فقهی است که همچون آفتی جدی در بسیاری ازفردگرایانه و حاشیه
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دهد و گویی بزرگـوارانی کـه اجتماعی و سیاسی دارند خود را نشان میهفقهی به خصوص در ابوابی که جنب

اند که مخاطب احکام تنها افراد جامعـه بـه صـورت انفـرادی اند گمان بردهگونه فتواها پافشاری کردهبر این
وظیفـه بـراِی یـک فـرد، و بـیش از تـواِن او پذیر نبودِن یـکاند که امکانهستند و از این مهم غفلت ورزیده

جمـع هـم هبودنش، به معنای سقوط آن نیست و دلیلی وجود ندارد که در چنین شرایطی این وظیفه از عهد
ای نداشته باشند.ساقط باشد و اجتماع و حکومت، برای انجام آن و رفع موانعش وظیفه

ن است در اکثر قریب به اتفاق موارد، احتمال یا ظن اگر فرد به تنهایی به اجرای این فریضه بپردازد ممک
غالب به وجود ضرر بدهد اما این حالت به معنای آن نیست که امر به معروف از او ساقط اسـت زیـرا ایـن 
ضرر ناشی از شیوه اوست که خود به تنهایی به این کار پرداخته است لذا وظیفه او در صورت احتمال ضرر 

جمع و اتخاِذ روش جمعی و تشکیالتی برای اجرای این فریضه است به نحوی کـه تغییر روش و پیوستن به 
.احتمال ضرر منتفی شود و جای خود را به احتمال تأثیر بدهد

کیـد ورزیده انـد، بـر شگفتی در این است که چرا فقیهان بزرگی که بر شرط امـن از ضـرر ایـن همـه تأ
اند امـر اند و نگفتهمکلفان این قدر توجه نکردههاز عهدضررهای موجود در ترک امر به معروف و اسقاط آن 

تر از ضرر انجامش باشد واجب است و تنهـا در صـورتی سـاقط به معروف در صورتی که ضرر ترکش بیش
است که قضیه به عکس بوده و ضررهای نفعش بر ترکش راجح باشد.

شـد؟ جرایی این دو فریضه سفارش میهای اآیا بهتر نبود به جای اشتراط امن از ضرر به تصحیح شیوه
ها ای تنظیم کنند که موجب فرار مردم و نفرت آنشد که اجرای این فریضه را به گونهو از مکلفان خواسته می

از احکام دینی و در نتیجه سرپیچی از مواعظ و اوامر ناصحان و لذا تعطیلی این اصل نگردد؟ (رشید رضـا، 
٣٢-٣١/ ٤.(

ه با نگاه برون فقهی به مسئله اشتراط امن از ضرر وارد شد و در سطور فوق مـورد صرف نظر از نقدی ک
زیرا اگر .های فقه مصطلح نیز این نظریه قابل بررسی استبررسی قرار گرفت، از نگاه درون فقهی و با شیوه

ا در چه اشتراط امن از ضرر با دالیل محکمی چون قاعده الضرر و احادیث صـریح، قابـل تأییـد اسـت امـ
هائی مقابل این ادله، احادیث دیگری نیز داریم که فرار از امر به معروف را به بهانه وجود ضرر و عذرتراشـی

) و کسانی را که برای ادای ایـن وظیفـه خـود را بـه ٦، حدیث ٤٠٠از این دست سرزنش کرده (حر عاملی، 
).٢٢، باب واند (همشویق و ستایش قرار دادهخطر انداخته مورد ت

توجیهات قابل توجهی که بعضی از بزرگان چون صاحب جواهر در جمع این دو دسته احادیث کرده و 
اشـتراط ه) تا نظری٣٧٢/ ٢١، صاحب جواهراند (اول تفسیر کردههدوم را به نفع احادیث دستهاحادیث دست

توانـد صـراحت یعموِم فقهاست، به کرسی بنشانند؛ خالی از مسـامحه نیسـت و نمهعدم ضرر را که نظری
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اخبار سری دوم را بر لزوم قبول ضررهای ناشی از امر به معروف تحت الشعاع قرار دهد مضاف بر ایـن کـه 

بنـدد و مـا دوم نمیهاول به نفع احادیث دسـتهتوجیهاتی مشابه برای تفسیر احادیث دستهراه ما را برای ارائ
را توجیه کرده و تغییر مسیر داده و احادیث سـری توانیم به همان روش، احادیث مؤید شرط امن از ضررمی

زیرا همچنان که ایشان، احادیث لزوم تحمل ضرر را به مـوارد خاصـی اختصـاص .دوم را به کرسی بنشانیم
تواند احادیث اشتراط عدم ضـرر را بـه شـرایط خاصـی اند مخالف ایشان نیز میداده و از عمومیت انداخته

بکـار رفتـه »فـی هـذه الهدنـه«اول اصـطالح ها که در احادیـث دسـتاختصاص دهد به خصوص از آن ج
هدنه کرده است؛ و از آن ه) و پرهیز از امر به معروِف ضرری را مقید به دور٣و ٢، حدیث ٤٠٠(حرعاملی، 

-٣٣٢/ ١موقـت دارد (محقـق حلـی، هیک اصطالح جنگی است و عقدی اسـت کـه جنبـ» هدنه«جا که 
های تاریخی که خفقان در اوج خاصی از دورههکه بدان مقید است به دور) احتمال اختصاص حکمی٣٣٣

گیرد.خود بوده است قوت می
اول یکـی از پرخطرتـرین هاز برخی از روایات باب، این مسئله نیز قابل استنباط است که مقصود دسـت

ی در بـر نـدارد و بسـیار امصادیق امر به معروف یعنی امر به معروف در مقابِل حکام است که غالبـًا نتیجـه
ای که امر به معـروف را بـه عـدم ضـرر مشـروط پرخطر نیز هست و لذا احتمال قوی دارد که روایات و ادله

های خاصی داللت داشته باشند که یک نصـیحت کنند به این مصادیق استثنایی و شایع، آن هم در زمانمی
آوِر خاصـی را مـورِد بود و شرایط حساس و خفقانساده به حاکم به منزله شهادت یکی از یاران صدیق امام

اشاره قرار داده باشند، که ِعده و ُعده شیعیان اندک بود و ضرِر امر بـه معـروف بـیش از سـود آن بـود امـا در 
ها ضـررهای ناشـی هایی وجود داشته باشد که با کاربرد آنشرایط دیگر که خفقان در این حد نباشد و روش

اکمان به حدی برسد که پذیرش و تحمِل آن مورد قبوِل عقالء باشد، این روایات داللتی از امر به معروِف ح
.ندارند

اشتراط عدم ضرر است هم بیش از این داللتی ندارد زیـرا اگـر ضـرر در هالضرر که مستند نظریهقاعد
ای د و این، مسئلهکنالضرر آن را نفی نمیهدانند قاعدحکمی در حدی باشد که عقالء تحمل آن را جایز می

تواند منکر آن باشد و در ابواب دیگر چون خیار غبن و مانند آن نیز مورد تأیید قرار است که هیچ فقیهی نمی
؛ سایر کتب فقهی ذیل عنوان خیار غبن).٥٢٢/ ١(امام خمینی، گرفته است

بررسی این اشکال
توانـد در درسـت تفسـیر نشـود میاصلی چنین بنیادی به عدم ضـرر، اگـر شکی نیست که مقید کردن

شمول آن و در نتیجه تعطیلی و ترکش مؤثر باشد اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشـت کـه هتضییق دایر
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اعتبار این شرط در وجوب این دو فریضه چیزی است که روایات صریحه بر آن داللت دارند و شم فقیهانـه 

گیـری از تـرک یـا ه به صرف یک استحسان عقلی و مثًال بـرای پیشدهد کهیچ فقیه شیعی این اجازه را نمی
تر تر است و این دیدگاه فقیهانهپوشی کنیم بلکه عکس این مسئله پذیرفتنیشمولش، از آن چشمهتضییق دایر
پوشی کنـیم نـه آن کـه بـرای تر است که در صورت عدم شرط، و وجود ضرر از وجوب آن چشمو پذیرفتنی

نحـن ابنـاء «ها صراحت دارند چشم ببندیم چرا که بـه قـول فقهـا؛ آنهن بر شروطی که ادلتضمین اجرای آ
)، لذا بهتر است به جای چشم بر بستن بر شروط منصوصه، در ٣٢؛ فاضل تونی، ٢٠(شهرستانی، » الدلیل

جستجوی راه دیگری باشیم که به مدد آن ضمن عمل به شروط منصوصه و توجـه بـه روایـات صـریحه، آن 
اشتراط عدم ضرر، قواعـد اساسـی و مسـلمی هشکل عقلی نیز مرتفع گردد به خصوص از آن جا که از ادلم

؛ بجنـوردی، ٦٣اولیه حکومت دارند (شیخ انصاری، هال ضرر و ال َحَرج است که بر تمامی ادلهچون قاعد
١٩٦/ ١.(

ن به ضرر نوعی بـه جـای حل این مشکل، تصحیح برداشت از معنای ضرر و تفسیر آرسد راهبه نظر می
گیری از ضرر جامعه و نـوع بشـر و نظـام اجتمـاع ضرر شخصی است و در این صورت است که برای پیش

تواند مشروع باشد و منافاتی هم بـا ادلـه اشـتراط عـدم ضـرر نماید و میتحمل ضرر شخصی پذیرفتنی می
به معروف مشروط به عـدم ضـرر نـوعی شوند که امر ندارد زیرا در آن صورت روایات، این چنین تفسیر می

است نه عدم ضرر شخصی و لذا در صورتی که امر به معروف ضرر شخصی داشت اما ضرر نوعی نداشت 
توانـد نه تنها ساقط نخواهد بود بلکه تحمل ضرر شخصی برای دفع ضرر نوعی پسندیده و ممـدوح نیـز می

یده و اصل امر به معروف در جایگاه رفیع خود قـرار بود و بدینسان تضاد میان دو دسته روایت نیز مرتفع گرد
.گیردمی

توان گفـت ضـرر، زمـانی اگر هم کسی به تفسیر ضرر به ضرر شخصی مصر باشد در پاسخ او نیز می
تواند مجوز اسقاط این دو فریضه الهی باشد که عقال تحمل آن را جایز ندانند مانند ضرری که در معامله می

ای بـه ورد نظر قرار گرفته است نه ضررهای عادی و جزیی که برای انجـام هـر وظیفـهغبنی و روزه حرجی م
خصوص وظایف دینی و اجتماعی اجتناب ناپذیر است و آن ضرری است که در حد هالکت و مصداق آیه 

) باشد هم چنانکه همین آیه نیز در ادلـه اشـتراط عـدم ضـرر ذکـر ١٩٥ال تلقوا بایدیکم الی التهلکه (بقره: 
) هر چند گاهی تحمل ضرر در حد مرگ هم پـذیرفتنی اسـت و از شـمول ٥٤٧/ ١٠ردیده است (نمازی، گ

این آیه بیرون است زیرا مرگ تهلکه نیست هم چنانکه امام حسین علیه السالم در پاسـخ کسـانی کـه بـه او 
ا برای او خواندند ایشان روی و این آیه رشوی باز هم به کربال میدانی شهید میگفتند که چرا با اینکه میمی

:و به قول مولوی» مرگ در راه خدا تهلکه نیست«پاسخ فرمودند که 
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).ونهی ال تلقوا بگیرد او بدست (همآن که مردن پیش چشمش تهلکه است 

بنابراین، اعتبار شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر نظیر وجـوب حفـظ نفـس در 
کفار برای حفظ جان نیست و هیچ کـس از های فرار از جنگ و تن دادن به سلطجنگ است که هرگز به معن

جا مقصود رعایت اصول دفاعی و احتیاطات جنگـی آن، چنین چیزی را نفهمیده است و همانطور که در آن
جـا در این)٣٢/ ٤نتیجه است (رشـید رضـا، چون تقیه و استتار و مانند آن و حفظ جان خود از هالکتی بی

مقصود رعایت اصول و موازینی است که امر به معروف را نتیجه بخش سـاخته و ضـررها را بـه حـداقل نیز 
توان گفت امـن از ترین ضرر امر به معروف ساقط شده و متروک گردد و لذا میبرساند نه این که با وجود کم

مسافت برای ضرر شرط است اما نه شرط وجوب چون استطاعت در حج بلکه شرط واجب و به منزله طی
حج است.

اشکال سوم: اشتراط احتمال تأثیر
اثـری امـر بـه معـروف، ایـن اکثر قریب به اتفاق فقها معتقدند که در صورت وجود احتمال قوی بر بی

صدا با بسیاری از فقها ). محقق حلی هم٣٦٧/ ٢١، صاحب جواهرک: .گردد (روظیفه از وجوب ساقط می
حتمال قوی بدهد یا یقین داشته باشد که امر به معروفش اثـری نـدارد واجـب گوید، اگر آمر به معروف امی

) صرف نظر از سخن بعضی فقهای معاصر که با اندکی اختالف همین نظریه ٣٤٢/ ١نیست (محقق حلی، 
اند وجود ظن قوی برای تأثیر الزم نیست و بـا وجـود هـر احتمـال عقالیـی بـرای تـأثیر اند و گفتهرا پذیرفته
فقهی ایـن مسـئله و انتقـاداتی ه) و صرف نظر از ادل١، مسئله ٤٦٧/ ١اقی خواهد بود (امام خمینی وجوب ب

ای دیگر که حائز اهمیت است و به موضوع این تحقیق مرتبط است، تـاثیری که به آن وارد شده است مسئله
کنـد کـه آیـا را باز میتواند در تعطیلی این اصل داشته باشد و جای این پرسشاست که این گونه فتواها می

سقوط امر به معروف در صورت علم به عدم تأثیر، دایره وجوب این اصـل را محـدود نکـرده و بـه منکـرات 
ترین تخلفات که اصل امر به جا که منکرات پیچیده و مهمسازد؟ و از آنسطحی و بسیار جزیی محدود نمی

چنـین هتند که احتمال تأثیر وجود نـدارد آیـا ارائـها وضع گردیده است از مواردی هسمعروف برای ازاله آن
گـردد؟ آیـا هائی باعث سقوط وجوب در اکثر موارد و نوعی نقض غـرض در اجـرای ایـن اصـل نمینظریه

کید بر آن، برای این است که موارد جزیی و سـطحی را پایه ریزی این اصل، توسط شارِع مقدس و آن همه تأ
تواند ق و پیچیده را به حال خود رها سازد؟ و آیا چنین امر به معروفی میدار عمیشامل شود و منکرات ریشه

اصالح ) باعث١٨، ١١، ٧، حدیث ٣٩٨-٣٩٥و ٣٩٣/ ١١همچنان که در روایات آمده است (حر عاملی، 
هدف ادیان باشـد؟ (ری شـهری هکنند) و تأمین٧٩/ ١٠٠؛ مجلسی، ٤٠٣/ ١١وجامعه و ایجاد امنیت (هم
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نگـرش غیرکـاربردی فقهـاء و نگـاه هچنـین فتواهـایی نتیجـه) و آیا ارائ١٢٣٨٧و ١٢٨٨، حدیث٢٥٥/ ٦

) و مـانِع گسـتردگی ٢٧٠ای نیست که به تعبیر شهید صدر آفتی از آفات فقـه اسـت؟ (اسـالمی، فردگرایانه
و آیـا ایـن ای از این بزرگواران گردیده است؟ های پارهمباحِث فقهی و باعِث نوعی جمود و تحجر در اندیشه

المللـی و سیاسـت و های بینهـا انـزوای فقـِه شـیعه از صـحنهها در قرنچنین محدود نگری و انزوا طلبی
اجتماع، مؤثر نبوده است؟

بررسی این اشکال
مطرح کردن شرط احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف، همچنان که در اشکال مورد بحث بیان شـد، 

ثمر و سطحی بسـازد امـا شمول این وظیفه را محدود کرده و از آن اصلی بیهیراین خطر را در پی دارد که دا
های است کـه بـر اشـتراط ایـن شـرط نادیده گرفتن روایات صریحهدر عین حال پذیرش این اشکال به منزل

داللت دارند ضمن آن که با یک نکته دقیق عقالیی نیز در تضاد قرار خواهد گرفت و آن ایـن کـه در احکـام 
عمل نیز هها نیز مطلوب شارع است توجه به چگونگی اجرا و نتیجتماعی و غیر تعبدی که آثار دنیوی آناج

.حائز اهمیت است
وظایفی اجتماعی چون جهاد و امر به معروف و نهی از منکر با وظایفی چون نماز و روزه تفاوت دارند 

گونـه وظـایف زیرا در این.عقاب استکه ادای صورت عمل به طور صحیح مجزی و مسقِط تکلیف و رافِع 
هـا تـأثیرات اجتماعی، تنها آثار اخروی و رابطه میان انسان و خدا مطرح نیست بلکـه مقصـود اصـلی از آن

دنیوی و اصالح امور جامعه است و اگر بنا باشد تأثیری نداشته باشد یا تأثیر معکوس داشته باشد بـه دلیـل 
هتواند چشم بسته و بدون توجه بـه نتیجـگردد و مکلف نمینمیعدم تحقق هدف حکم، تکلیف نیز ساقط

عمل به انجام آن مشغول شود و حتی در صورتی که ببیند که نتیجه عمل او معکوس است و باعـث نـابودی 
گردد باز هم به کار خود ادامه اسالم و جامعه و بشریت یا اختالل در نظام اجتماع و زندگی روز مره مردم می

.دهد
) و یـا در ٤٠٠/ ١١کنـد (حرعـاملی، اتی که از موعظه حکام خونریز و شمشیر بـه دسـت منـع میروای

گونـه تکـالیف مهم اشاره دارد که اینهشمارد به این نکتصورت علم به عدم تأثیر، نهی از منکر را ساقط می
ال مـورد بحـث رغم صحت اشکدایر مدار تأثیرشان هستند نه دایر مدار صحت ظاهری عمل، بنابراین علی
توان بدون توجه بـه تـأثیر امـر بـه قبول آن با این مسئله عقالیی و اساسی در تضاد قرار خواهد گرفت و نمی

.معروف در مورد وجوب یا عدم وجوب آن نظر دارد
توان ضمن دخالـت دادن تـأثیر در وجـوب امـر بـه پس چه باید کرد و راه جمع چیست؟ و چگونه می
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ه وجوب آن جلوگیری کرد؟معروف از تضییق دایر

حل اولراه
های این مسئله این است که شرط تأثیر را مثل شرط امـن از ضـرر شـرط حلرسد یکی از راهبه نظر می

واجب بدانیم نه شرط وجوب و احادیث باب را هم به این معنا حمل کنیم و بگوئیم ایـن احادیـث در مقـام 
کنند نه شرایِط جـواز را و از ر حقیقت، شرایِط اجزاء را بیان میبیان کیفیت اجرا هستند نه شرایِط وجوب و د

ها چنین بفهمیم که امر به معروف با شرط تأثیر مجزی است و در صورت عدم تأثیر غیرمجزی نه این که آن
امر به معروف به شرط تأثیر مجاز و در صورت عدم تأثیر غیر مجاز باشد. در این صورت اسـت کـه ضـمن 

اشتراط احتمال تأثیر را هم مرتفع سازیم و شاید بر همین اسـاس هتوانیم آفات نظریحادیث میعمل به این ا
مقدمات تأثیر را فراهم اند بر ما الزم است ای از فقهای معاصر گفتهو با استناد به همین تحلیل است که پاره

ه آقای مطهری و شهید هم چنان ک.)٣حدیث ٧حدیث یک و باب ٣و نیز باب ١١/٤٠٠حرعاملی، کنیم (
) و آن را شـرط ٧٢اند (نوری همـدانی، ثانی و امام خمینی نیز در مورد شرط علم چنین تحلیلی را ارائه داده

.اندواجب به حساب آورده
بررسی ادله و مبنای این نظریه و استظهار شرط واجب از شروط امر به معروف و نهی از منکر به تحقیق 

توان چنین بیان کرد کـه شـرط گنجد اما به طور مختصر میو در این مختصر نمیای نیازمند استجداگانه
وجوب شمردن این شروط، همچنان که بیان شد، عالوه بر آن با احادیث بسیاری که عمومیت این وظیفـه را 

) در تضـاد ٣٩٩-٣٩٣/ ١١کند (حـر عـاملی، رساند و عذر و بهانه برای ترک آن را به شدت محکوم میمی
گیرد به لحاظ بیانی و عقلی نیز قابل قبول نیست و مستلزم تخصیص اکثر و خروج اکثریت قریب به ر میقرا

گردد و تخصیص اکثـر بـه لحـاظ عقلـی و از منظـر اتفاق مصادیق امر به معروف از دایره شمول وجوب می
ی کـه مسـتوجب ایـن موازین علم بالغت مستهجن و قبیح و غیر قابل قبول است و هر برداشتی از ادله لفظ

اذا «امر مستهجن و قبیح باشد باید کنار گذاشته شود زیرا الزمه قبیح، قبیح است و بقول فالسفه و متکلمین 
توان شروط ذکر شده بـرای وجـوب را از ظـاهر و به دلیل همین محذور عقلی می» فسد الالزم فسد الملزوم

خود منصرف دانسته و به شرط واجب حمل کرد.
نگرشی، هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که در صورت عدم تأثیر، وظیفه ساقط باشد بلکه در با چنین 

درسـت و تأثیرگـذار را پیـدا هشود و آن این که شیودیگر تبدیل میهامر به معروف به وظیفهآن صورت وظیف
.ای دیگر انجام پذیردکند اجرای این وظیفه با شیوه
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راه حل دوم
حل اول ما را نپذیرد و بـر حمـل ات این باب به شرط واجب ابا داشته باشد و راهاگر کسی از حمل روای

.کنیمحل دوم را به او پیشنهاد میاین روایات بر شرط وجوب، اصرار بورزد راه
پرسیم مفهوم تأثیر را چگونه باب در مقام بیان شرط وجوب هستند میهحل با قبول این که ادلدر این راه

گمان آشکارترین مصداق تأثیر آن است که فرمایند؟ بیشمول آن را چگونه ترسیم میهو دایرکنیدتفسیر می
فردی یا سازمانی که مخاطب امر و نهی است آن را بپذیرد و بدان گردن نهد اما تأثیر همیشه در همـین حـد 

خص به گفته ما ترتیـب شود بسا که ما کسی را امر به معروف کنیم و از منکر باز داریم اما آن شمتحقق نمی
مـا هتوان نتیجـه گرفـت کـه گفتـاثر ندهد و هم چنان به روش خود ادامه دهد، حتی در چنین صورتی نمی

تأثیر بوده است و شاید پس از ما دیگری و دیگران او را امر یا نهی کننـد و در نهایـت، براینـد ایـن امـر و بی
سخن آمـر در آن شـخص مطلقـًا اثـر نکنـد امـا ها موجب به صالح آمدن آن شخص شود و شاید هم نهی

کس اثر و ثمری از این امر و نهی نبرد همین کـه آمـر بـا اگر هم هیچمند گردد.دیگری از این امر و نهی بهره
یابد که هنوز کسـانی هسـتند دارد جامعه در میدهد و حضور خود را اعالم میامر و نهی، خود را نشان می

دهند و این مطلب خود بیشترین تأثیر را دارد و جرأت خاطیان را در یت نشان میکه در برابر منکرات حساس
.دهدخطا کاهش می

دانسـتنند اعراف داستان کسانی آمده اسـت کـه بـا آن کـه امـر بـه معـروف خـود را مـؤثر نمیهدر سور
ما در آن شرایط نیز گشتند اکردند گروهی دیگر که خود گرد بدی نمیخطاکاران بنی اسرائیل را امر و نهی می

گفتنـد، چـرا دانستند معترضانه به این آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر میاثر میامر و نهی خود را بی
ک: .دهید که خداوند آنان را نابود خواهد کرد یا آن که آنان را سخت کیفر خواهد کرد؟ (رگروهی را پند می

/ ١؛ مطهری، حماسه حسینی، ٨، مسئله ٤٦٧/ ١م خمینی، ؛ اما١٠٢-١٠١/ ٣شهید ثانی، مسالک االفهام، 
آوردند یکی ) آمران که هنوز از تأثیر امر و نهی خود نومید نشده بودند دو دلیل برای کار خود می٢٠١-١٩٢

پـذیری آنـان را ن کـه احتمـال پندآن که نزد پروردگارشان معذور باشند و اتمام حجتی کرده باشند و دیگـر آ
).١٦٤(اعراف: دانستندنمیمنتفی سراسر

تفاوت به گزارش قرآن از این سه دسته یعنی آمران به معروف، تارکان معروف و مرتکبان منکر و افراد بی
کشیدند نجات و منفعل، تنها دسته اول یعنی کسانی که در عین نومیدی همچنان دست از تکلیف خود نمی

توان از تأثیر امر و نهی سخن گفت که همان). پس هنگامی می(یافتند و دیگران بر اثر فسق خود کیفر دیدند
از نگاه کوتاه نگران، قیام امام حسین علیه السالم که بـه آن را از منظر کالن و در بستر تاریخ و جامعه دید نه
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رین تـتر بنگریم بیشتأثیر بود اما اگر از منظری گستردهقصد امر به معروف و نهی از منکر بود، به ظاهر، بی

.تأثیر را داشت و دارد، درک درست تأثیر امر و نهی نیازمند شناختن قوانین جامعه و مکانیزم نفوذ کالم است
تـأثیر اند اگر هم امر و نهی خـود را بیاز دیدگاه امام علی علیه السالم همگان مکلف به این دو فریضه

عمل، امـر و نهـی خـود را مـؤثر سـازند و بـدین دیدند نباید آن را ترک کنند بلکه باید بکوشند تا با اخالص 
توان تأثیر چنان گسترده و عمیق است که نمیهترتیب شریعت را زنده نگه دارند و خالصه مطلب این که دایر

توان از مؤثر نبـودن آن بـه آن را در چارچوب محدودی گنجاند و اگر سخنی در جایی اثر فوری نداشت نمی
طور مطلق سخن گفت.

یريگنتیجه
های این تحقیق، شروطی که در آثار فقهی برای وجوب امر به معروف مطرح شـده اسـت براساس یافته

هـا و مانند شرط علم به معروف و منکر و شرط امن از ضرر و احتمال تأثیر به دلیل گسترده دامنه شـمول آن
وجب تعطیلی امر به معروف تواند در عمل مای است که میها به گونههای آنتعدد مصادیق و زیر مجموعه

توان یافت که تمـام ایـن و انزوا و اضمحالل این دو فریضه بنیادی گردد زیرا در عمل موارد بسیار اندکی می
شروط تحقق یافته و این دو فریضه به حد وجوب برسد و این مطلب به لحاظ بررسی برون فقهی و مطالعـه 

این بخش از تحقیقات فقهـی پذیرفتـه شـود امـا بـا نگـرش تواند به عنوان یک نقد و اشکال برراهبردی می
فقهی و با مالحظه موازین اثبات شده و مسلمات فقهی بسیاری از این شروط به ادله محکم و غیر قابل درون

ها آفت انحـراف خدشه چون احادیث متواتر الضرر و دالیل عقالیی و مسلم مستند است و بدون رعایت آن
تر نیسـت امـا در بینی خواهد بود که از آفت تعطیلی و فراموشی آن کمروف قابل پیشو مضر بودن امر به مع

عین حال این اشکال به قوت خود باقی خواهد بود که نباید برای حفظ یک اصل از انحراف و رعایـت ادلـه 
م ای طراحی کرد که عمًال موجب تخصیص اکثر مصادیق و تعطیلی آن حکفقهی شروط و احکام را به گونه

و غیر کار آمد شدن احکام و علم فقه گردد.
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