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 چكيده
مثابه ابزار استنباط احكام كه نقش نظارتي بر تفسير نصوص را بر  مقاصد شريعت به

كند. حال منضبط هموار مي عهده دارد، راه را براي شناخت فقهي همراه مصلحت و در عين
امر به "چه در اين نوشتار مورد توجه قرارگرفته است رويكرد مقاصدي به حكم  آن

عنوان يكي از مسائل فقه سياسي است. در اين رويكرد با توجه  به "ف و نهي از منكرمعرو
ها، فقها به لزوم چون: رفق و مدارا، و امنيت و آزادي انسان به مقاصد مهم شريعت هم

اقدام عملي  ي  ترين برخوردها براي تحقق دو فريضه و نيز حساسيت مرحلهرعايت ماليم
تر خود تفكيك و ين فقيهان معاصر در راستاي نگاه دقيقبرا اند. عالوهحكم داده

اند. حاصل بندي امور مهم و غيرمهم را نسبت به انواع معروف و منكر الزم دانسته اولويت
عنوان مجري امر به  تر به نهاد حسبه بهاين رهيافت مقاصدي در فقه سياسي، توجه دقيق

، ظرفيتبندي انواع منكر و معروفمعروف و نهي از منكر است كه با شناخت و اولويت
هاي نهادهاي مردمي و حكومتي را براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر روشن 

هاي برخوردهايي كه كند تا ضمن تحقق آثار امر به معروف ونهي از منكر، از آسيب مي
 الهي است، جلوگيري شود. ي  بعضاً ناقض مقاصد مهم شريعت در راستاي اين فريضه

 
 كليدي: هايواژه
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 مقدمه
بحث  -ويژه فقه حكومتي به -فقه  ي  ترين مباحث امروز در حوزهيكي از پرچالش

كه بنابر نظر برخي فقيهان، اجتهاد  طوري مصلحت و كاركرد آن در فرايند استباط است؛ به
آوردن سعادت  در گرو فهم دقيق ارتباط شريعت و مصلحت است تا ضمن فراهمپايا و پويا 

(عليدهي اجتهادي منضبط بينجامد دنيوي و اخروي انسان، به تأسيس نظام احسن و سامان

تواند هايي كه ميپژوهان براي تنقيح راههايي از جانب فقهراستا تالش . در اين)31-30دوست: 
ها اين تالش ي  است. از جملهمصلحت همراه سازد، صورت گرفته صورت دقيق فقه را با  به

ارائه داده است. مطابق  فقه و مصلحتدوست در كتاب رويكردي است كه ابوالقاسم علي
ترين ابزارهاي فهم مصالح، توجه به مقاصد شريعت در فرايند ديدگاه ايشان يكي از مهم

مصالحي است كه شارع از طريق تشريع ها و معناي حكمت اجتهاد است. مقاصد شريعت به
. ايشان ضمن بيان پنج رويكرد )296؛ حكيم، محمدتقى: 69(حسينى، محمد: حكم در پي آن است 

بسند با نظارت مقاصد  رايج ميان فقيهان در فرايند استنباط، رويكرد برگزيده را استنباط نص
اعده، سند و دليل براي تواند قكند. در اين رويكرد گرچه مقاصد شريعت نميمعرفي مي

شود در موارد بسياري فقيه در استنباط احكام باشد، ولي توجه فقيه به مقاصد باعث مي
دوست، (علييرد گتوجه صورت مي برداشت فقيه از ادله غير از برداشتي باشد كه بدون اين

 ت؛ زيراختن يا شكستن ظهور سند اسحاصل چنين رويكردي سا .)376ابوالقاسم: 
كند  عنوان قرائن حاليه، نقش مهمي در ظهور يك متن شرعي ايفا مي مقاصد شريعت به

 .)385-386 (همان:
المقاصد را بسط دهد و برآن چيزي  اين نوشتار در صدد آن نيست كه مباني نظري فقه

دگاه محققان از جمله افزايد يا ديدگاه نويني را عرضه كند و يا به نقد و داوري دي
شده از سوي ايشان، به  گرفتن بنيان نظري حمايت دوست بپردازد؛ بلكه با مفروض علي

يعني  -ي فقه اجتماعي و سياسي  بررسي كاركردي آن در يكي از موضوعات مهم عرصه
شدن به  پردازد تا از اين رهگذر ثمرات و نتايج ملتزم مي -امر به معروف و نهي از منكر 

سوي  هاي جديدي بهالجمله آشكار گردد و دريچه د مقاصدي در استنباط احكام فيرويكر
 ي الهي در شرايط كنوني گشوده شود. حيات اين فريضه

 تعريف امر به معروف و نهي از منكر
اسالمي است. اين تشكيالت  ي  يكي از مسائل فقه سياسي، بحث نهاد حسبه در جامعه

از دستورات ديني است. فقها يكي از وظايف مهم نهاد اي حكومتي موظف به اجراي پاره
:  دي م راح مي؛ 143: 1377؛ صرامي، 8ق: 1409(منتظري، دانند حسبه را امر به معروف و نهي از منكر مي

157( 
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است وجوب اين دو فريضه مطابق نصوص قرآن و سنت بدون اختالف پذيرفته شده
معروف هر فعل حسني «. در مشهورترين تعريف از معروف و منكر )299ق: 1400،   ي س(طو

شناسد يا خود فعل بر حسنش است كه وصفي زائد از حسن نيز دارد و فاعلش آن را مي
داللت دارد؛ و منكر هر فعل زشتي است كه فاعلش به قبح آن آگاهي دارد يا خود فعل بر 

 .)310: 1 ق، ج1408،  حلي ق ق ح (م» نمايدقبحش داللت مي

 مقاصد شريعت مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر
طبيعتاً بررسي مقاصدي هر حكم در گروي شناخت مقاصد شريعت مرتبط با آن حكم 
است. مقاصد شريعت، اهداف كلي شريعت هستند كه هدف همه يا برخي از احكام واقع 

ه به نصوص مبين مقاصد است كه با تمسك كشف اين اهداف كلي، توج ي  شوند. شيوه مي
توان مقاصد شريعت را شناخت. مقاصدي مانند: عبوديت و تقواي به داللت ظهوري آن مي

مندي و اقتدار، آزادي، ترين ويژگي حاكم ديني، حفظ دين، عدالت، عزتعنوان مهم الهي به
بردباري و مدارا و نفي استكبار ورزي، اعتدال، امنيت، همبستگي اسالمي (عدم تفرقه)، 

هاي ديگر به ترين مقاصد سياسي شريعت است كه نگارندگان در نوشتهوفاي به عهد از مهم
اند؛ اما محدوديت شده را در نصوص مورد بررسي و تحليل قرار داده تفصيل، مقاصد نام برده

توضيح  بردن بيان شوند. لذا تنها به كند كه اين مقاصد در حد نامنوشتار حاضر تحميل مي
 تري با حكم امر به معروف و نهي از منكر دارد، اكتفا برخي مقاصد كه ارتباط بيش

 كنيم:مي

 رفق و مدارا، امنيت و آزادي
ترين دستوراتي است كه در لسان شارع آمده است و رفق و مدارا با مردم از مهم

مدارا نيز است. رفق عملي است كه ضد خشونت باشد. عنوان مقصدي مهم مورد توجه  به
معناي حسن خلق و رفتار ماليم در معاشرت با مردم است و برخي آن را مرادف رفق  به

. قرآن كريم عامل جمع شدن مردم پيرامون پيامبر اسالم(ص) را )194: 2 (فيومي، جاند دانسته
اعراف به پيامبر(ص) دستور رفق و  ي  سوره 199 ي  نرم خويي ايشان دانسته و ذيل آيه

رفق و مدارا وارد شده است؛ لذا اهميت  ي  ده است. احاديث بسيار زيادي در زمينهبخشش دا
 شود.عنوان راهبرد كلي شريعت را روشن مي اين موضوع به

ي مقاصد سياسي دانست، امنيت  توان آن را در دستهاز ديگر مقاصد شريعت كه مي
ويژه در  ت انسان بهخطر افتادن امني به ي  است. شماري از احكام اوليه در مواجهه

گردند كه نشان از اهميت اين مقصد دارد. براي جان وي، دچار عناوين ثانويه مي ي  ناحيه
هدف تشريع اين  ي  توان به احكام نماز خوف و حصر در حج اشاره نمود كه عمدهنمونه مي
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توان امنيت را هدف  احكام، طبق آيات قرآن، حفظ امنيت است. از بعد سياسي نيز مي
، ضرورت حفظ امنيت در برخورد مأموران )131البالغه، خطبه (نهجبرقراري حكومت اسالمي 

 )53(همان، نامه ها براي حفظ امنيت گذاري و ضرورت سياست )25(همان، نامه حكومتي با مردم 
 عنوان يكي از مقاصد مهم تحليل كرد. دانست و به

نكر مورد توجه قرار دارد، مقصد ازم معروف و نهياز ديگر مقاصدي كه در بحث امربه
معناي نفي اجبار انسان براي انتخاب سرنوشت است. چيزي كه  آزادي است. آزادي به

طوري كه انسان در اجتماع نيز حق دارد  اند، به نويسندگان از آن به آزادي تشريعي يادكرده
جود دارد، طريق كه براى زندگى اجتماعى وخود از ميان انواع طرقى  ي  بنابر طبيعت اوليه

ها در . در دين نيز همواره انسان)370: 10 ق، ج1417(طباطبايي، دلخواه خود را انتخاب كند 
اند. در شماري از  وضعيت اختيار و آزادي به انتخاب مسير هدايت يا ضاللت دعوت شده

د انسان و انتخاب راه به خوانبياء ابالغ دستورات الهي دانسته شده ي  آيات قرآن تنها وظيفه
 است.واگذار گرديده 

استكمال آدمي است. خداوند به پيامبر اسالم(ص)  ي  در واقع اين آزادي تشريعي زمينه
گر بر آنان نيستى كه (بر  اى!*تو سلطه پس تذكر ده كه تو فقط تذكر دهنده«فرمايد: مي

وست؛ اما اين داشتن ا بر اين اساس، اصل اولي براي انسان، آزادي»  ايمان) مجبورشان كنى.
هايي، نسبت به علل و اسبابى كه اين رغم چنين آزاديذكر است كه انسان علي نكته الزم به

اي ندارد! زيرا آن علل و اسباب، مالك و محيط به انسان از طبيعت به انسان داده هيچ آزادى
ت، اند. فرد با قرار گرفتن در اجتماعي كه برحسب طبع وي گريزي از آن نيس جميع جهات

 آزادي خود را محدود نموده و مجبور است براي نظم اجتماعي به قوانين آن جامعه تن
حقوقي ديگر، قوانين  . لذا در شريعت اسالم نيز مانند هر نظام)371: 10 ، ج1417(طباطبايي، دهد 
آزادي انسان  ي  آوري براي حفظ نظم اجتماعي وجود دارد كه بعضاً محدودكنندهالزام

 خواهد بود.
ويژه در مراحل دفع به -جا كه  معروف و نهي از منكر از آن هرصورت در بحث امربه به

گيرد و نيز رفق و مدارا و امنيت انسان مورد تهديد قرار مي -و برخوردهاي خشن فيزيكي 
فرد مجبور به ترك عمل است، منجر به نفي آزادي وي شده و اين مقاصد بايد در ارتباط 

 ي قرار گيرند.با شريعت مورد بررس

 رهيافت مقاصد شريعت در امر به معروف و نهي از منكر
سازد، آن است كه نبايد حكمي برخالف چه شناخت مقاصد كلي شريعت را مهم مي آن

اين مقاصد تشريع گردد؛ لذا بررسي مقاصدي احكامي كه در گذشته توسط فقيهان استنباط 
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اول با اين پرسش مواجهيم كه  ي  در مرحله شود.اند در دو مرحله مورد توجه واقع ميگشته
است يا خير؟ اگر پاسخ به آيا حكم مستنبط، در تعارض با برخي مقاصد شريعت واقع شده

 اين سؤال مثبت باشد، دو وضعيت وجود خواهد داشت:
كه شويم علت آننخست؛ با بازنگري در فرايند استنباط حكم در مرحله جعل متوجه مي

است، ناديده گرفتن اين مقاصد در تفسير برخي مقاصد واقع شده  حكم در تعارض با
است در اين وضعيت نصوص مبين آن حكم و در نتيجه برداشت نامناسب از نص بوده 

شكند و عنوان قرائن حاليه وارد عمل شده و ظهور اوليه نص را مي مقاصد شريعت به
 دهد.تفسيري صحيح نسبت به نص ارائه مي

ي برداشت از  ي استنباط اشتباهي از ناحيه ؛ حالتي است كه در مرحلهاما وضعيت دوم
ديگر در يك حكم،  ي امتثال، تزاحم دو مقصد با يك نصوص وجود ندارد، اما در مرحله

شود  جاست كه كاركرد دوم مقاصد روشن مي است. اين موجب تقويت يك مقصد گشته
 گردد.و مقصدي كه داراي مالك اهم بوده، مقدم مي

با توجه به اين هدف، پس از بررسي ابعاد مختلفي از امر به معروف و نهي از منكر، 
 توان در امور ذيل بازشناخت: حاصل رويكرد مقاصدي را مي

 ترين برخورد براي تأثيرگذاري مثبت و تحقق دو فريضه. ضرورت ماليم1
ستند كه آيد امر به معروف و نهي از منكر دو واجبي هكه از روايات برميچنان

راستا امر به معروف  شوند. در اينها ساير واجبات الهي در جامعه برپا داشته ميآن ي  وسيله به
ها اشاره دارد. با و نهي از منكر داراي مراتبي است كه محتواي برخي روايات نيز به آن

ف مراتب امر به معرو  برد كه دو ديدگاه راجع به  توان پيوجو در منابع فقهي مي جست
 وجود دارد:

. بر اساس شرط احتمال تأثير و توانايي فرد، در امر به معروف و نهي از منكر گفته 1
شده است كه در مرحله اول امر و نهي، بايد با اعمال فيزيكي صورت گيرد؛ اما در صورت 

صورت زباني، و اگر نتوانست به انكار قلبي اكتفا كند. يعني در اين نظر هر سه  عجز فرد به
؛ 809ق: 1413(مفيد، گردد ها متعين ميتبه در ابتدا واجب است، اما بنا به توانايي افراد بر آنمر

 .)146ق: 1404؛ حلبي، 260ق: 1404سالر ديلمي، 
، مراتب بر ) 278: 13 ق، ج1412(روحاني، . در اين ديدگاه كه نظر مشهور فقهاي اماميه است 2

تنظيم شده است؛  -روف و ترك منكر يعني وقوع مع -اساس غرض و هدف دو فريضه 
شود و گرنه به لذا اگر اين هدف با دعوت و تذكر و نصيحت محقق گردد، به آن اكتفا مي

؛ 311: 1 ق، ج1408،  لي ح  ق ق ح ؛ م23: 2 ق، ج1410،  س ادري  ن (ابرسد  مراحل باالتر و برخورد فيزيكي مي
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؛ صاحب جواهر، 225: 1 ق، ج1410؛ شهيد ثاني، 47: 2 ق، ج1417؛ شهيداول، 459-460: 4 ق، ج1414حلي، عالمه 

 .)374: 21 ق، ج1404
اند، اما ظهور متفاوتي براي ها مستندات خويش را نصوص قرار دادههر دو اين ديدگاه

ها، كاركرد مقاصد شريعت و تفاوت رويكرد  اين نصوص قائلند كه در ادامه با بررسي آن
 د.گردمقاصدي و غير آن روشن مي

 ها (روايات) مستند ديدگاه -الف

 نصوص مرتبط با اين بحث عبارت است از:
تان نهى كنيد و  هاي تان ناخوشايند بداريد و با زبان هاي منكر را با دل«امام باقر(ع):  -

 »شوند را بكوبيد. هاى كسانى كه مرتكب منكر مى با اعمال قدرت، پيشاني
مراتب امر  ي  صورت متوالي در زمينه لمه قصار بهالبالغه از امام علي(ع) سه ك در نهج -

(حرّ البالغه ذكر گرديده  به معروف روايت شده است كه در وسائل الشيعه نيز به استناد نهج

 . )383-385: 21 ق، ج1404(صاحب جواهر، و مستند فقها واقع شده است  )133-134: 16 ق، ج1409عاملي، 
ن عسگري نقل شده كه ايشان از پيامبر روايتي از تفسير منسوب به امام حس -

تواند با دستش آن را انكار كند  هركس منكري را ببيند، اگر مي«اند: اكرم(ص) نقل كرده
و اگر نتواست با زبانش انكار نمايد و اگر با زبان نيز نتواست با قلبش انكار كند كه براي 

(حرعاملي، » كر ناخشنود استاو كافي است كه خداوند از درون آگاه باشد كه او بر اين من

 .)135: 16 ق، ج1409

 تحليل روايات -ب

گونه كه بيان شد، نظر مشهور فقها در مراتب امر به معروف و نهي از منكر با همان
توجه به مقصد اين حكم، يعني ايجاد معروف و قلع منكر، آن است كه اين مراتب از 

مراتب باالتر  در صورت عدم تأثير بهتر (قلب و زبان) بايد شروع شود و سهل ي  مرتبه
برسد. در مقابل، نظر برخي فقيهان آن است كه با توجه به ظهور روايات ياد شده كه در 

تر بدان اشاره شده است، ترتيب بين مراتب بايد از حديث امام حسن عسگري(ع) صريح
اثقل به اسهل (يد به قلب) باشد. بنابراين در اين مسأله ما با دو گروه از ادله مواجهيم: اول 
اطالقات آيات امر به معروف و نهي از منكر و روايات خاصي كه در ظهور بدوي، اكثر 

ند روايت مانند خبر جابر و نيز ها بر خالف ترتيب مشهور داللت دارد؛ و دوم چآن
عمومات ساير ادله چون حرمت ايذاء مؤمن و ضرورت حفظ نفس كه بر ترتيب مشهور 

كند. از اين رو فقها براي حل تعارضي كه بين اين دو گروه از ادله وجود دارد،  داللت مي
 اند: هايي ارائه دادهحل راه
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 عدم ظهور روايات برخالف ترتيب مشهور: )الف

ها براي مراتب امر به فقها براي توجيه حكم مذكور، ظهور رواياتي را كه به آن برخي
 اند. در دليل تحريرالوسيله آمده است:معروف و نهي از منكر استناد شده است، رد كرده

بر ضعف سندي، داللتي بر لزوم رعايت ترتيب در امر  اين روايات عالوه«
جمع بين  "واو"ر ظاهر آن است كه به معروف ندارد؛ چراكه در مورد خبر جاب

ترتيبي كه در حكم گفته شد،  اقسام نموده و ترتيب ذكر شده در روايت به
اشاره ندارد ... در مورد روايات وارده از امام علي(ع) نيز ظاهرش وجوب اصل 

طور كلي  اي كه بر نكوهش كسي كه بهگونه الجمله است، به امر و نهي في
جا كمكي  نمايد، داللت دارد؛ لذا نصوص وارد در اينمراتب را ترك مي ي  همه

 .) 187ق: 1415(سيفي، » كندبه نظر مشهور و غيرمشهور نمي

 خاطر ضعف سند: رد روايات به )ب 

علت ارسال،  روايات از جانب برخي فقها از حيث سند زيرسوال برده شده و به ي  همه
 .)154: 7 ق، ج1426مي، (طباطبايي قاند ها را ضعيف دانسته و رد كردهآن

 تمسك به عناوين ثانوي: )ج

اول كه برخالف ترتيب مشهور داللت  ي  برخي فقها با پذيرش ظهور روايات دسته
اند. توضيح اين دارد، مسأله را با تمسك به عناوين ثانوي و شرايط ضرورت حل نموده

 است:الصادق روحاني چنين آمده موضوع در فقه
قات امر به معروف و روايات خاصه برخالف گرچه عمومات و اطال«

ترتيب مشهور داللت داشته و برخي مانند حديث امام حسن عسگري(ع) و 
اثقل ظهور دارد، اما بايد توجه داشت امر به  ي  روايات علوي بر تقدم مرحله

فيزيكي مستلزم ايذاء و ضرب است و اين  ي  معروف و نهي از منكر در مرحله
گونه شود... و در اينيست؛ بلكه با عناوين ثانوي واجب مينفسه جايز ن دو في

 :13 ق، ج1412(روحاني، » شده الضرورات تقدر بقدرها... موارد است كه گفته

280-279(. 

 شكست ظهور سند با نظارت مقاصد: )د

حل ديگري كه براي توجيه ترتيب مشهور وجود داشته و از كالم برخي بزرگان نيز  راه
شود، شكست ظهور روايات با توجه به مقاصد شريعت است. وقتي با يچنين برداشت م

شويم، روايات خاصي كه به مراتب امر به معروف و نهي از منكر اشاره دارد مواجه مي
گر آن است كه براي انجام اين وظيفه در صورت توانايي، ي اين روايات بيان ظهور اوليه
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ي زبان و قلب پس از آن قرار  ه بوده و مرحلهترين رااقدامات فيزيكي بهترين و بافضيلت
دارد؛ اما در رويكرد مقصدگرا، فقيه براي فهم ظواهر اين نصوص، مقاصد منصوص و كلي 

كند، در اي كه در ظهور يك متن شرعي نقش ايفا ميعنوان قرائن حاليه مرتبط با حكم را به
واياي متفاوتي را مد نظر تواند موجب شود يك فقيه ز گيرد. حاصل اين توجه مينظر مي

 قرار دهد:
فساد است و اين  ي  فرائض و قلع ماده ي  غرض از امر به معروف و نهي از منكر اقامه

 غرض با انواع مراتب قلبي، زباني و يدي در موارد مختلف محقق خواهد شد.
مقاصدي كلي مانند رفق و مدارا و نيز امنيت فردي و اجتماعي افراد در جامعه در 

بعضاً محقق  -گيرد فيزيكي صورت مي ي  كه در مرحله -ت برخوردهاي تند و خشن صور
كه علت آن چنين مقاصد امنيت فردي و اجتماعي بهيابد. همنشده، بلكه خالف آن تحقق مي

گردد نيز تنها در تزاحم با مقاصد ضروري همدر اكثر موارد موجب حفظ نفس و آبرو مي
مقصد آزادي  ي  چنين در سايهتواند مرجوح واقع شود. هممي سطح و باالتر يعني حفظ دين

 كه آزادي فردي منجر به تضييع حقوق اجتماعي شود، ناديده گرفته نيز تنها در صورتي
 شود.مي

دسته از نصوص  شود و اينلذا با توجه به اين قرائن، ظهور اطالقي روايات شكسته مي
 گردند: اي ديگر تفسير مي گونه به

است كه  "هر نوع اقدام"القي كه طبق روايات وجود دارد؛ اول اطالق در بحث دو اط 
هر نوع اقدام مؤثر براي اجراي حكم كه "خورد: با نظارت مقاصد اين اطالق تقييد مي

كه گردد: اول آنيعني دو قيد به فعل اضافه مي "ترين آسيب را به فرد مأمور وارد آورد كم
كه توجه به مقاصد ديگري چون رفق و ري باشد. عالوه بر آناقدام بايد با هدف تأثيرگذا
شود قيد ديگري به فعل آمر اضافه گردد، كه به تعبير فقها ايسر مدارا و امنيت موجب مي
ترين آسيب را به فرد وارد آورد. البته بايد اضافه  صورتي كه كم بودن امر و نهي است، به

ميان انواع منكرات تفاوت  -بيان خواهد شد كه در سومين رهيافت مقصدگرا چنان -كرد 
 اي ديگر خواهد بود.گونه برخورد در امور مهمه به ي  وجود دارد و نحوه

 ديده ) 565: 1 ق، ج1427(ايرواني، اين رويكرد در كالم برخي فقها مانند محقق ايرواني 
 فرمايد:شود. صاحب جواهر نيز ذيل بحث مراتب ميمي

مر به معروف و نهي از منكر مقتضي خالف ترتيب اين ادعا كه اطالق ا«
اثقل  ي  مزبور (از قلب به يد) است و بلكه برخي اخبار التزام ارتكاب از مرحله

حرمت ايذاء مؤمن و  ي  كند، با استفاده از ساير ادله و نيز قاعدهانكار را بيان مي
قواعد شود و بايد با اقتصار در حد ضرورت، از اين اضرار به وي دفع مي
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و هرگاه "چنين قول خداوند تعالي در قرآن كريم كه عمومي عدول كرد. هم
اشاره  "ها را آشتى دهيد. دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آن

 .)378: 21 ق، ج1404(نجفي، » به تقديم صلح دارد...
هاي گذاريگفتني است توجه به اين رهيافت مقصدي حساسيت اين نهاد را در سياست

عنوان يك رهبر نظام سياسي  سازد. لذا امام خميني(ره) بهيك نظام سياسي ديني روشن مي
ديني، در فرمايشي دقيق به توجه و اهميت به اين مقاصد براي انجام امر به معروف و نهي 

 توان چنين خالصه كرد:از منكر اشاره دارند كه مي

 اهميت رفق و نرمش: -1

مر به معروف و ناهى از منكر، در امر و نهى و مراتب سزاوار است كه آ«
انكارش مانند پزشك معالج مهربان و پدري دلسوز باشد كه در برخورد خود 

» كند مراعات مصلحت فاعل منكر را (از جهت احترام به حقوق وي) مى
 .)481: 1(خميني، ج

 اهميت تأثيرگذاري مثبت براي فرد و جامعه: -2

ب رحمت به شكل خاص براى فاعل منكر شود و نهي از منكر وي موج«
 .(همان)» جاي گذارد براى عموم امت نيز لطف و رحمت را به

اين سخن دقيقاً اشاره دارد به اصل تأثيرگذاري مثبت در امر به معروف و نهي از منكر، 
لذا  تنها براي فرد، بلكه براي فرد و جامعه. به اين نكته اكثر فقيهان اشاره دارند. هم نه آن

بر  شود. امام(ره) عالوهعنوان يكي از شروط وجوب امر به معروف مطرح مي احتمال تأثير به
شمرد، با رويكرد مقصدگرا كه كه تأثير مثبت را براي فرد مرتكب منكر الزم مياين
نگرد، اهميت تأثيرگذاري هاي اجتماع ميي انسان شكل كالن به مصالح عامه و نوعيه به

كند. امري كه متأسفانه در جامعه مغفول واقع را براي اجتماع نيز تبيين مي مثبت اين نهاد
هاي فرهنگي بدون شود كه اهل متشرعه و صاحبان تريبونشده و در مواردي ديده مي

تنها  دهند كه نه شناخت دقيق از مراتب و مراحل آن، برخوردهايي با عامالن منكر انجام مي
 انزجار و نفرت عمومي و خصوصي از اوامر شرعي تأثير مثبتي ندارد، بلكه موجب

 گردد.مي

 آمر به معروف و ناهي از منكر: ي  اهميت قصد مخلصانه -3

ترين مقاصد فقه، طور خالصه در قسمت تبيين مقاصد شرع بيان شد كه يكي از مهم به
ترين مقاصد شرع است. در بحث امر عبوديت و تقواي الهي است كه جزو غايي ي  مقوله

به معروف ونهي از منكر نيز ضرورت دارد آمر و ناهي داراي ويژگي اخالص بوده و بدون 
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عمل به اين واجب الهي شوند وگرنه خود گرفتار بدترين  ي  هيچ عجب و كبر وارد عرصه
شوند كه نقض واضح مقصد مهم شرع، يعني عبوديت و نفي كبر است. از اين گناهان مي

 فرمايد: رو امام(ره) مي
(آمر و ناهي سزاوار است كه) قصدش را فقط براى خداى متعال و و «

هاى هواهاى نفسانى و اظهار  رضايت او قرار دهد و اين كارش را از آلودگي
بزرگى خالص كند و نفس خودش را منزّه نداند و براى آن بزرگى يا برترى 

بيره بسا براى شخص مرتكب گناه ولو گناهان ك بر مرتكب منكر نبيند. زيرا چه
باشد، صفات خوب نفسانى باشد كه مورد رضايت خداوند است و خداوند متعال 

سبب اين صفات دوست دارد؛ اگر چه كار (گناه) او مورد بغض خداوند  او را به
» بسا آمر و ناهى عكس او باشد، اگر چه بر خودش پوشيده است است و چه

 .(همان)
يكرد مقصدگرا توجه به اصل تأثيرگذاري رو ي  ترين نتيجهبا توجه به مطالب فوق، مهم

ترين احساس ترين برخورد است كه بايد از كممثبت براي فرد و جامعه، همراه ماليم
 تحقيرآميز دور باشد.

 اقدام عملي در امر به معروف و نهي از منكر ي  . حساسيت مرحله2
مورد توجه پس از بررسي مراتب امر به معروف و نهي از منكر، فقها فرع ديگري را 

توان ذيل چهار برخورد فيزيكي است كه مي ي  اند و آن حد انكار در مرحلهقرار داده
 ديدگاه معرفي نمود:

 تر از ضرب و اشتراط اذن امام در ضرب و جرح و قتل. جواز اقدام عملي كم1

ز نظر محقق اردبيلي ني . به)299-300ق: 1400،  ي (طوس شيخ طوسي قائل به اين ديدگاه است
اقدام عملي داللت ندارد؛ زيرا جرح و قتل، متعلق امر و نهي  ي  امر به معروف بر مرتبه ي  ادله

چنين عقل مستقل نيز نيستند و داللت ادله به بيش از امر و نهي، داللتي غيرظاهري است. هم
كند. در مورد روايات نيز معتقد است گرچه حكم به حسن جرح و قتل براي دفع منكر نمي

لت برخي بر جواز اقدمات فيزيكي بعيد نيست، اما در صحت اين روايات ترديد وجود دال
 .)542-543: 7 ق، ج1403اردبيلى، (مقدسدارد 

 . جواز اقدام عملي تا حد ضرب و اشتراط اذن امام در مورد جرح و قتل2

اند. قائلين به اين ديدگاه در توان گفت مشهور فقها از اين قول پيروي نمودهمي
هاي بعد قرار دارند. صاحب جواهر در رد نظر شيخ طوسي و ديدگاه اول و ديدگاه ي  ميانه

محقق اردبيلي اشاره دارد كه ديدگاه اول، قول غريبي است؛ زيرا بر كسي كه به نصوصي 
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كه در اين باب ذكر شد احاطه داشته باشد، مخفي نيست كه مراد از امر به معروف و نهي از 
قول و امر و نهي  ي  وسيله وف و بازداشتن از منكر است و اين تنها بهمنكر، ايجاد معر

چه از ساير نصوص و  ظاهري نيست؛ گرچه ظاهر لفظ امر و نهي اين را اقتضا كند، اما آن
كه امر به معروف و نهي از منكر بايد با قلب و زبان و يد آيد داللت دارد بر اينفتاوا برمي

شود. اما وي ديدگاهي را كه قتل ضرب و مانند آن نيز مي همگي صورت پذيرد. لذا شامل
شمرد؛ زيرا اصل دانند، مردود ميفيزيكي بدون اذن امام جايز مي ي  و جرح را نيز در مرحله

عدم جواز قتل و جرح است و نصوص امر به معروف نيز به غير از اين موارد انصراف دارد. 
(صاحبومرج در جامعه خواهد شد  زرگ و هرجكه چنين جوازي موجب فساد ببر اين عالوه

هايي نظير . فقهاي ديگري كه قائل بدين قولند نيز استدالل)381-383: 21 ق، ج1404جواهر، 
علت استقرار سيره و اطالق  اند. از جمله در يك مورد ضرب كم بهصاحب جواهر ارائه داده

 .)215: 2 ق، ج1409(منتظري، ادله جايز شمرده شده است 

 جواز اقدام عملي تا حد ضرب و جرح اشتراط اذن امام در مورد قتل .3

شود. بدين صورت كه در نگاه قائلين در اين ديدگاه بين جرح و قتل تفصيل داده مي
شود و بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر شامل جواز جرح مي ي  آن، ادله

ود؛ زيرا معناي امر و نهي با قتل شحرمت جرح مقدم است؛ اما شامل جواز قتل نمي ي  ادله
در  ) 565: 1 ق، ج1427؛ ايرواني، 407: 1 ق، ج1423؛ محقق سبزواري، 225: 1 ق، ج1410(شهيد ثاني، منافات دارد 

است كه چون دليل حرمت قتل و وجوب امر به الصادق دليل اين تفصيل چنين آمده فقه
نمايد؛ اما رض كرده و تساقط ميمعروف و نهي از منكر هر دو از كتاب است، باهم تعا

حرمت جرح چون دليل از سنت است، و دليل امر به معروف از كتاب، دليل امر  ي  درباره
 .) 283: 13 ق، ج1412(روحاني، شود، لذا جرح جايز خواهد بود به معروف مقدم مي

 . جواز هر نوع اقدام عملي بدون اشتراط اذن امام4

ق به سيدمرتضي است. وي معتقد است جرح و قتل براي اين قول در ميان اماميه متعل
امر به معروف و نهي از منكر بدون اذن امام جايز است؛ زيرا جرح و قتلي نيازمند  ي  اقامه

جا مقصود اصلي  اذن است كه مقصود اصلي عمل باشد (مانند قصاص)؛ اما در اين
ل منكر است. لذا اگر واردآوردن جرح و قتل نبوده، بلكه قصد دفاع و ممانعت از عم

ضرري در اين جريان پيش بيايد (مانند جرح و قتل) غيرمقصود بوده است. اين قول از 
. اين ديدگاه از جانب )23: 2 ق، ج1410، س ادري  ن (ابشده است جانب ابن ادريس نيز قوي دانسته

ورد جهت م است. برخي سخن سيدمرتضي را از اينفقها مورد نقدهاي جدي قرار گرفته 
كه منع و دفع منكر امر به معروف و نهي از منكر بر اين ي  دانند كه ادلهاشكال مي
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حساب  و اين مورد جهاد با يد به )150: 1375،  ي (طوسهرصورتي بايد انجام شود، داللت ندارد  به
 فرمايد:خصوص مي آيد؛ لذا جواز جرح و قتل مشكل است. آقاضياء اراكي در ايننمي

روايت گذشته (روايت اول) ذكر شده وارد در مورد بغي و چه در  آن«
چه در روايات  فساد است و صالحيت سرايت به مثل اين مقام را ندارد. مانند آن

عنوان تشويق به انكار با شمشير وارد شده است كه در مورد غاصبان و  ديگر به
ين مرتبه بيت(ع) هستند؛ مانند اهل شام. لذا ا كساني است كه منكر فضائل اهل

» شودبيت(ع) هستند، نمي شامل برخورد با فاسقاني كه جزء محبين اهل
 .)460: 4 ق، ج1414الدين،  (آقاضياء

 هابررسي ديدگاه

اقدام فيزيكي چهار ديدگاه  ي  گونه كه اشاره شد در بحث حد انكار در مرحلههمان
ي را تنها در موارد وجود دارد. در يك سوي طيف ديدگاهي قرار دارد كه اقدامات فيزيك

دهد و در سوي گونه مشروعيتي به اقدام شخصي افراد نميداند و هيچتحت نظارت شرع مي
عنوان يك اقدام عملي در جهت دفع  ديگر اين طيف ديدگاهي است كه حتي قتل را نيز به

 داند.منكر جايز و در مواردي واجب مي
زمينه   اط از نصوصي است كه در ايناستنب ي  ها در نحوهرسد منشأ اختالفنظر مي به

 ها اشاره شد.وارد شده كه پيش از اين به آن
تري با رويكرد مقاصدي دارد؛ زيرا  رسد ديدگاه اول قرابت بيشنظر مي كه بهچنان

شود. در بحث گذشته اشاره شد با نظارت مقاصد در برداشت از نصوص در آن ديده مي
ي مراتب  امر به معروف و نهي از منكر در مسألهرويكرد مقاصدمحورانه، اطالق نصوص 

علت تعارض با مقاصدي كه در اين حكم وجود دارد، مورد ترديد قرار گرفته و  اين حكم به
كه برخي فقها اشاره دارند، مطلق هر نوع اقدام اعم از زباني يا فيزيكي را  صورتي توان بهنمي

انست. لذا در اين بحث نيز در نگاه براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر جايز د
 مقاصدي هر ديدگاهي كه مستمسك خود را اطالق ادله قرار دهد، مورد ترديد قرار

رفتن  شد اگر چنين اقداماتي موجب از بينگونه كه در بحث پيشين گفتهگيرد. همانمي
نظام امنيت افراد گردد، بلكه به گسترش نفرت و انزجار و يا بروز فتنه و اختالل در 

وجوب امر به معروف و نهي از  ي  ادله ي  تواند در دايرهبيانجامد، تكليف ساقط بوده و نمي
امر به معروف، باالتر از  ي  وسيله فريضه به ي  كه مصلحت اقامهمنكر قرار گيرد؛ مگر آن

مصالح مقاصدي چون امنيت، رفق و مدارا و آزادي باشد كه معموالً چنين مسائلي در 
گيرد. گيري قواي اجرايي كشور و تحت نظارت حاكم اسالمي صورت ميتصميم ي  دايره

ها محدود به اهل بغي و فساد است، نه فاسقان چنين با پذيرش صحت روايات، موارد آنهم
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كنند. در واقع در اين ديدگاه، كه فروعات جزئي را ترك ميويژه كساني مسلمان، به
ها  ر دارد، مربوط به منكراتي است كه دفع آننصوصي كه داللت بر خالف ترتيب مشهو

ي موارد تهي بوده و  جز با اقدام عملي ممكن نگردد؛ وگرنه نصوص از ترتيب در همه
هاي كارآمد عقاليي بايد تعيين كرد. بديهي است عقال هر روشي را كه  ترتيب را با روش

تر باشد، بر روز فتنه ايمنبار آورد و از ب تري به ي كم تري داشته باشد و مؤونه سهولت بيش
دهند و فقط در صورت ناكارآمد گشتن روش اخف به اصعب روش ديگر ترجيح مي

 كنند.عدول مي

 ازمنكرمعروف و نهيبندي امور مهم از غيرمهم در امربه. لزوم تفكيك و اولويت3
 هايدر كالم اكثر فقها بين انواع منكرات تفاوت جدي وجود ندارد؛ اما در ديدگاه

تر شده است، بين منكرات در امور مهم و غير مهم معاصر كه به رويكرد مقاصدي نزديك
امر به معروف و نهي از منكر مطرح  ي  چه در مسأله كه، آنتفاوت وجود دارد. توضيح آن

بخشد، آن است كه امر به معروف در واقع خود بوده و به اين حكم ويژگي متمايزي مي
احكام ديگر شريعت است. اين موضوع از هدف آن، يعني راهبردي براي رسيدن به 

احكام ديگر در  ي  فرائض نيز كامالً قابل برداشت خواهد بود. لذا اين حكم با همه ي  اقامه
واجبات و محرمات در جامعه خواهد  ي  ارتباط است و در واقع عامل نظارت بر انجام كليه

شود هدف امر به معروف كه گفته مي يرو در بررسي مقاصدي آن نيز، زمان بود. از اين
هر فريضه، اهميت حكم امر به معروف نيز  ي  تبعِ اهميت اقامه فرائض است، به ي  اقامه

باال در معرض تهديد باشند، بايد آن ي  متفاوت خواهد بود. لذا در شرايطي كه مقاصد درجه
در شرع ياد  "ر مهمهامو"رو فقها از موضوعاتي تحت عنوان  ها را تأمين نمود. از اين

اند از: نفوس و اموال و اعراض. بنابراين هرگونه عمل مشتبهي كه اين  اندكه عبارت كرده
گانه حتي در سه را در معرض تهديد قرار دهد، بايستي ترك شود؛ زيرا ترديد در موارد سه

 شك بدوي موضوع عمل به اصل احتياط است.
عروف بين انواع معروف و منكر تفاوت اين سخن آن است كه در امر به م ي  نتيجه

امور غير مهم قرار داشت، حد انكار جز  ي  خواهد بود. لذا اگر اين معروف و منكر در دايره
لسان جايز نيست و جواز بيش از آن، مورد ترديد است. طبق اين ديدگاه،  ي  در مرحله

بردن  گي جهت از بينهاي دقيق فرهنريزيآحاد مردم و نيز نهاد حسبه، برنامه ي  وظيفه
چنين منكراتي است. اما وقتي سخن از امور مهمي چون حفظ نفس و مال باشد، حد انكار 

 رسد.مراتب باالتر و برخورد فيزيكي براي دفع چنين مفاسدي مي به
شايد بتوان ديدگاه محقق خويي را در اين زمينه تحليل نمود. در مكاسب محرمه ذيل 

ي حرمت را  انگور، فقيهاني چند، يكي از ادله ي  ازندهبحث حرمت فروش عنب براي س
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وجوب دفع (بازدارندگي پيش از وقوع منكر) منكر همانند رفع (جلوگيري پس از وقوع 
امر  ي  اند. محقق خويي سخن ايشان را داراي اشكال يافته و معتقد است ادلهمنكر) آن دانسته

توان دفع منكر را نكر ندارد و تنها ميبر وجوب دفع م  به معروف و نهي از منكر داللتي
است ضرورت عقلي و اهتمامي كه شارع به اين امور نشان داده  ي  براي امور مهمه در سايه

 تحليل كرد:
دفع منكر زماني واجب است كه منكر از اموراتي باشد كه شارع به عدم «

ال، نابود وقوع آن اهتمام دارد؛ از قبيل: قتل نفس، هتك آبرو، از بين بردن م
رو  كردن دين، شكستن شكوه مسلمانان و ترويج بدعت و گمراهي و ...؛ از آن

كه دفع امثال اين منكرها به ضرورت عقل و اتفاق مسلمانان واجب بوده و 
چه  آيد، اما در غير آن ي بعضي احاديث برمي ها نيز از ناحيه اهتمام شارع بدان

دفع منكر نيست... لذا گرچه نهي از شارع به آن اهتمام دارد، دليلي بر وجوب 
منكر سبيل انبياء و راه صالحان بوده و واجبي بزرگ است كه با آن فرائض 

اين حكم، دليلي بر وجوب دفع منكر نيست،  ي  گردد؛ اما در ادله اقامه مي
چراكه معناي دفع منكر عاجزساختن فاعل منكر از عمل به منكر است؛ چه وي 

كه اختيار مجبور به ترك شود؛ در حالي بردارد يا چه بي با اختيار از منكر دست
نهي از منكر جز ردع فاعل و منع وي بر طبق مراتبي كه در شريعت مقدس 

 .)181تا: (خويي، بي» مشخص شده است، نيست
ي دفع منكراست، ليكن با توجه به مالك عقلي  اين سخن محقق خويي گرچه درباره

ي توجه به مقاصد شريعت است و نيز مطالبي كه پيش از اين  ارائه شده است كه دربردارنده
توان آن را به رفع منكر نيز سرايت داد و در اين مرحله نيز ميان انواع امور  بيان كرديم مي

 مهم و غير مهم تفكيك در مراتب را قائل شد.

 گيري نتيجه
از منكر، اين نوشتار با هدف بررسي رويكرد مقصدگرا به حكم امر به معروف و نهي 

ابعاد اين حكم مهم الهي را مورد توجه قرار داد. هدف از بررسي مقاصدي يك حكم، توجه 
 به عنصر مقاصد شريعت در جعل احكام است.

چون: رفق  در بحث امر به معروف و نهي از منكر نيز با توجه به مقاصد مهم شريعت هم
ترين برخوردها براي تحقق دو اليمها؛ فقها به لزوم رعايت مو مدارا، امنيت و آزادي انسان
براين، فقيهان معاصر در  اند. عالوهاقدام عملي حكم داده ي  فريضه و نيز حساسيت مرحله

بندي امور مهم و غيرمهم را نسبت به انواع تر خود، تفكيك و اولويتراستاي نگاه دقيق
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چند را در فقه سياسي  اند. اين رهيافت مقاصدي، توجه به اموريمعروف و منكر الزم دانسته
 همراه دارد: به

عنوان مجري امر به معروف و نهي از منكر در يك  تر به نهاد حسبه بهلزوم نگاه دقيق
هاي فرهنگي بتواند زيرساخت الزم را براي تحقق دو فريضه فراهم ريزي جامعه كه با برنامه

ين دو فريضه آيد، حاصل اگونه كه از كالم امام راحل(ره) برميآورد تا همان
دور از هرگونه  تأثيرگذاري مثبت در جامعه در راستاي تأمين مصالح فردي و عمومي و به"

كه از وظايف مهم اين نهاد، تعيين حدود بر اين باشد. عالوه "تحقير و هتك حرمت مؤمنان
 اسالمي است. ي  هاي فرهنگي و اجتماعي جامعهنقش متشرعه و انواع تريبون

ها به بندي منكرها و معروف د وظيفه دارد ضمن شناخت دقيق و رتبهچنين اين نهاهم
بندي كند؛ و نيز هاي اجرايي جامعه را براي تحقق اين امور اولويت، ظرفيتاهم و مهم

وظايف نهادهاي مردمي و حكومتي را در قبال دفع و رفع انواع منكر و معروف مشخص 
تري  تنها اثر مثبت، بلكه آثار مخرب بيش ه كه نهاي و ناپختگرداند، تا از برخوردهاي سليقه

 دارد، جلوگيري شود.
 

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق). السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى. قم: دفتر انتشارات  1410د ( م اح  ن د ب م ح ، م س ادري  ن اب .1
 .(چاپ دوم)  اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 ). األمالي. تهران، نشر كتابچي (چاپ ششم).1376ابن بابويه، محمد بن على ( .2
). الخصال. قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين 1362(ــــــــــــــــــــ  .3

 . حوزه علميه قم
 ق). من اليحضره الفقيه. قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به1413(ــــــــــــــــــــ  .4

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم (چاپ دوم).
  نا (چاپ دوم). ق). دروس تمهيديه في الفقه االستداللي. قم: بي1427ايرواني، باقر ( .5
 .  البيت(ع) ق). وسائل الشيعه. قم: مؤسسة آل1409حر عاملي، محمد بن حسن ( .6
رات اسالمى وابسته ق). إشارة السبق إلى معرفة الحق. قم: دفتر انتشا1414حلبي، علي بن حسن ( .7

 به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 . . قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم تا). تحريرالوسيلة اللّه (بي خمينى، سيد روح .8
 افزار جامع اصول فقه نور. جا: برگرفته از نرم تا). مصباح الفقاهة. بي خويي، ابوالقاسم (بي .9

 مدرسه امام صادق(ع). -الكتابق). فقه الصادق. قم: دار 1412روحاني، محمدصادق ( .10
ق). المراسم العلوية و األحكام النبوية. قم: منشورات 1404سالر ديلمي، حمزه بن عبدالعزيز ( .11

 الحرمين.
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ق). دليل تحريرالوسيله في االمر بالمعروف و النهي عن المنكر. قم: دفتر 1415اكبر ( سيفي، علي .12
  لميه قم.انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه ع
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