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کاربست قاعده دفع منکر در قلمرو 
  هیوقا هیدر داللت آ یخانواده با کاوش

*آبادي ده محمدعلی حاجی
  

  **اهللا اکرمی روح   _______________________________________________________________  

  چکیده
 ازسـوي ارتکـاب منکـر    يساز نهیقاعده وجوب دفع منکر متضمن حرمت اقدام به زم

و از  باشـد  یآنهـا مـ   وسـیله  بـه از ارتکاب منکـر   يریشگیو وجوب اقدام به پ اندیگر
 زیاز منکر تما یو امر به معروف و نهإثم  با قواعد حرمت اعانت بر گوناگونیجهات 

 اسـت یارچوب سهـ چ توانـد  یمـ  هکـ  ردیگ یقرار م يدر عداد قواعداین قاعده  .دارد
نسبت به  یاسالم شمندانیانحراف را روشن سازد. اند با بزه و  اسالم در مقابله ییجنا

مستند  شانیاز ا ياریبسولی ندارند،  یکسانیموضع  ،قاعده مزبور و حدود و ثغور آن
  .اند دهیورز دیقاعده در قلمرو خانواده تأک انیبر اعتبار جر ه،یوقا هیبه آ

 اتیـ مفهـوم قاعـده، بازتـاب آن را در ادب    میضمن ترس ایم کوشیدهحاضر  اردر نوشت
 ،یاسـالم  يو فقهـا  نامفسـر  يازمنظـر آرا  هیـ وقا هیـ آ لیـ با تحل کرده، یبررس یفقه

  کنیم. تحلیل یخانوادگ  آن را در عرصه تیموقع

از  یاز جرم، امر بـه معـروف و نهـ    يریشگیقاعده دفع منکر، پ ه،یوقا هیآ :واژگان کلیدي
    ثم.إمنکر، حرمت اعانت بر 

                                                   
  ).dr_hajidehabadi@yahoo.com( دانشکده حقوق دانشگاه قم یشناس جرم گروه حقوق جزا و اری* دانش

 ولئمســ ســندهینو /دانشــکده حقــوق دانشــگاه قــم یشناســ جــرم گــروه حقــوق جــزا و اریاسـتاد ** 
)r.akrami@qom.ac.ir.(  
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  مقدمه
با جرم و انحراف درآغاز از   راهبرد مقابله ،غربیهاي  سیر تاریخی در اندیشه ازمنظر

حکومـت و درقالـب نظـام    ازسوي گرانه  مجراي اتخاذ تدابیر عمدتاً قهرآمیز و سرکوب
اجراهـاي   دهـی بـه ضـمانت    پاسـخ   منطقی حصر حوزه  نتیجه .گرفت کیفري صورت می

که شعاع واکنشی بـه رفتارهـایی محـدود شـود کـه       استجزاییِ دراختیار حاکمیت آن 
شده  سبب ،با جرم  مقابله  قی از یک سامانهجرم قانونی دارند. چنین برداشت مضی  صبغه

  نگاهی که در اندیشـه  ؛سیاست کیفري خالصه گردد چهارچوببود سیاست جنایی در 
 دونـدیو و  کـوش  ،انیآلم فون لیستو  کالینشرد، فوئرباخ همچونبسیاري از اندیشمندان 

گرفـت (جمعـی از    بیستم مورد تبعیت قرار مـی   میانی سدههاي  فرانسوي تا سال دو وابر
گذار مکتب دفـاع   بنیان ـفرانسوي   مارك آنسل). بعدها 212ـ211ص ،1384نویسندگان، 

بر ضرورت عدم تنزل سیاست جنایی در قلمرو حقوق کیفري تأکیـد   ـ اجتماعی جدید
ـ   ) و به ارائـه 23ص ،1، ج1381ی، کرد (دلماس مارت ع نسـبی از سیاسـت   تعریـف موس

نظام کیفري و نظام پیشگیري از جـرم، یعنـی     جنایی پرداخت که حسب آن دربرگیرنده
هـاي   یافته دهی عقالنیِ مبارزه با جرم توسط دولت و سازوکارهاي رسمی بر پایه سامان
  شناختی است. جرم

اجتمـاعی تبـدیل   ـ   از قلمروهـاي سیاسـی  سیاست جنایی در این مفهـوم بـه یکـی    
گذاري  ریزي، سیاست سطوح باید در برنامه شود که قواي عمومیِ یک دولت در همه می

در این رویکرد  .)214ـ213ص، 1384، جمعی از نویسندگانو اجراي آن شرکت کنند (
ي و کیفـري بـه غیرکیفـر   هـاي   با جرم از پاسخ  گذاري مقابله سیاست  دامنهاینکه  رغم به

گویی به اقتدار دولتی محدود بود که فقـط   همچنان مرجع پاسخ، پیشگیرانه تعمیم یافت
قدرت برخورد داشـت. همـین نقیصـه     ،شدند رفتارهایی که رسماً جرم تلقی می دربرابر

قابـل دفـاعِ سیاسـت     حال درعینگسترش هرچه بیشتر و وي س سبب حرکت محققان به
مدنی و نهادهاي   مشارکت جامعه  مراجع دولتی، زمینهاي که در کنار  گونه به ؛جنایی شد
فقـط جـرایم    مبـارزه بـا نـه     گران اجراي این سیاست در عرصـه  کنش عنوان بهمردمی را 

 ؛فراهم سازد ،که هرگونه انحرافی که متضمن نقض هنجارهاي اجتماعی باشدبلرسمی، 
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 اس مـارتی دلمـ  .)17ــ 16ص ،1390مستوجب واکـنش کیفـري نباشـند (الزرژ،     هرچند
ع مطلـق، سیاسـت جنـایی را    در تعریف موس وي .پرچمدار چنین حرکتی بودفرانسوي 

مربـوط  هاي  ت اجتماع با توسل به آنها پاسخئهی«داند که  هایی می روش شامل مجموعه
  ).24ـ23ص ،1381(دلماس مارتی، » بخشد مجرمانه را سازمان می به پدیده

گذاري  بسیار جامع مورد هدف يمقابله با جرم در ساختار ،اسالم جنایی در سیاست
حکمت تشریع بسیاري از احکام دینی که متوجه کارگزاران حکـومتی   .قرار گرفته است

حضـرت    . در خطبـه باشد می، در دفع و جلوگیري از منکرات نهفته ن استو شهروندان
بسیاري   فلسفه شانای)، 99ص ،1، ج1403ن فدك (طبرسی، اغاصب دربرابر زهرافاطمه 

 کند میها تحلیل  پیشگیري از معاصی و آلودگی جهتدر اي گونه از مقررات شرعی را به
جلـوگیري از خـونریزي،    بـراي که حسب آن جعل نماز براي پاکی از تکبـر، قصـاص   

فروشـی و منـع از شـرب خمـر      منظور پیشگیري از ظلـم و کـم   رعایت وزن و میزان به
هـا و قواعـد    . در کنار این امـور، در قالـب تأسـیس   استدي پلی دربرابرباهدف صیانت 

و قاعـده  إثـم   امر به معروف و نهی از منکر، قاعده حرمت اعانـت بـر   همچونمستقلی 
یـا   میان برودبروز بزه و انحراف در جامعه از  تالش شده است زمینه ،وجوب دفع منکر

آفرینی  موفقیت در این عرصه مستلزم نقش ،اسالمهاي  آموزه ازمنظرکم تقلیل یابد.  دست
یکـی از   عنـوان  بـه نقـش خـانواده    بـاره  است. درایـن مدنی نهادهاي حاکمیتی و   تمامی

همـواره   ،دهـی بـه رفتـار شـهروندان     ترین و تأثیرگذارترین ارکان اجتماع در شـکل  مهم
کرد در تعالیم وحیـانی بـر ایفـاي مطلـوب و مناسـب کـار      رو  ازاینبرجسته بوده است؛ 

ها و هنجارهاي اجتماعی که بهسازي اخالقی جامعه  نوایی اعضا با ارزش خانواده در هم
  خواهد داشت، تأکید فراوان شده است.دنبال  بهو تعالی افراد را 

از نصوصی است کـه بـر    ـ باشد میکه به آیه وقایه موسوم  ـ  آیه ششم سوره تحریم
اعضـا بـه کـژروي و انحـراف      یگـر درسالت اعضاي خانواده در پیشگیري از آلـودگی  

فقهـی وجـوب دفـع منکـر       ده است. این آیه در عداد ادله و مستندات قاعدهکرتصریح 
بـه  را تواند نوع نگرش سیاست جنـایی اسـالم    اي که می قاعده ؛درنظر گرفته شده است

اصلی آن اعم از هاي  سیاست جنایی، ازجهت تعیین مؤلفه  بندي سامانه ساخت  چگونگی
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  ند.کدهی، تبیین  دهی و چگونگی پاسخ دهی، مراجع پاسخ پاسخ  دامنه
دفـع  «ه ایم با تفسیر و تحلیل آیه شریفه وقایه، تعامل قاعـد  در نوشتار حاضر کوشیده

اجمال تبیینی از قاعـده   طور به نخسترو  ازاین بررسی کنیم؛خانواده   را در حوزه »منکر
خانواده بـا ابتنـا     سپس جایگاه آن را در حوزه، خواهیم دادباتوجه به رویکرد فقها ارائه 

  .خواهیم کردبر برداشت از آیه شریفه وقایه تحلیل 

  قاعده وجوب دفع منکر .1
را تبیین نموده و در ادامه به بررسی مسـتندات   قاعده وجوب دفع منکردر ابتدا مفاد 

  آن خواهیم پرداخت.

  تبیین قاعده. 1ـ1
قاعده مستلزم  ،عد سلبی. در بداردیجابی و سلبی ا  دو جنبه ،قاعده وجوب دفع منکر

ان است که این جنبـه بـا   دیگر ازسويسازي ارتکاب منکر  حرمت اقدام مکلف به زمینه
نظر بر اعتقاد برخـی اندیشـمندان    باوجوداینقرابت دارد. إثم  حرمت معاونت بر  قاعده

ضـرورت قصـد    ماننـد به اشتراط قیود تحدیدي ناظر بر قاعده حرمت معاونت بـر اثـم   
رفتـار وي    واسـطه  در عـالم خـارج بـه   إثـم   اعانت در معاون یا انتاج معاونت به تحقق

اخص از قلمـرو سـلبی   إثم  قاعده معاونت بر  ، حوزه)72ـ70ص ،1ج ،1411 انصاري،(
ن به اعتبـار قاعـده وجـوب دفـع     زیرا نگرش قائال ؛قاعده وجوب دفع منکر خواهد شد

  قاعده است. دربارهایطی منکر، عاري از چنین شر
مقتضی وجوب اقدام مکلـف بـه پیشـگیري از     ،عد ایجابی قاعده وجوب دفع منکرب

پوشـانی بـا قاعـده امـر بـه       هـم   منظر شـبهه  است که ازایندیگران ارتکاب منکر توسط 
این شبهه نیز ازجهاتی جـاي تأمـل    ولی ،شود میمتبادر معروف و نهی از منکر به ذهن 

بـر خـالف   سو برخی شمول قاعده امر به معـروف و نهـی از منکـر را     کزیرا ازی ؛دارد
قاعـده وجـوب    دیگـر  ازسوياند؛  منصرف از دفع منکر دانسته ،قاعده وجوب دفع منکر

دفع منکر بر خالف قاعده امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، بـر وجـوب پیشـگیري از        
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  :درادامه بررسی خواهد شدخود شخص نیز نظر دارد. این وجوه ازسوي ارتکاب منکر 
نخست آنکه در تعمیم شمول ادله نهی از منکر از موضـوع رفـع منکـر بـه دفـع آن      
اختالف وجود دارد. دفع ناظر بر پیشگیري از ارتکاب منکري است که هنـوز یـا اصـالً    

 ،مقدمات آن فراهم شـده  فقطان وجود ندارد یا نهایتاً دیگر ازسوياي بر تحقق آن  اراده
 ،1، ج1413/ سـبزواري،  97ص ،1، ج1416اجرایی نشده اسـت (تبریـزي،     لهوارد مرح

 کـه مرتکـب منکـري شـده    باشد  میرفع منکر ناظر بر نهی از اقدام کسی  ولی ،)78ص
مانند آنکه از تداوم تصرفات متصرف عدوانی  ؛شود از استمرار آن جلوگیري می است و

کسـانی را   ازسـوي  ارتکاب منکر  یا با قدري توسعه، نهی از 1در ملک دیگري نهی شود
  فعلی مقدمات کار را فراهم نموده یا در شرف انجام آنند.  گیرد که با اراده دربرمی

 نیـز شـامل دفـع منکـر     ،بعضی ادله وجوب نهی از منکر را عـالوه بـر رفـع    هرچند
ــته ــد ( دانس ــی، ر.ك: ان ــینی 71ص ،1، ج1418/ الري، 206ص ،1، ج1415خمین / حس
ر.ك: انـد (  مناط پذیرفته عنوان به) و عدم تحقق خارجی منکر را 387ص ،1423حائري، 

ادله نهی از منکر منصرف  ،برخیزعم  به باوجوداین ؛)8ص ،1، ج1421طباطبایی یزدي، 
/ شـهیدي تبریـزي،   7ص، همـان گیرنـد (  رفع منکر را دربرمی فقطاز دفع منکر است و 

بـه نهـی از اقـدام     ،مزبور  فظی ادلهاعتقاد ایشان مقتضاي مدلول ل ). به35ص ،1، ج1375
انـد و داللـت آنهـا بـر وجـوب       دهص دارد که شروع به رفتار محـرم کـر  کسانی اختصا

 باشد میمستلزم احراز این مناط  ،بازداشتن کسی که بناي بر ارتکاب منکر در آینده دارد
 ،1412 روحـانی،  منکري واقع نشود، که پـذیرفتنی نیسـت (حسـینی    ،که در عالم خارج

  ).181ـ180ص ،14ج
انی کـه  آن دسـته از اندیشـمند  ازنظر خصوص  بهگفتنی است بر مبناي دیدگاه اخیر، 

ق دانند، قلمرو سیاست جنایی اسالم بسیار مضی معتبر نمی قاعده وجوب دفع منکر را نیز

                                                   
 که فرديمثال  براي ؛نیست دفع از خارج معنایی متضمن رفع دراینجااند که  کردهدرستی بیان  برخی به .1

 اي جرعه خصوص و ندارد معنا ،آشامیده که اي جرعه به نسبت نهی ،کرده است خمر شرب به شروع
 روحـانی،  حسینی /16ص ،1406 ایروانی،( نیست دفع همان جز چیزي نهی ،است ننوشیده هنوز که

  .)180ص ،14ج ،1412
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مزبور در اتخاذ نوع مدل سیاست هاي  از رهیافت یکتأثیر گزینش هریعنی  ؛خواهد شد
یابد که آیا تدابیر سیاست جنایی را باید متمرکز بر کسـانی   بستر تبلور میجنایی در این 

بینی رخداد بزهکـاري   توان گستره را به صور پیش اند یا می بدانیم که مرتکب جرم شده
در موقعیتی خاص یا احراز حالت خطرناك در افرادي که هنوز بالفعل به نقض هنجـار  

پسـینی بایـد   هـاي   عبیردیگر شعاع عمل ما به پاسـخ ت به ؟اند نیز توسعه داد دست نیازیده
نظـام   ازمنظـر طـور مشـخص    به شود؟ میشامل  نیزپیشینی را هاي  محدود شود یا پاسخ

گیرنده که نظر بـر جلـوگیري از وقـوع جـرم در      تدابیري پیش عنوان بهاقدامات تأمینی، 
ندان و ن اندیشـم میـا  جـدي بـه موضـوعی اختالفـی     طـور  بـه آینده دارند، همین بحث 

کـه رویکردهـاي متفـاوتی را در    اي  گونـه  ؛ بـه گذاران جنایی تبدیل شـده اسـت   سیاست
شـرط   پـیش  عنـوان  بـه در ضرورت یا عدم ضرورت ارتکاب جـرم  گوناگون کشورهاي 

آبادي،  دنبال داشته است (علی ن حالت خطرناك، بهاواجددرمورد اعمال اقدامات تأمینی 
  ).134ص ،1385

دیگر قاعده وجوب دفع منکر از قاعده امر به معروف و نهی از منکر در افتراق وجه 
، باشـد  نـاظر مـی  از منکـرات  دیگـران  این است که قاعده اخیر بر اقدام مکلف به نهـی  

ازسـوي  بر وجوب پیشگیري از ارتکاب منکر هـم   ،قاعده وجوب دفع منکر که درحالی
قاعـده بـه حالـت اخیـر       تخصـیص گسـتره   بنابراین ؛داللت دارددیگران شخص و هم 

موضوع حاضر ممکن است این شبهه مطرح شود که در وجـوب  درباره توجیهی ندارد. 
وافی  ،تحریم رفتار  احتراز خود مکلف از ارتکاب منکر، همان اطالقات و عمومات ادله

در استناد به قاعده در این عرصه تحصیل حاصل است. دلیل  همین باشد؛ به میبه مقصود 
مناسبت داللت آن بر وجوب افعالی است که  منظر به پاسخ باید گفت اهمیت قاعده ازاین

در توجیـه   هرچنـد شـود.   مـی منجر خود شخص ازسوي به ارتکاب محرمات آنها  ترك
 دیـدگاه دارد، از  وجوب اقداماتی که انسان را از ابتالي بـه معصـیت و انحـراف بـازمی    

اشـکالی   انـد،  قائـل المقدمه در وجوب و حرمـت   و ذيمیان مقدمه   کسانی که به مالزمه
اند، بـدون اسـتناد بـه     دهکرکسانی که با چنین مبنایی مخالفت  ازمنظر ولی ،آید نمیپدید 

رو خواهد شد، بلکه ماهیت این وجوب نیز  هحکم بر وجوب با مشکل روب تنها نهقاعده، 
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 :شـود  مثـالی بیـان مـی    تبیین موضوع براي ؛تبعی خواهد داشت  در فرض پذیرش، جنبه
بـودن   بـر بالدلیـل   آشـکارا مرد و زن نامحرم با یکدیگر  کردن خلوتدرمورد فقها برخی 

/ حسـینی  344ص ،32، ج1404نجفـی،  ر.ك: انـد (  دهکـر حرمت چنین رفتاري تصـریح  
 فقـط دن با نـامحرم را  کر از فقها حرمت خلوتبعضی ). 212ص ،14، ج1412روحانی، 

تا]،  موسوي خویی، [بیر.ك: اند ( نظر قرار داده براي فساد مطمحآن بودن  جهت مقدمه به
حرمـت عمـل مـذکور را     فقهـا ). همین نکته سبب شده است شـماري از  218ص ،1ج

 ،1427تبریـزي،  ر.ك: و با انتفاي چنین احتمـالی ( بدانند مشروط بر احتمال وقوع فساد 
) یـا وجـود   400ص ،1422/ حسینی سیستانی، 374ص ،1422/ فاضل لنکرانی، 308ص

بر جواز رفتار  ،)188ص ،4، ج1428بهجت، ر.ك: آور بر عدم وقوع حرام ( ظن اطمینان
یکـی از مسـتندات قاعـده     عنـوان  بـه که برخی با استناد به آیه وقایـه   درحالی ،نظر دهند

 شود منجر میکه به تحقق حرام  را وجوب اجتناب از چنین مقدماتی ،وجوب دفع منکر
دارند خداوند متعـال در   و اظهار میدهند  میمورد حکم قرار  ،باشد یمیا در معرض آن 

که به پیشگیري از بلفقط به خودداري از ارتکاب حرام،  افراد را نه» نفسکمأقوا «آیه وقایه 
 ؛نـه از سـنخ امـر غیـري    اسـت،   اعمال حرام امر فرموده است و این امر نیز امر نفسـی 

بیانی  ؛)98ـ97ص ،1421وجوب نفسی دارد (آصفی،  ،اجتناب از مقدمات حرامبنابراین 
  حکم وجوب در چنین حاالتی دارد.بودن  که حکایت از غیرتبعی

زعم  بهمنکر با امر به معروف و نهی از منکر در این است که  تفاوت دیگر قاعده دفع
افراد غیرمکلف مانند طفـل و  درمورد مشهور فقها فریضه امر به معروف و نهی از منکر 

قاعـده دفـع منکـر    کـه   درحـالی  ،)374ص ،21، ج1404(نجفی، یابد  نمیون جریان مجن
 مـأمور  اسـت  ممکـن  انـد  گفتـه  بـاره  ن درایـن اموارد کارآیی دارد. برخـی معاصـر   دراین

تحقـق آن   مقـدس بـه   درحال ارتکاب است کـه شـارع   منکري ولی ،نباشد کار معصیت
خویشـاونديِ متضـمن     از رابطـه طـرفین   که درجایی محارم ازدواج مانند ؛راضی نیست

ولـی   ،جهت جهل آنها معصیتی متصور نیست به موارد دراین. ندارند محرمیت خود خبر
برخـورد بـا منکـرات     بـاره ده است. همـین مـورد در  کرمنکري را امر  دفع چنین شارع

امـام  رو  ازایـن  ؛)31/6/1394دار، جلسه  زنده کودکان صادق است (شبازسوي ارتکابی 
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نسبت به مجـانین و   ،ن تأکید بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکرضم خمینی
 موارد منع از تحقق منکر را واجـب دانسـته   دراین ـ حتی اگر مراهق ممیز باشند ـاطفال  
  ).475ص ،]تا بی[ خمینی،ر.ك: (است 

قاعده وجوب دفع منکر مستند بسیاري از فروع فقهی  ،فقه اسالمی ازمنظردرمجموع 
ر.ك: ممانعـت از منکـرات شـرعی (    منظـور  بـه وجوب تصدي برخی مشـاغل   همچون

) یا حرمت بیع و اجاره اموال به کسانی که آن را براي ارتکاب 330، ص1422اصفهانی، 
) 126ص ،1427/ فاضـل لنکرانـی،   497ص ،]تـا  بی[خمینی، ر.ك: برند ( کار می حرام به

ارتکـاب    کننـده  علـت توجیـه   نـوان ع بـه قرار گرفته است. برخی فقها حتی دفع منکر را 
ـ   همچون  اند؛ دانسته ی از محارمعضب ر.ك: اذن مالـک ( دون تصرف در امـوال دیگـري ب

کـه   در حدود و ثغور اعمال ایـن قاعـده درجـایی    باوجوداین ؛)480ص ،]تا بی[ خمینی،
شـود،   سازي فردي که درصدد بزهکاري اسـت) مـی   مشمول عنوان تعجیز فاعل (ناتوان

آنجاکـه  ایشـان معتقدنـد    .اند شدهقائل . برخی میان دو حالت به تفصیل نیستنظر  اتفاق
پـذیرد، مصـداقِ مجـازات     اتالف و تصرف در اموال وي صورت می راه تعجیز فاعل از

که  ، ولی درصورتینیستدلیلی بر وجوب آن دلیل  همین بهو است از ارتکاب جرم  پیش
باب و جهاتی باشد که وي را بر ارتکاب بزه دن اسکرمهیان  واسطه سازي بزهکار به ناتوان

توجهی به آنکه مصداق معاونت بـر   صورت واجب و بی سازد، تعجیز وي دراین قادر می
اي نیز فتواي خـود   ). عده71ص ،1، ج1418باشد (الري،  ارتکاب حرام است، حرام می

یشان در مفاسدي نظر ا که در مقام پیشگیري از وقوع آنیم. بهاند  کردهرا دائرمدار منکري 
مانند رواج قمار، شـرب   ،نیستراضی دانیم شارع مقدس درهرحال به وقوع آنها  که می

ي کـه نظـام جامعـه اسـالمی را     دیگر خمر علنی، قتل و کشتار، تخریب اموال و مفاسد
توان ممانعـت   در جرایم غیرمهم نمی ولیسازد، ممانعت از آنها واجب است،  مختل می

، 1416د (تبریـزي،  کـر تلقی بـه وجـوب    ،ناسازي مرتکب ناتوان راهاز از ارتکاب آنها را 
  ).373ص ،1413/ منتظري، 101ـ100ص ،1ج



  ...در  یکاربست قاعده دفع منکر در قلمرو خانواده با کاوش  
107

 

  مستندات قاعده .1ـ2
  مالحظـه  چراکـه  ؛گیـرد  قاعده وجوب دفع منکر در عداد قواعد تنصیصی قرار نمـی 

 ؛اصـطیاد شـده اسـت   منابع روایی، حاکی از آن است که قاعده مزبور از برخی نصوص 
صدور یافته باشد.  عین الفاظ آن در قرآن کریم یا از ناحیه مقدسه ائمه معصومآنکه  یب

به پیشگیري از وقوع طور مستقل  بهعقل نیز ؛ زیرا این قاعده جنبه ارشادي داردهمچنین 
بیـان  دلیـل   همـین  ؛ بـه نـد ک ویژه در قلمرو خانوادگی، حکـم مـی   منکرات در جامعه و به

بـه  اکنـون   مـذکور  باشد. با مقدمـه  مؤید چنین حکم عقلی میمستندات شرعی ازجهت 
  پردازیم. بررسی برخی مستندات ناظر بر قاعده وجوب دفع منکر می

صرفاً بر جنبه سلبی  ،اند قاعده مورد استشهاد قرار گرفته جهتبرخی مستندات که در
 د:شو دست اشاره می ازاینهایی  به نمونه درذیلقاعده دفع منکر داللت دارند. 

خداونـد متعـال در ایـن آیـه خطـاب بـه        :سوره مبارکه احزاب 32آیه شریفه  )الف
قُلْـنَ قَـوالَ    قَلْبِه مرَض و یف يالَّذ طْمعیفَالَ تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَ« :فرماید می پیامبر اکرمهمسران 

گفـتنِ   تـوان بیـان داشـت چـون سـخن      در تقریب استدالل به آیـه شـریفه مـی   ». معرُوفاً
گفـتن   شود، خداوند متعال سـخن  انگیز سبب بروز فساد و تهییج افراد بیماردل می هوس

گونه که برخی  همان کرده است.را حرام  کننده شکل شایسته را واجب و تکلم تحریک به
 ــ  و نـه نفسـیِ   ـاز آیـه شـریفه حرمـت طریقـی       ،انـد  نظران نیز اظهـار داشـته   صاحب

 دیگر عبارت به ؛)224ص ،1419شود (شبیري زنجانی،  ه میانگیز استفاد گفتن هوس سخن
ن یافته است. چنین رفتاري به ارتکاب منکر تعیشدن  لحاظ قابلیت منجر حکم تکلیفی به

حرمت نظـر بـا    همچونآن را در فروعات دیگري  ،فقها با الغاي خصوصیت از این آیه
  اند. ) مورد استناد قرار داده223ص همان،ر.ك: ریبه (
کند دوستی داشتم که کاتب دیوان  نقل می حمزه بیا بن علی :حمزه بیا بن علیروایت  )ب

 .بگیـرم برایش وقـت مالقـات    صادقدر حکومت اموي بود. از من خواست تا از امام 
خطاب به  امام .از شغل و وضعیت خویش گفت ،رسید که خدمت حضرت هنگامی

  فرمود: يو
 لما جماعتهم یشهد و عنهم یقاتل و الفیء لهم یجبی و تبکی لهم من وجدوا ۀمیأ بنی ان لوال
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(عـاملی،   یدیهمأ فی ماوقع الإ شیئاً ماوجدوا یدیهمأ فی ما و الناس همکتر ولو حقنا سلبونا
  ).199ص ،17ج ،1409

امیـه و   یافتن بنـی  علت قدرت امام ،شود گونه که از روایت مزبور استفاده می همان
. اسـت  را در همکاري و خدمت برخی مردم به ایشان دانستهدر ستمکاري آنها  توانایی

برخی فقها با الغاي خصوصیت از موضوع روایت مذکور، شمول آن را نسبت به رفتـار  
 انـد  کردهدنبال دارد، استفاده  هرکس که ترك فعل او بازداشتن دیگري از بزهکاري را به

  ).73ص ،1، ج1411(انصاري، 
کـه درذیـل    جـاي تأمـل دارد   ،و هم ازحیث داللتسند  لحاظ بهروایت مذکور هم 

  :شود بررسی می
داننـد   نظـران روایـت مزبـور را ضـعیف مـی      بسـیاري از صـاحب   :نقد سـندي الف) 
اي کـه   گونـه  بـه  ؛)181ص ،1تا]، ج / موسوي خویی، [بی62ص ،19، ج1404(مجلسی، 

). ایـن  482ص ،1، ج1413اند (طباطبـایی قمـی،    دیگر نیازي به بررسی داللت آن ندیده
 نـد. ک نقل مـی  حمزه بطائنی بیا بن علیو وي از  حماد بن عبداهللاز  اسحاق بن ابراهیمروایت را 

کـه برخـی رجـالیون بیـان      گونه همان، ولی مذهب بود واقفی ،حمزه بطائنی یاب ابن هرچند
 ،فرد معتبر و مورد اعتمـادي بـود   کاظماز شهادت امام  پیشوي تا ازآنجاکه  ،اند دهکر

روایات مأخوذ از رو  ازاین ؛وجود ندارد ،ضعفی که مانع از اخذ حدیث از وي باشد نقطه
 ولـی ، )5142ص ،1419او در دوران عدم انحرافش مشـکلی نـدارد (شـبیري زنجـانی،     

 اسـحاق  بن ابراهیمیعنی دو نفر میان مردد  اسحاق بن ابراهیمتوثیق نشده است.  حماد بن عبداهللا
 است که از ائمه اسحاق احمري بن ابراهیمکه فرد موثقی بوده و  هادياز اصحاب امام 

عنـه   و اینکـه مـروي   حمـاد روایـت وي از    قرینـه  بـه  .تضعیف شده استکرده، روایت ن
 واسـت   احمـري و همـان  اشود که  ، استفاده میاستاز مشایخ کلینی  محمد بندار بن علی

همچـون  باید گفت برخـی فقهـا مؤیـداتی     باوجوداینباشد.  روایت ضعیف می رو ازاین
انـد   عمل اصحاب به روایت و نقل آن در کتب معتبر را جابر ضعف سند حدیث دانسته

ایـن روایـت را    کلینـی تـوان گفـت اگـر     درپاسخ می .)209ص ،1416(مکارم شیرازي، 
بسا با اتکا بر شهادت ایشـان در دیباچـه کتـاب شـریف      ، چهکرد میشکل مرسل ذکر  به
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سند روایت ازآنجاکه ، ولی بتوان بدان عمل کرد ،بر صحت روایات منقول در آن یکافال
ت حجیت مثبِ ،الکافی رف نقل آن در کتاب معتبر، صاست ذکر و ضعف آن مدلل گشته

واسـطه عمـل مشـهور نیـز      مبناي جبران ضعف سند خبر بهبراین  . افزونآن نخواهد بود
 جاي تأمل دارد.

استناد به روایت وارد   چگونگیداللت نیز اشکاالت متعددي بر ازنظر  :نقد داللیب) 
زیرا احتمال دارد خصوصیت سلب  ؛الغاي خصوصیت توجیه محکمی ندارد ،اوالً ؛است

منشـأ بسـیاري از معاصـی دیگـر      اسـت و گـاهی  ترین محرمات  خالفت که جزء بزرگ
 ؛)219ص ،1، ج1429شود، مبنـاي چنـین حکمـی بـوده باشـد (حسـینی روحـانی،         می

که شارع مقـدس بـه    اند روایت را ناظر بر معاصی مهم دانستهآشکارا اي  رو عده ازهمین
از بروز  شکلهر واجب است به ،نزد موالبودن  ازباب مبغوض و نیست راضی آنها تحقق

بر خالف گناهان غیرمهم که صرفاً مشمول الزامات نهی  شود؛جلوگیري آنها  و استمرار
ــا358ًص ،2، ج1415از منکرنــد (منتظــري،  اشــکال دیگــر نــاظر بــر اخــص از  ،). ثانی

همکـاري بـا    ،مـورد روایـت   ؛ زیـرا اثبات قاعده است براياستناد بر روایت بودن  مدعا
باشـد و بـر وجـوب     ترك آن واجـب مـی  رو  ازایندارد؛ که حرمت نفسی است ن اظالم

داللـت   ،شـد  ان خواهنـد دیگـر  ازسويخودداري از اعمالی که بعداً سبب ارتکاب گناه 
 ).101ص ،1، ج1416ندارد (تبریزي، 

و در دارنـد  نظـر   جنبه منفی قاعده وجوب دفع منکر را مطمـح گفته فقط  پیشدالیل 
کـه قاعـده در    درحـالی  انـد،  انحراف و گناه سازي زمینه از اجتناب به اشخاص الزام مقام

 دیگران است؛ بزهکاريهاي  زمینهبردن  ازمیان به افراد تکلیف دنبال تر به سطحی گسترده
عد ترین مستنداتی که هر دو ب باشند. از مهم نداشتهنقشی آنها  پیدایش در خود اگر حتی

سوره مبارکـه تحـریم اسـت. خداونـد      ششمگیرد، آیه شریفه  دربرمیایجابی و سلبی را 
مکلـف  مؤمنان را به حفظ خـود و اهـل خـویش از عـذاب الهـی      مذکور، متعال در آیه 

». قُودهـا النَّـاس والْحجـارةُ    نَاراً و کمیأَهل آمنُوا قُوا أَنفُسکم و نَیالَّذ هایأَ ای«فرماید:  میو کند  می
معنـا کـه    یندب ؛گیرد دربرمین، اطالق آیه اسالیب ایجابی و سلبی هردو را امحقق ازمنظر

 میـان را از معاصـی  ورود در  زمینـه  دهند کـه  انجام را اعضاي خانواده هم باید کارهایی
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 زنـدگی  نـوع درمـورد   مـثالً  ؛از اقدام به برخی امور اجتناب ورزند باید گاهی هم ،ببرد
 گنـاه سـبب   رفتـار  آن که نندک رفتار اي گونه به شوهر و زن است ممکن ،خانواده درون

شـود   شـامل مـی   نیز ترك را و عدمی این مقدمات ،صورت داللت آیه وقایه دراین؛ شود 
  .)21/9/1386 سه(اعرافی، جل

مطلق قاعده را  طور بهبرخی کند که هرچند  حکایت میتتبع در عبارات فقهاي امامیه 
/ سـبحانی،  1482ص ،1419انـد (شـبیري زنجـانی،     و نپذیرفته اند مستند به دلیل ندانسته

ن اعتبـار  ابسـیاري از مخالفـ  اسـت  )، آیه شریفه وقایه سـبب شـده   108ص ،1، ج1417
/ 122ص ،2، ج1418(موسوي خـویی،  کنند قاعده، آن را در بستر امور خانوادگی قبول 

تفصـیل   دلیل اهمیت موضوع داللت آن را در گفتار بعدي بـه  ). به68ص ،1415تبریزي، 
  د.کربررسی خواهیم 

  داللت آیه وقایه بر قاعده وجوب دفع منکر .2
متضمن مباحثی مرتبط بـا خـانواده اسـت.    مدنی بوده که هاي  سوره تحریم از سوره

  فرماید: خداوند متعال در آیه ششم این سوره می
مالَئکۀٌ غـالَظٌ   هایقُودها النَّاس والْحجارةُ علَ نَاراً و کمیأَهل آمنُوا قُوا أَنفُسکم و نَیالَّذ هایأَ ای

ایـد، خـود و    اي کسانی که ایمان آورده :ؤْمرُونَیما فْعلُونَی اللَّه ما أَمرَهم و عصونَیشداد الَ
هاسـت. آتشـی کـه     هـا و سـنگ   تان را از آتشی حفظ کنید که هیـزم آن انسـان   خانواده

اند که هرگز از آنچه خداونـد بـه آنهـا     گیر بر آن گمارده شده فرشتگانی خشن و سخت
  دهند. انجام می ،اند شده کنند و آنچه را به آن امر سرپیچی نمی ،دهد فرمان می

مردم را از آتش دوزخـی کـه هـم از تجسـم اعمـال و درون       مذکور خداوند در آیه
 ،گیرد میسرچشمه بیرونی هاي  ) و هم از سنگ334، ص19، ج1417آدمیان (طباطبایی، 

ند. ا آتشی که فرشتگانی با اوصافی که در آیه بیان شده است، بر آن گمارده ؛دهد انذار می
آیه به اهل ایمان امر شده است خود و اهل خویش را از گزند این آتـش حفـظ    در این

این امر هاي  مؤلفهباره  دهد. دراین را شکل می حاضر امري که محط بحث در مقاله کنند؛
  خواهیم کرد.بررسی  باشد، میکه شامل مخاطب، محتوا و موضوع امر را 
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  مخاطب امر .2ـ1
. مخاطب این آیه را در چنـد فـراز   است» الذین آمنوا یا أیها«مورد بحث ه مأمور در آی

  :کنیم میتبیین 
عـام  » یا أیها الذین آمنـوا «اند خطاب  ند. برخی بیان داشتها مخاطب اهل ایمان .نخست

). ایـن  51ص، 1392گیرد (اعرافـی و موسـوي،    دربرمیاست و مؤمنان و غیرمؤمنان را 
اطالقـی   بنابراین ؛ندا آورندگان ایمان ،زیرا منصوصِ این خطاب ؛گفته قابل توجیه نیست

ل این امر را اینکه خداوند متعا ولی، حساب آورد ندارد که بتوان اغیار را داخل در آن به
که مجرد اعتقادیافتن بـه   باشدبسا تأکیدي بر این نکته  ده است، چهمتوجه اهل ایمان کر

با عمل باشد همراه بلکه باید این ایمان  ،کند دین براي گرفتارنشدن به دوزخ کفایت نمی
انـد،   )، اما کسـانی کـه از اسـاس ایمـان نیـاورده     441، ص28، ج1365(صادقی تهرانی، 

  ).76، ص13، ج1378ند (طیب، ا نند، مخلد در عذابکدر مقام عمل مراقبت  اندازههر
کر بیـان  مـذ   ند. مخاطب امر مذکور در آیه بـه صـیغه  ا دوم. مخاطب اعم از مردان و زنان

فقـط  شود که تکلیـف   اي ین شبههچنبروز  سببتواند  له میئاین مسدلیل  همین بهشده است، 
موجب این امر الهـی مسـئولیتی    به دیگرانپدر است و همچون متوجه اعضاي ذکور خانواده 

ایـن اسـتظهار قابـل دفـاع      1.)120، ص1، ج1429نخواهند داشت (سـند بحرانـی،   گونه  این
؛ رود کـار نمـی   مؤنث به برابرمذکر همواره در  در استعمال زبان عربی، صیغه ،زیرا اوالً ؛نیست

حتـی   ،شوند؛ ثانیاً در سیاق مذکر مطرح می ،رود کار می هایی که براي نوع انسان به صیغه زیرا
مذکر را نیز نپذیریم، باید گفت در خطابات قانونی و شرعی درصـورت    اگر وضع عام صیغه

فقدان قرینه، جنسیت موضوعیت ندارد و اصل بر الغاي خصوصـیت از آن اسـت (اعرافـی،    
تکلیـف بـه صـیانت    اساس  )؛ براین318ص ،3، ج1429/ انصاري شیرازي، 6/9/1386جلسه 

واده مانند پدر، برادر یا شوهر، شـامل  عالوه بر اعضاي ذکور خان ،خود و اهل از عذاب الهی
  اي همگانی است. شود و وظیفه اعضاي مؤنث نیز می

                                                   
 یعولـون  من على و النساء على امونالقو الرجال هم ۀاآلی فی المخاطب أن« :آمده استگونه  این. در اثر مذکور 1

  ».والتزکیه األدب على ۀرعای و ۀوالی لهم ممن أي األوالد، من
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  موضوع امر .2ـ2
تکلیف مردان و زنان مؤمن به صیانت از ابتالي به آتش جهنم، به  بارهدیگر در  مسئله

  ن اشاره شده است.داب» أنفسکم و أهلیکم«گردد که با تعبیر  موضوع آن برمی
تکلیف مخاطب به محافظـت از خـویش دربرابـر عـذاب دوزخ     » سکمنفأ«منظور از 

اي از وجـود او   ت، فرزندان شخص را با ایـن تعلیـل کـه پـاره    اي از اهل سنّ است. عده
، ولـی  )195، ص18، ج1364انـد (قرطبـی،    در حکم نفـس او دانسـته   ،روند شمار می به

  اند. کردهترین مصادیق اهل تلقی  فرزندان را از برجسته مفسراناغلب 
 چهـارچوب و آن را بـه   اند عی درنظر گرفته، برخی معناي بسیار موس»هلأ«درمورد 

معتقدند هر پیـرو نسـبت بـه پیشـوا و هـر       اند و نکردهخانواده و خویشاوندان محصور 
متوجـه   یمسـئولیت  بنـابراین چنـین   ؛رود شمار مـی  تحت امري نسبت به مدیر، اهل او به

) کــه 442، ص28، ج1365شــود (صــادقی تهرانــی،  مــیرهبــران دینــی و سیاســی نیــز 
مقتضـی معصـیت   را بلکه هرآنچـه   کنند،از ارتکاب گناهان جلوگیري  تنها نهند ا موظف

). در این تفسیر قرابـت مـدخلیتی   121، ص1، ج1429ببرند (سند بحرانی،  میاناز، باشد
لغوي اهـل  ). یکی از معانی 560، ص1ق، ج1419در صدق اهل ندارد (صادقی تهرانی، 

، 5، ج1416/ طریحـی،  345، ص1، ج1420نیز پیروان و اتباع شخص است (حمیـري،  
  را تقویت کند. ییین معناچنتواند  ) که می314

 ؛انـد  دهکـر قی بـراي اهـل لحـاظ    معناي مضـی  ،امامیه و اهل تسنن مفسراناغلب اما 
معیار را در یکـی  . بعضی شود دیده نمیاهل اتفاق نظر   حصر دامنه  چگونگیدر  هرچند

رحـم، خویشـاوندي و ازدواج     صـله   واسطه و نیز ارتباط بهبودن  تحت امر  از دو ضابطه
اي مالك تعیین اهـل را نـاظر بـر     ). عده318، ص3، ج1416اند (موسوي خویی،  دانسته

که مراقبت و سرپرستی آنها با مکلف اسـت  اند  پنداشتههمسران و اوالد  همچونکسانی 
که شـخص  را از طرفداران همین مبنا افرادي  عضیب .)427، ص2م، ج1999(نخجوانی، 

شامل خویشاوندان سببی و نسبی درجه اول و دوم ماننـد   ،نسبت به آنها مسئولیت دارد
 .)455، ص16، ج1404اند (حسینی همدانی،  برادران و خواهران دانسته ،زوجه، فرزندان

خـواهر و   ،از همسـر، فرزنـد، بـرادر   النفقـه اعـم    معیار اهـل را در افـراد واجـب    برخی
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 دلیـل  همـین  شاید بـه  .)58، ص10تا]، ج اند (حقی بروسوي، [بی خدمتکاران فرض کرده
، 28، ج1418انــد (زحیلــی،  اهــل را شــامل زوجــه، اوالد وخـدمتکاران دانســته  اي  عـده 
انـد   داخـل در آن دانسـته   ، یـاران شـخص را نیـز   ن به این مبنااز قائالاي  عده .)317ص
  ).185، ص11، ج1377ائري تهرانی، (ح

باتوجه به آنکه آیه شـریفه درمقـام وضـع     گفتباید مذکور در مقام ارزیابی نظرات 
اصل  جهتباید دررسد  مینظر  بهاست، نیز مفهومی ذومراتب » هلأ«بوده، حکم وجوب 

 و بـاال  پایین، والدین و بـه  د که همسر، فرزندان و بهکربه قدر متیقن از آن بسنده  ،برائت
ن شـود. البتـه برخـی از قـائال     مـی شامل  را کنند که با او زندگی می یبرادران و خواهران

اند (اعرافـی، جلسـه    داخل در تعریف اهل دانسته نیزتفسیر حداقلی، عروس و داماد را 
شـخص    ). پذیرش چنین تعمیمی در مواردي که عروس یا دامـاد در خانـه  5/10/1386

چـه   ؛خالی از وجه نیست ،واحدي تلقی شوند  که عرفاً خانواده اي گونه به دارند،اقامت 
نیز تعریف  »اند دهکرکسانی که با فرد در مسکن واحدي اجتماع «معناي  در لغت، اهل به

  ).96، ص1412شده است (راغب اصفهانی، 

  محتواي امر. 2ـ3
  وظیفـه اعضاي خانواده نسبت به خود و یکدیگر چه تکلیفی دارند؟ باید دید اکنون 

قـوا أنفسـکم و   « :از آتش دوزخ است ي دیگرصیانت خود و اعضا ،ح در آیه شریفهمصرّ
  ».أهلیکم ناراً
معنـاي حفـظ و    جمع امر حاضر از مصدر وقایه است. وقایـه نیـز بـه   » قوا«واژه 

رسانند  یا آسیب می دهند میدربرابر عواملی است که آن را آزار  مراقبت از یک شیء
  ).881، صهمان(

و اهل خویش است کـه   یشخو نخست،مفعول  ؛شود وقایه با دو مفعول متعدي می
آتشی که از افتادن در آن انـذار داده شـده اسـت.     ،شود و مفعول دوم از آنها صیانت می

مـدلول التزامـی ایـن امـرِ      زیـرا  ؛اختیار مکلف نیست به ،است که افتادن در آتش روشن
امـوري اسـت کـه سـبب      دربرابـر  یشو اهـل خـو   یشخداوند متعال، محافظت از خو
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. منظـور از  )391ص ،2ج ،1416 جـزي،  ر.ك: ابن( گرفتاري در آتش دوزخ خواهند بود
ه اعـم از آنکـه در حـوز    ؛چنین اموري درواقع ترك واجبات و انجـام محرمـات اسـت   

اعتقاد، اخالق و عمل قرار گیرند و منصرف از مستحبات و مکروهات اسـت (اعرافـی،   
  1).7/9/1386جلسه 

انجـام واجبـات و تـرك محرمـات       واسـطه  حفظ خویشتن از ابتال به عذاب الهی به
خود را نیز از آتش اخروي محافظت   توان خانواده اینکه چگونه می ولی، شود حاصل می

دیگر تکلیف مأمور نسبت به بازداشتن اهل خـویش از   عبارت به ؛د، محل بحث استکر
قابـل تصـویر اسـت؟     شـکلی و اتیان محرمات) به چه  ارتکاب منکرات (ترك واجبات

به برداشت ما از محتوا و شمول قاعده اصطیادي وجوب دفع منکر  پرسشپاسخ به این 
  دارد.بستگی 

صـیانت    مفاد آیه مبنـی بـر وظیفـه    اهل سنّت،و اندیشمندان امامی و  مفسراناغلب 
بیانگر الزام بر نصیحت و دعوت از ایشـان  فقط خانواده از گرفتاري در آتش اخروي را 

امـر بـه    چهـارچوب به انجام تکالیف شرعی و برحذرداشـتن از ارتکـاب محرمـات در    
  2.اند معروف و نهی از منکر دانسته

نقل شده اسـت. در   باره دراینترین دلیل این برداشت مشهور، روایاتی است که  مهم
 صـادق آیـه وقایـه از امـام    درمـورد  که  ستا نقل شده بصیر ابیاز  ابراهیم بن علیتفسیر 

                                                   
 انجام بوده، متعال خداوند خشنودي چیزي است که سبب ترك اموري چنین از منظور ،برخی زعم به .1

 ظلحا تفسیر به این .)441ص ،28ج ،1365 تهرانی، صادقی( دارددنبال  به را تعالی باري ناخشنودي آن
  رسد. نظر نمی قابل توجیه به ،گیرد آنکه حوزه مستحبات و مکروهات را نیز دربرمی

، 1405 ،يراونـد / 51، ص10]، جتـا  ی[ب ،ی/ طوس477، ص10، ج1372 ،یطبرسدر این زمینه ر.ك:  .2
ـ  ،یلـ ی/ مقدس اردب363، ص1ج  ،یکاشـان  ضی/ فـ 153، ص9، ج1404 ،ی/ مجلسـ 571]، صتـا  ی[ب

/ 334، ص13، ج1368 ،يمشـهد  ی/ قمـ 380، ص2]، جتـا  ی/ فاضل جواد، [ب196، ص5ق، ج1415
، 7، ج1426 ،یقمــ یی/ طباطبــا1482، ص1419 ،یزنجــان يری/ شــب191، ص6، ج13713 ،یکاشــان

ـ  ی/ صـادق 185، ص11، ج1377 ،یتهران ي/ حائر160ص  ،ي/ مـاورد 442، ص28، ج1365 ،یتهران
، 1418 ،يضـاو ی/ ب194، ص18، ج1364 ،ی/ قرطب107، ص28، ج1412 ،ي/ طبر43، ص6]، جتا ی[ب
، 1413 ،ي/ حجاز58، ص10]، جتا ی[ب ،يبروسو ی/ حق351، ص14، ج1415 ،ی/ آلوس225، ص5ج
  .344، ص9، ج1412 ،يمظهر/ 476، ص14]، جتا ی[ب ،ي/ طنطاو705، ص3ج
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ایشان را بـه  : فرمود چگونه اهل خود را از آتش دوزخ حفظ کنند؟ حضرت :پرسیدند
امر نما و از آنچه خداوند آنها را از آن نهی  ،ن دستور داده استداآنچه خداوند آنها را ب

اي و اگـر   بازداشـته دنـد، آنهـا را از عـذاب    کراگر از تو اطاعت  !نهی کن ،فرموده است
). در روایـت  377ص ،2، ج1404اي (قمـی،   دهکرات عمل  نافرمانی کردند، تو به وظیفه

کـه چـون آیـه وقایـه نـازل شـد، مـرد        است نقل شده  صادقدیگري از حضرت امام 
من از مراقبت از خودم عاجزم، اینک نسبت به اهلـم   :مسلمانی گریست و اظهار داشت

ـ  :فرمود رامی اسالمام؟ نبی گ نیز مکلف شده ن امـر  دااگر آنها را به آنچه خویشتن را ب
کنـد   کفایت مـی  ،نهی کنی نیزکنی، آنها را  کنی، امر نمایی و از آنچه خود را نهی می می

اخبـاري بـا همـین مضـمون      ،ت). در مصادر اهل سن500ّـ499ص ،9، ج1429(کلینی، 
آیه وقایـه را   نبی گرامی اسالمچون است که نقل شده  اسلم بن زیدوارد شده است. از 

نـیم؟  کرا از آتـش حفـظ   یش چگونـه اهـل خـو    :شـد پرسـیده  تالوت فرمود، از ایشان 
ـ امـر   ،ایشان را به آنچه مورد رضایت خداوند اسـت  :فرمود حضرت د و از آنچـه  کنی

در روایـت   .)244ص ،6، ج1404نهی کنید (سـیوطی،   شود، میناخشنودي ایشان  سبب
 :کـه فرمـود  اسـت  آیه وقایه نقل شده  درباره علـی  حضرتدیگري در مصادر عامه از 

  ).107ص ،28، ج1412نید (طبري، کاهل خود را بیاموزید و ادب 
دیگر داللت آیه وقایه بر قاعده وجوب دفع منکر منتفـی   مذکور،با پذیرش برداشت 

عمومـات   چهـارچوب در همان  باره دراینتکلیف اعضاي خانواده ؛ درنتیجه خواهد بود
که برخـی مقتضـاي    درحالی ،خواهد بوددیگران امر به معروف و نهی از منکر نسبت به 

تکلیف موضوع آیه را به تعلیم و تربیت و امر و نهی زبـانی اعضـاي خـانواده محـدود     
ر.ك: و تمهید محیط پاك و عاري از هرگونه پلیدي و نقـص در ایـن فضـا (    اند ندانسته

اجبار ایشان بر امتثال از اوامر الهی و بازداشتن  و )451ص ،18، ج1421م شیرازي، مکار
 ،10، ج1420/ ابوحیان اندلسـی،  1050ص ،1408سعدي،  آلر.ك: از ارتکاب منکرات (

) حتی اگر مستلزم 538ص ،8، ج1383/ دروزه، 317، ص28، ج1418/ زحیلی، 213ص
فاضـل  ر.ك: ) یا ایراد ضرب (261ص ،6، ج1427تبریزي، ر.ك: اموري چون تجسس (

کننـده   فرزنـدان از مـدارس غربـی گمـراه     کردن خارج و )518ص ،1تا]، ج لنکرانی، [بی
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انـد. ایـن    ) باشد را نیز بر مکلف واجب دانسـته 409ص ،1422طباطبایی حکیم، ر.ك: (
پیش رفته است که دفـع منکـر را در    آنجابرخی اندیشمندان اسالمی تاازسوي برداشت 

 بـراي اندیشـی   اي کـه بایـد عـالوه بـر چـاره      گونـه  بـه  ؛اند خانواده واجب دانسته  عرصه
 ،1، ج1429وقوع آنها را نیز زایل ساخت (سند بحرانی، هاي  جلوگیري از معاصی، زمینه

اند (طباطبـایی   ظهور آیه را مقتضی وجوب دفع منکر دانستهاساس  براین)؛ 121ـ120ص
  ).161ص ،7، ج1426قمی، 

گونه که به حفـظ   کند که شخص همان استفاده می گونه ایناز آیه وقایه  خوییمحقق 
، همین وظیفه را نسـبت بـه افـراد تحـت     باشد مکلف میخویشتن از ارتکاب محرمات 

که نسبت به افراد بیگانه چنین الزامی نـدارد (موسـوي خـویی،     درحالی ،سرپرستی دارد
دفع منکر در حـوزه خـانواده پاسـخ    ن داللت آیه بر قاعده ا). مخالف122ص ،2، ج1418

در روایات آمده است اگر اهل خود را نسبت به ارتکاب منکر تذکر دهد و مؤثر  :اند داده
کند و دلیلی که مقتضی رفع ید از این فـراز   کفایت می ،دهکرواقع نشود، به وظیفه عمل 

حتجـاج بـا   بنابراین آیه مورد ا ؛)1483ص ،1419شود (شبیري زنجانی،  دیده نمی ،باشد
ـ    نمی ،لحاظ اخبار مفسر عی کـه  تواند داللتی بر وجوب دفع منکر در چنـان معنـاي موس

معتقد اسـت چنـین    جـواهر داشته باشد. صاحب  کند،مقتضی منکر را ایجاب   حتی ازاله
د که مراحل حمل کرکه ظهور در کفایت اقدام لسانی دارند، باید بر نصوصی را روایاتی 

تـوان شـامل اقـداماتی     امر و نهی خانواده را میبنابراین  ه باشند؛کرداشد را نیز تصریح 
  ).382ص ،21، ج1404ایراد ضرب نیز دانست (نجفی،  همچون

روایات از حفـظ از  تفسیري که در مبناي حمل ظاهر بر نص،  برن امعاصراز برخی 
 مرحلـه از نخسـتین  را نـاظر بـر بیـان     شده است آتش به امر به معروف و نهی از منکر

نکه در مقـام  آ ییابد، ب آن تحقق می  واسطه اند که پیشگیري از گرفتاري به مراحلی دانسته
نصیحت و ارشاد   بر این امر داللت دارد که مکلفی که وظیفهفقط آیه زیرا ؛ تحدید باشند

همچنین روشـن  نسبت به گناه متعاقبِ مرتکب مسئولیتی ندارد. است، عمل آورده  را به
  عروف و نهی از منکر حتی نسبت به افراد غیرخویشاوند نیز بـه مرتبـه  است که امر به م

ایراد ضـرب   همچونبلکه با رعایت شرایط مراتبی  نیست،منصوص در روایات محدود 



  ...در  یکاربست قاعده دفع منکر در قلمرو خانواده با کاوش  
117

 

توان پذیرفت تکلیف فرد نسبت به  نمیدلیل  همین به ؛و شدیدتر از آن واجب خواهد بود
دیگـران  او نسـبت بـه   ه تـر از وظیفـ  خویشاوندان به تذکر زبانی مطرح در روایات و کم

  ).122ص ،2، ج1418(موسوي خویی،  باشدمحدود 
مراتب بعـدي امـر    است نخست آنکه گفته شده ؛مبنا شبهاتی وارد شده است این بر

اي که مواردي چون ایراد ضرب را دربرگیـرد، صـرفاً    گونه به ،به معروف و نهی از منکر
). دومین اشکالی که بر این 107، ص1، ج1417دراختیار حاکم اسالمی است (سبحانی، 

محـذور تحدیـد قلمـرو     بعضـی بـا رد   باشد. لحاظ اولویت می به است، نظر گرفته شده
آنهـا نسـبت بـه      تدابیر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به خویشـاوندان و توسـعه  

ناظر بر عمـوم مراتـب    ،روایات مفسر آیه وقایه نسبت به دیگر نصوصمعتقدند دیگران 
قلبی، لسانی و یدي امر به معروف و نهی از منکر، اخص مطلق است و مخصـص آنهـا   

تمسک به مراتب فراتر از تذکر زبـانی ماننـد ایـراد ضـرب نسـبت بـه        چراکه ؛باشند می
او از محیط خانواده و شدن  جدا همچونمعتنابهی هاي  مفاسد و آسیب ،اعضاي خانواده

کـه   درحالی ،ببرد میانتربیتی او را از  دنبال داشته باشد که دیگر زمینه ا بهاو ر  قطع رابطه
  ).4/10/1396دار، جلسه  زنده افراد بیگانه منتفی است (شبدرمورد چنین آثاري 

 همچـون اصل حصر مراتـب شـدیدتري    ،توان گفت اوالً درپاسخ به این شبهات می
اگر مراتـب   ،ثانیاً ؛شهور فقهاستخالف مسلک م ،حاکم اختیار انحصار در ضرب ایراد

تري منجر شود، وجـوب آن بـا    به مفاسد بزرگ نیز دیگرانباالتر نهی از منکر نسبت به 
التزام به خصوصیت براي خانواده وجاهتی ندارد. در کنار ؛ بنابراین شود می رو روبهمانع 

د که دفع یا نهـی از منکـر در   کرتوان به روایات متعددي استناد  می ،حلیهاي  این پاسخ
دسـتور نبـی    ؛ ماننـد ده استکرمحیط خانواده را با اقدامات فراتر از تذکر زبانی تجویز 

و  1)59ص ،1407شوهر (شیخ طوسی، ازسوي بر زنا  مصرّ  مکرم اسالم به حبس زوجه
فقهـا   2.)266، ص14، ج1429(کلینـی،   ولـی ازسوي ایراد ضرب تأدیبی فرزندان ه اجاز

                                                   
مرأتی التدفع ید المس، قال: فطلقها، فقـال یـا   إاهللا إن  ، فقال: یا رسولقال: جاء رجل إلی النبی عبداهللا عن أبی« .1

  .»مسکهاأحبها، قال فأاهللا إنی  رسول
م تضربه؟ فقلت: ربمـا  : ربما ضربت الغالم فی بعض ما یحرم؟ فقال: و کعبداهللا عمار قال: قلت ألبی بن عن إسحاق« .2
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 ،تربیت وي متوقف بر آن است که درجاییرا ایراد ضرب فرزند  ،ستناد همین روایاتا به
  ).285، ص1412اند (موسوي گلپایگانی،  دهکرتجویز ن

بـه  شـدن   وجوب ازدواج کسی که بیم آلوده ماننددرهرصورت احکام فقهی متعددي 
ـ   او میدرمورد حرام   ،5، ج1410/ شـهید ثـانی،   416ص ،3، ج1420ی، رود (عالمـه حلّ

)، حرمت ازدواج دختر شیعه بـا غیرشـیعه   483ص ،5، ج1419/ طباطبایی یزدي، 85ص
 کـردن  )، حرمت خلوت330ص ،1تا]، ج خوف گمراهی هست (تبریزي، [بی که درجایی

 ،1، ج1426رفتن از چنین مکانی بر ایشـان (خمینـی،    مرد و زن نامحرم و وجوب بیرون
)، وجــوب 179ص ،1417فی مازنــدرانی، / ســی457ص ،1، ج1429/ ســبحانی، 512ص

ندارد  را اي که قدرت حفظ خود از گناه همبستري در فواصل کمتر از چهارماه با زوجه
اعم از سـلبی و   ـابتناي حکم وجوب اعمالی   و )121ص ،2، ج1418(موسوي خویی، 

  سازد.بر قاعده وجوب دفع منکر را روشن می ـ ایجابی

  نتیجه
 منکـر  وقـوع  از بتوانـد  کـه  اسـت  تدبیري گونههر جوبو درصدددفع منکر  قاعده
با وضع  یگاهاساس  سازد؛ برهمین همراه محدودیت آن را با باره دراین یا کند پیشگیري

 و تسـهیل  را اندیگـر  ازسوي منکر وقوع تواند می آنها اقدام که را کسانی وجوب، حکم
 وجـوب  حکـم  متعلـق . نـد ک مـی مکلف  بزهکار به مساعدت عدم به ،نماید سازي زمینه

 اعمـال  و هـم  مسـکر   سـازنده  بـه  انگـور  نفروختنهمچون  سلبی اقدامات هم دراینجا
 از ناشـی  گمراهـی  درمعـرض  کـه  فرزندي به شرعیهاي  آموزه دادن تعلیم مانند ایجابی

 عـالوه مذکور  قاعدهشود. ازسویی  می شامل را است منحرفهاي  گروههاي  افکنی شبهه
 از جلـوگیري  در اي گونـه  بـه  کـه ی ایجـاب  اعمـال  کلیـه وجـوب   بر ،گفته پیش موارد بر

 در. دکن می داللت جامعه اعضاي  همهسوي  از ،است مؤثر منکرات به دیگرانشدن  آلوده
                                                                                                                        

تق اهللا! فقلت جعلت فداك، فکم ینبغی لـی أن  إ؟ فأعاد ذلک مرتین، ثم قال: حد الزنی! ۀمائ ۀ؛ فقال: مائۀضربته مائ
ثنین، فقلـت:  أفسده، فقال: فـإ ما ترك لی شیئاً إال  ؛ فقلت: و اهللا لو علم إنی ال أضربه إال واحداًأضربه؟ فقال: واحداً

  .»...ماکسه حتی بلغ خمسه، ثم غضبأجعلت فداك، هذا هو هالکی إذاً، قال: فلم أزل 
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 حیـات  حـق  به تجاوز درصدد که کسی به اسلحه ندادن که نسبت همان به رویکرد این
 حملـه مـوردنظر   قربـانی  سـوي  بـه  کـه  متجاوزي گرفتن باشد، می واجب ،است دیگري

 دیگران دراختیار کننده گمراه کتب قرارندادن که گونه همان. بود خواهد واجب نیز برد می
. باشـد  مـی  واجـب  نیـز  است دیگران دراختیار که کتبی چنینبردن  ازمیان است، واجب
 مسـتلزم  خـواه  ؛یابـد  تحقـق  بایـد  شـکلی  هر به که است فسادماده  قلع ،هدف دراینجا
 فحشـا  درمعرض که کسانی با ازدواج وجوب همانند ،باشد مکلف خود بر فعلی ایجاب
 کـه  شـود  کسـانی کـردن   حـبس  هماننددیگران  حقوق در تصرف شامل خواه و هستند

  شد. خواهند فحشا مرتکب آزادي درصورت
اختیـار   گونـاگونی مواضـع   ،اندیشمندان اسالمی نسبت به قاعده وجوب دفع منکـر 

انـد.   اي آن را پذیرفتـه  دانند و عده نمی ، کافیاثباتبراي اند. برخی مستندات آن را  دهکر
استناد آیه ششم سوره تحـریم، جریـان آن    ن قاعده، بهاباوجوداین حتی بسیاري از مخالف

مـورد فتـوا    باره درایناند و احکام فقهی متعددي  دهقبول کر به خانواده تلقی  را در عرصه
اي که قدرت  وجوب همبستري در فواصل کمتر از چهار ماه با زوجهانند ؛ ماند قرار داده

وي  مـورد به حـرام در شدن  ندارد، وجوب ازدواج کسی که بیم آلوده هحفظ خود از گنا
خوف گمراهی هست، حرمت  که درجایی، حرمت ازدواج دختر شیعه با غیرشیعه هست
  ن مکانی بر ایشان.رفتن از چنی دن مرد و زن نامحرم و وجوب بیرونکر خلوت

اعضاي خانواده را به صیانت از خود و دیگر اعضا از گرفتـاري بـه   تمامی آیه وقایه 
ده اسـت. اگرچـه حسـب ظـاهر     ثر ارتکاب جرم و انحراف تکلیف کـر عذاب الهی در ا

نظـر بـر   ولـی   یابـد،  امر و نهی زبـانی تحقـق مـی    چهارچوبروایات تکلیف مزبور در 
اطالقات و عمومات نصوص نـاظر   و سو از یکدیگران این تکلیف نسبت به بودن  فراتر

، در کنار اخبار خاصی کـه مراتـب   دیگر ازسويبر مراتب امر به معروف و نهی از منکر 
دفـع منکـرات در خـانواده تجـویز      جهتحبس و ایراد ضرب را در همچونشدیدتري 

 ،به مرتبه لسانی رفع ید نموده باید از ظهور روایات وارده در تحدید تکلیف ،ده استکر
آنکه در مقام ایجاد حصـر باشـند و    یب ؛مفاد آن را به کمترین مرتبه از مراتب حمل کنیم

   ریان قاعده وجوب دفع منکر را در قلمرو خانواده بپذیریم.ج راه ازاین
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  منابع
ة روت: مکتبة النهضي، ب٢چ م الرحمن؛ير الکريسيتناصر؛  بن ، عبدالرحمنيسعد آل .١

 ق.١٤٠٨ة، يالعرب
ـ  ر القـرآن يتفس يف يالمعان روحدمحمود؛ ي، سيآلوس .٢ ـ ، ب١، چ١٤ج م؛يالعظ روت: ي

 ق.١٤١٥ه، يدارالکتب العلم
ـ ل لعلوم التنزيالتسهاحمد؛  بن ، محمديجز ابن .٣ ـ ، ب١، چ٢ج ل؛ي روت: داراألرقـم،  ي

 ق.١٤١٦
ـ  يط فيالبحرالمحوسف؛ ي بن ، محمديان اندلسيابوح .٤ ـ ، ب١، چ١٠ج ر؛يالتفس روت: ي

 ق.١٤٢٠دارالفکر، 
، تهـران:  ١چ القرآن؛ أحکام يان فيزبدةالباحمد؛  ي)، موليلي(مقدس اردب يلياردب .٥

 تا]. ية، [بياء اآلثار الجعفرية إلحيالمکتبة الجعفر
: قـم  ،١چ ؛ينـ يخم امـام  شـرح  و قيتعل لةالنجاة؛يوس دابوالحسن؛يس ،ياصفهان .٦

 ق.١٤٢٢ ،ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ مؤسسه
؛ تيمجله فقه اهل ب، »واإلمرة ةيالوال يف والوحدة التعدد«؛ ي، محمدمهديآصف .٧

 .١٠٦ـ٦٩، ص١٣٧٩تابستان ، ١٨ش
 .١٣٨٦: مؤسسه اشراق و عرفان، قم ة؛يالترب رات خارج فقهيتقررضا؛ ي، علياعراف .٨
، »تربيت اعتقـادي فرزنـدان ازمنظـر فقـه    «موسوي؛ سيدنقی و  رضاي، علياعراف .٩

 .٧٠ـ٤٨، ص١٣٩٢، تابستان ٢؛ شنو در فقه اسالميفصلنامه کاوشي 
، قـم:  ١، چ٣ج موسوعة أحکـام األطفـال و أدلتهـا؛   اهللا؛  ، قدرتيرازيش يانصار .١٠

 ق.١٤٢٩، ائمه اطهار يمرکز فقه
، قــم: منشــورات دارالــذخائر، ١، چ١ج کتــاب المکاســب؛؛ ي، مرتضــيانصــار .١١
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 ق.١٤١١
ـ ن؛ يعبدالحس بن يرزاعلي، ميروانيا .١٢ ، تهـران: وزارت  ١، چ١ج المکاسـب؛ ة يحاش

 ق.١٤٠٦، يفرهنگ و ارشاد اسالم
 ق.١٤٢٨اهللا بهجت،  تي، قم: دفتر آ١، چ٤ج استفتائات؛؛ يبهجت، محمدتق .١٣
اء التراث يروت: دارإحي، ب١، چ٥ج ل؛يل و أسرارالتأويأنوارالتنز، عبداهللا؛ يضاويب .١٤

 ق.١٤١٨، يالعرب
ـ التعل يإرشادالطالب إلرزاجواد؛ ي، ميزيتبر .١٥ ـ ي ، قـم:  ٣، چ١ج المکاسـب؛  يق عل

 ق.١٤١٦ان، يليمؤسسه اسماع
 تا]. ينا]، [ب ي، قم: [ب١، چ١ج د؛ياستفتائات جد ؛ ـــــ .١٦
 ق.١٤١٥، قم: نشر دفتر مؤلف، ١چ أسس القضاء والشهادة؛ ؛ ـــــ .١٧
 ق.١٤٢٧ها، ياهللا عل دة سالميقة الشهي، قم: دارالصد٥؛ چالمسائل المنتخبه ؛ ـــــ .١٨
 ق.١٤٢٧ها، ياهللا عل دة سالميقة الشهي، قم: دارالصد١، چ٦ج النجاة؛صراط  ؛ ـــــ .١٩
ــ .٢٠ ــندگان؛ ياز نو يجمع ــا«س ــوم جن ــرا ، »ييعل ــاالت ب ــه مق ــا يمجموع  يارتق

 .١٣٨٤ل، ي، قم: انتشارات سلسب١؛ چاندرکاران مبارزه با مواد مخدر دست
، تهـران:  ١، چ١١ج الثمر؛ ملتقطات و الدرر اتيمقتن؛ يدعليرسي، ميتهران يحائر .٢١

 .١٣٧٧ه، يدارالکتب اإلسالم
د، يـ ل الجديـ روت: دارالجي، ب١٠، چ٣جر الواضح؛ يالتفس، محمدمحمود؛ يحجاز .٢٢

 ق.١٤١٣
، يشـه اسـالم  ي، قـم: مجمـع اند  ٢، چ١ج العقود؛ فقهدکاظم؛ ي، سيحائر ينيحس .٢٣

 ق.١٤٢٣
، قــم: مدرسـه امــام  ١، چ١٤؛ جالصـادق  فقــهدصــادق؛ ي، سيروحـان  ينيحسـ  .٢٤

 ق.١٤١٢ ،صادق
 ق.١٤٢٩، ي، قم: أنوارالهد٥، چ١ج الفقاهة؛ منهاج ؛ ـــــ .٢٥
، قـم:  ٩: العبادات والمعـامالت؛ چ المسائل المنتخبة؛ يدعلي، سيستانيس ينيحس .٢٦

 ق.١٤٢٢، يستانياهللا س تيدفتر آ
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، تهـران:  ١، چ١٦؛ جر قـرآن يانوار درخشان در تفسدمحمد؛ ي، سيهمدان ينيحس .٢٧
 ق.١٤٠٤، يلطف يکتابفروش

 تا]. يروت: دارالفکر، [بي، ب١، چ١٠؛ جانيالب ر روحيتفسل؛ ي، اسماعيبروسو يحق .٢٨
؛ ةيمذهب اإلمام ية عليراألحکام الشرعيتحروسف؛ ي بن )، حسني(عالمه حلّ يحلّ .٢٩

 ق.١٤٢٠، ، قم: مؤسسة اإلمام الصادق١، چ٣ج
ـ ، ب١، چ١ج الکلـوم؛  العرب من العلوم و دواء کالم شمس، نشـوان؛  يريحم .٣٠ روت: ي

 ق.١٤٢٠الفکر المعاصر، دار
، قـم: مؤسسـه   ١، چ١؛ جالمکاسب المحرمةاهللا؛  دروحي)، سـ يني(امام خم ينيخم .٣١

 ق.١٤١٥، ينيم و نشر آثار امام خميتنظ
 تا]. ي، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، [ب١، چ١؛ جلةيرالوسيتحر ؛ ـــــ .٣٢
 ق.١٤٢٦نا]،  يجا]، [ب ي، [ب١؛ چالمسائل حيرساله توض ؛ ـــــ .٣٣
ه، ياء الکتب العربي، قاهره: دار إح٢، چ٨ج ث؛ير الحديالتفسدروزه، محمدعزت؛  .٣٤

 ق.١٣٨٣
 ين نجفيحس ي؛ ترجمه عليياست جنايبزرگ س يها نظام؛ ير ي، ميدلماس مارت .٣٥

 .١٣٨١زان، ي، تهران: نشر م١، چ١؛ جيابرندآباد
ـ ، ب١چ القرآن؛ مفردات ألفاظمحمد؛  بن ني، حسيراغب اصفهان .٣٦ دارالعلـم،  روت: ي

 ق.١٤١٢
اهللا  تي، قم: کتابخانه آ٢، چ١ج القرآن؛ فقهد؛ ين سعين ابوالحسيالد ، قطبيراوند .٣٧

 ق.١٤٠٥، ينجف يمرعش
ـ ، ب٢، چ٢٨ج عة والمـنهج؛ يدة والشـر يالعق ير فير المنيالتفس، وهبه؛ يليزح .٣٨ روت: ي

 ق.١٤١٨دارالفکر المعاصر، 
 ق.١٤٢٩، ، قم: مؤسسه امام صادق٣چ المسائل؛ حيتوض، جعفر؛ يسبحان .٣٩
، قـم: مؤسسـه امـام    ١، چ١ج ة الغـراء؛ يعة اإلسـالم يالشر ينظام النکاح ف ؛ ـــــ .٤٠

 ق.١٤١٧، صادق
، قم: ٤، چ١ج ان الحالل والحرام؛يب ياألحکام ف مهذب؛ يدعبداألعلي، سيسبزوار .٤١
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 ق.١٤١٣مؤسسة المنار، 
، قم: مکتبة فدک، ١، چ١ج النکاح؛: کتاب يسند العروةالوثق، محمد؛ يسند بحران .٤٢

 ق.١٤٢٩
م و نشر ي، تهران: مؤسسه تنظ١چ له؛يرالوسيل تحريدلاکبر؛  ي، عليمازندران يفيس .٤٣

 ق.١٤١٧، ينيآثار امام خم
ـ  ، عبدالرحمن؛ يوطيس .٤٤ ـ  يالـدرالمنثور ف ، قـم: کتابخانـه   ١، چ٦ج رالمأثور؛يتفس

 ق.١٤٠٤، ينجف ياهللا مرعش تيآ
از  ي(امر به معروف و نهـ  رات درس خارج فقهيتقر؛ يدار، محمدمهد زنده شب .٤٥

 .١٣٩٧ـ١٣٩٤، باقر محمد امام يفقه : مدرسهقممنکر)؛ 
پـرداز،   يرأ ي، قم: مؤسسه پژوهش١؛ چکتاب نکاح؛ يدموسي، سيزنجان يريشب .٤٦

 ق.١٤١٩
ـ ، تبر١، چ١؛ جأسرارالمکاسب ية الطالب إليهدارزافتاح؛ ي، ميزيتبر يديشه .٤٧ ز: ي

 ق.١٣٧٥ چاپخانه اطالعات،
ـ ، محمد؛ يتهران يصادق .٤٨ ـ  يالبالغ ف ، قـم: نشـر   ١، چ١؛ جر القـرآن بـالقرآن  يتفس

 ق.١٤١٩مؤلف، 
ـ  يالفرقان ف ؛ ـــــ .٤٩ ، قـم: انتشـارات فرهنـگ    ٢، چ٢٨؛ جر القـرآن بـالقرآن  يتفس

 .١٣٦٥، ياسالم
، ١؛ چيهـات و فتـاو  يمرشـد المغتـرب: توج  د؛ يدمحمدسعيم، سيحک ييطباطبا .٥٠

 ق.١٤٢٢نجف: دفتر مؤلف، 
، قـم:  ١، چ١؛ جالمکاسب يق عليالتعل يعمدة الطالب ف؛ يدتقي، سيقم ييطباطبا .٥١

 ق.١٤١٣، يانتشارات محالت
 ق.١٤٢٦الشرق،  ، قم: منشورات قلم١، چ٧ج ن؛يالصالح منهاج يمبان ؛ ـــــ .٥٢
، قـم: مؤسسـة النشـر    ١، چ٥؛ جيالعروةالـوثق دمحمدکاظم؛ ي، سيزدي ييطباطبا .٥٣

 ق.١٤١٩، ياإلسالم
 ق.١٤٢١ان، يلي، قم: مؤسسه اسماع٢، چ١؛ جة المکاسبيحاش ؛ ـــــ .٥٤
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ـ يالمن؛ يدمحمدحسي، سييطباطبا .٥٥ ـ  يزان ف ، قـم: دفتـر   ٥، چ١٩؛ جر القـرآن يتفس
 ق.١٤١٧، يانتشارات اسالم

 ق.١٤٠٣، ي، مشهد: نشر مرتض١، چ١؛ جاإلحتجاج؛ يعل بن ، احمديطبرس .٥٦
ـ الب مجمـع حسـن؛   بن ، فضليطبرس .٥٧ ـ ي ـ  يان ف ، تهـران:  ٣، چ١٠؛ جآنر القـر يتفس

 .١٣٧٢انتشارات ناصرخسرو، 
روت: ي، ب١، چ٢٨؛ جر القرآنيتفس يان فيالب جامعر؛ يجر بن ، ابوجعفر محمديطبر .٥٨

 ق.١٤١٢دارالمعرفة، 
، يمرتضـو  ي، تهـران: کتابفروشـ  ٣، چ٥؛ جنيالبحـر  مجمـع ن؛ ي، فخرالديحيطر .٥٩

 ق.١٤١٦
، قاهره: دارالنهضة، ١، چ١٤ج؛ ميالکر ط للقرآنيرالوسيالتفسدمحمد؛ ي، سيطنطاو .٦٠

 تا]. ي[ب
ـ التبحسن؛  )، محمدبنيخ طوسي(ش يطوس .٦١ ـ ي ـ  يان ف ، ١، چ١٠؛ جر القـرآن يتفس

 تا]. ي، [بياء التراث العربيروت: دار إحيب
 ق.١٤٠٧ه، ي، تهران: دارالکتب اإلسالم٤، چ١٠؛ جاألحکام بيتهذ ؛ ـــــ .٦٢
، تهران: انتشارات ٢، چ١٣ج؛ ر القرآنيتفس يان فيالب بيأطن؛ يدعبدالحسيب، سيط .٦٣

 .١٣٧٨اسالم، 
؛ ةيشرح اللمعة الدمشـق  ية فيالروضة البه؛ يعل بن نيالد ني)، زيد ثاني(شه يعامل .٦٤

 ق.١٤١٠، يداور ي، قم: کتابفروش١، چ٥ج
، ١، چ١٧؛ جعةيالشـر  ل مسـائل يتحص يعة إليالش ل وسائليتفصخ حر؛ ي، شيعامل .٦٥

 ق.١٤٠٩اء التراث، يإلح تيالب قم: مؤسسه آل
 .١٣٨٥، تهران: انتشارات فردوسي، ٢، چ٢؛ جحقوق جناييآبادي، عبدالحسين؛  علي .٦٦
، ائمـه اطهـار   ي، قم: مرکز فقهـ ٤؛ چاألحکام الواضحة، محمد؛ يفاضل لنکران .٦٧

 ق.١٤٢٢
ـ يتحر شرح يف عةيالشر ليتفص ؛ ـــــ .٦٨ : قـم  ،١چ ؛المحرمـة  المکاسـب : لةيرالوس

 ق.١٤٢٧ ،اطهار ائمه يفقه مرکز
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 تا]. ير قلم، [بي، قم: انتشارات ام١١، چ١؛ جالمسائل جامع ؛ ـــــ .٦٩
ـ ، مالمحمدمحسـن؛  يض کاشانيف .٧٠ ، تهـران: انتشـارات   ٢، چ٥؛ جير الصـاف يتفس

 ق.١٤١٥صدر، 
 .١٣٦٤، تهران: ناصرخسرو، ١، چ١٨؛ جالقرآن الجامع ألحکام، محمد؛ يقرطب .٧١
ـ ، محمـد؛  يمشـهد  يقم .٧٢ ، تهـران:  ١، چ١٣ج؛ ر کنزالـدقائق و بحرالغرائـب  يتفس

 .١٣٦٨، يانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 ق.١٤٠٤، قم: دارالکتاب، ٣، چ٢؛ جير القميتفسم؛ يابراه بن ي، عليقم .٧٣
ـ   مسالکسـعد؛   بن (فاضل جواد)، جواد يکاظم .٧٤ ـ آ ياألفهـام إل ، ٢؛ جاألحکـام  اتي

 تا]. ينا]، [ب يجا]: [ب ي[ب
ث، ي، قـم: دارالحـد  ١، چ١٤و  ٩ج؛ يالکـاف عقـوب؛  ي بـن  ، ابوجعفر محمدينيکل .٧٥

 ق.١٤٢٩
 المعـارف  ، قم: مؤسسـة ١، چ١؛ جالمکاسب يعل قةيالتعلن؛ يدعبدالحسي، سيالر .٧٦

 ق.١٤١٨ه، ياإلسالم
ـ  ؛يياسـت جنــا يبــر س يدرآمــدن؛ يسـت يالزرژ، کر .٧٧  ين نجفــيحســ يترجمــه عل

 .١٣٩٠زان،ي، تهران: نشر م٢؛ چيابرندآباد
ـ ، ب١، چ٦ج؛ ونيالنکت والعمحمد؛  بن ي، عليماورد .٧٨ ه، يـ روت: دارالکتـب العلم ي

 تا]. ي[ب
، ٢، چ١٩و  ٩؛ جالرسـول  شـرح أخبـار آل   يمرآةالعقول ف، محمدباقر؛ يمجلس .٧٩

 ق.١٤٠٤ه، يتهران: دارالکتب اإلسالم
ـ ، محمدثناءاهللا؛ يمظهر .٨٠ ة، ي، پاکسـتان: مکتبـة رشـد   ١، چ٩؛ جير المظهـر يالتفس

 ق.١٤١٢
، قم: مدرسـة  ١، چ١٨؛ جاهللا المنزل کتابر يتفس ياألمثل ف، ناصر؛ يرازيمکارم ش .٨١

 ق.١٤٢١، طالب ياب بن ياإلمام عل
ـــ .٨٢ ــال   ؛ ــــ ــس واألنف ــاب الخم ــة: کت ــام  ١؛ چأنوارالفقاه ــة اإلم ــم: مدرس ، ق

 ق.١٤١٦، طالب ياب بن يعل
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ـ الب أهـل  مذهب يعل ةيالشرع األحکام؛ ينعلي، حسيمنتظر .٨٣  ، قـم: نشـر  ١؛ چتي
 ق.١٤١٣تفکر، 

 ق.١٤١٥، قم: نشر تفکر، ١، چ٢؛ جالمکاسب المحرمة يدراسات ف ؛ ـــــ .٨٤
، ١، چ٢؛ ج: النکاحيشرح العروةالوثق يف يالمباندابوالقاسم؛ ي، سييخو يموسو .٨٥

 ق.١٤١٨، ياء آثار اإلمام الخوئيقم: مؤسسه إح
 ق.١٤١٦، قم: نشر المنتخب، ١، چ٣؛ جصراط النجاة ؛ ـــــ .٨٦
 تا]. ينا]، [ب يجا]: [ب ي، [ب١؛ جالمعامالت يالفقاهة ف مصباح ؛ ـــــ .٨٧
 ،١، چ٢ج ؛الحـدود  أحکـام  يف الدرالمنضود محمدرضا؛ديس ،يگانيگلپا يموسو .٨٨

 ق.١٤١٢ م،يالقرآن الکر: دارقم
ـ ، محمدحسن؛ ينجف .٨٩ ، ٧، چ٣٢و  ٢١؛ جاالسـالم  شـرح شـرائع   يجواهرالکالم ف

 ق.١٤٠٤، ياء التراث العربيروت: دار إحيب
 ي، مصر: دار رکـاب ١، چ٢؛ جةيبية والمفاتح الغيالفواتح اإللهاهللا؛  ، نعمتينخجوان .٩٠

 م.١٩٩٩للنشر، 


