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 ،تأثیراحتمال  تیشرط يواکاو
  از منکر یوجوب امر به معروف و نه در

  *سلیمان کلوانق نامی

  **فرد يریوز دمحمدجوادیس
  ***سیدهادي هاشمی مجد   ___________________________________________________  

  ****احمد مرتاضی
  چکیده

 بـه  امـر ضه یض بر فرید و تحضیمشحون از تأک نامعصومات وارده از یم و روایقرآن کر
 شده نییتع ضهیفر نیا وجوب يبرا یطیشرا هانیفق کالم در. است منکر از ینه و معروف

 تأثیر احتمال تیشرط عدم ای تیشرط ،آراست اختالف محل که طیشرا نیا از یکی ؛است
 و یزبـان  مرحلـه  در آن تیشـرط  بـه  یبرخ ،دانند یم شرّطور مطلق  بهآن را  یبرخ ؛باشد یم

 یبررسـ  بـا  حاضـر  پـژوهش  در. دارنـد  آن تیشرط عدم به نظر زین یگروه اند، قائل یعمل
و قصـور   يو مالحظـه ضـعف سـند    ییات از سـو یـ و درنظرگرفتن اطـالق آ  مهیکر اتآی

جـه  یر ادلـه، نت یسـا  یابیـ از ارز پـس و  گـر ید ياعتبار شرط مذکور ازسـو  ییادله روا یدالل
 ؛بجـا آورده شـود   دیـ با ،نداشـته باشـد   يتـأثیر اگـر   یحتـ  ضـه یفر نیـ شود کـه ا  یمگرفته 

 تأثیرکه اعم از  تأثیرره یباتوجه به وسعت دا یشود و حت ید مییدگاه سوم تأیب دیترت نیبد
بدون موضوع  یحکم ،تأثیرشود که حکم به اشتراط امکان  ی، روشن ماست یا جزئی یکل

  .ندارد یعمل ثمره مورد نیدرا نزاع واست  معقولنا يو امر

  .اطالق ،تأثیراز منکر، شرط احتمال  یامر به معروف، نه :کلیدي واژگان
                                                      

  ).amin.soleyman1370@gmail.com(مسئول  سندهینو/ دانشگاه قم یحقوق اسالم یفقه و مبان يدکتر ي* دانشجو
  ).vaziryfard@yahoo.com(دانشگاه قم  اری** دانش

 ).hashemimajd@ut.ac.ir( دانشگاه تهران یحقوق اسالم یفقه و مبان يدکتر جوي*** دانش
 ).a.mortazi@tabrizu.ac.ir( زیدانشگاه تبر اری**** استاد
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  مقدمه
مـأمور اجـراي قـانون و نظـارت مسـتقیم بـر        یسیاسـی گـروه خاصـ     در هر نظام

برگزیـدگان   گونـه نیسـت کـه فقـط     ایـن در نظام سیاسی اسالم ند. چگونگی اجراي آن
بلکه هر فرد جامعه اسالمی موظـف بـه   باشند، نظارت بر اجراي قانون  مسئولجامعه 

نظارت بر اجراي قانون شرع و پاسـداري از حـدود آن اسـت و ایـن حـق نظـارت و       
این حق نظـارت عمـومی کـه ضـامن      .یا موارد ویژه نیست خاصدخالت، ویژه افراد 

امر به معـروف  « ،کننده رسیدن جامعه به کمال وسعادت است اجراي عدالت و تضمین
  شود. نامیده می» نهی از منکر و

شـود.  بیـان  توضیح مختصـري  نخست الزم است » منکر«و » معروف«مفهوم درمورد 
  :نویسد می اإلسالم عئشرادر  حلّی محقق

معروف، هر فعل نیکویی است کـه افـزون بـر حسـنش داراي وصـف زایـدي باشـد و        
اند و منکر نیز هر فعل قبیحی اسـت کـه   را بد فاعلش از روي اجتهاد یا تقلید، حکم آن

  .)258، ص1ج ،1403، ی(حلّقلید بداند را با اجتهاد و ت فاعلش قبح آن
ا وجـوب اسـت؛ بنـابراین معـروف شـامل      یمنظور از داشتن وصف زاید، استحباب 

فقهـا   یگرچـه برخـ   ؛)311همـان، ص ( شـود  می و منکر شامل حرام ،مستحب و واجب
  .)463، ص1ج، 1390، ینیاند (خم دانستهز مشمول منکر یمکروه را ن

 چهـار عمده و معمول  طور بهاز منکر،  یط وجوب امر به معروف و نهیدر بحث شرا
منـابع   یهرچند در برخ ؛)311، ص1، ج1403، یحلّ محقق(ر.ك:  شرط ذکر شده است

آن گفتـه   يز بـرا یـ شرط ن دوازدهتا گاهی  ) و149، ص1375، یطوسر.ك: شرط ( شش
ایـن   توان گفت بازگشت یم یول ،)429، ص4ج ،1422، الغطاء کاشف: .كر(است شده 

  از: اند عبارتکه اولیه است شرط چهار همان به شروط 
  ف به معروف و منکر؛علم و شناخت مکل .1
  ؛یشخص مأمور و منه يقصد اصرار و استمرار ازسو .2
شدن  احتمال مؤثر واقع دیگر عبارت به ؛یآمر و ناهازسوي  یامر و نه تأثیرامکان  .3

  ؛ینه امر و
  .یـ در امر و نه یمال و ی، جانیاجتماع ،يضرر فردمانند مفسده ـ عدم احتمال  .4
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نـزاع   حـل ز میفقها ن میاناست و دربسیار ابهام  ي، شرط سوم داراشرایطن یان ایدرم
  واقع شده است.

ـ تـرك واجـب   کـه مرتکـب    یاز منکر در شخصـ  ینه تأثیرنسبت به  گنـاه  م ا انجـا ی
امـر و   تـأثیر نان بـه  یا اطمین، علم یا قرایاز شواهد  .1است:  متصورسه حالت  ،شود یم
در  یکه امر و نههست  ییامکان و احتمال عقال یول ،ستیمعلوم ن .2 هست؛در او  ینه

ن و یحسـب قـرا   بـه  .3 ؛هسـت  نیـز  تأثیرظنّ به عدم  یا حتیهرچند احتمال  ،او اثر کند
  ممتنع است. تأثیرو نیست در او  یامر و نه تأثیرچ احتمال یشواهد، ه
نخست ز برخی فقها به حالت یست. حالت دوم را نیبحث ن يجا نخست، تدر حال

 يجـا  بـه  هاریتعب یگرچه در برخ ،)467ص ،1ج ،1390، ینیخمر.ك: اند ( ملحق دانسته
ـ  محقـق سـخن رفتـه اسـت (    تـأثیر ، از اعتبار ظن بـه  ییاحتمال عقال  ،1ج ،1403، یحلّ

  است.حالت سوم، مورد اختالف  ولی ،)311ص

در وجوب امر به معـروف و   تأثیراشتراط  مربوط بههاي  . دیدگاه1
  نهی از منکر

  :کرد يبند دگاه دستهیدر سه دتوان  بحث فعلی میفقها را در  يمجموع آرا
 دیـ مفخ یاز زمان شـ شتر فقها  یدگاه بیدر د مطلق: تأثیرقائالن به اعتبار امکان  الف)

قلمداد شده است.  شرایطجزء  در وجوب نهی از منکر، تأثیراحتمال  ـ  ینیخمتا امام 
ـ  مقنعـه الدر  دیمفخ یش کـه گمـان بـه     يکـردن منکـر در هـر مـورد     دفـع «د: سـ ینو یم

شیخ ( »بر انسان واجب است ،از منکر باشد یشدن منکر با امر به معروف و نه برطرف
ن شرط از شـروط امـر بـه    یدوم ،لهیرالوسیتحردر  خمینیامام  .)809ص ،1413 ،مفید

ـ بگونه  ایناز منکر را و نهی  معروف را  یامـر و نهـ   تـأثیر مکلـف،  « اسـت: ان داشـته  ی
ـ نکردن آن علم تأثیرمحتمل بداند و اگر به   »سـت یواجـب ن  ،نـان داشـته باشـد   یا اطمی

نامبرده شامل هر سـه   ير فقهایاست اطالق تعاب یگفتن .)467ص ،1ج، 1390 خمینی،(
ـ   ـاز منکر   یامر به معروف و نه شود و شرط مزبور را در هر سه مرتبه یمرتبه م  ،یقلب

  اند. معتبر دانسته ـ  زبانی و عملی
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 امـر  تـأثیر فقها احتمال  یبرخ :یو عمل یدر مرتبه زبان تأثیرقائالن به اعتبار امکان ب) 
 به عدم اشـتراط  ،یقلبه و در مرحل اند  دانستهدر مرتبه زبان و دست معتبر فقط را و نهی 

ر.ك: ( صاحب جـواهر  ،)241ص ،2ج ،1420، یحلّر.ك: ( یحلّ عالمهمعتقدند؛ مانند  آن
ـ بنـابر احت  یستانیساهللا  تیآ ) و367ص ،21ج، 1404 نجفی، حسـینی  ر.ك: اط واجـب ( ی

  .)418ص ،1ج، 1417، یستانیس
بـه عـدم اشـتراط امکـان      یطوسخ یان شیم نیدرا :تأثیرقائالن به عدم اعتبار امکان ج) 

ـ ن یف مرتضـ یشرن قول را به یاست و امعتقد  تأثیر ، یطوسـ ر.ك: (دهـد   مـی ز نسـبت  ی
بـا دارد  از آن ا العلم والعمل جملدر کتاب  یف مرتضیشرگرچه عبارت  ،)149ص ،1375

  1.)39ص ،1387، یف مرتضیشرر.ك: (
کـه   ل شـود یتحل و یبررس مسئلهناظر بر  هالزم است ادل ح،یه صحیق نظریتحق يبرا

  .درذیل بدان خواهیم پرداخت

  مسئله در شده مطرح. ادله 2
ارزیـابی  طور دقیق  از ادله استنباط احکام که قابلیت استناد را دارد، درادامه بهمواردي 
  .خواهد شد

  کریم قرآن. 2ـ1
تـا  شـود   مـی  یبررسـ مرتبط بـا موضـوع    یات مطرح قرآنین آیتر ن بخش، مهمیدر ا

 ین استدالل برخـ یروشن شود و همچن ،اند گران اشاره کردهیو د یطوسخ یکه ش یاطالق
  .گردد یابی، ارزتأثیراثبات عدم اشتراط امکان  يبرا یات قرآنیفقها بر آ

  عمران آلسوره  104آیه  .2ـ1ـ1
أُولئـک هـم    عنِ الْمنْکـرِ و  نْهونَی بِالْمعرُوف و أْمرُونَی و رِیإِلى الْخَ دعونَیولْتَکن منکم أُمۀٌ 

                                                      
الـنفس و مـا جـرى مجراهـا، و      الخـوف علـى   إنکاره، و یزول تأثیر، و یجوز إنکارالمنکر: أن یعلمه منکراً شرایطو « .1

 .»الیکون فی إنکاره مفسدة
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سوي نیکی دعوت و امر به معروف و نهی از  هباید از شما جماعتی باشد که ب: الْمفْلحونَ
  .ند رستگارانا کنند و ایشان منکر می

، اطـالق دارد و وجـوب   تـأثیر احتمال  یعنیمه نسبت به موضوع مورد بحث یه کریآ
د نکرده است. یمق ،داشته باشد تأثیرکه امکان  ياز منکر را به موردو نهی  معروف امر به

فقهـا   یو همچنان که در مقدمه اشاره شـد، برخـ   هستز یگر نیات دین اطالق در آیهم
در امـر بـه    تـأثیر به عـدم اشـتراط امکـان     ،ادشدهیبا استناد به اطالق  الطائفه خیشازجمله 
  ند.معتقداز منکر و نهی  معروف

  عمران آلسوره  110آیه  .2ـ1ـ2
شـما   :تُؤْمنُونَ بِاللَّـه  تَنْهونَ عنِ الْمنْکرِ و أُمۀٍ أُخْرِجت للْنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف و رَیکنْتُم خَ

بهترین امتی بودید که براي مردم خارج کرده شدید [چراکه] امر بـه معـروف و نهـی از    
  .آورید به خداوند ایمان میکنید و  منکر می

دارد که اتصاف امت به بهترین بـودنش  امر داللت صدر و ذیل آیه کریمه بر این 
ـ    آن را  هرگـاه بنابراین  ؛مشروط به قیام به این فریضه است ن اتـرك کننـد، نـه مؤمن

ن مطلـب  یـ ه، خواننـده را بـه ا  یـ دقـت در آ  .خواهند بـود  حقیقی و نه بهترین امت
ـ   1،مذکور به اشتراط تأثیر هباوجود امکان مقیدکردن آیشود که  می رهنمون  هولـی آی

  است. طور مطلق نازل شده شریفه به

  عمران آلسوره  114ـ113 اتآی .2ـ1ـ3
 ؤْمنُـونَ ی*  سجدونَیهم  و لِیاللَّه آنَاء اللّ اتیآ تْلُونَیسواء منْ أَهلِ الْکتَابِ أُمۀٌ قَائمۀٌ  سوایلَ

ـ  سـارِعونَ ی عنِ الْمنْکـرِ و  نْهونَی بِالْمعرُوف و أْمرُونَی اآلخرِ و ومِیبِاللَّه والْ ـ الْخَ یف  و رَاتی
حالنَ الصک ماي از آنهـا امـت    بلکـه عـده   ،اهل کتـاب همگـی یکسـان نیسـتند     :نَیأُولئ

کنند. به خدا و  تالوت میکه آیات الهی را در ساعات شب و درحال سجده  اند اي قائمه
نمایند و در کارهاي خیر بـر   روز قیامت ایمان دارند و امر به معروف و نهی از منکر می

  .ندا گیرند و ایشان از صالحان پیشی می یکدیگر
                                                      

 یکی از مقدمات جریان اطالق است.قیید، . امکان ت1
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 شـود.  مـی رد  ناضه به معصـوم ین فریاحتمال اختصاص مخاطب امذکور ه یطبق آ
ـ آ نکـه یپژوهش حاضر درصدد پاسـخ بـه آن اسـت ا    که يگرید مطلب مهم ث یـ ه ازحی

  اطالق دارد. تأثیرت احتمال یشرط

  مائده سوره 63ـ62ات آی. 2ـ1ـ4
تَرَى و  راًیکث  منْهونَیمارِعس ا کانُوا  یفم لَبِئْس تحالس هِمأَکلانِ ودوالْعلُونَیالْإِثْمِ ومالَ  *علَو
ا کـانُوا       والْأَحبار عن قَـولهِم الْـإِثْم و   ونَیالرَّبان نْهاهمی مـ لَبِـئْس تـحالس هِـمونَ یأَکلـنَعص: 
ثـم و عـدوان و خـوردن سـحت پیشـی      إبینـی کـه در    کتـاب را مـی   بسیاري از اهل و

ـ  چه بد است آنچه عمل می ؛گیرند می اه و کنند. چرا ربانیون و احبار، آنها را از گفتن گن
  دهند. کنند؛ چه بد کرداري انجام می خوردن سحت نهی نمی

از  یان وجوب امر بـه معـروف و نهـ   یب يباشد و برا می »هلّا« معناي بهنجا یدرا» لوال«
وجـوب آن   حـال  بااین ،)208، ص13، ج1412 ،ی(روحان است منکر ازابتدا واجب بوده

  است. نکرده تأثیررا مشروط به احتمال 

  مائدهسوره  79ـ78 اتآی .2ـ1ـ5
کـانُوا   ذلک بِما عصوا و میابنِ مرْ سىیع لسانِ داود و  علَى لَیإِسرَائ یکفَرُوا من بن نَیلُعنَ الَّذ

اسـرائیل   افراد از بنـی   آن :فْعلُونَیعن منکرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما کانُوا  تَنَاهونَیکانُوا الَ*  عتَدونَی
خـاطر عصـیان و    آن بـه  .مـریم لعنـت شـدند    بـن  کافر شدند، بر لسان داود و عیسـی که 

نمودنـد؛ چـه بـد     نهـی نمـی   ،کردند دیگر را از کار زشتی که مییکها شان بود. آن تعدي
  دادند. کاري انجام می

فساد امت و حلـول غضـب و   سبب کند که ترك تناهی از منکر  کریمه داللت میه آی
 یامر به معـروف و نهـ   تأثیرت احتمال یبه شرطاي  ان اشارهیم نیراد ؛گردد لعنت الهی می
  است. از منکر نشده

  اعرافسوره  166ـ165 آیات .2ـ1ـ6
ذاباً شَد وع مهذبعم أَو مکهلهم ماً اللَّهظُونَ قَوتَع مل منْهۀٌ مأُم ةً إِلَى داًیإِذ قَالَتذرعقَالُوا م  

و کمبر  ملَّها*  تَّقُونَیلَعوا ما نَسفَلَم أَنْج نَ ی نَیالَّذ نَایذکرُوا بِهـوأَخَـذنَا     نْهو ـوءـنِ السع
که گروهی از ایشان گفتنـد: چـرا    و زمانی :فْسقُونَیبِما کانُوا  سٍیظَلَموا بِعذابٍ بئ نَیالَّذ
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دهیـد؟   پند می ،کرد عذاب خواهدرا هالك یا با عذاب شدیدي آنها  قومی را که خدا
امیـد اینکـه    نیز به خاطر معذوربودن در درگاه خدا و کنندگان در پاسخ] گفتند: به [نهی

کسانی را که از بدي نهی  ،پس وقتی تذکر خداوند را فراموش کردند .از خدا بترسند
ب شـان بـا عـذا    جهت فسق نجات دادیم و آنانی را که ظلم کرده بودند، به ،کردند می

  .سختی گرفتیم
الزم اسـت   ،نوشـتار دارد  یمذکور بـا موضـوع اصـل   آیه که  یل ارتباط تنگاتنگیدل به

  .شودتر بحث  قیدق طور به
ر یان اهـل تفسـ  یگروه معترض، م یعنیشدن گروه سوم  ا هالكیافتن ی نجاتدرمورد 

 يبند دگاه دستهیتوان در سه د یو مجموع نظرات را مخورد  چشم می به بسیارياختالف 
ه را یز آین یو برخ آنها باور دارند هالکتگروهی به ؛ شان معتقدند به نجات اي هعدد: کر

  اند. توقف کردهرو  ازاین ؛دانند یساکت م
 عبـاس  ابـن . از استا نشدن آنان یشدن  ه به هالكینکردن آ حین اختالف، تصریمنشأ ا
 ی،وطیس /13ص ،5ج، 1409، یطوسر.ك: که هردو گروه نجات یافتند (است نقل شده 

شان نقـل شـده اسـت     به هالکت يگر از او اعتقاد وید یتیدر روا .)137ص ،3ج، 1404
ـ ب باره نیدرا يتردد و يگریدر نقل د .)پیشین، یطوسر.ك: ( از  يطبـر . ان شـده اسـت  ی

  :است ت کردهیروا عباس ابنشاگرد  ،عکرمه
چـه   !ت گردمیگفتم: فدا .ستیگر یمصحف در دامنش بود و م .عباس وارد شدمبر ابن

ن گـروه،  یات مورد بحث را خواند و گفت: از سومیآ عباس ابن اند؟یگر یتو را م يزیچ
جزء  د: به او گفتم آنهایگو یعکرمه م .میترسم ما هم مثل آنها باش یم ؛نشده است يذکر

که از آنچـه   یزمان :فلما عتَوا عما نُهوا عنه«د: یفرما یکه م ینیب یمگر نم ؛اند افتگانی نجات
اش باز شد و بـه   هن سخن، غصیدن ایبا شن عباس ابن .»کردند یچیسرپ ،شده بودند ینه

  .)126ص ،9ج، 1415، يه داد (طبریهد يا من جامه
  :اساس است براین ،افتن آن گروه معتقدندی ل آن عده از مفسران که به نجاتیدل

ف یـ تکل ،نخواهد داشـت  يتأثیرش ا یهکننده بداند که امر و ن یح علما هرگاه نهیتصر به
هوده بـودنش واجـب باشـد.    یجهت ب ، بهیدن از نهیکش بسا دست از او ساقط است و چه

سـؤال کردنـد    ،دادن به وعظ ن است که گروه سوم از گروه دوم درمورد علت ادامهیهم
دنـد و  ید یاز منکر نم یدر نه یحی، غرض صحیچون به علت دانستن حال گروه عاص



158
 مجد و مرتاضی فرد، هاشمی سلیمان کلوانق، وزیري  

ا آنچنـان کـه گـروه    ین بود که یجهت ا به ،دندیشان دست نکش گروه دوم که از وعظاما 
کـه در امـر    یتیا جـد یـ اق یا از فـرط اشـت  ی ،د نشده بودندیکامالً ناام ،د بودندیسوم ناام

فرمـود:   شـان یا مـورد متعـال در  يخـدا کـه   خـدا  یر رسول گرامینظ ،ت داشتندیهدا
  .)126ص ،2ج ،1385، ي(زمخشر »... فلعلّک باخع نفسک«
ـ ن یآلوس ـ ز ای ـ  .)92ص ،9ج ،1415 ،ید کـرده اسـت (آلوسـ   ییـ ن کـالم را تأ ی ن یهمچن

بودن وجوب نهی از منکر، با انجام گروه دوم، از گـروه   گوید باتوجه به کفایی می يراز  فخر
  .)39ص ،15ج، 1420 ،ي(فخر رازاند  یافتگان ز ساقط بود و گروه سوم نجاتیسوم ن
 ،...» کنیـد  چرا وعظ مـی «حال گروهی که گفتند: درباره ان، آیه مفسراي از  نظر عده به

ـ ا نیزت سکوت و عل استساکت  شـه از جـنس عمـل اسـت،     ین اسـت کـه جـزاء هم   ی
انـد تـا ذم    یند تا مدح شوند و نه مرتکـب گنـاه بزرگـ   ا نان نه مستحق مدحیکه ا یدرحال

  .)286ص ،2ج، 1412 ر،یکث شوند (ابن
امـر داللـت    نیـ مه بر ایه کریآ ،ییطباطباان همچون عالمه فسرماز  يا عدهدگاه یاز د

ـ ن و ندشـد  ه هـالك یکنندگان بودند و بق یفقط گروه نه یافتگان نجاتکه دارد  ز داللـت  ی
ان، در گناه و ینکردن از عاص يرهاکردن وعظ و دور دلیل کنندگان به نکه مالمتیدارد بر ا

را  عکرمـه استدالل ایشان  .)296ـ295ص ،8ج ،]تا بی[ ک بودند (طباطبایی،یفسق آنها شر
ـ » نهون عن السوءین ینا الّذیأنج«با استناد به مفهوم حصر در عبارت  ـ کن یتخطئه م نظـر  د. ازن

 دیگـر  ازسـوي و کند  میان از منکر منحصر یرا در ناه یافتگان نجاتمه، عبارت مزبور عال
ن یالّـذ «که عبارت  نیست یچ مانعیو ه» ن ظلموایأخذنا الّذ: «فرماید میز یدر جانب عذاب ن

آیـه در هـالك    اساس براین ؛)303بشود (همان، ص نیزاز منکر  یشامل تارکان نه» ظلموا
نیـز روایـت    صـادق از امـام   ااین معن ،یطبرسهردو گروه ظهور خواهد داشت. به گفته 

  ).383ص ،4ج، 1415 طبرسی،ر.ك: شده است (
ـ یمحتمـل اسـت ا   مثـال  بـراي شـود؛   مـی مطـرح  نجـا  یدرا یاحتمـاالت  در حضـور   نان

ـ نک یخسته مرا گفتند: چرا خودتان  یر مکان از منیبه ناه ،ارکنندگان تبهکدیص نهـا  یاو د ی
ـ درا ؛شوند یگرفتار م یالهو عذاب ت کبه هال این افرادد؟ ینک یحت میرا نص صـورت   نی

 ؛ ماننـد اهد بـود بر تبهکاران و ترساندن از گناه خو یضینوبه خود تعر به وگو گفتن یهم
چرا بـه آنهـا    ،دخدا از تو بگذر :عفا اهللاُ عنک، لم أذنت لهم: «اهللا به رسول خداوندخطاب 
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ـ (تو »؟يرخصـت داد  ران از جهـاد اســت و  یـ گ ض بـر بهانــه یتعـر ایـن مســئله   .)43ه: ب
شود و قهراً  یر محسوب مکاز من یامر به معروف و نه یدر برابر آنها و نوع يریگ موضع

گـروه را   یـک و کنـد   مـی دو گـروه را مسـتثنا    ،ه نـازل شـده اسـت   کـ  يعذاب بعدآن 
ه کـ  نیـز ن گروه یاند و ا ر اهل نجاتکان از منیناهو آمران به معروف  یعنی گیرد؛ میدربر

ه اهـل  ک یسانکفقط آن  بوده، اهل نجات ،رندکان از منیملحق به آمران به معروف و ناه
  اند. گرفتار عذاب ،دندیص

ـ   ،آنهمانند گر یت دی، با رواکند مین اشاره داب یطبرسکه  یتیروا  یاخـتالف متن
، شـود  میمتذکر  ییز در بحث رواین ییطباطبا عالمهگونه که  اساس همان براین ؛دارد

 (طباطبـایی،  هسـت ش یتشـو  ز اخـتالف و یـ ت نیعالوه بر ضعف سند، در متن روا
  .)304ص ،8ج، ]تا بی[

گفتنـد:   پاسخ پرسـش مـذکور  ان از منکر در یگروه ناهنکه ین از اامفسرفقها و  یبرخ
از منکـر اسـتدالل    یدر امر به معروف و نه تأثیربر عدم اشتراط امکان  ،»معذرةً إلی ربکم«

  : د کرده استییه آن را تأین آیر ایدر تفس طوسیاند. شیخ  کرده
ي تـأثیر کـه   کننـده بدانـد   که نهی از قبیح، حتی اگر نهیاست  این آیه دلیل است بر این

کرد، واجب است و این است آن نظر محکـم و   نخواهد داشت و شخص قبول نخواهد
  .)13ص ،5، ج1409طوسی،  صحیح که غیر آن صحیح نیست (

، 1412، یروحـان ر.ك: ده اسـت ( شق ین سخن نقل و تصدیهم الصادق فقهدر 
  .)248ص ،13ج

  توبهسوره  71 آیه .2ـ1ـ7
 مـونَ یقی عنِ الْمنْکرِ و نْهونَی بِالْمعرُوف و أْمرُونَیبعضٍ  اءیوالْمؤْمنَات بعضُهم أَولوالْمؤْمنُونَ 

الَةَ وؤْتُونَی الص ی الزَّکاةَ وونَیطع اللَّه و ک سأُولئ ولَهسیرمهمرْح اللَّه  و  : إنَّ أهللا عزیزٌ حکـیم
نمـاز را   کنند و نهی از منکر می امر به معروف و .اولیاي یکدیگرندزنان مؤمن،  مردان و
خداوند بـه آنـان    .آورند رسولش را بجا می دارند و زکات داده و اطاعت خدا و برپا می

  .مهربانی خواهد کرد رحمت و
تـوان   یو عدم آن اطالق دارد و م تأثیر، نسبت به احتمال پیشینات یآهمانند ه ین آیا
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  د.کرگر استناد یات دیمه آیه به ضمین آیاثبات عدم اشتراطش بر ا يبرا

  لقمانسوره  17 آیه .2ـ1ـ8
ما أَصابک إِنَّ ذلک منْ عـزِمِ    أَقمِ الصالَةَ وأْمرْ بِالْمعرُوف وانْه عنِ الْمنکرِ واصبِرْ علَى یبنَ ای

مر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه بر تـو  دار و ا نماز را برپا !فرزندماي  :الْأُمورِ
  .همانا آن از کارهایی است که باید قوت قلب بر آن داشته باشی .صبر نما ،وارد شود

  سوره طه 46ـ43 آیات .2ـ1ـ9
قَاالَ ربنَا إِنَّنَا نَخَاف *  خْشَىیأَو  تَذکرُیلَّعلَّه  ناًیفَقُوالَ لَه قَوالً لَّ*  فرْعونَ إِنَّه طَغَى  ذهبا إِلَىإ

سـوى فرعـون   : ... أَرى معکمـا أَسـمع و   یقَالَ الَ تَخَافَا إِنَّن*  طْغَىیأَو أَن  نَایعلَ فْرُطَیأَن 
 ا از خـدا یر شود کد متذیشا .دیینرمى با او سخن بگو اما به ،رده استکان یه طغکد یبرو

و [رد یـ شـى گ یه بـر مـا پ  کم یترس ن مىیگفتند: پروردگارا! از ا ]موسى و هارون[ .بترسد
د! من بـا شـما   یفرمود: نترس .]ردیو نپذ[ند کان یا طغی ]ان حق، ما را آزار دهدیاز بپیش 

  .نمیب شنوم و مى مى ]ز رایچ همه[هستم 
را دعـوت کنیـد و ازآنجاکـه لفـظ      فرعـون که  دهد می دستور وندخدا ،مطابق این آیه

عدم اشتراط  ،از آیه توان نمی دراینجا نیز تر اشاره شد، پیشنچه آبنا بر  ،آمده است »لعل«
  را برداشت کرد. تأثیر لاحتما

ـ به صبر ن یبه حق و تواص یعالوه بر آیاتی که ذکر شد، آیات تواص توانـد در   یز مـ ی
ـ از منکر قرار گ یامر به معروف و نه یزمره ادله قرآن ـ ماننـد آ  ؛ردی صـر:  سـوره والع  اتی

کـه  » تواصـوا بالصـبر   تواصوا بالحقّ و عملوا الصالحات و ن ءامنوا ویخسر، إالّالّذ یاإلنسان لف إنّ«
رنـد  از منکر، اطالق داو نهی  در امر به معروف تأثیرز نسبت به احتمال یات نین آیهمه ا

  رسانند. یعدم اشتراط آن را مو 

  اتیروا. 2ـ2
امتناع از اطالـه در کـالم،   منظور  به، تأثیربر عدم شرطیت احتمال  روایاتی دالّباوجود 

، روشـن  انـد  شـده اسـتناد   تأثیراثبات شرط احتمال  يکه برا یاتیبر روا یاجمال يبا نظر
ن یاز ا ياریرا بسیز جست؛اثبات مدعا تمسک  يات براین روایتوان به ا یشود که نم یم
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از  یشان بر مدعا قاصـرند و بعضـ   در داللتز ین یندارند و برخ يت سندیات، تمامیروا
اکنـون   .)148ص ،7ج، 1426، یقمـ طباطبـایی  نـد ( ا هردو جهت سند و داللـت، ناتمـام  

  شود: یات اشاره مینمونه به برخی روا يبرا

  صدقه بن ةت مسعدیروا .2ـ2ـ1
 ینهـ  ا امر به معروف ویشد: آپرسیده که از آن حضرت روایت است  صادقاز امام 

کـه معـروف را از    یطـاع م  يبر قو فقط خیر! :از منکر بر همه امت واجب است؟ فرمود
 .)495ص ،9ج ،1429 ،ینیواجب است (کل ،باز شناسدمنکر 

؛ بودن مورد استناد قرار گرفته است»مطاع«ث بر مدعا، عنوان ین حدیدر استدالل به ا
 یدر اشخاصـ » إنّمـا «از منکر را با حرف حصر  یوجوب امر به معروف و نه را امامیز

صـورت   نیرایدرغ ؛شان مؤثر واقع شود یامر و نه یعنی ؛که اطاعت شوند کند میمنحصر 
  ف ساقط است.یتکل

ـ توث یک از منـابع رجـال  ی چیدر ه صدقه بن ةمسعد یعنیث یحد يراو ،سنددرمورد  ق ی
میان راویان، دو تن به  شود که در مینشده است. البته با مراجعه به منابع رجالی، روشن 

 بـاقر ، در ذکـر اصـحاب امـام    الفهرسـت در  الطائفـه  شـیخ انـد.   بـوده  صـدقه  بن ةمسعدنام 
نیز  کشّیکه  همچنان ؛)146ص ،1417(طوسی،  »صدقه، عامی است بن ةمسعد«نویسد:  می

ولــی در ذکــر  ،)687ص ،2ج، 1490 کشّــی،ر.ك: ( اســت معرّفــی کــرده 1وي را بتــري
نسبتش  شده است درعوض گفته نشده،اي  بودن وي اشاره به عامی صادقاصحاب امام 

او را  نجاشـی  همچنین .)306ص ،1417طوسی، ( است ابومحمداش  عبسی بصري و کنیه
 اسـت  توصیف دیگـري ذکـر نکـرده    کرده،معرفی  کاظمو امام  صادقاز اصحاب امام 

اي که از اصحاب  توان نتیجه گرفت مسعده میرو  ازاین ؛)451ص، 1407 نجاشی،ر.ك: (
 ،دوم نفـر و باشـد   مـی  صادقاي است که از اصحاب امام  غیر از مسعده ،بود باقرامام 

احتمـالی  باشد، راويِ حدیث مورد بحث است و احتمال اینکه مسعده اول با دوم متحد 

                                                      
 .)213، ص3ج ،1416(طریحی،  استاي از زیدیه  فرقه» بتریه« .1
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کـه   اسـت  روایت کـرده  صادقاست؛ زیرا مسعده دوم، احادیثی را از امام ذهن  از دور
کلینـی،   /239ص، 1413 مفیـد، شـیخ  ر.ك: نمونـه   بـراي ( باشد شدت منافی با تقیه می به

گونه احادیـث   این ،معموالً از شخص عامی یا بتري .)65، ص5ج و 219، ص2ج، 1429
 ،1380 (میردامـاد،  میردامـاد  ازجملـه ـ برخـی دانشـمندان    بـراین   افزون .شود روایت نمی

(خـویی،   خـویی  اهللا آیت) و 116ص ،4ج، 1407(بحرالعلوم،  بحرالعلوم عالمه ،)115ص
، الفهرسـت و  نجاشی رجالمقتضاي اطالقِ ذکر راوي در معتقدند  ـ  )97ص ،1ج، ]تا بی[

انـد کـه    مطرح کـرده  نیزان این احتمال را محققبودن آن راوي است. هرچند برخی  امامی
اسـت  کاربستن تقیه، به عامه منسوب گشـته   سبب به مسعده اول، همان دومی بوده که به

این است کـه در تعـدادي از روایـاتش بـه     مطلب مذکور  مؤید .)48ص ،1419 (شبیري،
بـودن غیـر از    امـامی  حال بااین .)219ص ،2ج، 1429 لزوم تقیه اشاره شده است (کلینی،

، طوسـی شیخ  الفهرست، کشّی رجال ـیک از اصول اربعه رجالی   بودن است و در هیچ ثقه
و دیگر منابع معتبر رجالی، بـه وثاقـت راوي مـورد     ـ نجاشی رجالو  طوسیشیخ  رجال

  نظر تصریحی نشده است.
بودن در موضوع حکم اخذ شده است و  نکه عنوان مطاعیباتوجه به ا ،ازجهت داللت

نـوط  م یبـودن آمـر و نـاه    از منکر به مطـاع و نهی  وجوب امر به معروف دیگر عبارت به
چـه   ؛شود یف ساقط مین است که درصورت احتمال عدم اطاعت، تکلیالزمه آن ا ،شده

اسـت کـه کلمـات     يزیـ ن حکم، خالف چیالتزام به ا که درحالی! تأثیررسد به ظنّ عدم 
پـس   ؛کنـد  یاقتضـا مـ   ـ  در صـورت احتمـال اطاعـت    ینه بر وجوب امر و یمبنـ فقها  

ه آن یـ د و در توجکـر ه ید آن را توجیناچار با بلکه به ،ت ملتزم شدیتوان به ظاهر روا ینم
که مطـاع   یرا کسیز ؛ت، ارشاد به حکم عقل استیتوان گفت: اناطه وجوب به مطاع یم
قـدرت کـه    دیگر ازسويرا ندارد.  یمنه در شخص مأمور و یقدرت احداث داع ،ستین

ـ  یارتکازات عقلجزء  ،ف استیتکل هعام شرایطاز  ـ باشـد و روا  یم ن یز بـه همـ  یـ ت نی
  .)448ص ،4ج، 1414، یکند (عراق یارشاد م یارتکاز عقل

  ی طویلیحدیث یح. 2ـ2ـ2
واجب  ،شود می که آگاهرا که پندپذیر است و جاهلی را مؤمنی مطابق روایت دیگر، 
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که موعظه در او را نه صاحب شالق و شمشیر  ،کنند امر به معروف و نهی از منکراست 
ــدارد  ــري ن ــی، اث ــی، /497ص ،9ج، 1429 (کلین ــند  .)178ص ،6ج، 1407 طوس در س

، بـرده شـده اسـت   نـام  یعنی از او باشد؛  میالحال  هست که مجهولالطویل  یحیی ،روایت
 اسـت  علمـاي رجـال وارد نشـده   ازسـوي   هست؛ نه جرح و نه تعدیلی يدرباره و ولی

را  و فقهـا روایـاتش   )317ص ،3ج ،]تـا بـی [ مامقـانی،  /100ص ،20ج، ]تـا  بی[ (خویی،
، 1413 طباطبـایی قمـی،   /125ص، 1415 (سیفی مازنـدرانی،  دانند می دلیل ضعیف این به
 اینکـه  نخسـت،   ؛مطلـب تنـافی دارد  دو مضمون روایت با ایـن  همچنین  .)147ص ،7ج

 ترین مجاهد است، صاحبان شالق و شمشـیر را امـر بـه معـروف     که بزرگ حسینامام 
 این روایـت کـه   دیگري؛ دهد می همین فریضه قرارهدف از قیامش را آنجاکه تا ،کند می

سخن حقی است که در برابر پادشـاه سـتمگر    ،فرماید: ارزشمندترین جهاد می ممعصو
  .)496ص ،9ج، 1429 (کلینی، شود گفته

  رهیمغ بن خبر حارث .2ـ2ـ3
  فرماید: می صادقروایت دیگري امام در 

 دهد و شـما مطلـع   می بدي انجام شود که هرموقع که کسی کار می چه چیزي مانع شما
او بروید و او را آگاه سازید و سـرزنش   يسو شود، به می شوید و موجب ناراحتی ما می

 از مـا  !عرض کردم فدایت شوم: گوید می حارث .کنید و با کالم رسا با او سخن گویید
 در این حالت از آنـان دوري کنیـد و مجـالس را تـرك کنیـد      :فرمود امام .پذیرند نمی

 .)145ص ،16ج، 1409 عاملی،حرّ  /386ص ،15ج، پیشین (کلینی،

 محمـد  بـن  خطـاب  ،سند روایت مورددر ،ثانیاً ؛این روایت مرسله است ،اوالًباره  دراین
ازنظـر   اسـت  کـه گفتـه شـده   هسـت   زیـاد  بن سهل نیزو باشد  میالحال  مجهولهست که 

، ]تـا  بـی [ غضـائري،  ابـن  /185ص، 1407 (نجاشی، است ضعیفاو از رجالیون  بسیاري
ــی، /59ص ــدرانی، /80ص، 1417 طوسـ ــ /57ص، 1380 مازنـ  /460ص ،1381 ی،حلّـ

وي را اهـل   نجاشیحتی . )189ص، 1422 نراقی، /383ص ،2ج، 1418 تفرشی،حسینی 
عالمـه  همچـون  حـال برخـی    بـااین  .)189، ص1422، (نجاشـی  داند می و دروغگو غلو

و نظرشان بـر   )23ص ،3ج، 1413 ،آبادي خاتون (مازندرانیداند  می را ثقه وي بحرالعلوم
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بـه  اي  خدشـه است،  1از مشایخ اجازهازآنجاکه او  ،نبودن ست که حتی بر فرض ثقها این
اسـت   ایشان ضعیف است معتقد خوییاهللا  آیت .)25ص (همان، آید نمی اعتبار سند وارد

 وا سـبحانی اهللا  آیت .)356ـ354ص ،9ج، ]تا بی[ (خویی،نیست یا اینکه دلیلی بر وثاقتش 
براین  افزون). 220ص، ]تا بی[همان،  /86ص، 1424 ،تبریزي (سبحانی داند را ضعیف می

اشکاالت سندي، مشکل جدي دیگري در استناد به مضمون روایـت اسـت و آن اینکـه    
 ،تـأثیر عـدم احتمـال   بـاوجود   زیرا ندارد؛ تأثیرشرطیت احتمال بر  یداللتمذکور روایت 

از  یامر به معـروف و نهـ   ینوعمسئله  نیکه ااست امر به ترك مجالس آنان کرده  امام
شد  می کرد، می از سرزنش یامر به حضور در مجلس و نه باشد. البته اگر امام می منکر

  از منکر حکم داد. یدر وجوب امر به معروف و نه تأثیرت احتمال یبه شرط

  حدیث داود رقّی .2ـ2ـ4
  :فرماید روایت دیگري می در صادقامام 

 سؤال شد که چگونـه خـودش را خـوار    .شایسته نیست که مؤمن خودش را خوار کند
 باشـد  حضرت پاسخ فرمودند که چیزي را بگوید که قدرت انجامش را نداشته ؟کند می

  .)504ص ،9ج، 1429 (کلینی،
اسـتناد  که برخی علماي رجال روایـاتش را بـه   هست  یقّداود ر ،در سند این روایت

 ــو ــل غل ــدالمذهب و اه ــعیف  فاس ــودنش ض ــی ب ــد م ــی، دانن  /156ص، 1407 (نجاش
 کشّـی  اسـت گفته شده  .)205ص، 1413 ،آبادي خاتون مازندرانی :نقل از به ،غضائري ابن

 کنونتـا  گویـد  مـی  کشّـی کـه   کنـد  می در نقدالرجال نقل تفرشیولی  ،داند می وي را ثقه
ایـن   ، امـا )220ص ،2ج، 1418 تفرشـی، حسـینی  ( ام کسی را که او را طعن کنـد  ندیده

ـ داللت ندارد بر اینکه نظرش بر تأیید وثاقت  کشّیسخن  و منافـات  د باشـ  مـی  یداود رقّ

                                                      
قـت در ضـبط و   ددلیل کثرت محفوظات روایی و  شود که در این علم به بر کسانی اطالق می معموالً. 1

البته این قاعده شیخوخیت اجازه مورد اخـتالف اسـت و    .مرجعیت علمی حدیث باشند، نقل حدیث
کـه  انـد   امـر قائـل  بر ایـن   ،المشیخه الشخص فی لیإاهللا خویی درباب ذکرالطریق  آیتهمچون برخی 

  ).78ـ76، ص1ج ،]تا بی[داللتی بر وثاقت راوي ندارد (خویی، 
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و طعـن شـنیده باشـد. همچنـین شـیخ      ادرمورد  نجاشیولی است، ندارد که وي نشنیده 
اسـاس   ؛ بـراین )336ص، 1415 (طوسـی،  دانـد  مـی  و ثقـه  است را مدح کرده او طوسی

دلیـل امکـان اطـالع جـارح بـر       گفت به توانکه شاید ب هستدرمورد حال وي تعارض 
اسـت   شـده  سببن موارد یهمخبر است، جرح را مقدم بداریم.  امري که معدل از آن بی

خ یاسـتناد قـول شـ    ت بهیدرنها ،است یچون توقف مقطع یول ،هقف کردابتدائاً توعالمه 
ـ ، نظر به قبول روایکشّو  یطوس ـ  اسـت  داشـته  يت وی اهللا  آیـت  .)68ص، 1381 ی،(حلّ

بـر جاللـت    دالّ کند که روایات می اشکال یداود رقّن به توثیق به محل بناي قائال خویی
و شـیخ   طوسـی ، شیخ قولویه ابن شهادت؛ بنابراین و قابل اعتماد نیستند اند ایشان، ضعیف

ست نیست گفته شود بر ضعفش تعارض دارد و در غضائري ابن و نجاشیبا شهادت  مفید
آید که  برمی نجاشیعبارت ظاهر زیرا از  ؛است غضائري ابن ، شهادتنجاشیمنشأ شهادت 

حکم بـه   نیزکنند و درنهایت ایشان  می از وي روایت ست که اهل غلوا سبب قولش این
و حکم به توثیق ا ؛ بنابراین)130ـ128ص ،8ج، ]تا بی[ (خویی، دهد نمی یداود رقّوثاقت 
  مشکل است.بسیار 

بر عدم اشتراط در تعارض اسـت و   با روایات دالّداللت روایات باید گفت درمورد 
زیـرا   ؛لحاظ مضمون داراي اشـکال اسـت   به ،برآن استناد به روایت در محل بحث افزون

 ش را احتمـال تـأثیر بر نفی وجـوب آنچـه    ،نفی وجوب آنچه قدرت بر انجامش نیست
  ندارد.داللت  ،دهد نمی

همـراه اسـت. عـالوه بـر     گفته  پیشکه با اشکاالت مشابه  هستت دیگري نیز اروای
با روایات دیگـر، رجـوع بـه    ها وجود ضعف سندي و داللی در این روایات، تعارض آن

  گذشت. تر پیشنماید که بررسی آنها  می اطالقات و عمومات وارده را الزم

  اجماع. 2ـ3
 يبـرا  ،نـد تأثیرامکـان  ه اشـتراط  ینظرکه از طرفداران  صاحب جواهرو  یلیاردب محقق

 یرا کـاف  مسـئله در  ات، عـدم خـالف و اجمـاع   یروا یاز اشاره به برخ اثبات مدعا پس
  .)368ص ،21ج، 1404 نجفی، /537ص ،7ج، 1403، یلی(اردباند  دانسته
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رو  روبـه بـا اشـکال    يلحـاظ کبـرو   و هـم از  يلحـاظ صـغرو    به همنجا یاجماع درا
 ــ  وي موجـب نقـل   بـه نیـز ـ   و  یطوسخ یکه شاین دلیل   به ،يازجهت صغروباشد،  می
چون در اصول فقه ثابت  نیز ي. ازلحاظ کبرواست ییمخالف اجماع کذا یف مرتضیشر

، ییخـو ( باشد، چه رسد بـه اجمـاع منقـول    یاجماع محصل فاقد اعتبار م که شده است
بعیـد نیسـت اجمـاع     اینجا نیـز در  که عدم حجیتش قطعی است. ،)140ص ،2ج، 1417
 اگر گفته شود در مسئله اختالفی لیو ،ندارد یتیباشد که حج هیالمدرک ا محتملی یمدرک

  در حد اجماع باشد.عدم خالف، که است ثابت نشده این امر درپاسخ باید گفت ، نیست

  عقل. 2ـ4
 نیـز  يگـر یل دیـ چ دلیاند اگر هـ  ادعا کرده تأثیره اشتراط امکان یطرفداران نظر یبرخ

  .)123ص ،1415، یمازندران یفیخواهد بود (س یکاف ییتنها به یل عقلیدل ،ان نباشدیدرم
کنـد، در   یان مـ یـ ض بیپس از آنکه غرض از امر به معروف را اقامه فرا یعراق محقق

  سد:ینو یم مسئلهبر  یل عقلیر دلیتقر
جـاد  یدر ا يتـأثیر مترتـب شـود کـه     اي یتواند بر امر و نه یادشده نمیازآنجاکه غرضِ 

، لغو محـض  تأثیرجزم به عدم باوجود  اي ین امر و نهیپس چن ،در شخص ندارد یداع
  1.)451ص ،4ج، 1414، یگردد (عراق یم

در  يتـأثیر اگـر   ین اشکال که امر و نهیز در پاسخ به اینمذکور ل یدلموافقان  عضیب
ـ او  کم اتمام حجت بر اوسـت  دست ،شخص مقابل نداشته باشد  تـأثیر  ین خـود نـوع  ی

  اند: ، گفتهاست
ن بـر انجـام   یدادن مکلّفـ  منظور حرکـت  ضه بزرگ تنها بهین فریع ایواضح است که تشر

باشـد،   یوگناهان م یطاعات و بازداشتن آنها از معاص يسو دادن آنها به واجبات و سوق
  .)123، ص1415، یمازندران یفیمنظور اتمام حجت (س نه صرفاً و فقط به

 تـأثیر ره یدا ل،ین دلیکنندگان به ا شود استدالل ی، معلوم مگفته پیشمطالب ه با مالحظ
                                                      

اإلنکار الیکاد یترتب على أمر الیؤثر فی  الغرض من نّإ...  األمر بالمعروف، بعد ما کانت إقامۀ الفرائض الغرض من إنّ« .1
 .»محضاً یکون لغواً تأثیرالجزم بعدم ال   حداث الداعی، فمعإ
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باتوجـه بـه    کـه  درحـالی  ،انـد  ار کوچک فرض کردهیاز منکر را بسو نهی  امر به معروف
از و نهـی   شود کـه امـر بـه معـروف     یافت نمی يتوان گفت مورد یم تأثیروسعت دامنه 

بـدون موضـوع    یدر مقام عمل، حکم أثیرتباشد و حکم به اعتبار  تأثیرمنکر در آن فاقد 
  .گردد یثمر م یب یو بحث

  . دیدگاه برگزیده3
در آن، باز هـم در   تأثیرضه به احتمال ین فریر فرض اشتراط ابباید دقت داشت 

حکم بـه اشـتراط    ؛ زیرااجرا گذاشت ن شرط را بهیتوان ا یعمل و در عالم خارج نم
 امر به معروف و تأثیرکه مطلب این سرّخواهد شد.  فاقد موضوع یحکم ،تأثیرامکان 

 ي. بـرا نیسـت ت یدر قلـع و قمـع معصـ    يو فور یکل تأثیراز منکر، منحصر به  ینه
و نهی  امر به معروف تأثیرق یابعاد و مصاد یترشدن مطلب الزم است به برخ روشن

  از منکر توجه شود:
 تـأثیر  ياز منکر در موارد یممکن است امر به معروف و نه در درازمدت: تأثیر الف)

ق یاز مصـاد  یکـ ی ،باشـد کـه ایـن احتمـال     هندیش در آتأثیرنداشته باشد و احتمال  یآن
  است. یکاف تأثیرن احتمال در احراز شرط احتمال یباشد و هم یم تأثیراحتمال 
بـا انجـام ایـن    گونه کـه   دین، بباشد یاحتمال تأثیراگر  ر انجام گناه:یدر تأخ تأثیرب) 

نهـی  و امر به معروف و  است افتهیتحقق  تأثیرق افتد، احتمال یتعو ه، انجام گناه بهفریض
  بود. از منکر واجب خواهد

از منکـر،   یممکن است شخص با امر به معروف و نه یگاه ل گناه:یدر تقل تأثیر ج)
ن یدر ا .کمتر به گناه اقدام کند سبب شوداحتمال برود  یول ،از کرده خود دست برندارد

  واجب است.و نهی از منکر امر به معروف  و بوده محقق، تأثیرز شرط احتمال یفرض ن
ک فـرد،  یـ وسـیله   بـه  یممکن است امر و نه ان:ید آمران و ناهصورت تعددر تأثیر د)

 ،کننـد  یا نهیشخص مرتکب را امر  ياحتمال برود چنانچه افراد متعدد یول ،مؤثّر نباشد
  ست.یساقط نو نهی از منکر عروف امر به م ؛ پسداشته باشد تأثیر

ـ  ،نداشـته باشـد   تأثیرک مرتبه یانسان در  یاگر نه :یدرصورت تکرار نه تأثیره)   یول
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د به یز باین فرض نیداشته باشد، در ا تأثیر ،خود را تکرار کند یاحتمال بدهد چنانچه نه
  ضه اقدام کند.یانجام فر
ضـه  یروشن است اگـر فر  احکام:شدن  سپرده یفراموش از به يریدر جلوگ تأثیرو) 

ت عـادت  یج بـه انجـام معصـ   یتدر مردم به ،از منکر ترك شود یامر به معروف و نه
بسا با  رود و چه یم میاناز يبعد يها ژه نزد نسلیو کنند و قبح آن در جامعه و به یم

 تـأثیر چ یضه هـ ین فرین اگر ایبنابرا ؛سپرده شود یفراموش به یاحکام اله ،مرور زمان
وجـوب آن   ين اثـر بـرا  یهمـ  ،ادشده نداشته باشـد یده یاز پد يریجز جلوگ يگرید

  خواهد بود. یکاف
در روایت داریـم کـه    کردن امر به منکر و نهی از معروف: جلوگیري از تئوریزه ز)

 هایتـان فاسـد   کنیـد وقتـی زن   مـی  کـار  هآن روز چـ  :فرمود سلمانبه  مبراپی يروز
شوند و شما امر به معروف و نهی از منکـر نکنیـد؟    می هایتان گمراه جوان ،شوند می

شود جامعه اسالمی به جایی برسد  می ین چیزي؟ یعنینشود چ می گفت: مگر سلمان
بـدتر از شـرایط    !بلـه  فرمود: مبراپی سپسبه معروف و نهی از منکر نکند! که امر 

نهی از معروف  کنید آن زمان که امر به منکر کنید و می کار هچ ؛افتد می قبل هم اتفاق
بـدتر از ایـن    :حضرت فرمـود  ؟شود می مگر چنین چیزي گفت: سلمان ؟انجام دهید

 (مجلسـی،  دانسـت  خواهیـد  هم خواهد بود که معروف را منکر و منکر را معـروف 
  .)74ص ،97ج، 1410

ـ از منکرنـد کـه با   ینه امر به معروف و تأثیرق یمصادجزء گفته  تمامی موارد پیش د ی
سـت  یف سـاقط ن یـ ادشـده، تکل یاز مـوارد   یکاحتمال هرباوجود رند و یمد نظر قرار گ

ع یوسـ  يا اندازه به تأثیرره یشود دا یروشن ماساس  براین ؛)469ص ،1ج، 1390 ،ینی(خم
مطمـئن  افـت کـه مکلـف    یرا بتـوان   ينکه موردیتوان گفت فرض ا یم یقین که بهاست 

 ؛ق فرض محال اسـت یندارد، از مصاد يتأثیرچ یاز منکر او ه ینه باشد امر به معروف و
قهـراً نـزاع در    بـوده، بدون موضـوع   یدر آن، حکم تأثیرجه حکم به اشتراط امکان یدرنت

  نخواهد داشت. ی، ثمره عملخیرا یشرط است  تأثیرنکه احتمال یا
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   نتیجه
آیات ازجهت این شرط اطـالق   سوییدر بحث روشن شد که از ادله واردهبا بررسی 
باشـد،   تأثیربر شرطیت احتمال  روایتی که مورد اعتماد و دالّ نیزان روایات دارند و درمی

نظر به نفی چنین شـرطی مـورد پـذیرش واقـع شـد و ایـن نتیجـه         ؛ بنابراینیافت نشد
ـ تأثیرره یوسعت دا دلیل به تأثیردست آمد که بحث در اشتراط امکان  به  ی، فاقد ثمره عمل

گناه را قلـع   یا دندرنگ اثر ک ی، بیست که امر و نهینمسئله ن یبه ا فقط تأثیررا ی؛ ز است
ــار بلکــه  ،قمــع کنــد و ــأثیر هدر دایــربرخــی آث ر و یتــأخ. گنجــد مــی نهــی از منکــر ت
 ءز جزیشدن احکام ن از فراموش يریجلوگ کردن دفعات گناه و انداختن گناه، کم قیتعو به

ن ممکن است امـر بـه   یهمچنشود.  یاز منکر محسوب م ینه امر به معروف و هايتأثیر
ـ  وسیله به یا با تکرار امر و نهیکند  تأثیراز منکر در درازمدت بر فرد  ینه معروف و ک ی

 يچ مـورد یهرو  ازاین ؛ج ظاهر شودیتدر ش بهتأثیرافراد متعدد، ازسوي ا با تذکر یفرد و 
ـ  چیاو هـ  ین بداند امر و نهیقی افت که انسان بهیتوان  یرا نم و  ي مـذکور هـا تأثیرک از ی
  گر را ندارد.یات دتأثیر
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