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  منکر از نهی و معروف به امر عقلی دالیل بررسی
      

  *راد عبدالحسین رضایی
    

 چكيده
امر به معروف و نهي از منكر دو اصل بنيادي از اصول اجتماعي اسالم است و در علوم اجتمـاعي  

ضـمانت اجـراي   «و » نظارت همگان«، »نظارت اجتماعي«، »كنترل اجتماعي«نيز با عناويني چون 
شود كـه بعضـاً بـر ضـرورت      اند. اما با اين وجود ديده مي كيد قرار گرفتهمورد توجه و تأ» قانون

شـناختي   شود كه مباني عقلي و انسان شود و ادعا مي هايي گرفته مي اجراي آنها و امكان آن خورده
پـذيري و   اين دو اصل داراي ضعف است. اين مقاله با هدف ترويج و استحكام فرهنگ مسـئوليت 

كوشـد ضـرورت    رفع شبهات و ارد شده، با روش تحليلي و اسـتداللي مـي   گري اجتماعي و مطالبه
شناسانه به اثبات برسـاند و بـا    اجراي اين دو اصل و امكان اجراي آنها را با داليل عقلي و جامعه

نشـان  » لزوم حفظ حـدود آزادي «و» ضرورت اجراي قانون«، »اجماع عقالي جهان«داليلي چون 
ره عقالي جهـان امـر مقبـول و پذيرفتـه شـده اسـت و عنـاوين و        دهد كه اين دو اصل مطابق سي

  هاي متفاوت مورد اجراست. روش
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 مقدمه

مبنای شرعی و دینی امر به معروف و نهی از منکر بر کسی پوشیده نیست و این دو فرضیه مهـم 
، ٢ق، ج١۴١٠ادریـس حلـی،  بنیادی مورد اتفاق تمام فرق اسـالمی قـرار گرفتـه اسـت (ابنو 
انـد (النراقـی،  عنوان اصـلی دینـی مـورد قبـول قـرار گرفته ) و حتی در ادیان دیگر نیز بـه٢١ص

های پیشین نیز بـر  ) و امت۴٧، ص٣م، ج١٩۵۴ق/١٣٧٣؛ القرطبی، ٢۴۵، ص٢ق، ج١٣٨٣
)؛ اما ضرورت عقلی آنها از دیرباز (کـه Cook. 2001, P.5دارند ( نیکویی آنها اذعان و اعتراف
های مختلف از مخالفت ایـن  هایی قرار گرفته است) به گونه تراشی گاه مورد مناقشات و اشکال

ها و  دو اصل مهم با نیازهای طبیعی و فطری انسان و جامعه مانند آزادی و تنـوع و تکثـر سـلیقه
  ).١١۵−٩١، ص١٣٨٨راد،  (ر.ک: رضایی عقاید سخن به میان آمده است

  
    اهمیت بحث 

بررسی مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر، از آن جهت اهمیت دارد که با اثبات ایـن 
مطلب، دامنۀ اجرای این اصل، از محدوده جوامع دینی بـه تمـام جوامـع گسـترش خواهـد 

کرد و سایه شوم زشتی و پلیدی عنوان اصلی فراملی و فرامذهبی خودنمایی خواهد  یافت و به
  و منکر را از تمام جهان خواهد زدود. 

تـوان ادبیـات مناسـب  با بررسی ادلۀ عقلی ضرورت امر به معروف و نهی از منکـر، می
عنوان ضرورتی عقلـی و  برای متقاعد کردن متفکران و مصلحان غیردینی را به دست داد و به

ن جهت که بیشتر جوامع امروز متـدین بـه دیـن مبـین ویژه از آ  اجتماعی از آن دفاع کرد؛ به
اسالم نیستند و مکاتب و مذاهب فراوان در جهان وجود دارد و مصادیق معروف و منکـر در 
ملل گوناگون متفاوت و بعضًا متضاد است و طبیعتًا هیچ شخصی، الزام شدن به آنچه را کـه 

ن ادعا شده است در جهان امـروز بـه تابد؛ بنابرای در شریعتش به آن الزام نشده است، برنمی
ای تبدیل شده که در آن ارتباط تنگاتنـگ  دلیل گسترش ارتباطات و فناوری، جهان به دهکده

ناپذیر است. در چنین جهانی، امر به معـروف و نهـی از منکـر  ملل و اقوام مختلف اجتناب
توانـد بـه  هـاتی میاز ج −که به نوعی الزام به اعمال و عقایدی خاص را در متن خـود دارد−

ای خاص بر کسانی تلقی شود که به آن سالیق و عقاید خـاص  معنای تحمیل عقیده و سلیقه
های  معتقد نیستند؛ بنابراین، مخالفت و واکنش مخاطبان را برانگیزد و موجب درگیری و نزاع
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ــاری خصــلت ــی از ســویی و ظاهرســازی و ریاک ــه از ســوی دیگــر باشــد  دین های منافقان
 ).١۵۴، ص١٣٨۴اد، ر (رضایی

  
  بیان مسئله 

که برخالف جوامـع −ساز این تحقیق شده، آن است که در جوامع امروزی  پرسشی که زمینه
ادیان و عقاید مختلف وجود دارد، چه دالیل عقلی برای ضرورت این  −بدوی و ساده گذشته

توان از این دو اصل (که به نوعی الزام افراد بـه انجـام  دو فرضیۀ دینی وجود دارد و چگونه می
اعمالی واحد و یکسان و خودداری از اعمالی خاص است) دفاع کرد که دارندگان عالیـق و 

عنوان تحمیل عقیده و سلیقۀ واحد به افراد مختلف  د و بهسالیق مختلف و متعدد را راضی کن
و دخالت در امور شخصی آنها و نادیده گرفتن آزادی و ارادۀ بشـریت در انتخـاب راه و روش 

  زندگی خود نباشد؟ 
این پرسش از زاویۀ نگاه بعضی از مکاتب پر طرفدار سیاسی و حقوقی که اصـالت را بـه 

های علمی و فکری بشـر را  ت بشر و اجتماع و همه پیشرفتدهند و سعاد آزادی و فردیت می
  نمایاند.  داند، بیشتر خود را می مرهون آزادی هرچه بیشتر می

براساس این دیدگاه، بهترین قانون، قوانین طبیعی مبتنی بر ارادۀ آزاد بشر است و دخالت 
کـردن انسـان  در سیر طبیعی زندگی بشر انحراف از مسیر سعادت و به بنـد کشـیدن و اسـیر

  ).٣٢٠−٣١٧، ص١٣٧٣است (ر.ک: ویل دورانت، 
براساس چنین مکاتبی، امر به معروف که بـه همـه افـراد جامعـه اجـازۀ امـر و نهـی بـه 

پردازان،  ق) و حتی به اعتقـاد بعضـی از نظریـه١۴٠٣؛ صدر، ٧١دهد (توبه،  همدیگر را می
بـه مجـوز از سـوی حکومـت یـا این حِق امر و نهی و الزام، که فراحکومتی اسـت و نیـازی 

هاست؛ زیرا در هر  ترین مانع برای سعادت انسان ، بزرگ)p.5 .shaffa( مرجعی خاص ندارد
کنـد (ر.ک:  ها و صدها مانع برای آزادی و سیر طبیعی رفتار انسان ایجـاد می کوی و برزن ده

) kadivar. com p.12) و نیــز بـاقی در سـایت (١۶/۴/٧٩، روزنامـه انتخـابص عبـاس، 
  ».درآمدی بر بحث عمومی و خصوصی در فرهنگ اسالمی پیش«ای تحت عنوان  مقاله

تر از مبانی عقلی امر به معروف نیز وجود دارد که چالش اصلی عصر حاضر  مطلبی مهم
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در این موضوع است و آن چگونگی اجرای آن است که نگارنـده در آثـار دیگرشـان بـه ایـن 
 ١گنجایش این موضوع را ندارد.است و این مقاله   موضوع پرداخته

 

  ها  فرضیه

رسد این است که اساس و مبنای امر بـه معـروف و  ای که در این تحقیق به اثبات می فرضیه
های  نهی از منکر و ضرورت وجود آن امری مسلم و انکارناپذیر اسـت و بـا عنـاوین و اسـم

عنـاوینی ماننـد مختلف در مکاتب و جوامع مختلف پذیرفتـه و بـه آن عمـل شـده اسـت. 
و اگـر اختالفـی » نظـم و امنیـت عمـومی«، »ضمانت اجرای قانون«، »نظارت اجتماعی«

وجود داشته باشد در مصادیق معروف و منکر بوده است. اگرچه این قلم در تحقیقات دیگـر 
خود، این مطلب را نیز بررسی کرده است که با دقت نظر در ادله ایـن دو فریضـه و تعـاریف 

توان دریافت که میان مصادیق معروف و منکر در ملل مختلف جهان نیز  ر میمعروف و منک
 ).١٠۶، ص١٣٨٨راد،  اختالف چندانی وجود ندارد (ر.ک: رضایی

  
  دالیل عقلی ضرورت امر به معروف

اند. بعضـی  های مختلفی ارائه کرده فقها و متکلمان درباره مبانی عقلی این دو فریضه دیدگاه
اثبات ضرورت آن را از طریق عقلی میسر ندانسته و وجـوب آنهـا را صـرفًا شـرعی و نقلـی 

؛ حلبـی، ۵۵٣ق، ص١۴١١الهـدی،  ؛ علم٢١، ص٢ق، ج١۴١٠ادریس حلـی،   دانسته (ابن
) و بعضـی ٣۵٨، ص٢١، ج١٣۶٧و النجفـی،  ۴٢٨، صتا ؛ طوسی، بی٢۶۴ق، ص١۴٠٣

اند با وجود ادلۀ شرعی قطعی و روشن، در  ثمر دانسته و گفته دیگر بحث از این موضوع را بی
هر حال وجوب این دو اصل ثابت خواهد شد و وجود و عدم دلیل عقلی تأثیری در این امـر 

ی هسـتند کـه وجـوب )؛ گروه سوم کسان۵٣٠، ص٧ق، ج١۴٠٣نخواهد داشت (اردبیلی، 
انـد  این دو اصل را عقلی دانسته و ادلۀ شرعی در این موضـوع را ارشـادی بـه حسـاب آورده

؛ ١۴٧م، ص١٩٩٧ق/١۴٠٨(برای دیدن نظرهای این گروه مراجعه شـود بـه شـیخ طوسـی، 
الروضــه  ؛ شــهید ثــانی، ١١٨، ص٢ق، ج١۴١٢؛ شــهید اول، ۴٨٣، ص٣عالمــه حلــی، ج

                                                           
(در نوبـت  نشریه مطالعات فقه و اصـول، »ضرورت سازمان در اجرای شریعت از منظر فقهی«راد،  . ر.ک: رضایی١

فصـلنامه اسـالم و ، »شناسی انگاره وجوب همگانی امر بـه معـروف و نهـی از منکـرآسیب«چاپ) و همو، مقاله 
 .٢۴، شمطالعات اجتماعی
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و  ١٨ق، ص١۴١۵؛ االنصـاری، ۴١٩تـا، ص بی ،کاشف الغطا ؛٢٣۴، ص٢تا، ج ، بیالبهیه
). کسانی که وجوب این دو اصـل را عقلـی ٢٠۴، ص١، جالمکاسب المحرمهامام خمینی، 

 توانند ذکر کنند. اند یا می اند دالیل زیر را برای اثبات آن ذکر کرده دانسته

 
  . ضرورت امنیت و حفظ نظم عمومی١

ناشی از عدم  ءند: برخی از آنها به نحوی است که عواقب سوا نیازهای جوامع بشری دو گونه
توجهی به آنها ممکن است تـا مـدتی  شود و بی ای نسبتًا دور مشخص می تأمین آنها در آینده

زندگی بشر را مختل نسازد، مانند نیاز جامعه به آموزش و پرورش یا مسایل هنری و صنعتی؛ 
منزلۀ هـوا، آب آشـامیدنی بـرای بـدن  برای جامعه به اما نوع دیگر نیازها، نیازهایی هستند که

توان جامعه را بدون آنها تصـور کـرد. نیـاز جامعـه بـه  ای نمی انسان هستند و در هیچ لحظه
مـِن «فرمایند:  در این مورد می امنیت از این نوع است. رسول اکرم

َ
ِنعَمتاِن َمجهوَلتـاِن األ

؛ ١٢٠، ص١۴١٨؛ غـازی، ١۴٠ق، ص١۴٠٩میرزا، ؛ نوری ۴٧٢تا، ص (فتال، بی» َوالعافَیه
م، ١٩٧٢ق/١٣٩٣؛ طبرســـی، ۵٢۶ق، ص١۴١۴؛ طوســـی، ٢۶، ص١٣٩۴کراجکـــی، 

  ).٣١۵، ص۶٣م، ج١٩٨٣ق/١۴٠٣و مجلسی،  ۴۵٩ص
ای را بدون آنها تصور  راز مجهول بودن این دو نعمت در این است که جامعه، هیچ لحظه

بـرد  نابراین فقط در صورتی به اهمیت آنها پی مینکرده است و دائمًا از آنها برخوردار بوده؛ ب
  که آنها را از دست داده باشد.

ای چتر آن از باالی سر جامعه کنار برود،  ای است که اگر لحظه نیاز جامعه به امنیت به اندازه
ای از اجتماع امکان فعالیت و رشد میسر نخواهد بود و به تمامی امور روزمره خلل  در هیچ گوشه

آید و به همین سبب در نظام حقوق سیاسی اولویت نظم بر عدالت به صورت یک اصـل  وارد می
درآمده است و به نظم و امنیت به قدری اهمیت داده شده است که در صورت تعارض با عدالت، 

شود و حتی بعضی از تحلیلگران عدالت را محور و هدف حقوق ندانسته  اولویت به نظم داده می
دلیِل نبودن تعریف روشن و یکسانی از عدالت و همچنین به دلیل تعارض آن و محوریت آن را به 

اند  با امنیت و نظم در بسیاری از موارد مورد تردید قرار داده و هدف حقوق را نظم و امنیت دانسته
  ).۵٢٣، ص١، ج١٣۶۵و نیز  ۴١−٣۵، ص١٣٧٣(کاتوزیان، 

توانـد آن را  ه هـیچ عـاقلی نمـیک−با توجه به چنین اهمیتی برای امنیت و نظم اجتماعی 
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شود؛ زیرا بسیاری  دار باشد، ثابت می ضرورت وجود نهادی که این مهم را عهده −انکار کند
از مردم توان کافی برای دفاع از خود و حفظ امنیت شخصی خود را ندارند و اگر هـم داشـته 

زندگی خواهد بود و هر منزلۀ تعطیلی دیگر امور  باشند، تأمین امنیت افراد توسط خود آنها به
فردی باید به جای رسیدگی به دیگر ابعاد زندگی، از هر کاری دست بکشد و بـه فکـر دفـاع 

ای توسـعۀ علمـی و فرهنگـی از بـین  دیگران باشد و در چنین جامعه  شخصی و دفع تهاجم
گذارد. پس بـه ناچـار بایـد گروهـی  رود و حیات انسانی رو به انحطاط و اضمحالل می می
د داشته باشند که خود را وقف حفظ امنیت و ثبات در جامعه کنند و این همان ضرورتی وجو

سازد. شاید به همین دلیل باشد که  است که امر به معروف و نهی از منکر را عقًال واجب می
هـا و تقسـیم غنـایم از فوایـد امـر بـه  ها، حالل بـودن کسـب در روایات، حفظ امنیت جاده

؛ مجلســـی، ٣۶١، ص٢ج ق، ١۴٠٩نـــوری الطبرســـی، معـــروف ذکـــر شـــده اســـت (
ــــد،  ابی ؛ ابن٢٠٠، ص٧٧و ج ٨٩، ص١٠٠م، ج١٩٨٣ق/١۴٠٣ م، ١٩۵۶ق/١٣٧٨الحدی
دهندۀ نقشی اسـت  ) و این امر نشان۴٠۴و  ١٠٩، ص١١ق، ج١۴٠٣و حرعاملی،  ٣٠۵ص

گر توانند در تأمین امنیت جانی و اقتصادی و اجتماعی داشته باشند و بیان که این دو اصل می
  فلسفۀ وجودی و دالیل ضرورت آن است.
تنها امـر  اند و براساس آن نه تعبیر کرده» حفظ نظام«از این برهان، فقها و متکلمان به برهان 

به معروف، بلکه وجوب هر چیزی را که نظام زندگی بشری به آن وابسته است، مانند طبابـت و 
  ).  ١٣٩و  ١٣٧، ص٢ق، ج١۴١۵ اند (االنصاری، قضاوت و کشاورزی را به اثبات رسانده

امنیت منحصر به امنیت جانی، مالی و سیاسی نیست، بلکه امنیت فکری و پاسداری از 
هنجارهای اجتماعی نیز بخشی از امنیت است و نقش تمامی افراد جامعه در ایـن موضـوع 

 انکارناپذیر است.
 

  نقد برهان 
قبول است؛ اما در اینکه چـه چیـزی  ای مسلم و قابل این برهان با آنکه در اصل خود، مسئله

گیرد؛ یعنـی  باعث حفظ نظام اجتماع است و چه چیزی نیست، مورد بحث و تردید قرار می
  . صغرای این قیاس مسلم و مورد اتفاق نیست

از جمله مواردی که صغرای این قیاس مـورد اشـکال قـرار گرفتـه در خصـوص امـر بـه 
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عراقی، کـاربرد ایـن اسـتدالل را بـرای اثبـات  ءضیامعروف است. بعضی از علما، مانند آقا 
اند مقدمه بودن امر به معروف بـرای  وجوب عقلی امر به معروف مورد تردید قرار داده و گفته

حفظ نظام بشری مسلم نیست؛ زیرا خالف آن هم ثابت شده و جوامع فراوانی مشاهده شده 
ا برقرار مانـده و مختـل نشـده اسـت اند؛ ولی نظام زندگی آنه است که امر به معروف نداشته

اند که مقصـود  ). بعضی در مقام پاسخ به این اشکال گفته۵٣١، ص۶ق، ج١۴٠۵(العراقی، 
از حفظ نظام، نظام اسالمی است و قابل انکار نیست که امر به معـروف و نهـی از منکـر در 

فریضـه پابرجـا تواند بدون اقامۀ این  تحقق نظام اسالمی مؤثر است؛ بلکه چنین نظامی نمی
  ).٣٩ص  ،١٣٩٣باشد (الخرازی، 

شـناخته  » وجوب حفظ نظام«قبول نیست؛ زیرا آنچه در فقه تحت عنوان  اما این پاسخ قابل
شود، مقصـود همـۀ  شده است، مفهومی اعم دارد؛ مثًال وقتی از واجبات نظامیه سخن گفته می

ای که کمبود هـر کـدام خللـی در زنـدگی  گونه اموری است که زندگی بشر بدان وابسته است به
شـود (شـیخ انصـاری،  رو، بـه کشـاورزی و پزشـکی مثـال زده مـی ند؛ از ایـنک بشر ایجاد می

) به عالوه، در اینجـا چـون در مقـام بیـان ادلـه عقلـی هسـتند، ١٣٩و  ١٣٧، ص٢ق، ج١۴١۵
کند و از نظر عقل، اخالل در نظام قبیح است؛  به آن حکم می» عقل"«موضوع نظامی است که 

دائرمدار اسـالمیت نظـام نیسـت. از ایـن گذشـته،  هرچند نظام، غیراسالمی باشد و این حکم
محقق عراقی، دربارۀ نقش امر به معروف و نهـی از منکـر در برپـایی احکـام اسـالمی، یعنـی 

و ایـن تفکیـک، خـود نمایـانگر آن اسـت کـه در بخـش   اسالمیت نظام جداگانه بحـث کـرده
ده) نیـز بـه صـورت کنن گونـه مستشـکل (اشـکال نخست، به حفظ اصل نظام نظر دارد و همان

ضمنی پذیرفته است حفظ نظام در گرو امر به معروف و نهی از منکر نیسـت تـا بتـوان وجـوب 
عنوان مقدمه یک واجب عقلی به اثبات رسـاند (بـرای  عقلی امر به معروف و نهی از منکر را به

  ).  ۵٣١، ص۶ق، ج١۴٠۵بررسی بیشتر درباره این وجوب مقدمی ر.ک: عراقی، 
قبول نیسـت؛  عنوان دفاع از برهان و رد اشکال مستشکل بیان شـد، قابـل ه که بهبنابراین آنچ

اما این بدان معنا نیست که اشکال مرحوم عراقی وارد بوده و هیچ راهی برای دفـاع از آن برهـان 
تـوان گفـت ایـن اسـت کـه گرچـه در جوامـع  وجود نداشته باشد. آنچه برای دفاع از برهان می

به همین نام رواج نداشته باشد، ولی همین شـیوه و نـوعی نظـارت بـر  مختلف، امر به معروف
های مختلف در همۀ جوامع وجود دارد، یعنی اگـر نـام امـر بـه معـروف در  اجرای قوانین با نام
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جوامع دیگر وجود نداشته باشد؛ اما روح و معنـای آن وجـود دارد. وجـود نیـروی انتظـامی و 
عـدد در جوامـع مختلـف، و مطـرح بـودن مبحـث کنتـرل نهادهای نظارتی و قوانین جزایی مت

عنوان ضـرورتی  اجتماعی و نظارت اجتماعی و ضمانت اجرای قانون و مباحـث اجتمـاعی بـه
) گـواه صـدق ایـن ٣۴٨، ص١٣۶٧؛ بیرو آلن، ٧۵، ص١٣٧۶ناپذیر (گولد و کولب،  اجتناب

نظـر در  اختالفمدعا و بیانگر وجود نوعی از امر بـه معـروف اسـت و در حقیقـت بـا وجـود 
های مختلف در تعریف و تشخیص معروف و منکر، هر کـدام بـا هـر برداشـتی کـه از  فرهنگ

اند و اگـر  کار شـده هـا دسـت بـه ها و ازاله منکر اند، برای احیای معروف معروف و منکر داشته
آورد. مسئله مداخلـۀ اجتمـاعی بـرای  شک نظام اجتماعی آنها دوامی نمی کردند بی چنین نمی

ای جهانی است و همه دنیـا حتـی جوامـع سـکوالر و غیردینـی هـم بـه  ها مسئله فظ ارزشح
گونـه جوامـع  ). تنها تفاوتی که میان اسالم و اینFreitag, 2010, P.5اند ( ضرورت آن پی برده

وجود دارد در نوع نگرش و برداشت آنها از ارزش و ضدارزش است؛ مضاف بـر اینکـه اسـالم 
را تبیین و تئوریزه کرده و به آن قانونیت بخشـیده و از حالـت یـک نهـاد این ضرورت اجتماعی 

 صرفًا دولتی بیرون آورده و عموم مردم را نیز در این وظیفه سهیم کرده است.

 

  . اجماع عقالی جهان ٢

نحوی بـه ضـرورت نظـارت  که در دلیل اول توضیح داده شد، تمامی ملـل دنیـا بـه همچنان
ای جهانی اسـت  ها مسئله سئله مداخلۀ اجتماعی برای حفظ ارزشاند و م اجتماعی پی برده

)Ibid های مناسب به جرائم، قدمتی به اندازه  ها و پاسخ بحث درباره معنی و ریشه ) و تفکر و
) و وجود نیروی انتظامی در تمـام ملـل دنیـا ١۶، ص١٣٨٠هرناندو،  قدمت خود بشر دارد (

اعی و وجود کنترل جرم است و اگـر اختالفـی گواه اجماع جهانی بر ضرورت نظارت اجتم
هاست  ها و ضدارزش ها و اقوام مختلف وجود دارد یا در برداشت آنها از ارزش میان فرهنگ

ای غیرقابل انکار است و مطرح بـودن  یا در شیوه مقابله با آنهاست وگرنه اصل نظارت مسئله
ن و مباحـث اجتمـاعی مبحث کنترل اجتماعی و نظارت اجتماعی و ضـمانت اجـرای قـانو

) ٣۴٨، ص١٣۶٧؛ بیـرو، ٧۵، ص١٣٧۶ناپذیر (گولد و کولـب،  عنوان ضرورتی اجتناب به
تواند دلیل عقلی بر ضـرورت امـر بـه  گواه صدق این مدعاست و این اتفاِق جهانی خود می

معروف و نهی از منکر باشد؛ زیرا امر به معروف و نهـی از منکـر نـوعی مداخلـه و نظـارت 
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تر و  هاست؛ البته با توجه به اینکـه نظـام ارزشـی اسـالم پیچیـده رای حفظ ارزشاجتماعی ب
یابـد؛  های زیادی مـی تر است؛ طبعًا چگونگی و اهمیت و دامنه این نظارت هم تفاوت کامل

اما این به معنای آن نیست که جهان و فرهنگ جهانی با اصل و کلیت امر به معروف مخالف 
کیدات متون دینـی بـر ایـن  هباشد؛ بلکه این مسئله مسئل ای مهم، عقلی و وجدانی است و تأ

مسئله به خاطر توجه دادن به این مسئله ارتکازی و روشن است و به منظور سرزنش کسـانی 
ورزند، نه به خاطر تأسیِس اصـلی جدیـد و بـه  است که از این اصل مهم و بدیهی غفلت می

کید متون دینی بر این دو اصل، ارشاد ی و امضایی است نه مولـوی و تأسیسـی. اصطالح، تأ
فرماینـد: چـرا در برابـر  در مؤاخذه برخی از تارکان امر به معـروف مـی امیرالمؤمنین علی

آورید در حالی که نسبت به حرمت تعهدات پـدران خـود  تخلف از احکام الهی فریاد برنمی
نُتم َقد َتَر «آشوبید  احترامی به آنها برمی حساسیت داشته و در برابر بی

َ
وَن َعهَداَلّلِه َمنُقوَضه و أ

  ).١١، بند ١٠۵ البالغه نهج» (ِلَبعِض ِذَمِم آباِئُکم َتأِنُفوَن 
نهی از منکر را یک مسـئله  که کامًال واضح است، حضرت علی در این روایت، چنان

تر رعایـت  ارتکازی دانسته و ترک آن را به آن سبب ناروا شـمرده اسـت کـه در امـور کوچـک
  شود. تر رعایت نمی شود، ولی در امور بزرگ می

اند یـا  در قرآن کریم هم به اقوامی اشاره شده است که در اثر ترک امر به معروف هالک شـده
دهندۀ  ) و ایـن نشـان٧٩و  ۶٣؛ مائـده ١١۶؛ هـود، ١۶۵ند (اعراف، ا مورد عذاب خدا قرار گرفته
های پیشین است و اینکه این دو فریضـه ابتکـار اسـالم و تأسیسـی  وجود این دو فریضه در امت

کـه −گویـد کـه آمـران بـه قسـط را  نیست؛ بلکه امضایی است. قرآن کریم از کسانی سخن مـی
). این مطلب نیز گواه آن ٢١عمران،  اند (آل ساندهر به قتل می −مصداقی از مصادیق معروف است
  های دیگر هم رایج بوده و حکمی تأسیسی نبوده است. است که امر به معروف در امت

تنها در یهودیت و مسیحیت بلکه در سایر ادیان توحیدی حتـی  دهد که نه نشان می ١کوک
و نهـی از منکـر وجـود  بودائیت و طرفداران کنفوسیوس هم دستوراتی مشابه امر به معـروف

توان قضاوت کرد که این دو اصـل تحـت تـأثیر ادیـان دیگـر در  داشته است و به روشنی نمی
اسالم وارد شده است یا پیروان ادیان دیگر تحت تأثیر فرهنگ اسالمی آن را در فرهنگ دینـی 

 ). Freitag, 2010, P.5اند ( خود وارد کرده

                                                           
1. cook 
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  . ضمانت اجرای قانون ٣

ای پذیرفته شده است و  جوامع بشری و در میان همۀ ملل جهان، نیاز به قانون مسئلهدر همۀ 
توانـد جامعـه را بـه  گذارد، اما اگـر قـانون اجـرا نشـود، نمـی عقل سلیم هم بر آن صحه می
و اگـر قـانون از   انـد هـای قـانونی گریزان ها طبعًا از محـدودیت سعادت برساند؛ زیرا انسان

رو، در  رسـاند؛ از ایـن ی برخوردار نباشد، جامعه را به نظم مطلوب نمـیپشتوانۀ اجرایی کاف
بینـی نشـده  دانان، قانونی که ضمانت اجرای کافی بـرای آن پیش شناسان و حقوق میان قانون

آید و از اوصاف یک قاعدۀ حقـوقی داشـتن ضـمانت اجراسـت  باشد، قانون به حساب نمی
 ).۴١−٣۵، ص١٣٧٣؛ ۵٢٣، ص١، ج١٣۶۵(کاتوزیان، 

هـا را در سـمت و سـوی قـانون  ضمانت اجرا دو گونه است: الف) تمهیداتی که انسـان
کند؛ ب) کیفرهایی که برای متخلفـان از قـانون در  دهد و از تخلفات جلوگیری می سوق می

 ).٢۴، ش١٣٨١شود و قهرًا در بازدارندگی از تخلف مؤثر است (سروش،  نظر گرفته می

تواند یک ضمانت اجرای مهم از نوع اول بـرای قـوانین  ر میامر به معروف و نهی از منک
عنوان  هـا) را بـه باشد؛ زیرا این دو اصل است که نظارت بر اجرای درست مقررات (معروف

). هرچنـد ١١٢و  ٧۴، ۶٧؛ توبـه، ١١۴و  ١١٠عمـران،  کند (آل ای همگانی مطرح می وظیفه
ای آنها نیز در متون دینی از مصادیق نوع دوم ضمانت اجرا، یعنی وضع مقررات جزایی و اجر

عنوان نـوعی ضـمانت اجـرا  بنابراین، امر به معروف بـه ١نهی از منکر به حساب آمده است؛
برای جامعه ضروری است و همان دلیلی کـه ضـرورت وجـود ضـمانت اجـرا را بـه اثبـات 

 رساند؛ برای ضرورت امر به معروف هم قابل ذکر است. می

  
 نقد برهان 

ای  این برهان تحت عنوان ضرورت ضمانت اجرا برای قـوانین اسـتفاده شـد مسـئلهآنچه در 
مسلم و غیرقابل انکار است؛ ولی مسئله قابل بررسی، صغرای این قیاس است و آن اینکه آیا 

ای  کننده تواند ضامِن اجرای قوانین باشـد و ممکـن اسـت اشـکال حقیقتًا امر به معروف می
که از نامش پیداست) باید تضمینی و قطعی باشـد،  (همچنانچنین بگوید که ضمانت اجرا 

حال آنکه ضامن اجرا بودن امر به معروف و نهی از منکر برای قوانین به دو دلیل مورد تردیـد 
 . وجود موارد نقض.٢. لزوم تسلسل؛ ١است: 

                                                           
اند از جمله: محقق حلـی،  . ر.ک: کتب فقهی که بحث اجرای حدود جزایی را در بحث امر به معروف وارد کرده١

 در مبحث امر به معروف. جواهر الکالم؛ النجفی، اللمعه الدمشقیه شهید اول،  ؛ شرایع االسالم
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  دلیل اول: لزوم تسلسل 
ه معروف چه خواهد بـود؟ اگر امر به معروف، ضامن اجرای قانون باشد، ضامن اجرای امر ب

طور کـه دیگـر  و چه ضمانتی وجود دارد که امر به معروف به اجرا درآید؟ و اگر مردم، همـان
کنند، امر به معروف را هم اجرا نکردند، چه خواهـد شـد؟  کنند و اجرا نمی قوانین را ترک می

داشـته  یعنی امر به معروف به شرطی ضامن اجرای قوانین است که خود هـم ضـمانت اجـرا
باشد و اگر بخواهیم برای ضمانت اجرای اصل امـر بـه معـروف، اصـل دیگـری را تعریـف 

نهایت تکرار خواهد شد و در هر  خواهد و این مسئله تا بی آن اصل هم ضمانت اجرا می کنیم 
مرحله، جای این پرسش باقی خواهد بود که ضمانت اجرای اصـِل بعـدی چیسـت؟ و ایـن 

آید؛ زیـرا ضـمانت  گاه قانون به اجرا درنمی اش آن است که هیچ ههمان تسلسل است و نتیج
  اجرایی که حقیقتًا ضمانت اجرا باشد، ندارد.

این تسلسل که ذکر شد صرفًا یک احتمال و تصور نیست؛ بلکه یک واقعیت جدی است 
های مکرر محققان و علمای اصالحگر گواه آن  که بارها در تاریخ اتفاق افتاده است و گالیه

؛ ۴۴٢، ص٢، جاحیاء علوم دینق، ١٣۵٢و الغزالی،  دو از یاد رفتهتا،  است (آیتی، بی
، ۴ق، ج١۴١٢و رشید رضا،  ١٠٩، ص١٣٧٧، همراه دوست؛ ٧٩، صده گفتارمطهری، 

دهد که چگونه آمران به معروف که باید ضامن اجرای قوانین باشند،  ) و نشان می٣٠ص
تر  بلکه به شکلی باعث تسهیل وقوع خالف و پیچیده اند، تنها باعث اجرای قوانین نشده نه

 هایی از آنها در شعر شاعران اشاره شده است: که به نمونه اند. همچنان شدن منکرات شده
  

مست است و در حق او کس این   حافظ طریق رنـدی از محتسـب 
 )١٢۶(دیوان حافظ، غزل  *****  

ات و سنگ به جـام  که خورد باده  بــاده بــا محتســب شــهر ننوشــی 
 )١۵٠(همان، غزل  *****  

قصه ماست که بر هـر سـر بـازار   محتسب شیخ شد و فسـق خـود 
 )١٧٨(همان، غزل  *****  
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  دلیل دوم: وجود موارد نقض 
باشـد، گـواهی تـاریخ تواند ضامن اجرای قـوانین  دومین دلیل برای آنکه امر به معروف نمی

هـزار  ١٢۴گاه جامعه بشری از خالف و جرم خالی نبـوده اسـت و بـا وجـود  است که هیچ
پیغمبر (در روایات اسـالمی ایـن تعـداد بـرای پیغمبـران ذکـر شـده اسـت ر.ک: صـدوق، 

کن  گاه منکر ریشه اند، هیچ م) و هزاران مصلح که همگی امر به معروف کرده١٩٩٣ق/١۴١۴
) و هنـوز هـزاران ۴٢٨ق، ص١۴١٣تخلف از بین نرفته است (عالمه حلـی، نشده و جرم و 
پیوندد. اگر امر به معـروف ضـمانت اجـرای  شود و هزاران منکر به وقوع می معروف ترک می

قانون است پس چرا با وجود آن، باز هم قوانین الهی و حتی قوانین بشری به اجرا در نیامده و 
  جامعه به سعادت نرسیده است؟

  
  سخ دلیل اول پا

توان گفت این است که امر بـه معـروف یـک قـانون نیسـت کـه  آنچه در پاسخ دلیل اول می
ضمانت اجرا بخواهد؛ بلکه یک اصل دینی است و ضامن آن ایمان مردم است. آیـۀ شـریفۀ 
قرآنی هم امر به معروف را دائرمدار ایمـان مؤمنـان قـرار داده و فرمـوده اسـت: مؤمنـان بـر 

)؛ بنابراین، اگر ایمان باشـد والیـت ٧١والیت دارند که امر به معروف کنند (توبه، همدیگر 
برای امر به معروف هم خواهد بود؛ و در غیر این صورت خواهد بود. فال و از همین جاست 

توانـد ضـامن  طور کـه قـانون نمـی توان یک رابطه دو طرفه را برقرار کرد و گفت همان که می
تـوان  باشد و امر به معروف به ضامنی فراقانونی نیاز دارد این را هم میاجرای امر به معروف 
تواند مانع اجرای امر به معـروف باشـد؛ بلکـه قانونیـت و رسـمیت هـر  گفت که قانون نمی

  آید. قانونی که مانع نهی از منکرات باشد، خود منکر است و نهی از منکر به مبارزه با آن می
تی فراقانونی دارد و ضمانت اجرای آن هم چیـزی فراقـانونی بنابراین امر به معروف ماهی

(بقره، » ِصراٍط ُمْسَتقیٍم   اللُه َیْهدی َمْن َیشاُء ِإلی«است و آن ایمان است که در دست خداست، 
). اگر ٢٣و زمر،  ٨؛ فاطر، ۴؛ احزاب، ٢۵؛ یونس، ۵۶و نیز به همین مضمون قصص،  ٣٠

تواند جلودار او باشد؛ بنـابراین، هـیچ کـس  کس نمیخدا بخواهد کسی ایمان بیاورد، هیچ 
تواند مانع امر به معروف باشد. پس ضـمانت اجـرای امـر بـه معـروف ایمـان اسـت و  نمی

توانـد  ضمانت اجرای ایمان خداست و خدا هم قدرت الیزالی است که هیچ کس بر او نمی
ْمِرهِ  َو اللُه غاِلٌب َعلی«پیروز شود، 

َ
 ).٢١(یوسف، » أ
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ِإنَّ اللَه «شود؛  به فرض، هیچ انسانی هم ایمان نداشته باشد خدا خود آمر به معروف میاگر 
بـی ْحساِن َو إیتاِء ِذی اْلُقْر ُمُر ِباْلَعْدِل َو اْإلِ

ْ
) یا رسوالن خود را برای امـر بـه معـروف ٩٠(نحل، » َیأ
ُمُرُهْم ِباْلمَـْعُروِف َو َیْنهاُهْم «فرستد:  می

ْ
ُسوَل ... َیأ ) و پـس از ١۵٧(اعـراف،  » َعِن اْلـُمْنَکِر ... الرَّ

اْلمـُـْؤِمُنوَن َو «یابند تا امر به معـروف کننـد:  آورند مأموریت می ارسال رسول، آنها که ایمان می
ُمُروَن ِباْلمَـْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلمُـْنَکِر ...

ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض َیأ

َ
  ).  ٧١(توبه، » اْلمُـْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

بنابراین جای این اشکال نیست که اگر ایمان ضامن اجرای امر به معروف است، ضامن 
اجرای ایمان چیست؟ زیرا از آنچه بیان شد پاسخ این اشکال روشن خواهد بود. ضامن 
اجرای قانون امر به معروف و ضامن اجرای امر به معروف ایمان و ضامن اجرای ایمان نبوت 

جود خداست و خدا هم قدرت برتری است که کار خود را خوب و ضامن اجرای نبوت و
ْمِرهِ  َو اللُه غاِلٌب َعلی« داند می

َ
  ).٢١(یوسف،  »أ

  
 

  

دهیم کـه در  اگر کسی از این تحلیل، جبر را برداشت کند، بـه او همـان پاسـخی را مـی
انـد و آن  پاسخ به جبریونی داده شده است که از آیات شریفه، نظریـۀ جبـر را برداشـت کرده

اینکه هدایت و ضاللت را به مشیت الهی معلق کردن، به معنای جبر نیست و منافاتی با ارادۀ 
  رد.انسان ندا

  
  پاسخ دلیل دوم 

خالصۀ دلیل دوم در نقض صغرای برهان مورد بحث این بود که اگر امر به معروف ضـمانت 
اجرای قانون است، چرا باعث اجرای قانون نشده اسـت و هنـوز تخلـف و منکـر در جامعـه 

  فراوان است؟
  توان به دو نکته اشاره کرد: در پاسخ به این دلیل می

اوًال: مقصود از ضمانت اجرا معانی لغـوی آن نیسـت کـه از آن چیـز قطعـی و غیرقابـل 
شود و شاید انتخاب این واژه برای چنین مقصـودی مناسـب نباشـد و بـه  تخلف فهمیده می

تر باشد. آنچـه در علـم  جای آن واژۀ حمایت از اجرای قانون یا پشتوانۀ اجراِی قانون مناسب
شود، اقدامات و تمهیداتی است که تخلف از قانون در  را تعبیر میحقوق از آن به ضمانت اج

 خدا وجود                     نبوت                     مانیا                   معروف به امر                     قانون یاجرا                    بشر سعادت
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جامعه را به حداقل ممکن برساند و برای کسانی که عالقه دارند قانون را اجرا کنند، رفع مانع 
توانـد مـدعی شـود کـه توانسـته  کند و هیچ قانونگذار، مجرِی قانون و یا مدیر و رهبری نمی

طور کامل از بین ببرد و اصوًال ایـن  د برساند و تخلف را بهاست اجرای قوانین را به صددرص
ها کاری نشدنی و محال است و عوامل زیـادی از جملـه  کار به دلیل وجود اختیار در انسان

فرهنگ و تربیت و تاریخ آن جامعه و نیز شرایط اقتصادی و اقلیمی و بسـیاری عوامـل دیگـر 
ذهبی برای تضمین اجرای قـانون شـرط الزم در آن مؤثر است و اصول و موازین حقوقی و م

  است نه شرط کافی؛ 
ثانیًا: اگر به فرض محال، چنان ضمانت اجرایی طراحی و اجرا شود، با فلسـفۀ وجـودی 

  کند، در تضاد خواهد بود. بشر که انسان را موجودی دوبعدی و مختار تعریف می
کنـد و او را دارای  معرفی میفلسفۀ وجودی انسان، انسان را دارای دو بعد (حق و باطل) 

داند و تعالیم دینی و متون مذهبی هم مؤید آن است (انسـان،  قدرت انتخاب میان آن دو می
ای  )؛ بنابراین در جامعه٩و سجده  ١۴؛ الرحمن، ١٢؛ مؤمنون، ٢٩و  ٢۶؛ حجر، ۴؛ تین، ٢

نافرجام خواهـد  ها ترکیب شده است انتظار عدم تخلف انتظاری بیجا و گونه انسان که از این
  ).٢١بود (رعد، 

طور کامل بگیـرد، اگـر هـم شـدنی  ادعای اینکه اصل یا قانونی بتواند جلوی تخلفات را به
تـر قـرار  باشد و بتواند اشکال اول این برهان را پاسخ دهد، در مقابل اشکال دیگری از آن بزرگ

شـود  ایـن دسـت مطـرح مـیشود و در مبـاحثی از  گونه نظریات می گیر این گیرد که گریبان می
تعبیــر » شــبهة الجــاء«ای اســت کــه از آن بــه  ) و آن شــبهه٢۶٧ق، ص١۴٠٣(ر.ک: حلبــی، 

المثل امر به معروف یا مقررات جزایـی یـا امـر و  شود که اگر فی شود و براساس آن گفته می می
نهی الهی به معنی نفی احتمال تخلف و اجرای صددرصد تخلفات باشد. پس چه جایی برای 

خواند که در آن  ای فرامی ماند؟ آیا عقل، ما را به ساختن جامعه ها باقی می زادی و اختیار انسانآ
سـعادت، سـعادتی  امکان گناه وجود نداشته باشد؟ در این صورت به فرِض عملـی بـودن، آن 

آیـد. حکمـِت  ها ندارد و شرافتی هم برای آنها به حساب نمی جبری است و سودی برای انسان
اش،  کند که عنصر اصلی و جوهرۀ وجـودی او، یعنـی اختیـار و آزادی انسان اقتضا می آفرینِش 

هـا  های گناه به روی انسان حفظ شود و اگر ضمانت اجرای قانون به نحوی باشد که به بستن راه
و  ٣۵۵−٣۵٣، ص٢ق، ج١۴٠٨بینجامد با ایـن حکمـت در تضـاد اسـت (ر.ک: منتظـری، 
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اگر امر به معروف جنبۀ ارشادی داشته باشـد و بـرای رفـع  )؛ اما٣۵١، ص١ق، ج١۴١٠خوئی، 
ها  های خیرخواهانه در انسان اند و به تقویت انگیزه موانع تکامل از راه کسانی باشد که طالب آن

توانـد در مسـیر کمـال انسـان  کند؛ بلکه می منجر شود، با آزادی و اختیار بشر تضادی پیدا نمی
آزمایش الهی بالضروره در زندگی باید  ءجامد، به عالوه که ابتالمفید بوده، به اصالح جامعه بین

؛ ٢؛ ملـک، ٧؛ هـود، ١۶۵؛ انعـام، ۴٨؛ مائـده، ٧؛ کهـف، ٣١؛ محمد، ١۵۵رخ دهد (بقره، 
  ).  ٢و انسان،  ١٨۶عمران  ؛ آل٩۴؛ مائده، ٩٢نحل، 

شقاوت عبادت یا ها با تعیین مسیر زندگی خویش به  در گرو بقای اختیار است که انسان
های هدایت و گمراهی بر مبنای گزینش خـویش عمـل کننـد (ر.ک:  برسند و با وجود زمینه

). قرآن کریم نیـز ٣۵١، ص١ق، ج١۴١٠و خوئی،  ٣۵۵−٣۵٣، ص٢ق، ج١۴٠٨منتظری، 
مؤید این مطلب است و به کسانی که برای هدایت نشدن بعضی از مردم بیش از حد نگرانند 

) و از اینکـه ٨و فـاطر،  ٣؛ شـعرا، ۶ش از حد نیفکنند (کهف، گوید که خود را به رنج بی می
) و بدانند که قرار نیست همه هدایت شوند و اگر ٢١همه هدایت شوند مأیوس گردند (رعد، 

؛ ٢١(رعـد،  آمـد کرد و از عهدۀ آن برمـی چنین قراری بود خداوند تعالی خود این کار را می
؛ نحـل، ۴؛ ابـراهیم، ٢٧٢و  ٢١٣؛ بقـره، ۵۶؛ قصص، ١۵۵؛ اعراف، ٩؛ نحل، ١۴٩انعام، 
  ).٢٣و زمر،  ٨؛ فاطر، ۵۶؛ قصص، ٣۵؛ نور، ٩٣

ماند این است که ممکن است کسی بگوید سـخن شـما  ای که در این تحلیل باقی می نکته
به شرطی صحیح است که امر به معروف صرفًا یک مسئلۀ ارشادی و بیانی باشد و جنبـۀ اجبـار 

ماهیت الزامی و اجباری در آن باشد، این پاسخ کفایـت نخواهـد کـرد و نداشته باشد؛ ولی اگر 
اگر هدف از امر به معروف «گوید:  کننده می به قوت خود باقی خواهد بود و اشکال ءشبهة الجا

(ر.ک: منتظـری، » انـد؟ اجبار و الزام نیست پس چرا اکثـِر فقهـا، خـالف ایـن مـورد فتـوا داده
ــی، ٢١٨٢−٢١٧٧ح المســائل، مســئله ؛ رســاله توضــی٢١٩، ص٢ج ق،١۴٠٨ ــق حل ؛ محق
تـا، مراتـب  ؛ امام خمینی، بی٣٨٣و  ٣٧٧، ص٢١، ج١٣۶٧؛ النجفی، ٣۴٣، ص١، ج١٣٨٩

؛ اشــعری، ١٢٧م، ص١٩٨٨−١٩٨٧ســنت خیــاط،  از منــابع اهل ٩امــر بــه معــروف مســئله 
اثیـر،  و ابن ١٧١، ص۴م، ج١٩٨۶ق/١۴٠۶حزم،  ؛ ابن١٢۵، ص٢و ج ٣١١، ص١ق، ج١٣۶۶
و متون دینـی هـم مؤیـد فتـوای آنـان  ) ٣٣٢−٣٣٠و  ٣٢۵−٣٢۴، ص١م، ج١٩۶٩ق/١٣٨٩

م، ١٩٨٣ق/١۴٠٣؛ مجلســـی، ۴٠۴−۴٠٣و  ١٠٩، ص١١ق، ج١۴٠٣اســـت (حرعـــاملی، 
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ق، ١۴١٨؛ الراونـــدی، ٣٠۵م، ص١٩۵۶ق/١٣٧٨الحدیـــد،  ابی ؛ ابن٢٠٠و  ٧٧، ص١٠٠ج
بـه  جباری دارد، ) و اگر ماهیِت الزامی و ا٣۶١، ص٢ق، ج١۴٠٩؛ و نوری الطبرسی، ١٠٩ص

بـه » شـبهة الجـاء «ای جز یک ایمان اجباری به ارمغـان نخواهـد آورد و  فرِض موفقیت، نتیجه
  قوت خود باقی خواهد بود.

  توان به دو نکتۀ زیر اشاره کرد:  در پاسخ به این اشکال می
آن  قبل از تکلیف ءبعد از تکلیف متفاوت است. الجا ءاوًال، الجاء قبل از تکلیف با الجا

است که انسان بدون اراده و اختیار خلق شود و در عین حال مـورد خطـاب و تکلیـف قـرار 
گیرد. روشن است که از نظر عقل، تکلیف عاجز، قبیح است و چنین کاری در حق خداوند 
مستحیل است؛ اما الجاء بعد از تکلیف آن است که انسان قادر و مختار مورد تکلیـف قـرار 

گیری او باز گذاشته شود و بعد از آنکه با اختیار جبهۀ حق را انتخـاب  میمبرای تص گیرد و راه 
کرد و به جمع مؤمنان پیوست، انجام وظایف بندگی و لـوازم ایمـان و اعتقـاد از او خواسـته 

  شود و در صورت ترک آنها مجازات شود تا جلوی خالفکاری او گرفته شود.
ًال بدون اختیار و مثل یـک جمـاد اسـت؛ قبل از تکلیف)، فرد کام ءدر فرض نخست (الجا

بعد از تکلیف)، فرد کامًال آزاد است و از اراده برخـوردار اسـت و لـذا  ءولی در فرض دوم (الجا
تکلیف کردن و در نتیجه مجازات به خاطر تـرک تکـالیف هـیچ محـذوری نـدارد و بـا آنکـه در 

م معصـیت، مجـازات شود یـا در صـورت انجـا صورت تصمیم به معصیت جلوی او گرفته می
شود و در عین حال اراده او وجود دارد و تجربه هم مؤید آن است  شود سلب اختیار از او نمی می

گذرنـد و پـس از تحمـل  که بسیاری از مجرمـان از سـد هـزاران مـانع فرهنگـی و حقـوقی مـی
ا، شوند؛ بنابراین به قـول بعضـی فقهـ های قانونی باز هم مرتکب عمل زشت پیشین می مجازات

ایجاد مانع برای کسی که تصمیم به گناه گرفته به معنای سلب قدرت و اختیار از کسی که تصمیم 
  ).٢٠۵و  ١۴٣، ص١ق، ج١۴١۵دارد در آینده مرتکب گناه شود، نیست (ر.ک: االنصاری، 

بنابراین حتی اگر امر به معروف به صورت یدی اجرا شود و جنبه الزام و اجبار هم داشته 
که این جنبه الزامی مستلزم آن نیست کـه  تی با اختیار و آزادی بشر ندارد همچنانباشد، منافا

امر به معروف موجب عملی شدن همۀ احکام و ضمانت اجرای قطعـی تمـامی دسـتورهای 
  دینی باشد؛

کند؛ ولـی ایـن بـدان  ثانیًا، هرچند انسان در اثر اختیار از موجودات دیگر امتیاز پیدا می
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تـک امـور خـود بایـد از اختیـار برخـوردار باشـند و  ها در تک ضرورتًا انسانمعنا نیست که 
ال جبر و ال تفویض و لکن االمـر بـین  گونه محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد ( هیچ

های حقوقی دنیا و در نزد همه خردمندان نوعی الزامات غیراختیاری  ) و در همۀ نظاماالمرین
ناپـذیر شـناخته شـده  پذیرفته شده است و این عمل، ضرورتی اجتنابو اقدامات اجبارکننده 

شود. مثًال شخص بدهکار اجبـار بـه ادای  است و هرگز مخالف با آزادی و اختیار تلقی نمی
شود و خالصۀ مطلب ایـن کـه بـه قـول  شود و غاصب، اجبار به تسلیم مغصوب می دین می

ای بـه حاکمیـت ارادۀ  جائـاِت مـوردی، ضـربهگونـه ال این«گرا،  ابوالصالح حلبی، فقیِه عقل
گاهانـه انسان زند و مانند تنبیه کودکان در برخی موارد، زمینه انسان نمی » هاسـت ساز رشـد آ

و این شیوه در تمام جهان رواج دارد و مورد قبول عملی  ١)٢۶٧ق، ص١۴٠٣(ر.ک: حلبی، 
عقلی امر به معـروف و  آور است که برخی از فقیهان معاصر که وجوب باشد. شگفت نیز می

کن  ) و حکـم عقـل بـه لـزوم ریشـه١٠٠، ص١تا، ج کنند (تبریزی، بی نهی از منکر را رد می
) در جای دیگر بـه ١۴٠کنند (همان، ص کردن فساد را به دلیل منافات آن با اختیار، انکار می

دهند که  یحکم عقل و بنای عقالء، جلوگیری از وقوع جرم و معصیت را الزم دانسته و فتوا م
انجامد، جلوگیری کنند، مثًال انگور  هایی که به وقوع گناه می همه مکلفان موظفند تا از زمینه

خواهد آالت لهو و قمار بسازد، چوب  را در اختیار سازنده خمر قرار ندهند و به کسی که می
  ).٨٩و دیگر لوازم نفروشند (همان، ص

ی است، اما حکم، به ترِک قـرار دادن خمـر در کن کردن فساد با اختیار مناف آیا لزوم ریشه
  اختیار سازندۀ شراب که مصداقی از مصادیِق آن است با اختیار منافی است؟

قدر بپرسیم که آیا تجویز این اقدامات بـه معنـی ایجـاد  جای آن دارد که از این فقیه عالی
د یدی و عملی آن محدودیت در شعاع آزادی و انتخاب افراد نیست و اگر نهی از منکر در بع

از نظر شما موافق عقـل   گونه اعمال چه تفاوتی با نهی از منکر دارد که ، این ندارد توجیه عقلی
  و سیرۀ عقالست؟

 

                                                           
 است. طور تفضیل پاسخ داده شده دلیل به ۴. در این کتاب شهبة الجاء مطرح شده و با ١
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 . حفظ حدود آزادی۴

ها که همگی در عین نیاز بـه اشـخاص دیگـر  زندگی اجتماعی و وجود روابط متقابل انسان
که آنها را از دست بدهند، خود به خـود آزادی باشند و مایل نیستند  دارای منافع شخصی می

و  ٣٩، ص٢−١، ج١٣٧٨ص ب و مصــباح یــزدی،  ،١٣٨٠کنــد (مــؤمنی،  را محــدود مــی
و جمعـی از نویسـندگان (مرکـز نشـر دانشـگاهی)،  ١٩، ص١٣٧٢ جمعی از نویسـندگان،

 به بعد) و آزادی مرزهایی دارد که رعایت نکردن آنها پیش از هر چیـز بـه خـود ١۶٧ ١٣٧٢
شده در میـان متفکـران  ) و این یک اصل پذیرفته١٣۶۵پوپر،  رساند (ر.ک:  آزادی آسیب می

بنـابراین  ١شـود؛ شود که آزادی دیگری آغاز مـی دنیاست که آزادی هر کس به جایی ختم می
منـدان بـه آزادی و  آزادی دیگران یکی از مرزهای آزادی است که رعایت آن حتی برای عالقه

های حقوقی دنیا نوعی اجماع مرکـب  ادی هم ضرورت دارد. در تمام نظامبرای حفظ خود آز
بر نامحدود نبودن آزادی وجود دارد، اگرچـه هرکـدام بـه نـوعی حـد و مـرز آزادی را معـین 

  نظر دارند. اند؛ ولی همه آنها بر اینکه آزادی نامحدود نیست، اتفاق کرده
که نهادی که آزادی را در مرزهای یکی از دالیل عقلی ضرورت امر به معروف این است 

هـای دیگـر لطمـه وارد کنـد  حِد گروهی به آزادی گروه از خود نگه دارد و نگذارد آزادی بیش
تواننـد  هاست می عنوان اصلی که پاسدار اجرای همه نیکی ضروری است و امر به معروف به

ادیق معـروف در عنوان یکی از مصـ مصداقی از چنین نهادی باشد و حفظ حدود آزادی را به
هـا اجـرا شـود و همـه   دستور کار خود قرار دهد؛ بلکه بهتر است بگوییم اگر همـه معـروف

تنها یکی از مصادیق امر بـه معـروف، بلکـه همـۀ آن  خود آزادی نه به منکرها ترک شود، خود
است و امر به معروف چیزی جز حفظ حدود آزادی نیست و حفظ حدود آزادی چیزی جـز 

عنوان  توان از سـلب آزادی دیگـران بـه ف نیست و در سایۀ این اصل است که میامر به معرو
های آینده و بـه  یک منکر جلوگیری کرد و به محدود کردن آزادی به نفع صالح جامعه و نسل

 عنوان یکی از مصادیق معروف امر کرد. ها به نفع حفظ ارزش

عنوان حکمـی  به معروف بـهتنها امر  به همین سبب است که در مباحث جدید فقهی، نه
عنوان یکی از مبانی نظری آزادی و در شمار ادلۀ  شود؛ بلکه از آن به مخالف آزادی تلقی نمی

هـا و  ) و آزادی انجمـن٢٣۴و  ٩٩، ص١٣٨٢شـود (ر.ک: قـدردان قـرا ملکـی،  آن یاد می
                                                           

، ١، جهای اسـتاد مطهـری سلسله یاداشتاعالمیه جهانی حقوق بشر به همین معنا اشاره دارد و نیز ر.ک:  ٢٩. مادۀ ١
 حرف الف کلمه آزادی. ١٢١ص
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ه معـروف شوند که امر بـ عنوان حقی شناخته می احزاب و آزادی بیان در مقابل دیکتاتورها به
کند؛ زیرا اگر امر به معروف وظیفۀ همه شهروندان باشد حق اجرای آن و  برای افراد ایجاد می

لذا آزادی و امکانات کافی برای ادای این وظیفه نیز باید موجـود باشـد و در نتیجـه احـزاب، 
قابـل ها و قلم و بیان که ابزارهای امر به معروف هستند و امر به معروف بـه ویـژه در م انجمن

پذیر نیسـت، بایـد آزاد باشـند (همـان؛ سـروش،  منکرات دولتمردان بدون این ابزارها امکان
) و بعضی از محققان خارجی با استقبال از این نگـرش جدیـد بـه امـر بـه ٢۶۶، ص١٣٨١

عنوان بحثـی نـو در جهـت تضـمین آزادی بیـان  کنند کـه ایـن اصـل بـه معروف پیشنهاد می
)Freitag P.4-5المللی مطرح شود و مورد دقت قرار گیرد ین) در سطح ب.  

امر به معروف و نهی از منکر، مبانی نظری کافی برای آزادی تعیین حاکم و عزل او را هم 
هـای  در خود دارد؛ زیرا ظلم و استبداد و حاکمیـت طـاغوت و انـزوای صـالحان از صـحنه

ها حق  دو اصل بنیادی برای همه انسان مدیریت اجتماع، از مصادیق بارز منکر هستند و این
کنند؛ بنابراین اگر نهی از منکر وظیفه است، پس هر مکلفـی حـق دارد  دفع آنها را ایجاد می

برای از بین بردن این منکرات اقدام کند و حاکم صالح را به جای آنها بنشاند؛ بنابراین امر به 
در همـه ابعـاد آن باشـد و همـان  تواند راهی برای تـأمین و تصـحیح آزادی بشـر معروف می

کند، ضرورت امر به معروف را هـم بـه  دالیلی که ضرورت آزادی و مرزبندی آن را ثابت می
  رساند. اثبات می

  

  و پیشنهاد گیری نتیجه

 اسـتامر به معروف و نهی از منکر از اصولی هستند که مورد قبول همه عقالی جهان 
ی اجـرای آنهـا از بعضـی ها روش ،آنها ی خاصی که نسبت بهها وجود حساسیت و با

با اسـم و عنـاوین دیگـر در همـه دنیـا مـورد  ،است شدهنظرپردازان و منتقدان مطرح 
کنترل اجتماعی، نظارت اجتمـاعی، ضـمانت اجـرای قـانون، حفـظ  ، ماننداجراست

شود بدون حساسیت به اسم و عنـوان  پیشنهاد می؛ بنابراین امنیت اجتماعی مانند آنها
ی نظارت اجتماعی و نیـز بـا شـناخت و تعریـف ها بهترین روش ییبا شناسا خاص و

کـه جلـب همکـاری و  ای هگونـ دقیق مصادیق معروف و منکر در هر زمان و مکان بـه
در احیـای حقیقـت و محتـوای  ،همدلی همه سالیق و عقاید را به همراه داشـته باشـد



 

 
 

٩٢ 

رت پـذیرد و انتظـار ی الزم صـوهـا راستین این دو اصـل تحقـق اهـداف آنهـا تالش
جانبه در همه امور جزئی و کلی نباشـد و بـا تصـحیح  اثربخشی سریع و وسیع و همه

عنوان روشی بلندمدت و سنتی همیشگی در  تواند به انتظارات، این دو اصل بنیادی می
  ی درست در جوامع باشد.ها سازی و تثبیت فرهنگ جهت فرهنگ
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  مکتبه امیرالمؤمنین.

ق) ٧٢۶منصور الحسن بن یوسف بن مطهر االسدی (عالمه حلی) (م حلی، عالمه ابی .١٧
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، تصـحیح احمـد الجامع االحکـام القـرآنم)، ١٩۵۴ق/١٣٧٣عبدالله ( القرطبی، ابن .۴۵

 عبدالعلیم البرزونی، در الکتب المصریه.

، انتشـارات دفتـر آزادی در فقه و حدود آنق)، ١٣٨٢قدردان قرا ملکی، محمدحسن ( .۴۶
 تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

  ، چاپ دوم، انتشارات به نشر.فلسفه حقوقش)، ١٣۶۵(کاتوزیان، ناصر  .۴٧
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، تهران: انتشارات کتب درسـی دانشـگاه ٢آیات االحکام ش)، ١٣٨٠منی، عابدین (مؤ .۵٣
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 ، تهران: صدرا.های استاد مطهری سلسله یادداشتتا]،  مطهری، مرتضی [بی .۵۶

  ، ده گفتار، قم: انتشارات صدرا.ــــــــــ .۵٧
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  للدراسات االسالمیه.
، چاپ اول، قـم: دراسات فی والیه الفقیه وفقه الدوله االسالمیهق)، ١۴٠٨ــــــــــ ( .۵٩

  دارالفکر. 
، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسـالمش)، ١٣۶٧) (١٢۶۶النجفی، محمدحسن (م .۶٠

  چاپ هفتم، محقق: عباس القوچانی، تهران: دارالکتب االسالمیه.
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