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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

اثبات مسئولیت حکومت اسالمی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بود؛ عرض کردیم این مسأله در  و شواهد بحث در ادله

واقع کبرای دلیل ششم است؛ دلیل ششم برای اثبات مشروعیت الزام به حجاب و پوشش در حکومت اسالمی یک قیاسی است 

ن شود. کبری ایحجابی از افراد منکر محسوب میاز مصادیق معروف و بی متشکل از دو مقدمه که صغرایش این بود که حجاب

اثبات  باید این کبری را صغری بحثی ندارد اما بود که دولت نسببت به امر به معروف و نهی از منکر مسبئولیت دارد. ل ا تیتیم  

اوت، آیات بود که دهار آیه را در این  توان تمسببک کرد؛ دلیلکنیم تا اسببتد ت تمام باشببد. برای اثبات کبری به دند دلیل می

رابطه ذکر کردیم؛ تقریباً د لت سبه آیه را پ یرفتیم ولی تیتیم یک آیه د لت بر مسببئولیت حکومت اسببالمی نسبببت به امر به  

 معروف و نهی از منکر ندارد. 

 دلیل دوم: روایات 

 رابطه قابل بررسی است.  دلیل و شاهد دوم برای اثبات کبری، روایات است. دند روایت در این
 روایت اول

 وَ سُئِلَ عَنِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ»اولین شباهد از روایات، موثقه مسعد  بن صدق  است   

لَى الَُْمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ)ع( لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ)ع( إِنَّمَا ُُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَِِ أَ وَاجٌِْ  ُُوَ عَ  الََْْمِِْ بِْالْمَعُِْو ِ  

فرماید از امام می 1«.ى الْبَاطِلِمِنَ الْحَقِّ إِلَ الْعَالِمِ بِالْمَعُِْو ِ مِنَ الْمُنْكَِِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ

صباد)ع(  دربار  امر به معروف و نهی از منکر سبلات شبد که آیا این بر همه امت و مسنمین وااس استم امامع(  فرمود  نه.    

 سد، واانهی از منکر بر کسی که قدرت دار دوبار  پرسید  شد که درا بر همه وااس نیستم امامع(  پاسخ داد  امر به معروف و

تواند دنین کاری را انجام دهد. اتر مسأله فقط مسأله ت کر یعنی کسبی که صباحس قدرت و مکنت است و می  « قوی» .اسبت 

ی القوی عن»توید تر از آیات است. وقتی می؛ این د لتش بر مدعا روشبن «عنی القوی المطا(»تیتند زبانی و لسبانی بود، نمی 

شود. پس مسأله با تر از صرف یک ت کر زبانی یا لسانی ن اهت از او اطاعت می، یعنی کسی که قدرت دارد و در ای«المطا(

خواهد بگوید که حاکم فقط زباناً به مردم ت کر بدهد یا زباناً فقط امر و نهی کند. اینکه او ً نیازی به تعبیر قویّ اسببت؛ این نمی

ط ت کر زبانی نیسبت؛ امر به معروف و نهی از منکر به  رسباند که مسبأله فق  مطا( ندارد؛ این خودش به وضبو  این نکته را می 

                                                           
 .1،  2، باب 126، ص16. وسائل الشیع ، ج1

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1044 خِداد 1تاريخ:                                                                                                       موضو( کنی  نکا 

 1002 شوال 14مصاد  با:                                              – تتمه: بِرسي مشِوعيت الزام به حجاب در حكومت اسالمي -23مسئله  :جزئي موضوع
 دليل دوم: روايات –ادله اثبات مسئوليت حكومت اسالمي نسبت به امِ به معِو  و نهي از منكِ  –اثبات کبِي  –ادله: دليل ششم      

 145جلسه:                                                                                                                                        سات سوم

 
 



   655 
 

، و کسی که معروف را از منکر «الْعَالِمِ بِالْمَعُِْو ِ مِنَ الْمُنْكَِِ»شود، عنوان یک فریضه بر حاکم که قدرت دارد و از او اطاعت می

ند  تواند تمیز بدهد و هدایت و راهنمایی کبر ضعییی که نمی ، نه«لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا»تواند تشخیص دهد. می

به ده از ده؛ یعنی بگوید ده کاری را انجام بدهید و ده کاری را انجام ندهید؛ یعنی قدرت تمیز ندارد. اینکه بگوید مثالً از این 

هدالت و راهنمایی را انجام دهد. ضعییی شبناسد تا بخواهد این  کار ااتناب کنید و فالن کار را انجام دهید. حق و باطل را نمی

 خواهد به سوی معروف و منکر هدایت کند یا از آن باز داردمداند، دطور میبرد و خودش نمیکه را  به اایی نمی

کند. ، اشببار  می«نْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَِوَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيِِْ وَ يََْمُُِونَ بِالْمَعُِْو ِ وَ يَ»بعد در ادامه، حضببرت به آیه 

کند ملید همان برداشببتی اسببت که ما از آن آیه کردیم؛ نیس این اتیاقاً خود اینکه حضببرت در ادامه اسببتشببهاد به این آیه می

واه به این فرماید کأن متخ  از همین آیه است. ل ا آن آیه با تاسبتشبهاد خینی مهم اسبت. یعنی آنکه که امامع(  در اینجا می   

 تواند ظهور پیدا کند و آن معنا از آن استیاد  شود. روایتی که در ذیل آن آمد  بیشتر در آن معنا می

 بررسی روایت اول

انحصاری برای او ً سبند این روایت خوب اسبت و موثقه است. د لت آن هم بسیار روشن است. این روایت کأن یک وظییه   

 بتوان حتی د لت آن را بر انحصار را هم نپ یرفت.بسا ولی ده کندحکومت درست می

 سلات 

عنی »شود برای این ذکر کرد؛ ما اشکا تی که نسبت به این دلیل وارد است را عرض خواهیم کرد. ولی اسبتاد  دند توایه می 

خواهد بگوید کسی باید میتواند این کار را بکند. خواهد بگوید هرکسبی سبرخ خود نمی  لزوماً حاکم نیسبت؛ می « القوی المطا(

توید، به اهت تأثیر داشببته باشببد. اتر مسببأله قدرت و اطاعت را می کار او باشببد که او ً معروف و منکر را بشببناسببد؛ ثانیاً

 بگوییم شود کهکند. اتر این معنا را بگوییم دیگر با آنها منافات ندارد و انحصار هم از آن استیاد  نمیتأثیرت اری آن اشار  می

 این مسئولیت تنها و تنها متواه حکومت است و دیگران مسئولیت ندارند. 

های اسبباسببی و مهم حکومت  ولی به طور حتم این روایت عالو  بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مسببئولیت

ر تواند بگوید که اینجا ظهوکسی نمیتواند ناظر به همه مراتس آن هم باشبد. یعنی دیگر اینجا  کند، در واقع میاسبالمی ذکر می 

شبببود حکومت و اسبببتیاد  می روایت از اینبنکه دارد در اینکه دعوت کند؛ این ظهور دارد در اینکه صبببرفاً زباناً ت کر دهد. 

تواند مقررات و قوانینی وضبع کند که مسبأله معروف و منکر در اامعه کنترت شببود. این فو) مسأله زبان و ت کر   حاکمیت می

 انی و دعوتِ صرف است. زب

 سلات 

کند که امر به معروف و نهی از منکر در همه مراتبش بر عهد  حاکم اسالمی اسبتاد  قرینه مناسببت حکم و موضبو( اقتضا می   

خواهد بگوید آن هم ازء این اسبت. ... فوقش این اسبت که شبما بگویید انحصار در حکومت از آن    در حقیقت میاسبت. ...  

ترین مرتبه امر است یا از مراتس متوسط امر به معروف و نهی از منکر است. اما اتر کسی قدرت د؛ ولی آن نازتشواستیاد  نمی

که مطا( نیست. ... یعنی در واقع « کنم  حقٍ عند امام اائر» تواند متصدی شود.مرتبه عالی را هم می دارد و مطا( هم هسبت، 

شبببود از او، این برداری میر دهیم. ولی حباکمی که قدرت حاکمیتی دارد و فرمان توانیم در دایر  این وظییبه قرا این را هم می



   655 
 

  عنی الضعیاء ال ین  یهتدون »روشن است که مصدا) اعنی و اتمّ این فرمایش است. ... در بعضی روایات شبیه این دارد که 

لم به معروف آورد  است؛ یعنی کسی که وااس ، این ضبعیا را مقابل اقویا نیاورد  اسبت؛ ضعیا را مقابل قوی مطا(خ عا  «سببیال 

توید قوی، مطا(، عالم به معروف. اسبت، قویخ مطا(خ عالم به معروف اسبت. عالم به معروف توضیو و توصیق قوی نیست؛ می  

پس . دهند، بر آنها وااس نیستبرند و تشخیص نمیکند. اما بر ضعیایی که را  به اایی نمیهرکدام یک خصوصیتی را بیان می

 دهد. این در مقابل هر سه آنهاست که حداقنش این است که تشخیص نمی

 رسد این روایت د لت بسیار واضحی بر این مدعا دارد. ل ا به نظر می
 روایت دوم

ضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ أَنَّهُ کَتٌََ إِلَى الْمََْمُونِ مَحْ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الِِّضَا)ع(»روایات دیگری هم در اینجا هسبت؛  

امام رضاع(  به مأمون  2«.وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى النَّفْسِ إِذَا أَمْكَنَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الََْمُِْ بِالْمَعُِْو ِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَِِ وَاجِبَانِ

ای نوشبت و در آن نامه مطالبی فرمود؛ از امنه اینکه اسبالم خالص و محد در واقع شهادت به وحدانیت خداوند و   یک نامه

اند؛ به شرط اینکه ممکن باشد و رسالت پیامبرعص  است؛ تا اینکه رسید به اینجا و فرمود امر به معروف و نهی از منکر وااس

، یعنی ترس بر اان نباشد، اینکه امر به معروف و نهی از منکر «وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى النَّفْسِ إِذَا أَمْكَنَ»ن نباشد. ترس بر خویشت

خواهیم تمام ادله امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن را بررسی کنیم که حا  کند. اینها حا  بحث دارد و ما ا ن نمیمی

تا ده حدی اسبت. مثالً اتر یکی از مبانی قیام سیدالشهداءع(  را امر به معروف و نهی از منکر بدانیم،  « النیسخیی  عنی »این 

اند، مگر آنجا خیی  عنی النیس نبود، دطور حضرت در آنجا دنین ده اینکه خود آن حضبرت در کنماتشان به آن اشار  کرد  

رد و تیدیسبت؛ اینکه در ده شرایطی این دو وااس برعهد  انسان قرار می کاری کردم اینها احتیاج به توضبیو دارد که منظور  

فرماید امر به معروف و نهی از منکر وااس هستند إذا امکن. إذا امکن در شبود، این بماند. اما عمد  این اسبت که می  ثابت می

اینجا خینی مدنظر نیست و کأن میروغ واقع اشبار  به همان قدرت و توانایی دارد؛ مسبأله عنم و آتاهی به معروف و منکر در   

ه حا  برفرض این را بعنه دانسته شد  است؛ و اینکه خیی  عنی النیس را فرمود ، این یک شرطی ادای از مسأله امکان است. 

اسبت ییر از آن، یک شرطی است ییر از آن بعدی که به آن عطق   دیگر ظاهرش و اطالقش بپ یریم، با خر  إذا امکن قیدی

وید که خواهد بگخواهد بگوید که اتر امکان عقنی داشته باشد یا حتی نمیاست. إذا امکن یعنی اتر ممکن باشد؛ امکن نمیشد  

اتر امکان عادی داشبته باشبد. با خر  این امکان تابع شرایطی است که در اای خودش از آن سخن تیته شد  است. این در   

د ناظر به توانتواند ناظر به توانایی یک فرد باشد، میکند. طبیعتاً این إذا امکن میواقع یک توانمندی و قدرت عرفی را ذکر می

قدرتمندی یک مجموعه باشد؛ طبیعتاً اتر ما حکومت اسالمیخ مستقر داشته باشیم، این امکان فراهم است. مسنّماً حاکم اسالمی 

سبس عمومیت این لی  و این دلیل، شبامل حاکم اسالمی هم   به ح ل ا ین الواابین، بر او ااس اسبت.  بما أنه أمکن له العمل به

خواهد بگوید که اتر مردم عادی توانیم بگوییم فقط میشببود؛ یعنی بر حاکم اسببالمی وااس اسببت که این کار را بکند. نمیمی

م اسالمی با خر  ای و برای هرکسبی؛ و منهم الحاکم اسالمی، حاک امکان داشبتند، نه، إذا امکن، در هر سبطحی و در هر مرتبه  

                                                           
 .121، ص2؛ عیون اخبار الرضا، ج8،  2، باب 121، ص16الشیع ، جوسائل . 2



   655 
 

کند. پس إذا امکن اشار  به همان مسئولیت و شود و إذا أمکن در مورد او بیشتر معنا پیدا میطبیعتاً مصبدا) بارز این شرط می 

 وظییه حاکم اسالمی نسبت به این دو وااس است. 

 سلات 

 رسد. ... توش دیگران نمی استاد  ممکن است این شخص در یک شرایطی است که صدای او و دعوت او و امر او به

 سلات 

شود؛ بعضی از ادله امر به معروف و نهی از منکر ها به طور خاص لسانش یک لسانی است که شامل حکومت نمیاستاد  بعضی

ما نیاز نداریم در اینجا انحصار یا  ولی اسبالمی دارد؛ یک دسبته هم عام است  بسبا ظهور در انحصبار این وظییه در حاکم   ده

 اش این است. ما اصالً دنبات این نیستیم که انحصار اینحاکم اسالمی وظییه یعنی این شبخصیت حقوقی،  اثبات کنیم. رااولویت 

حاکم اسالمی و حکومت اسالمی  که ثابت شودکنیم یا اولویت را؛ دون نیازی نداریم. همین  اثبات وظییه را در حاکم اسبالمی 

... این ناظر به قدرتمندی و توانمندی است؛ یعنی هرکسی توانایی پیدا کند.  نسببت به این مسبأله مسبئولیت دارد کافی اسبت.    

ید هرکسی تواش از آحاد مسنمین بیشتر است، پس بر او وااس است. ... وقتی میاش و قدرتمندیطبیعتاً حاکم اسالمی توانایی

 ...ده حاکم باشد و ده رعیت، 
 روایت سوم

َْْالع عَالِم  بِمَا يََْمُُِ بِهِ تَارِ   لِمَا يَنْهَى  وَ يَنْهَى قَالَ: إِنَّمَا يََْمُُِ بِالْمَعُِْو ِعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)ع( » عَنِ الْمُنْكَِِ مَنْ کَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِص

فرماید امر به معروف و نهی از منکر تنها بر کسببانی می 3.«عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يََْمُُِ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يََْمُُِ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى

اشند و کنند آتا  بوااس و  زم است که سه خصنت داشته باشند؛ یکی اینکه عالم به معروف و منکر باشند؛ به آنکه که امر می

هل کنند اکنند و در آنکه نهی میآنکه امر میعنه عادت باشند. در کنند آتا  باشند؛ و در مأموربه و منهینسبت به آنکه نهی می

اا نباشببند؛ اهل های نابهتیریرفق باشببند؛ این خینی مهم اسببت؛ یعنی عالمخ عادتخ رفیق. اهل رفق باشببند یعنی اهل سببخت 

نند به زند، اینها شرو( کترین دیزی و یک یینت و اشتباهی تاهی سرمینظری نباشبند. با خر  اینطور نباشبد که کودک  تنگ

 شود. هی؛ این خودش باعث انزاار میامر و ن

 سلات 

م، تواند حاکم باشد یا ییرحاکاستاد  حکومت هم از موضع رفق باید این کار را کند؛ کسی که این سه خصوصیت را دارد، این می

 امام باشد یا ییرامام باشد، برای او وااس است که این کار را بکند. 

می است. عالم باشد، عادت باشد و اهل رفق هم باشد. مسنماً عمومیت این روایت های ذاتی حاکم اسالعالم و عادت از خصنت

با  و ای دارد که از موضع رفقییهشود؛ یعنی این مسئولیت حاکم اسالمی است و او دنین وظو دلیل شامل حاکم اسالمی هم می

 عنم و توأم با عدالت این مسئولیت را به انجام برساند. 

 سلات 
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کنیم، مشروعیت الزام به حجاب . مدعای اصنی ما که داریم دلیل ششم را برای آن اقامه می1ز با هم خنط نشود؛ استاد  دو دی

 . این اصلنه الزام کند یاتواند ، میا نه. اتر حاکم اسبالمی تشخیص داد در حکومت اسبالمی؛ اینکه اصبالً این اختیار را دارد ی  

م خواهیآن بحث دیگری اسبت. دلیل شبشم این بود که ما با این قیاس می  مدعای ماسبت؛ حا  شبرایط و کیییت و دگونگی   

شود، با یک صغری و کبری؛ ما ا ن داریم کبرای دلیل ششم را اثبات کنیم؛ کبرای دلیل ششم بگوییم این مشبروعیت ثابت می 

ل کنیم اصری ثابت میدیسبتم مسبئولیت حکومت اسبالمی نسببت به امر به معروف و نهی از منکر. آن دیزی که در این کب    

 حجابی منکر است و حجاب وتوییم بیمی ل ا به طور کنیمسبئولیت اسبت، بحث الزام نیسبت. اینکه اسباساً مسئولیت دارد.     

تواند توییم حکومت مسئولیت دارد، یعنی میپوشبش معروف است. دوم اینکه حکومت نسبت به این مسئولیت دارد؛ وقتی می 

توییم مسبببئولیت ت اعمات کند، مقررات بگ ارد، اریمه کند، ازا و مجازات قرار دهد. وقتی میبرای این دو واابس محدودی 

حاکم است، حاکم یعنی آن حیث حکومت، اقتدار و استیاد  از ابزارهایی که در اختیار دارد؛ و ا  اتر قرار باشد حاکم هم مثل 

المخ عوااس ل ا توید امر به معروف و نهی از منکر، این می دارد. ایده فاید یک واع  روی منبر بگوید که اینها را رعایت کنید 

تواند رفیق باشدم ... من تیتم ادله امر به معروف و نهی از منکر سه دسته است؛ شود. ... مگر حاکم نمیعادت شبامل آن هم می 

شامل حکومت کرد. یک  آن را شودبه کار رفته که نمی در آن یک دسبته ظهور در اختصباص به آحاد مسنمین دارد و الیاظی  

ها هم یشود؛ و بعضدسبته این دنین است که شاید بتوانیم ادعا کنیم که اکثر آنها به نحوی است که شامل حاکم مسنمین هم می 

 تری دارد در حاکم و از برخی شاید انحصار فهمید  شود، مثل موثقه مسعد  بن صدق . ظهور قوی

توانیم بگوییم روایات متعددی بر مسببئولیت حکومت اسببالمی نسبببت به امر به وایت در این رابطه هسببت. ااما ً میباز هم ر

توییم مسئولیت حکومت در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، عنایت بیرمایید معروف و نهی از منکر د لت دارد؛ وقتی می

اسبالمی برای این دو وااس شبرعی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. ل ا کسی   که این یعنی اعطای اختیارات  زم به حاکم 

سازی و تبنیغ و ترویج است و تواند مردم را دعوت کند یا نهایتاً کار او زمینهنگوید اینجا حاکم اسبالمی هم مثل یک واع  می 

تواند انجام عمل به این وااس  زم اسببت میکه برای توییم هر آنکه هایی را اعمات کند؛نه؛ میتواند ان ار کند و محدودیتنمی

البته با شبرایط و ابزارهای مشبرو(، هر آنکه که برای تحقق این دو وااس اسبت، دون مسئولیت حاکم این دنین است،     دهد.

این حق برای  این اختیارات و ل ا تواند اعمات کند.اند، میدون این را به عنوان یک مسبئولیت به عهد  حاکم اسبالمی ت اشته  

 حاکم اسالمی واود دارد. 

 بحث جلسه آینده

ر اثبات سوم ب شاهداین نه تنها با روایات و آیات بنکه با سبیر  پیامبرعص  و معصومینع(  هم قابل تأیید است؛ یعنی در واقع  

 کبری، سیر  معصومینع(  است که در انسه آیند  عرض خواهیم کرد. 

«لمینوالحمد هلل رب العا»            

 

 


