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

 خالصه جلسه گذشته

دلیل ششم از ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسالمی، در حقیقت متشکل از یک صغری و کبری بود. مستدل گفت 

جابی حصغری روشن است و برای اثبات کبری هم به شواهدی استناد کرد؛ حدوداً چهار شاهد ذکر شد. نتیجه این شد که هم بی

از مصاادی  منکر و حجاب از مصاادی  موروا است، و هم از جنجا که دولت اسالمی نسبت به مسهله امر به موروا و نهی از   

از این مصادی  که مورد گفتگوی ما است هم مسوولیت دارد و مسوولیت حکومت  منکر مساوولیت دارد، بنابراین نسبت به یکی 

اسالمی شامل همه مراتب امر به موروا و نهی از منکر است و اختصاص به یک مورد خاص ندارد. این هم در روایات، هم در 

 است. جیات و هم در سیره و هم مؤید به حکم عقل دانسته شده

 مؤید کبری

اند. صاحب م در کتب فقهی خود به مسوولیت حاکم اسالمی نسبت به امر به موروا و نهی از منکر تصریح کردهفقهای بسیاری ه

ا و ای از امر به موروبه طور کلی در مورد مرتبه هم تصریح کرده است؛ بوضی از فقها مسوولیتاین  به جواهر در مواضع متودد

اند که این مرتبه مشروط به اذن امام و فقیه جامع الشرایط نهی از منکر که مساتلزم ضارب و جرو و لتل اسات، تصاریح کرده    

االً ن جهات، اجمتواند مبادرت به این اعمال کند. لذا با توجه به ایاسات؛ یونی بدون اذن حاکم و فقیه جامع الشرایط کسی نمی 

 تواند و اختیار دارد الزاماتی را برای مسهله حجاب لرار دهد، لابل اثبات است. توانیم بگوییم اصل اینکه حکومت اسالمی میمی

 ادامه بررسی اشکاالت دلیل ششم

نجا ر در ایاشاکاالتی نسابت به این استدالل محرو شده است؛ یک اشکال را در جلسه گذشته عرک کردیم. چند اشکال دیگ  

 که باید این اشکاالت را مورد رسیدگی لرار دهیم.  وجود دارد
 اشکال دوم

ُكن  وَلْتَ»شود اشکال دوم این است که اساساً واژه امر به موروا و نهی از منکر ظهور در لول و سخن دارد؛ یونی اینکه گفته می

، این یهمرون بالموروا ظهور در این دارد که امر کنند و دسااتور بدهند؛ امر و «لْمَعْرنوفِمِّنُكنمْ أنمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرنونَ بِا

، به این موناست که زباناً و لساناً و کالماً از ارتکاب «وَيَنْهَوْنَ عَ ِ الْمُنُكَرِ»دستور یونی به لسان و زبان این کار را انجام دهند؛ یا 

نکه الدام عملی انجام دهند و الزاماتی را ایجاد کنند. یک لرینه و شاهد بر اینکه منظور از این امور و این اعمال نهی کنند، نه ای

اند به اینکه اینها عحف شده اسات؛ « یدعون»ینها همراه با کلمه امر به موروا و نهی از منکر لول و ساخن و کالم اسات، ذکر ا  

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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می و دولت اسالمی است صرفاً دعوت است؛ دعوت به یدعون، این خودش حاکی از جن اسات که جنهه که برعهده حاکم اساال  

يَا أَيُّهَا الَّذِي َ آمَننوا قنوا »ساااوره تمریم:  6کنند؛ جیه خیر و عمال به موروا و اجتناب از منکر. یک جیه دیگری را هم ذکر می 

دتان و خانواده خودتان را حفظ کنید از جتشی که هیزم جن گوید خو، اینکه می«أَنفنسََُكنمْ وَأَْْلِيُكنمْ نَاراا وَقنودَُْا النَّاُُ وَالِِْجَارَ ن 

خواهند دعوت دهد که مسوولیتی فراتر از لول و کالم و سخن برعهده کسانی که میخودِ مردم هساتند و حجار،، این نشان می 

به  د که این کارها را نکنید وها باز دارند و به جنها بگوینکنند یا به سوی موروا و خیر فرا بخوانند وجود ندارد؛ اینکه از زشتی

 سوی خیر و موروا جنها را دعوت کنید. 

عالوه بر این، در روایات هم شواهدی بر این امر وجود دارد؛ از جمله دو روایت که یکی روایتی است که از امام صادق)ع( وارد 

قنوا »انان نزد ییامبر)ص( بود و بود که جیه اند؛ فرمودند: یکی از مسلمشاده که امام صادق)ع( محلبی را از ییامبر)ص( نقل کرده 

َََُكنمْ وَأَْْلِيُكنمْ نَاراا وَقنودَُْا النَّاُُ وَالِِْجَارَ ن ، نازل شااد به گریه افتاد و به ییامبر)ص( عرک کرد: من از خودم عاجزم؛ به «أَنفنس

حَسْبُكَ أَنْ »دهند. حضرت به او فرمود: نمی ای ندارد و جنها گوشدهم هیچ نتیجه و فایدهکنم و دستور میام که امر میخانواده

به چیزی که خودت را به جن امر  را جنها کنیامر میهمین لدر که  1،«نَفْسَك تَأْمُرَُْمْ بِمَا تَأْمُرن بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاُْمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ

 کافی است؛ بیش از این چیزی برعهده تو نیست.  کنیکه خودت را از جن نهی می از چیزی کنیو نهی می کنیمی

عَمَّا نَهَاُْمُ اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كننْتَ قَدْ  تَأْمُرنُْمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاُْمْ»کنند که حضرت فرمود: بصیر نقل میروایت دیگری از ابی

جنهه که خدا به جن فرمان داده، شما هم همان را بگویید و از جنهه که شما را  2،«عَلَيْك وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كننْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا

اید، و اگر مخالفت کردند جنهه که شما باز داشاته، دیگران را باز دارید؛ ی  اگر از شاما اطاعت کردند، شاما جنها را بازداشاته    

 ای برعهده شما نیست. اید و بیش از این وظیفهوظیفه داشتید انجام داده

کند که امر به موروا و هرحال مجموع این امور، یونی ظاهر لفظ امر و نهی، و شواهد لرجنی و روایی، همه حکایت از این میبه

تواند متوجه حکومت اسالمی باشد. یونی نهی از منکر صارفاً در حد دعوت و سخن و کالم است، و بیش از این مسوولیتی نمی 

تواند در این عرصااه وارد شود و وت کند، تبلیغ کند و ساخن بگوید و بیش از این نمی حکومت اساالمی فقط باید مردم را دع 

  3لانون بگذارد یا ممدودیت وضع کند و الزام ایجاد کند. این اشکال دومی است که در این باره ذکر شده است.
 بررسی اشکال دوم

مفهوم امر به موروا و نهی از منکر اختالا نظر وجود خواهیم عرک کنیم که والع این است همانحور که در مورد مونا و ما می

شادت این دو مساهله به هم ییوسته هستند؛ یونی مونا و مفهوم امر به   دارد، در مورد مراتب جن اختالا نظر وجود دارد، ولی به

ن اثر دارد. از جهت گیری دامنه جموروا و نهی از منکر در تویین دامناه مراتاب جن تهثیر دارد؛ مونای نهی از منکر در شاااکل  

رسااد یک تلقی از کلمه امر و نهی در اینجا به وجود جمده و جن اینکه مونای لغوی امر و نهی در  مونای این دو واژه، به نظر می

اند ها گفتهاند. درست است بوضیو نهی کردن لهراً لسانی است و نوعاً هم امر و نهی را اینحور مونا کردهاینجا مدنظر است؛ امر 

لدر که علم به اراده موال ییدا کنیم کافی اسات، ولو امر هم نشود. در مورد نهی هم  قیقت امر همان اراده موالسات و ما همین ح

                                                           
 .1، وامر به موروا و نهی از منکراز ابواب  9، باب 141، ص16. وسائل الشیوة، ج1

 .2ابواب امر به موروا و نهی از منکر، و از 9، باب 141، ص16وسائل الشیوة، ج. 2

 .331، ص1، ج«ها و اختیارات دولت اسالمیحجاب، مسوولیت»در کتاب « نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب». ر.ک: مقاله 3
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اند همان انزجاری که در نف  موال یدید جمده، این حقیقت نهی است، چه بیان کند و چه نکند. اگر ما علم ییدا طور؛ گفتههمین

موال، وظیفه ما اطاعت است. ما با این بمث کاری نداریم؛ نوعاً امر و نهی را عبارت از همان دستور کردیم به این انزجار درونی 

اند. اما مساهله امر و نهی فراتر از بیان لسانی و زبانی است؛ در روایات متودد این مسهله  دادن و نهی کردن و منع کردن دانساته 

کنم، که از این روایات چند نکته استفاده ز این روایات را ذکر میبیان شاده اسات. من در حدی که فرصات هست چند مورد ا   

دگی شود. یونی گسترن، مراتب جن هم مولوم میر لساانی نیست و به تبع ج شاود. یکی اینکه منظور از امر و نهی فقط دساتو  می

ایات لابل اساااتفاده اسااات. جن ولت این رو هومی و هم از نظر مرتبه کامالً ازدامنه امر به موروا و نهی از منکر هم از نظر مف

کند من شود که ناظر به یک موارد خاص است. مثالً اینکه کسی اظهار میروایاتی که مستشکل به جن استناد کرده هم مولوم می

گوید منوی ندارد و بیش از این دهد و میکنم ولی عااجزم از اینکه جنها را مثل خودم کنم و حضااارت او را تسااالی می امر می

تنها مؤید مساتشاکل نیست بلکه مؤید ادعای ماست. همین که در ارتکاز سائل این بود که از من   ای نداری، این دلیقاً نهفهوظی

ای بیش از این بر تو نیست، این مونایش جن است که کهن همین فرماید وظیفهبیش از این کاری ساخته نیست و حضرت هم می

 کند. این مونایش نفی مراتب دیگر نیست؛ این مونایش جنی او مقدور نیست، کفایت میمرتبه اول برای کسی که بیش از این برا

ای نباشااد. اینکه این وظیفه را از دوش این نیساات که برای دیگران که عجز نساابت به اتیان به مراتب دیگر ندارند هم وظیفه 

ن هم وجود ای باالتر از ایکند بر اینکه گویا وظیفهلت میدارد، این اتفالاً بااللتزام دالعاجز از اتیان به مراتب دیگر برمی شخص

ای برعهده شما نیست. بنابراین از این روایات به دهند او را که بیش از این وظیفهدارد، منتهی حضرت دارند تسلیت و تسلی می

 شود. نمی استفاده هیچ وجه ممدوده امر به موروا و نهی از منکر

در مورد جیات هم همین طور است؛ اینجا بمث دعوت به خیر و امر به موروا و نهی از منکر یونی در والع کهن یک گروهی از 

ند؛ ای باالتر از این دارامت ییامبر)ص( که به لرینه جن جیه دیگر صاحبان لدرت و مکنت و عالمان به این احکام هستند، وظیفه

قط خواندن نماز و دادن زکات نیسات؛ اینحور نیسات که فقط خودشاان نماز بخوانند و زکات    شاان ف وظیفهگوید اینها یونی می

م نبود؛ حتی کسااای ه« إن مکناهم فی االرک»نیازی به  اگر این بود که دیگربادهند و به مردم هم بگویند که کار خیر کنید.  

کند. مگر جن ولتی که دام به دعوت لسانی هم میدهد و طبیوتاً در حد وساع خودش ال خواند و زکات میلدرت ندارد، نماز می

کردند به اسالم و دوری از شرک، مکنت داشتند؟ مکنتی نداشتند؛ اما اینکه اینجا جیه یاران مودود ییامبر)ص( در مکه دعوت می

کنند، از منکر می دهند و امر به موروا و نهیکنند و زکات میاینها الامه نماز می« الَذي  إن مُكناْم فی االر  »فرماایاد   می

یونی از این لدرت و توانایی که خداوند به جنها داده و امکاناتی که برای جنها فراهم شده، از جن لدرت و توانایی برای این اهداا 

کنند؛ و استفاده از جن امکانات و لدرت برای این مقاصد لحواً فراتر از صرا دعوت لسانی و امر و نهی و مقاصاد اساتفاده می  

 ی است. زبان

توانند شاهد باشند؛ و جن دو روایت که مالحظه فرمودید، جنها ندارند و نمی محلب رسد که لرینیتی بر اینلذا جیات که به نظر می

ای گوید بیش از این وظیفهشود. فولش این است که در مورد کسی که عاجز است، میهم اسااساً مؤید مستشکل ممسوب نمی 

هست یا نه، حدالل  او ای بیش از این برعهدهی که عاجز نیسات، کسی که لدرت و مکنت دارد، وظیفه ندارد؛ اما اینکه جیا کسا 
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است؛  بر مدعای ما اتفالاً لرینهخواهیم بخوانیم ندارد و اتی که میاین است که این روایات ساکت است. لذا منافاتی با این روای

 اند. اش را چه لرار دادهاند ولی ببینید دامنه و گسترهی از منکر را به کار بردهعنوان امر به موروا و نه جنهادر است  چون درست

يَاِِ وَ الْأَنْبِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرنوفِ وَ النَّهْیَ عَ ِ الْمُنُْكَرِ سََبِيلن : »جمدهنسبتاً طوالنی است  واز امام بالر)ع( وارد شده  که در روایتی. 1

 َ تنعْمَرن الْأَرْ ُ وَ يُنْتَصَفُ مِ ِِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تنقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَ ن الْمَذَاِْبُ وَ تَِِلُّ الْمَُكَاسِبُ وَ تنرَدُّ الْمَظَالِمُ وَالصَُّلََِا  مِنْهَاجُ

گوید امر به موروا و نهی از منکر، سبیل کند؛ میاین روایت خیلی روشن محلب را بیان می 4،«الْأَعْدَاِِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرن الَِْدِيثَ

ذاهب امن شود، مچیزی که به واسحه جن فرائض الامه می یا «عظیمةفریضة »اء است. این توابیر مثل االنبیاء است، منهاج الصلم

به دنبال جن اسات و در رابحه با دشامنان امور را سامان   شاود، جبادانی زمین  شاود، مظالم رد می شاوند، مکاساب حالل می  می

دهد؛ والواً این امور به صارا یک دعوت زبانی و امر و نهی لسانی لابل تمق  است؟ اینکه سبیل االنبیاء و منهاج الصلماء  می

ری است؛ مث دیگگوید اساساً چه کسی گفته انبیا و صلما وظیفه تشکیل حکومت دارند؟ این باست؛ حاال یک ولت کسی می

اند؛ گفتیم از اول که روی ساخن و بمث ما با کساانی اسات که اصل اینکه تشکیل حکومت وظیفه انبیاء است، این را یذیرفته   

منتهی در حوزه اختیاراتش بمث اسات که جیا اختیارات حکومت اسالمی در مورد الزام به برخی از فرائض از جمله یوشش و  

به  های خحیریشود بگوییم حکومت اسالمی و حاکم اسالمی که چنین مسوولیتحاال والواً می حجاب لابل اثبات اسات یا نه. 

اش فقط دعوت لساانی و امر به موروا و نهی از منکر زبانی اسات؟ اصالً این لابل لبول است؟ لحواً   عهده اوسات، این وظیفه 

مدود م این چنین جثاری بر جن مترتب است،از منکر که کند امر به موروا و نهی لرینه مناسبت حکم و موضوع اینجا التضا می

 . نیستبه امر و نهی لسانی 

اشکال کند؛ در سندی که در کافی ذکر شده به واسحه اینکه عن بوض اصمابنا در سند  روایتالبته ممکن اسات کسای در سند   

ولی بنابر این مبنا که ما روایات کتب  جمده، این مشاکل ارساال ممکن اسات در جن باشد. سند تهذیب یک تفاوتی با این دارد؛   

 رسد این روایت لابل اخذ است. دانیم، به نظر میاربوه را موتبر می

 سَدَتْإِذَا فَ بُِكنمْ كَيْفَ عَ ْ مَسْعَدَ َ بْ ِ صَدَقَةَ عَ ْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ)ص(»روایت دیگر از مسود، بن صدلة است؛ . 2

عَمْ وَ شَر  نَ :فَقَالَ ؟وَ يَُكنونن ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقِيلَ لَهُ ؟نِسََاُنكنمْ وَ فَسََ َ شَبَابُُكنمْ وَ لَمْ تَأْمُرنوا بِالْمَعْرنوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَ ِ الْمُنُْكَرِ  

ََُولَ اللَّهِ وَ يَُكنونن ذَلِكَ :فَقِيلَ لَهُ ؟مِ ْ ذَلِكَ كَيْفَ بُِكنمْ إِذَا أَمَرْتنمْ بِالْمُنُْكَرِ وَ نَهَيْتنمْ عَ ِ الْمَعْرنوفِ َََر  مِ ْ ذَلِكَ ؟يَا رَس  .قَالَ نَعَمْ وَ ش

اید چگونهفرماید در این روایت امام صادق)ع( از لول ییامبر)ص( می 5،«؟نُْكَرَ مَعْرنوفاًُكَراً وَ الْمُكَيْفَ بُِكنمْ إِذَا رَأَيْتنمُ الْمَعْرنوفَ مُنْ

مر به و اکنید ؛ و شما همین طور نگاه در حالی که زنان شما فاسد شوند و جوانان شما فاس  شوندشما؟ در چه وضویتی هستید 

رت فرمود بدتر از این است. بدترش چیست؟ اینکه شما امر ؟ حضچگونه ممکن استکنید. اینها گفتند موروا و نهی از منکر ن

توانید این کار را انجام دهید؟ باز توجب کردند؛ به رسول اهلل عرک شد والواً کنید؛ چحور شما میکنید و نهی از موروا به منکر 

یندارید و منکر را موروا. ر اینحور است؟ حضرت فرمود بدتر از این هم هست؛ بدتر از این چیست؟ اینکه شما موروا را منک

                                                           
 .6نهی، واز ابواب وجوب االمر و ال 1، باب 119، ص16؛ وسائل الشیوة، ج372، و111، ص6؛ تهذیب، ج1، و55، ص5کافی، ج. 4

 از ابواب امر و نهی. 1، باب 122، ص16؛ وسائل الشیوة، ج26؛ لرب االسناد، ص359، و177، ص6؛ تهذیب، ج14، و59، ص5کافی، ج. 5
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این دیگر اوج مصایبت و انمحاط در یک جاموه اسات. اینکه مسالمین و مسلمانان منکر را موروا و موروا را منکر للمداد    

 کنند. این دیگر اوج گرفتاری است. 

 تیول هستید شما چگونه، «فَسَ َ شَبَابُُكنمْنِسََاُنكنمْ وَ   إِذَا فَسََدَتْ  بُِكنمْ كَيْفَ»فرماید: حضارت در اینجا در همان بخش اول می 

رت کنید. حضامر به موروا و نهی از منکر ن و اساساً وند، زنانتان فاسد شوند، جوانانتان فاس  شودتان اینحور شجاموهوضاع  

ما شاا افتد ومی گوید این اتفاقکند جن شااخص یا جن گروه را به خاطر ترک امر به موروا و نهی از منکر؛ اینکه میمؤاخذه می

ه لحواً گویید؛ اینکزنید و چرا چیزی نمیکنید، این منظور این نیساات که فقط به زبان چرا حرا نمیناظر هسااتید و الدامی نمی

بکن  گوییم، یونی فقط این کار راای است برای ییشگیری از این. امر و نهی که میهست. ولی منظور حضرت یک تالش گسترده

؛ اگر بخواهیم جمود بر این واژه به خرج دهیم. ولی این شاامل یک ساری از الدامات ایجابی و سلبی است،   و این کار را نکن

هرکسای در حد خودش. موضاوع یک موضوعی است که صرفاً با امر و نهی زبانی لابل حل نیست. فس  شباب و فساد نساء   

 ز الدامات باید صورت بگیرد تا این اتفاق نیفتد. مثالًای اچیزی نیسات که صرفاً با یک گفتن حل شود؛ این یونی یک مجموعه 

های جنها هدایت شده باشد؛ چون فساد نساء و فس  جوانان اسباب و عوامل مختلف زمینه ازدواج جوانان فراهم شود؛ اختالط

ضااوع شااود. اگر زنید. این لحواً منظور این اساات که فکر کلی برای این موخواهد بگوید که چرا حرا نمیدارد؛ حضاارت نمی

مقصود از امر و نهی صرفاً امر و نهی لسانی بود، مونا نداشت که حضرت اینحور اینها را مؤاخذه کند و مورد سؤال لرار دهد. جن 

خواهد بگوید اینها به جای خود. ولی حضرت می دارد.ها و نگاه فرهنگچون حکایت از تغییر مراحل بودی که بدتر هم است؛ 

. امر به موروا و نهی از منکر اینجا با توجه به این گیردو کاری انجام  شود ؛ باالخره باید فکریگذاریدمیکه دست روی دست 

تواند اصاالً صرفاً ممدود به مرتبه زبان و  اند، نمیخحاب و عتابی که رساول خدا)ص( نسابت به مخاطب در اینجا اعمال کرده  

 لسان باشد. 

 سؤال:

واهیم خشود، اتفالاً ما میشود و شامل مرتبه ید نمیبه مرحله لول و کالم و سخن مربوط می فاًصر گوید امر و نهیکسی که می

وییم گعرک کنیم که طب  گفته شما همه این الدامات هم خارج از این مرتبه است و جنها هم الزم نیست. در حالی که ما بوداً می

رتبه مجموعه الدامات الزم برای جلوگیری از منکر و انجام موروا، یونی م بلکهنه یونی ضرب و جرو و لتل فقط  مرتبه یدکه 

های بودی؛ هر جنهه که به نوعی به تمق  موروا شود و مجازاتو این شامل کارهای ییشگیرانه، کارهای ترویجی و تبلیغی می

 کمک کند و جلوی منکر را بگیرد. 

 يَجْرِي َْذَا الْمَجْرَى: فَمِنْهُمُ الْمُنُْكِرن لِلْمُنُْكَرِ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَُكْمِلنفِی كَلَامٍ آخَرَ لَهُ »ذکر شاده:  در نهج البالغه . 3

مُ صَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعب خَصْلَةً وَ مِنْهُالْخَيْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنُْكِرن بِلِسََانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسَِّكب بِخَصْلَتَيْ ِ مِ ْ خِ   لِخِصََالِ 

وَ تَمَسَََّكَ بِوَاحِدَ ٍ وَ مِنْهُمْ تَارِكب لِإِنُْكَارِ الْمُنُْكِرن بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَََانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَََيَّعَ أَشََْرَفَ الْخَصََْلَتَيْ ِ مِ َ ال َّلَا ِ 

وَ مَا أَعْمَالن الْبِرِّ كنلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَََبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرنوفِ وَ النَّهْیِ عَ ْ  وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاِِ الْمُنُْكَرِ بِلِسَََانِهِ

مرتبه  بالقلب و اللسان و الید، یونی اولینکند؛ صریح می، به وضوو حضرت دارد به این مراتب ت«الْمُنُْكَرِ إِلَّا كَنَفْ َةٍ فِی بَِْرٍ لنجِّیٍّ

اینکه ما اینها از مصااادی  امر به موروا و نهی از منکر بدانیم، البته و انزجار درونی اساات نساابت به موروا و منکر؛  ارتضاااء
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در جن، این دون النهی است،  خودش جای بمث دارد که انزجار للبی مثالً مصداق نهی از منکر است؛ اینکه اصالً نهی مونا ندارد

القلب مقدمة االمر نه اینکه خودش مصداق  ارتضاءیونی مقدمة النهی اسات؛ کهن ما این را باید به عنوان مقدمة النهی بدانیم. یا  

ین را السان و ید از مراتب امر به موروا و نهی از منکر است؛ حضرت این مرتبه و مرتبه لحواً  با این حال امر و نهی باشد. ولی

 دهد. به صراحت از مراتب امر به موروا و نهی از منکر لرار می

 سؤال:

استاد: اگر اصل مسوولیت دولت نسبت به امر به موروا و نهی از منکر را یذیرفتیم، دیگر این مالزم با همه مراتب جن است. ما 

گر اصل گوییم نه، انکه زباناً دعوت کند. ما میمساوولیت دارد نسابت به ای   فقط کنیم؛ اشاکال کرده که دولت کبری را اثبات می

مساوولیت را بذذیریم، اینها از هم جداشادنی و لابل تفکیک نیست؛ هم به لرینه مناسبت حکم و موضوع و هم این روایاتی که   

 متودد در جن اینجا ذکر شده است. 

سکری)ع( یک بمث مفصلی درباره اسنادش روایت دیگری اسات از تفسیر امام عسکری)ع( که در تفسیر منسوب به امام ع . 0

بُهُ أَنْ سْمُنُْكَراً فَلْيُنُْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فََِ مَ ْ رَأَى مِنُْكنمْ»فرماید: داشاتیم. اینجا می 

 ای دارد. صدر روایت هم محالب لابل استفاده 6،«لِذَلِكَ كَارِهب يَعْلَمَ اللَّهُ مِ ْ قَلْبِهِ أَنَّهُ

ین مراتب را اند، اشما به فتاوای فقها که نگاه کنید، تقریباً بسیاری از فقها که مسهله امر به موروا و نهی از منکر را متورک شده

سر فاالیسر، در کلمات بسیاری هست. تازه این اختالفی اند. امام)ره( هر سه مرتبه را ذکر کرده و البته مسهله االیهمه ذکر کرده

که بوضاً وجود دارد در تقدم و تهخر برخی از این مراتب است؛ یونی کهن این مراتب جداشدنی نیستند از مفهوم و مونای امر به 

، این یک جمود است به موروا و نهی از منکر. اصرار بر اینکه امر به موروا و نهی از منکر فقط مربوط به لسان و زبان است

نظر من. امر به موروا و نهی از منکر با توجه به ادله متودد امر به موروا و نهی از منکر، اعم از ادله عقلی و نقلی و با توجه به 

ه، لتوانیم این را از این مراتب تفکیک کنیم. بتواند از این مراتب جدا باشاااد و ما نمیروایاات و باا مالحظه عبارات فقها، نمی  

ممکن است در برخی مراتب یک شرایط خاصی باشد، این بمث دیگری است. اینکه حاال یک شرایط خاصی در برخی مراتب 

مساهله لدرت و توانایی، خوا ضارر، اینها چیزهایی است که در    ،حاکم باشاد، بله، علم و جگاهی در همه مراتب موتبر اسات  

صل ذو مراتب بودن و شمول ادله نهی از منکر نسبت به همه مراتب، لابل مراتب مختلف ممکن اسات تهثیر داشاته باشاد؛ اما ا   

 اثبات است. 

وولیت را توانیم این مسبنابراین اگر مساوولیت دولت و حکومت را نسابت به امر به موروا و نهی از منکر یذیرفتیم، دیگر نمی  

 ممصور به یک مرتبه کنیم و جن را از سایر مراتب منصرا کنیم. 

 

«والممد هلل رب الوالمین»            
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