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چکیده
وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،مقیّد به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر میباشد.
مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط احتمال تأثیر «وجوبی تعلیقی و مشروط»
دارد به طوری که در صورت علم به عدم تأثیر ،وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود.
نگارندگان با بازخوانی مسأله قول دیگری را اختیار نموده و معتقدند که چنین شرطی صحیح نبوده و لذا در
صورت عدم احتمال تأثیر یا علم به عدم تأثیر نیز ،امر به معروف و نهی از منکر همچنان واجب است .مقاله
حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین مختار ایشان ،به نقل و نقد آراء و مدارک مشهور ،به
ضمیمه ارائهی ادلّهی عدم شرطیت که نظر مختار است ،پرداخته است.
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1ـ مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر از واجبات ضروری دین اسالم است و این فریضه به حدّی مورد تأکید
قرار گرفته است که سعادت جامعه را در گرو آن و ترک آن را موجب گمراهی و شقاوت دانستهاند.
امر به معروف و نهی از منکر از گسترهی زیادی برخوردار است و به همین علت در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران به عنوان نظارت همگانی ،به موضوع اصل هشتم در آمده است.
فقهای عظام ،در وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،شروطی را معتبر میدانند که یکی از آنها
احتمال تأثیر میباشد ،این ذهنیّت همان طور که برای مشهور فقها به وجود آمده ،برای غالب مردم نیز پدید
میآید که ،اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش مؤثر نیست ،وجوب امر به معروف و نهی از
منکر ساقط میشود.
این در حالی است که قیام امام حسین علیهالسالم چنین حکمی را نقض میکند.
بنابراین در این نوشتار ما در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که :احتمال تأثیر در وجوب امر به
معروف و نهی از منکر شرط میباشد یا خیر؟
2ـ کالم فقها در رابطه با شرط احتمال تأثیر
2ـ1ـ متقدمین
مشهور فقها می گویند امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که در امر و نهی احتمال
تأثیر داده شود ،لذا اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش تأثیری ندارد ،این فریضهی الهی
واجب نخواهد بود.
اولین بار أبی الصالح حلبی در کتاب الکافی درباره شرط احتمال تأثیر سخن گفته است« :از بین بردن
منکر بر پنج شرط متوقف است که یکی از آن شروط این است که فرد احتمال بدهد امر و نهیش تأثیر
میگذارد»(حلبی.)265 ،1403 ،
شیخ طوسی در اإلقتصاد (طوسی ،)148 ،1375 ،ابن حمزه طوسی (طوسی )207 ،1408 ،و ابن
ادریس (حلی )22 ،2 ،1410 ،از دیگر فقیهانیاند که در میان متقدمین این قول را اختیار نمودهاند.
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2ـ2ـ متأخرین
شهید اول در القواعد و الفوائد مینویسد« :یکی از شروط امر به معروف و نهی از منکر این است که
احتمال تأثیر بدهد ،اگرچه که احتمال تأثیر با احتمال عدم تأثیر برابر باشد ،بنابراین علم و گمان قوی
به تأثیر شرط نیست .اما اگر علم یا گمان قوی داشته باشد که امر و نهیش تأثیر ندارد ،در این صورت تنها
وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود ،ولذا جواز و استحباب آن سر جایش باقی است».
(عاملی ،بی تا )202 ،2 ،مختار ایشان در دروس نیز همین میباشد(همان.)47 ،2 ،1417 ،
محقق حلی در مختصر النافع (حلی )115 ،1 ،1418 ،و شرایع (همان ،)311 ،1 ،1408 ،عالمه حلی در
تحریر األحکام (حلی ،)241 ،2 ،1420 ،قواعد األحکام (همان ،) 524 ،1 ،1413 ،منتهى المطلب (همان،
 )239 ،15 ،1412و تذکرهًْ الفقهاء (همان ،بیتا ،)443،9 ،شهید ثانی در مسالک (عاملی )102 ،3 ،1413 ،و
نیز در توضیح کالم شهید اول در شرح لمعه (عاملی ،)415 ،2 ،1410 ،محقق سبزواری در کفایه األحکام
(سبزواری ،بیتا ،)404 ،1 ،مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان (اردبیلی )536 ،7 ،1403 ،و فیض
کاشانی در مفاتیح الشرایع (فیض کاشانی ،بیتا 54 ،2 ،و )55به صراحت احتمال تأثیر را شرط وجوب امر به
معروف و نهی از منکر دانستهاند.
2ـ3ـ معاصرین
قریب به مضامین گذشته نیز از صاحب جواهر (نجفی ،بیتا 367 ،21 ،و  ،)369مرحوم سید احمد
خوانساری (خوانساری )403 ،5 ،1405 ،و امام خمینی(ره) (خمینی ،بیتا )467 ،1 ،ذکر شده است .آخرین
نقل نیز اختصاص به آیهًْاهلل حاج سید صادق روحانی(دامظلّه) در فقهالصادق علیهالسالم دارد .ایشان پیرامون
این شرط به تفصیل قلم فرسایی نموده و به نقل از فقها مینویسد« :عدهای از علما تصریح کردهاند به
اینکه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر شرط میباشد ،بنابراین با علم به عدم تأثیر ،امر
به معروف و نهی از منکر واجب نمیباشد .بعضی از علما قید دیگری را اضافه کردهاند و آن این است که
اگر گمان قوی به عدم تأثیر داشته باشد نیز ،امر به معروف و نهی از منکر واجب نمیباشد»(روحانی ،بیتا،
.)247 ،13
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3ـ مستندات اقوال
3ـ1ـ اجماع
3ـ1ـ1ـ تقریر اجماع
یکی از ادلهای که میتواند مستند فتوای مشهور فقها قرار گیرد ،ادعای نفی خالف و اجماع در مسأله
است .چنین ادعایی در کالم فقها به دو صورت دیده میشود .برخی همچون مقدس اردبیلی در رابطه با
ثبوت این شرط در امر به معروف و نهی از منکر ،ادعای نفی خالف کردهاند(اردبیلی )537 ،7 ،1403 ،و
برخی همچون صاحب جواهر و سید احمد خوانساری بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در
صورت علم به عدم تأثیر ،ادعای اجماع را مطرح کردهاند(نجفی ،بیتا 367 ،21 ،و ( )368خوانساری،1405 ،
.)403 ،5
3ـ1ـ2ـ نقد دلیل اجماع
از آنجا که اجماع در مسأله میتواند به دو قسم اجماع محصّل و منقول ادعا شود ،لذا بررسی دلیل
اجماع را در دو فرض فوق پی میگیریم.
3ـ1ـ2ـ1ـ اجماع محصّل
اشکال صغروی :اوالً از آنجا که این مسأله در قرن پنجم هجری ،به دست أبی الصالح حلبی و
شیخ طوسی در فقه امامیه ظاهر شد ،لذا یا بسیاری از فقهای صدر اول ـ که نظریات آنها در حکم روایات
است ـ بحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکردهاند و یا متعرض این شرط نشدهاند .به عنوان
مثال إبن أبی عقیل عمانی در مجموعه فتاوا ،شیخ صدوق در دو کتاب المقنع و هدایه ،سید مرتضی در
تمامی کتب فقهی اش ،ابن زهره در غنیه و شیخ طوسی در خالف متعرض بحث امر به معروف و نهی از
منکر نشدهاند  .فقیه اخیر به رغم آنکه در کتاب الجمل و العقود متعرض اصل بحث شده است ولی سخنی از
شرایط آن به میان نیاورده است .شیخ مفید در مقنعه ،سالّر در مراسم و قاضی ابن براج در مهذّب و شیخ
طوسی در نهایه با اینکه اصل بحث را آوردهاند و به شرط عدم مفسده نیز اشاره کردهاند ،ولی سخنی از
شرط احتمال تأثیر به میان نیاوردهاند .لذا همهی قدما ،بر اشتراط این فریضه الهی به احتمال تأثیر اتفاق
نظر ندارند.
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ثانیاً؛ مشکل اساسی در اجماع محصّل ،بعد از قبول حجیت چنین اجماعی و پذیرش کبرای استدالل
آن ،امکان تحصیل صغرای آن میباشد .در محل نزاع مدعی اجماع محصّل ،حداکثر میتواند ادعا کند که
مخالفی را در مسأله نیافته است (مانند مقدس اردبیلی) و «عدم وجود مخالف» غیر از «اتفاقنظر همه» می
باشد .همچنین صرف عدم دستیابی به مخالف با ادعای اتفاق نظر الزم برای برقراری مالزمه با رأی
معصوم علیهالسالم کافی نمیباشد .چرا که اطالع از تألیفات تمام فقها در همهی عصرها و اشراف بر آراء
همهی ایشان ممکن نیست .چه بسا فقیهانی که فتاوای خویش را مکتوب نکردهاند و دیگران نیز در کتب
خویش متعرض فتاوای ایشان نشدهاند .چه بسیار کسانی که فتاوای خویش را در کتبی جمع نمودهاند ولی
کتابشان به دست ما نرسیده است .در چنین حالتی قطع به عدم وجود فقیه مخالف برای محصِّل اجماع به
وجود نمیآید .به همین خاطر بسیاری از بزرگان علم اصول ذیل بحث از اجماع محصّل و بعد از قبول
حجیت کبری ،متعرض این ایراد شدند که این کبرایی است که صغرا ندارد و معتقدند« :إنّ اإلجماع
المحصّل غیر حاصل»(تبریزی85 ،1372 ،؛ حکیم259 ،1418 ،؛ مظفر ،بیتا110،2 ،؛ صدر301 ،2 ،1408 ،؛
خمینی.)363 ،2 ،1418 ،
اشکال کبروی :اشکال دیگری که بر اجماع ادعایی وارد است ،مدرکی و یا حداقل محتمل المدرکی
بودن آن است؛ زیرا محصلین اجماع ،آن را در عرض ادلهی دیگر نظیر لَغویّت و اخبار باب ذکر کردهاند.
3ـ1ـ2ـ2ـ اجماع منقول
اشکال اول :بحث از حجیت اجماع منقول ،متفرع بر حجیت اجماع محصّل است .از آنجا که حجیت
اجماع محصّل متوقف بر کامل بودن مقدمات (صغری و کبری) آن از جهت امکان تحصیل و کاشفیت آن
میباشد ،در نتیجه با تردید در هر یک از مقدمات ،حجیت اجماع محصّل مخدوش گشته و در نهایت کالم
در حجیت اجماع منقول ،سالبه به انتفای موضوع خواهد شد.
اشکال دوم :با این همه و در فرض مماشات از اشکال فوق ،ایراد اساسی دیگر ،عدم اعتبار اجماع
منقول در نزد اغلب اصولیین است (سبحانی201 ،1431 ،؛ تبریزی.)85 ،1372 ،
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افزون بر اشکالهای ذکر شده ،خود صاحب جواهر در مقام اشکال بر اجماع در این مسأله میگوید« :بر
این اجماع ،اشکال میشود به اینکه مرحلهی اول امر به معروف و نهی از منکر(قلبی) مشروط به تأثیر
نیست ،بلکه به گونهی مطلق واجب است»(نجفی ،بیتا.)367 ،21 ،
مرحوم عالمه نیز در منتهی المطلب (حلی ،)239 ،15 ،1412 ،تحریر األحکام (همان)241 ،2 ،1420 ،
و تذکرهًْ الفقهاء (همان ،بیتا )443 ،9 ،به این اشکال اشاره کرده است.
3ـ2ـ لَغویّت
3ـ2ـ1ـ تقریر دلیل لَغویّت
اولین فقیهی که به این دلیل اشاره کرده أبی الصالح حلبی است ،وی میگوید«:هنگامی که مقصود از
امر به معروف و نهی از منکر ،تأثیر در فرد مقابل است؛ اگر گمان قوی داشته باشیم که امر و نهی در
دیگری تأثیری ندارد ،امر به معروف و نهی از منکر قبیح میباشند ،زیرا در این صورت این فریضه الهی بی
فایده میباشد»(حلبی 265 ،1403 ،و.)266
لذا از آنجا که شارع مقدس به عبث و لغو دستور نمیدهد و همه را از آن برحذر میدارد ،در مییابیم
که احتمال تأثیر یکی از شروط امر به معروف و نهی از منکر میباشد.
فیض کاشانی (فیض کاشانی ،بیتا 54 ،2 ،و )55و سید صادق روحانی (روحانی ،بیتا )248 ،13 ،نیز
این دلیل را ذکر کردهاند.
3ـ2ـ2ـ نقد دلیل لغویّت
این استدالل به دو دلیل ناتمام است.
3ـ2ـ2ـ1ـ امر به معروف و نهی از منکر حتی اگر تأثیر نداشته باشد ،باز هم بیهوده و لغو نیست.
چرا که این فریضهی الهی آثار و فواید زیادی دارد .مثالً اگر با امر و نهی ،احکام اسالمی احیاء شود و
مرتکبان گناه رسوا شوند ،بی شک امر به معروف و نهی از منکر واجب خواهد بود .همان گونه که در قیام
امام حسین علیهالسالم نیز این چنین بود.
در اینجا به چند نمونه از فواید مذکور در کالم فقها اشاره میکنیم:
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1ـ حصول مصلحت؛ در این زمینه أبی الصالح حلبی میگوید« :مقصود و مراد از امر به معروف و نهی
از منکر ،حصول مصلحتی است که تحقق آن بر افراد واجب است و لذا تأثیر ،تابع مصلحت میباشد .در
نتیجه در تحقق مصلحت ،اگرچه تأثیر در آن منتفی باشد ،همچنان امر به معروف و نهی از منکر واجب
است»(حلبی.)266 ،1403 ،
2ـ حفظ و وحدت جامعهی اسالمی و سوقدادن آن به عزّت و صالح و سعادت(روحانی ،بیتا،
.)248/13
3ـ تأخیر و تقلیل معصیت ،مرتکب نشدن موارد دیگر غیر از مأمور و منهی ،علنی نکردن منکرات
(روحانی ،بیتا.)250،13 ،
بنابراین اگر معاند را به حال خود رها کنیم ،منجر به تشویق وی گردیده و کمکم در عنادورزی توانمند
شده و عالوه بر علنی کردن منکرات ،غیر از مواردی را که به آن امر شده و یا از آن نهی شده ،نیز مرتکب
میشود .به عنوان مثال ،اگر ما دیگری را از غیبتِ شخص ثالثی نهی نکنیم ،باعث میشود که وی پا را
فراتر گذاشته و به او تهمت هم بزند .ولی اگر با اعتراض و سخن خود در همه جا ،از معاند انتقاد کنیم،
باعث میشود وی احساس کند متهم است و جامعه وی را سرزنش میکند .این روش حتّی اگر در وی تأثیر
نگذارد ،حداقل موجب عدم ارتکابِ غیر از مأمور و منهی ،علنینکردن منکرات و تأخیرانداختن معاصی
گردیده و عنادورزی و گمراهیاش را قید و بند زده و از گسترش محدودهی معاندان ،جلوگیری میکند و
آنها را گروهی طرد شده قرار میدهد.
3ـ2ـ2ـ2ـ امر به معروف و نهی از منکر اگرچه بی تأثیر بوده و هیچ یک از فواید مذکور در دلیل
اول را نیز در پی نداشته باشد ،ولی باز هم بیهوده و لغو نیست و در مواردی واجب خواهد بود .زیرا اگر فرد
امر و نهی را ترک کرده و سکوت اختیار کند ،مفاسد مهمی را در پی دارد ،که عبارتند از1 :ـ تأیید و تقویت
ستمگر و جرأت پیدا کردن وی نسبت به انجام دیگر محرّمات 2ـ هتک دین و تضعیف اعتقادات مسلمانان
3ـ جا به جایی معروف و منکر در جامعه 4ـ ظهور بدعت در امور دینی(روحانی ،بیتا 249 ،13 ،و250
و.)251
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3ـ3ـ روایات
مهم ترین دلیلی که برای اثبات شرط احتمال تأثیر به آن تمسک شده است ،روایات میباشد .لذا
فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع(فیض کاشانی ،بیتا )55 ،2 ،به این امر اشاره کرده است.
3ـ3ـ1ـ روایت اول :خبری است 1از کلینی از امام صادقعلیهالسالم (عاملی126 ،16 ،1409 ،و )127
که صدر آن داللت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر ،تنها بر افرادی واجب است که سخنشان
مطاع (پذیرفته شده) باشد .بنابراین امر به معروف و نهی از منکر در صورتِ احتمال تأثیر و پذیرش قول آمر
و ناهی از جانب دیگری ،واجب میباشد و در غیر این صورت واجب نیست.
ذیل روایت نیز بر مقصود داللت دارد؛ زیرا امام صادق علیهالسالم در تفسیر فرمایش پیامبر صلی اهلل
علیه و آله و سلم (برترین جهاد ،سخن عادالنهای است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود) ،میفرمایند :به
شرطی امر به معروف کند که بداند از وی میپذیرد وگرنه واجب نیست .به عبارت دیگر معنای روایت ،امر
به شخص ستمگر پس از آشنایی با معروف است ،البته در صورتی که آن ستمگر بپذیرد و در او اثر داشته
باشد ،و لذا در غیر این صورت ،سخن حق ،ارزشمندترین جهاد نخواهد بود.
از آنجا که هم صدر روایت و هم ذیل آن محل استشهاد میباشد ،لذا برخی از فقها به صدر روایت
(حلی ،بیتا443،9 ،؛ همان239 ،15 ،1412 ،؛ اردبیلی 536 ،7 ،1403 ،و )537و برخی نیز به ذیل آن
تمسک کردهاند(همان239،15 ،1412 ،؛ همان 536 ،7 ،1403 ،و537؛ نجفی ،بیتا368 ،21 ،؛ خوانساری،
.)403 ،5 ،1405
اشکاالت روایت اول :روایت مذکور ،بر مدعا (یعنی شرطیت احتمال تأثیر) داللت ندارد؛ زیرا:
اوالً؛ سند روایت ضعیف است ،زیرا در سند آن مسعدهًْ بن صدقهًْ قرار دارد ،که به عقیده نجاشی
(نجاشی ،بیتا )415 ،توثیق نشده و به عقیده بزرگان دیگری از علم رجال ،همچون کشّی (کشّی ،بیتا،
 ،)390شیخ طوسی در الرجال (طوسی ،بیتا ،)146 ،عالمه حلی (حلی ،بیتا ،)260 ،ابن داود (حلی ،بیتا،
 . 1محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدهًْ بن صدقهًْ عن أبی عبد اهلل علیهالسالم قال سمعته یقول و سئل
عن األمر بالمعروف و النهی عن المنکر أ واجب هو على األمهًْ جمیعا فقال :ال فقیل له :و لم؟ قال :إنما هو على القوی المطاع العالم
بالمعروف من المنکر ال على الضعیف الذی ال یهتدی سبیال  ...قال مسعدهًْ و سمعت أبا عبد اهلل علیهالسالم یقول و سئل عن الحدیث الذی
جاء عن النبی ص -إن أفضل الجهاد کلمهًْ عدل عند إمام جائر ،ما معناه؟ قال هذا على أن یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و إال
فال.
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 344و  ،)515عالمه مجلسی (مجلسی ،بیتا )178 ،و جزایری (جزایری ،بیتا )379 ،3 ،تضعیف شده است.
لذا به نظر میآید توثیق محقق مامقانی در تنقیح المقال (مامقانی ،بیتا )212 ،3 ،از روی حدس و گمان
باشد .البته ممکن است گفته شود ،به دلیل شهادت ابن قولویه در مقدمه کتابش ،مسعدهًْ ثقه میباشد
(حسینی خامنه ای ،درس خارج فقه ،جلسه  .)1393/11/28لکن در جواب باید گفت این سخن درست
نیست .زیرا بنابر گفته برخی علما ،این ادعا که عبارت مؤلف کامل الزیاره در مقدمه کتاب به صورت واضح
بر ثقه بودن تمام راویان موجود در سلسله سند کامل الزیاره تصریح داشته و به نوعی شهادت ایشان به
وثاقت همه راویان است ،مورد قبول نیست؛ بلکه حق در اینجا همان است که محدث متتبع یعنی مرحوم
نوری گفته است که ،کالم ابن قولویه تنها ،بر وثاقت مشایخ خودشان ـ که روایات را مستقیماً از آنها اخذ
کرده است ـ داللت دارد ،نه کلیه راویانی که در سلسله سند روایات کتابش وجود دارد .مرحوم محدث نوری
در دو جا از کتاب مستدرک به این امر تصریح کرده است (نوری ،بیتا .)777 ،523 ،522 ،3 ،آیهاهلل
سبحانی نیز نظر محدث نوری را تقویت کرده و سه دلیل بر آن اقامه میکنند ،که به جهت طوالنی نشدن
بحث از ذکر آنها خودداری کرده و خواننده محترم را بدان ارجاع میدهیم (سبحانی270 ،1389 ،و.)271
همچنین آیهاهلل خویی نیز در اواخر از این مبنا که عبارت ابن قولویه به صورت واضح بر ثقهبودن تمام
راویان موجود در سلسله سند کامل الزیاره تصریح دارد ،برگشته است و معتقد است :کالم ابن قولویه تنها،
بر وثاقت مشایخ خودشان ـ که روایات را مستقیماً از آنها اخذ کرده است ـ داللت دارد ،نه کلیه راویانی که
در سلسله سند روایات کتابش وجود دارد(حسینی خامنه ای ،درس خارج فقه ،جلسه  .)1393/11/28ثانیاً؛
بر فرضِ توثیق مسعدهًْ ،قراین گواهی میدهد که کالم در حال تقیه ،توسط امام علیهالسالم گفته شده
است .زیرا بنابر نظر شیخ طوسی در الرجال ،وی از عامه و اهل سنت بوده (طوسی ،بیتا )146 ،و طبق
نظرکشی وی از فرقه بتری 1میباشد (کشّی ،بیتا.)390 ،
 .1فرقه بتریه پیروان کثیر هستند و اعتقاد آنها درست مانند اعتقاد سلیمان است ،البته با این فرق که آنها در ایمان و کفر عثمان توقف
کرده اند .سلیمانیه نیز پیروان سلیمان بن جریر هستند که میگفت« :امامت ،امری شؤرایی در میان مردم است که با قردادِ حتّی دو نفر از
مسلمانان نیکوکار تشکیل میشود .همچنین ممکن است با وجود افضل ،امامت به مفضول برسد».
به عقیده آنها ،امت مسلمان در بیعت با ابوبکر و عمر ،با وجود علی علیه السالم به خطا رفتند ،اما چون این خطا یک خطای اجتهادی بود،
موجب فسق آنها نمیشود ،اما عثمان را به خاطر بعضی بدعتها کافر میدانند.
عبدالقادر بن طاهر بغدادی در صفحه  22از کتاب الفرق بین الفرق مینویسد « :اکثریت فرقه زیدیه بر سه دسته اند :جارودیّه ،سلیمانیه یا
جریریّه و بتریه .وجه مشترک این سه گروه ،اعتقاد به امامت زید بن علی بن حسین ،در زمان خروج او ،در عصر هشام بن عبد الملک
است»(سبحانی 346 ،1389،و .)347
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لذا از آنجا که پرسش درباره قیام بر ضد پیشوای ستمگر میباشد ،پاسخ امام علیهالسالم موافق مذهب
عامه بوده است .مؤید مدعای ما آن است که تخصیص حدیث نبوی به شرط پذیرش امر و نهی توسط
جائر ،با توصیف عملِ امر و نهی به عنوان برترین جهاد ناسازگار است.
زیرا برترین جهاد آن است که منجر به شکستن شوکت و عظمت حاکم ستمگر شود ،تا جرأت و
شجاعت نامیده شود و این ویژگیها وقتی است که جائر و ستمگر در حال جبروت و طغیان باشد ،نه در
وضعیت نرم خویی و پذیرش .لذا امر و نهی در حالت دوم خطری ندارد تا برترین جهاد شمرده شود!
3ـ3ـ2ـ روایت دوم :روایتی است که میگوید 1:مؤمنی را که تحت تأثیر قرار میگیرد و پندپذیر
است یا نادانی را که آگاه میشود ،امر به معروف و نهی از منکر میکنند ،نه دارنده شلّاق و شمشیر را که
موعظه در وی اثر ندارد (عاملی.)127 ،16 ،1409 ،
بنابراین ،محتوای روایت این است که تنها امر به معروفِ افراد غیر قدرتمند واجب است و امر به
معروف و نهی از منکرِ صاحبان قدرت(صاحبان شلّاق و شمشیر) واجب نیست ،زیرا در آنها احتمال تأثیر داده
نمیشود.
کثیری از فقها به این روایت استناد نمودند(حلی ،بیتا( )443 ،9 ،همان 239 ،15 ،1412 ،و)240
(اردبیلی( )537 ،7 ،1403 ،نجفی ،بیتا 368 ،21 ،و ( )369خوانساری.)403 ،5 ،1405 ،
اشکاالت روایت دوم :این روایت نیز ،بر مدعا داللت ندارد؛ زیرا:
اوالً؛ سند روایت ضعیف است ،زیرا در سند آن یحیی الطویل میباشد ،که از مجاهیل بوده و نام وی
در کتب ثمانیه رجالی نیامده است .حتّی کسانی همچون اردبیلی در جامع الرواه (اردبیلی،)330،2 ،1403 ،
مامقانی در تنقیح المقال (مامقانی ،بیتا )317 ،3 ،و آیهًْاهلل خویی در معجم رجال الحدیث (خویی ،بیتا،20 ،
 )100که اسم او را آوردهاند ،مدح یا ذم یا توثیقش نکردهاند.
ثانیاً؛ مضمون این روایت با روایات بسیاری مانند «عن النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم أنه قال
أفضل الجهاد کلمهًْ عدل عند سلطان جائر» که داللت دارند بر اینکه ارزشمندترین نوع جهاد ،سخن حقی
است که در برابر سلطان ستمگر گفته شود ،ناسازگار است( .ورام بن أبی فراس.)12 ،2 ،1410 ،

 .1محمد بن یعقوب عن علی عن أبیه عن إبن أبی عمیر عن یحیى الطویل صاحب المقری قال :قال أبو عبد اهلل علیه السالم إنما یؤمر
بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتّعظ أو جاهل فیتعلّم فأما صاحب سوط أو سیف فال.
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3ـ3ـ3ـ روایت سوم :خبری است 1منقول از حضرت صادق علیهالسالم که میفرمایند :سزاوار
نیست شخص مؤمن خودش را خوار کند .پرسیده شد :چگونه خودش را خوار میکند؟ فرمود:چیزی را بگوید
که توان انجام دادنش را ندارد(عاملی.)158 ،16 ،1409 ،
عالمه حلی در منتهی المطلب (حلی )240 ،15 ،1412 ،و صاحب جواهر در جواهر الکالم (نجفی ،بی-
تا )369 ،21 ،این روایت را ذکر کرده و بدان استدالل نمودهاند.
اشکاالت روایت سوم :استدالل به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اوالً؛ روایت از نظر سند ضعیف است ،زیرا در سند آن داود رقی که به داود بن کثیر نیز مطرح شده،
قرار دارد ،و به عقیده نجاشی (نجاشی ،بیتا )156 ،و ابن غضائری (ابن الغضائری ،بیتا )58 ،1 ،از غالت
بوده و فاسد المذهب میباشد و لذا این دو عالم رجال ،روایات وی را ضعیف میدانند .البته کشّی (کشّی،
بیتا )402 ،و شیخ طوسی در الرجال (طوسی ،بیتا )336 ،وی را مدح کرده و ثقه میدانند.
بنابراین توثیق و تضعیف دربارهی داود رقی متعارض است ،و لذا مرحوم آیهًْ اهلل خویی
میگویند«:اگرچه روایاتی داللت بر جاللت و شأن داود رقی میکند ،ولی همه آنها ضعیف هستند .لذا
نمیتوان به آن روایات اعتماد کرد ،در نتیجه شهادت ابن قولویه ،شیخ طوسی و شیخ مفید (قدس سرهما)
بر وثاقت داود با شهادت نجاشی و ابن الغضائری به ضعف وی معارض میباشند»(خویی ،بیتا124 ،7 ،و
.)125
در نتیجه از تعارض اقوال ،در مییابیم که توثیق وی ثابت نیست.
ثانیاً ؛ داللت آن نیز تمام نیست .زیرا سخن نگفتن از آنچه توان انجام دادن آن را ندارد ،ربطی به
شرط تأثیر ندارد و میان این دو ،عموم و خصوص من وجه است .گاهی قدرت هست ،تأثیر نیست و گاهی
تأثیر هست ،قدرت نیست .گاهی نیز هر دو هستند .پس نفی وجوب ماالیطیق ،نفی وجوب آنچه را تأثیر
ندارد ،نمیکند.
ثالثاً؛ بر فرض تمام بودن سند و داللت ،این روایت با روایتی که بر عدم شرطیت احتمال تأثیر داللت
دارد معارض میباشد.

 .1محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن محبوب عن داود الرقی قال سمعت أبا عبد اهلل
علیه السالم یقول :ال ینبغی للمؤمن أن یذل نفسه ،قیل له :و کیف یذل نفسه؟ قال :یتعرض لما ال یطیق.
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3ـ3ـ4ـ روایت چهارم :روایتی است 1که امام صادق علیهالسالم میفرمایند :چه چیز مانع شما
میشود که هر گاه شخصی کار بدی انجام میدهد و شما از آن آگاه میشوید و موجب ناراحتی ما میشود،
به سوی او بروید و او را متنبه سازید و سرزنش کنید و با گفتار گویا و رسا با او سخن بگویید؟ (حارث
میگوید ):عرض کردم :فدایت شوم! از ما نمیپذیرند .امام فرمودند :در این صورت ،از آنان دوری کنید و در
مجالس آنان شرکت نکنید(عاملی.)145 ،16 ،1409 ،
مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکالم (نجفی ،بی تا )369 ،21 ،به این روایت استناد نموده است.
اشکاالت روایت چهارم :استدالل به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اوالً؛ روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون در سند آن ،سهل بن زیاد قرار دارد ،که به عقیده بزرگان
علم رجال همچون کشّی(کشّی ،بیتا ،)566 ،نجاشی(نجاشی ،بیتا ،)185 ،شیخ طوسی در الفهرست
(طوسی ،بیتا )228 ،و ابن الغضائری(ابن الغضائری ،بی تا 59 ،1 ،و )67فاسد المذهب بوده و روایاتش
ضعیف میباشد.
عالوه بر این نجاشی میگوید« :احمد بن محمد بن عیسی شهادت داده است که وی جزء غالت بوده و
دروغگو میباشد و لذا او را از قم به ری تبعید کرده و وی در آنجا سکونت داشته است»(نجاشی ،بیتا.)185 ،
عالوه بر عدم توثیق سهل بن زیاد ،خطاب بن محمد (خطاب ابو محمد الهمدانی) نیز از مجاهیل

2

میباشد .همچنین عبارت «عن عدّهًْ مِن أصحابنا» داللت میکند که روایت مرسله میباشد.
ثانیاً؛ این روایت ،بر نفی شرطیت ،بیشتر داللت دارد؛ زیرا با اینکه فرض شده است که امر به معروف
تأثیر ندارد ،امام می فرمایند :واجب است از آنان دوری کرده و در مجلس آنان شرکت نکنید .و لذا دوری
کردن از آنان نوعی امر به معروف و نهی از منکر است.
ثالثاً؛ بر فرض تمام بودن سند و داللت ،این روایت نیز با روایتی که در ادامه خواهد آمد و بر عدم
شرطیت احتمال تأثیر داللت دارد معارض میباشد.

 .1محمد بن یعقوب عن عدّهًْ مِن أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن خطاب بن محمد عن الحارث بن المغیرهًْ أن أبا عبد اهلل علیه-
السالم قال له ألحملن ذنوب سفهائکم على علمائکم إلى أن قال ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به
األذى أن تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قوال بلیغا ،قلت جعلت فداک إذا ال یقبلون منا ،قال :اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم.
 . 2مجاهیل جمع مجهول است و مراد از آن ،راویان مجهول الحالی اس ت که در کتب رجالی یا ذکری از آنان نشده است و هیچ نشانی از
آنان در طبقات راویان نبوده (مثل خطاب بن محمد) و یا تصریح به مجهول بودن سوابقشان شده است.
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3ـ3ـ5ـ روایت پنجم :خبری است 1که امام صادق علیهالسالم میفرمایند :حضرت مسیح علی نبینا
و آله و علیهالسالم گفته است :همانا کسی که معالجه مجروح را رها کند ،با مجروح کننده(در جرم) شریک
است .تا اینکه فرمود :همچنین حکمت را به غیر اهلش نگویید که در نتیجه ،راه نادانی را بپیمایید و حکمت
را از اهلش دریغ نورزید تا گناهکار شوید .باید هر یک از شما همانند طبیبی باشید که اگر محلی در جهت
مداوای بیمار برای دوایش یافت ،داروی خود را بدهد و اگر نیافت ،توقف کند(عاملی.)128 ،16 ،1409 ،
از جمله فقهایی که به این روایت استدالل نمودهاند ،صاحب جواهر(نجفی ،بی تا )369/21 ،و سید
احمد خوانساری(خوانساری )403 ،5 ،1405 ،میباشند.
اشکاالت روایت پنجم :این روایت نیز ،بر مدعا داللت ندارد؛ زیرا:
اوالً؛ روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون در سلسله راویان حدیث ،سهل بن زیاد قرار دارد که در
روایت قبل مشخص شد که وی توثیق نشده و روایاتش ضعیف میباشد.
به عالوه ،دهقان که عبیداهلل بن عبداهلل الدهقان میباشد نیز ،توسط بزرگان علم رجال تضعیف شده
است( .نجاشی ،بیتا( )231 ،حلی ،بیتا)245 ،
البته برخی از بزرگان علم رجال مانند کشی (کشّی ،بیتا ،)573 ،برقی (برقی ،بیتا ،)60 ،شیخ طوسی
در الرجال(طوسی ،بیتا )389 ،و مرحوم آقای خویی (خویی ،بیتا )139 ،11 ،مراد از دهقان را عروهًْ بن
یحیی میدانند ،که از اصحاب امام هادی علیهالسالم و وکیل مورد اعتماد ایشان بوده ولی بعدها منحرف
شده ،و طبق قول شیخ طوسی در الرجال وی جزء غالت بوده است(.طوسی ،بیتا )389 ،لذا به همین خاطر
کشی او را ملعون خطاب میکند (کشّی ،بیتا.)573 ،
عالوه بر عدم توثیق سهل بن زیاد و دهقان ،عبداهلل بن قاسم و ابن أبی نجران نیز از مجاهیل
می باشند .زیرا در کتب رجالی ذکری از آنان نشده و هیچ نشانی از آنان در طبقات راویان نمیباشد.
همچنین عبارت «عن عدّهًْ مِن أصحابنا» داللت میکند که ،روایت مرسله میباشد.

 .1محمد بن یعقوب عن عدّهًْ مِن أصحابنا عن سهل بن زیاد عن الدهقان عن عبداهلل بن القاسم و ابن أبی نجران جمیعا عن أبان بن تغلب
عن أبی عبد اهلل علیه السالم قال :کان المسیح علی نبینا و آله و علیه السالم یقول :إن التارک شفاء المجروح من جرحه شریک جارحه ال
محالهًْ إلى أن قال فکذلک ال تحدّثوا بالحکمهًْ غیر أهلها فتجهلوا ،و ال تمنعوها أهلها فتأثموا و لیکن أحدکم بمنزلهًْ الطبیب المداوی إن رأى
موضعا لدوائه و إال أمسک.
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ثانیاً؛ روایت از نظر داللت نیز ناتمام است .زیرا پزشک طبابت را دایر مدار علم یا ظن قوی به تأثیر
قرار نمیدهد ،بلکه حتّی با احتمال ضعیف نیز معالجه را ادامه میدهد .صاحب جواهر در این باره
میگوید «:ممکن است گفته شود :روایت اخیر(همین روایت) ظهور در عکس مدعا دارد(یعنی داللت بر نفی
شرط تأثیر میکند) زیرا طبیب با احتمال شفای مریض ،دارو را تجویز میکند» (نجفی ،بیتا )369 ،21 ،به
این اشکال ،آیهًْ اهلل سید احمد خوانساری(ره) نیز اشاره کردهاند (خوانساری.)403 ،5 ،1405 ،
اشکالِ اخیر ،با توجه به صدر روایت تقویت می شود؛ زیرا در صدر آن آمده است :شخصی که مجروح
را به دلیل اینکه درمان اثر ندارد ،رها میکند ،در گناه مردن او شریک است .بنابراین صدر روایت ظهور دارد
در اینکه ترک مداوای مجروح ،به دلیل تأثیر نداشتن قبیح است .در ذیل روایت هم میفرماید :شما باید
مانند طبیب باشید و مداوای مجروح را با علم به عدم تأثیر ترک نکنید.
ثالثاً؛ ممکن است بگوییم که روایت ربطی به شرایط ندارد؛ زیرا امام میخواهند بفرمایند :آمر و ناهی
مانند طبیب ،باید مهربان و دلسوز باشد.
رابعاً؛ بر فرض تمام بودن سند و داللت ،این روایت نیز با روایتی که بر عدم شرطیت احتمال تأثیر
داللت دارد معارض میباشد.
بنابراین از آنچه گفته شد ،درمی یابیم که هیچ یک از روایات مذکور برای اثبات شرط احتمال تأثیر
صالحیت ندارند .به همین خاطر آیهًْ اهلل سید صادق روحانی میگویند«:با وجود اطالقات و عمومات باب امر
به معروف و نهی از منکر ،به برخی از روایات ضعیفی که مقابل آن اطالقات بوده و همچنین به بعضی از
روایاتی که برای اثبات شرط مذکور بدان استدالل شده ولی هیچ داللتی بر شرط مذکور ندارند ،توجهی
نمیشود» (روحانی ،بیتا.)249 ،13 ،
4ـ نظریه مختار
نگارندگان بر خالف قول مشهور فقها معتقدند ،که امر به معروف و نهی از منکر مشروط به احتمال
تأثیر ،نمیباشد .مستندات این نظریه مشتمل بر نارسایی ادله مشهور و نیز ارائه و تبیین مدارک اختصاصی
نظریه مختار میباشد.
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از ابتدای مقاله تا اینجا سعی شده مدارک قول مخالف طرح و عدم کفایت آن ادله تبیین گردد .آنچه
در ادامه ذکر میشود مستنداتی است که مجموع آن اثبات کننده نظریه نگارندگان میباشد .ناگفته نماند
اثبات رأی مختار در گرو احراز تمامیت ادله وارده نبوده و صرف طرد مدارک رأی رقیب برای اثبات مختار
کافیست چرا که با شک در اشتراط احتمال تأثیر مقتضای قاعده اولیه «عدم اشتراط» چنین امری است .لذا
مدعی اشتراط چنین امری نیازمند تکاپو برای اثبات مشروطبودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر است
و از این حیث نگارندگان در گشایش میباشند .با این همه مدارک اختصاصی قابل ارائه برای نظریه مختار
به قرار ذیل میباشد:
5ـ ادلّه نظریه مختار
5ـ1ـ اطالقات و عمومات
تمامی آیات و اکثر اخباری که بر امر به معروف و نهی از منکر داللت میکنند ،مطلق بوده و بدون
هیچ شرطی از جمله شرط احتمال تأثیر ،ذکر شدهاند .به عبارت دیگر الزمه اطالق و عدم التقیید ادله فوق،
وجوب امر به معروف و نهی از منکر حتّی در صورت عدم تأثیر میباشد.
5ـ1ـ1ـ آیات
5ـ1ـ1ـ1ـ آیه اول :خداوند متعال در قرآن کریم ،از قول لقمان به فرزندش میفرماید« :یَا بُنَیَّ أقِمِ
الصَّلوهًْ وَأمُر بِالمَعروف وَأنْهَ عَنِ المُنکَر وَأصبِر عَلی مَا أصابَکَ إنَّ ذلِکَ مِن عَزمِ األمور»( 1لقمان.)17 ،
از آنجا که در آیهی شریفه ،امر به معروف و نهی از منکر به طور مطلق آورده شده ،در مییابیم که
حتّی اگر امر به معروف و نهی از منکر تأثیر نداشته باشد ،وجوب این فریضهی الهی همچنان باقی است،
زیرا اگر شارع میخواست آن را به احتمال تأثیر مقیّد کند ،باید آن حالت خاص را ذکر میکرد.
5ـ1ـ1ـ2ـ آیه دوم :خداوند متعال به موسی و هارون میفرماید« :إذهبا إلی فرعون إنّه طغی فقوال
له لَیِّناً لعلَّه یَتَذَکَّرُ أو یخشی ،قاال ربّنا إنَّنا نخافُ أن یَفرُطَ علینا أو أن یَطغی ،قال التخافا إنَّنِی مَعَکُما أسمَعُ
و أری( 1»...طه 43 ،تا .) 46
 .1پسرم! نماز را برپادار ،و امر به معروف و نهی از منکر کن ،و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است!
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در این آیه خدای سبحان به پیامبرش دستور میدهد که اگرچه در دعوت فرعون ،احتمال تأثیر
نمیرود ،اما او را نهی از منکر کند ،زیرا «إنّه طغی» اوج معاندت و دشمنی با خداست که میفهماند ،نهی از
منکرِ فرعون تأثیر گذار نیست.
5ـ1ـ2ـ روایات
روایات زیادی در باب امر به معروف و نهی از منکر از ائمه معصومین علیهمالسالم وارد شده است که
در آن وجوب این دو فریضه مطلق بوده و هیچ رد پایی از شرط احتمال تأثیر در آن وجود ندارد .اما به جهت
طوالنی نشدن بحث ،از ذکر آن روایات خودداری میکنیم و خواننده محترم را به تعدادی از این روایات
ارجاع میدهیم(عاملی122 ،121 ،120 ،118 ،16 ،1409 ،و،123ح13 ،8 ،7 ،5 ،4و .)18
5ـ1ـ3ـ کالم فقهاء
بعد از اشاره به آیات و روایات باید گفت که ،تمسک به اطالقات و عمومات در کلمات فقهای عظام
نیز به دو صورت دیده میشود.
برخی از فقها برای عدم ثبوت شرط احتمال تأثیر ،به اطالقات تمسک کرده و میگویند« :فمقتضى
إطالق األدلهًْ عدم اشتراط ذلک» (روحانی ،بیتا.)248 ،13 ،
برخی نیز برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،در صورت گمانِ قوی یا علم به عدم تأثیر ،به
اطالقات تمسک کردهاند .به عنوان نمونه ابی الصالح حلبی در کتاب الکافی میگوید «:در وجوب امر و
نهی به احتمال تأثیر بسنده کرده و گمان تأثیر را الزم نمیدانیم .زیرا أدلهی وجوب امر و نهی مطلق بوده و
مشروط به گمان تأثیر نشده است .لذا اگر بخواهیم گمان تأثیر را به صورت شرط اثبات کنیم ،اثبات حکمی
است که دلیلی بر آن نمیباشد و منجر به تقیید مطلق وجوب میشود ،بی آن که بر آن حجّتی داشته
باشیم»( .حلبی)265 ،1403 ،
 . 1به سوی فرعون بروید؛ که طغیان کرده است! اما به نرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر شود ،یا (از خدا) بترسد! (موسی و هارون)
گفتند :پروردگارا از این می ترسیم که بر ما پیشی گیرد (و ما را آزار دهد) یا طغیان کند (و نپذیرد)؛ خدا فرمود :نترسید! من با شما هستم؛
(همه چیز را) میشنوم و میبینم!
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شیخ طوسی نیز در االقتصاد میگوید «:نهی از منکر سه گونه میباشد :یک گونه آن است که گمان
برود انکار و گفتن تأثیر مینهد که در این مورد بدون هیچ اختالفی ،نهی از منکر واجب میباشد .دوم ،آن
است که گمان برود انکار تأثیر ندارد و سوم ،آن است که گمان تأثیر و عدم آن مساوی باشد .در دو حالت
اخیر ،مشهور فقها گفتهاند :وجوب نهی از منکر برداشته میشود ،ولی در مقابل بـرخی نیز گفتهاند ،وجـوب
نهی از منکر ساقط نمیشود ،که همین قول را سید مرتضی رحمهاهلل علیه برگزیده است .شیخ طوسی در
ادامه می گوید ،همین قول ،اقوی است ،زیرا عموم آیات و اخبار داللت بر وجوب نهی از منکر میکند،
بدون آنکه اختصاص به حالتی داشته باشد»(طوسی.)149 ،1375 ،
بعد از شیخ الطائفه ،شیخ محمدحسن نجفی(ره) نیز در جواهر الکالم مینویسد« :اوامر باب امر به
معروف و نهی از منکر ،مطلق میباشند که مقتضای آنها ،حتّی در صورت علم به عدم تأثیر ،وجوب میباشد.
البته در موارد خاصی به سبب وجود اجماع و دالیل دیگری نظیر اجماع ،در صورت علم به عدم تأثیر،
وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط شده است ولی در غیر این موارد ،اوامر بر مقتضای وجوبشان
باقی میباشند»(نجفی ،بیتا.)368 ،21 ،
سید احمد خوانساری نیز از صاحب جواهر تبعیت کرده و کالمی به همان مضمون را ذکر میکند
(خوانساری.)403 ،5 ،1405 ،
البته ناگفته نماند که کالم صاحب جواهر و سید احمد خوانساری از اشکال خالی نیست ،زیرا قبالً دلیل
اجماع و دالیل دیگری همچون لَغویّت و روایات را رَد کردیم و لذا به این نتیجه میرسیم که حتّی در
صورت علم به عدم تأثیر نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب میباشد.
5ـ2ـ آیات :از میان آیات تنها یک آیه ،در عدم شرطیت احتمال تأثیر مورد استناد قرار گرفته است
و به همین خاطر آیهًْ اهلل سید صادق روحانی نیز بعد از ذکر آیهی شریفه میگوید «:این آیه همان طور که
شیخ طوسی نیز گفته است ،بر عدم شرطیت احتمال تأثیر داللت دارد» (روحانی ،بیتا.)248 ،13 ،
آیه مذکور بدین قرار است«:وَ إِذْ قالَتْ أُمَّهًْ مِنهُم لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اهللُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذٰاباً شَدِیداً
قالوا مَعْذِرَهًْ إِلی رَبِّکُمْ و لَعَلَّهُم یَتَّقون»( 1اعراف.)164 ،
 .1و آنگاه که گروهی از آنها(به گروه نهی کننده) گفتند :چرا قومی را که مطمئناً خدا آنها را هالک خواهد کرد و یا به عذاب سختی عذاب
خواهد نمود موعظه می کنید؟ گفتند :تا عذری به درگاه پروردگارتان داشته باشیم و شاید آنها پروا کنند.
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شیخ طوسی در تفسیر تبیان ،ذیل این آیه میگوید«:زمانی که گروهی از مردم به ناهیان از منکر
گفتند :چرا قومی را که میدانید آنها در دنیا هالک خواهند شد و یا در آخرت به عذاب سختی گرفتار
میشوند را ،موعظه میکنید؟ در جواب گفتند :ما آنها را موعظه میکنیم تا عذری به درگاه پروردگارتان
داشته باشیم و در نتیجه خداوند به ما نگوید چرا آنها را موعظه نکردید؟ همچنین در جواب گفتند :شاید آنها
به واسطه نصیحتِ ما پروا کنند و از کار زشتشان برگردند .و لذا آیهی شریفه دلیلی است بر اینکه نهی از
منکر ،حتّی در صورتی که ناهی از منکر علم داشته باشد که فرد نهی شده منزجر نشده و قبول نمیکند ،نیز
واجب میباشد»(طوسی ،بیتا.)13 ،5 ،
5ـ3ـ روایات
با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارندگان ،تنها یک روایت در عدم شرطیت احتمال تأثیر
میتواند مورد استناد قرار بگیرد ،و آن حدیث مفصلی است از امام اول شیعیان علیه السالم به نقل از سید
رضی که بعد از ذکر مراتب امر به معروف ،افضل آن را اینگونه میداند«:أفضل من ذلک کلمه عدل عند
إمام جائر» (عاملی.)134 ،16 ،1409 ،
در این روایت ،این جمله داللت دارد بر اینکه هرچند سخن عدل ،نزد سلطان ستمگر ،در بیشتر مواقع،
همراه با تأثیر پذیری نیست ،اما همچنان افضل انواع امر و نهی به شمار میآید.
به عبارت دیگر ،اگر گفتن سخن حق ،با تأثیر پذیری همراه باشد ،برترین جهاد به شمار نمیآید .زیرا
جهاد از جهد مشتق شده و در صورت پذیرش ستمگر ،جهد و تالشی نخواهد بود تا برترین جهاد شمرده
شود .بنابراین برترین جهاد ،سخن گفتن با ستمگر در حال طغیان و گردن کشی و عدم تأثیر پذیری است،
زیرا در این صورت ،آمر و ناهی توسط وی تهدید و مجازات خواهند شد.
اشکال این روایت از نظر سند است زیرا نقل رضی مرفوعه بوده و کالم متصل به معصوم نیست.
البته طبق بعضی از مبانی سند روایات نهج البالغه تمام بوده و در نتیجه این روایت از اشکال سندی
خالی میباشد.
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تعارض بین روایات
با توجه به آنچه گذشت ،میان دو دسته روایات یاد شده ،تعارض ظاهری قطعی است .زیرا دستهی اول
که در ادله مشهور ذکر کردیم ،داللت دارد بر سقوط وجوب امر و نهی ،اگر با تأثیرپذیری همراه نباشد؛ و
روایت اخیر که در أدله نظریه مختار ذکر کردیم ،داللت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،هر
چند با تأثیرپذیری همراه نباشد.
به نظر میرسد که برای رفع تعارض باید به مرجحات رجوع کرد .از این رو ،ممکن است گفته شود:
اوالً؛ روایات دستهی اول ،از نظر سند ،ضعیف میباشند .بنابراین ،ترجیح با روایت اخیر است .به
عالوه ،روایت اخیر ،موافق اطالق کتاب نیز میباشد.
ثانیاً؛ با فرض تعارض ،این دو دسته ،تساقط میکنند و پس از تساقط ،مرجع ،عموم و اطالق کتاب
است که داللت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،هر چند با تأثیر پذیری همراه نباشد.
5ـ4ـ سیره عملی ائمه علیهمالسالم و اصحابشان
سیره عملی ائمه اطهارعلیهمالسالم و برخی از یاران ایشان ،مانند ابوذر ،میثم تمار و حجر بن عدی
گواه این مدعا است که امر به معروف و نهی از منکر ،با گمان قوی یا علم به عدم تأثیر نیز ساقط نمیشود.
به عنوان مثال قرائن زیادی وجود دارد که امام حسین علیهالسالم در قیام خود به عدم تأثیر علم
داشته ،ولی با این حال به قیام مبادرت کرده و هدف اصلی از قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر بیان
داشته و فرمودند« :إنّما خَرَجتُ لطلب االصالح فی اُمَّهًْ جدّی ،اُریدُ أن آمُرَ بالمَعروف وَ أنهی عَنِ المُنکر وَ
أسیر بسیرهًْ جدّی وَ أبی علیّ بن ابیطالب»(مجلسی 329 ،44 ،1404 ،؛ مقرّم.)156 ،1411 ،
به عالوه از آنجا که امام حسین علیهالسالم امام و معصوم میباشند و در فقه ثابت شده است که قول
و فعل و تقریر معصوم حجت است ،دانسته میشود که این حرکت ،یک حرکت استثنایی نبوده است ،زیرا
هیچ وقت اقدامات امام علیهالسالم برخالف موازین شرعی نمیباشد تا بخواهیم دست به دامان استثناء
شویم.
مؤید دیگری بر این مدعا ،موضع ابوذر غفاری در برابر کارهای عثمان و والیانش در مورد زیاده روی
در مصرف بیت المال است ،زیرا امیرالمؤمنین علی علیهالسالم این موضع را پسندیده و در تأیید ابوذر،
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سخنان واالیی فرموده است .بنابراین اگر امر به معروف و نهی از منکر ،بدون شرط احتمال تأثیر ،قبیح و
ناپسند باشد ،چگونه میتوان گفت امام علیهالسالم آن را تأیید کرده و پذیرفته است؟!
فقهای بسیاری نیز این شرط را قبول نداشتهاند .به عنوان مثال ابی الصالح حلبی در این رابطه
میگوید«:نهی از منکر در برابر ابولهب و بسیاری از کفاری که علم یا گمان داریم ،ایمان نمیآورند و در
آنان احتمال تأثیر داده نمیشود واجب میباشد ،ولذا آنچه را که فقها بدان گمان بردهاند(شرطیت احتمال
تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر) باطل میباشد» (حلبی.)266 ،1403 ،
البته صاحب جواهر (نجفی ،بیتا )373 ،21 ،و سید احمد خوانساری (خوانساری )405 ،5 ،1405 ،در
این زمینه میگویند «:کردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غیر این دو در برخی مواقع ،به خاطر اموری ،خاص
اینان بوده و دیگران نمیتوانند به عملشان قیاس کنند».
اما این ادعایی است که این بزرگان دلیلی بر آن اقامه ننمودند ،زیرا این دو فقیه بیان نمیکنند که
چگونه این امور ،خاص اشخاص مزبور بوده و دیگران نباید بدان تأسی و قیاس کنند و از طرف دیگر قاعده
بر آن است که ویژگیِ مزبور در این افراد ،مدخلیتی در حکم نداشته و دیگران را نیز شامل میشود.
5ـ5ـ واجب نفسی بودن امر به معروف و نهی از منکر
مقتضای اطالق صیغه (مقید نبودن صیغه به چیزی) این است که :وجوب در صورت مشتبه شدن بین
نفسی و غیری ،نفسی باشد .چون وجوب غیری احتیاج به قید دارد و قیدش وجوب شیء دیگر است یعنی
عمل بر فرض و به شرط وجوب شیء دیگر واجب است (خراسانی156 ،1 ،1431 ،؛ حیدری فسایی،1387 ،
.)71 ،2
با حفظ این مقدمه میگوییم :از ظاهر ادلهی امر به معروف و نهی از منکر بر میآید که این دو
فریضهی الهی ،واجب نفسی بوده و شرط احتمال تأثیر در آنها به مثابهی حکمت و ثمره است .زیرا با
بررسی برخی از نصوص امر به معروف و نهی از منکر مشخص شد که آنها مطلق بوده و در نتیجه مقتضای
آنها مطلوبیت نفسی امر به معروف و نهی از منکر است .بنابراین برای ارتباط وجوب امر و نهی به شرط
احتمال تأثیر ،به گونهی علت و معلول ،دلیلی نداریم.
گذشته از همهی آنچه که گفته شد ،این شرط ،بر فرض تنزل هنگامی شرط میباشد ،که امر به
معروف و نهی از منکر در حوزهی فرد یا افراد باشد .ولی اگر بقا و حیات کیان اسالم بستگی به امر به
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معروف و نهی از منکر داشته باشد ،دیگر وجوب این دو فریضه ،متوقف بر هیچ شرطی نیست .همانگونه که
قیام عاشورا از این قبیل بوده است.
 -6نتیجه گیری
فقهاء معتقدند اگر آمر به معروف یا ناهی از منکر بداند در امر و نهیش تأثیرپذیری وجود ندارد ،امر به
معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست .مستند کالم فقیهان «اجماع ،لَغویّت و روایات باب» هستند.
نگارندگان با طرح اشکاالت «صغروی و کبروی» در دو فرض اجماع «محصل و منقول» استدالل به این
دلیل را تام نمیدانند .همچنین استدالل به دلیل دوم را اینگونه پاسخ گفتهاند که امر به معروف و نهی از
منکر حتّی اگر تأثیر نداشته باشد ،باز هم بیهوده و لغو نیست .چرا که آثار و فواید زیادی دارد .به عالوه بر
فرض که هیچ فایدهای نداشته باشد نیز ،بیهوده و لغو نیست و در مواردی واجب خواهد بود .زیرا ترکِ امر و
نهی ،مفاسد مهمی را در پی دارد .روایات مورد استناد فقها هم یا دارای اشکاالت سندی و یا داللی و یا
واجد هر دو ایراد هستند .نگارندگان در مقابل معتقدند «احتمال تأثیر» شرط وجوب امر به معروف و نهی از
منکر نمیباشد .ایشان برای ادعای خود عالوه بر نقد قول مقابل ،به اطالقات و عمومات ادله ،آیه 164
سوره اعراف ،روایتِ مذکور در نهجالبالغه ،سیره عملی ائمه علیهمالسالم و اصحابشان ،واجب نفسیبودن
امر به معروف و نهی از منکر ،تمسک جستهاند .همچنین بر فرض تنزل ،اگر نوبت به تعارض برسد ،ترجیح
با ادلهی عدم اشتراط است .زیرا در میان آنها آیات قرآن وجود دارد ،که از نظر سند و داللت تمام است.
فهرست منابع
1ـ قرآن کریم.
2ـ ابن غضائری ،احمد بن حسین( ،بیتا) ،رجال ابن الغضائری ،راهیاب :نرم افزار درایهًْ النور ،مؤسسه نرم افزاری
علوم اسالمی نور ،قم.
3ـ اردبیلی ،احمد بن محمد ،)1403( ،مجمع الفائدهًْ و البرهان فی شرح ارشاد االذهان ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
4ـ اردبیلی ،محمد بن علی ،)1403( ،جامع الرواهًْ و ازاحهًْ اإلشتباهات عن الطرق و االسناد ،نشر مکتبهًْ السید
المرعشی العامه ،قم.

158

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال دوازدهم /شماره چهل و پنج

 5ـ برقی ،احمد بن محمد بن خالد( ،بیتا) ،طبقات الرجال ،راهیاب :نرم افزار درایهًْ النور ،مؤسسه نرم افزاری علوم
اسالمی نور ،قم.
6ـ تبریزی ،غالمحسین ،)1372( ،اصول المهذبه ،ناشر :چاپ طوس ،مشهد ،بیچاپ.
 7ـ جزایری ،عبد النبی بن سعد الدین( ،بیتا) ،حاوی األقوال فی معرفهًْ الرجال ،مؤسسهًْ الهدایهًْ إلحیاء التراث ،قم.
8ـ حسینی خامنهای ،سید علی ،)1393( ،درس خارج فقه (صاله مسافر) ،دفتر سوم ،تقریرات مخطوط صالح
منتظری.
9ـ حکیم ،محمدتقی ،)1418( ،اصول العامهًْ للفقه المقارن ،مجمع العالمی ألهل البیت علیهمالسالم ،نجف.
10ـ حلبی ،تقی الدین بن نجم الدین{ابوالصالح} ،)1403( ،الکافی فی الفقه ،انتشارات کتابخانه عمومی امام
امیرالمؤمنین علیهالسالم ،اصفهان ،چاپ اول.
11ـ حلّی ،محمد بن منصور بن احمد{ابن ادریس} ،)1410( ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
12ـ حلّی ،تقی الدین ابو محمد حسن بن علی بن داود( ،بی تا) ،رجال ابن داود ،راهیاب :نرم افزار درایهًْ النور ،مؤسسه
نرم افزاری علوم اسالمی نور ،قم.
13ـ حلّی ،حسن بن یوسف بن المطهّر{علّامه} ،)1420( ،تحریراالحکام الشرعیهًْ علی مذهب االمامیهًْ ،مؤسسه امام
صادق علیهالسالم ،قم ،چاپ اول.
14ـ حلّی ،حسن بن یوسف بن المطهّر{علّامه}( ،بیتا) ،تذکرهًْ الفقهاء ،مؤسسه آل البیت علیهمالسالم ،قم ،چاپ
اول.
15ـ حلّی ،حسن بن یوسف بن المطهّر{علّامه}( ،بیتا) ،خالصهًْ األقوال فی معرفهًْ احوال الرجال ،راهیاب :نرم افزار
درایهًْ النور ،مؤسسه نرم افزاری علوم اسالمی نور ،قم.
16ـ حلّی ،حسن بن یوسف بن المطهّر{علّامه} ،)1413( ،قواعداالحکام فی معرفهًْ الحالل و الحرام ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
17ـ حلّی ،حسن بن یوسف بن المطهّر{علّامه} ،)1412( ،منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ،مجمع البحوث
االمامیهًْ ،مشهد ،چاپ اول.
18ـ حلّی ،نجم الدین جعفر بن حسن{محقق} ،)1408( ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،مؤسسه
اسماعیلیان ،قم ،چاپ دوم.
19ـ حلّی ،نجم الدین جعفر بن حسن{محقق} ،)1408( ،المختصر النافع فی فقه االمامیهًْ ،مؤسسهًْ المطبوعات
الدینیّهًْ ،قم ،چاپ ششم.
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20ـ حیدری فسایی ،قادر1387( ،ش) ،شرح مضمونی کفایهًْ األصول ،فقاهت ،قم ،چاپ سوم.

21ـ خراسانی ،محمدکاظم{آخوند} ،)1431( ،کفایهًْ االصول ،تحقیق :عباسعلی زارعی سبزواری ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ هفتم.
22ـ خمینى ،سید روح اهلل{امام}( ،بیتا) ،تحریر الوسیله ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،قم ،چاپ اول.
23ـ خمینی ،سید مصطفی ،)1418( ،تحریرات األصول ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،تهران.
24ـ خوانسارى ،سید احمد بن یوسف ،)1405( ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،چاپ
دوم.
25ـ خویی ،سید ابوالقاسم( ،بیتا) ،معجم رجال الحدیث ،راهیاب :نرم افزار درایهًْ النور ،مؤسسه نرم افزاری علوم
اسالمی نور ،قم.
26ـ روحانی ،سیدصادق( ،بیتا) ،فقه الصادق علیهالسالم ،شروق ،قم ،چاپ اول.
27ـ سبحانی ،جعفر ،)1389( ،کلیات علم الرجال ،مترجمان :علی اکبر روحی ،مسلم قلی پور گیالنی ،انتشارات قدس،
قم ،چاپ پنجم.
28ـ سبحانی ،جعفر ،)1431( ،المبسوط فی علم األصول ،مؤسسهًْ اإلمام الصادق علیهالسالم ،قم.
29ـ سبزوارى ،محمد باقر بن محمد مؤمن{محقق}( ،بیتا) ،کفایهًْ األحکام ،انتشارات مهدوى ،اصفهان ،چاپ اول.
30ـ صدر ،محمدباقر ،)1408( ،مباحث األصول ،تقریر سید کاظم حسینی حائری ،مقرر ،قم.
31ـ طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،)1375( ،االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد ،انتشارات کتابخانه ،چاپ اول.
32ـ طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن( ،)1375( ،بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :با مقدمه شیخ آغا بزرگ
تهرانی و تحقیق احمد قصیر عاملی ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت.
33ـ طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن( ،بیتا) ،الرجال ،راهیاب :نرم افزار درایهًْ النور ،مؤسسه نرم افزاری علوم اسالمی
نور ،قم.
34ـ طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن( ،بیتا) ،الفهرست ،راهیاب :نرم افزار درایهًْ النور ،مؤسسه نرم افزاری علوم
اسالمی نور ،قم.
)

35ـ طوسی ،محمد بن علی بن حمزه ،)1408( ،الوسیله ،انتشارات کتابخانه آیهًْ اهلل مرعشی نجفی(ره  ،قم ،چاپ اول.
36ـ عاملی ،محمد بن مکّی{شهید اول} ،)1417( ،الدروس الشرعیّهًْ فی فقه االمامیهًْ ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
37ـ عاملی ،محمد بن مکّی{شهید اول} (بیتا) ،القواعد و الفوائد ،کتابفروشی مفید ،قم ،چاپ اول.
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38ـ عاملی ،زین الدین بن علی{شهید ثانی} ،)1410( ،الرّوضهًْ البهیّهًْ فی شرح اللمعهًْ الدّمشقیّهًْ ،کتابفروشى داورى،
قم ،چاپ اول.
39ـ عاملی ،زین الدین بن علی{شهید ثانی} ،)1413( ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،مؤسسهًْ المعارف
اإلسالمیهًْ ،قم ،چاپ اول.
40ـ عاملى ،محمد بن حسن{شیخ حر} ،)1409( ،وسائل الشیعهًْ الی تحصیل مسائل الشریعهًْ ،مؤسسه آل البیت
علیهمالسالم ،قم ،چاپ اول.
41ـ فیض کاشانی ،محمد محسن( ،بیتا) ،مفاتیح الشرایع ،انتشارات کتابخانه آیهًْ اهلل مرعشی نجفی(ره) ،قم ،چاپ
اول.
42ـ کشّی ،محمد بن عمر( ،بیتا) ،اختیار معرفهًْ الرجال ،راهیاب :نرم افزار درایهًْ النور ،مؤسسه نرم افزاری علوم
اسالمی نور ،قم.
43ـ مامقانی ،عبداهلل( ،بیتا) ،تنقیح المقال فی علم الرجال(ط الحدیثه) ،محقق :محی الدین و محمدرضا مامقانی،
مؤسسه آل البیت علیهمالسالم ،قم.
44ـ مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی{علّامه} ،)1404( ،بحاراألنوار الجامعهًْ لدرر اخبار االئمهًْ األطهار علیهم
السالم ،مؤسسهًْ الوفاء ،بیروت.
45ـ مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی{علّامه}( ،بیتا) ،الوجیزه (وجیزهًْ فی الرجال) ،مراجعه و تحقیق :محمد
کاظم رحمان ستایش ،همایش بزرگداشت علّامه مجلسی -مؤسسهًْ الطباعه و النشر ،تهران.
46ـ مظفر ،محمدرضا( ،بیتا) ،اصول الفقه ،مؤسسهًْ النشر اإلسالمی ،قم.
47ـ مقرّم ،سید عبدالرّزاق ،)1411( ،مقتل الحسین ،دارالثقافه ،قم.
48ـ نجاشی ،احمد بن علی( ،بیتا) ،رجال النجاشی ،راهیاب :نرم افزار درایهًْ النور ،مؤسسه نرم افزاری علوم اسالمی
نور ،قم.
49ـ نجفی ،محمدحسن{صاحب الجواهر}( ،بیتا) ،جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم ،دار احیاء التراث العربی،
بیروت ،چاپ هفتم.
50ـ نوری ،حسین بن محمد تقی( ،بیتا) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،موسسه آل البیت علیهم السالم،
قم.
 51ـ ورام بن أبی فراس ،مسعود بن عیسى ،)1410( ،تنبیه الخواطر و نزههًْ النواظر المعروف بمجموعهًْ ورّام ،مکتبهًْ
فقیه ،قم ،چاپ اول.

