
 
  در فقه و قانون»معروف و منکر«بازخوانی منابع شناخت 

 
 ١حسین جوان آراسته

 )٣٠/١٠/٩٧:تاریخ پذیرش مقالهـ ٢٩/٨/٩٦ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 با یک هر و باشند) قانونی( حقوقی و فقهی اخالقی، توانندمی منکرها و هامعروف
 نیز آنها شناخت منابع باره در. گیرند قرار شناسایی مورد خود، خاص مالکهای
 این مقاله این در اصلی مساله. دارد وجود نظرانصاحب میان در مختلفی های دیدگاه
 با مقاله این. چیست حقوقی و فقهی منکرهای و هامعروف شناسایی منابع که است

که معروف و منکر فقهی را از معروف و  کندمي دفاع اينظریه از نظریه، پنج بررسی
اند،  معروف و منکر فقهي، شرع و عقلکند؛ زیرا منابع شناختمنکر قانونی تفکیک می

 ها و منکرهای فقهي بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفاولي اگر معروف
اما . بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد خواهند مدنظر ايفقهي منکرهای و معروف

 قالب های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعي است که در راه
 .قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند
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 مقدمه
این . است» شناخت معروف و منکر«متوقف بر ، انجام فریضه امر به معروف و نهي از منکر

 فقیهان و مفسرانشود؛  که از معروف و منکر ارائه میاستشناخت، وابسته به تعریفی 
 اخیرا. اند کرده ارائه آنها شناخت منابع و »منکر و معروف «واژه دانش از مختلفی تعاریف

 اشاره جدیدی منابع به منکر، از ناهیان و معروف به آمران از حمایت قانون تصویب با
 .سازد می آشکار را واژه دانش دو این بازخوانی ضرورت که است شده

و نهی از منکر را به عنوان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، امر به معروف 
 اصل برای این. ای همگانی در اصل هشتم مورد تاکید و مطالبه قرارداده است وظیفه

 ٤/٩١/ ٢٠ و ٢/٣/٨٩تاریخهای  در اجرایی شدن نیازمند قانون بود؛ در این زمینه، دو بار
 اعالم اسالمي شوراي مجلس در» طرح امر به معروف و نهی از منکر«ن طرحی با عنوا

  بار دیگر١/٤/١٣٩٣در تاریخ . نرسیدند نتیجه به طرحها این ولی متاسفانه شد، وصول
 قید با» منکر از ناهیان و معروف به آمران از حمایت«عنوان  با را طرحي مجلس نمایندگان

 کمیسیون در آن به رسیدگي آن، فوریت یک تصویب که با کردند مطرح فوریت دو
در  »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« نهایتاً شد و مجلس آغاز مشترک

تصویب و در تاریخ ، مجلسدر  ١٣٩٤ فروردین ٢٣در جلسه علنی روز یکشنبه  ماده، ٢١
 .شورای نگهبان تایید شدتوسط  ٢/٢/١٣٩٤
 فقهی، تفاوت منابعبا » معروف و منکر «شناسایی یبرا ١ در ماده شده معرفی منابع

 را منکر و معروف شناخت منابع  که در قانون آمده است، بازخوانی منابعیتامل در . دارد
 ارتباط کتاب یا تا جایی که نویسنده اطالع دارد، تا کنون در این. در ذهن متبادر سازد

از اشاره ای به مفهوم لغوی دانش این مقاله پس . منتشر نشده استای مقاله یا مصاحبه
 انتقادی، این موضوع مهم را  ـ، با روشی تحلیلینظریه ٥با طرح » معروف و منکر«واژه 

  .بررسی کرده است
 
  معروف و منکر  ـالف
 یزیچ بودن یپ در یپ :یک: دارد داللت معنا دو به اصل در عُرف «فارس احمدبن نظر به
 یمعنا و شهیر از» معروف «و» عرفان «،»معرفت«. مشآرا و سکون :دو وسته؛یپ صورت به

 چه آن از و ابدی یم آرامش) معروف( شناسدیم چه آن به انسان رایز باشند یم دوم
 ؛است باب نیهم از) خوش یبو(» عَرف«. کندیم فرار و شده زده وحشت شناسد، ینم
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 و دشوار کار یامعن به منکر. رسد یم آرامش و سکونت به آن بواسطه انسان نفس رایز
 معروف «مورد در زین گرید شناسان لغت فیتعار. ] ٢٨١، ٤جلد  ،٢[» است جهل و زشت

 که است شده گفته مثال. دارد یهمخوان اصل، در ،است گفته فارس ابن آنچه با »منکر و
» شودشناخته شده و مقابل منکر است و از آن، کار نیک مطابق فطرت قصد مي: معروف«
 اینو یا  ]٤٠٥، ٢، جلد ١٦[» خیر، مدارا و نیکی«و یا عبارت است از ] ٣٢٨، ٤، جلد١٩[

به نیکی یا عقل معروف، اسمی است برای هر کاری که نیک بودن آن توسط شرع «که 
 . ] ٩٣، ٥، جلد ١٤[» شناخته شده باشد درصورتی که شرع با آن مخالف نباشد

» شده شناخته «لغت، در» وفمعر «یمعنا نیتر یاصلشود که بدین ترتیب، روشن می
 و معروف جیرا کاربرد. قراردارد» معروف «مقابل نقطه در یمفهوم نظر از» منکر «و است
 .گردد یبازم یاصل یمعنا نیهم به زین» ناپسند و دهیپسند «و» بد و کین «در منکر
 

  معروف و منکر در فقه و حقوق شناخت هایراه. ب 
حقوق و فقه از منظر » معروف و منکر«شناخت هاي   راهدر این مقاله بررسي ،مساله اصلی

معروف و  مصادیقصالح برای تعیین  مرجع تعیینبه » معروف و منکر«شناخت  .است
 ازبه سخن دیگر،  .دارد بستگی شناخت معروف و منکر هایراهیا به تعبیر دیگر منکر 

 به باید است،» منکر و معروف شناخت «بر متوقف منکر، از نهي و معروف به امر که جا آن
؟ است مرجعي چه صالحیت در منکرها و هامعروف نییتع که داد پاسخ مهم پرسش این

 و مطرح شناخت منابع یا مراجع عنوان به، قانون و فطرتعقالء، عرف، سیره عقل، شرع، 
 :پردازیم مي آنها بررسی به که است شده ارائه مختلفي هاینظریه زمینه، این در

 عرف، عقالء، سیره عقل، شرع، گانه پنج منابع از یک هر نظریه، این براساس .اول نظریه
 به منکر، و معروف شناخت هایراه و تشخیص مرجع عنوان به توانند می فطرت، و قانون

در مقایسه با سایر نظریه هایی که اشاره خواهیم کرد، این نظریه . شوند شناخته رسمیت
جا که در  از آن. گیرد می در نظر» معروف و منکر«ی شناخت ترین قلمرو منابع را برا گسترده
 قانون، بررسی خواهند تری دارند، سه منبع شرع، عقل وهای دیگر که قلمروی محدود نظریه

 :   کنیم  عقال، عرف و فطرت را ارزیابی میجا سه منبع دیگر این نظریه را یعنی سیره شد، در این
 روش معنای به ،شود  یم تعبیر نیز عقال یبنا به آن از که عقال سیره. عقال سیرهـ ١

 عوامل تأثیر و دخالت بدون کاری ترک یا دادن انجام بر خردمندان عملی سلوک و
 مقیاسي در اهبه عبارت دیگر، گ. ]٢٤٣، ٣٠[ است گروهی و دینی نژادی، مکانی، زمانی،
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وان مثال بنای عقال به عن. دارند نظر وحدت امور از برخي به نسبت دنیا عقالي جهاني،
در همه زمانها و مکانها بر رجوع جاهل به عالم بوده است و این را به عنوان سیره عملی 

 توانمي را آنها روش و سیره آیاحال پرسش این است که . آنان می توان مشاهده کرد
 از پوشي چشم مثال عنوان به دانست؟ چیزي بودن منکر و بودن معروف براي مالکي
 احکامي توانمي را ...و ید قاعده انصاف، قاعده مردم، خاطر به شخصي منافع از بعضي
 .شمارآورد به دنیا مردم میان در عقالیي
 کنند؛ می مشی آن براساس و پذیرفته را آن مردم که است چیزی عرف، .عرف. ٢
 شودمی تعبیر نیز عادت به عرف از عملی؛ ترک یا کاری انجام در یا باشد گفتار در خواه

 از است عبارت عرف که است شده گفته ،عرف از حقوقی برداشتی در ]٤١٩، ١، جلد ٥[
 تدریج، به که یاجتماع رسوم و عادت از یناش یطوالن زمان مدت در معیّن عمل تکرار

 که در فاصله ری است به سخن دیگر، رفتا]٤٠، ١٣[ .یابد یحقوق و یالزام خصوصیت
آور م عمل شده و انجام آن حالت الزامزماني قابل توجهي به صورت پیوسته توسط مرد

عرف در مقایسه با سیره عقال، در محدوده کمتري مطرح است؛ زیرا . به خود گرفته باشد
 لحاظ محتوایي نیز عرف یک منطقه گاه با عرف منطقه دیگر متفاوت است و چه بسا به

قاعده ید به عنوان مثال اگر قاعده انصاف و . گیرد تر از سیره عقال قرارپاییندر سطحي 
کنیم، اموري مانند چگونگي خرید و فروش و تعیین اوزان و را قاعده اي عقالیي فرض

 در زیرا. آیند مي مقادیر و یا کمیت و کیفیت احترام به داغدیدگان، اموری عرفي به شمار
 یکدیگر با آن مطابق که دارد وجود ای ویژه های عرف قومی هر میان در و شهر هر

 .دهند می سامان آن براساس را خود اجتماعی امور از برخی یا و کرده دادوستد
 میهنگا موضوع، یک در آنان سیره و عقال ارتکاز« اصولیان و فقیهان باور و اعتقاد به
 بس همین نیز شارع کردن امضا در. باشد کرده تایید و امضا را آن شارع که است حجت
 بدین). ٦٤ ،٢٥ (».اوست کردن امضا از کاشف ردع عدم زیرا باشد؛ نکرده منع که است

ي در شریعت نسبت ا ، مادامي که نهياستبر صحت احکام عرفي و عقالیي  اصل، ترتیب،
، السالم  علیهمزیرا وقتی چنین احکامي در حضور معصومان. به آنها وجود نداشته باشد

جاري بوده و منعی نسبت به آنها صورت نگرفته باشد، سکوت آنان به منزله تایید و براي 
بدیهي است . این حجیت به خودي خود، سبب کشف حکم شرعي است. استما حجت 

رفي و  احکام عاین حجیت، شامل احکام عرفي و عقالیي متاخر از عصر معصومان یا
. ها شود؛ نظیر نهي از قیاس و غنا و نظایر این، نمياندشده عقالیي که از سوي شارع نهي
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توانند به عنوان منبعي براي شناخت معروف  نفسه نمي ترتیب عرف و سیره عقال في بدین
 . 1 قرار گیرند مگر آن که از سوي شرع مورد تایید قرار گرفته باشند فقهیو منکر
فطرت ادراکی و . ذکر شده است فطرت برای انسان دو نوع .رت یا وجدانفط. ٣

 همه در که هستند احساساتیامور فطری دسته دوم، . فطرت احساسی و گرایشی
 زیبایی به میل و خدا به میل کمال، به میل مانند دارند، وجود تولد هنگام از ها انسان

 .)٢٦٠ـ٢٥٧ ،٢٢(
و » ی و زیباییزشت«یده است که در سرشت خود خداوند انسان را به گونه اي آفر

آگاهي فطري، نوعي خودآگاهي دروني و غیر . دهد یرا تشخیص م» ی و بدیخوب«
وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّیها : کندرا این گونه بیان می یقرآن کریم الهامات فطر. اکتسابي است

 سپس. کرد درست را آن که کس آن و نَفْس به سوگند: فَالْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْویها
آیه بیانگر آن است که  .]٨ـ٧، الشمس، ١[ کرد الهام آن به را اش یپرهیزگار و یپلیدکار

ها را الهام کرده و شناخت خوب و بد را در قلب  ها و پاکي خداوند به نفس انسان، زشتي
 . هر کس قرار داده است

خدمت » وابصه«به نام فرماید یکي از اصحاب پیامبر   ميالسالم  علیهمامام کاظم
:  بپرسي یا خود مي پرسي؟ عرض کردیخواه یبگویم چه م: پیامبر رسید؛ پیامبر فرمود

، سپس پیامبر دست خود را به یبپرس» گناه«و » ینیک« تا از یا آمده: بفرمایید، فرمود
نیکي همان است که نفس و سینه انسان بدان اطمینان ! سینه وي زد و فرمود اي وابصه

مطابق این . ]١٦٦، ٤[...  باشد و گناه چیزي است که قلب نسبت به آن تردید داردداشته
  .روایت، خداوند شناخت خوب و بد را در قلب هر کس قرار داده است

ها را  توان تاثیرات منفي شرایط و اوضاع جامعه بر فطرت پاك انسانبا این وجود، نمي
 آهسته نباشد، سالمی فضای اجتماعی، طرواب و جامعه بر حاکم فضای اگریده گرفت؛ ناد
 دیگر، سخن به بگذارد؛ فطری احساسات بر را خود تخریبی آثار تواند می پیوسته اما

 الهام او به که را »تقوا و فجور« کریم، قرآن تعبیر به خود، طبیعی حالت در آدمی نفس
 و بدی و خوبی زیبای، و زشتی خود، خودی به نتیجه، در و کندمی دریافت شود،می

                                                                                                                                                                             
 ابتدا منکر از ناهیان و معروف به آمران از حمایت پیشنهادی طرح یک ماده که است وریآ یاد به الزم. ١

 ترک یا و قول و فعل هرگونه از بارتندع منکر و معروف قانون این در«: بود شده تنظیم صورت، این به
 که »باشد شده منع یا و گرفته قرار امر مورد متشرعه عرف و قوانین مقدس، شرع در که قولی و فعل
رسد حذف آن با توجه به محذوری که   به نظر می.شد حذف »متشرعه عرف «کمیسیون های بررسی در

 .اشاره شد، صورت گرفته است
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 با که نیست معنا بدان امر این است بدیهی (دهد می تشخیص را ناشایست از شایست
 دین به نیازی دیگر و داد تشخیص را ها وبدی  ها خوبی تمامی توان می فطرت به اتکای

 صورت، این در رود بین از دلیلی هر به طبیعی، حالت این اگر. )نیست بشری تجارب و
مشکل دیگري که در . داد خواهد دست از منکرها و هامعروف یصتشخ در را خود کارایی

مند نبودن  ت معروف و منکر وجود دارد، ضابطهمعرفي فطرت به عنوان منبعي براي شناخ
نامیم، نوعا اموري کلي هستند و قابلیت قبض و بسط  ست؛ اموري که ما آنها را فطري ميآن ا

نند در حالي که در قضاوت دیگران چنین دارند؛ چه بسا برخي خوبي چیزي را فطري بدا
 شاید به همین دلیل است که وجدان و فطرت در شمار ادله اربعه شرعي قرار. نباشد
که تحت   شائبه  خالص و بيتوان نتیجه گرفت که فطرت پاک، بدین ترتیب می. اند نگرفته
روف و منکر باشد تواند منبع خوبي براي شناخت مع عوامل بیروني قرارنگرفته باشد ميتاثیر 

ها بر فطري بودن امري توافق داشته باشند و با  و این تنها در مواردي است که نوع انسان
توان فطرت را منبعی برای شناسایی  نمیخاص،  موارد در توجه به موارد اندک آن، جز
  .گیرد، دانست نهی افراد قرار می   معروف و منکر که مبنای امر و

 آن از یا و امر آن به عقل یا مقدس شرع که است عملی نکر،م و معروف .دوم نظریه
، یگونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، کسانی چون راغب اصفهان همان. است کرده نهی

ابع شناخت معروف و منکر ذکر  را به عنوان منعملی ، شرع و عقلی و مصطفویطریح
در تعریف معروف و منکر ه از میان فقیهان نیز هرچند برخی از فقهای گذشت. اندکرده
مثل [ هر امر جایزی است که متصف به وصفی زاید بر جایز بودن شود» معروف«: اندگفته

و  ]٣١٠، ١، جلد٧[.  در صورتی که انجام دهنده، بدان آگاه باشد]وصف وجوب، استحباب
صاحب جواهر همین تعریف را مبنا و  همچون عالمه حلی، شهید ثانی دیگریفقیهان 

، ] ٤١٩ـ٤١٧، ٢، جلد ١٢ و ٣٥٧ـ٣٥٦، ٢١، جلد ٢٨[ اندآن را نقد کردهالبته اده و قرارد
شناخت معروف و منکر تاکید اما برخی از فقهای معاصر بر دو منبع شرع و عقل برای 

 که عقال یا شرعا واجب باشد امر به یهر عمل«معتقد است   )ره (امام خمیني. اندورزیده
 مردم از ارتکاب ییا شرعا حرام باشد نه  که عقال قبیح ویآن نیز واجب است و هر چیز

واژه معروف به  «آیت هللا نوری همدانیدر نظر . ]٤٦٣، ١، جلد٢٦[... آن واجب است
معنی چیزی است که عقل و فطرت پاک آن را به نیکی بشناسد و واژه منکر آن است که 

جا که همه فقیهان شرع  ز آن ا.]٨٢، ٢٩[» که عقل و فطرت پاک، آن را به نیکی نشناسد
کرد که در  استنباطتوان  را به عنوان منبع شناخت معروف و منکر ذکر کرده است، می
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های  نیز راهمسعودی. استشده مفروض گرفته ، به عنوان یک منبع، این فقیه، شرعبیان 
. ]٢٢ـ١٧، ٢٠[ ستشناخت معروف و منکر را شامل سه راه فطرت، عقل و دین دانسته ا

 : پردازیم نک به بررسی این دو منبع میای
، عبارت است از احکام »ادیاتع«و » عقلیات«شرع یا شرعیات مقابل . شرع. ١

 احکام براي). ٦٦٠، ٤، جلد ٣١. (ها حکم کرده است ای که شارع مقدس بدان شرعی
 اشاره به این. مثال زد... توان به وجوب نماز، روزه، حج وصادره از سوي شرع مقدس مي

به . باشند دسته از احکام بدان جهت است که قابل درك توسط عقل یا عقال یا عرف نمي
بیان دیگر، همین اندازه که معلوم شود چیزي از سوي شرع مقدس مورد تاکید یا تحریم 
قرارگرفته، معروف بودن یا منکر بودن آن ثابت خواهد بود و دیگر نیازي به تایید عقلي 

 یک منبع بلکه مهمترین ،»شرع«که  رسد در این به نظر می. ردیا عرفي یا قانوني ندا
ها باشد، بحثی وجود ندارد؛ با این وجود در مورد ها و منکرتعیین معروفمنبع برای 

 . ي استشرع، تامل در نکته زیر ضرور
مثل وجوب نماز، روزه، زکات، حجاب و و قطعي ضروري احکام گاهی مراد از شرع، 
 نظر  اختالف میان فقیهاناست که فتاواي فقهي و گاهی  استحرمت شرب خمر و زنا

. در همین صورت، گاه معروف و منکر جنبه فردي دارد و گاه بعد اجتماعي. وجود دارد
 فتواي مرجع تقلید است،چه مالك عمل براي مکلف   آن،اگر خصیصه فردي داشته باشد

 بازی با شطرنج را منکر و ست؛ به عنوان مثال اگر مرجع تقلیدي تراشیدن ریش یا ااو
حرام نمي داند ولی مراجع دیگر، فتوا به حرمت داده یا احتیاط کرده است، این عمل 

 اما. شود و دیگران نیز نباید وي را نهي کنند مقلدان آن مرجع، منکر محسوب نميبراي
ظري ها و منکرها بعد اجتماعي دارند و در راي فقیهان نیز اتفاق ندر مواردي که معروف

 تشخیص در) ولیّ فقیه(ترین گزینه، راي فقیه حاکم  وجود نداشته باشد، منطقي
 با مقایسه در حاکم فقیه تشخیص قراردادن مالک بود؛ خواهد منکرها و هامعروف

 ١.استفقیه » والیت«به خاطر ، دیگران تشخیص
ما کل «ه باید دید که آیا مفاد قضی .است عملی عقل جا این در عقل از مراد. عقل. ٢

                                                                                                                                                                             
 در.  استگرانید ینه و امر منظور به يگاه و يشخص عمل منظور به يگاه کر،من و معروف ییشناسا. ١

 شرع، حکم عنوان به که آنچه مطابق است الزم د،یتقل مراجع ای مقلدان از کی هر اول، صورت
 دارد، وجود یفقه نظر اختالف که یموارد در توانند ینم آنان یول کنند عمل، شده داده صیتشخ

 .نباشد منکر ای معروف آنها نظر در مورد، که دارد وجود احتمال نیا رایز کنند ینه و امر را گرانید
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 و حکم شرع  عملیکه بیانگر مالزمه میان حکم عقل»  حکم به الشرع،حکم به العقل
است، در تعیین مصادیق معروف و منکر نیز کارایی دارد؟ این مالزمه مبتني بر آن است 

ال است که شرع مقدس از عدالت که عقل، حجت شرعي و حکم آن، عادالنه است و مح
 کند؛ ي کند محال است که شرع از آن نهيعقل، امر به چیزکند، بنابر این هرگاه  نهي

در زمینه . گونه که اگر عقل نهي از چیزي نماید، محال است شرع به آن امر کند همان
 :  نکته باید توجه نمودسهبه عملی احکام عقل 

و » ضرورت«توان به کند ميیي و نیکي هر کاري که عقل درك ميآیا از زیبا«. یک
رسد که حسن  ن رسید؟ و آیا در این رابطه تالزم وجود دارد؟ به نظر ميوجوب عقلي آ

. »عقالني اعم از وجوب است و ممکن است در مواردي فعل پسندیده به حد لزوم نرسد
 . ]٤٣، ٢٨، شماره ١٠[

برخی از نویسندگان با تقسیم عقل عملی به عقل عملی اخالقی و عقل عملی . دو
ا نفی و با عقل عملی دسته رع با عقل عملی دسته اول ر، مالزمه حکم ش1اندیشمصلحت
ن حکم عقل و حکم شرع، بر این باور است که بی«این دیدگاه . اندالجمله پذیرفته دوم فی

ا نیازی به حکم شرع ای برقرار نیست و در آنجا که حکم عقل هست، لزوم هیچ مالزمه
نه خدای شارع .  عقل نیستجا که حکم شرع هست، لزوما نیازی به حکم نیست و در آن

داشته باشد و نه عقل موظف است » مولوی«موظف است به موازات حکم عقل، امر و نهی 
 ). ١٣٩ـ١٣٨، ١٥(به موازات حکم شرع، امر و نهی داشته باشد 

دهد اما از آنجا که گستره  هاي عادالنه مي عقلي عملي اخالقي احکام و داوري گرچه. سه
که مطلع بر ـ هاي شارع مقدس   آگاهيها محدود است و قلمرو ريمنابع این احکام و داو

هاي عقلي عملي اخالقي با احکام شرع   و داوري بیشتر است، ممکن است احکام ـاسرار است 
متفاوت باشد زیرا شرع چه بسا جهات دیگري را که عقل از آن غافل بوده درك کرده و به 

توان گفت که  ه است؛ بدین ترتیب نمیکردچیزي غیر از آن چه، عقل بدان رسیده، حکم 
هاي چندی از عقل، محدودیت. همواره میان حکم عقل و حکم شرع، همسویي وجود دارد

هاي ملي، قبیل عدم اشراف به حقیقت موضوعات، تاثیرپذیري از منافع شخصي و دلبستگي
 .و معیارهاي غیر مادی در ارزش گذاري رفتار انساني دارد ...قومي و

                                                                                                                                                                             
 ردیگیم سرچشمه مفاسد و مصالح به عقل علم از صرفا قبح، و حسن به عقل حکم که معنا نیبد. ١

 یبرا فعل آن که است یجینتا تابع ،یاخالق منظر از فعل کی یبد و یخوب که رود یم گمان یعنی
 ).١٣٧ ، ١٥. (بردارد در فاعل شخص
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ها برای عقل، هرگز به معنای نادیده گرفتن جایگاه عقل و ارزش حدودیتاین م
یکی از منابع شرع در » عقل«واالی آن در اندیشه اسالمی نیست؛ زیرا تردیدی نداریم که 

ی، عقلای  نظریهسخن در این است که گاه یک فقیه با تکیه بر . کنار کتاب و سنت است
 به همین منبع به فتوایی دیگر دیگر نیز با استنادکند که فقیهی فتوایی را استنباط می

ت مساله را بیش از های متفاوت عقلی درمیان فالسفه، واقعینگاهی به برداشت. رسد می
. ود داردهای عقلی، متفکران وج در یافتههای فراوانیسازد که چه تفاوتپیش نمایان می

 قل را به حجیت احکام عقليترین راه همین است که ارزش ع حال چه باید کرد؟ منطقی
 وجود ندارد، هایي که نص شرعي بدانیم یعنی در حوزه ـ  با فرض همه محدودیتهاي آنـ

ما «دهیم و همزمان توجه داریم که این امر به معناي تایید مالزمه عقل را مالک قرارمی
در نیست، زیرا مالزمه بیانگر تساوي حکم شرع با عقل » حکم به العقل حکم به الشرع

ي جا صرفا به معنا رسد حجیت در این م عقلي است در حالي که به نظر ميتک احکا تک
ت؛ به سخن دیگر، در الجمله نسبت به احکام عقلي اس معذوریت و نوعي تایید کلي و في

 . بسا حکم خداوند متفاوت از چیزي باشد که عقل آدمیان بدان رسیده است عالم واقع چه
 اختالف متکلمان و فقیهان در وجوب عقلي امر به معروف و بهترین مثال در این جا،

اند   شده و گروه کمتري آن را پذیرفتهنهي از منکر است؛ بیشتر آنان، وجوب عقلي را منکر
 اند  خویش به استدالل عقلي روي آوردهو جالب این که موافقان و مخالفان، براي اثبات نظر

ه العقل، حکم به کل ما حکم ب«ل را از قضیه  اینک از کساني که برداشت او).٩٣ـ٦٥، ٧(
ها و منکرها، شرع  نظر در رابطه با معروف مه اختالفپرسیم با وجود این ه دارند مي» الشرع

توان پاسخي مقدس کدام حکم عقلي را مورد تایید قرار داده است؟ روشن است که نمي
ه ارد، هرچند آگاهی ببراي این پرسش پیدا کرد زیرا در مواردي که نص شرعي وجود ند

دانیم که در هر موردي فقط یک حکم عقلي منطبق با نظر  نظر شارع نداریم ولي این را مي
ماند آن است که بگوییم در  بدین ترتیب تنها راهي که باقي مي. شارع است و نه همه آنها

مواردي که نص شرعي براي تعیین مصادیق معروف و منکر وجود ندارد، حکم عقل 
 .ر تشخیص معروف و منکر براي او حجت و معتبر استهرکس د

 به عنوان دو منبع بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که در نظرگرفتن شرع یا عقل
ها و منکرها اگر صرفا برای عمل خود فرد باشد، پذیرفتنی است یعنی شناسایی معروف

زم است، بر او الوقتی به نظر تقلیدی یا اجتهادی یک شخص، امری شرعا واجب یا حرام 
معروف گونه است زمانی که عقل شخص حکم به  است مطابق آن عمل کند و همین
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کند، اما اگر بخواهیم حکم شرع یا عقل را مبنای امر و بودن یا منکر بودن چیزی می
ورد شرع، الزم است اکتفا به مواردی شود که همه فقیهان دهیم، در م نهی دیگران قرار

ها، این امر  بر وجوب یا حرمتش توافق دارند و در مورد عقل، به دلیل اختالف برداشت
، مگر آن که همانند شرع، اکتفا به مواردی مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود

 .ردشود که برداشت مشترک از فرمان عقلی میان مردم وجود دا
 نهی آن از یا و امر آن به مقدس شرع که است عملی منکر، و معروف .سوم نظریه

شد،  دوم برای شناخت معروف و منکر توسط عقل بیان نظریهمشکلی که در . است کرده
، تنها راه شناخت ، همچون شهید محمد صدرسبب شده است که برخی از اندیشمندان

 .منکر را شرع مقدس بدانند معروف و
 باب مالزمه در پس از واژه شناسي تفصیلي در این زمینه، صدرمحمدهللا شهید  آیت

اند، اما آنها بر پایه احکام عقل هرچند عادالنه«: گوید میمیان حکم عقل و شرع 
های زندگی استوارند؛ در حالی که علم شارع مقدس های محدود ناشی از واقعیت برداشت

ع او بر خفیات، به مراتب از آنچه عقل درک که خداوند سبحان است بر غیب و اطال
کند، فراتر است؛ چه بسا برخی از جوانب امور بر عقل پوشیده بماند، که در مورد خدا  می

چنین نیست و به همین دلیل، حکم شرعی نسبت به اطالع از مصالح و مفاسد در 
هید صدر با بر این اساس، ش. ]٤١٢، ٢، جلد١٢[» تر استمقایسه با عقل، اطمینان بخش

 گوید داند و می  بودن چیزی را صرفا تایید شرع مینفی دخالت عقل، مبنای معروف
» منکر«د  شو رد،و آنچه از سوی شریعت» معروف «آنچه مورد تایید شریعت قرارگیرد«

در همین رابطه، پاسخ آیه هللا فاضل لنکرانی به یک استفتاء . ]٤١٦، ٢، جلد١٢[ .است
 منکر و معروف مالك آیا«ایشان در جواب این پرسش که . ل استنیز قابل توجه و تام

 شامل نیز را یعرف و یاخالق ،یعقل منکر و معروف یا است محرمات و واجبات فقط
 و واجبات همان در منکر، از ینه و معروف به امر وجوب حدّ«: اند  دادهپاسخ» شود؟ یم

اند  برخي از فقها گفته«: ده استقی آیت هللا نوری همدانی نیز بر همین ع1»است محرمات
مراجعه به شرع ) خوب و بد(هاي معروف و منکر  بهترین راه براي بدست آوردن مصداق «

مقدس است که همان عقل خارجي است چنان که عقل در وجود انسان، شرع داخلي 
بر این اساس هرچیزي را که شارع مقدس اسالم به آن امر کرد و مردم را به انجام . است

کرد و  عکس هرگاه شارع مقدس از چیزي نهيو به » معروف«ن تشویق نمود آن چیز آ
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اینک . »]٨٣، ٢٩[. »است» منکر«مردم را از انجام دادن آن نهي و سرزنش نمود آن چیز 
ها و منکر توان دقت نظر این فقیهان را در مورد میزان نقش عقل در شناسایی معروف می

به عنوان منبعي از منابع شناخت معروف و منکر در یک نظام توان عقل را آیا مي. دریافت
 .مند باشد ضا دارد که منبع معرفي شده ضابطهکرد؟ منطق حقوقي اقتاجتماعي معرفي 

گونه که بیان شد سطح عقالني مردم با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت در  همان
اي به روشني مشاهده  معهجاهاي عقالني حتي در میان نخبگان و دانشمندان هر  قضاوت

  .هاي عقالني متفاوت، باعث بروز اختالف در جامعه خواهد شد شود و همین برداشتمي
 یا و امر ،آن به قانون یا مقدس شرع که است عملی منکر، و معروف .چهارم نظریه

کننده برای شناسایی  ر اساس این فرضیه، دو عامل تعیینب. است کرده نهی ،آن از
 .کر، شرع و قانون می باشندمن معروف و

کننده   در این زمینه پیشتر به این نتیجه رسیدیم که به جز مواردی که تعیین.شرع. ١
خواهد دیگران را بر اساس حکم شرع، امر تکلیف خود شخص است، در مواردی که شخص می

ی را که ما دارد چیز کند، این حکم نباید از موارد اختالفی باشد زیرا این احتمال وجودو نهی
 .دانیم مطابق نظر تقلیدی یا اجتهادی فرد دیگر، منکر نباشد منکر می

اگر بخواهیم مشخصا در مورد قوانین جمهوري اسالمي نظر دهیم، این قوانین . قانون. ٢
  ـدو. اند به تصویب رسیده١قوانینی که مطابق اصل چهارم قانون اساسی ـ یک: انددو دسته

 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت، مورد تایید ١١٢ اصل قوانینی که به استناد
 نیست؛ زیرا با تامل ٤ بر اصل ١١٢البته این نکته به معناي حاکم بودن اصل . اندقرارگرفته

باشند، چون دایره  ع نیز در حقیقت مخالف با شرع نميتوان دریافت که مصوبات مجممي
ني بر ام اولیه، شامل احکام ثانویه و احکام مبتموازین اسالم، گسترده است و عالوه بر احک

) ره(شود و این امر از سوي فقهاي بزرگي چون امام خمیني مصلحت جامعه اسالمي نیز مي
به سخن دیگر، اگر مراد از شرع را آنچه که ). ٤٩٣: ٢٠، جلد٢٧( مورد تایید قرارگرفته است

 صورت، مصوبات مجمع نیز مطابق موازین شرع به تصویب رسیده است، بدانیم در این
اند، هرچند چه بسا با احکام اولیه در تعارض باشند، ولی چون بر اساس مصالح وضع شده

 .گیرند ذیل عنوان عام موازین شرع جای می
 آن را تا حد زیادی جوازبدین ترتیب فرایند در نظرگرفته شده براي تصویب قوانین، 

                                                                                                                                                                             
، سیاسی و غیره اینها  نظامی، فرهنگی، اداری،اقتصادی ، مالیی،جزای مدنی،کلیه قوانین و مقررات «. ١

 .»است نگهبان شورای فقهای برعهده امر این تشخیص و ...اساس موازین اسالمی باشدباید بر
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طالع کامل عقل بر مصالح و مفاسد واقعي کند؛ هرچند آنچه در زمینه عدم ا  ميتایید
رتباطات گفته شد، در مورد قوانین نیز صادق است و افزون بر آن، منافع شخصي و ا

گذارد   ـ گاه در وضع قوانین تاثیر مي دانسته یا ندانسته ـگذار اجتماعي و اقتصادي قانون
المي که مورد تایید گذاري جمهوري اس مکانیسم تعریف شده در نظام قانونتوجه به اما با

بدیهی . کرد  تردیدولي فقیه قرارگرفته است، نباید در کلیت مشروعیت قوانین مصوب،
د که به منزله تساوي حکم گرد اي تفسیر شروعیت قوانین نیز نباید به گونهاست که م
مي ایران گوییم قوانین جمهوري اسال وقتي ميد؛ شوقانون مصوب تلقي شرع با 
و وظیفه فعلي افراد جامعه عمل معناست که این قوانین حجیت داشته اند، بدین  مشروع

گونه  ادعاکرد که همه قوانین مصوب، هیچتوان با این وجود، نمي. اساس آن مي باشدبر
 تمکین در برابر قوانین، در باید توجه داشت که ضمن لزوم. مغایرتی با شرع ندارند

 . نقد همین قوانین است» فمعرو«اي از موارد یکي از مصادیق روشن  پاره
.  در قانون حمایت از آمران به معروفقانونبه رسمیت شناختن شرع و . ٣

، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرارداده و اصل هشتم قانون اساسی
 از نهی و معروف به امر خیر، به دعوت ایران اسالمی جمهوری در«مقرر کرده است که 

 به نسبت دولت یکدیگر، به نسبت مردم برعهده متقابل و همگانی است ای وظیفه منکر
 و«. کندمی معین قانون را آن کیفیت و وحدود شرایط. دولت به نسبت مردم و مردم

در  .»المنکر عن ینهون و بالمعروف یامرون بعض اولیاء بعضهم المومنات و المومنون
حمایت از «قانون .  به تصویب نرسیده بود قانونی١٣٩٤متاسفانه تا سال  ،اجرای این اصل

ها و انتقاداتی  رغم کاستی  را به١٣٩٤مصوب فروردین » آمران به معروف و ناهیان از منکر
شدن فریضه امر به معروف در جمهوری گامی مهم برای عملیاتیکه وجود دارد، باید 
 . اسالمی ایران دانست

گونه نون، معروف و منکر عبارتند از هردر این قا«:  این قانون، آمده است١در ماده 
فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا 

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام  .قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد
انند تعاریف برخی شود همگونه که مالحظه می مان ه.»ولی فقیه مالک عمل خواهد بود

به حسب منبع است؛ دهد، تعریف   را که از معروف و منکر ارائه میاز فقها، قانون تعریفی
» معروف و منکر «در این تعریف، دو راه شرع مقدس و قوانین، برای تشخیص و تعیین

. که در تعاریف فقهی معموال به دو راه شرع و عقل اشاره شده است ذکر شده در حالی
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ها و  و قابلیت آنها برای تشخیص معروف»قانون«و » عقل« زمینه میزان کارایی پیشتر در
 . منکرها، سخن گفتیم

رسد زیرا عالوه بر  به عنوان منبع در تعریف حقوقی، منطقی به نظر می» عقل«حذف 
محظوراتی که حتی به لحاظ فقهی در زمینه به کارگیری عقل وجود دارد و برخی از 

ها و منکرها به عقل آدمیان از واگذاری تشخیص معروفاند،  ه کردهفقیهان به آن اشار
اساس تشخیص عقلشان از ه امر به معروف و نهی از منکر برسو و الزام قانونی آنان ب یک

بدین . سوی دیگر، رهاوردی جز هرج و مرج و تقابل و تنازع در جامعه نخواهد داشت
 حظات اسالمی و با توجه به فتوایگذاری با مالبا توجه به مشروعیت قانونترتیب 
خالف شرع بودن تخلف از قوانین و مقررات  بر)ره( امام خمینیمانند فقیهی و مجتهد
،  استرسد عالوه بر آنچه که در شرع مورد امر یا نهی قرار گرفته به نظر می، دولت
اد و دنسبت به تمامی قوانین و مقررات موضوعه تسری را موارد معروف و منکر توان  مي

 .کرده استمعرفی » شرع«به عنوان منبعی در کنار را » قانون«رو، قانون گذار  از این
به . گانه دارندو حقوق دو تعریف جدا حوزه فقه درمعروف و منکر .  پنجمنظریه

 از دسته گیرد، آن می ه مبنای امر و نهی دیگران قرارلحاظ فقهی معروف و منکری ک
باشد و به لحاظ حقوقی  فقیهان همه اتفاق مورد که است شرعی محرمات و واجبات

در شرع مقدس و یا به صورت الزامی  که ییا ترک فعل هر گونه فعلعبارت است از 
صدد است  درنظریه این .شده باشد منعاز آن  مورد امر قرار گرفته و یا  و مقررات،قوانین

تری از معروف و یقهای پیشین وجود داشت، تعریف دقنظریهبا رفع اشکاالتی که در 
برای اثبات . ها و منابع شناخت معروف و منکر ارائه دهد منکر و یا به تعبیر دیگر از راه

 :کنیم ها اشاره مي باید برداشت که بدانچند گام  نظریهاین 
 

 )قانونی(هاي معروف و منکر فقهي و حقوقی  تفاوت. ١
 :کرد فهرست زیر موارد در توان می را ها تفاوت این

حکومت قابلیت اجرا دارد  حقوقی تنها در حوزه یک دولت و» معروف و منکر«. یک
 .فقهی فراملی است» معروف و منکر «ولي

شامل تمامی شهروندان اعم از ) قوانین و مقررات(حقوقی » معروف و منکر«. دو
فقهی در » معروف و منکر «وليشود ذاهب مختلف میمسلمان، کافر و معتقدان به م

 .  معنا دارد خاصدان به دینحوزه معتق
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 معروف و منکرهای فقهی در  وليحقوق ناظر به روابط انسان با انسان است. سه
، به عنوان مثال شوددا و انسان با خود را هم شامل میای فراختر، رابطه انسان با خ حوزه

 .  یک منکر شرعی استاست،به رابطه انسان به خودش که ناظر خود ارضایی 
ها و منکرهای فقهی میان فقیهان و مراجع ال وجود اختالف در معروفاحتم. چهار

فقه است ولی در معروف و منکر حقوقی چنین توجود دارد و این برخاسته از طبیعت 
توان معروف و منکر در فقه  سازد که نمیها روشن می  این تفاوت.اختالفی متصور نیست

چند که در تعاریف  هر کرد را در یک عبارت و به صورت مشترک تعریفو حقوق 
 . جداگانه نقاط اشتراک وجود خواهد داشت

هر ، معروف و منکر، ١در ماده .  بین اوامر و نواهی الزامی و غیر الزامیتفکیک .پنج
 که مورد امر قرار گرفته و یا منع اند، دانسته شدهگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی

 هم را مستحبات  واست یشرع یرالزامیغ و یالزام امر از اعم یریتعبچنین . دنشده باش
 مکروهات  و در نتیجهاست یهیتنز و یمیتحر از اعم ،منع که گونه همان. شود یم شامل

 به لحاظ فقهی دایره شمول معروف و منکر عالوه بر واجبات و. شود یم شامل هم را
 که روشن است در گونه گیرد ولی همان ستحبات و مکروهات را نیز دربر میمحرومات، م

رسد قانونگذار الزم  ار داریم و از این جهت به نظر می ما صرفا با الزامات سروک،حقوق
 . است که در این رابطه نیز رفع ابهام کند

 
 »شرع«ضرورت تبیین مراد از . ٢

جا که در ارتباط با احکام شرع مقدس، در بسیاری از موارد اختالف فتوا وجود دارد،  از آن
هروندان به این فتاوا، موجب نوعی تشتت و اختالف و چه بسا سبب درگیری ارجاع ش

 نظر با مرتکب یا تارك تقلیدي یا اجتهادي نظر اگر شد؛ آمران و ناهیان با مردم خواهد
 نیست بلکه نه تنها الزم معروف، به امر باشد، متفاوت ناهي یا آمر تقلیدي یا اجتهادي

 اختالف تقلید در مورد بازی شطرنج مراجع میان اگر مثال عنوان باشد به هم نمی جایز
 خمینی امام تصریح باشد؛ به مي خارج منکر از نهي دایره از مورد باشد، داشته وجود نظر

نظر وجود داشته باشد و شخص، احتمال دهد که نظر اجتهادی  اگر در موردی اختالف«
دهد، در  اشد و آنچه را انجام میب کننده، مخالف او مییا تقلیدی انجام دهنده کار یا ترک

، ٢٦[» باشد  نیست بلکه نهی از منکر جایز نمینظر او جایز است، نهی از منکر واجب
 به سخن دیگر، در خصوص احکام شرع، امر و نهی معطوف به واجبات و .]٤٦٦، ١جلد
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 محرماتی خواهد بود که در مورد آنها میان فقها اختالف نظری وجود نداشته باشد و یا
 منکر و معروف مالک دیگری، فقیه هر یا رهبری نظر دارد اگر وجود دارد و ضرورت

به تعبیر دیگر، از میان آرای فقهی . شود قانون به تبدیل نظر آن بایست می قرارگیرد،
گیرد که در فرایند تقنین مورد  تواند مبنای مناسبات اجتماعی قرار متفاوت، رایی می

 .حکومتی نسبت به آن صادر شده باشدپذیرش قرارگرفته و یا حکم 
 
 به شرع و قانون» مقررات«ضرورت اضافه کردن . ٣

معروف و منکر عبارتند از هر « قانون حمایت از آمران به معروف آمده است که ١در ماده 
شرع مقدس گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در 

 رسد که الزم بود در به نظر می. »امر قرار گرفته و یا منع شده باشد مورد و یا قوانین،
در پاسخ به ) ره(مامگونه که حضرت ا  همان؛شد کنار قوانین، مقررات نیز ذکر می

منظور از . انداستفتائات به صورت عام، مخالفت با قوانین و مقررات را خالف دانسته
که  هاي دولتي است؛ با عنایت به این شنامهها و بخ ها، آیین نامه تصویب نامه» مقررات«

توان چنین نتیجه مقررات نباید با قوانین عادي و اساسي مغایرت داشته باشند، مي
اموري معروف و اموري دیگر منکر دانسته شدند، از نظر » مقررات«گرفت که اگر برابر 

البته این . اشدب الزم مي» قوانین«مفاد آن همانند باشند و عمل براساس  شرعي حجت مي
شامل مصوبات که در این ماده مراد از قانون، معنای عام آن باشد که  احتمال وجود دارد

باشد، ولی شفافیت و وضوح در قانون نویسی از یک طرف و عدم  قوه مقننه و دولت می
کند که برای رفع هرگونه ابهام  جواز تفسیر موسع در این موارد از سوی دیگر، اقتضا می

 .تصریح شود» مقررات «به ذکر
عیین  پنجم برای تهینظربدین ترتیب، برابر بررسی صورت گرفته در این مقاله، 

 .رسد به اثبات می» معروف و منکر«
 

 نتیجه 
به لحاظ . کرد تعریف باید در حوزه فقه و حقوق را جدای از هم معروف و منکر. ١

 و واجبات از دسته گیرد، آن یم ه مبنای امر و نهی دیگران قرارفقهی معروف و منکری ک
 .باشد فقیهان همه اتفاق مورد که است شرعی محرمات

تعریف فقهی معروف و منکر هر چند کارایی خود را داشته و دارد ولی با وجود . ٢
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حکومت اسالمی و ضرورت سامان دادن زندگی مردم و جلوگیری از اختالل نظام و هرج 
بع شناخت معروف ف حقوقی و تغییر در تعیین مناو مرج، عدول از تعاریف فقهی به تعری

 .قابل اجتناب استو منکر، امری غیر
مستحبات و (ت الزامای، شامل حوزه الزامات شرعی و غیرمعروف و منکر فقه. ٣

و در شود در حالی که معروف و منکر حقوقی فقط مختص الزامات است می) مکروهات
از این جهت ه با معروف و منکر فقهی، نتیجه دایره معروف و منکر حقوقی در مقایس
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دولتی نیز برای شناسایی ، اضافه کردن مقررات »شرع یا قانون«عالوه بر دو منبع . ٥

 .ها و منکرات ضرورت داردمعروف
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  .منع شده باشداز آن  مورد امر قرار گرفته و یا  و مقررات،مقدس و یا قوانین
آن دسته از واجبات و محرمات شرعی است که » شرع مقدس«منظور از . ١تبصره 

 .مورد اتفاق همه فقیهان باشد
 .الک عمل خواهد بوددر احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه م .٢تبصره 
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