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مأموریــت گــروه بررســی های راهبــردی میــراث، گفــت و گــو، تحلیــل و پژوهــش هدفمنــد پیرامــون مســائل اجتماعــی- فرهنگــی شــیعیان ایــران و تدویــن 
و ترویــج راهکارهــای جدیــد بــرای سیاســت گذاران، نخبــگان و مــردم اســت.

مــا در ایــن راســتا در ســایه بهــره منــدی از دانــش خبــرگان و تجربــه کنشــگران بــه ارائــه پیشــنهادات کاربــردی در ســطح سیاســت گذاری و مســائل راهبــردی 
خواهیــم پرداخــت؛ بــه عبــارت دیگــر از دل دانــش و تجربــه، پیشــنهادهایی کاربــردی بــرای مســائل راهبــردی به دســت خواهیــم داد. 

اهداف ما عبارتند از:
1. ارائه تصویری روشن از آینده، مسائل و راهکارها؛

2. افزایش آگاهی عمومی به مسائل راهبردی؛
3. رایزنی و تالش در جهت تحقق راهکارهای مطرح شده.

بیانّیه مسئولیت
گــزارش پیــش رو بــر اســاس روش هــای علمــی تهیــه شــده اســت و مــا مســئول کیفیــت آن هســتیم. شــایان ذکــر اســت کــه محتــوای گــزارش صرفــا بازتاب 

نظــر جمعــی از خبــرگان اســت کــه الزامــا بیانگــر دیدگاه هــای رســمی گــروه نمی باشــد. 

تقدیر
ــی،  ــاوران حام ــم:  مش ــکر را داری ــر و تش ــال تقدی ــد، کم ــاری کردن ــم ی ــی و ه ــزارش همراه ــن گ ــه ای ــا را در تهی ــه م ــی ک ــواران و یاوران ــک بزرگ از یکای

ــوکار. ــی نیک ــان مال ــی و حامی ــمند ارتباط ــطه های ارزش واس

تقاضا
ازجملــه اهــداف ایــن گــزارش، توســعه گفت وگــو پیرامــون مســئله حجــاب اســت. از مخاطبــان محتــرم صمیمانــه خواســتاریم نقدهــا و نظــرات خــود را 
پیرامــون محتــوای ایــن پژوهــش بــا مــا و ســایر عالقه منــدان بــه صــورت عمومــی بــه اشــتراک بگذارنــد. نقــد ایــن گــزارش از بهتریــن بازخوردهــا بــرای 

مــا خواهــد بــود. 

| معرفـی گـروه |
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هدف گزارش 

سؤاالت گزارش  

درآمد  

مجتهد کیست و چه می کند؟

مسألۀ حجاب

دســته بندی نظــرات فقیهــان شــیعه دربــارۀ الــزام بــر انجــام واجبــات و 

ــات   دوری از محرم

الــف: دســته ای کــه الــزام مــردم به انــدازۀ جراحــت را بــدون نیــاز بــه اذن 

مجتهــد جامع الشــرایط واجــب یــا جایــز می داننــد.   

ــاد  ــطح ایج ــی در س ــردم حت ــزام م ــان، ال ــر از فقیه ــته ای دیگ ب: دس

ــد  ــرایط و صالح دی ــد جامع الش ــورت اذن مجته ــا در ص ــرب را تنه ض

ــتن، اذن وی  ــا کش ــت ی ــورت ورود جراح ــد )در ص ــز می دانن وی جای

را الزم می داننــد.(

 چــه در صــورت اذن 
ً
ج: دســته ای دیگــر از فقیهــان، الــزام مــردم را مطلقــا

و چــه عــدم اذن حاکــم شــرع و چــه در صورتــی کــه  منجــر بــه جــرح یــا 

قتــل شــود و چــه نشــود، حــرام می داننــد.

وادارکردن غیر مسلمانان به رعایت حجاب؛ 

مشکالت پژوهش حاضر

محدودیت های پژوهش

محدودۀ پژوهش؛ چرا مراجع تقلید، آن هم برخی شان؟
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فریقین  احادیث  و  قرآن  در  که  است  مسائلی  از  اسالم  در  حجاب 
کید بوده است. در قرآن کریم 23 آیه به حجاب و پوشش زنان  مورد تأ
پرداخته است که نشان از اهمیت آن برای شارع مقدس دارد. احکام و 
جامعه  در  زنان  و حضور  زینت  پوشش،  با حجاب،  مرتبط  توصیه های 
این  می دهد.  تشکیل  را  اسالمی  حدیثی  میراث  از  قابل توجهی  بخش 
احادیث بیشتر در دو باب فقهی صالة و نکاح به مناسبت بیان وظایف 
زنان دربارۀ پوشش در نماز، پوشش در جامعه، ازدواج و روابط خانوادگی 
مطرح شده است. افزون بر دو منبع قرآن و سنت، مسلمانان در دوره های 
اسالم  دین  که  م 

ّ
مسل حکم  یک  به مثابۀ  حجاب  ضرورت  در  مختلف، 

اصِل وجود  به عبارتی  و  نداشته  تردید  است،  کرده  مقرر  و  تشریع  را  آن 
حجاب را ضروری دین می دانند، هرچند در کیفیت پوشش و جزئیات 
حجاب در میان مذاهب اسالمی اختالفاتی وجود دارد که در آثار فقهی 
از  نیز  امامی مذهب  شیعیان  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  به تفصیل 
غیبت  دورۀ  در  داشته اند.  توجه  موضوع  این  به  امامان)ع(  زمان حضور 
آثار خود  در  با مذاهب مختلف  امامیه هم سو  فقیهان  امام زمان)عج(، 
معتبر  منابع  از  استفاده  با  و  داشته  حجاب  دربارۀ  فراوانی  کوشش های 
 آیات قرآن و نیز روایات مندرج در کتب اربعه( این حکم 

ً
دینی )عموما

را اثبات و مقررات آن را به صورت مستدل و با استفاده از ضوابط دقیق 
فقه الحدیثی بیان کرده اند. به ویژه این آثار در دورۀ پیدایش مکتب حله و 
تألیفات فقهی عالمه حلی چشم گیر شد و پس از آن، با مهاجرت علمای 
جبل عامل به ایران در عصر صفویان، تدوین رشته ای از مکتوبات فقهِی 
مبسوط را رقم زد، به گونه ای که در چهار سدۀ اخیر رساله هایی با موضوع 

| بیان مسأله|
حجاب تألیف گردید۱. در دورۀ معاصر نیز با تالش فقیهان در حوزه های 
بر  افزون  یافت.  بیشتری  بسط  و  شرح  موضوع  این  نجف  و  قم  علمیۀ 
می شود  فقهی مشخص  مکتوبات  با مالحظۀ  وجوب شرعی حجاب، 
برخی  اجرای  فقیهان،  ید  با بسط  و  این سو  به  از دورۀ صفویان  به ویژه 
احکام اسالمی در جامعه به استناد وجوب شرعی مرتبۀ سوم از امر به 
معروف و نهی از منکر و نیز اختیارات حاکم یا مجتهد در تعزیر مرتکبین 
بحث  این  نتیجه  در  می گیرد.  خود  به  تازه ای  ابعاد  موضوع  محرمات، 
مطرح می شود که تخلف از رعایت حجاب به مثابۀ حرام شرعی می تواند 
متفاوتی  نظرات  این مسأله  در  یا خیر.  گیرد  قرار  تنبیه  و  مورد مجازات 
اختیار  استناد  به  برخی  است؛  شده  ابراز  معاصر  تقلید  مراجع  توسط 
حاکم در تحقق مرتبۀ سوم از امر به معروف و نهی از منکر و همچنین 
 عمل محّرم« فتوا به جواز یا وجوب تعزیر 

ّ
قواعدی چون »التعزیر لکل

نقد  را  استدالل ها  این  دیگر  برخی  و  داده اند  فاقد حجاب شرعی  زنان 
کرده و الزام شرعی یا قانونی بر رعایت حجاب را ناموّجه دانسته اند. این 
نیم  به ویژه  تقلید معاصر  از دیدگاه مراجع  تا گزارشی  جستار می کوشد 
قرن اخیر پیرامون حجاب اجباری و علت اختالف فتاوا در این مسأله را 
برای توضیح به مخاطب عمومی ارائه دهد. در این گزارش فتاوا و نظرات 
است.  دسته بندی شده  باشد  در دسترس  که  منابعی  از  استفاده  با  فقها 
در صورت عدم تصریح فقیه موردنظر به نظرش، با استفاده از قواعد و 
عمومات فقهی نظر وی برداشت می شود که انتساب آن به وی همراه با 

احتمال و گمان خواهد بود.   

۱. نــک: جعفریــان، رســول )۱۳۸۰(. رســائل حجابیــه، قــم: انتشــارات دلیــل 
مــا.
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ــی  ــی الزام ــران و در پ ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــی پ اندک
شــدن مراعــات حجــاب و شــئونات اســالمی در اداره هــا و مراکــز دولتی، 
ــه  ــد؛ ب ــل ش ــه تبدی ــی از جامع ــۀ بخش ــه دغدغ ــاری ب ــاب اجب حج
گونــه ای کــه نخســتین تظاهــرات زنــان و فعــاالن مدنــی پــس از انقــالب 
د ر تاریــخ 17 اســفند 1357 در اعتــراض بــه ایــن امــر بــود. از آغــاز دهــۀ 
شــصت بــود کــه الــزام از مراکــز دولتــی بــه تمــام جامعــه گســترش یافت 
ــژه کمیته هــا اجــرای حجــاب را در دســتورکار  و نهادهــای انقالبــی به وی
خــود قــرار دادنــد. بــه نظــر می رســد قانونی شــدن حجــاب و تبدیــل آن 
بــه امــر حقوقــی همزمــان بــا تدویــن کتــاب پنجــم از قانــون مجــازات 
اســالمی مصــوب 1375 اتفــاق افتــاد. تبصــرۀ مــادۀ 638 ایــن قانــون، 
ظاهرشــدن زنــان در انظــار و اماکــن عمومــی بــدون حجــاب شــرعی را 
ــا از پنجــاه  ــا دو مــاه ی جــرم تلقــی کــرده و مجــازات حبــس از ده روز ت
هــزار تــا پانصــد هــزار ریــال جــزای نقــدی را بــرای آن پیش بینــی 
ــا حمایــت قــوۀ  ــاد نیــروی انتظامــی ب کــرده اســت. از اواخــر دهــۀ هفت
ــاد و  ــت ارش ــیس گش ــرد و تأس ــدا ک ــام پی ــر اهتم ــن ام ــه ای ــه ب قضائی
ارجــاع شــهروندان بــه دادســرای ارشــاد و تشــکیل پرونده هــای قضایــی 
در ایــن زمینــه، موجــب افزایــش تنــش میــان حاکمیــت و زنــان گردیــد. 

| سؤاالت گزارش |
1. دیــدگاه مراجــع تقلیــد معاصــر )به ویــژه نیــم قــرن اخیــر( دربــارۀ جــواز یــا وجــوب نهــی از منکــر عملــی یــا تعزیــر زنانــی کــه حجــاب شــرعی 

ندارنــد، چیســت؟ 
2. مبانی و استدالالت فقهای موافق و مخالف در این زمینه به صورت مختصر چیست؟

| روش شناسی و منبع شناسی گزارش |
ــِد  ــه و مرجــع تقلی ــار فقهــِی فقی ــن راســتا، آث ــه ای و اســنادی انجــام می شــود. در ای ــا اســتفاده از روش هــای مطالعــۀ کتابخان ــن گــزارش ب ــۀ ای تهی
موردنظــر، اعــم از آثــار فتوایــی یــا اســتداللی، در قالــب تألیفــات شــخص فقیــه، تقریــرات شــاگردان وی و اســتفتائات موجــود از دفاتــر، در اولویــت 
ایــن گــزارش خواهــد بــود. در صــورت دسترســی، بازتــاب نظــرات عمومــی وی در قالــب مصاحبــه  یــا ســخنرانی در ایــن زمینــه بــا ذکــر منابــع خبــری 

نیــز مــورد توجــه خواهــد بــود. 

| هدف گزارش |
گــزارش حاضــر پیرامــون آرای مراجــع تقلیــد معاصــر در مســألۀ اجبــار 
بــه حجــاب می کوشــد موضــع فقهــا را در ایــن بــاره تبییــن کنــد تــا عموم 
مخاطبــان گــزارش بتواننــد تصویــر بهتــری از نظــرات و دالیــل مراجــع 
ــد  ــن و دغدغه من ــۀ متدی ــی جامع ــگاه درون دین ــا ن ــند و ب ــته باش داش
نســبت بــه حجــاب آشــنا شــوند. به هرحــال یکــی از تصــورات 
مخاطــب عــام ممکــن اســت ایــن باشــد کــه اجبــار بــه حجــاب فقــط 
بــه دلیــل حکومــت اســالمی و والیــت فقیــه مشــروعیت می یابــد؛ در 
حالــی کــه ایــن پژوهــش نشــان می دهــد دالیــل به ســود مشــروعیت 
ــه  ــت فقی ــه والی ــر ب ــان، منحص ــدگاه فقیه ــاب از دی ــه حج ــار ب اجب
ــت  ــه والی ــیم ک ــته باش ــی داش ــت فقیه ــن اس ــه ممک ــت. در نتیج نیس
فقیــه را نمی پذیــرد، ولــی بــه دلیــل پذیــرش نهــی از منکــر عملــی یــا 
قاعــده عــام تعزیــرات، حجــاب اجبــاری را مشــروع بدانــد. بــه عــالوه 
ــرش  ــر نگ ــی و تغیی ــوالت اجتماع ــه تح ــرعان ب ــود متش ــبب می ش س
ــن راســتا  ــه حجــاب توجــه داشــته باشــند. در ای ــی ب شــهروندان ایران
ــوم  ــف عل ــای مختل ــگران حوزه ه ــورت پژوهش ــا مش ــوان ب ــا بت ای بس
انســانی، موضوع شناســی دقیق تــری از ایــن مســأله بــرای فقهــا و 

ــه کــرد. فضــالی حــوزوی ارائ
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درآمد۱
    مجتهد کیست و چه می کند؟

ــا را از روی  ــم مـ ــان و رحیـ ــد رحمـ ــه خداونـ ــس از این کـ 1. پـ
حکمـــت و رحمـــت و لطـــف آفریـــد و فهمیدیـــم از خودمـــان، مـــا 
را بهتـــر و دقیق تـــر می شناســـد، متوجـــه شـــدیم بـــرای رســـیدن بـــه 
ســـعادت حقیقـــی، احکامـــی را برایمـــان مقـــرر کـــرده و بـــر آن هـــا 
نـــام »شـــریعت« نهـــاده اســـت. مـــا نیـــز بـــرای نزدیک تـــر شـــدن 
بـــه خداونـــد، ایـــن احـــکام را انجـــام می دهیـــم. حـــال پرســـش 
ـــکام  ـــن اح ـــیم؟ ای ـــا بشناس ـــریعت را از کج ـــکام ش ـــت: اح این جاس

ــد؟ ــی دارنـ ــه ویژگی هایـ چـ

ــه  ــود دارد کـ ــه وجـ ــیعۀ امامیـ ــات شـ ــی در الهیـ ــر رایجـ 2. نظـ
می گویـــد خداونـــد در آن دیـــن کـــه بـــه پیامبـــر تعلیـــم داده، بـــرای 
هـــر موضوعـــی حکمـــی قـــرار داده اســـت. ایـــن موضـــوع در دیـــن 
ـــه  ـــه در نتیج ـــود دارد ک ـــری وج ـــکل دیگ ـــه ش ـــم ب ـــا ه ـــزد م ـــود ن موج
ـــم  ـــت. حک ـــرعی نیس ـــم ش ـــی از حک ـــه ای خال ـــچ واقع ـــد هی می گوی
ــت و  ــتحباب، کراهـ ــت، اسـ ــوب، حرمـ ــد وجـ ــا می توانـ در این جـ
اباحـــه باشـــد. وجـــوْب حکمـــی اســـت کـــه بایـــد انجامـــش داد و 
ــخص  ــد شـ ــت می توانـ ــد در قیامـ ــی، خداونـ ــورت نافرمانـ در صـ
نافرمـــان را مجـــازات کنـــد. حرمـــْت حکمـــی اســـت کـــه نبایـــد 
انجامـــش داد و در صـــورت نافرمانـــی، خداونـــد می توانـــد در 
ـــی  ـــتحباْب حکم ـــد. اس ـــیدگی کن ـــان رس ـــاب نافرم ـــه حس ـــت ب قیام
اســـت کـــه بهتـــر اســـت انجـــام داده شـــود، ولـــی انجام ندادنـــش 
ـــت  ـــی اس ـــْت حکم ـــس آن، کراه ـــدارد. برعک ـــرت ن ـــی در آخ مجازات
ــازات  ــی انجام دادنـــش مجـ ــود، ولـ ــام نشـ ــت انجـ ــر اسـ ــه بهتـ کـ
ـــود دارد  ـــه وج ـــت ک ـــی اس ـــن حکم ـــن و آخری ـــه پنجمی ـــدارد. اباح ن
ـــفه اش   فلس

ً
ـــال ـــدارد و اص ـــازات ن ـــش مج ـــام دادن و انجام ندادن و انج

همیـــن اســـت؛ خداونـــد بـــه عنـــوان آزادی و رخصـــت دیـــن داران 
قـــرارش داده اســـت.2

۱. برخــی مطالبــی کــه در ایــن بخــش خواهــد آمــد احتمــاال از دیــدگاه متدینان 
و متشــرعان بدیهــی بــوده یــا در نظــر برخــی مورداختــاف باشــد، امــا ذکــر آن 
مبنــی بــر آرای مشــهور و بــه گســترۀ مخاطبــان ایــن گــزارش، ضــروری بــه نظــر 

می رســد.
2. میــان فقیهــان و اصولیــان امامیــه در حکــم بــودِن اباحــه و این کــه اباحــه از 
ســوی شــارع وضــع شــده یــا نشــده، اختاف نظــر وجــود دارد. در این جــا نظــر 
ــوان  ــه عن ــارع آن را ب ــوده و ش ــرعی ب ــم ش ــه حک ــه اباح ــته ایم ک ــر را نوش رایج ت

3. از ســـوی دیگـــر، می دانیـــم فقـــه دانشـــی اســـت کـــه احـــکام 
ــال  ــرای مثـ ــد؛ بـ ــان می دهـ ــا نشـ ــه مـ ــش بـ ــا دلیلـ ــرعی را بـ شـ
می گویـــد کـــه نمازخوانـــدن در وقت هـــای پنج گانـــه بـــر کســـانی 
ـــرام  ـــردن ح ـــان را ک ـــِت مؤمن ـــت و غیب ـــب اس ـــند واج ـــف باش ـــه مکل ک
اســـت. تشـــخیِص این کـــه هـــر موضوعـــی در فقـــه اســـالمی چـــه 
حکمـــی دارد، کار دشـــوار و طاقت فرســـایی اســـت. همان گونـــه 
ـــان  ـــان و متخصص ـــدان، حقوق دان ـــان، هنرمن ـــکان، مهندس ـــه پزش ک
دیگـــر رشـــته ها، در رشـــتۀ تحصیلـــی موردعالقه شـــان ســـال ها 
زحمـــت کشـــیده اند تـــا بتواننـــد نظـــر دهنـــد، فقـــه نیـــز بیـــرون از 
ـــناخت  ـــای ش ـــود را پ ـــر خ ـــه عم ـــی ک ـــه کس ـــت. ب ـــده نیس ـــن قاع ای
ــد  ــد. مجتهـ ــد می گوینـ ــذارد، مجتهـ ــن می گـ ــاری دیـ ــکام رفتـ احـ
ـــا  ـــد ب ـــی می توان ـــه را دارد؛ یعن ـــرعی از ادل ـــکام ش ـــتنباط اح ـــی اس توانای
اســـتدالل های معتبـــری کـــه پیش تـــر آن را مشـــخص کـــرده اســـت، 
ـــی  ـــار دارد و تالش ـــه در اختی ـــی ک ـــناد و مدارک ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــد ب بگوی
ــد،  ــرام کدام انـ ــات حـ ــالل و موضوعـ ــات حـ ــرده، موضوعـ ــه کـ کـ

انجـــام چـــه کاری حـــالل اســـت و انجـــام کدام یـــک حـــرام. 

 گفتیـــم خداونـــد احکامـــی دارد و مـــا هـــم الزم اســـت 
ً
4. قبـــال

ـــا  ـــه آن ه ـــان، ب ـــت حـــال دینـــی خودم ـــرای رعای ـــیم و ب آن را بشناس
ـــود دارد،  ـــریعت وج ـــه در ش ـــی ک ـــی موضوعات ـــم. از طرف ـــل کنی عم
ـــی  ـــون برخ ـــت؛ چ ـــان نیس ـــا یکس ـــۀ آن ه ـــکام هم ـــت و اح ـــیار اس بس
واجب انـــد، برخـــی حـــرام، برخـــی مســـتحب، برخـــی مکـــروه و 
برخـــی مبـــاح. طبیعـــی اســـت نمی توانیـــم کاری را بـــدون دلیـــل 
انجـــام دهیـــم، چـــون هـــم عقـــل مـــا و هـــم قـــرآن و احادیـــث، 
ــه  ــته نمی داننـــد. در نتیجـ ــناخت دیـــن را شایسـ تخمیـــن زدن در شـ
ـــم  ـــی بروی ـــع دین ـــراغ مناب ـــه س ـــک ب ـــا تک ت ـــدام از م ـــت هرک الزم اس
و بفهمیـــم حکـــم هـــر مســـأله ای چیســـت؛ نمازخوانـــدن، روزه گرفتـــن، 
زکات دادن، غیبت کـــردن، رشـــوه دادن و رشـــوه گرفتن و ده هـــا مســـألۀ 
ـــت و  ـــر اس ـــل معتب ـــزی دلی ـــه چی ـــم چ ـــد ببینی  اول بای

ً
ـــال ـــر. اص دیگ

ـــکام  ـــک از اح ـــات هری ـــراغ اثب ـــه س ـــد ب ـــا بع ـــت ت ـــزی نیس ـــه چی چ
برویـــم. آیـــا می توانیـــم هرکداممـــان به تنهایـــی ایـــن کار را انجـــام 
دهیـــم؟ پاســـخ روشـــن اســـت؛ خیـــر! مجتهدشـــدِن تک تـــک مـــا 
آدم هـــا یعنـــی تعطیل کـــردن تحصیـــل در رشـــته های دیگـــر. دیگـــر 
ـــک  کادمی ـــی و آ ـــورت تخصص ـــه ص ـــری را ب ـــش دیگ ـــم دان نمی توانی
ــت. از  ــت اسـ ــکام کاری تمام وقـ ــناخت احـ ــون شـ ــم؛ چـ فراگیریـ
 نمی توانیـــم 

ً
طرفـــی در بیش تـــر موقعیت هـــای زندگـــی، عمـــال

احتیـــاط کنیـــم و دســـت به عصا راه برویـــم؛ چـــرا کـــه همیـــن کار 

حکم در کنار چهار حکم دیگر، قرار داده است.
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ــدا  ــن پیـ ــد یقیـ ــر کاری بایـ ــد. در هـ ــل می کنـ ــان را مختـ زندگی مـ
ــام داده ایـــم! از  ــه شـــرعی مان را انجـ کنیـــم کـــه صددرصـــد وظیفـ
ـــاط  ـــم احتی ـــیاری نمی توانی ـــوارد بس ـــم در م  ه

ً
ـــال ـــه عق ـــی همیش طرف

کنیـــم؛ چـــون برخـــی کارهـــا حرام انـــد و برخـــی دیگـــر واجـــب و 
چـــون واجـــب و حـــرام متضـــاد یکدیگرنـــد، نمی توانیـــم هـــر دو را 
ـــم؟  ـــه کار کنی ـــس چ ـــم. پ ـــام ندهی ـــر دو را انج ـــا ه ـــم ی ـــام دهی انج

5. این جاست که تقلیدکردن به کارمان می آید؛ تقلید یعنی کسی که 
متخصص نیست، به کسی مراجعه کند که متخصص است و کارهای 
شرعی اش را مطابق نظر وی انجام دهد تا در مقابل خداوند دلیل داشته 
می فهمیم  این جا  از  است.  داده  انجام  به خوبی  را  وظیفه اش  که  باشد 
خودمان  که  زمینه هایی  در  چون  نیست؛  کورکورانه  پیروی  تقلیدکردن، 
اصول  در  ضمن،  در  می کنیم.  مراجعه  مجتهد  به  نیستیم،  متخصص 
را  خودمان  استدالِل  هرکدام  باید  و  نیست  تقلیدکردن  جای  اعتقادی 
وجود  حکم  ده ها  می کنیم،  نگاه  دینی  منابع  به  وقتی  اما  باشیم.  داشته 
دارد که از آن ها سردرنمی آوریم و مجتهد با تخصص خود آن را دریافته 

و نتیجه پژوهش ها و یافته هایش را در اختیار ما قرار می دهد.

6. مجتهـد چـه می کنـد؟ مجتهـد در ابتـدا منابعی را که دیـن آن را به 
رسـمیت می شناسـد، بـا دلیـل و برهـان اثبـات می کنـد. بعـد به سـراغ 
هریـک از موضوعـات فقهی و شـرعی می رود و دلیِل هرکـدام را از قرآن 
و احادیث معتبر به دسـت می آورد و صحت وسـقم آن را به لحاظ سـند 
 تخصصی اسـت. 

ً
و محتـوا ارزیابـی می کنـد کـه کاری دشـوار و عمدتا

اگـر عقـل سـلیم در آن زمینـه نظـری داشـت یـا فقیهـان دوره نزدیک به 
حضـور معصومیـن)ع( نظر واحدی داشـتند، آن را کشـف می کند و در 
کنـار بقیـۀ دالیـل قـرار می دهـد و همـه را با هم می سـنجد. اگـر در این 
زمینـه، منابـع دینـی تعارض داشـتند، مشـخص می کند تعـارض از چه 
نوعـی اسـت و آن را حل وفصـل می کند. سـپس اگـر مجتهد بـا دالیلی 
کـه از چهـار منبـع گفتیـم، بـه نتیجـه قطعـی یـا اطمینانـی نرسـید، بـه 
سـراغ »اصـول عملیه« مـی رود که چهـار موردند: اسـتصحاب، برائت، 
تخییـر و احتیـاط. در این جـا بـا تعریف ایـن اصـول کاری نداریم، فقط 
می خواهیـم بدانیـم ایـن اصـول، وظیفـه مکلـف را در جایـی که شـک 
داشـته باشـد و به قـول معـروف، قضیـه برایـش »پنجاه-پنجـاه« باشـد، 
روشـن می کنـد. مجتهـد از ایـن اصـول در جایی که شـرایطش باشـد، 

می کند.  اسـتفاده 

ـــم  ـــرعی و حک ـــل ش ـــر دالی ـــا ب ـــا بن ـــیاری از فقه ـــه بس ـــان ک 7. آن چن
عقـــل اســـتدالل کرده انـــد، مـــا از میـــان مجتهـــدان از کســـی الزم 
اســـت تقلیـــد کنیـــم کـــه از همـــه در شـــناخت احـــکام تواناتـــر و 

متخصص تـــر باشـــد کـــه بـــه او »اعلـــم« می گوینـــد. اگـــر چنـــد 
مجتهـــد در یـــک ســـطح بودنـــد و  نتوانســـتیم اعلـــم را بشناســـیم، 
بـــه ســـراغ آن یکـــی می رویـــم کـــه عادل تـــر و خداترس تـــر باشـــد. 
ــل  ــم. اهـ ــد کنیـ ــم تقلیـ ــک می توانیـ ــد، از هریـ ــم نشـ ــر آن هـ اگـ
بیـــت پیامبـــر)ص( به ویـــژه در زمان هایـــی کـــه شـــیعیان توانســـتند 
ـــیعیان  ـــد، ش ـــود بپردازن ـــب خ ـــغ مذه ـــه تبلی ـــر ب ـــر و آزادانه ت راحت ت
را بـــه کســـانی ارجـــاع می دادنـــد کـــه از بقیـــه اســـتادتر و باتقواتـــر 
ــن  ــان چنیـ ــی معصومـ ــور و زندگـ ــان حضـ ــی در زمـ ــد. وقتـ باشـ
ـــه  ـــی ک ـــی، وقت ـــق اول ـــه به طری ـــم، در نتیج ـــا می بینی ـــاری از آن ه رفت
ـــرار  ـــت ق ـــردۀ غیب ـــس پ ـــد و در پ ـــا نباش ـــان م ـــج( در می ـــام زمان)ع ام
ـــام دادن  ـــت  انج ـــرای درس ـــد ب ـــود دارد و بای ـــه وج ـــن وظیف ـــرد، همی گی
ــه  ــان مراجعـ ــن فقیهـ ــن و باتقواتریـ ــه متخصص تریـ ــان، بـ وظیفه مـ
ــار  ــق چهـ ــه از طریـ ــری کـ ــت صغـ ــیعیان از دوران غیبـ ــم. شـ کنیـ
نایـــب خـــاص بـــا امـــام زمان)عـــج( ارتبـــاط داشـــتند، همیـــن کار 
را می کردنـــد. پـــس از آغـــاز دوران غیبـــت کبـــری کـــه دسترســـی 
ـــن  ـــی از بی ـــف دین ـــف وظای ـــرای تعیین تکلی ـــج( ب ـــام زمان)ع ـــه ام ب
ـــه  ـــدگان هم ـــرایط-یعنی دارن ـــای جامع الش ـــه فقه ـــیعیان ب ـــت، ش رف
شـــرایط بـــرای مرجع تقلیدبودن-مراجعـــه می کردنـــد. ایـــن کار تـــا 

ـــه دارد. ـــروز ادام ام

  مسألۀ حجاب
8. یکـــی از مســـائلی کـــه منابـــع دینـــی دربـــاره اش ســـخن 
گفته انـــد، حجـــاب اســـت. بـــا مراجعـــه بـــه منابـــع دینـــی معتبـــر 
ــی  ــان، یکـ ــاب زنـ ــت حجـ ــل رعایـ ــه اصـ ــویم کـ ــر می شـ باخبـ
ــه  ــد بـ ــتور خداونـ ــه دسـ ــت کـ ــالمی اسـ م اسـ

ّ
ــل ــکام مسـ از احـ

پیامبـــر)ص( بـــوده اســـت و مســـلمانان بـــا هـــر مذهـــب و آیینـــی، 
آن را انجـــام می دادنـــد و در زمـــان پیامبـــر)ص( و امیرالمؤمنیـــن)ع( 
ــت  ــت و کیفیـ ــد در کمیـ ــت. هرچنـ ــده اسـ ــت می شـ ــز رعایـ نیـ
ــر،  ــرعی دیگـ ــکام شـ ــیاری از احـ ــات بسـ ــد جزئیـ ــاب ماننـ حجـ
اختالف نظـــر وجـــود دارد، ولـــی در اصـــل رعایـــت پوشـــش اکثـــر 
ـــج فقیهـــان شـــیعه  ـــوای رای ـــی نیســـت.3 فت ـــدن اختالف ســـر و گـــردن و ب
ـــدن زن  ـــام ب ـــش تم ـــودِن پوش ـــروز، واجب ب ـــا ام ـــش ت ـــرن پی از ده ق
به جـــز گـــردی صـــورت و دســـت ها تـــا مـــچ اســـت. ایـــن فتـــوا، 
ـــی  ـــع حدیث ـــه در مناب ـــت ک ـــری اس ـــدد و معتب ـــات متع ـــه روای مســـتند ب

3. اختاف نظرهــا راجــع بــه جزئیــات پوشــش زنــان در نمــاز و حــج با پوشــش در 
جامعــه و در مقابــل نامحرمــان اســت کــه در کتاب هــای فقهــی امامیــه مفصــًا 

دربــاره اش بحــث شــده اســت.



گروه بررسی های راهبردی میراث

11

ــه  ــاد نقـــل شـــده و تاریخ گـــذاری احادیثـــش بـ کهـــن و مورداعتمـ
نیمـــۀ اول قـــرن دوم هجـــری می رســـد. در چندیـــن گـــزارش و بـــا 
طریق هـــای نقـــل متفـــاوت و معتبـــر، احـــکام و شـــرایط حجـــاب 
ــر)ع(،  ــام باقـ ــژه امـ ــه)ع(، به ویـ ــط ائمـ ــل توسـ ــورت کامـ ــه صـ بـ
ـــان  ـــه اصحابش ـــا)ع( ب ـــام رض ـــم)ع( و ام ـــام کاظ ـــادق)ع(، ام ـــام ص ام

توضیـــح داده شـــده اســـت.  

9. افـــزون بـــر وجـــوب شـــرعی حجـــاب بـــر زنـــان، الزام کـــردن 
ـــورد  ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــرعی از موضوعات ـــاب ش ـــت حج ـــه رعای ـــان ب زن
ـــن  ـــی ای ـــع بررس ـــت. در واق ـــه اس ـــرار گرفت ـــان ق ـــان فقیه ـــث می بح
ــه دارد: الـــزام مکلفیـــن بـــر  موضـــوع، در پرســـش بزرگتـــری ریشـ
رعایـــت احـــکام شـــرعی چـــه حکمـــی دارد؟ بـــرای مثـــال، اجبارکـــردن 
ـــردان  ـــردن م ـــا اجبارک ـــت آن ی ـــر رعای ـــرعی ب ـــاب ش ـــد حج ـــان فاق زن
ـــر،  ـــارت دیگ ـــی دارد؟ به عب ـــه حکم ـــال چ ـــتر ط ـــیدن انگش ـــر نپوش ب
ـــورت  ـــه ص ـــلمان، ب ـــردان مس ـــان و م ـــک از زن ـــه هری ـــی ک در صورت
علنـــی و در مـــأ عـــام، حکمـــی از احـــکام شـــرعی را رعایـــت نکننـــد، 
ـــن  ـــه در ای ـــان امامی ـــد؟ فقیه ـــازات کنن ـــد او را مج ـــردم می توانن ـــا م آی
مســـأله بـــا یکدیگـــر اختالف نظـــر دارنـــد.۴ عمـــدۀ دالیـــل مـــورد 
بحـــث در زمینـــه مشـــروعیت اجبـــار بـــر حجـــاب، اثبـــات مرتبـــۀ 
ـــه  ـــت فقی ـــرات و والی ـــی تعزی ـــده عموم ـــر5، قاع ـــی از منک ـــی نه عمل
ــی از  ــی نهـ ــۀ عملـ ــی مرتبـ ــر فقیهـ ــه اگـ ــه این کـ ــت. خالصـ اسـ
منکـــر یـــا والیـــت فقیـــه را قبـــول داشـــت یـــا دســـت کم تعزیـــر در 
ـــد  ـــاری را می توان ـــاب اجب ـــت، حج ـــول داش ـــی را قب ـــل حرام ـــر عم ه
ـــم  ـــی ق ـــب فقه ـــروان مکت ـــر از پی ـــع معاص ـــتر مراج ـــد. بیش ـــه بدان موّج
ـــد و  ـــول دارن ـــی را قب ـــر عمل ـــی از منک ـــف، نه ـــی نج ـــب فقه و مکت
ــه  ــد؛ البتـ ــاری را می پذیرنـ ــاب اجبـ ــده حجـ ــه علی القاعـ در نتیجـ
مکتـــب قـــم والیـــت فقیـــه و تعزیـــرات را نیـــز افـــزون بـــر مرتبـــۀ 
ـــم  ـــب ق ـــی از مکت ـــد برخ ـــول دارد، هرچن ـــر قب ـــی از منک ـــی نه عمل
شـــرط می کننـــد در شـــرایطی کـــه جامعـــه توانایـــی اجـــرای آن را 
نـــدارد و باعـــث دین زدگـــی مـــردم می شـــود، بایـــد متوقـــف شـــود. 
ـــد  ـــع تقلی ـــتر مراج ـــود بیش ـــاهده می ش ـــم مش ـــب ق ـــن در مکت همچنی
ـــته  ـــان برداش ـــی را از مکلف ـــر عمل ـــی از منک ـــه نه ـــم، وظیف ـــر ق معاص
ـــروه از  ـــن گ ـــرای ای ـــا ب ـــته اند. در این ج ـــت گذاش ـــر دوش حکوم و ب

ــه،  ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــز م ــنت نی ــان اهل س ــان فقیه ــوع در می ــن موض ۴. ای
ــیعه  ــد ش ــع تقلی ــه مراج ــش ب ــن پژوه ــوان ای ــت عن ــل محدودی ــه دلی ــی ب ول

ــت.  ــده اس ــف ش ــزارش توصی ــورت گ ــان به ص ــرات آن ــًا نظ ــر، صرف معاص
5. برخــی فقیهــان از مرحلــه عملــی کــه آخریــن مرحلــه اســت، بــه مرتبــه 

ســوم و برخــی دیگــر بــه مرتبــه چهــارم نهــی از منکــر تعبیــر کرده انــد.

مراجـــع، مفهـــوم »قانـــون« پررنـــگ می شـــود؛ یعنـــی بـــا اســـتفاده 
ــأله  ــه مسـ ــی کـ ــود و از جایـ ــات شـ ــد مراعـ ــون بایـ ــه قانـ از این کـ
حجـــاب در قانـــون آمـــده اســـت، حجـــاب اجبـــاری را بـــا عنـــوان 

حجـــاب قانونـــی موّجـــه می داننـــد.

 دســـته بندی نظـــرات فقیهـــان شـــیعه 
ـــات و دوری از  ـــام واجب ـــر انج ـــزام ب ـــارۀ ال درب

محرمـــات 

ــام  ــر انجـ ــألۀ ملزم کـــردن مـــردم بـ ــیعه در مسـ ــان شـ 10. فقیهـ
واجبـــات و دوری از محرمـــات بـــه ســـه دســـته تقســـیم می شـــوند:

الـــف: دســـته ای کـــه الـــزام مـــردم حتـــی در ســـطح ایجـــاد 
جراحـــت را بـــدون نیـــاز بـــه اذن مجتهـــد جامع الشـــرایط 

ــد. ــز می داننـ ــا جایـ ــب یـ واجـ
ــر  ــر زبانـــی مؤثـ ــه تذکـ ــته می گوینـــد در صورتـــی کـ ایـــن دسـ
ـــر  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــرایط ام ـــان ش ـــد و همچن ـــع نش واق
ـــروف(  ـــارک مع ـــا ت ـــر ی ـــل منک ـــی در فاع ـــر و نه ـــر ام ـــال تأثی )احتم
وجـــود داشـــت، می تـــوان بـــا اســـتفاده از زور، او را وادار کـــرد 
ـــد  ـــردارد و اذن مجته ـــت ب ـــرام دس ـــا از ح ـــد ی ـــام ده ـــب را انج واج
ـــد،  ـــرح برس ـــرب و ج ـــه ض ـــه ب ـــی ک ـــی در حالت ـــرایط را حت جامع الش
ـــار   چه

ً
ـــا ـــان، عمدت ـــات نظرش ـــرای اثب ـــته ب ـــن دس ـــد. ای الزم نمی دانن

ـــد: ـــل دارن دلی
ـــکار  ـــر ان ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوان ام ـــدق عن 1. ص
ـــی  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــظ »ام ـــد از لف ـــروه می گوین ـــن گ ـــی: ای عمل
ــی از  ــروف و نهـ ــه معـ ــر بـ ــه امـ ــت کـ ــوان دریافـ ــر« می تـ از منکـ
ـــی  ـــر زبان ـــا تذک ـــاه ی ـــکاب گن ـــی از ارت ـــرت قلب ـــر در نف ـــر، منحص منک
ـــروف و  ـــه مع ـــر ب ـــوان ام ـــر، عن ـــارت دیگ ـــت. به عب ـــکار نیس ـــه گناه ب
ـــز  ـــار نی ـــتفاده از زور و اجب ـــا اس ـــی و ب ـــر عمل ـــر تذک ـــر ب ـــی از منک نه

ــد. ــدق می کنـ صـ

عدم  و  اذن  حیث  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  لفظی  ادلۀ    .2
مانند »ولتکن  روایات  و  آیات  از  این دسته می گویند  اذن حاکم شرع: 
منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر« 
مجتهد  اذن  که  می شود  برداشت  این چنین   )104  :)3( )آل عمران 
مرتبۀ عملی  اجازه وی  با   

ً
بخواهد حتما که  نیست  جامع الشرایط شرط 

نهی از منکر جایز شود.
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ـــاه:  ـــرک گن ـــر ت ـــکار ب ـــار گناه ـــألۀ اجب ـــام در مس ـــای ع 3. روایت ه
ـــد داده  ـــط ی ـــد بس ـــت خداون ـــده اس ـــح ش ـــات تصری ـــی روای در برخ
ــت  ــالمیة(: 5/ 55(. در روایـ ــی )ط-اإلسـ ــی، الکافـ ــت )کلینـ اسـ
ــرای  ــد بـ ــد اســـت، خداونـ ــن فرقـ ــۀ داود بـ ــه صحیحـ دیگـــری کـ
ـــرار  ـــدی ق ـــد، ح ـــدی کن ـــی تع ـــدود اله ـــک از ح ـــه از هری ـــی ک کس

ــالمیة(: 7/ 176(. ــت )الکافی)ط-اإلسـ داده اسـ
 

ــب:  ــام واجـ ــا انجـ ــاه یـ ــرک گنـ ــر تـ ــاص بـ ــای خـ 4. روایت هـ
ـــت  ـــمرندۀ حرم ـــوار )حالل ش ـــرای روزه خ ـــی ب ـــال در روایت ـــرای مث ب
روزه خـــواری( مجـــازات بیســـت وپنج ضربـــه شـــالق تعییـــن شـــده 
اســـت )الکافـــی )ط-اإلســـالمیة(: 4/ 104(. همچنیـــن در روایتـــی 
ـــا او  ـــاکار اســـت، اجـــازه داده ت ـــه کســـی کـــه مـــادرش زن پیامبـــر)ص( ب
ـــکام:  ـــب األح ـــی، تهذی ـــرد )طوس ـــخت گی ـــر او س ـــد و ب ـــس کن را حب
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ب: دســـته ای دیگـــر از فقیهـــان، الـــزام مـــردم به انـــدازۀ 
ضـــرب را تنهـــا در صـــورت اذن مجتهـــد جامع الشـــرایط و 
صالح دیـــد وی جایـــز می داننـــد و در صـــورت ورود جراحـــت 

یـــا کشـــتن، اذن وی را الزم می داننـــد.
ـــه ورود  ـــر ب ـــی منج ـــر عمل ـــی از منک ـــه نه ـــی ک ـــته در فرض ـــن دس ای
جـــرح یـــا قتـــل شـــود منـــوط بـــه اذن حاکـــم شـــرع دانســـته اند. 
ـــد  ـــود دارن ـــای خ ـــات مدع ـــر اثب ـــل ب ـــج دلی ـــته، پن ـــن دس ـــاری، ای ب

ـــت: ـــل اس ـــته قب ـــابه دس ـــل مش ـــه دلی ـــه س ک

1. تقییـــد اطـــالق ادلـــه بـــه اذن حاکـــم شـــرع و مجتهـــد 
ــۀ  ــرای ادلـ ــوان بـ ــد نمی تـ ــته می گوینـ ــن دسـ ــرائط: ایـ جامع الشـ
ـــه  ـــت، بلک ـــر گرف ـــالق در نظ ـــر اط ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
بـــا روایاتـــی می تـــوان نشـــان داد مرتبـــۀ آخـــر نهـــی از منکـــر کـــه 
نیـــاز بـــه اســـتفاده از قـــدرت دارد، منـــوط بـــه اذن حاکـــم شـــرع 
ــردم  ــۀ مـ ــرد همـ ــم کـ ــوان حکـ  نمی تـ

ً
ــال ــن عقـ ــت. همچنیـ اسـ

ـــالل در  ـــتلزم اخت ـــرا مس ـــد؛ زی ـــی کنن ـــر عمل ـــی از منک ـــد نه می توانن
نظـــام اجتماعـــی و ایجـــاد هـــرج و مـــرج اســـت.

2. قاعـــدۀ عـــام در تعزیـــرات بـــه نـــام »التعزیـــر لـــکل عمـــل 
محـــّرم«: ایـــن قاعـــده در روایـــات به صـــورت مشـــخص نیامـــده 
اســـت، ولـــی فقیهـــان از طریـــق نمونه هـــای متعـــددی کـــه در آن 
وارده شـــده ائمـــه)ع( بـــرای مرتکبیـــن عمـــل حـــرام مجازات هایـــی 
ــر  ــه در هـ ــد کـ ــتخراج کرده انـ ــده را اسـ ــن قاعـ ــد، ایـ ــرار داده انـ قـ
ـــت  ـــرع ثاب ـــم ش ـــزد حاک ـــر ن ـــرعی معتب ـــه از راه ش ـــی ک ـــل حرام عم

شـــود، می تـــوان مرتکـــب را تعزیـــر کـــرد، البتـــه تعزیـــر در ایـــن 
ـــر  ـــده »التعزی ـــه آن قاع ـــه ب ـــت ک ـــم اس ـــد حاک ـــا صالح دی ـــورت ب ص

بمـــا یـــراه الحاکـــم« گفتـــه می شـــود.

ــن  ــه: ایـ ــدۀ فقیـ ــا مقیـ ــه یـ ــه و مطلقـ ــت عامـ ــۀ والیـ 3. ادلـ
گـــروه والیـــت مطلقـــه را بـــرای فقیـــه قابل اثبـــات می داننـــد یـــا 
دســـت کم والیـــت مقیـــده را اثبـــات می کننـــد؛ بـــه ایـــن صـــورت 
کـــه فقیـــه می توانـــد بـــرای اجـــرای احـــکام اســـالمی از جملـــه 
حـــدود و تعزیـــرات و نهـــی از منکـــر عملـــی، حکومـــت تشـــکیل 
ــی  ــر برخـ ــوی دیگـ ــی دارد. از سـ ــد محدودیت هایـ ــد، هرچنـ دهـ
ـــبیه  ـــور حس ـــرۀ ام ـــی دای ـــد، ول ـــول ندارن ـــه را قب ـــت مطلق ـــز والی نی
را توســـعه می دهنـــد تـــا امـــور اجتماعـــی از قبیـــل نهـــی از منکـــر 

عملـــی را شـــامل شـــود. 

ـــروعیت  ـــدم مش ـــر ع ـــن)ع( ب ـــیرۀ معصومی ـــه س ـــتدالل ب ـــد اس 4. نق
ـــات و اجـــرای شـــریعت: مـــواردی وجـــود دارد کـــه در  ـــر واجب ـــار ب اجب
ـــه  ـــورت گرفت ـــاوت ص ـــن)ع( قض ـــر)ص( و امیرالمؤمنی ـــت پیامب حکوم
ــازات  ــات مجـ ــردن واجبـ ــل رعایت نکـ ــه دلیـ ــراد را بـ ــان، افـ و آنـ
ـــر،  ـــی دیگ ـــوده و برخ ـــرعی ب ـــد ش ـــان ح ـــی از آن ـــه برخ ـــد ک کرده ان
ـــط  ـــت و ضب ـــا ثب ـــن رفتاره ـــر ای ـــی اگ ـــوص. حت ـــرعی منص ـــر ش تعزی
 لّبـــی و 

ً
نمی شـــد، دلیـــل ســـیره و فعـــل معصومیـــن)ع(، اصطالحـــا

ـــی  ـــه ابهامات ـــت؛ در نتیج ـــده نیس ـــی نوشته ش ـــت، یعن ـــی اس غیرلفظ
در جوانـــب مختلـــف دارد و نمی تـــوان بـــرای آن همچـــون دالیـــل 
لفظـــی، عمـــوم و اطـــالق در نظـــر گرفـــت. آنچـــه مهم تـــر اســـت، 
ـــم  ـــت حاک ـــر صالحی ـــی ب ـــل لفظ ـــون دلی ـــت و چ ـــی اس ـــل لفظ دلی
شـــرع بـــرای نهـــی از منکـــر عملـــی و اجـــرای حـــدود و تعزیـــرات 
ـــود. ـــات می ش ـــی اثب ـــر عمل ـــی از منک ـــواز نه ـــم، ج ـــار داری در اختی

5. در فـــرض ورود جـــرح و قتـــل از آنجـــا کـــه مخالـــف اصـــل 
ــردم  ــۀ مـ ــدام همـ ــرای اقـ ــی بـ ــل کافـ ــت، دلیـ ــت اسـ ــدم والیـ عـ
ـــد  ـــدام، مجته ـــد از اق ـــن ح ـــرای ای ـــت ب ـــه الزم اس ـــم؛ در نتیج نداری
ـــه  ـــن إلی ـــی م ـــدود إل ـــة الح ـــاب »إقام ـــد؛ از ب ـــرایط اذن ده جامع الش
ـــد.  ـــا مقی ـــق ی ـــورت مطل ـــه ص ـــه ب ـــت فقی ـــۀ والی ـــا ادل ـــم« ی الحک

 چه در صورت 
ً
ج: دسته ای دیگر از فقیهان، الزام مردم را مطلقا

اذن و چه عدم اذن حاکم شرع و چه در صورتی که منجر به جرح یا 
قتل شود و چه نشود، حرام می دانند. 

این دسته بر ادعای خود هفت دلیل دارند:
ـــر  ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوان ام ـــدق عن ـــدم ص 1. ع
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــظ »ام ـــد از لف ـــروه می گوین ـــن گ ـــی: ای ـــکار عمل ان
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ـــی  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه ام ـــت ک ـــوان دریاف ـــر« می ت ـــی از منک و نه
ـــای  ـــا ابزاره ـــان ی ـــا زب ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــر و نه ـــنخ ام ـــر، از س از منک
انشـــاکننده محقـــق می شـــود؛ در نتیجـــه بـــر الـــزام و اجبـــار 

نمی تـــوان نـــام امـــر و نهـــی نهـــاد. 

2. نقـــد روایت هـــای عـــام اجبـــار گناهـــکار: ایـــن دســـته 
ـــا  ـــند ی ـــث س ـــده، از حی ـــتناد ش ـــه آن اس ـــه ب ـــی ک ـــد روایت های معتقدن
ــر  ــی از ابن ابی عمیـ ــاره حدیثـ ــه دربـ ــد؛ از جملـ ــوا ضعیف انـ محتـ
از یحیـــی الطویـــل6، بـــه نظرشـــان می رســـد کـــه او توثیـــق نشـــده 
اســـت و تمـــام مشـــایخ ابن ابی عمیـــر نیـــز معلـــوم نیســـت ثقـــه و 
ـــد  ـــد7 بای ـــن فرق ـــی از داود ب ـــون روایت ـــن پیرام ـــند. همچنی ـــر باش معتب
ـــامل  ـــق و ش ـــای مطل ـــه معن ـــد ب ـــت ح ـــخص نیس ـــت مش ـــه داش توج
ـــدود  ـــه آن ح ـــد، ب ـــن باش ـــه چنی ـــی ک ـــد. در صورت ـــر باش ـــد و تعزی ح
الهـــی دسترســـی نداریـــم و ایـــن مقـــررات در آن دیـــن کـــه امـــروز در 

ـــدارد. ـــود ن ـــت، وج ـــترس ماس دس

ـــب:  ـــام واج ـــا انج ـــاه ی ـــرک گن ـــر ت ـــاص ب ـــای خ ـــد روایت ه 3. نق
ایـــن گـــروه بـــر ایـــن باورنـــد روایت هایـــی کـــه طرفـــداران اشـــاره 
کرده انـــد، مخصـــوص چنـــد حـــرام مشـــخص ماننـــد روزه خـــواری 
ـــه  ـــد؛ در نتیج ـــخیص ده ـــم تش ـــه حاک ـــی ک ـــم در صورت ـــت، آن ه اس
ـــه  ـــد در هم ـــل ش ـــرد و قائ ـــت ک ـــای خصوصی ـــا الغ ـــوان از آن ه نمی ت
ــد.  ــی کننـ ــر عملـ ــی از منکـ ــد نهـ ــس می تواننـ ــات همه کـ محرمـ
ـــر  ـــی از منک ـــاب نه ـــت از ب ـــوم نیس  معل

ً
ـــا ـــه اساس ـــر این ک ـــزون ب اف

ـــود. ـــدا ش ـــر ج ـــی از منک ـــد از نه ـــر بای ـــه تعزی ـــد؛ بلک باش

ــَم  ــُن ِإْبَراِهی ــيُّ ْب ــه ایــن صــورت نقــل شــده اســت: »َعِل 6. روایــت پیش گفتــه ب
ــِه َعَلْیــِه  ِبــي َعْبــِد َاللَّ

َ
ِویــِل َعــْن أ ِبــي ُعَمْیــٍر َعــْن َیْحَیــی َالطَّ

َ
ِبیــِه َعــِن ِاْبــِن أ

َ
َعــْن أ

ــْن  ــِد َو َلِک ــفَّ َاْلَی ــاِن َو َک َس ــَط َاللِّ ــلَّ َبْس ــزَّ َو َج ــُه َع ــَل َاللَّ ــا َجَع ــاَل َم ــَاُم َق َالسَّ
ــکام، ج6، ص۱69(. ــب األح ــًا« )تهذی ــاِن َمع ــًا َو ُیَکفَّ ــَطاِن َمع ــا ُیْبَس َجَعَلُهَم

ـــَة  ـــْن َفَضاَل ـــِعیٍد َع ـــُن َس ـــْیُن ْب ـــت: »َاْلُحَس ـــن اس ـــد چنی ـــن فرق ـــت داود ب 7. روای
ـــَاُم  ـــِه َالسَّ ـــِه َعَلْی ـــِد َاللَّ ـــا َعْب َب

َ
ـــِمْعُت أ ـــاَل َس ـــٍد َق ـــِن َفْرَق ـــْن َداُوَد ْب ـــوَب َع یُّ

َ
ـــِن أ ْب

ـــاَدَة  ـــِن ُعَب ـــْعِد ْب ـــوا ِلَس ـــِه َقاُل ـــِه َو آِل ـــُه َعَلْی ـــی َاللَّ ـــيِّ َصلَّ ِب ـــاَب َالنَّ ْصَح
َ
ـــوُل: »ِإنَّ أ َیُق

ـــُت  ـــاَل ُکْن ـــًا َق ـــَت َصاِنع ـــا ُکْن ـــًا َم ـــَك َرُج ِت
َ
ـــِن ِاْمَرأ ـــی َبْط ـــْدَت َعَل ـــْو َوَج ـــَت َل ْی

َ
 َرأ

َ
أ

ـــِه َفَقـــاَل »َمـــا َذا  ـــُه َعَلْیـــِه َو آِل ـــی َاللَّ ـــِه َصلَّ ـــْیِف َقـــاَل َفَخـــَرَج َرُســـوُل َاللَّ ـــُه ِبالسَّ ْضِرُب
َ
أ

ـــَت  ـــا ُکْن ـــًا َم ـــَك َرُج ِت
َ
ـــِن ِاْمَرأ ـــی َبْط ـــْدَت َعَل ـــْو َوَج ـــوا َل ـــْعٌد َقاُل ـــاَل َس ـــْعُد « َق ـــا َس َی

ـــُهوِد«  ـــِة َالشُّ ْرَبَع
َ
ـــَف ِباأْل ـــْعُد َفَکْی ـــا َس ـــاَل »َی ـــْیِف َفَق ـــُه ِبالسَّ ْضِرُب

َ
ـــُت أ ـــِه َفُقْل ـــُع ِب َتْصَن

ـــاَل ِإي َو  ـــَل َفَق ـــْد َفَع ْن َق
َ
ـــِه أ ـــِم َاللَّ ـــي َو ِعْل ِي َعْیِن

ْ
ـــَد َرأ ـــِه َبْع ـــوَل َاللَّ ـــا َرُس ـــاَل َی َفَق

ـــَل  ـــْد َجَع ـــی َق ـــَه َتَعاَل نَّ َاللَّ
َ
ـــَل أِل ـــْد َفَع ْن َق

َ
ـــِه أ ـــِم َاللَّ ـــَك َو ِعْل ِي َعْیِن

ْ
ـــَد َرأ ـــِه َبْع َاللَّ

ـــّدًا« )تهذیـــب األحـــکام،  ـــَك َح ی َذِل ـــدَّ ـــْن َیَتَع ـــُکلِّ َم ـــَل ِل ـــّدًا َو َجَع ـــْيٍء َح ـــُکلِّ َش ِل
ج۱۰، ص۳(.

ـــل  ـــکل عم ـــر ل ـــام »التعزی ـــه ن ـــرات ب ـــام در تعزی ـــدۀ ع ـــد قاع 4. نق
محـــّرم«: ایـــن قاعـــده در روایـــات به صـــورت مشـــخص نیامـــده 
ــا  ــا و واجب هـ ــۀ حرام هـ ــرای همـ ــر را بـ ــوان تعزیـ ــت و نمی تـ اسـ
اثبـــات کـــرد. در صـــورت اثبـــات هـــم ضـــروری اســـت حاکـــم 
شـــرع، شـــرایط زمانـــی و مکانـــی بـــرای اثبـــات گنـــاه مرتکـــب و 

ســـپس تعزیـــر وی را مالحظـــه کنـــد. 

5. نقـــد ادلـــۀ والیـــت مطلقـــۀ فقیـــه یـــا مقیـــده: ایـــن دســـته 
ــی  ــه دلیلـ ــۀ فقیـ ــت مطلقـ ــت کم والیـ ــد دسـ ــان معتقدنـ از محققـ
نـــدارد. همچنیـــن بـــه نظرشـــان می رســـد کـــه اجـــرای شـــریعت را 

ــرد. ــی کـ ــبیه تلقـ ــور حسـ ــوان از امـ نمی تـ

6. ادلـــۀ آزادی اشـــخاص در رعایـــت احـــکام و نفـــی اجبـــار در 
دیـــن؛ ماننـــد آیـــۀ »ال إکـــراه فـــي الدیـــن« )بقـــره )2(: 256( کـــه 
ــام  ــت و تمـ ــده اسـ ــق آمـ ــورت مطلـ ــار به صـ ــراه و اجبـ ــی اکـ نفـ

حوزه هـــای اعتقـــادات و اعمـــال را دربرمی گیـــرد.

7. سیره معصومین)ع( بر عدم اجبار: به نظر این گروه چنین می رسد 
که درست است پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( در دوران حکومت شان، 
افزون بر حدود به معنای خاص )مثل حد زنا و شراب خواری(، تعزیرات 
)از جمله نک: حمیری، قرب  نیز اجرا می کرده اند  را  منصوص شرعی 
اإلسناد، ص104(، ولی دلیلی وجود ندارد که مردم را در صورت ترک 
 اجتماعی مانند حجاب، در مأ عام مجازات می کرده اند.  

ً
واجباِت غالبا

11. همیـــن بحـــث کـــه بـــه صـــورت کلـــی دربـــارۀ حرام هـــای 
ـــاص  ـــورت خ ـــه ص ـــرعی ب ـــاب ش ـــون حج ـــد، پیرام ـــان ش ـــرعی بی ش
و ویـــژه قابـــل بررســـی اســـت؛ به عبـــارت دیگـــر، می تـــوان همیـــن 
دســـته بندی ســـه گانه پیش گفتـــه را دربـــارۀ نهـــی از منکـــر عملـــی 
ـــان  ـــد، بی ـــت نمی کن ـــرعی را رعای ـــاب ش ـــه حج ـــی ک ـــر کس ـــا تعزی ی
ــع  ــژه مراجـ ــیعه به ویـ ــان شـ ــه فقیهـ ــوان بـ  می تـ

ً
ــاال ــرد و اجمـ کـ

تقلیـــد معاصـــر نســـبت داد؛ در نتیجـــه، برخـــی فقیهـــان مطابـــق 
ـــدن  ـــورت جمع ش ـــی را در ص ـــر عمل ـــی از منک ـــتۀ اول، نه ـــر دس نظ
ـــارک  ـــدن ت ـــا کشته ش ـــت ی ـــاد جراح ـــورت ایج ـــی در ص ـــرایط و حت ش
واجـــب و فاعـــل منکـــر، بـــر هـــر کســـی واجـــب یـــا دســـت کم 
جایـــز می داننـــد. برخـــی دیگـــر مطابـــق نظـــر دســـتۀ دوم، نهـــی 
از منکـــر عملـــی را در صـــورت جمع شـــدن شـــرایط و در فرضـــی 
ـــی  ـــر و ناه ـــر آم ـــود ب ـــدن نش ـــا کشته ش ـــت ی ـــه جراح ـــر ب ـــه منج ک
واجـــب می داننـــد و در فرضـــی کـــه بـــه جراحـــت یـــا کشته شـــدن 
منجـــر شـــود، تنهـــا بـــا اذن حاکـــم شـــرع به عنـــوان نایـــب عـــام 
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جایـــز می داننـــد. در آخـــر مطابـــق نظـــر ســـوم، برخـــی فقهیـــان 
 حـــرام می داننـــد؛ یعنـــی چـــه در صـــورت 

ً
الـــزام مـــردم را مطلقـــا

ــه در  ــرع و چـ ــم شـ ــرط نبودن اذن حاکـ ــه شـ ــرط بودن اذن و چـ شـ
ـــت.  ـــرام اس ـــل، ح ـــا قت ـــت ی ـــدن جراح ـــا نش ـــدن ی ـــاد ش ـــورت ایج ص

ـــت  ـــه رعای ـــلمانان ب ـــر مس ـــردن غی   وادارک
ـــت  ـــه رعای حجـــاب؛ وادارکـــردن مســـلمانان ب

ـــاب ـــردن حج نک

غیرمسلمانان  اجبار  اجباری،  فرع های مسألۀ حجاب  از  12. یکی 
ممالک  در  مسلمانان  اجبار  و  حجاب  رعایت  بر  اسالمی  ممالک  در 
حکومت  که  فرضی  در  است.  حجاب  رعایت  عدم  بر  غیراسالمی 
نکنند،  رعایت  را  حجاب  که  کند  اجبار  قانون  مطابق  را  مسلمان  زنان 
قانون  این  به  فقیهان معتقدند نمی توان  اختالف نظر وجود دارد؛ برخی 
ملتزم بود و باید حجاب شرعی را همچنان حفظ کرد و برخی دیگر از 
باب تزاحم و تقدم اهم بر مهم، در صورتی که اصل دین داری به خطر 
استفتائی  جمله  از  کرده اند؛  تجویز  را  حجاب  کنارگذاشتن  نمی افتد، 
اجازۀ  برای  حجاب  کنارگذاشتن  پیرامون  شیرازی  مکارم  آیت الله  از 
تحصیل در کشورهای غربی به نظر دوم اشاره می کند8. در فرض اجبار 
را  مسأله  این  اسالمی،  ممالک  در  حجاب  رعایت  بر  غیرمسلمانان 
فروع« مطرح کرده اند؛  به  تکلیف کفار  »قاعدۀ جواز  در بحث  فقیهان 
کرد  ثابت  عقلی  و  حدیثی  و  قرآنی  دالیل  از  بتوان  اگر  که  معنا  این  به 
شرعی  تکالیف  انجام  بر  می توان  مسلمانان  همانند  را  غیرمسلمانان 
چنین  اگر  کنند.  رعایت  باید  نیز  غیرمسلمانان  کرد،  مجبور  اسالمی 
به رعایت حجاب  قاعده ای ثابت نشد، نمی توان غیرمسلمانان را ملزم 
کرد. فقیهانی که اصل حجاب اجباری را قبول ندارند، آن را بر مسلمان و 
غیرمسلمان روا نمی دانند و فقیهانی که این قاعدۀ خاص را نمی پذیرند، 

اجبار بر غیرمسلمانان را نفی می کنند.

  مشکالت پژوهش حاضر
13. عمــده مشــکالت گــزارش توصیفــی حاضــر، بــه دو مــورد بــاز 

می گــردد: 
ــروف  ــه مع ــر ب ــارۀ ام ــی درب ــع پژوهش ــی: مناب ــع فقه ــود مناب 1. کمب
و نهــی از منکــر، تعزیــرات و والیــت فقیــه کــه توســط مراجــع مؤثــر 

 :نک  .8
 https://makarem.ir/main.aspx?typeino=4&lid=0&mid=394272

و شــاخص معاصــر نوشــته شــده باشــد، بســیار انــدک اســت؛ بــرای 
ــاز  ــه نی ــد و در نتیج ــوار می ش ــیار دش ــده بس ــتجوی نگارن ــن جس همی
بــود افــزون بــر منابــع دیجیتــال، بــه منابــع کاغــذی نیــز مراجعــه شــود 

کــه ایــن امــر تــا حــد ممکــن انجــام شــد.
2. حساســیت مســألۀ حجــاب اجبــاری: موضــوع پژوهــش حاضــر به 
دلیــل رخدادهــای یــک دهــۀ اخیــری کــه از طرفــی در اثــر عملکــرد 
گشــت ارشــاد و از طــرف دیگــر در پــی جنبش هــا و اعتراضــات 
زنــان فعــال مدنــی ایجــاد شــد، بــا حساســیت زیــادی همــراه 
ــی و  ــی، سیاس ــیت های اجتماع ــر حساس ــالوه ب ــه ع ــت ک ــده اس ش
ــه  ــون را برانگیخت ــد و عمــوم روحانی ــی، حساســیت مراجــع تقلی امنیت
ــه در  ــختی و قاطعان ــع به س ــی مراج ــده، برخ ــن پدی ــی ای ــت. در پ اس
ــا  ــی و خودروه ــر عموم ــان در معاب ــاب زن ــف حج ــدۀ کش ــر پدی براب
ــات  ــای آی ــه: واکنش ه ــد ب ــه بنگری ــد )از جمل ــان داده ان ــش نش واکن
ــر از  ــی دیگ ــیرازی( و برخ ــکارم ش ــر م ــه ای و ناص ــیدعلی خامن س
مراجــع در ایــن زمینــه بــه شــیوۀ اجــرای نهــی از منکــر توســط نیــروی 
ــد )از  ــاد کرده ان ــاب انتق ــر حج ــد ب ــیت بیش ازح ــا حساس ــی ی انتظام
ــوی  ــیدمحمدجواد عل ــه س ــای آیت الل ــه: واکنش ه ــد ب ــه بنگری جمل
بروجــردی(. در نتیجــه بــا وجــود دسترســی بــه دفاتــر مراجــع تقلیــد، 
ــاب  ــارۀ حج ــنده درب ــتفتائات نویس ــه اس ــخ ب ــع از پاس ــی مراج برخ

ــد. ــودداری می کردن ــاری خ اجب

  محدودیت های پژوهش
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــادی ب ــت زی ــش محدودی ــن پژوه 14. در ای
رســاله توضیح المســائل برخــی مراجــع تقلیــد وجــود داشــت کــه بــا 
ــاره  ــد. درب ــر ش ــت منج ــه موفقی  ب

ً
ــا ــه عمدت ــای صورت گرفت تالش ه

ــفانه  ــده متأس ــد. نگارن ــل نش ــی حاص ــن توفیق ــع چنی ــن از مراج دو ت
ــیدمحمدتقی  ــه س ــی از آیت الل ــر فقه ــچ اث ــه هی ــت ب  نتوانس

ً
ــا اساس

ــر  ــت و دفت ــا بی ــه ب ــن به رغــم مکاتب ــد. همچنی خوانســاری دســت یاب
آیت اللــه ســیدعبدالله شــیرازی و فرزنــدش آیت اللــه ســیدمحمدعلی 
شــیرازی، امــکان دسترســی بــه آثــار آیت اللــه ســیدعبدالله شــیرازی، 
از جملــه رســاله توضیــح المســائل فارســی و عربــی وی فراهــم نشــد. 
نویســنده از میــان آثــار ایشــان، تنهــا حاشــیه ایشــان بــر العــروة الوثقی 
را دارد کــه در آن چیــزی راجــع بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یــا 

تعزیــرات ذکــر نشــده اســت.

موضــوع  حساســیت  بــه  محدودیت هــا  از  دیگــر  یکــی   .15
ــی  ــر برخ ــد دفت ــث می ش ــه باع ــردد ک ــاز می گ ــاری ب ــاب اجب حج
مراجــع تقلیــد از اظهارنظــر صریــح خــودداری کننــد. نگارنــده 
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در 1400/8/22 از ســایت دفتــر آیت اللــه علــوی بروجــردی و در 
ــی از  ــون نه ــر وی پیرام ــا دفت ــی ب ــاس تلفن ــق تم 1400/9/15 از طری
منکــر عملــی و الــزام بــر حجــاب اســتفتاء کــرد، ولــی در هیچ کــدام 
پاســخی دریافــت نشــد. همچنیــن نگارنــده طــی تمــاس تلفنــی کــه بــا 
ــردی در  ــوی بروج ــه عل ــر آیت الل ــئول دفت ــی مس ــالم تراب حجت االس
ســاعت 19:30 1400/9/26 داشــت، موفــق بــه کســب اجــازه جهــت 

ــی ایشــان نشــد. انتشــار نظــر نهای

16. در بنـــد قبـــل بـــه محدودیـــت ناظـــر بـــه حساســـیت های 
ــاب  ــوع حجـ ــر در موضـ ــرای اظهارنظـ ــد بـ ــع تقلیـ ــر مراجـ دفاتـ
ـــردی  ـــوی بروج ـــه عل ـــر آیت الل ـــه از دفت ـــرای نمون ـــه و ب ـــاری توج اجب
ـــر، از  ـــزارش حاض ـــه 60 گ ـــر آن، در صفح ـــزون ب ـــد. اف ـــرده ش ـــام ب ن
»ســـیره و منـــش سیاســـی و اجتماعـــی آیت اللـــه شـــبیری زنجانـــی 
و گـــزارش شـــفاهی شـــاگردان برجســـته ایشـــان« یـــاد شـــده کـــه 
نشـــان دهنده نفـــی والیـــت مطلقـــه فقیـــه اســـت. ایـــن موضـــوع در 
صفحـــه 105 و اطـــالع نگارنـــده از »شـــاگردان، هیـــأت اســـتفتاء و 
ـــکل  ـــن ش ـــه همی ـــز ب ـــانی« نی ـــد خراس ـــه وحی ـــرران دروس آیت الل مق
ـــت  ـــر اس ـــه ذک ـــت. الزم ب ـــده اس ـــوب آم ـــتند مکت ـــر مس ـــدون ذک و ب
اظهـــارات شـــفاهی و گـــزارش مطلعـــان موثـــق از نظـــرات آیـــات 
وحیـــد خراســـانی و شـــبیری زنجانـــی دربـــاره والیـــت فقیـــه قابـــل 
ــان  ــای مطلعـ ــتیم صحبت هـ ــه نمی توانسـ ــرا کـ ــود؛ چـ ــار نبـ انتشـ
موثـــق را بانـــام منتشـــر کنیـــم. البتـــه گزارش هایـــی راجع بـــه ایـــن 
موضـــوع و در تأییـــد آنچـــه نوشـــته ایم، در اینترنـــت وجـــود دارد.« 9

9. ر.ک: 1( گــزارش آقــای ســروش محالتــی، مــدرس خــارج فقــه در 
حــوزه علمیــه قــم: »مــا 15 ســال محضــر آیت اللــه شــبیری زنجانــی 
ــد،  ــث کردن ــی را بح ــواب مختلف ــال اب ــن 15 س ــان در ای ــم، ایش بودی
ــه  ــت فقی ــورد والی ــرش را در م ــم نظ ــا ه ــی یک ج ــان حت ــی ایش ول
ــع:  ــد.« منب ــراز نکردن ــری اب ــا نظ ــچ کج ــان هی ــرد. ایش ــرح نک مط
»رکــود نظــری در فقــه سیاســی«، پورتــال شــخصی ســروش محالتــی، 

به نشــانی:
http://soroosh-mahallati.com/fa/82 

ــد  ــت هللا وحی ــی: »آی ــروش محالت ــای س ــری از آق ــزارش دیگ 2( گ
ــال  ــد س ــر- چن ــوار معاص ــع بزرگ ــا و مراج ــی از علم ــانی -یک خراس
پیــش در مســجد اعظــم کتــاب بیــع را درس می دادنــد؛ وقتــی 
می رســند بــه بحــث اولیــاء و این کــه چــه کســانی دارای والیــت 
ــد؛ در  ــذف کردن ــث را ح ــن بح ــیدند ای ــه رس ــا ک ــه این ج ــتند، ب هس
ــث  ــه در بح ــد ک ــا می کن ــی اقتض ــث فقه ــی بح ــم طبیع ــه نظ حالی ک
اولیــای امــور ایــن بحــث مطــرح شــود کــه چــه کســی دارای والیــت 

 محــدودۀ پژوهــش؛ چــرا مراجــع تقلید، 
ــان؟ ــم برخی ش آن ه

ـــوزوی  ـــالی ح ـــا فض ـــا ی ـــۀ فقه ـــر، آرای هم ـــش حاض 17. در پژوه
ــی  ــد، بررسـ ــه می پردازنـ ــارج فقـ ــس خـ ــه تدریـ ــه بـ ــر کـ معاصـ
نشده اســـت. هرچنـــد برخـــی ماننـــد آقایـــان ســـیدمصطفی محقـــق 
ــارۀ  ــه دربـ ــدر حب اللـ ــی و حیـ ــروش محالتـ ــد سـ ــاد، محمـ دامـ
ــۀ  ــه جنبـ ــه بـ ــا توجـ ــی بـ ــد؛ ولـ ــاری دارنـ ــاری آثـ ــاب اجبـ حجـ
کیـــد بـــر شـــاخص اثرگـــذاری اجتماعـــی  ــأله و تأ اجتماعـــی مسـ
و علمـــی توأمـــان، بـــه آن دســـته از مراجـــع تقلیـــد کـــه در فضـــای 
ـــان  ـــون آقای ـــرادی همچ ـــد و اف ـــنده ش ـــد، بس ـــران اثرگذارن ـــه ای جامع
و  فضل اللـــه  سیدمحمدحســـین  ســـبزواری،  ســـیدعبداالعلی 
ســـیدکمال حیـــدری کـــه مرجعیت شـــان بیـــرون از ایـــران مطـــرح 
ــه  ــذا بـ ــده اند؛ لـ ــی نشـ ــش بررسـ ــن پژوهـ ــت، در ایـ ــوده اسـ بـ

مراجـــع پیـــرو اســـلوب فقـــه ســـنتی اکتفـــا شـــده اســـت.

18. گـــزارش حاضـــر ســـعی کـــرده اســـت بـــه زبـــان فقهـــی 
ـــی  ـــد، ول ـــد باش ـــی پایبن ـــن فقه ـــاختارهای تبیی ـــه س ـــد و ب ـــت کن صحب
ـــرد.  ـــاط بگی ـــا آن ارتب ـــد ب ـــام بتوان ـــه ع ـــب نخب ـــه مخاط ـــی ک ـــا ادبیات ب
نمی تـــوان ایـــن خـــرده را بـــر گـــزارش گرفـــت کـــه از اصطالحـــات 
فقهـــِی تـــا حـــد ممکـــن پیچیـــده پرهیـــز کـــرده اســـت؛ چـــرا کـــه 
ــر  ــی دیگـ ــته های علمـ ــۀ رشـ ــه دانش آموختـ ــه کـ ــان نخبـ مخاطبـ
به جـــز الهیـــات و فقـــه و حقوق انـــد نیـــز می بایســـت بـــرای 
ـــی  ـــگان دین ـــا نخب ـــه ب ـــن زمین ـــی در ای ـــل علم ـــری و تعام ـــادل فک تب
و فضـــالی حـــوزوی، از نظـــرات مراجـــع و خالصـــه استداللشـــان 
ـــتای  ـــی در راس ـــد قدم ـــش بتوان ـــن پژوه ـــت ای ـــد اس ـــوند. امی گاه ش آ
تعامـــل فکـــری راه گشـــا و تبـــادل نظـــر دوجانبـــه میـــان نخبـــگان 

علـــوم انســـانی بـــا مراجـــع و فقهـــا و فضـــالی حـــوزوی بـــردارد.

ــده ی درس  ــیِر تعریف ش ــن س ــه؟ ای ــا ن ــت دارد ی ــه والی ــت؟ فقی اس
ــد  ــد ســالی کــه مطــرح می کردن ــن درس را چن ــا ایشــان ای اســت؛ ام
ــائل  ــراغ مس ــم« و س ــرح نمی کنی ــا مط ــمت را م ــن قس ــد: »ای می گفتن
ســروش  »حجت االسالم والمســلمین  منبــع:  می رفتنــد.«  بعــدی 
ــر:  ــران معاص ــی در ای ــر سیاس ــت فک ــش وضعی ــی در همای محالت
تقلیــل در: »تنــوع آرا«، »شــجاعت بیــان« و »پویایــی نظــر«، عوامــل 
اصلــی رکــود تفکــر سیاســی در حــوزه«، ســایت مباحثــات، به نشــانی: 

13678/https://mobahesat.ir
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ــد معاصــر  ــی دیدگاه هــای 41 نفــر از مراجــع تقلی ــن اجمال تبیی
دربــارۀ اجبـــار بـــه حجــاب و تعزیـــر فاقـــد حجــاب شرعـــی
به ترتیب نام خانوادگی
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محمدعلی اراکی 1
تبیین اجمالی دیدگاه

آیت اللــه اراکــی در بحــث مکاســب محرمــه، والیــت مطلقــۀ 
ــه  ــرای فقی ــا را ب ــدود و افت ــرای ح ــی اج ــد، ول ــی می کن ــه را نف فقی

می دانــد. ثابــت  جامع الشــرایط 
ــه  ــتادش آیت الل ــع اس ــه از درس بی ــی ک ــی در تقریرات ــه اراک آیت الل
ــد کــه  ــزدی نوشــته اســت، اشــاره می کن ــری ی ــم حائ شــیخ عبدالکری
اگــر صبــی فحــش بدهــد مســتوجب تعزیــر اســت؛ گویــی تعزیــر را 
قاعــده ای عمومــی ارزیابــی می کنــد کــه در همــۀ محرمــات می توانــد 

اجــرا شــود. 
ــروف  ــه مع ــر ب ــی ام ــۀ عمل  مرتب

ً
ــرا ــی ظاه ــه اراک ــن آیت الل همچنی

ــه  ــه اســت. در یــک اســتفتا پیرامــون عمــل ب و نهــی از منکــر را پذیرفت
ــروف  ــه مع ــر ب ــاب ام ــع، از ب ــار ممتن ــد اجب ــح می کن ــت تصری وصی
جایــز اســت. در اثــر تألیفــی خــود در مکاســب محرمــه در بحث رشــوه 
می گویــد در صــورت امتنــاع تأدیــۀ اجــرت مســتحق، می تــوان از بــاب 
امــر بــه معــروف ممتنــع را مجبــور کــرد. آیت اللــه اراکــی در تقریــرات 
ــود دارد.  ــروف وج ــه مع ــر ب ــار در ام ــۀ اجب ــد مرتب ــح می کن ــع تصری بی

در جــای دیگــری از ایــن کتــاب، تصریــح می کنــد هــر معروفــی 
مســتلزم امــر بــه معــروف اســت، ولــی بــرای متصــدی آن کــه هــر کــس 
ــه  ــته ب ــت و بس ــخص اس ــه ش ــم ب ــر قائ ــه ام ــا اینک ــد، ی ــد باش می توان
ُعــوا أیِدَیُهمــا« 

َ
اقط

َ
 ف

ُ
ة

َ
 َو الّســاِرق

ُ
اطــالق و تقییــد ادلــه ای چــون »الّســاِرق

متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه اســتدالل بــر حکــم بــا آیــۀ اجــرای حــد 
ــر و  ــانی ام ــۀ لس ــوع در مرتب ــدی، موض ــوع تص ــرح موض ــرقت و ط س
نهــی نیســت، بلکــه بحــث مرتبــۀ اقدامــات قهرآمیــز اســت. آیت اللــه 
اراکــی در بحــث شــرط فعــل از کتابــی کــه در موضــوع خیــارات نوشــته 
اســت، پــس از ســخن گفتــن دربــارۀ وجــوب تکلیفــی وفــای بــه شــرط، 
از جــواز اجبــار در صــورت امتنــاع مشــروط علیه ســخن گفتــه اســت. 
ــرای  ــی ب ــد وجه ــی باش ــوب تکلیف ــرف وج ــر ص ــد اگ ــان می گوی ایش
ــد آن  ــرب و مانن ــا ض ــد ب ــروف هرچن ــه مع ــر ب ــی ام ــت ول ــار نیس اجب
واجــب اســت. اگــر در کنــار وجــوب تکلیفــی، حکــم وضعــی و حــق 

هــم مطــرح باشــد، اجبــار ممکــن اســت. 

مستندات
نعــم مــا کان شــأنا للفقیــه الجامــع للشــرائط هــو إجــراء الحــدود و 
اإلفتــاء و القضــاء و الوالیــة علــی الغیــب و القصــر، و أیــن ذلــك مــن 
ي حفــظ ثغــور المســلمین عــن تعــدي أیــدي الفســقة و الکفــرة 

ّ
تصــد

ــن  ــرة ع ــدي الکف ــع أی ــم و رف ــظ حوزته ــهم و حف ــر معاش و إدارة أم
ــهم. رؤوس

ــم: مؤسســۀ در راه  ــة، ق ــی، المکاســب المحرم اراکــی، محمدعل
ــق، 1413ق.، ص94. ح

کتــاب البیــع تقریــرات آیت اللــه اراکــی از درس بیــع آیت اللــه 
ــث  ــت. بح ــراه اس ــرر هم ــی مق ــا حواش ــه ب ــوده ک ــزدی ب ــری ی حائ
مربــوط بــه والیــت فقیــه ناقــص مانــده اســت. طبــق تحقیــق محســن 
کدیــور، مصحــح کتــاب )رضــا اســتادی( آن را حــذف کــرده و ناگهــان 
بــه والیــت عــدول مؤمنیــن پــرش کــرده اســت. کدیــور بخــش 
محــذوف را تصحیــح و منتشــر کــرده کــه در آن والیــت مطلقــۀ فقیــه 

ــت. ــده اس ــی ش نف
https://kadivar.com/15840  :نک

إذن  و  المعاملـة  خصوصّیـات  لتمـام  الولـي  مباشـرة  صـورة  أّمـا  و 
الصبـّي  لمجـّرد إجـراء الصیغـة، فمّمـا ال مانـع منهـا، إذ ال دلیـل علی 
مسـلوبّیة عبـارة الصبـي و عدم ترتیـب أثر علیهـا أصال، کیـف و عبارته 
ه، و 

ّ
فـي الصـالة مؤثـرة علـی ما مـّر من کـون العبـادة مسـتحّبة فـي حق

کـذا فحشـه موجـب لتعزیـره، بـل علـی هـذا ال مانع مـن توکیـل الغیر 
قـة بهذا الغیـر، من دون 

ّ
إّیـاه في مجـّرد إجـراء الصیغـة للمعاملة المتعل
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حاجـة إلـی إذن ولّیه هنا. نعـم في إجـراء الصیغة لمعاملة نفسـه یحتاج 
إلـی إذنـه حّتـی یصـّح  اسـتناد المعاملة إلـی الولي.

اراکــی، محمدعلــی، کتــاب البیــع، تقریــر درس عبدالکریــم حائری 
یــزدی، قــم: انتشــارات اســماعیلیان، 1415ق.، 1/ 249.

فنقول: الحّق  انّ  مطلق الوجوب و لو کان عینیا تعیینیا ال ینافي جواز أخذ 
األجرة و ال یکون أکل المال في مقابله أکال بالباطل کما یقال إنّ  الواجب 
العیني التعییني یکون اإلنسان مقهورا علی فعله، و لو امتنع یجوز إجباره من 
ف استیفاء العمل علی طیب نفسه فال یکون 

ّ
باب األمر بالمعروف، فال یتوق

مخّیرا فیکون أکل المال بإزائه أکال بالباطل.
ــۀ در راه  ــم: مؤسس ــة، ق ــب المحرم ــی، المکاس ــی، محمدعل اراک

حــق، 1413ق.، ص50.

ق الطیب مع اإلکراه ال وجه لتخصیص 
ّ

ثّم  علی القول اآلخر، أعني: تحق
اإلجبار بالحاکم بما هو حاکم و صاحب والیة، فإنّ  معنی والیته أّنه یقوم مقام 
من هو ولّیه کالصغیر و الغائب أو الممتنع، غایة األمر هما قاصران و هذا 
ق هنا، نعم 

ّ
ی علیه، و هذا غیر متحق

ّ
مقّصر، فیفعل الحاکم ما کان فعال للمول

من باب األمر بالمعروف جاز أن یجبره و لکن هذا لیس شأنه من حیث هو 
حاکم کما هو واضح. و یجري هذا الکالم في باب الشروط الفعلّیة أیضا إذا 
امتنع المشروط علیه عن الوفاء، حیث یفتون بإجبار الحاکم، فإّنه یرد أیضا أّنه 
ی 

ّ
یه فعل المول

ّ
ها تصد

ّ
ها، ألنّ  محل

ّ
إن کان من باب الوالیة فلیس هذا محل

علیه القاصر أو المقّصر، و إن کان من باب األمر بالمعروف فلیس وظیفة 
 أن یقال: وجه االختصاص به أّنه ذو قّوة و اقتدار و 

ّ
للحاکم بما هو حاکم، إال

ن من اإلجبار دون غیره بحسب الغالب.
ّ
تمک

اراکــی، محمدعلــی، کتــاب البیــع، تقریــر درس عبدالکریــم حائری 
یزدی، قــم: انتشــارات اســماعیلیان، 1415ق.، 1/ 351-350.

 أّوال من تأسیس األصل فنقول: کل معروف 
ّ

إذا عرفت هذا فال بد
علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، فإن علم أّنه وظیفة شخص خاص 
کوالیة األب علی مال ولده الصغیر، أو صنف خاص کالقضاء و اإلفتاء أو 
  من یقدر علی القیام به کاألمر بالمعروف، فال إشکال في شيء من 

ّ
کل

ذلك، و إن لم یعلم ذلك و احتمل کونه مشروطا في وجوده أو وجوبه بنظر 
  أحد 

ّ
شخص خاص، فإن کان لدلیل هذا التصّرف إطالق في جوازه لکل

  َو 
ُ

لّساِرق
َ
ا من دون اشتراط إذن أحد، کما لو کان علی سبیل المثال آلیة 

بإذن شخص  التقیید  أو علم من  دلیله  ْیِدَیُهما إطالق، 
َ
أ ُعوا 

َ
ط

ْ
اق

َ
ف   

ُ
ة

َ
الّساِرق

ب علی 
ّ
 فال إشکال أّنه لو کان هنا أثر شرعي مرت

ّ
خاص فهو المّتبع، و إال

الوالیة بأحد الوجهین فأصالة عدم الوالیة جاریة لنفي ذلك األثر، و کذلك 
لنفي نفس الوالیة - حیث إّنها من مجعوالت الشرع - و لکن ال یثبت بهذا 

  أحد.
ّ

ي کل
ّ

األصل جواز تصد

اراکــی، محمدعلــی، کتــاب البیــع، تقریــر درس عبدالکریــم حائری 
یزدی، قــم: انتشــارات اســماعیلیان، 1415ق.، 2/ 20.

الثانیـة: فـي شـرط الفعـل بعـد القـول بالوجـوب التکلیفـي، هـل 
یجـوز اإلجبـار لـو امتنـع أو ال؟ التحقیـق أن یقـال: المسـألة مبتنیـة 
ـا أو ملکا 

ّ
علـی أّنـه هـل یسـتفاد فـي شـرط الفعـل وضـع أعنـي: حق

الفعـل  إلـی  بالنسـبة  علیـه  المشـروط  عهـدة  علـی  لـه  للمشـروط 
 صـرف التکلیـف ؟ فـإن کان الثانـي فال وجه 

ّ
المشـروط، أو لیـس إال

لإلجبـار و إّنمـا یجـب األمـر بالمعروف و لـو کان بالضـرب و نحوه. 
إذ هـو حینئـذ کنفـس  بـه،  القـول  لعـدم  فـال وجـه  األّول  کان  إن  و 
الثمـن و المثمـن و سـائر الحقـوق المالّیـة التـي تکـون ألحـد علـی 
ذّمـة آخر حیـث یطالبـه الغریم، فـإن امتنع یجبـره الحاکـم، و الفرق 
بیـن اإلجبـار هنـا و فـي مسـألة األمـر بالمعروف أّنـه ال یجـوز هناك 
األخـذ مـن مالـه لو امتنـع بعد اإلجبـار أیضا، و أّمـا هنـا فللحاکم أن 
یأخـذ مـن مالـه شـیئا و یعطیه خّیاطـا آخر حّتـی یخیط الثـوب بأجرة 
یة الوجـه األّول. و  مـن مـال المشـروط علیـه، و قد عرفـت سـابقا تقو
الحاصـل: المـدرك فـي المقـام مع سـائر المقامـات مّتحـد، فإّما أن 
  و التفکیك 

ّ
 ، و إّما نقـول به فـي الـکل

ّ
نقـول بعـدم اإلجبـار في الـکل

ـق الحـق حصـول الفعـل بطیب 
ّ
ال وجـه لـه، نعـم إن أخـذ فـي متعل

نفـس الفاعـل کان حینئـذ عـدم اإلجبـار ألجـل عـدم الموضـوع، و 
ـق الحّق  

ّ
أّمـا بعـد إطالقـه بحیث یکـون ما جـاء باإلجبـار عیـن متعل

فـال وجـه للعـدم، و کـذا لـو جعـل أحـد األمریـن إّمـا الخیاطـة و 
قـا بالخیاطـة و 

ّ
إّمـا الفسـخ فکذلـك، و أّمـا بعـد جعـل الحـّق  متعل

ـوا و »المؤمنون.« فال 
ُ
ْوف

َ
اسـتظهار انعقـاده مـن الشـارع أیضا بدلیـل أ

وجـه للتفکیـك، هـذا حاصـل الـکالم فـي اإلجبار.
حق،  راه  در  مؤسسۀ  قم:  الخیارت،  محمدعلی،  اراکی، 

1414ق.،501-500.

س: شــخصی وصیــت بــه ثلــث کــرده، بعضــی از ورثــه نســبت بــه 
ــایر  ــرای س ــا ب ــد، آی ــاع می کن ــت امتن ــه وصی ــل ب ــود از عم ــهم خ س
ورثــه جایــز اســت او را اجبــار کــرده و از ســهم او برداشــته و بــه مصــرف 

وصیــت برســانند؟ 
ــا اجــرای  ــت ی ــت اســت، اگــر تولی ــه وصی ج: ارث بعــد از عمــل ب
ــه  ــل ب ــود عم ــهم خ ــی در س ــر کس ــوده ه ــه ب ــاد ورث ــا آح ــت ب وصی
وصیــت میکنــد و اجبــار ممتنــع جایــز نیســت مگــر از بــاب امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر و اگــر تولیــت عمــل بــه وصیــت بــا مجمــوع 

ــع شــرط اســت. ــه باشــد اجــازۀ ممتن ورث
ــر  ــارات دفت ــم: انتش ــائل، ق ــح المس ــی، توضی ــی، محمدعل اراک

ــم، 1371ش.، 592-591. ــه ق ــوزه علمی ــالمی ح ــات اس تبلیغ
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را در آخر رساله ضمن عنوان »احکام حدی که برای بعضی از گناهان مقرر 
شده« آورده است. به نظر می رسد آیت الله بروجردی »قاعدۀ التعزیر لکل 

عمل محرم« را علی المبنی می پذیرد.

مستندات
... و لذا عاّمه و خاّصه در این ابواب همه ذکر مرجعّیت حاکم را نموده اند، 
و نیز عبارت: »الحاکم ولّي  الممتنع« و »السلطان ولّي  من الولّي  له« - که 
 تعبیر فقهاست، نه حدیث - مربوط به همان باب است که محل تسالم 

ً
ظاهرا

فریقین است و مربوط به عموم والیت فقیه که استدالل به آن ها برای این 
مطلب فرموده اید نیست. 

العظمی  الله  آیت  مؤسسۀ  قم:  استفتائات،  سیدحسین،  بروجردی، 
بروجردی، 1388ش.، 2/ 476-475.

ت آن چه 
ّ

س 5 - زیدی پسری دارد در سن بیست سالگی، در این مد
الزمۀ تکلیف شرعی پدر بوده از حیث تربیت و سواد و امر به معروف و نهی 
 پسر از تنبلی و کاهلی 

ً
از منکر کوشش خود را نموده و کوتاهی نکرده، فعال

نماز نمی خواند، پدر مکّرر او را نصیحت نموده و او را زده است فائده ای 
نکرده، و در خانه کج خلقی می کند و پدر را اذّیت می کند، آیا پدر می تواند او 
را از خانه بیرون کند؟ و بیرون کردن او داخل در قطع رحم نیست ؟ ج - بیرون 
  متنّبه شده نماز بخواند و دین دار شود، و قطع رحم هم نشده، 

ّ
کند او را لعل

بلکه اعانت دربارۀ اوست.
العظمی  الله  آیت  مؤسسۀ  قم:  استفتائات،  سیدحسین،  بروجردی، 

بروجردی، 1388ش.، 1/ 436.

و بما ذکرناه یظهر أن مراده علیه السالم بقوله في المقبولة: »حاکما« 
هو الذي یرجع إلیه في جمیع األمور العاّمة االجتماعیة التي ال تکون من 
وظائف األفراد و ال یرضی الشارع أیضا بإهمالها - و لو في عصر الغیبة و 
عدم التمکن من األئمة علیهم السالم - و منها القضاء و فصل الخصومات. 
م فنقول: إن المترائی من بعض األخبار 

ّ
و لم یرد به خصوص القاضي، و لو سل

أنه کان شغل القضاء مالزما عرفا لتصدي سائر األمور العاّمة البلوی کما في 
خبر إسماعیل بن سعد عن الرضا علیه السالم: »و عن الرجل یموت بغیر 
ی 

ّ
  شراء خدمه و متاعه من غیر أن یتول

ّ
وصیة و له ورثة صغار و کبار، أ یحل

القاضي بیع ذلك ؟« و بالجملة کون الفقیه العادل منصوبا من قبل األئمة 
علیهم السالم لمثل تلك األمور العاّمة المهمة التي یبتلی بها العاّمة مما ال 
إشکال فیه إجماال بعد ما بیناه، و ال نحتاج في إثباته إلی مقبولة ابن حنظلة، 

غایة األمر کونها أیضا من الشواهد، فتدّبر.
المسافر،  و  الجمعة  صالة  فی  الزاهر  البدر  حسینعلی،  منتظری، 
تقریر درس سیدحسین بروجردی، قم: مکتب آیة الله العظمی المنتظری، 

1416ق.، 79.

تبیین اجمالی دیدگاه
آیت الله بروجردی در استفتائی که نظر وی دربارۀ والیت فقیه از جمله 
والیت مطلقۀ فقیه را می پرسند، والیت مطلقه را به دلیل ضعف سندی و 
داللی روایات و مشهور نبودن آن به صورت شهرت فتوائی نزد فقهای متقدم 
قابل اثبات نمی داند. در کتاب البدر الزاهر اصل والیت فقیه در امور عامه که 
همان حسبیه باشد را پذیرفته، ولی از محدودۀ آن سخنی به میان نیاورده است 

که حکومت را شامل می شود یا نمی شود.
موجود  بروجردی  آیت الله  از  روشنی  نظر  عملی  منکر  از  نهی  دربارۀ 
نیست؛ زیرا رسالۀ توضیح المسائل آیت الله بروجردی در سایت منسوب 
به ایشان۱ و نیز در نرم افزار جامع فقه اهل بیت)ع( اصال باب امر به معروف و 
نهی از منکر را ندارد. در استفتائات نیز به موضوعاتی همانند مرتبۀ سوم نهی 
از منکر و بحث تعزیر نپرداخته است، به جز اینکه تعزیرات منصوص شرعی 

1.نک:
http://ayatollahbroujerdi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%-
a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-
%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d
9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
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3 محمدتقی بهجت

تبیین اجمالی دیدگاه
ـــر  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوم ام ـــۀ  س ـــت مرتب ـــه بهج آیت الل
)مســـتلزم ضـــرب و جـــرح( را در صورتـــی کـــه اجـــازه از شـــخص 
امـــام معصـــوم)ع( یـــا نایـــب خـــاص آن حضـــرت داشـــته باشـــد، 
مجـــاز می دانـــد و در مجتهـــد جامع الشـــرایط تأمـــل می کنـــد؛ 
 احتیـــاط واجـــب می کنـــد. در 

ً
در نتیجـــه فتـــوا نمی دهـــد و صرفـــا

اســـتفتائات ایشـــان نیـــز بـــه همیـــن مطلـــب اشـــاره شـــده اســـت. 
در خصـــوص تعزیـــر نیـــز ذیـــل اســـتفتائی دربـــارۀ غاصـــب، بـــه 
صـــورت مطلـــق در گنـــاه کبیـــره تعزیـــر را بـــه تشـــخیص حاکـــم 

ــد. ــت می دانـ ــرع ثابـ شـ
نگارنـــده هیـــچ گـــزارش مکتوبـــی از آیت اللـــه بهجـــت نیافـــت 
ــاگردان  ــد. شـ ــته باشـ ــه نوشـ ــت فقیـ ــارۀ والیـ ــرش را دربـ ــه نظـ کـ
آیت اللـــه بهجـــت دربـــارۀ والیـــت فقیـــه از ایشـــان نقل قول هایـــی 
کرده انـــد کـــه بـــه دلیـــل اختالفـــات جـــدی در گزارش هـــا از ذکـــر 

آن هـــا صرف نظـــر می شـــود.

مستندات
ــی دارد: اول:  ــر مراتب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب »1610« ام
ــم 

ّ
ــوم: متأل ــان، س ــه زب ــردن ب ــار ک ــد، دوم: اظه ــی می باش ــکار قلب ان

کــردن معصیــت کار بــه قــدری از زدن، کــه تفصیــل مراتــب در مســئله 
ــر  ــه ه ــن، ب ــدون گفت ــان ب ــر انس ــن اگ ــر ای ــا ب ــد. بن ــد آم ــد خواه بع
ــد  ــان ده ــت کار نش ــه معصی ــود را ب ــی خ ــی قلب ــر ناراحت ــیلۀ دیگ وس
ــان امــر  ــا زب ــرك معصیــت شــود، الزم نیســت ب ــن کار موجــب ت و ای
بــه معــروف و یــا نهــی از منکــر بنمایــد، البتــه در صورتــی کــه هیــچ 
گونــه اشــکال شــرعی دیگــری در ایــن کار نباشــد، و اگــر چــاره ای در 
ــر  ــات خفیف ت ــد درج ــاز بای ــت، ب ــی نیس ــار زبان ــز اظه ــن کار بج ای
ــد  ــان بدان ــر انس ــد. »1611« اگ ــه نمای ــن کار مالحظ ــام ای را در انج
ــه  ــر ب ــد منج ــی بنمای ــری از معصیت ــد جلوگی ــه بخواه ــی ک در صورت
ایجــاد جــرح و یــا قتــل خواهــد شــد، بنــا بــر اظهــر بــدون اجــازه امــام 
 
ً
معصــوم علیــه الســالم یــا کســی کــه از طــرف آن حضــرت مســتقیما

ــازه  ــا اج ــا ب ــد. و آی ــن کار را بکن ــد ای ــت، نبای ــوص اس ــب مخص نای



گروه بررسی های راهبردی میراث

21

ــورد  ــد؟ م ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــرایط می توان ــع الش ــد جام مجته
ــروح  ــه مج ــر ب ــن کار منج ــه ای ــد ک ــر نمی دان ــی اگ ــت؛ ول ــل اس تأم
ــر  ــا ب ــد، بن ــن را می ده ــال ای ــی احتم ــود ول ــل می ش ــا قت ــردن و ی ک
 از طــرف امــام معصــوم علیــه الســالم 

ً
احتیــاط واجــب بایــد مســتقیما

ــع  ــد جام ــرف مجته ــا از ط ــرت و ی ــوص آن حض ــب مخص ــا نای و ی
الشــرایط اجــازه داشــته باشــد.

دفتـــر  قـــم:  المســـائل،  توضیـــح  محمدتقـــی،  بهجـــت، 
.314 1386ش.،  بهجـــت،  آیت الله العظمـــی 

ـــی  ـــر آیت الله العظم ـــم: دفت ـــتفتائات، ق ـــی، اس ـــت، محمدتق بهج
بهجت، 1386ش.،  3/ 143-142.

»١6١٠« امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد:
اول: انکار قلبی می باشد؛
دوم: اظهار کردن به زبان؛

ـــم کـــردن معصیـــت کار به قـــدری از زدن، کـــه 
ّ
ســـوم: متأل

ــد. ــد آمـ ــد خواهـ ــئله بعـ ــب در مسـ ــل مراتـ تفصیـ

ــیله دیگـــر  ــه هـــر وسـ ــان بـــدون گفتـــن، بـ ــر انسـ بنابرایـــن اگـ
ــن  ــد و ایـ ــان دهـ ــت کار نشـ ــه معصیـ ــود را بـ ــی خـ ــی قلبـ ناراحتـ
کار موجـــب تـــرک معصیـــت شـــود، الزم نیســـت بـــا زبـــان امـــر 
بـــه معـــروف و یـــا نهـــی از منکـــر بنمایـــد، البتـــه در صورتـــی کـــه 
ــر  ــد، و اگـ ــن کار نباشـ ــری در ایـ ــرعی دیگـ ــکال شـ ــه اشـ هیچ گونـ
ــد  ــاز بایـ ــی نیســـت، بـ ــار زبانـ ــز اظهـ ــن کار به جـ ــاره ای در ایـ چـ

ــد. ــه نمایـ ــن کار مالحظـ ــام ایـ ــر را در انجـ ــات خفیف تـ درجـ

از  جلوگیری  بخواهد  که  صورتی  در  بداند  انسان  اگر   »١6١1«
اظهر  بنابر  قتل خواهد شد،  یا  و  ایجاد جرح  به  بنماید منجر  معصیتی 
آن حضرت  از طرف  که  یا کسی  علیه السالم  امام معصوم  اجازه  بدون 
اجازه  با  آیا  و  بکند.  را  کار  این  نباید  است،  مخصوص  نایب   

ً
مستقیما

مجتهد جامع الشرایط می تواند این کار را انجام دهد؟ مورد تأمل است، 
قتل می شود  یا  و  به مجروح کردن  این کار منجر  اگر نمی داند که  ولی 
 از طرف 

ً
ولی احتمال این را می دهد، بنابر احتیاط واجب باید مستقیما

امام معصوم علیه السالم و یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف 
مجتهد جامع الشرایط اجازه داشته باشد.

ــایت  ــائل«، سـ ــح المسـ ــاله توضیـ بهجـــت، محمدتقـــی، »رسـ
ــۀ 6370. ــمی، شناسـ رسـ

ــل دروغ،  ــر ـ مثـ ــری دیگـ ــا منکـ ــر بـ ــی ازمنکـ ــا نهـ ٣٨6٣. آیـ
ــز اســـت؟   ــا... ـ جایـ تهدیـــد و ارعـــاب یـ

ج. اگر منکر دیگر بر وجه محّرم است، خیر، جایز نیست.
ـــۀ  ـــمی، شناس ـــایت رس ـــتفتائات«، س ـــی، »اس ـــت، محمدتق بهج

.6398

٣٨55. گشـــت زنی و نظـــارت در اماکـــن عمومـــی، بـــه عنـــوان 
ـــر  ـــا غی ـــیجیان ی ـــرای بس ـــی ب ـــد اجتماع ـــا مفاس ـــورد ب ـــارزه و برخ مب

ـــی دارد؟   ـــه حکم ـــا، چ آن ه
ج. برای ردع از منکرات با وجود شرایط مانعی ندارد.

ـــۀ  ـــمی، شناس ـــایت رس ـــتفتائات«، س ـــی، »اس ـــت، محمدتق بهج
.6390

ـــده،  ـــب ش ـــب غص ـــد مرتک ـــم و عم ـــا عل ـــه ب ـــب ک 5657. غاص
ـــود؟  ـــر ش ـــد تعزی ـــا بای آی

ج. تعزیر در گناه کبیره و با تشخیص حاکم شرع است.
ـــی  ـــر آیت الله العظم ـــم: دفت ـــتفتائات، ق ـــی، اس ـــت، محمدتق بهج

بهجـــت، 1386ش.،  4/ 314.
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میرزا جواد تبریزی 4
تبیین اجمالی دیدگاه

ــر  ــدم تأثی ــب و ع ــت مرات ــا رعای ــوم ب ــۀ  س ــه مرتب ــزی ب ــه تبری آیت الل
ــد،  ــوا می ده ــرع فت ــم ش ــتیذان از حاک ــورت اس ــۀ  اول و دوم در ص مرتب
هرچنــد در اینکــه ایــن مرحلــه مصــداق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
باشــد اشــکال می کنــد. آیت اللــه تبریــزی نهــی از منکــر در صورتــی کــه 
ــرح،  ــورت ج ــد و در ص ــز نمی دان ــد را جای ــل باش ــا قت ــرح ی ــتلزم ج مس
ــه  ــد. البت چــه عمــدی باشــد و چــه غیرعمــدی، ضمــان را ثابــت می دان
ــود، در  ــب ش ــان او مترت ــر از ج ــزی مهم ت ــل چی ــت فاع ــر معصی ــر ب اگ
اینجــا امــام)ع( و حاکــم شــرعی جایــز اســت ایــراد جــرح کننــد و در ایــن 
صــورت ضمــان نیــز منتفــی می شــود. بــه نظــر ایشــان هتــک حرمــت و 
ریختــن خــون بــرای نهــی از منکــر خــود حــرام اســت، مگــر اینکــه بــاب 
 آیت اللــه تبریــزی در بــاب تعزیــرات، قاعــده 

ً
تزاحــم اقتضــاء کنــد. ظاهــرا

فقهــی »التعزیــر لــکل عمــل محــّرم« را می پذیــرد. بــه نظــر وی، والیــت 
فقیــه بــه صــورت مقیــده و در امــور حســبیه قابل اثبــات اســت؛ بــه ایــن 
عنــوان کــه دایــره مصادیــق امــور حســبیه توســعه یافتــه و حکومــت نیــز 

جزئــی از آن اســت.

مستندات
لألمر بالمعروف و النهي عن المنکر مراتب:

 األولـی: اإلنـکار باللسـان و القول بـأن یعظه و ینصحـه و یذکر له ما 
ه سـبحانه للعاصیـن من العقـاب األلیم و العذاب فـي الجحیم 

ّ
 الل

ّ
أعـد

ـه تعالی للمطیعیـن من الثواب الجسـیم و الفوز 
ّ
ه الل

ّ
أو یذکـر له مـا أعد
في جنـات النعیم. 

تـرك  أو  المنکـر  کراهـة  إظهـار  بمعنـی  بالقلـب  اإلنـکار  الثانیـة: 
 عنه 

ّ
المعـروف إّمـا بإظهـار االنزعـاج مـن الفاعـل أو االعراض و الصـد

أو تـرك الـکالم معـه أو نحـو ذلـك من فعـل أو ترك یـدل علـی کراهة ما 
منه.  وقـع 

ـــة،  ـــن المعصی ـــرادع ع ـــم ال ـــرب المؤل ـــد بالض ـــکار بالی ـــة: االن الثالث
و لـــکل واحـــدة مـــن هـــذه المراتـــب مراتـــب أخـــف و أشـــد، و 
ـــة  ـــة الثانی ـــم المرتب ـــع تقدی ـــب م ـــذه المرات ـــن ه ـــب بی ـــهور الترتی المش
ـــر  ـــي الزج ـــا ف ـــي کافی ـــکار القلب ـــار االن ـــإن کان إظه ـــی، ف ـــی األول عل
ـــره  ـــك أنک ـــف ذل ـــم یک ـــإن ل ـــان، ف ـــر باللس ـــه، و إال أنک ـــر علی اقتص
بیـــده، و لکـــن الظاهـــر تقدیـــم االنـــکار باللســـان علـــی االنـــکار 
القلبـــي کمـــا تقـــدم، و قـــد یلـــزم الجمـــع بینهمـــا. و أمـــا القســـم 
ـــي  ـــوط ف ـــل األح ـــن، ب ـــر األولی ـــدم تأثی ـــی ع ـــب عل ـــو مترت ـــث فه الثال
ـــرعي و  ـــم الش ـــن الحاک ـــتیذان م ـــه االس ـــع مراتب ـــم بجمی ـــذا القس ه
ــر  ــن المنکـ ــي عـ ــروف و النهـ ــر بالمعـ ــن األمـ ــه مـ ــي کونـ إال ففـ
ـــي  ـــورة ف ـــب المذک ـــف المرات ـــم تک ـــألة 1273(: إذا ل ـــکال. )مس إش
ـــان،  ـــل وجه ـــرح و القت ـــی الج ـــال إل ـــواز االنتق ـــي ج ـــل فف ردع الفاع
ـــو  ـــر عض ـــی کس ـــف عل ـــذا إذا توق ـــدم، و ک ـــا الع ـــوالن أقواهم ـــل ق ب
ـــاج  ـــلل أو اعوج ـــو کش ـــة عض ـــا، أو إعاب ـــل أو غیرهم ـــد أو رج ـــن ی م
أو نحوهمـــا، فـــإن األقـــوی عـــدم جـــواز ذلـــك، و إذا أدی الضـــرب 
ـــه  ـــري علی ـــان. فتج ـــوی الضم ـــدا - فاألق ـــأ أو عم ـــك - خط ـــی ذل إل
ـــأ.  ـــة إن کان خط ـــدا، و الخطائی ـــة، إن کان عم ـــة العمدی ـــکام الجنای أح
ـــی  ـــب عل ـــك إذا کان یترت ـــرعي ذل ـــم الش ـــام و الحاک ـــوز لإلم ـــم یج نع
معصیـــة الفاعـــل مفســـدة أهـــم مـــن جرحـــه أو قتلـــه، و حینئـــذ ال 

ـــه. ـــان علی ضم
تبریزی، جواد، منهاج الصالحین، قم: مدین، 1426ق.، 1/ 362.

خـــوة واالقـــارب مـــن شـــأنه 
ُ
ســـؤال ]1694[ إذا کان ضـــرب األ

ـــم  ـــرات، أو دفعه ـــکاب المنک ـــن ارت ـــم م ـــم، ویمنعه ـــح حاله أن یصل
ـــم ال  ـــة إذا کان آباؤه ـــوز خاص ـــل یج ـــرعیة، فه ـــات الش ـــو الواجب نح
یلتفتـــون إلـــی هـــذه النواحـــي، وال یمانعـــون فـــي قیامـــي بذلـــك ؟ 
بـــإذن 

ّ
الخوئـــي؛ ال یجـــوز ضـــرب القاصریـــن للمصلحـــة إال

ـــا  ـــم، م ـــه ردعه ـــی ب ـــا یرج ـــأس بم ـــال ب ـــون ف ـــا البالغ ـــم، وام أولیائه
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 للدیـــة، إذا لـــم یرتدعـــوا بغیـــر 
ً
 موجبـــا

ً
 مبرحـــا

ً
لـــم یکـــن ضربـــا

ـــی  ـــاف إل ـــزي؛ یض ـــم. التبری ـــه العال
ّ
ـــن، والل ـــن کالم خش ـــرب م الض

ـــن  ـــی اذن م ـــاج إل ـــن فیحت ـــرب البالغی ـــا ض ـــره: وأم ـــدس س ـــه ق جواب
ـــول  ـــث ان دخ ـــوط، حی ـــی االح ـــوارده عل ـــي م ـــرعي ف ـــم الش الحاک
ـــر. ـــر ظاه ـــر غی ـــن المنک ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــي األم ـــرب ف الض
الشـهیدة،  الصدیقـة  دار  قـم:  النجـاة،  صـراط  جـواد،  تبریـزی، 

.541  /3 1391ش.، 

سـؤال ]1704[ هـل یجـوز األمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنکر 
إذا کانـا یسـتوجبان سـفك الدماء المحرمـة، وانتهاك الحرمات ؟ بسـمه 
تعالـی؛ إنمـا یجـب األمـر بالمعـروف والنهي عـن المنکـر إذا لم یکن 

ـه العالم.
ّ
فـي البیـن محذور شـرعي آخـر، والل

الشـهیدة،  الصدیقـة  دار  قـم:  النجـاة،  صـراط  جـواد،  تبریـزی، 
.545  /3 1391ش.، 

سـؤال ]1691[ لـو توقـف األمـر أو النهـي علـی ارتـکاب محـرم 
أو تـرك واجـب، فهـل یجـب حینئـذ؟ الخوئـي؛ هـذا داخـل فـي بـاب 
التزاحـم، کمـا لـو کان األمـر بالمعـروف أو النهـي عن المنکـر أهم من 
الواجـب أو الحـرام، کمـا إذا توقـف النهـي عن قتـل النفـس المحترمة 

ـه العالم.
ّ
علـی التصـرف فـي مـال الغیـر، والل

الشـهیدة،  الصدیقـة  دار  قـم:  النجـاة،  صـراط  جـواد،  تبریـزی، 
.540  /3 1391ش.، 

لو تعدی أحد الخصمین أو الغرماء سنن الشرع عّرفه الحاکم خطأه 
مایوجب  علی   

ً
مقتصرا حاله  بحسب  أّدبه  عاد  فإن  زجره  عاد  فإن  برفق 

 بأن ینسب إلی 
ً
التعدي بارتکاب ما الیجوز شرعا النمط. أقول: لو کان 

 أو إلی القاضي الجور والمیل عن الحق، أو کان 
ً
الشاهد الکذب عمدا

فعله اهانة وایذاءً  لخصمه أوالشاهد أو القاضي وغیر ذلك، فإن کان ذلك 
الحاکم  ه عّرفه 

ّ
أو احتمل الجهل في حق  

ً
لجهله بعدم جواز ذلك شرعا

التعریف  بعد  إلیه  فإن عاد  الجاهل،  تعلیم  خطأه؛ ألّن  ذلك یدخل في 
فاّن   اّدبه  ولوعاد  المنکر  النهي عن  في عنوان  الزجر  زجره حیث یدخل 
 أو یکون من التعزیر 

ً
التادیب یدخل في عنوان المنع عن المنکر عنه عمال

أّن   بالمعروف  األمر  بحث  في  ذکرنا  ولکن  الحرام.  من  ارتکبه  ما  علی 
في  یدخل  ال  أّنه 

ّ
إال بالمعروف  األمر  مراتب  من   

ّ
یعد وان   

ً
عمال النهي 

الواجب الکفائي.
تبریـزی، جواد، تنقیح مبانـی األحکام، قم: دار الصدیقة الشـهیدة، 

1387ش.، 1/ 69؛ همـو، أسـس القضاء و الشـهادة، قـم: دار الصدیقة 
الشهیدة، 1387ش.، 67.

سؤال ]609[ 
1. هل یجوز لأب ضرب ابنه إذا کان ابنه وصل سنَّ  البلوغ ؟ 

همـا ولکـن ال 
ّ

2. هـل یعاقـب االبـن إذا کان یطیـع والدیـه وال یعق
یوجـد فـي قلبه حبٌّ  لهمـا وال یِکنُّ  لهما أي مشـاعر؟ بسـمه تعالی؛ إذا 
توقـف النهـُي  عن المنکـر علی الضـرب وجب الضرب علـی األب بما 
ُیحتمـل تحقـق النهـي عـن المنکـر من الضـرب، وأمـا المحبـة القلبیة 
للوالـد أو الوالـدة لیسـت واجبـة، وإنمـا الواجب هـو المعاشـرةُ  معهما 

ـه العالم.
ّ
بالمعـروف، والل

الشـهیدة،  الصدیقـة  دار  قـم:  النجـاة،  صـراط  جـواد،  تبریـزی، 
.219  /6 1391ش.، 

ــل  ــد تحـ ــّي  الواجـ ــة )لـ ــراده روایـ ــون مـ ــل أن یکـ ــه یحتمـ فإّنـ
ـــدم  ـــد تق ، وق

ً
ـــا ـــواب أیض ـــد الج ـــّم  واج ـــا تع ـــوی أّنه ـــه(، بدع عقوبت

ـــار  ـــوی االعس ـــو بدع ـــن ول ـــن اداء الدی ـــع ع ـــم الممتن ـــث حک ـــي بح ف
ـــاده  ـــد عن ـــواب بع ـــه بالج ـــل: إنّ  الزام ـــال، وقی ـــد الم ـــا واج أنّ  ظاهره
ـــو  ـــا ول ـــر بمراتبهم ـــن المنک ـــي ع ـــروف والنه ـــر... بالمع ـــون لأم یک

باالنتهـــاء إلـــی الضـــرب واالهانـــة، ویدخـــل فیهمـــا حبســـه.
تبریـزی، جواد، تنقیح مبانـی األحکام، قم: دار الصدیقة الشـهیدة، 

1387ش.، 1/ 180.

ــا إذا  ــن- األول مـ ــی موضعیـ ــکالم فـ ــی الـ ــک فینبغـ ــی ذلـ و علـ
ـــالد  ـــب ب ـــی غال ـــا ف ـــه کم ـــال ل ـــس أه ـــن لی ـــلمین م ـــر المس ـــدی أم تص
ـــور  ـــا إذا أراد التصـــدی ألم ـــی- م ـــا الحاضـــر الثان ـــی عصرن المســـلمین ف
ـــة  ـــم و رعای ـــور ه ـــم أم ـــدی لتنظی ـــا للتص ـــون صالح ـــن یک ـــلمین م المس
ـــارع ال  ـــه ان الش ـــب فی ـــی الری ـــا ال ینبغ ـــام األول فم ـــا المق ـــم ام مصالحه
ـــیما إذا کان  ـــلمین ال س ـــور المس ـــق ألم ـــم الفاس ـــدی الظال ـــی بتص یرض
ذلـــک الظالـــم آلـــة بیـــد الکفـــار فـــی تضعیـــف اإلســـالم و أهـــل االیمـــان 
ـــب  ـــا برک ـــو تدریج ـــلمین و ل ـــق المس ـــور لیلح ـــق و الفج ـــج الفس و تروی
ـــی )ص( و  ـــب النب ـــا أتع ـــدم م ـــم و ه ـــومهم و عاداته ـــی رس ـــار ف الکف
ـــی  ـــلمین ف ـــن المس ـــهداء م ـــن و الش ـــالم و الصالحی ـــم الس ـــة علیه األئم

ـــم. ـــم بالده ـــی نظ ـــه عل ـــق أحکام ـــن و تطبی ـــیید أرکان الدی تش
إلـی تعلیـق المکاسـب، قـم:  الطالـب  تبریـزی، جـواد، إرشـاد 

.38-36  /3 1399ش.،  مهـر،  مطبعـة 
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عبدالله جوادی آملی 5
تبیین اجمالی دیدگاه

ــز  ــر نی ــی از منک ــا نه ــد ب ــح می کن ــی تصری ــوادی آمل ــه ج آیت الل
اگــر بی اعتنایــی بــه حکــم شــرعی ادامــه یافــت، حکومــت اســالمی 
ــری  ــتفتاء دیگ ــی در اس ــوادی آمل ــه ج ــد. آیت الل ــر کن ــد تعزی می توان
ــرای  ــالمی ب ــت اس ــد حکوم ــاب می گوی ــارک حج ــر ت ــارۀ تعزی درب
ــر  ــا تعزی ــد ی ــد ح ــرک می کنن ــرعی را ت ــکام ش  اح

ً
ــدا ــه عم ــرادی ک اف

ــل،  ــه دادن غاف ــکام، تنب ــم اح ــب تعلی ــرا مرات ــت؛ زی ــرار داده اس ق
موعظه کــردن، ارشــاد و ســپس امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بایــد 

ــه اســت.  ــه فقی ــت مطلق ــه والی ــل ب ــت شــود. ایشــان قائ رعای

مستندات
اگر  گناه محسوب می شود؟  مقرر شرعی  نکردن حجاب  آیا رعایت 
گناه می باشد گناه کبیر است یا صغیره؟ در هر فرضی )کبیره یا صغیره 

بوده( آیا قابل تعزیر است؟ 

 در معرض نامحرمان قرار گیرد 
ً
1. بی حجابی عمدی به طوری که علنا

گناه بزرگ است. 
2. اگر با نهی از منکر، بی اعتنایی به حکم شرعی حجاب ادامه یافت، 

حکومت اسالمی می تواند تعزیر نماید.
در  الکترونیکی  انتشار  المسائل،  توضیح  عبدالله،  آملی،  جوادی 

سایت رسمی، 646.

آیا حاکم شرع می تواند زنانی را که در اجتماع یا انظار عمومی موی 
سرشان پیداست یا زنانی که پوشش نامناسب دارند یا زنانی که آرایش 
کرده باشند کیفر نماید؟ اگر پاسخ مثبت است بنا به چه ادله فقهی، زنان 

مورد سؤال را حاکم شرع می تواند کیفر نماید؟
ترک  را  شرعی  احکام   

ً
عمدا که  افرادی  برای  اسالمی  حکومت   .1

می کنند حد یا تعزیر قرار داده است.
به  امر  و سپس  ارشاد  و  غافل، موعظت  دادن  تنبه  احکام،  تعلیم   .2
معروف و نهی از منکر باید رعایت شود. 3. اجرای حد یا تعزیر نباید 

مزاحم با حکم شرعی مهم یا اهم باشد.
در  الکترونیکی  انتشار  المسائل،  توضیح  عبدالله،  آملی،  جوادی 

سایت رسمی، 647.

تأیید  به  که  دارد  قرار  فقیهی  آن  در رأس  نظام اسالمی که  با  ضدیت 
آیا این  و انتخاب فقهاء جامع الشرایط منصوب شده چه حکمی دارد؟ 

ضدیت و مخل عدالت هم هست؟ 
جایز نیست. نقد برخی از کارها از بعضی مسئوالن ضدیت با نظام 

محسوب نمی شود.
در  الکترونیکی  انتشار  المسائل،  توضیح  عبدالله،  آملی،  جوادی 

سایت رسمی، 648.
برای توضیح بیشتر نظر ایشان: ر.ک. جوادی آملی، عبدالله، والیت 

فقیه والیت فقاهت و عدالت، سرتاسر.
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سیدمحسن طباطبایی حکیم 6
تبیین اجمالی دیدگاه

آیت الله سیدمحسن حکیم مرحلۀ نهی از منکر با استفاده از ضرب 
منکر  از  نهی  سوم  مرحلۀ  را  باشد  معصیت  از  بازدارنده  که  دردناکی 
محسوب کرده است که باید تناسب آن رعایت شود و در صورتی که 
در  کرد.  استفاده  شدیدتر  مراحل  از  نیست  جایز  بود  کافی  خفیف تر 
است  اقوی عدم جواز  قتل شود،  یا  به جرح  منجر  صورتی که ضرب 
ضامن  ضارب  غیرعمدی،  چه  و  باشد  عمدی  چه  صورت،  این  در  و 
از  اهم  را  ارتکاب حرام  مفسده  او  نایب  و  امام)ع(  اینکه  مگر  است، 
مفسده جرح یا قتل او تشخیص دهند که در این حالت، ضمان ساقط 

می شود. 
همچنین ایشان والیت فقیه حتی در حد امور حسبیه را نمی پذیرد و 

تنها به جواز تصرفات فقیه از باب قدر متیقن قائل است.

مستندات
لکل  و  المعصیة:  الرادع عن  المؤلم  بالضرب  بالید  اإلنکار  الثالث: 

بین  الترتیب  المشهور  المراتب مراتب أخف و أشد، و  واحدة من هذه 
هذه المراتب فان کان إظهار اإلنکار القلبي کافیا في الزجر اقتصر علیه، 
و إال أنکر باللسان فان لم یکف ذلك أنکره بیده، بل المشهور الترتیب 
بین مراتب کل واحدة، فال ینتقل إلی األشد في کل مرتبة إال إذا لم یکف 

األخف و هو أحوط. 

مسألة 7. إذا لم تکف المراتب المذکورة في ردع الفاعل : ففي جواز 
االنتقال الی الجرح و القتل وجهان، بل قوالن أقواهما العدم، و کذا إذا 
توقف علی کسر عضو من ید أو رجل أو غیرهما، أو أعابه عضو کشلل 
أو إعوجاج أو نحوهما، فإن األقوی عدم جواز ذلك، و إذا أدی الضرب 
إلی ذلك خطا أو عمدا فاألقوی ضمان اآلمر و الناهي لذلك فتجري علیه 
أحکام الجنایة العمدیة ان کان عمدا، و الخطأیة إن کان خطأ. نعم یجوز 
لإلمام و نائبه ذلك إذا کان یترتب علی معصیة الفاعل مفسدة أهم من 

جرحه أو قتله و حینئذ ال ضمان علیه.
سایت  دیجیتالی  نسخۀ  الصالحین،  منهاج  سیدمحسن،  حکیم، 

کتابخانه مدرسه فقاهت، 1/ 490.

ثم انه قد اشتهر في األلسن و تداول في بعض الکتب کما في کالم 
شیخنا األعظم )ره( بل نسبت روایته عن النبي »ص« الی کتب الخاصة و 
العامة: السلطان ولي من ال ولي له، و الظاهر منه ثبوت الوالیة للسلطان 
في کل ما یحتاج إلی ولي و االستدالل به لما نحن فیه من ثبوت الوالیة 

للفقیه في ذلك موقوف علی عموم النیابة و قد عرفت أنه غیر ثابت.
حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهة، قم: نشر 22 بهمن، بی تا،303.
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سیدمحمدسعید طباطبایی حکیم 7
تبیین اجمالی دیدگاه

ــه ســوم نهــی از منکــر کــه  ــم مرتب ــه سیدمحمدســعید حکی آیت الل
ــد را  ــد آن باش ــس و مانن ــرب و حب ــق ض ــت از طری ــازات معصی مج
می پذیــرد، البتــه تنهــا بــا رجــوع بــه حاکــم شــرعی. در صورتــی کــه 
رجــوع بــه وی ممکــن نباشــد، بایــد بــه اهمیــت مصلحــت دفــع منکــر 
از ایــن راه یقیــن داشــته باشــد و در صــورت تحقــق ردع فاعــل منکــر 
ــه اینکــه البتــه  ــه همــان اکتفــا کنــد. مضــاف ب ــا شــیوۀ خفیف تــر، ب ب
ــر  ــه خی ــوت ب ــرت از دع ــب نف ــه موج ــی ک ــد از زور در صورت نبای
ــد. آیت اللــه حکیــم در بحــث حبــس عامــل در  می شــود اســتفاده کن
مضاربــه در صــورت امتنــاع از پرداخــت عیــن به رغــم مطالبــه مالــک 
ــری  ــس تعزی ــد حب ــح می کن ــت، تصری ــل در پرداخ ــی عام و توانای
ــم  ــارات حاک ــم از اختی ــد حاک ــط ی ــورت بس ــی در ص ــن کس چنی
ــر را دســت کم در مــوارد منصــوص کــه یکــی  اســت؛ در نتیجــه تعزی
ــن  ــر ای ــرد. در غی ــت می پذی ــت اس ــع از پرداخ ــس ممتن ــا حب از آن ه
مــوارد نظــر وی مشــخص نیســت. همچنیــن او قائــل بــه والیــت فقیــه 
در حــدود فتــوادادن، قضــاوت و امــور حســبیه بــوده و حکومت کــردن 

ــرد. ــه را نمی پذی فقی

مستندات
من  والتألم  الغضب  بظهور  الصامت،  التغییر  ولی: 

ُ
اال مراتب:  وله 

العاصي واالعراض بالوجه عنه والهجر له في  المعاشرة وقطع االحسان 
عنه ونحو ذلك. الثانیة: التغییر بالقول، باالمر والنهي والوعظ والتذکیر 
بالعقاب  العملي،  التغییر  الثالثة:  ذلك.  ونحو  وعقابه  تعالی  الله  بثواب 

علی المعصیة عند القیام بها بالضرب والحبس والجرح ونحوها.
الهالل،  دار  قم:  الصالحین،  منهاج  سیدمحمدسعید،  حکیم، 

1433ق.، 1/ 450.

بالمعروف  المذکوران وجب االمر  الشرطان  إذا تحقق  )مسألة 1(: 
ف منهما ما هو 

ّ
ولی والثانیة، ویختار المکل

ُ
والنهي عن المنکر بالمرتبة اال

 للتنفیر من الدعوة 
ً
االجدی بنظره، مع الحذر من العنف إذا کان موجبا

للخیر، وقد تکّرر الحث في الکتاب الکریم والسنة الشریفة علی الدعوة 
مور، کما أن 

ُ
الرفق في اال بالحکمة والموعظة الحسنة وعلی  لله تعالی 

أمل في صالح  المواصلة  في  کان  إذا  قد ال تحسن  والمهاجرة  القطیعة 
 للحدیث معه ونصیحته. وأما المرتبة 

ً
حال فاعل المنکر، النها تکون سببا

الثالثة فال یجوز االقدام علیها إال بالرجوع للحاکم الشرعي، ومع عدم 
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 من الیقین بأهمیة مصلحة دفع المنکر من محذور 
ّ

تیسر الرجوع له البد
 مع ذلك من االقتصار علی االخف 

ّ
االیقاع بفاعله والتعدي علیه، والبد

عند تأّدي الغرض به.
الهالل،  دار  قم:  الصالحین،  منهاج  سیدمحمدسعید،  حکیم، 

1433ق.، 1/ 452.

ـــی از  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــی ام ـــورد عمل ـــألۀ 1621( برخ )مس
ـــه دارد:  ـــه مرحل ـــز س ـــر نی منک

1. مبـــارزۀ منفـــی، یعنـــی ابـــراز انزجـــار از افـــراد تبهـــکار بـــه 
ـــه  ـــع رابط ـــا، قط ـــی از آنه ـــرت و روی گردان ـــم و نف ـــار خش ـــیلۀ اظه وس

ـــان.  ـــه آن ـــبت ب ـــی نس ـــع نیک و قط
2. مبـــارزۀ لفظـــی، بـــه وســـیلۀ امـــر و نهـــی و پنـــد و انـــدرز و 

یـــادآوری پاداشـــهای الهـــی و کیفرهـــای اخـــروی. 
3. مبـــارزۀ فعلـــی، بـــه وســـیلۀ زدن، حبـــس کـــردن و مجـــروح 

نمـــودن بـــرای جلوگیـــری از وقـــوع کارهـــای ناشایســـت.

ـــود،  ـــل ش ـــرط حاص ـــن دو ش ـــه ای ـــی ک ـــألۀ 1623( هنگام )مس
ـــر  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــل ام ـــه اّول و دّوم از مراح مرحل
ـــرش  ـــه نظ ـــه ب ـــد ک ـــر میگزین ـــی را ب ـــان راه ـــود و انس ـــب می ش واج
مفیدتـــر باشـــد و از خشـــونت پرهیـــز می کنـــد، کـــه آن موجـــب 
ـــر مـــردم از دعـــوت بـــه دیـــن و آییـــن می شـــود، و در قـــرآن 

ّ
تنف

ـــراوان  ـــد ف کی ـــه( تأ ـــه وآل ـــه علی ـــی الل ـــر )صل ـــّنت پیامب ـــم و س کری
ـــاس  ـــر اس ـــت ب ـــت و مالطف ـــا مالیم ـــو ب ـــراد اندرزگ ـــه اف ـــده ک ش
ــد.  ــرا خواننـ ــروردگار فـ ــه ســـوی پـ ــنه بـ ــۀ حسـ منطـــق و موعظـ
)مســـألۀ 1624( امـــا مرحلـــۀ ســـوم بـــدون مراجعـــه بـــه حاکـــم 
ــی  ــورت دسترسـ ــت، و در صـ ــز نیسـ ــدی جایـ ــرای احـ ــرع بـ شـ
ــد  ــدام کنـ ــد اقـ ــی می توانـ ــرع هنگامـ ــم شـ ــه حاکـ ــتن بـ نداشـ
کـــه یقیـــن بـــه اهمّیـــت دفـــع منکـــر و ارجحّیـــت آن نســـبت بـــه 
ـــی 

ّ
 اقل

ّ
ـــد ـــه ح ـــال ب ـــر ح ـــد و در ه ـــته باش ـــونت داش ـــال خش اعم

کـــه هـــدف حاصـــل می شـــود اکتفـــا نمایـــد.
ـــن  ـــر ثام ـــم: مه ـــائل، ق ـــح المس ـــعید، توضی ـــم، سیدمحمدس حکی

االئمـــة، 1391ش.، 324-322.

ـــت  ـــودی نداش ـــر و س ـــب تأثی ـــان و قل ـــا زب ـــکار ب ـــه ان ـــی ک در صورت
ـــرد؟ ـــد ک ـــه بای چ

باید برای وارد شدن به مرحله سوم )زدن و...( به مجتهد عادل مراجعه 
کنی و به تدریج از زدن خفیف شروع کنی و کم کم )در مراحل بعد( زدن 
شدیدتر را تا زخمی کردن یا شکستن استخوان ها و یا شل کردن و غیر 

این ها را آغاز نمایی.

فتاوی  با  مطابق  فقهی  گفتگوهای  سیدعبدالهادی،  حکیم، 
آیت الله العظمی حکیم، قم: دار الهالل، 1431ق.، 391.

ــه  ــن بتعدیـ ــه للعیـ ــوت ضمانـ ــی ثبـ ــوف علـ ــك موقـ ــن ذلـ لکـ
ـــدم  ـــرد ع ـــك. ومج ـــلیمها للمال ـــکان تس ـــع إم ـــها م ـــا أو بحبس علیه
ـــاع  ـــکان ضی ـــك، إلم ـــي ذل ـــرد ال یقتض ـــوی ال ـــي دع ـــه ف ـــوت صدق ثب
ـــرد.  ـــوی ال ـــي دع ـــه ف ـــه وخطئ ـــط من ـــن دون تفری ـــا م ـــن أو تلفه العی
بـــل حتـــی مـــع کذبـــه فـــي ذلـــك ال ضمـــان علیـــه حینئـــٍذ، ألن 
الکـــذب المذکـــور لیـــس مـــن أســـباب الضمـــان إذا لـــم یثبـــت 
 إن 

ً
ـــرا ـــه تعزی ـــه حبس ـــم فل ـــد الحاک ـــط ی ـــع بس ـــا م ـــابق. وأم ـــبب س بس

ـــا  ـــه علیه ـــع قدرت ـــن م ـــع العی ـــن دف ـــه م ـــی امتناع ـــارة عل ـــت األم قام
ومطالبـــة المالـــك بهـــا. نظیـــر حبـــس الغاصـــب لـــو امتنـــع مـــن 

تســـلیم العیـــن المغصوبـــة.
ــة و  ــاج )المزارعـ ــاح المنهـ ــعید، مصبـ ــم، سیدمحمدسـ حکیـ

ــالل، 1435ق.، 319. ــم: دار الهـ ــاقاة(، قـ المسـ
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــه ســوم نهــی از منکــر  ــد مرحل ــح می کن ــه ای تصری ــه خامن آیت الل
ــالمی و  ــت اس ــت حکوم ــه دس ــد ب ــی بای ــت، ول ــت اس ــری ثاب ام
قــوای حکومتــی انجــام شــود و بــرای عمــوم مــردم اقــدام بــه آن جایــز 
ــرات را  ــاب تعزی ــان در ب ــر ایش ــه نظ ــد ک ــدا نش ــی پی ــت. مطلب نیس
ــام  ــتادش ام ــع اس ــه را به تب ــه فقی ــت مطلق ــان والی ــد. ایش ــان ده نش

ــول دارد. ــی قب خمین

مستندات
ــه معــروف و  ــن کــه وظیفــه مــردم در امــر ب ــر ای ــا ب س 1054. بن
نهــی از منکــر در نظــام جمهــوری اســالمی، اکتفــا بــه امــر بــه معروف 
و نهــی از منکــر زبانــی اســت و مراتــب دیگــر آن بــر عهــده مســئولین 

اســت، آیــا ایــن نظریــه، حکــم از طــرف دولــت اســت یــا فتــوا؟
ج. فتوای فقهی است.

سیدعلی خامنه ای 8

ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــای ام ــی در اثن س 1062. گاه
گاهــی  ــر عــدم آ ــر اث ــد کــه شــخص گناهــگار ب مــواردی پیــش می آی
از واجبــات و احــکام اســالمی، بــا نهــی از منکــر، نســبت بــه اســالم 
ــه  ــم، زمین ــا کنی ــود ره ــال خ ــه ح ــم او را ب ــر ه ــود، و اگ ــن می ش بدبی
فســاد و ارتــکاب گنــاه توســط دیگــران را فراهــم می کنــد، تکلیــف مــا 

در ایــن مــوارد چیســت؟
ــا رعایــت شــرایط آن یــک  ــه معــروف و نهــی از منکــر ب ج. امــر ب
ــالمت  ــالم و س ــکام اس ــظ اح ــرای حف ــی ب ــرعی عموم ــف ش تکلی
جامعــه اســت، و مجــّرد توهــم ایــن کــه موجــب بدبینــی فاعــل منکــر 
ــود  ــث نمی ش ــردد، باع ــالم می گ ــه اس ــبت ب ــردم نس ــی از م ــا بعض ی

کــه ایــن وظیفــه بســیار مهــم تــرک شــود.

س 1064. آیــا وظیفــه افــراد در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ایــن اســت کــه فقــط بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر زبانــی اکتفــا 
کننــد؟ و اگــر اکتفــا بــه تذکــر زبانــی واجــب باشــد، ایــن امــر بــا آن 
چــه در رســاله های عملیــه بــه خصــوص تحریرالوســیله آمــده اســت، 
منافــات دارد، و اگــر مراتــب دیگــِر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــاز  ــورت نی ــا در ص ــد، آی ــز باش ــزوم جای ــوارد ل ــراد در م ــرای اف ــم ب ه

ــام داد؟ ــیله را انج ــور در تحریرالوس ــب مذک ــه مرات ــوان هم می ت
ــه ایــن کــه در زمــان حاکمیــت و اقتــدار حکومــت  ــا توجــه ب ج. ب
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر ام ــب دیگ ــوان مرات ــالمی می ت اس
ــای  ــه نیروه ــتند، ب ــی هس ــی زبان ــر و نه ــه ام ــد از مرحل ــه بع را ک
امنیتــی داخلــی )پلیــس( و قــوه قضائیــه واگــذار کــرد، بــه خصــوص 
در مــواردی کــه بــرای جلوگیــری از ارتــکاب معصیــت چــاره ای جــز 
اعمــال قــدرت از طریــق تصــّرف در امــوال کســی کــه فعــل حــرام 
ــت، در  ــد آن نیس ــس او و مانن ــر و حب ــا تعزی ــد ی ــام می ده انج
ــن حکومــت اســالمی،  ــدار چنی ــا حاکمیــت و اقت ــی ب ــن زمان چنی
ــه  ــه معــروف و نهــی از منکــر ب ــر ب ــن در ام واجــب اســت مکلفی
ــل  ــه توس ــاز ب ــورت نی ــد، و در ص ــا کنن ــی اکتف ــی زبان ــر و نه ام
ــی  ــروی انتظام ــط در نی ــئولین ذیرب ــه مس ــوع را ب ــه زور، موض ب
ــام  ــاوای ام ــا فت ــی ب ــن منافات ــد و ای ــاع دهن ــه ارج ــوه قضائی و ق
س ســّره( در ایــن رابطــه نــدارد. ولــی در زمــان و 

ّ
راحل)قــد

ــت،  ــالمی نیس ــت اس ــا حکوم ــدار ب ــت و اقت ــه حاکمی ــی ک مکان
بــر مکلفیــن واجــب اســت کــه در صــورت وجــود شــرایط، 
ــت  ــا رعای ــر را ب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــب ام ــع مرات جمی

ــد. ــام دهن ــرض انج ــق غ ــا تحق ــا ت ــب آن ه ترتی

کار  محــل  در  مؤسســات  و  ادارات  کارکنــان  اگــر   .1082 س 
فــات اداری و شــرعی را توســط مســئولین مافــوق 

ّ
خــود ارتــکاب تخل



گروه بررسی های راهبردی میراث

29

مشــاهده کننــد، چــه وظیفــه ای دارنــد؟ اگــر کارمنــدی خــوف داشــته 
ــه نهــی از منکــر ضــرری از طــرف  ــادرت ب باشــد کــه در صــورت مب
مســئولین باالتــر متوجــه او شــود، آیــا تکلیــف از او ســاقط می شــود؟
ج. اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، باید 
امر به معروف و نهی از منکر کنند، در غیر این صورت تکلیفی در آن 
مورد ندارند. همچنین با وجود خوف از ضرر قابل توجه هم تکلیف از 
اسالمی  است که حکومت  مواردی  در  این حکم  آنان ساقط می شود، 
حاکم نباشد. ولی با وجود حکومت اسالمی که اهتمام به اجرای این 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  بر  قادر  که  کسی  بر  دارد،  الهی  فریضه 
نیست، واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف حکومت برای 
این کار اختصاص یافته اند، مطلع نماید و تا کنده شدن ریشه های فاسد 

که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیری کند.

س 1085. مشروبات الکلی که در حوزه های مأموریتی متخصصیِن 
می کنند،  کار  اسالمی  کشور  مؤسسات  از  بعضی  در  گاهی  که  بیگانه 
یافت می شود و آن را در منازل یا محل اختصاصی سکونت خود تناول 
می کنند، و همچنین آماده کردن گوشت خوک و خوردن آن توسط آنان 
حاکم  ارزش های  و  عفت  منافی  اعمال  ارتکاب  و  دارد؟  حکمی  چه 
و  ها  کارخانه  مسئولین  است؟  دارای چه حکمی  آنان  توسط  مردم،  بر 
اشخاصی که با آنان در ارتباط هستند، چه تکلیفی دارند؟ بعد از اعالم 
به مسئولین کارخانه ها و نهادهای مربوطه در آن استان، اگر هیچ گونه 

اقدامی انجام ندهند، تکلیف چیست؟
ج. بــر مســئولین مربوطــه واجــب اســت کــه بــه آنــان دســتور دهنــد 
ــت های  ــوردن گوش ــرابخواری، خ ــل ش ــوری مث ــه ام ــر ب ــه از تظاه ک
حــرام خــودداری کننــد و آنــان را از خــوردن علنــی آن هــا منــع نماینــد. 
و در امــوری کــه بــا عفــت عمومــی منافــات دارد، بــه هیــچ وجــه نبایــد 
بــه آنــان اجــازه انجــام آن داده شــود. بــه هــر حــال، از طــرف مســئولین 

مربوطــه بایــد تدابیــر مناســبی در ایــن بــاره اتخــاذ شــود.
ــمی  ــایت رس ــتفتائات«، س ــة االس ــیدعلی، »أجوب ــه ای، س خامن

ــانی: ــری، به نش ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت
https://www.leader.ir/fa/book/2/%D8%A7%D8%AC
%D9%88%D8%A8%D8%A9%E2%80%8C%D8%
A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8
1%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA

5. مراحل و مراتب امر معروف و نهی از منکر
1. امر و نهی قلبی.

2. امر و نهی لسانی )زبانی(.
3. امر و نهی عملی.

نکتـه:
رعایــت مراحــل و مراتــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر واجــب 
ــود  ــل می ش ــود حاص ــر مقص ــه ی پایین ت ــه مرحل ــا ب ــی ت ــت یعن اس

نبایــد وارد مرحلــه ی باالتــر شــد.

1. امر و نهی قلبی
ــی  ــر ونه ــر، ام ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ی اول ام   1. مرحل
قلبــی یــا امــر و نهــی بــا قلــب اســت. مقصــود از امــر و نهــی قلبــی، 
ــار  ــر و انزج ــد تنف ــف بای ــی مکل ــت یعن ــی اس ــت قلب ــار کراه اظه
درونــی خــود را نســبت بــه انجــام منکــر و تــرک معــروف آشــکار ســازد 
ــه  ــا منکــری را ب ــد و ی و از ایــن راه فــردی کــه معروفــی را تــرک می کن

ــه انجــام معــروف و تــرک منکــر وارد ســازد. جــا مــی آورد را ب
   2. امــر و نهــی قلبــی )اظهــار رضایــت و تنفــر( درجاتــی دارد کــه 
ــر و نهــی کــرد  ــوان ام ــن درجــه و ســبک ترین راه می ت ــا پایین تری ــا ب ت
ــه درجــه ی باالتــر شــد.  ــه مقصــود دســت یافــت نبایــد متوســل ب و ب
ایــن درجــات بــر حســب شــدت و ضعــف و بــر حســب انواعــی کــه 
دارنــد بســیارند. برخــی از آنهــا عبارتنــد از: بــا تبســم و لبخنــد و روی 
ــه روی  ــدن، ب ــره ش ــتن، خی ــرو بس ــم ف ــردن، چش ــورد ک ــاده برخ گش
دســت زدن، دنــدان بــه لــب گرفتــن، بــا دســت یــا ســر اشــاره کــردن، 
ســالم نکــردن، رو گردانــدن، پشــت کــردن، صحبــت را قطــع کــردن، 

قهــر و تــرک معاشــرت کــردن.

2. امر و نهی لسانی
ــی  ــر و نه ــر، ام ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ی دوم ام 1. مرحل
لســانی)زبانی( یــا امــر و نهــی بــا زبــان اســت. مقصــود از امــر و نهــی 
ــن از طــرف بخواهــد از  ــا گفت ــد ب ــن اســت کــه مکلــف بای ــی ای زبان

ــردارد و معــروف را انجــام دهــد. منکــر دســت ب
2. امـر و نهـی لسـانی، درجاتـی دارد کـه تـا بـا پایین تریـن درجـه و 
آرام تریـن لحـن می تـوان به مقصود رسـید نبایـد اقدام به درجـه ی باالتر 
کـرد. ایـن درجـات بر حسـب شـدت و ضعف و بـر حسـب انواعی که 
دارنـد بسـیارند. برخـی از آنهـا عبارتنـد از: ارشـاد کـردن، تذکـر دادن، 
موعظـه کـردن، پنـد و انـدرز دادن، مصالح و مفاسـد و سـود و زیانها را 
بـر شـمردن، بحث و مناظره کردن، اسـتداللی سـخن گفتـن، با غلظت 

و درشـتی حـرف زدن، بـا تهدید صحبـت کردن.

3. امر و نهی عملی
ــی  ــر و نه ــر، ام ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــوم ام ــه س 1. مرحل
بــا دســت)کنایه از ِاعمــال قــدرت و بــه کار بــردن جبــر و زور( اســت. 
مقصــود از امــر و نهــی عملــی ایــن اســت کــه مکلــف بایــد بــا ِاعمــال 
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ــرک  ــر و ت ــام منک ــرف را از انج ــر و زور، ط ــردن جب ــه کار ب ــدرت و ب ق
ــاز دارد. معــروف ب

2. امر و نهی درجاتی دارد که تا با پایین ترین درجه و آسانترین روش 
می توان نتیجه گرفت نباید به درجه ی شدیدتر پرداخت. این درجات بر 
حسب شدت و ضعف و بر حسب انواعی که دارند بسیارند. برخی از 
آنها عبارتند از: حایل شدن و جلوی فرد را گرفتن، حربه از دست گرفتن، 
طرف  دست  عقب راندن،  ساختن،  خارج  او  دسترس  از  را  گناه  وسایل 
به  کتک زدن،  سختگیری کردن،  حبس کردن،  نگه داشتن،  محکم  را 
کارانداختن،  از  عضو،  شکستن  زخمی کردن،  و  مجروح  آوردن،  درد 

ناقص کردن، کشتن.

توجه
ـــت  ـــدار حکوم ـــت و اقت ـــان حاکمی ـــه در زم ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج -ب
اســـالمی می تـــوان مراتـــب بعـــد از مرحلـــه ی امـــر و نهـــی زبانـــی 
را بـــه نیروهـــای امنیتـــی داخل)پلیـــس( و قـــوه ی قضاییـــه واگـــذار 
ـــکاب  ـــری از ارت ـــرای جلوگی ـــه ب ـــواردی ک ـــوص در م ـــه خص ـــرد، ب ک
ـــوال  ـــرف در ام ـــق تص ـــدرت از طری ـــال ق ـــز ِاعم ـــاره ای ج ـــت چ معصی
کســـی کـــه فعـــل حـــرام انجـــام می دهـــد یـــا تعزیـــر و حبـــس او 

ـــن  ـــدار چنی ـــت و اقت ـــا حاکمی ـــی ب ـــن زمان ـــت، در چنی ـــد آن نیس ومانن
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــن در ام ـــت مکلفی ـــب اس ـــالمی، واج ـــت اس حکوم
ـــد، و در  ـــا کنن ـــی اکتف ـــی و( زبان ـــر و نهی)قلب ـــه ام ـــر ب ـــی از منک و نه
ـــط  ـــؤولین ذیرب ـــه مس ـــوع را ب ـــه زور، موض ـــل ب ـــه توس ـــاز ب ـــورت نی ص
ـــان و  ـــی در زم ـــد، ول ـــاع دهن ـــه ارج ـــوه قضایی ـــی و ق ـــروی انتظام در نی
ـــر  ـــت، ب ـــالمی نیس ـــت اس ـــا حکوم ـــدار ب ـــت و اقت ـــه حاکمی ـــی ک مکان
مکلفیـــن واجـــب اســـت کـــه در صـــورت وجـــود شـــرایط، جمیـــع 
مراتـــب امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر را بـــا رعایـــت ترتیـــب 

ـــد. ـــام دهن ـــرض انج ـــق غ ـــا تحق ـــا ت آنه
-ایــن کــه وظیفــه ی مــردم در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در 
نظــام جمهــوری اســالمی، اکتفــا بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
قلبــی و زبانــی اســت و مراتــب دیگــر آن بــر عهــده ی مســؤولین اســت 

فتــوای فقهــی اســت )نــه حکمــی از طــرف دولــت(.
ــایت  ــد اول(«، س ــی )جل ــاله آموزش ــیدعلی، »رس ــه ای، س خامن

ــانی: ــری، به نش ــم رهب ــام معظ ــر مق ــمی دفت رس
https://www.leader.ir/fa/book/137/%D8%B1%D8%
B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%8
5%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C

ـــده را حّســـاس  ـــا[ آنچـــه بن ـــا اینجـــا مســـئله ای نیســـت؛ ]اّم خـــب، ت
می کنـــد، ایـــن اســـت کـــه ناگهـــان شـــما می بینیـــد از دهـــان یـــک 
گروهـــی از افـــرادی کـــه جـــزو خـــواص محســـوب میشـــوند، مســـئله ی 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــود؛ معنای ـــرح می ش ـــاری« مط ـــاب اجب »حج
ـــاءالله  ـــته؛ ان ش ـــم نادانس ـــن میگوی ـــاال م ـــته -ح ه ای نادانس

ّ
ـــد ـــک ع ی

ـــی را دنبـــال می کننـــد کـــه دشـــمن 
ّ

نادانســـته اســـت- همـــان خط
ـــه  ـــه نتیج ـــور ب ـــط را در کش ـــت آن خ ـــته اس ـــرج نتوانس ـــه خ ـــا آن هم ب
برســـاند؛ همـــان خـــط را دارنـــد دنبـــال می کننـــد؛ در بیـــن اینهـــا 
ـــن  ـــت، در بی ـــنفکرنما هس ـــا روش ـــن اینه ـــت، در بی ـــگار هس روزنامه ن
اینهـــا آخونـــد و معّمـــم هســـت. ]میگوینـــد[ »امـــام کـــه فرمودنـــد بایـــد 
ـــود!  ـــرف بیخ ـــد«! ح ـــا را نگفتن ـــه ی زنه ـــند، هم ـــاب باش ـــا باحج زنه
مـــا بودیـــم آن وقـــت، مـــا خبـــر داریـــم؛ چطـــور این جـــور اســـت؟ 
امـــام در مقابـــل یـــک منکـــر واضحـــی کـــه به وســـیله ی پهلـــوی و 
دنباله هـــای پهلـــوی در کشـــور بـــه وجـــود آمـــده بـــود، مثـــل کـــوه 
ایســـتاد، گفـــت بایـــد حجـــاب وجـــود داشـــته باشـــد. در مقابـــل 
ـــت  ـــان وق ـــتاد. هم ـــم ایس ـــور محک ـــام همین ج ـــرات، ام ـــه ی منک هم
ـــالب  ـــورای انق ـــا در ش ـــود؛ م ـــی ب ـــروبات الکل ـــارت مش ـــث تج بح
ــان وقـــت  ــتیم، همـ ــا دولـــت داشـ ــترکی بـ بودیـــم، جلســـات مشـ
ـــرای  ـــد تجـــارت مشـــروبات الکلـــی ب ـــد کـــه معتقـــد بودن کســـانی بودن
کشـــور فایـــده دارد، مـــا از ایـــن فایـــده چطـــور صرف نظـــر کنیـــم؛ 
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ـــراب  ـــرون ش ـــد، از بی ـــدا بکن ـــه پی ـــارت ادام ـــن تج ـــد ای ـــل بودن مای
بیاورنـــد. امـــام قرص ومحکـــم ایســـتاد؛ در مقابـــل حـــرام الهـــی، 
ـــاال  ـــود. ح ـــی ب ـــرام اله ـــن ح ـــتاد؛ ای ـــتاد و ایس ـــوار می ایس ـــام بزرگ ام
 
ً
ـــال ـــه مث ـــاه ک ـــن گن ـــا! ای ـــه »آق ـــد[ ک ـــده ]میگوی ـــرف درآم ـــا از آن ط آق
از غیبـــت بزرگ تـــر نیســـت؛ چـــرا شـــما در مقابـــل غیبـــت کســـی 
 روســـری را 

ً
را تعقیـــب نمی کنیـــد، در مقابـــل ایـــن ]کار[ کـــه مثـــال

بـــردارد  یـــا بی حجـــاب باشـــد، تعقیـــب می کنیـــد«. ببینیـــد چـــه 
]خطایـــی[؟ عـــدم تشـــخیص؛ آنچـــه انســـان ]از آن[ رنـــج میبـــرد، 
ـــی در  ـــر کس ـــم اگ ـــه نگفتی ـــا ک ـــت. م ـــخیص نیس ـــه تش ـــت ک ـــن اس ای
ـــا  ـــت، م ـــری اش را برداش ـــرم روس ـــل نامح ـــودش در مقاب ـــه ی خ خان
ــم، در  ــب نمی کنیـ ــا او را تعقیـ ــر[ مـ ــم؛ ]خیـ ــب می کنیـ او را تعقیـ

خانـــه ی خـــودش اســـت، کار شـــخصی می کنـــد.
 آن کاری کــه در مــأ انجــام می گیــرد، در خیابــان انجــام می گیــرد، 
ــم  ــک تعلی ــت، ی ــی اس ــک کار اجتماع ــت، ی ــی اس ــک کار عموم ی
ــالم  ــام اس ــه ن ــه ب ــی ک ــرای حکومت ــا[، ب ــن ]خط ــت؛ ای ــی اس عموم
ــک  ــرام کوچ ــد. ح ــاد می کن ــف ایج ــت تکلی ــده اس ــِر کار آم ــر س ب
ــتی به صــورت  ــرعی اســت نبایس ــرام ش ــزرگ نــدارد؛ آنچــه ح و ب
آشــکار در کشــور انجــام بگیــرد. حــاال یــک نفــر یــک غلطــی بــرای 
ــا  ــت؛ اّم ــدا اس ــودش و خ ــن خ ــار، آن بی ــه[ کن ــد، ]ب ــودش میکن خ
ــت،  ــه اس ــط جامع ــت، در محی ــردم اس ــم م ــل چش ــه در مقاب آنچ
ــل حکومــت  ــن، مث ــل حکومــت امیرالمؤمنی حکومــت اســالمی -مث
پیغمبــر- وظیفــه دارد در مقابــل آن بایســتد. ایــن منطقــی کــه میگویــد 
ــب  ــد«، خ ــاب بکنن ــان انتخ ــردم خودش ــد م ــازه بدهی ــما اج ــا ش »آق
ــم در  ــم آزاد کنی ــراب را ه ــت؛ ش ــم هس ــی ه ــورد شراب فروش در م
ــس  ــر ک ــورد، ه ــد بخ ــش میخواه ــودش دل ــی خ ــر کس ــور، ه کش
نمیخواهــد نخــورد! ایــن حــرف شــد؟ در مــورد همــه ی گناهــان بــزرگ 
س 

ّ
اجتماعــی، ایــن حــرف وجــود دارد؛ ایــن حــرف شــد؟ شــارع مقــد

بــر حکومــت اســالمی تکلیــف کــرده اســت کــه مانــع از رواج حــرام 
ــف اســت در مقابــل 

ّ
الهــی در جامعــه بشــود؛ حکومــت اســالمی موظ

حــرام بایســتد، در مقابــل گنــاه بایســتد. امــروز مــا در داخــل کشــور، 
مفتخریــم بــه حجــاب زنانمــان؛ زنــان مــا بــا چــادر -کــه یــک حجاب 
ایرانــی اســت؛ چــادر، حجــاب ایرانــی اســت- و بــا حجــاب اســالمی، 
بــه باالتریــن رتبه هــای علمــی رســیده اند، بــه باالتریــن رتبه هــای 
و فرهنگــی رســیده اند، جــزو برجســته ترین ها شــدند، در  هنــری 
ــان را  ــال خانه داری ش ــد؛ در عین ح ــذاری کردن ــی اثرگ ــائل اجتماع مس
هــم کردنــد، بّچه شــان را هــم تربیــت کردنــد، شــوهرداری هــم کردنــد. 
ــه  ــرای اینک ــم ب ــم ُدور بزنی ــور دائ ــن را همین ط ــم قوانی ــا بیایی ــه م این ک
یــک جــوری میــل غلــط انحرافــی فرهنــگ غربــی را در کشــورمان ایجاد 

ــد. ــن خطــا را می کنن ه ای ای
ّ

ــم، خطــای بزرگــی اســت؛ یــک عــد کنی

ــت  ــل بی ــان اه ــدار مداح ــات در دی ــیدعلی، »بیان ــه ای، س خامن
ــار  ــر آث ــظ و نش ــر حف ــایت دفت ــفند 1396«، س ــخ 17 اس در تاری

به نشــانی: خامنــه ای،  آیت اللــه  حضــرت 
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39136

ــوم و  ــت مفه ــه از جه ــت فقی ــل والی ــه اص ــاد ب ــا اعتق س 56. آی
ــرعی؟ ــا ش ــت ی ــی اس ــر عقل ــک ام ــداق ی مص

ــادل و  ــه ع ــت فقی ــت از حکوم ــارت اس ــه عب ــه ک ــت فقی ج. والی
دیــن شــناس حکــم شــرعی تعبــدی اســت کــه مــورد تأییــد عقــل نیــز 
ــی وجــود دارد کــه در  می باشــد، و در تعییــن مصــداق آن روش عقالی

ــان شــده اســت. ــران بی ــون اساســی جمهــوری اســالمی ای قان
ــمی  ــایت رس ــتفتائات«، س ــة االس ــیدعلی، »أجوب ــه ای، س خامن

ــانی: ــری، به نش ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت
https://www.leader.ir/fa/book/2/%D8%A7%D8%AC
%D9%88%D8%A8%D8%A9%E2%80%8C%D8%
A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8
1%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA



اجبار به حجاب در فقه شیعه

32

تبیین اجمالی دیدگاه
امام خمینی مرحله سوم نهی از منکر را که توسل به زور و جبر باشد 
ثابت می داند، و در شرایط الزم با رعایت مراتب آن را جایز بلکه واجب 
شمرده است، با این شرط که نباید از حد الزم تجاوز کند و بهتر است در 
این امور از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفته شود. از طرفی به نظر ایشان، 
در  مالی  و  امر قضایی  و  اجرای حدود  مانند  به مسائل سیاسی  اهتمام 
عصر غیبت از وظایف مختص امام المسلمین )ولی فقیه( و منصوبین 
اوست. گویی مرتبۀ سوم که مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر 
باشد، الزم است توسط حکومت اسالمی انجام شود. ایشان به والیت 

مطلقه فقیه باور دارد.

مستندات
المرتبة الثالثة: اإلنکار بالید. 

)مســألة 1(: لــو علــم أو اطمــأّن  بــأّن  المطلــوب ال یحصــل 
ــة، و هــي إعمــال  ــی الثالث ــال إل ــن الســابقتین، وجــب االنتق بالمرتبتی

ــر.  ــر فاألیس  لأیس
ً
ــا ــدرة مراعی الق

ــر،  ــن المنک ــه وبی ــة بین ــع بالحیلول ــه المن ــألة 2(: إن أمکن )مس
ــا.  ــن غیره  م

ً
ــذورا   مح

ّ
ــل ــو کان أق ــا ل ــار علیه ــب االقتص وج

فت الحیلولة علی تصّرف في الفاعل أو آلة فعله 
ّ
)مسألة 3(: لو توق

فت علی أخذ یده أو طرده، أو التصّرف في کأسه الذي فیه 
ّ
- کما لو توق

ینه ونحو ذلك - جاز بل وجب. 
ّ
الخمر، أو سک

ــي داره  ــول ف ــی الدخ ــر عل ــع المنک ــف دف
ّ
ــو توق ــألة 4(: ل )مس

ــو کان  ــاز ل ــه - ج ــه وفراش ــه - کفرش ــي أموال ــّرف ف ــه، والتص أو ملک
مــور المهّمــة التــي ال یرضــی المولــی بخالفــه کیــف 

ُ
المنکــر مــن اال

مــا کان، کقتــل النفــس المحترمــة، وفــي غیــر ذلــك إشــکال؛ و إن ال 
ــي بعــض المنکــرات.  ــه ف یبعــد بعــض مراتب

)مســألة 5(: لــو انجــّرت المدافعــة إلــی وقــوع ضــرر علــی الفاعــل 
ینه - بحیــث کان مــن قبیــل الزم المدافعــة فــال 

ّ
- ککســر کأســه أو ســک

ــع الضــرر علــی اآلمــر و الناهــي مــن  ــو وق یبعــد عــدم الضمــان، ول
.
ً
 وعاصیــا

ً
ِقبــل المرتکــب کان ضامنــا

 - أو 
ً
ــال ــر - مث ــا الخم ــي فیه ــارورة الت ــر الق ــو کس ــألة 6(: ل )مس

الصنــدوق الــذي فیــه آالت القمــار؛ مّمــا لــم یکــن ذلــك مــن قبیــل 
 .

ً
ــا ــع، ضمــن وفعــل حرام الزم الدف

ی عــن المقــدار الــالزم فــي دفــع المنکــر، 
ّ

ــو تعــد )مســألة 7(: ل
 .

ً
ي حرامــا

ّ
وانجــّر إلــی ضــرر علــی فاعــل المنکــر ضمــن، وکان التعــد

  أو منعــه 
ّ

فــت الحیلولــة علــی حبســه فــي محــل
ّ
)مســألة 8(: لــو توق

 لأیســر فاألیســر 
ً
عــن الخــروج مــن منزلــه جــاز، بــل وجــب مراعیــا

و األســهل فاألســهل، وال یجــوز إیــذاؤه و الضیــق علیــه فــي المعیشــة. 

ــق و  ــن الضی ــو م بنح
ّ

ــوب إال ــل المطل ــم یحص ــو ل ــألة 9(: ل )مس
 لأیســر فاألیســر. 

ً
التحریــج علیــه، فالظاهــر جــوازه بــل وجوبــه مراعیــا

بالضــرب و اإلیــالم، 
ّ

)مســألة 10(: لــو لــم یحصــل المطلــوب إال
ــهل،  ــهل فاألس ــر و األس ــر فاألیس  لأیس

ً
ــا ــا مراعی ــر جوازهم فالظاه

وینبغــي االســتئذان مــن الفقیــه الجامــع للشــرائط، بــل ینبغــي ذلــك 
ــج ونحوهمــا.  ــس و التحری ــي الحب ف

 للجّر إلی الجرح أو القتل، فال 
ً
)مسألة 11(: لو کان اإلنکار موجبا

الزمان  هذا  في  وقام  األقوی،  علی  السالم  علیه  اإلمام  بإذن   
ّ

إال یجوز 
الفقیه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط. 

سیدروح الله خمینی 9
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االمــام  الوســیلة )موســوعة  یــر  تحر خمینــی، ســیدروح الله، 
الخمینــی، ج23(، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی، 

.511-510 1392ش.، 

ختام فیه مسائل:
ــراء  ــیة - کإج ــور السیاس م

ُ
ــل اال

ّ
ــد تکف ــس ألح ــألة 1(: لی )مس

الحــدود - والقضائیــة والمالیــة - کأخــذ الخراجــات و المالیــات 
ــك.  ــه لذل ــن نصب ــالم وم ــه الس ــلمین علی ــام المس إم

ّ
ــرعیة - إال الش

ــر -  ــلطان العص ــر وس ــّي  األم ــة ول ــر غیب ــي عص ــألة 2(: ف )مس
ــاء  ــم الفقه ــة - وه ــه العاّم ــوم نّواب ــریف - یق ــه الش ــه فرج

ّ
ــل الل عّج

الجامعــون لشــرائط الفتــوی و القضــاء - مقامــه فــي إجــراء السیاســات 
ــدأة بالجهــاد.  الب

ّ
ــه الســالم إال ــام علی ــا لإلم وســائر م

مــور 
ُ
ــام باال ــة القی ــّواب العاّم ــی الن ــة عل )مســألة 3(: یجــب کفای

ــور،  ام الج
ّ
ــک ــن ح ــوف م ــدم الخ ــم وع ــط یده ــع بس ــة؛ م م

ّ
المتقد

ــکان. ــع اإلم ــور م ــدر المیس وبق
االمــام  )موســوعة  الوســیلة  یــر  تحر ســیدروح الله،  خمینــی، 
الخمینــی، ج23(، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی، 

.513 1391ش.، 

ــر اســت، پــس  ــه زور و جب ــۀ ســوم توســل ب مســأله 2818- مرتب
ــا  ــد ی ــر نمی کن ــرك منک ــه ت ــد ک ــته باش ــان داش ــا اطمین ــد ی ــر بدان اگ
واجــب را به جــا نمــی آورد مگــر بــا اعمــال زور و جبــر، واجــب اســت 

لکــن بایــد تجــاوز از قــدر الزم نکنــد.
مســأله 2819- اگــر ممکــن شــود جلوگیــری از معصیــت بــه ایــن 
ــع از  ــو مان ــن نح ــا ای ــود و ب ــل ش ــت حای ــخص و معصی ــن ش ــه بی ک
معصیــت شــود، الزم اســت اقتصــار بــه آن اگــر محــذور آن کمتــر از 

چیزهــای دیگــر باشــد.

مســأله 2820- اگــر جلوگیــری از معصیــت توقــف داشــته باشــد 
بــر ایــن کــه دســت معصیــت کار را بگیــرد یــا او را از محــل معصیــت 
بیــرون کنــد یــا در آلتــی کــه بــه آن معصیــت می کنــد تصــرف کنــد، 

جایــز اســت، بلکــه واجــب اســت عمــل کنــد.

ــت کار را  ــه معصی ــوال محترم ــت ام ــز نیس ــأله 2821- جای مس
ــد، در  ــت باش ــری از معصی ــه جلوگی ــه الزم ــر آن ک ــد مگ ــف کن تل
، و در غیــر ایــن 

ً
ایــن صــورت اگــر تلــف کنــد ضامــن نیســت ظاهــرا

ــت. ــت کار اس ــن و معصی ــورت، ضام ص

مســأله 2822- اگــر جلوگیــری از معصیــت توقــف داشــته باشــد 
بــر حبــس نمــودن معصیــت کار در محلــی، یــا منــع نمــودن از آن کــه 
بــه محلــی وارد شــود، واجــب اســت بــا مراعــات مقــدار الزم و تجــاوز 

ننمــودن از آن.

مســأله 2823- اگــر توقــف داشــته باشــد جلوگیــری از معصیــت، 
بــر کتــك زدن و ســخت گرفتــن بــر شــخص معصیــت کار، و در 
مضیقــه قــرار دادن او، جایــز اســت، لکــن الزم اســت مراعــات شــود 
ــر آن  ــر  آن اســت کــه در ایــن امــر و نظی ــاده روی نشــود، و بهت کــه زی

ــود. ــه ش ــرایط گرفت ــد جامع الش ــازه از مجته اج

ــات  ــه واجب ــرات و اقام ــری از منک ــر جلوگی ــأله 2824- اگ مس
موقــوف باشــد بــر جــرح و قتــل، جایــز نیســت مگــر بــه اذن مجتهــد 

ــرایط آن. ــول ش ــا حص ــرایط ب ــع الش جام
ــوعة  ــائل )موس ــح المس ــاله توضی ــیدروح الله، رس ــی، س خمین
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االمــام الخمینــی، ج29(، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام 
ــی، 1392ش.، 515. خمین

مــا مبــارزه بــا فســاد را بــا دایــره امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه 
یــك وزارتخانــه مســتقل بــدون پیوســتگی بــه دولــت، بــا یــك همچــو 
ــه مبــارزه بــا فســاد 

َّ
وزارتخانــه ای کــه تأســیس خواهــد شــد ان شــاء الل

ــم؛  ــم؛ مطبوعــات را اصــالح می کنی ــم؛ فحشــا را قطــع می کنی می کنی
رادیــو را اصــالح می کنیــم؛ تلویزیــون را اصــالح می کنیــم؛ ســینماها 
 

ْ
را اصــالح می کنیــم. تمــام اینهــا بــه فــرم اســالم بایــد باشــد. تبلیغــات
ــکاْم  ــالمی، اح ــای اس ــا وزارتخانه ه ــالمی، وزارتخانه ه ــات اس تبلیغ
ــم؛ خــوف از اینکــه  احــکام اســالم. حــدود اســالم را جــاری می کنی

ــم. ــندد نمی کنی ــرب نمی پس غ
نشر  و  تنظیم  مؤسسه  تهران:  امام،  صحیفه  سیدروح الله،  خمینی، 

آثار امام خمینی، 1389ش.،  6/ 274.

اســالم جلــوی شــهوات را می گیــرد؛ اســالم نمی گــذارد کــه 
لخــت برونــد تــوی ایــن دریاهــا شــنا کننــد. پوستشــان را می کنــد! بــا 
ــوی شــهرها!  ــد ت ــد آنجــا، و بعــد زنهــا لخــت بیاین زنهــا لخــت برون
ــر  ــو کاری اگ ــد. همچ ــوت می ش ــان طاغ ــه در زم ــی ک ــل کارهای مث
ــد  ــردم. نمی گذارن ــلمانند م ــد. مس ــردم می کنن ــان را م ــود، پوستش بش
زنهــا و مردهــا بــا هــم داخــل هــم بشــوند و تــوی دریــا بریزنــد و بــه 
ــن  ــدن ای ــا از تم ــت! اینه ــن اس ــا ای ــدن« اینه ــد. »تم ــم بیفتن ــان ه ج
آزادی غربــی  ایــن را می خواهنــد!  آزادی  از  اینهــا  را می خواهنــد. 
ــوند و  ــت بش ــم لخ ــا ه ــرد ب ــت زن و م ــن اس ــد. و آن ای می خواهن
ــر  ــای دیگ ــم - جاه ــوی - نمی دان ــد ت ــا[ برون ــا ]ی ــوی دری ــد ت برون
شــنا کننــد! ایــن تمدنــی اســت کــه آقایــان می خواهنــد! ایــن تمدنــی 
اســت کــه در رژیــم ســابق تحمیــل بــر مملکــت مــا شــد، کــه بعــد از 
اینکــه می رفتنــد زن و مــرد در دریــا، زنهــا همــان طــور لخــت و همــان 
ــد  ــرأت نمی کردن ــم ج ــردم ه ــهر! م ــوی ش ــد ت ــت می آمدن ــور لخ ط
ــا  ــا را م ــود، اینه ــزی بش ــو چی ــک همچ ــر ی ــروز اگ ــد. ام ــرف بزنن ح
ــه  ــن کــرد. البت ــن کــرد. و دولــت هــم معی ــم تکلیفشــان را معی خواهی
ــش  ــا جلوی ــد م ــد، گفتن ــور گفتن ــر کش ــه وزی ــوری ک ــه [ ط ــت ]ب دول
مازندرانی هــا  مــردم می گیرنــد. مگــر  نگیرنــد،  اگــر  را گرفتیــم. 
ــل آن  ــان مث ــار دریاش ــاز کن ــه ب ــد ک ــتیها می گذارن ــا رش ــد ی می گذارن
ــا  ــرد ب ــه زن و م ــد ک ــا۱ مرده ان ــدر پهلوی ای ه ــر بن ــد؟ مگ ــت باش وق
ــد و مشــغول عیــش و عشــرت بشــوند! مگــر  ــا برون هــم در یــک دری
می گذارنــد اینهــا را؟ تمدن هــای اینهــا ایــن اســت. آزادی ای کــه آنهــا 
ــا هــم  ــد و ب ــد قمــار بکنن ــد همیــن. ایــن جــور آزادی! برون می خواهن

۱. مقصود بندر انزلی است.

ــوش [ بشــوند... ــش و ن ــا هــم ]ســرگرم عی لخــت بشــوند و ب

یاکاری و سوء استفاده از آزادی خطر ر
ــه. و  ــو گرفت ــادها جل ــالم از فس ــت. اس ــون اس ــدود قان آزادی در ح
ــه  ــو گرفت ــه جل ــی ک ــد داده. آن ــاد باش ــادون فس ــه م ــا را ک ــه آزادیه هم
ــتیم  ــده هس ــا زن ــا ت ــت. و م ــه اس ــش را گرفت ــه جلوی ــت ک فسادهاس
ــا آن انــدازه ای  نمی گذاریــم ایــن آزادی هایــی کــه آنهــا می خواهنــد، ت

ــد. ــدا کن ــق پی ــا تحق ــم، آن آزادی ه ــه می توانی ک
خمینــی، ســیدروح الله، صحیفــه امــام، تهــران: مؤسســه تنظیــم و 

نشــر آثــار امــام خمینــی، 1389ش.،  8/ 339.

اگــر فــرد الیقــی کــه دارای ایــن دو خصلــت باشــد بــه پــا خاســت 
و تشــکیل حکومــت داد، همــان والیتــی را کــه حضــرت رســول اکــرم 
ــت دارا  ــه داش ــر ادارۀ جامع ــلم در ام ــه و س ــه و آل ــه علی ــی الل صل

ــد. ــت کنن ــه از او اطاع ــت ک ــردم الزم اس ــۀ م ــر هم ــد و ب می باش
ــم و  ــه تنظی ــران: مؤسس ــه، ته ــت فقی ــیدروح الله، والی ــی، س خمین

ــار امــام خمینــی، 1392ش.،  50. نشــر آث
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تبیین اجمالی دیدگاه
ـــاری  ـــه خوانس ـــی آیت الل ـــائل فارس ـــح المس ـــاله توضی ـــفانه رس متأس
ـــی  ـــتداللی اش یعن ـــی اس ـــر فقه ـــه اث ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــد، ول ـــتیاب نش دس
جامـــع المـــدارک می تـــوان گفـــت ایشـــان مرتبـــۀ ســـوم نهـــی از 
ـــد،  ـــت می دان ـــات ثاب ـــق روای ـــوب آن را مطاب ـــرد و وج ـــر را می پذی منک
ـــارۀ  ـــت. درب ـــز الزم اس ـــوار نی ـــه دش ـــان ب ـــب از آس ـــات مرات ـــه مراع البت
اجـــرای حـــدود در عصـــر غیبـــت نیـــز قائـــل بـــه تعطیلـــی اســـت؛ 
ـــان  ـــاص آن ـــواب خ ـــن و ن ـــت معصومی ـــه دس ـــدود ب ـــرای ح ـــی اج یعن
ــه  ــت. آیت اللـ ــز نیسـ ــران جایـ ــوی دیگـ ــرای آن از سـ ــت و اجـ اسـ
خوانســـاری اســـتدالل می کنـــد اجـــرای حـــدود از بـــاب امـــر بـــه 
معـــروف و نهـــی از منکـــر نیســـت؛ بلکـــه نوعـــی ایـــذاء بـــوده کـــه 

ـــم.  ـــی نداری ـــا اذن ـــت و در اینج ـــن اس ـــام)ع( ممک ـــا اذن ام ـــط ب فق
ــرات را  ــوان تعزیـ ــی نمی تـ ــاری، گویـ ــه خوانسـ ــر آیت اللـ از نظـ
ـــر و  ـــی از منک ـــوب نه ـــان وج ـــرا او می ـــرد؛ زی ـــه ک ـــدود ضمیم ـــه ح ب
ـــذاء را  ـــت ای ـــت و حرم ـــته اس ـــاوت گذاش ـــن تف ـــذاء مؤم ـــت ای حرم
ـــدر  ـــه ق ـــذاء ب ـــه ای ـــد ب ـــذا بای ـــد؛ ل ـــر می دان ـــی از منک ـــص نه مخص

ـــل  ـــر عم ـــرای ه ـــر ب ـــده تعزی ـــن قاع ـــرد. همچنی ـــاء ک ـــرورت اکتف ض
ـــت.  ـــت نیس ـــزد وی ثاب ـــرام ن ح

ــت  ــد والیـ ــان می دهـ ــاری نشـ ــه خوانسـ ــی آیت اللـ ــیره زندگـ سـ
فقیـــه را نپذیرفتـــه بـــود. در بخـــش مســـتندات، شـــواهد مربـــوط بـــه 

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــا ذک ـــن ادع ای

مستندات
المعـــروف أنّ  لإلنـــکار مراتـــب، األولـــی اإلنـــکار بالقلـــب، ثـــّم  
ـــه الّســـالم  ـــر علی ـــر المـــروّي  عـــن الباق ـــي الخب ـــد و ف ـــّم  بالی ســـان، ث

ّ
بالل

ـــم، و ال  ـــا جباهه ـــوا به
ّ
ـــنتکم و صک ـــوا بألس ـــم و الفظ ـــروا بقلوبک »فأنک

ـــم  ـــم بأبدانک ـــال - فجاهدوه ـــی أن ق ـــم - إل ـــة الئ ـــه لوم
ّ
ـــي الل ـــوا ف تخاف

ـــر  ـــن أمی ـــروّي  ع ـــي الم ـــره -«. و ف ـــی آخ ـــم - إل ـــم بقلوبک و أبغضوه
المؤمنیـــن علیـــه الّســـالم »مـــن تـــرك إنـــکار المنکـــر بقلبـــه و یـــده 
و لســـانه فهـــو مّیـــت بیـــن األحیـــاء«. و فـــي اآلخـــر المـــروي عنـــه 
ـــم  ـــم ث ـــاد بأبدانک ـــاد الجه ـــن الجه ـــه م ـــون علی ـــا تقبل ـــا »إنّ  أّول م أیض
ـــرا  ـــر منک ـــم ینک ـــا و ل ـــرف معروف ـــم یع ـــن ل ـــم م ـــّم  بقلوبک ـــنتکم ث بألس
ـــن  ـــکري ع ـــن العس ـــروّي  ع ـــي الم ـــفله«. و ف ـــاله أس ـــل أع ـــب فجع قل
ـــده إن  ـــر بی ـــرا فلینک ـــن رأی منک ـــه »م ـــه و آل ـــه علی

ّ
ـــی الل

ّ
ـــّي  صل النب

ـــه  ـــن قلب ـــه م
ّ
ـــم الل ـــبه أن یعل ـــه فحس ـــتطع فبقلب ـــم یس ـــان ل ـــتطاع ف اس

ـــال: إّن   ـــد یق ـــوص. و ق ـــن النص ـــك م ـــر ذل ـــی غی ـــك کاره« إل ـــه لذل اّن
ـــة  ـــن ضمیم ـــه م  فی

ّ
ـــد ـــال ب ـــا ف ـــرا و ال نهی ـــس أم ـــي لی ـــکار القلب اإلن

 
ّ
ـــر بالمعـــروف و النهـــي عـــن المنکـــر إال ـــي األم ـــا داخـــال ف یکـــون معه

ـــرر،  ـــدم الض ـــر و بع ـــز التأثی ـــروط بتجوی ـــا مش ـــی أیض ـــذا المعن ـــه به أّن
 مـــن إظهـــار مـــا فـــي القلـــب و یشـــهد لـــه 

ّ
و علـــی هـــذا فـــال بـــد

ـــر  ـــال أمی ـــال: »ق ـــه الّســـالم ق ـــه علی
ّ
ـــد الل ـــي عب ـــة الســـکوني عـــن أب روای

ـــه علیـــه و آلـــه أن 
ّ
ـــی الل

ّ
ـــه صل

ّ
المؤمنیـــن علیـــه الّســـالم أمرنـــا رســـول الل

ـــر  ـــال: الظاه ـــّرة«. و یمکـــن أن یق ـــوه مکفه ـــي بوج ـــل المعاص ـــی أه نلق
ـــر  ـــي األم ـــروف ف ـــق المع

ّ
ـــی تحق ـــر إل ـــون النظ ـــه ال یک ـــار أّن ـــن األخب م

ـــدة  ـــال الفائ ـــال: م ـــی یق ـــط حّت ـــه فق ـــي عن ـــي النه ـــر ف ـــرك المنک ـــه و ت ب
  

ّ
مـــع عـــدم التجویـــز و قـــد ســـبق احتمـــال وجـــوب األمـــر بـــکل

ـــی  ـــر حّت   منک
ّ

ـــن کل ـــي ع ـــوب النه ـــتحب و وج ـــی المس ـــروف حّت مع
ـــه تعالـــی و إن کان نفـــس المســـتحب 

ّ
المکـــروه لحفـــظ أحـــکام الل

غیـــر واجـــب ال یجـــب فعلـــه و نفـــس المکـــروه ال یجـــب ترکـــه و 
ـــه  ـــه علی

ّ
ـــد الل ـــي عب ـــن أب ـــل ع ـــی الطوی ـــة یحی ـــر روای ـــا ذک ـــهد لم یش

ـــه 
ّ
ـــم الل ـــرا أن یعل ـــّزا إذا رأی منک ـــن ع ـــب المؤم ـــال: »حس ـــالم ق الّس

ـــه  ـــن علی ـــر المؤمنی ـــن أمی ـــروّي  ع ـــر الم ـــکاره«. و الخب ـــه إن ـــن قلب م
ـــي  ـــر ف ـــم« الظاه ـــّم  بقلوبک ـــه »ث ـــر فی ـــث ذک ـــور حی ـــالم المذک الّس
ـــه  ـــکري علی ـــن العس ـــروي ع ـــك الم ـــب و کذل ـــاد بالقل ـــة الجه مطلوبی
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ـــي  ـــی المحک ـــالم عل ـــه الّس ـــادق علی ـــول الص ـــور، و ق ـــالم المذک الّس
»لـــو أّنکـــم إذا بلغکـــم عـــن الّرجـــل شـــيء تمشـــیتم إلیـــه فقلتـــم: 
ـــإن  ـــذا ف ـــن ه   ع

ّ
ـــف ـــا أن تک ـــا و إّم ـــا و تتجنبن ـــا أن تعتزلن ـــذا ام ـــا ه ی

ـــي  ـــی المحک ـــا عل ـــالم أیض ـــه الّس ـــه علی ـــوه«. و قول ـــل و اال فاجتنب فع
ـــی  ـــا عل ـــة لیقلباه ـــل مدین ـــی أه ـــن إل ـــث ملکی   بع

ّ
ـــل ـــّز و ج ـــه ع

ّ
»إن الل

ـــه و 
ّ
ـــو الل ـــال یدع ـــا رج ـــدا فیه ـــة وج ـــی المدین ـــا إل ـــا انتهی ـــا فلّم أهله

ـــي ؟  اع
ّ

ـــذا الد ـــری ه ـــا ت ـــه أم ـــن لصاحب ـــد الملکی ـــال أح ـــّرع فق یتض
فقـــال: قـــد رأیتـــه و لکـــن أمضـــي لمـــا أمـــر بـــه رّبـــي، فقـــال: ال و 
ـــارك  ـــه تب

ّ
ـــی الل ـــاد إل ـــي، فع ـــع رّب ـــی أراج ـــیئا حّت ـــدث ش ـــن ال أح لک

ـــدك  ـــدت عب ـــة فوج ـــی المدین ـــت إل ـــي انتهی ـــا رّب  إّن ـــال: ی ـــی فق و تعال
ـــإّن   ـــك ف ـــا أمرت ـــی م ـــض إل ـــال ام ـــك فق ـــرع إلی ـــوك و یتض ـــا یدع فالن
ـــل.  ـــي« فتأّم ـــا ل ـــه غضب ـــر( وجه ـــم یتغّی ـــر )أي ل ـــم یتمّع ـــل ل ذا رج
ـــن  ـــم یک ـــي، و إن ل ـــکار القلب ـــوب اإلن ـــار وج ـــن األخب ـــتفاد م فالمس
ـــن 

ّ
ـــم یتمک ـــر و ل ـــن المنک ـــي ع ـــروف و النه ـــر بالمع ـــي األم ـــال ف داخ

مـــن إظهـــاره لخـــوف ضـــرر یتوّجـــه إلیـــه و لـــم یترتـــب علیـــه أثـــر 
ـــن  ـــه م ـــر أّن ـــل الظاه ـــر ب ـــل المنک ـــروف و فاع ـــارك المع ـــی ت ـــبة إل بالنس
ـــد.  ســـان و بالی

ّ
ـــکار بالل ـــة اإلن ـــة و الثالث ـــة الثانی ظواهـــر اإلیمـــان و المرتب

ـــن  ـــبق م ـــا س ـــروطا بم ـــا مش ـــي وجوبهم ـــالف ف ـــدم الخ ـــي ع و اّدع
ـــّرح  ـــار و ص ـــن األخب ـــبق م ـــا س ـــا م ـــی وجوبهم ـــدل عل ـــرائط و ی الش
ـــروف و  ـــر بالمع ـــي األم ـــر ف ـــر فاألیس ـــاة األیس ـــوب مراع ـــة بوج جماع
ـــات و  ـــالف المطلق ـــب خ ـــی أن الترتی ـــر و ال یخف ـــن المنک ـــي ع النه
ـــروج  ـــي الخ ـــر ف ـــن المقتص ـــذاء المؤم ـــة إی ـــه بحرم   علی

ّ
ـــتدل ـــد یس ق

ـــی  ـــه تعال   قول
ّ

ـــل ـــل لع ـــرورة ب ـــه الض ـــع ب ـــا یرتف ـــدار م ـــی مق ـــا عل منه
ـــوا 

ُ
قاِتل

َ
ـــری  ف

ْ
خ

ُ ْ
ـــی األ

َ
ـــْت  ِإْحداُهمـــا َعل

َ
ـــِإنْ  َبغ

َ
ْصِلُحـــوا َبْیَنُهمـــا ف

َ
أ
َ
»ف

ـــح  ـــم الصل ـــار تقدی ـــهِ « باعتب
ّ
ـــِر الل ْم

َ
ـــی أ ـــيءَ  ِإل ِف

َ
ـــی ت ـــي َحّت ْبِغ

َ
ـــي ت ِت

َّ
ال

علـــی أنّ  التعـــارض بیـــن إطـــالق األمـــر بالمعـــروف و بیـــن النهـــي 
ـــن  ـــوم م ـــه، و المعل ـــن وج ـــه م ـــذاء ل ـــن و اإلی ـــرار بالمؤم ـــن اإلض ع
تخصیـــص اآلخـــر بـــاألّول حـــال الترتیـــب المذکـــور. و یمکـــن أن 
ـــاص  ـــر ال اختص ـــن المنک ـــي ع ـــروف و النه ـــر بالمع ـــال: أّوال انّ  األم یق
ـــم  ـــا نع ـــن أیض ـــر المؤم ـــی غی ـــبة إل ـــان بالنس ـــل یجب ـــن ب ـــا بالمؤم لهم
ال فـــرق فـــي الظلـــم بیـــن المؤمـــن و غیـــر المؤمـــن لکـــن لیـــس 
مطلـــق اإلیـــذاء ظلمـــا، و ثانیـــا إذا کان الغالـــب فـــي النهـــي عـــن 
ـــا  ـــر کم ـــه مکفه ـــه بوج ـــث یواج ـــر حی ـــل للمنک ـــأذي الفاع ـــر ت المنک
فـــي الخبـــر أو بصـــك الوجـــه و لـــم یذکـــر فـــي األخبـــار الترتیـــب 
ـــن  ـــد م ـــا أفی ـــور و م ـــب المذک ـــتفاد الترتی ـــف یس ـــور کی ـــو المذک بالنح
  علـــی حرمـــة اإلیـــذاء و اإلضـــرار بالمؤمـــن 

ّ
أن النســـبة مـــع مـــا دل

ـــي  ـــر و النه ـــاء األم ـــإنّ  أنح ـــه ف ـــور فی ـــخ - منظ ـــه - إل ـــن وج ـــوم م عم
ـــن  ـــس م ـــب و لی ـــدم الترتی ـــي ع ـــرة ف ـــواو الظاه ـــر بال ـــار ذک ـــي االخب ف
ـــا  ـــوا َبْیَنُهم ْصِلُح

َ
أ
َ
ـــی »ف ـــه تعال ـــهاد بقول ـــا االستش ـــوم. و أّم ـــل العم قبی

ـــع  ـــه راج ـــکل ألّن ـــخ« فیش ـــری- إل
ْ

خ
ُ ْ
ـــی األ

َ
ـــم َعل ـــْت  ِإْحداُه

َ
ـــِإنْ  َبغ

َ
ف

ـــل  ـــوزون القت ـــاء ال یج ـــث إنّ  الفقه ـــام حی ـــالف المق ـــة بخ ـــی المقاتل إل
ـــلیم  ـــع تس ـــر و م ـــن المنک ـــي ع ـــروف و النه ـــر بالمع ـــام األم ـــي مق ف
ـــن   م

ّ
ـــد ـــل ال ب ـــی األثق ـــف عل ـــم األخ ـــن تقدی ـــهور م ـــو المش ـــا ه م

ـــي  ـــر و النه ـــن األم ـــل م ـــه أثق ـــرار الوج ـــون اکفه ـــا یک ـــة، فربم المالحظ
ـــان.  س

ّ
بالل

و أّما لو افتقر إلی الجرح أو القتل فالمعروف االحتیاج إلی إذن االمام 
ة عن هذه الصورة خصوصا مع مالحظة 

ّ
علیه الّسالم و اّدعي انصراف األدل

اشتراط الوجوب بتجویز التأثیر المشعر ببقاء المأمور و المنهي و مع القتل 
و  لهم  الناس عدو  لسائر  ذلك  في جواز  ما  إلی  یبقی موضوع مضافا  ال 
فّساقهم من الفساد العظیم و الهرج و المرج نعم في المروّي  عن تاریخ 
الطبري عن عبد الّرحمن بن أبي لیلی قال: »إّني سمعت علّیا علیه الّسالم 
یوم لقینا أهل الشام یقول: أّیها المؤمنون إّنه من رأی عدوانا یعمل به و منکرا 
یدعی إلیه فأنکره بقلبه فقد سلم و من أنکره بلسانه فقد أوجر و هو أفضل من 
ه العلیا و کلمة الظالمین السفلی 

ّ
صاحبه و من أنکره بالسیف لتکون کلمة الل

فذلك أصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نّور في قلبه الیقین«. کقول 
الباقر علیه الّسالم علی المحکّي  »فأنکروا بقلوبکم و الفظوا بألسنتکم و 
عظوا و إلی الحّق  

ّ
ه لومة الئم فإن ات

ّ
صکوا بها جباههم و ال تخافوا في الل

وَن  
ُ

ِلُمونَ  الّناَس  َو َیْبغ
ْ

ِذیَن  َیظ
َّ
ی ال

َ
  َعل

ُ
ِبیل َما السَّ ِإنَّ رجعوا فال سبیل علیهم 

ِلیٌم  هنا لك فجاهدوهم بأبدانکم 
َ
ُهْم  َعذاٌب  أ

َ
  ل

َ
ولِئك

ُ
َحقِّ  أ

ْ
ْیِر ال

َ
ْرِض  ِبغ

َ ْ
ِفي األ

و أبغضوهم بقلوبکم غیر طالبین سلطانا و ال باغین به ماال و ال مریدین 
ه و یمضوا علی طاعته«. إلی غیر ما ذکر 

ّ
بالظلم ظفرا حّتی یفیئوا إلی أمر الل

من النصوص. و أجیب بأّنه من المعلوم أّنه أشار بذلك إلی نفسه و من یقوم 
مقامه من أوالده علیهم الصالة و الّسالم ال سائر الناس کخطابات الحدود 
ذي 

ّ
ار علی أّنه ظاهر في الجواز دون الوجوب ال

ّ
و قتال البغاة و جهاد الکف

الجواب خالف  أنّ  ما ذکر في  بالمعروف و ال یخفی  هو مقتضی األمر 
الظاهر ال یصار إلیه غایة األمر أّنه ال یستفاد منه الوجوب بل الجواز هذا 
ه لو لم یستشکل في العمل باألخبار المذکورة من جهة السند و هذا 

ّ
کل

الفساد کما  لزوم  و  المرج  و  الهرج  لزوم  و  الجواز  غیر ما ذکر من عموم 
ذکر. و أما إقامة الحدود في غیر زمان الحضور و زمان الغیبة فالمعروف 
 لإلمام 

ّ
عدم جوازها و اّدعي اإلجماع في کالم جماعة علی عدم الجواز إال

علیه الّسالم أو المنصوب من قبله و المحکي عن جماعة أّنه یجوز للفقهاء 
العارفین باألحکام الشرعّیة العدول إقامة الحدود في حال غیبة اإلمام علیه 
  بقول الصادق علیه الّسالم في مقبولة عمر بن 

ّ
الصالة و الّسالم و استدل

حنظلة »ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر في حاللنا و 
حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما«. و یمکن أن یقال: إقامة الحدود 
لیست داخلة في األمر بالمعروف و النهي عن المنکر حّتی یقال یشملها 
عي في کالم الفقهاء بالنسبة إلی غیر الفقهاء 

ّ
العمومات و اإلجماع المد

النبّي  و األئّمة علیهم  إلی غیر  بالنسبة  له  إیذاء و إیالم ال مجّوز  بل هي 
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 من کان منصوبا بالخصوص بحیث لو لم یکن إجماع لم یکن 
ّ
الّسالم إال

مجّوزا، و المقبولة ال ظهور لها بالنسبة إلی إقامة الحدود. و أّما خبر حفص 
ه علیه الّسالم: من یقیم الحدود السلطان أو القاضي ؟ 

ّ
»سألت أبا عبد الل

فقال: إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم« فیشکل التمّسك به ألنّ  القاضي 
له الحکم من طرف المعصوم و ال یقال إلیه الحکم، هذا مع قطع النظر عن 
السند و أّما مقبولة أبي خدیجة »إّیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل 
الجور لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم 
ه 

ّ
فإّني قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه«. و قول صاحب الّزمان - عّجل الل

تعالی فرجه - علی المحکي في التوقیع »و أّما الحوادث الواقعة فارجعوا 
ه« و عن بعض 

ّ
فیها إلی رواة أحادیثنا فإّنهم حّجتي علیکم و أنا حّجة الل

الکتب روایته: فإّنهم خلیفتي علیکم - إلی آخره - فال یستفاد منهما جواز 
إقامة الحدود في عصر الغیبة، أّما المقبولة فالنّ  النظر إلی المحاکمات و 
أّما التوقیع فلعدم معلومّیة المراد من الحوادث الحتمال کون الالم للعهد 
في کالم السائل و استفادة الوالیة العاّمة من جهة التعبیر بالمحکي فإّنهم 
»خلیفتي علیکم« مشکلة الضطراب المتن في الّروایة. و قد یؤّید ما ذکر 
بأنّ  تعطیل الحدود یفضي إلی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك 
في صورتي  قائم   

ّ
الحد المقتضي إلقامة  بأنّ   و  الشارع  نظر  في  مبغوض 

حضور اإلمام علیه الّسالم و غیبته و لیست الحکمة عائدة إلی مقیمه قطعا 
 

ّ
فین و علی التقدیرین ال بد

ّ
ه أو إلی النوع من المکل

ّ
فتکون عائدة إلی مستحق

  
ّ

من إقامته مطلقا. و یمکن أن یقال: الزم ما ذکر وجوب اقامة الحدود في کل
عصر من دون حاجة إلی نصب المعصوم فقبل صدور المقبولة و المشهورة 
و صدور التوقیع الشریف کان إقامة الحدود الزما من دون حاجة إلی اإلذن 
ن للمجتهدین 

ّ
ي عدول المؤمنین بل فّساقهم مع عدم التمک

ّ
بل الالزم تصد

کما یقال في حفظ مال القّصر و الغّیب و هذا کما تری فال یبعد أن یکون 
ه علیهم أو 

ّ
هذا األمر أیضا من األمور المخصوصة بالمعصومین صلوات الل

ار غیر المجّوز لغیرهم 
ّ

المنصوبین بالخصوص من قبلهم کالجهاد مع الکف
هّم  عّجل في فرج إمامنا صلواتك علیه و 

ّ
و غیر المنصوبین من قبلهم - الل

اجعلنا من أنصاره و أشیاعه بحّق  محّمد و آله صلواتك علیهم أجمعین.
خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، 

تهران: مکتبة الصدوق، 1355ش.، 5/  412-407.

روایـــت مصطفـــی محقـــق دامـــاد از موضـــع آقـــای خوانســـاری 
ـــد  ـــید محم ـــوم س ـــالمی: »مرح ـــوری اس ـــی جمه ـــه پرس ـــارۀ هم درب
ـــه  ـــای درج ـــی از علم ـــوی جالل ـــی موس ـــر علی نق ـــی پس ـــی تهران جالل
اول ســـنتی تهـــران همـــان اوایـــل انقـــالب از جمهـــوری اســـالمی 
ـــب  ـــیرازی ش ـــی ش ـــا رض ـــه آق ـــرد ک ـــل ک ـــودم نق ـــرای خ ـــد. وی ب بری
ـــل از رای گیـــری رفرانـــدم فروردیـــن 1358 گفـــت همـــه کـــس در  قب
ـــداده  ـــاری ن ـــد خوانس ـــید احم ـــا س ـــه داده، آق ـــدم اطالعی ـــاع از رفران دف
اســـت. االن هـــم رفته انـــد خانـــه پسرشـــان، در خانـــه را بســـته اند، 

ـــد  ـــردم بگوین ـــه م ـــا ب ـــن ت ـــان ک ـــرو راضیش ـــی( ب ـــی تهران ـــما )جالل ش
ـــرب  ـــاز مغ ـــد از نم ـــن بع ـــد: م ـــی می گوی ـــی تهران ـــد. جالل رای بدهن
و عشـــا خدمـــت ایشـــان رفتـــم. آقـــای خوانســـاری فرمودنـــد: مـــن 
ـــد  ـــم و تایی ـــه نمی ده ـــتم و اطالعی ـــالمی[ نیس ـــوری اس ـــق ]جمه مواف
نمی کنـــم. پرســـیدم: آیـــا واجـــب اســـت مـــا رأی بدهیـــم؟ فرمـــود: 

ـــس!« )50( ـــه بالعک بلک
ــا  ــت بـ ــنتی، مخالفـ ــه سـ ــوی، فقـ ــاد تقـ ــن، »نمـ ــور، محسـ کدیـ
ـــیداحمد  ـــع س ـــیری در آراء و مواض ـــه: س ـــت فقی ـــکار والی ـــالب و ان انق
خوانســـاری«، ســـایت رســـمی محســـن کدیـــور، به نشـــانی

https://kadivar.com/16413

ـــت  ـــه حاکمی ـــی را علی ـــال 42 اعتراض های ـــا س ـــه ت ـــاری اگرچ خوانس
بـــه انجـــام رســـاند، امـــا طریقـــت وی، عـــدم مداخلـــه در امـــور سیاســـی 
بـــود. ســـید آرام پایتخـــت، موافقتـــی بـــا ورود بـــه مســـائل سیاســـی 
ـــن  ـــه  ای ـــا ناخواســـته ب ـــا ســـال 42 بارهـــا خواســـته ی نداشـــت، اگرچـــه ت

ـــد. ـــیده ش وادی کش
ـــر  ـــران: نش ـــران، ته ـــالب ای ـــان و انق ـــیدهادی، فقیه ـــی، س طباطبای

کویـــر، 1395، 80.
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــاک  ــه زدن دردن ــر ک ــی از منک ــوم نه ــه س ــی مرحل ــه خوئ آیت الل
و بازدارنــده از معصیــت اســت را ثابــت می دانــد، ولــی تصریــح 
ــه  ــی ب ــی- زبان ــه قلب ــال از دو مرحل ــب در انتق ــت ترتی ــد رعای می کن
ــی  ــت. در صورت ــخت تر الزم اس ــه س ــان تر ب ــی از آس ــه عمل مرحل
کــه مســتلزم ایجــاد جراحــت یــا قتــل باشــد، جایــز نیســت و آمــر یــا 
ناهــی )ضــارب و جــارح( چــه ضــرب و جرحــش عمــدی باشــد و چه 
غیرعمــدی، ضامــن اســت. البتــه در صورتــی کــه امــام)ع( و نایــب او 
مفســده معصیــت فاعــل منکــر را اهــم از جــرح یــا قتــل وی تشــخیص 

ــود. ــب نمی ش ــی مترت ــر ضمان ــد، دیگ ده
آیت اللــه خوئــی اشــاره می کنــد بــا مالحظــه ادلــه امــر بــه معــروف 
ــی،  ــوارد خاص ــرد در م ــت ک ــوان ثاب ــدود می ت ــر و ح ــی از منک و نه

دفــع عمــل منکــر بــه وســیله عمــل منکــر دیگــری جایــز اســت. 
ــم  ــه حاک ــی ک ــب مصالح ــی را حس ــر صب ــی تعزی ــه خوئ آیت الل
شــرع تشــخیص می دهــد جایــز شــمرده اســت. تعزیــر معتــرف 
ــر  ــوارد تعزی ــالم از م ــوب روزه در اس ــکار وج ــأله ان ــق در مس ــه فس ب

ــده  ــن قاع ــاج الصالحی ــی در منه ــت. خوئ ــر اوس ــه نظ ــوص ب منص
ــد.  ــت می دان ــرام را ثاب ــل ح ــر عم ــرای ه ــر ب تعزی

جالب توجــه آن کــه بــاب احــکام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
در رســاله توضیــح المســائل فارســی وی نیامــده اســت.

ــه  ــا ب ــرد و تنه ــه را نمی پذی ــه فقی ــت مطلق ــی والی ــه خوئ آیت الل
ــت. ــل اس ــبیه قائ ــور حس ــت در ام والی

مستندات
لألمر بالمعروف و النهي عن المنکر مراتب: 

األولــی: اإلنــکار بالقلــب، بمعنــی إظهــار کراهــة المنکــر، أو تــرك 
المعــروف، إمــا بإظهــار االنزعــاج مــن الفاعــل، أو االعــراض و الصــد 
ــدل  ــرك ی ــل أو ت ــن فع ــك م ــو ذل ــه، أو نح ــکالم مع ــرك ال ــه، أو ت عن
ــأن  ــکار باللســان و القــول، ب ــة: اإلن ــه. الثانی ــع من علــی کراهــة مــا وق
ــه ســبحانه للعاصیــن مــن 

ّ
یعظــه، و ینصحــه، و یذکــر لــه مــا أعــد الل

ــه 
ّ
العقــاب األلیــم و العــذاب فــي الجحیــم، أو یذکــر لــه مــا أعــده الل

11 سیدابوالقاسم خوئی
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تعالــی للمطیعیــن مــن الثــواب الجســیم و الفــور فــي جنــات النعیــم. 
الثالثــة: اإلنــکار بالیــد بالضــرب المؤلــم الــرادع عــن المعصیــة، و 
لــکل واحــدة مــن هــذه المراتــب مراتــب أخــف و أشــد، و المشــهور 
الترتــب بیــن هــذه المراتــب، فــإن کان إظهــار اإلنــکار القلبــي کافیــا 
ــف  ــم یک ــإن ل ــان، ف ــر باللس ــه، و إال أنک ــر علی ــر اقتص ــي الزج ف
ــة  ــن فــي مرتب ــده، و لکــن الظاهــر أن القســمین األولی ذلــك أنکــره بی
ــد  ــا، و ق ــر منهم ــل التأثی ــا یحتم ــي م ــر أو الناه ــار اآلم ــدة فیخت واح
یلزمــه الجمــع بینهمــا. و أمــا القســم الثالــث فهــو مترتــب علــی عــدم 
تأثیــر األولیــن، و األحــوط فــي هــذا القســم الترتیــب بیــن مراتبــه فــال 
ــألة 1273(: إذا  ــف. )مس ــف األخ ــم یک ــد، إال إذا ل ــی األش ــل إل ینتق
لــم تکــف المراتــب المذکــورة فــي ردع الفاعــل ففــي جــواز االنتقــال 
إلــی الجــرح و القتــل وجهــان، بــل قــوالن أقواهمــا العــدم، و کــذا إذا 
توقــف علــی کســر عضــو مــن یــد أو رجــل أو غیرهمــا، أو أعابــه عضــو 
کشــلل أو اعوجــاج أو نحوهمــا، فــإن األقــوی عــدم جــواز ذلــك، و إذا 
أدی الضــرب إلــی ذلــك - خطــأ أو عمــدا - فاألقــوی ضمــان اآلمــر 
ــة، إن کان  ــة العمدی ــکام الجنای ــه أح ــري علی ــك، فتج ــي لذل و الناه
عمــدا، و الخطأیــة إن کان خطــأ. نعــم یجــوز لإلمــام و نائبــه ذلــك إذا 
کان یترتــب علــی معصیــة الفاعــل مفســدة أهــم مــن جرحــه أو قتلــه، 

و حینئــذ ال ضمــان علیــه.
خوئــی، سیدابوالقاســم، منهــاج الصالحیــن، قــم: مدینــة العلــم، 

.353-352  /1 1410ق.، 

جواز االغتیاب لردع المقول فیه 
عــن المنکــر الثالــث: قصــد ردع المغتــاب )بالفتــح( عــن المنکــر 
ــا بوجهیــن،  الــذي یفعلــه، و قــد اســتدل المصنــف علــی الجــواز هن
ــی  ــتملت عل ــا و إن اش ــه، فإنه ــي حق ــان ف ــا إحس ــة هن األول: أن الغیب
هتکــه و إهانتــه إال أنــه توجــب إنقــاذه مــن المهلکــة األبدیــة و العقوبــة 
األخرویــة. الثانــي: أن عمومــات النهــي عــن المنکــر شــاملة لذلــك.

أمــا الوجــه األول ففیــه أوال: أن الدلیــل أخــص مــن المدعــی، إذ 
ربمــا ال یرتــدع المقــول فیــه عــن فعــل المنکــر.

ــوز  ــر، و ال یج ــاب بالکس ــی المغت ــة عل ــة محرم ــا: أن الغیب و ثانی
ــه مــن المتقیــن، و هل 

ّ
اإلحســان باألمــر المحــرم، فإنــه إنمــا یتقبــل الل

یتوهــم أحــد جــواز اإلحســان بالمــال المغصــوب و المســروق إال إذا 
کان أعمــی البصیــرة، کبعــض المنحرفیــن عــن الصــراط المســتقیم، و 
دعــوی رضــی المقــول فیــه حینئــذ بالغیبــة جزافیــة. فإنهــا مضافــا الــی 

بعدهــا، أن رضــاه ال یرفــع الحرمــة التکلیفیــة.
ــر  ــر بالمنک ــوز ردع المنک ــه ال یج ــه أن ــي: ففی ــه الثان ــا الوج و أم
النصــراف أدلتــه عــن ذلــك، و إال لجــاز ردع الزنــاة بالزنــاة بأعراضهم، 

و ردع الســراق بســرقة أموالهــم.

ــة  ــوارد خاص ــي م ــر ف ــر بالمنک ــع المنک ــواز دف ــت ج ــد ثب ــم ق نع
کمــا یتضــح ذلــك لمــن یالحــظ أبــواب النهــي  عــن  المنکــر و أبــواب 
ــة الســب جــواز شــتم  ــي البحــث عــن حرم ــد تقــدم ف الحــدود، و ق
المبــدع و الوقیعــة فیــه، و البهــت علیــه، بــل وجوبهــا، کمــا یظهــر مــن 

بعــض الروایــات المتقدمــة فــي المبحــث المذکــور.
انتشــارات  قــم:  الفقاهــة،  مصبــاح  سیدابوالقاســم،  خوئــی، 

.353  /1 1417ق.،  انصاریــان، 
ــا  ــإن قلن ــه هــل یعــّزر الصبــي أم ال؟ ف ــر وأّن ومنهــا: مســألة التعزی
ــه  ــه )علی ــن قول ــي وم ــن الصب ــم ع ــع القل ــث رف ــن حدی ــراد م إّن الم
ــم  ــي عمده ــن ف ــة للبالغی ــار الثابت ــأ« أّن اآلث ــده خط ــالم( »عم الس
ــال  ــّره( ف س س

ّ
ــد ــیخ )ق ــه الش ــب إلی ــا ذه ــي کم ــة للصب ــت ثابت لیس

مانــع مــن ثبــوت التعزیــر لــه، وخروجــه عــن تلــك األحــکام یکــون 
ــع  ــی یرف ــن حّت  للبالغی

ً
ــا ــر ثابت ــون التعزی ــص، إذ ال یک ــو التخّص بنح

فــي ناحیــة الصبــي، فــال مانــع مــن تعزیــر الصبــي بحســب مصلحــة 
ــة فیکــون  ــار االلزامی ــق اآلث ــع مطل ــو کان المــراد رف ــا ل الحاکــم. وأّم
 للصبــي بعنــوان التخصیــص فــي تلــك األدلــة کمــا امــر 

ً
التعزیــر ثابتــا
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فــي الشــریعة بضــرب الصبیــان للصــالة، وهــذا تخصیــص ألدلــة رفــع 
مطلــق االلــزام عنهــم، فیثبــت لهــم التعزیــر حســب مــا یــراه الحاکــم 

الشــرعي مــن المصالــح.
ــم:  ــب، ق ــرح المکاس ــی ش ــح ف ــم، التنقی ــی، سیدابوالقاس خوئ

ــی، 1388ش.، 1/ 305. ــام الخوئ ــار اإلم ــاء آث ــة إحی مؤسس

حیــث إّن المفــروض فیهــا اإلفطــار ثالثــة أیــام، فقــد حصــل منــه 
کثــر   یــوم مــّرة، و لــو فــرض أ

ّ
اإلفطــار ثــالث مــرات علــی األقــل کل

زاد علیــه بکثیــر، و مــع ذلــك حکــم )علیــه الســالم( بالتعزیــر، لکونــه 
ــام بنفســه  أّول مــّرة ُیرفــع أمــره إلــی اإلمــام، فلیــس اإلفطــار ثالثــة أّی
ــي  ــه ف ــّرح ب ــا ص ــع کم ــو الرف ــوع ه ــل الموض ــل، ب  للقت

ً
ــا موضوع

ــر  ــاب الکبائ ــن أّن أصح ــح م ــي الصحی م ف
ّ

ــد ــا تق ــذا م ــق، و ک الموث
ــکاب  ــن ارت ــع، ال م ــن الرف ــة م ــي الثالث ــة، أي ف ــي الثالث ــون ف یقتل
ــا أّن الحکــم  من

ّ
 علیهــم مّرتیــن. قد

ّ
ــرة، للتصریــح بإجــراء الحــد الکبی

المزبــور مــن القتــل أو التعزیــر مخصــوص بغیــر المشــتبه، أّمــا 
ــه یمکــن اســتفادة ذلــك مــن نفــس  ــا: إن هــو فــال شــي ء عیلــة، و قلن

ــد. ــة بری صحیح
ــه الســالم( حکــم بالســؤال مــن  ــه )علی یــب االســتدالل: إّن و تقر
ر مــع  ــه یعــزَّ ــم أم ال؟ و أّن ــي إفطــارك إث ــه هــل علیــك ف المفطــر و أّن
االعتــراف، و ُیقَتــل مــع اإلنــکار. و مــن المعلــوم أّن إنــکار اآلثــم علــی 
خــری: ألجــل أّنــه یــری نفســه 

ُ
نحویــن، فتــارًة: ینکــره لالســتحالل، و أ

ــه، و ال ریــب فــي اختصاص 
ّ

عیهــا محتملــة فــي حق
ّ

 لشــبهٍة ید
ً
معــذورا

ــم بالقتــل فکیــف 
َ
القتــل بــاألّول، ضــرورة أّنــه مــع االعتــراف لــم ُیحک

ــم بــه مــع دعــوی العــذر؟! و إذ خــّص )علیــه الســالم( التعزیــر 
َ
ُیحک

 علیــه کمــا لــم یکــن علیــه 
ً
عــي العــذر ال تعزیــر أیضــا

ّ
بالمعتــرف فمد

ر. ــی ســبیله، فــال ُیقَتــل و ال یعــزَّ
ّ
 أن یطلــق ســراحه و یخل

ّ
قتــل، فــال بــد

 
ٌ

ــرف ــل، و معت ــتحل ُیقَت ــٌر مس ــة: منک ــام ثالث ــة: فاألقس و بالجمل
ر، و مــن ال هــذا و ال ذاك الــذي لــم تتعــّرض لــه  بالفســق یعــزَّ

ــه. ــي ء علی ــبیله و ال ش ــی س
ّ
ــة یخل الصحیح

خوئــی، سیدابوالقاســم، التنقیــح فــی شــرح العــروة الوثقــی، قــم: 
مؤسســة إحیــاء آثــار اإلمــام الخوئــی، 1418ق.، 21/ 9.

فذلکــة الــکالم: أن الوالیــة لــم تثبــت للفقیــه فــي عصــر الغیبــة 
بدلیــل و إنمــا هــي مختصــة بالنبــي و األئمــة )علیهــم الّســالم(، بــل 
الثابــت حســبما تســتفاد مــن الروایــات أمــران: نفــوذ قضائــه و حجیــة 
فتــواه، و لیــس لــه التصــرف فــي مــال القّصــر أو غیــره ممــا هــو مــن 
ــي  ــة ف ــه الوالی ــه ل ــإن الفقی ــي األمــر الِحســبي ف  ف

ّ
ــة إال شــؤون الوالی

ــه أو  ــه بنفس ــوذ تصرفات ــی نف ــل بمعن ــی، ب ــی المدع ــك ال بالمعن ذل
ــدر  ــذ بالق ــاب األخ ــن ب ــك م ــه، و ذل ــه بموت ــزال وکیل ــه و انع بوکیل

ــا أن  ــه، کم  بإذن
ّ

ــد إال ــال أح ــي م ــرف ف ــواز التص ــدم ج ــن لع المتیق
ــي  ــه ف ــب أو تزویج ــر أو الغّی ــال القّص ــه لم ــوذ بیع ــدم نف ــل ع األص
ــبیة و  ــور الِحس م

ُ
ــن األ ــا کان م ــه لم  أن

ّ
ــرة، إال ــر أو الصغی ــق الصغی ح

 
ً
ــا  قطعی

ً
 مــن وقوعهــا فــي الخــارج کشــف ذلــك کشــفا

ّ
لــم یکــن بــد

ــه  ــه( و أن ــت عظمت
ّ
ــه )جل

َّ
ــو الل ــي و ه ــك الحقیق ــی المال ــن رض ع

 حقیقــة، و القــدر المتیقــن ممــن رضــی 
ً
جعــل ذلــك التصــرف نافــذا

بتصرفاتــه المالــك الحقیقــي، هــو الفقیــه الجامــع للشــرائط فالثابــت 
ــة. ــرف دون الوالی ــواز التص ــه ج للفقی

خوئــی، سیدابوالقاســم، التنقیــح فــی شــرح العــروة الوثقــی، قــم: 
مؤسســة إحیــاء آثــار اإلمــام الخوئــی، 1418ق.، 1/ 360.

سؤال 6: هل تری سماحتکم والیة الفقیه المطلقة أم ال؟
ــه الجامــع للشــرائط  ــة للفقی ــة المطلق ــوت الوالی ــي ثب ــي: ف الخوئ
خــالف و معظــم فقهــاء اإلمامیــة یقولــون بعــدم ثبوتهــا و إنمــا تثبــت 

فــي األمــور الحســبیة فقــط و اللــه العالــم.
خوئــی، سیدابوالقاســم، صــراط النجاة فــی أجوبة االســتفتائات، 

قم: برگزیــده، 1416ق.، 1/ 12.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت الله سـیدمحمد روحانی مرتبۀ سـوم نهی از منکـر را ثابت می داند؛ 
البتـه بـا رعایت ترتیـب؛ یعنی در صورتی کـه فاعل منکر با مراتب آسـان تر 
از منکر دسـت بر می دارد، مراتب شـدیدتر دیگر واجب نیسـت. اگر مرتبۀ 
سـوم منجـر بـه ضرب یـا جرح شـد جایز نیسـت و ضمـان مـی آورد، مگر 
امـام)ع( و نایـب ایشـان انجـام دهنـد کـه در ایـن صـورت ضمان سـاقط 

می شود.
آیت اللـه روحانـی در صـورت امتنـاع هر یـک از متبایعین از تسـلیم 
مبیـع و ثمـن، اجبـار او را از بـاب امـر به معـروف و نهـی از منکر جایز 
می دانـد. روحانـی در مسـأله امتنـاع منکـر زکات از پرداخـت زکات، 
حاکـم را از بـاب اینکـه ولـی ممتنـع اسـت یـا از بـاب نهـی از منکـر 
متولـی اخـذ می دانـد، ولی دربـارۀ کافـر این مسـأله منتفی اسـت؛ زیرا 

او در صـورت اسـالم مکلف اسـت.
آیت الله روحانی والیت فقیه در امور عامه را نفی می کند.

ایشـان  یـا اسـتفتائات  المسـائل فارسـی  متأسـفانه رسـاله توضیـح 
نشـد. دسـتیاب 

مستندات
الثالثـة: االنـکار بالیـد بالضرب المؤلم الـرادع عـن المعصیة، ولکل 
واحـدة مـن هـذه المراتـب أخـف وأشـد. والمشـهور الترتب بیـن هذه 
المراتـب، فـان کان إظهـار االنکار القلبـي کافیا في الزجـر اقتصر علیه، 
وإال أنکـر باللسـان، فـان لـم یکف ذلـك أنکره بیـده. ولکـن الظاهر ان 
القسـمین االولیـن فـي مرتبة واحـدة فیختار اآلمـر أو الناهـي ما یحتمل 
التأثیـر منهمـا، وقـد یلزمـه الجمـع بینهمـا. وأمـا القسـم الثالـث فهـو 
مترتـب علـی عـدم تأثیـر االولیـن، واالحوط فـي هـذا القسـم الترتیب 
بیـن مراتبـه فـال ینتقـل إلـی االشـد، إال إذا لـم یکـف االخف. )مسـألة 
1232(: إذا لـم تکـف المراتـب المذکـورة فـي ردع الفاعـل ففي جواز 
االنتقـال إلـی الجـرح والقتـل وجهان، بـل قـوالن أقواهما العـدم، وکذا 
إذا توقـف علـی کسـر عضـو من یـد أو رجـل أو غیرهمـا، أو إعابة عضو 
کشـلل أو اعوجـاج أو نحوهمـا، فان االقـوی عدم جواز ذلـك، وإذا أدی 
الضـرب إلـی ذلـك - خطـأ أو عمـدا - فاالقوی ضمـان اآلمـر والناهي 
لذلـك، فتجـري علیه أحکام الجنایـة العمدیة، إن کان عمـدا، والخطأیة 
إن کان خطـأ. نعـم یجـوز لالمـام ونائبـه إذا کان یترتـب علـی معصیـة 
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الفاعـل مفسـدة أهـم مـن جرحـه أو قتلـه، وحینئذ ال ضمـان علیه.
روحانـی، سـیدمحمد، منهـاج الصالحیـن، قـم: مکتبـة األلفیـن، 

.376-375  /1 بی تـا، 

المسـألة الثانیـة: فـي وجـوب القبـض. التـزم االصحـاب بوجـوب 
القبـض و التسـلیم علـی کل مـن المتبایعیـن، و قـد یقـرب بوجهیـن: 
أحدهمـا: ان العقـد یوجـب تملیـك کل مـن المتبایعیـن مـال اآلخر. و 
مقتضـی حرمـة التصـرف فـي مـال الغیر لـزوم تسـلیمه مالـه اذا أراده و 
عـدم ابقائـه. و ال یخفـی ان مقتضـی هذا الوجـه هو لزوم التسـلیم علی 
کل منهمـا و لـو امتنـع اآلخـر، الن ظلـم أحدهمـا و معصیتـه ال یسـوغ 
ظلـم اآلخـر و معصیتـه، و یکـون اجبارهما مـع االمتناع من بـاب االمر 

بالمعـروف و النهـي عـن المنکر.
روحانـی، سـیدمحمد، المرتقـی إلـی الفقـه األرقـی )الخیـارات(، 

.345 الجلیـل، 1378ش.، 2/  قـم: دار 

ی لإلخراج، 
ّ

فـإذا امتنـع عن ذلك و لـم یتـب، کان للحاکم أن یتصـد
مـن بـاب أّن  الحاکـم ولـي الممتنـع، أو من بـاب النهي عـن المنکر، و 
م في الکافـر، في والیة 

ّ
نحـو ذلـك. و من هنا یظهر أّن  اإلشـکال المتقـد

الحاکـم الشـرعي أعنـي بـه النائـب العامّ  لإلمـام علیـه الّسـالم - و أّما 
اإلمـام علیـه الّسـالم نفسـه فهـو أعـرف بوظیفتـه - علـی اإلخـراج من 
قبـل الکافـر غیـر جار فـي المقـام. و خالصة اإلشـکال هو عـدم الدلیل 
ـی الحاکم لإلخـراج هنـاك، بعد فرض عـدم معقولّیـة تکلیف 

ّ
علـی تول

الکافـر بـاألداء أصـال، إذا المفـروض هـو عدم صّحـة األداء مـن الکافر 
حـال کفـره، و إذا أسـلم سـقط وجـوب الـزکاة عنـه، کمـا هـو مختـار 
م ذلـك، فحینئـذ ال یمکـن  اعتبـار 

ّ
س سـّره حسـبما تقـد

ّ
المصّنـف قـد

قدرتـه علـی التوبـة مصّححـا لتکلیفـه بـاألداء مـن بـاب القـدرة علـی 
مـة، و هي اإلسـالم، فإّن  اإلسـالم مسـقط للّزکاة علـی الفرض، و 

ّ
المقد

ی الحاکم 
ّ

ـه التکلیـف، بـاألداء، لم یبـق مجال لتصـد
ّ

إذا امتنـع فـي حق
الشـرعّي ، ال مـن بـاب أّنـه ولـّي  الممتنـع، و ال مـن بـاب النهـي عـن 
ـف عـن القیـام بمـا 

ّ
المنکـر، الختصـاص األّول بمـا إذا امتنـع المکل

ـف بـه. و الثانـي بمـا إذا لم ینتـه عن ارتـکاب منکر بعد فـرض تنّجز 
ّ
کل

ـه. و أّمـا فـي المقـام فقـد عرفت إمـکان تکلیفه بـاألداء، 
ّ

التکلیـف بحق
ی الحاکـم لإلخـراج، مـن بـاب اّنـه ولـّي  

ّ
فمـع امتناعـه عنـه، یتصـد

الممتنـع، أو النهـي عـن المنکر.
روحانی، سـیدمحمد، المرتقی إلـی الفقه األرقی )الـزکاة(، قم: دار 

الجلیل، 1376ش.، 1/ 349.

و بالجملـة، فمـا دام لـزوم الرجـوع الـی شـخص بجهة حفـظ النظام 
فالمـدار علـی العـارف و العالـم فـي االمـور العرفیـة ال الفقهیـة، اذ ال 

مالزمـة بیـن الفقـه و المعرفـة االجتماعیـة، فـال یحفـظ النظـام بوالیـة 
مطلـق الفقیـه. و خالصـة مـا ذکرنـا: أنـه ال دلیـل علـی والیـة الفقیـه و 
اعتبـار إذنـه فـي االمـور العامـة - بـل الثابـت لیـس اال نصـب القضاء 
و فصـل الخصومـة و ان خالـف فیـه بعـض االکابـر فاکتفـی بجـواز 
القضـاء بالعلـم بالحکـم و ان کان عـن تقلیـد، کمـا ثبـت للفقیـه جواز 
االفتـاء و الرجـوع الیـه فـي االحـکام الشـرعیة -. فالمرجع فیهـا أي في 
االمـور العامـة هـو االصل العملـي و قد عرفـت تحقیق الحـال فیه و أنه 
تـارة یقتضـي لـزوم الرجـوع الـی الفقیـه و اخـری ال یقتضي ذلـك، فال 
بـأس بصـرف العنـان فـي الـکالم الـی المـوارد الخاصـة الجزئیـة التي 
قیـل برجـوع االمـر فیها الـی الفقیـه و تحقیق الحـال فیها. و قـد ذکرت 
مـوارد کثیـرة منها مـا یرتبـط بالمالیات، کالـزکاة و الخمـس و نحوهما، 
و منهـا مـا ال یرتبـط بالمـال، کالصـالة علی المیـت و نحوهـا. و لیکن 
البحـث اوال فـي المالیـات و نبتـدي بمحـل الـکالم و هو سـهم االمام 
علیـه السـالم و انـه هـل یجـب الرجوع فیـه الـی الفقیـه أو ال یجب ؟ و 
الـکالم فیـه حسـب مـا یقتضیه الدلیـل او االصـل، و تحقیق الحـال فیه 
یسـتدعي التکلـم فـي جهتیـن: االولـی: فـي تعییـن الوظیفة فیـه و مآله 

فـي زمـان الغیبة.
روحانـی، سـیدمحمد، المرتقی إلـی الفقه األرقـی )الخمس(، قم: 

مؤسسـة مولود الکعبـة، 1380ش.، 308.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت اللــه ســیدمحمدصادق روحانــی مرتبــۀ ســوم نهــی از منکــر را 
ــت  ــن رعای ــاج الصالحی ــندگان منه ــایر نویس ــد س ــرد و مانن می پذی
ترتیــب از آســان ترین بــه ســخت گیرانه ترین مرحلــه انجــام نهــی 
ــرح در  ــا ج ــرب ی ــاد ض ــورت ایج ــد و در ص ــر  را الزم می دان از منک
ایــن مرتبــه، آمــر و ناهــی را ضامــن می دانــد، مگــر اینکــه امــام)ع( یــا 
نایــب خــاص ایشــان ضــرب و جــرح را وارد کــرده باشــد کــه در ایــن 

صــورت ضمــان آنــان ســاقط اســت.
آیت اللــه روحانــی در کتــاب اســتداللی خــود فقــه الصــادق بــرای 
ــت.  ــرده اس ــتدالل ک  اس

ً
ــال ــی از آن مفص ــروع ناش ــوم و ف ــۀ س مرتب

ایشــان قتــل ناشــی از نهــی از منکــر عملــی را بــه خاطــر لــزوم مراعات 
احتیــاط در دمــاء جایــز نمی دانــد، ولــی ضــرب را در صــورت لــزوم، 

ــد.  ــب می دان ــه واج ــز و بلک جای
مالحظــه می شــود بــر خــالف اطــالق عبــارات آیت اللــه روحانــی 
در فقــه الصــادق نســبت بــه اینکــه شــخص ضــارب، امــام)ع( باشــد 
ــل  ــا قت ــی کــه جــرح ی ــن، در صورت ــاج الصالحی ــا نباشــد، در منه ی

ــه جــواز داده  ــوا ب ــب ایشــان باشــد، فت ــدام امــام)ع( و نای ناشــی از اق
اســت؛ در نتیجــه، اگــر مــراد از نایــب، مطلــق نایــب و شــامل نایــب 
ــرد  ــه را می پذی ــه فقی ــت مطلق ــان والی ــه ایش ــا ک ــد، از آنج ــام باش ع
)نــک: بحــث ایشــان دربــارۀ والیــت فقیــه، کتــاب األمــر بالمعــروف 
ــام)ع(  ــام ام ــب ع ــوان نای ــه عن ــه ب ــّی فقی ــر(، ول ــن المنک ــی ع و النه
ــه قتــل( کنــد.  ــراد جــرح )و ن ــد در راســتای نهــی از منکــر، ای می توان
ــرا در اســتفتائی کــه  ــه نظــر می رســد منظــور نایــب عــام اســت؛ زی ب
دربــارۀ اسیدپاشــی و نقــص عضــو از او شــده، در پاســخ گفتــه اســت 
ــن ضامــن نیســتند. ــوده مرتکبی ــه اذن مجتهــد جامع الشــرایط ب اگــر ب

را  لــکل عمــل محــّرم«  »التعزیــر  قاعــده  روحانــی  آیت اللــه 
می پذیــرد. الحاکــم«  یــراه  مــا  »حســب 

 بحــث امــر بــه 
ً
در رســاله توضیــح المســائل فارســی وی، اساســا

ــده نمی شــود. معــروف و نهــی از منکــر دی

مستندات
ــر  ــر م 1463: لأم ــن المنک ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــب األم مرات
ــکار  ــی: االن ــة األول ــب: المرتب ــر مرات ــن المنک ــي ع ــروف والنه بالمع
بالقلــب بمعنــی اظهــار کراهــة المنکــر أو تــرك المعــروف إمــا باظهــار 
االنزعــاج مــن الفاعــل أو االعــراض والصــد عنــه أو تــرك الــکالم معــه 
ــه.  ــع من ــا وق ــة م ــی کراه ــدل عل ــرك ی ــل أو ت ــن فع ــك م ــو ذل أو نح
ــه،  ــه وینصح ــأن یعظ ــول، ب ــان والق ــکار باللس ــة: االن ــة الثانی المرتب
ــم  ــاب االلی ــن العق ــن م ــبحانه للعاصی ــه س ــد الل ــا أع ــه م ــر ل ویذک
والعــذاب فــي الجحیــم، أو یذکــر لــه مــا اعــده اللــه تعالــی للمطیعیــن 

ــم. ــات النعی ــواب الجســیم والفــوز فــي جن مــن الث
ــن  ــرادع ع ــم ال ــرب المؤل ــد بالض ــکار بالی ــة: االن ــة الثالث المرتب
المعصیــة. م 1464: لــکل واحــدة مــن هــذه المراتــب مراتــب أخــف 
ــار  ــان کان اظه ــب ف ــذه المرات ــن ه ــب بی ــهور الترت ــد، والمش واش
ــان  ــر باللس ــه واال انک ــر علی ــر اقتص ــي الزج ــا ف ــي کافی ــکار القلب االن
ــي  ــن ف ــمین األولی ــن القس ــده. ولک ــره بی ــك انک ــف ذل ــم یک ــان ل ف
ــا  ــر منهم ــل التأثی ــا یحتم ــي م ــر أو الناه ــار اآلم ــدة فیخت ــة واح مرتب
وقــد یلزمــه الجمــع بینهمــا. وامــا القســم الثالــث فهــو مترتــب علــی 
عــدم تأثیــر األولیــن واالحــوط فــي هــذا القســم الترتیــب بیــن مراتبــه 
ــم  ــف. م 1465: إذا ل ــف االخ ــم یک ــد إال إذا ل ــی االش ــل ال ــال ینتق ف
ــی  ــال ال ــوز االنتق ــل فیج ــي ردع الفاع ــورة ف ــب المذک ــف المرات تک
ــی  ــف عل ــا إذا توق ــل. وأم ــة القت ــی مرتب ــوز ال ــرح، وال یج ــة الج مرتب
کســر عضــو مــن یــد أو رجــل، أو غیرهمــا، أو اعابــة عضــو کشــلل، أو 
اعوجــاج، أو نحوهمــا، فــال یجــوز ذلــك. واذا ادی الضــرب الــی ذلــك 
ــکام  ــه اح ــري علی ــي فتج ــر والناه ــن اآلم ــدا - فیضم ــأ أو عم - خط
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ــد  ــم ق ــأ. نع ــة ان کان خط ــدا، والخطأی ــة ان کان عم ــة العمدی الجنای
یجــب علــی االمــام ونائبــه ذلــك إذا کان یترتــب علــی معصیــة الفاعــل 

ــه. ــذ ال ضمــان علی ــه وحینئ مفســدة أهــم مــن جرحــه أو قتل
ــروت: دار  ــن، بی ــاج الصالحی ــیدمحمدصادق، منه ــی، س روحان

بــالل للطباعــة و النشــر، 1435ق.، 1/ 464-462.

ــان  ــر را بی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــب ام س 1444 - مرات
ــه  ــکار ب ــب، دوم: ان ــه قل ــکار ب ــی؛ اول: ان ــمه تعال ــد؟ ج - باس نمایی
ــه،  ــر مرتب ــد آن و ه ــرب و مانن ــه ض ــد ب ــه ی ــکار ب ــوم: ان ــان، س لس

ــت دارد. ــدت و خف ــث ش ــی از حی مراتب
روحانی، سیدمحمدصادق، استفتائات، قم: حدیث دل، 1383ش.، 

.364-363 /1

در مراتــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از قســم اول اســت کــه 
دعــوت خــاص و انفــرادی باشــد و بــرای آن مراتبــی اســت: 

اول: انــکار قلبــی مثــل اظهــار کراهــت، اعــراض، تــرك کالم و غیــره 
نســبت بــه مرتکــب گناه. 

دوم: انکار لسانی. 
ســوم: انــکار بــه یــد و ایــن مرتبــه بــه دو شــرط اســت اینکــه األیســر 

فاألیســر رعایــت شــود و مفســده ای در پی نداشــته باشــد. 

چهــارم: انــکار بــه ضــرب و جــرح، ]کــه[ بــا عــدم تأثیــر مراتــب 
ــدم  ــا ع ــه[ ب ــل، ]ک ــم: قت ــد. پنج ــه می رس ــن مرتب ــه ای ــت ب قبلنوب
کفایــت مراتــب قبــل نوبــت بــه قتــل می رســد در صورتــی کــه 
مفســده گنــاه معصیــت کار اهــم از قتــل باشــد و یــا مصلحــت قتلــش 

ــد. ــم باش اه
قــم: حدیــث دل،  روحانــی، ســیدمحمدصادق، اســتفتائات، 

.165  /3 1383ش.، 

ــرایط زمانـــی و  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــر بـ ــان حاضـ س 582: در زمـ
مکانـــی وظیفـــه مقلدیـــن نســـبت بـــه امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از 
ـــایل  ـــات و مس ـــا انحراف ـــورد ب ـــا در برخ ـــه م ـــت و وظیف ـــر چیس منک
خـــالف شـــرع مثـــل فســـاد اخـــالق و بدحجابـــی کـــه در جامعـــه 
ـــب  ـــن مطل ـــن ای ـــر گرفت ـــه در نظ ـــه ب ـــا توج ـــرده ب ـــدا ک ـــترش پی گس
ـــد؟  ـــه می فرمایی ـــت چ ـــل نیس ـــروف حاص ـــه مع ـــر ب ـــرایط ام ـــه ش ک
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــه ام ـــت ک ـــردی اس ـــر ف ـــه ه ـــم؛ وظیف ـــو العال ج: ه
و نهـــی از منکـــر کنـــد، بـــه شـــرط آنکـــه احتمـــال تاثیـــر بدهـــد و 

ضـــرری هـــم متوجـــه او نشـــود.
قــم: حدیــث دل،  اســتفتائات،  روحانــی، ســیدمحمدصادق، 

.253  /4 1383ش.، 
ــن  ــرادع ع ــم ال ــرب المؤل ــد بالض ــکار بالی ــة: اإلن ــة الثالث المرتب
ــي  ــه ف ــه الل ــیخ رحم  الش

ّ
ــد ــد َع ــب، وق  مرات

ً
ــا ــا أیض ــة، وله المعصی

ــروف  ــل المع ــة، أن یفع ــذه المرتب ــب ه ــن مرات ــة« م ــي »النهای محک
ویتجّنــب المنکــر علــی وجــه یتأّســی بــه النــاس. أقــول: لکــن 
ــي  ــار اآلت ــا یســتفاد من األخب المعــروف مــن مذهب األصحــاب، ومّم
طرف منهــا، أّن المــراد بهــذه المرتبــة اإلنکاربالضــرب والحبــس، 
ذن، وغمــز الیدیــن 

ُ
، وفــرك اال

ً
واإلخــراج مــن مجلــس المعصیــة عنفــا

ــن األصحــاب وجــوب هــذه  ومــا شــاکل. وکیــف کان، فالمشــهور بی
ــق األردبیلــي 

ّ
ولیــان، بــل عــن المحق

ُ
ــر المرتبتــان اال

ّ
المرتبــة إْن  لــم تؤث

ــة األمــر بالمعــروف والنهــي 
ّ
اإلجمــاع علیــه. ویشــهد بــه: إطــالق أدل

ــي   ف
ً
ــا ــذاؤه وإْن  کان حرام ــر وإی ــرب الغی ــول: وض ــر. أق ــن المنک ع

ــإذا  أّن  هــذه الفریضــة أهــّم  مــن تلــك الحرمــة بمراتــب، ف
ّ

نفســه، إال
ــّم   ــکاب المه ــن ارت ــّم ، تعّی ــل المه ــی  فع ــّم  عل ــل باأله ــف العم

ّ
توق

ــل،  ــا قی ــن کم ــن المتزاحمی ــا م ــرض کونهم ــی  ف ــذا عل ــال کالم. ه ب
ــة؛ لموافقــة 

ّ
مــت تلــك األدل

ّ
وإْن  کان الدلیــالن مــن المتعارضیــن، قد

ــة األمــر 
ّ
الکتــاب والشــهرة وغیرهمامــن المرّجحــات. فــإن قیــل: إّن  أدل

بالمعــروف والنهــي عــن المنکــر ال تشــمل ذلــك. فقــد مــرَّ الجــواب 
ــاد  ــك بإیج ــی  ذل ــل عل ــي الحم ــر والنه ــن األم ــراد م ــأّن  الم ــه: ب عن
ة 

ّ
المعــروف والتجّنــب عــن المنکــر المجــّرد القــول، وتنــص علیــه عــد

ــة: ــوص الخاّص ــن النص م
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منها: مصّحح یحیی الطویل، عن أبي عبد الله علیه السالم، قال: »ما 
 ویکفان 

ً
سان وکف الید، ولکن جعلهما یبسطان معا

ّ
ه بسط الل

ّ
جعل الل

«. ومنها: خبر جابر، عن أبي جعفر علیه السالم في حدیٍث : »فأنکروا 
ً
معا

وا بها جباههم، وال تخافوا في الله لومة 
ّ
بقلوبکم، والفظوا بألسنتکم، وصک

الئم... إلی أْن  قال: هنالك فجاهدوهم بأبدانکم، وابغضوهم بقلوبکم، 
 حّتی  یفیئوا 

ً
، وال مریدین بالظلم ظفرا

ً
، وال باغین ماال

ً
غیر طالبین سلطانا

أمیر  اإلمام  خطبة  في  ما  ومنها:  طاعته«.  علی  ویمضوا  الله،  أمر  إلی 
المؤمنین علیه السالم في کالٍم  له یجري هذا المجری: »فمنهم الُمنِکر 
ومنها:  الخیر«.  لخصال  المستکمل  فذلك  ویده،  ولسانه  بقلبه  ر 

َ
للمنک

ماعن تفسیراإلمام العسکري عن آبائه علیهم السالم عن النبّي  صلی الله 
 فلینکر بیده إن  استطاع، فإْن 

ً
علیه و آله في حدیٍث : »من رأی منکم منکرا

لم یستطع فبلسانه... الحدیث«. 
ومنهـا: خبـر أبـي ُجحیفـة: »سـمعُت  أمیـر المؤمنیـن علیه السـالم 
ثـّم   بأیدیکـم،  الجهـاد  الجهـاد  تغلبـون علیـه مـن  مـا  أّول  إّن   یقـول: 
 ،

ً
، ولـم ینکر منکرا

ً
بألسـنتکم، ثـّم  بقلوبکم. فمن لـم یعرف بقلبه معروفا

قلـَب  فَجَعـل أعـاله أسـفله«. ومنهـا: مـا رواه الشـیخ فـي »التهذیب«، 
قـال: »قـال الصادق علیه السـالم لقـوٍم  من أصحابـه: إّنه قد حـّق  لي أن 
آخـذ البـريء منکـم بالسـقیم، وکیـف ال یحّق  لـي ذلك، وأنتـم یبلغکم 
عـن الّرجـل منکم القبیـح فـال تنکـرون علیـه، وال تهجرونـه، والتؤذونه 
ومـن  أقـول:  المتواتـرة.  األخبـار  مـن  ذلـك  غیـر  إلـی  یتـرك«.  حّتـی 
الغریـب مـا عـن »مجمـع الفائـدة والبرهـان« أّنه لـو لم یکـن جوازهما 
تهما 

ّ
، لـکان القول بجواز مطلـق الضرب بمجـّرد أدل

ً
بالضـرب إجماعّیـا

ف الضرب 
ّ
. لکـن ظاهر کلمـات القوم اإلجمـاع علی  عـدم  توق

ً
مشـکال

الخالـي عـن  الجـرح علـی إذن اإلمـام علیـه السـالم أو القائـم مقامـه، 
ـة العاّمة والخاّصـة، واألصـل. وعلیه، 

ّ
وهـو الـذي یقتضیه إطـالق األدل

فمـا قالـه الشـیخ الطوسـي فـي »النهایـة«، قـال: )وقـد یکـون األمـر 
بالمعـروف بالیـد، بـأن یحمـل النـاس علـی ذلـك بالتأدیـب، والـردع، 
 أّن  هذا الضـرب ال یجُب  

ّ
وقتـل النفـوس، وضـرٍب  مـن الجراحـات، إال

قد اإلذن 
ُ
بـإذن سـلطان الوقت المنصوب للرئاسـة العاّمة، فـإن ف

ّ
فعلـه إال

مـن جهتـه، اقتصـر علی األنـواع التـي ذکرناهـا. فإنـکار المنکـر یکون 
باألنـواع الثالثـة التـي ذکرناهـا: فأّما الیـد فهو أن یـؤّدب فاعلـه بضرٍب  
مـن التأدیـب؛ إّمـا الجـراح أو األلـم أو الضـرب، غیر أّن  ذلك مشـروط 

منـاه(، غیـر تام.
ّ

بـاإلذن مـن جهة السـلطان حسـب مـا قد
روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق، قم: آیین دانش، 1435ق.، 

.362-359 /19

ــواز  ــي ج ــث ف ــدور البح ــام ی ــن اإلم ــال إذٍن  م ــل ب ــرح والقت الَج
األمــر بالمعــروف أو النهــي عــن المنکــر وعدمــه فیمــا لــو افتقــر ذلــك 

ــل:  ــی الجــرح أو القت إل

فعــن الســّید، والشــیخ فــي »التبیــان«، والحلبــي، والِعْجلــي، 
ــه، ویحیــی  بــن ســعید، والشــهید فــي  ــةٍ  مــن کتب مــة فــي جمل

ّ
والعال

ــي،  ــان«، والدیلم ــر »التبی ــي غی ــیخ ف ــن الش ــه. وع ــت: وجوب النک
والقاضــي، وفخــر اإلســالم، والشــهید والمقــداد، والکرکــي: ال یجــوز 
بــإذن اإلمــام علیــه الســالم أو القائــم مقامــه، بــل فــي »المســالك«: 

ّ
إال

هــو أشــهر.

 إلی  ما عرفت -: 
ً
  لعدم الجواز: - مضافا

ّ
واســُتدل

ة إلی غیر هذین الموردین. 
ّ
1. بانصراف األدل

2. وبأّن  جواز ذلك لسائرالّناس غیراإلمام علیه السالم ونائبه عدولهم 
الموافقة معهما  المعلوم   العظیم، والهرج والمرج  الفساد  وفّساقهم، من 
 في مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فیه علی 

ً
في  الشریعة، خصوصا

الناس. ولکن یرد األّول: أّنه ال منشأ لالنصراف المذکور. ویرد الثاني: أّن  
فساد النظام إّنما یلزم من قبول اّدعاء القاتل کون القتل في هذا المقام، إذا 
لم یقدر القاتل علی إقامة الحّجة والبّینة علی أّن  القتل إّنما کان من جهة 
  الکالم هو 

ّ
النهي عن المنکر ال ألغراض اخری. وبعبارة اخری: أّن  محل

جواز القتل في مقام النهي عن المنکر وعدمه، والحکم بالجواز في هذا 
عي کون القتل في هذا 

ّ
المقام ال ینافي عدم قبول ذلك من القاتل المد

فه علی اإلثبات، وبدونه تجري أحکام القتل المحّرم، وفساد 
ّ
المورد وتوق

النسبة  إّن   قیل:  فإن  األّول.  دون  الثاني  المقام  في  الحکم  الزم  النظام 
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القتل  حرمة  دلیل  وبین  المنکر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  ة 
ّ
أدل بین 

ولی؟ قلنا: إّنه في مورد تصادق 
ُ
عمومٌ  من وجه، فما الوجه في تقدیم اال

والنسبة  متعارضین  الدلیالن  کان  وإْن   واحد،  موجود  علی   العنوانین 
 من الدلیلین من القرآن المجید فال 

ً ّ
أّن  کال  من وجه، ولکن بما 

ً
عموما

  منهما باإلطالق 
ّ

مجال للرجوع إلی المرّجحات، وحیث تکون داللة کل
فیتساقطان، فکما ال دلیل علی الوجوب، کذلك ال دلیل علی الحرمة. 
ة 

ّ
  في تقدیم أدل

ّ
هذا بالنسبة إلی القتل. وأّما بالنسبة إلی الجرح: فال شك

األمر بالمعروف لکونها من الکتاب. أقول: ویشهد للجواز بل الوجوب 
 إلی  ما مّر - جملة من األخبار:

ً
- مضافا

ــي  ــال: »إّن ــه: ق ــی الفقی ــي لیل ــن أب ــن ب ــد الرحم ــر عب ــا: خب منه
ــا  ــام: أّیه ــل الش ــا أه ــوم لقین ــول ی ــالم یق ــه الس  علی

ً
ــا ــمعُت  علّی س

ــه،  ــی إلی  ُیدع
ً
ــرا ــه، ومنک ــل ب  ُیعم

ً
ــا ــن رأی عدوان ــه م ــون! إّن المؤمن

فأنکــره بقلبــه فقــد َســلم وبــرئ، ومــن أنکــره بلســانه فقــد أجــر وهــو 
أفضــل مــن صاحبــه، ومــن أنکــره بالســیف لتکــون کلمــة اللــه العلیــا، 
وکلمــة الظالمیــن الســفلی، فذلــك الــذي أصــاب ســبیل الهــدی ، وقام 
ــن  ــر، ع ــر جاب ــا: خب ــن«. ومنه ــه الیقی ــي قلب ــّور ف ــق، ون ــی الطری عل
اإلمــام الباقــر علیــه الســالم فــي حدیــٍث : »فأنکــروا بقلوبکــم، وألفظوا 
ــوا بهــا جباههــم، وال تخافــوا فــي اللــه لومــة الئــم، 

ّ
بألســنتکم، وصک

عظــوا وإلــی الحــّق  رجعــوا، فــال ســبیل علیهــم... إلــی أْن  قــال: 
ّ
فــإن ات

ــن  ــر طالبی ــك فجاهدوهــم بأبدانکــم، وابغضوهــم بقلوبکــم، غی هنال
ــوا  ــی  یفیئ ، حّت

ً
ــرا ــم ظف ــن بالظل ، وال مریدی

ً
ــاال ــن م ، وال باغی

ً
ــلطانا س

إلــی أمــر اللــه، ویمضــوا علیطاعتــه«. ونحوهمــا غیرهمــا. وظهورهــا 
فــي کــون المخاطــب عاّمــة النــاس ال اإلشــارة إلــی نفســه ومــن یقــوم 
مقامــه ال ُینکــر. فمــا فــي »الجواهــر« مــن منــع کــون الخطــاب إلــی  
ــي الجــواز  ــاده مــن ظهورهــا ف ــا أف ــامّ . نعــم، م ــر ت ــاس، غی ــة الن عاّم
دون الوجــوب متیــٌن ، ومــع ذلــك فاالحتیــاط فــي القتــل - لمــا ُعلــم 

ــرك. اهتمــام الشــارع بأمــر الدمــاء والنفــوس - ال یت
فما أفاده الشهید الثاني رحمه الله من التفصیل بین المستلزم للجرح 
والمستلزم للقتل، فیجوز األّول دون الثاني، لو لم یکن أقوی ال ریب في 
 

ّ
ب علیه مفسدة أهّم ، وإال

ّ
أّنه أحوط. ثّم  إّن  جواز القتل إّنما هو إذا لم یترت

فال یجوز.
روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق، قم: آیین دانش، 1435ق.، 
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روحانی، سیدمحمدصادق، امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه 

اسماء خواجه زاده، قم: مهر امیرالمؤمنین، 1391ش.، 145-141.

الذّمة  وعقد  والمهادنة،  الجهاد  من  اإلسالم  أحکام  إّن   وبالجملة: 
شاکل،  وما  الجزیة  وقبول  والقصاص،  الحدود  وإجراء  العهود،  وسائر 

الفقیه  ینصبه  من  أو  الفقیه  بید  الحکومة  کانت  إذا 
ّ

إال تنفیذها  یمکن  ال 
 
ً
 مطلقا

ً
 بجعله حاکما

ّ
إال  لإلسالم ال یکون 

ً
الفقیه ِحْصنا لذلك، فجعل 

نافذ الحکم.
ـــش،  ـــن دان ـــم: آیی ـــادق، ق ـــه الص ـــیدمحمدصادق، فق ـــی، س روحان

1435ق.، 19/ 382.

و تفصیـــل القـــول فـــي المقـــام: ان ال کالم و ال خـــالف فـــي 
ـــم  ـــر باذنه ـــرف الغی ـــتراط تص ـــی، ای اش ـــذا المعن ـــة به ـــوت الوالی ثب
ـــك،  ـــی ذل ـــل عل ـــی دل الدلی ـــة الت ـــوارد الخاص ـــن الم ـــة م ـــي جمل ف
ـــا  ـــا. کم ـــاد، و غیره ـــات، و الجه ـــرات، و الحکوم ـــدود، و التعزی کالح
ال کالم فـــي ثبوتهـــا لهـــم فـــي األمـــور التـــی ثبـــت انهـــا وظیفـــة 
الرئیـــس. لمـــا دل مـــن النصـــوص علـــی ان لهـــم الرئاســـة کخبـــر 
ـــی  ـــر و اول ـــم والة األم ـــره، و انه ـــن و غی ـــي المت ـــور ف ـــل المذک الفض
ـــة  ـــم باإلضاف ـــا له ـــدم ثبوته ـــي ع ـــف ف ـــي التوق ـــا ال ینبغ ـــر. کم األم
الـــی الوظائـــف الشـــخصیة لـــکل فـــرد مـــن افـــراد الرعیـــة مـــن 

العبـــادات و المعامـــالت.
ــوار  ــم: أنـ ــة، قـ ــاج الفقاهـ ــیدمحمدصادق، منهـ ــی، سـ روحانـ

.281  /4 1429ق.،  الهـــدی، 

ــّزره   ع
ً
ــدا  عام

ً
ــا  إلهی

ً
ــا ــرک واجب  أو ت

ً
ــا ــل محرم ــن فع م 4262: م

ــر  ــب التعزی ــت موج ــن المصلحــة، ویثب ــراه م ــا ی ــب م الحاکــم حس
ــن. ــرار مرتی ــاهدین وباإلق ــهادة ش بش

ــروت: دار  ــن، بی ــاج الصالحی ــیدمحمدصادق، منه ــی، س روحان
بــالل للطباعــة و النشــر، 1435ق.، 3/ 300-299.

ســؤال: کســانی کــه قبــل از پیــروزی انقــالب بــرای برهــم زدن نظــم 
اجتمــاع و در نهایــت متزلــزل کــردن رژیــم شــاه بــه صــورت و لبــاس 
ــا  ــرر ی ــا را متض ــیده و آن ه ــید پاش ــاب اس ــاب و بدحج ــان بی حج زن
ناقص العضــو کــرده باشــند آیــا ضامــن خســارات مالــی و دیــه هســتند 
ــن  ــته ضام ــی داش ــه اله ــر جنب ــب ظاه ــر حس ــا ب ــون کار آنه ــا چ ی

نیســتند؟ 
ــازه  ــا اج ــال ب ــه آن اعم ــمائه. چنانچ ــت أس ــمه جل ــواب: باس ج
ــم و  ــون اه ــت قان ــا رعای ــم ب ــه او ه ــوده ک ــرایط ب ــد جامع الش مجته
ــیده اند  ــید پاش ــه اس ــراد ک ــت آن اف ــرده اس ــی ک ــن حکم ــم، چنی مه
ضامــن نیســتند و اگــر بــدون اذن مجتهــد بــوده، ضامــن تمــام 

می باشــند. وارده  خســارات 
روحانــی، ســیدمحمدصادق، اســتفتائات قــوه قضائیه و مؤسســه 
حقوقــی وکالی بین الملــل، انتشــار الکترونیکــی در ســایت رســمی 

ــی، 136-135. ــی روحان ــر آیت الله العظم دفت
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت الله سبحانی وظیفه فقیه عادل را اقامه عدل می داند و معتقد است 
اگر چنین فقیهی قدرت و قوت یافت، واجب است امر به معروف و نهی 
از منکر را از شیوه های غیرزبانی دنبال کند. ایشان دربارۀ حجاب تصریح 
با  نشد  اگر  و  فرهنگ سازی  با  را  بی حجاب  شخص  می بایست  می کند 
اعمال زور به حجاب وادار کرد؛ زیرا فقدان حجاب شرعی گناهی است 
 امری شخصی و فردی نیست.  

ً
که ضررهای اجتماعی را در بر دارد و صرفا

یراه  ما  حسب  محرم  عمل  لکل  »التعزیر  قاعده  سبحانی  آیت الله 
الحاکم« را می پذیرد؛ زیرا تصریح می کند هر گناهی که نزد حاکم ثابت 
شد، او می تواند مرتکب را تعزیر کند. همچنین در فصل پیرامون تعزیرات 
منصوص شرعی معتقد است »در ثبوت تعزیر« کافی است آنچه حاکم به 
عنوان مصلحت تشخیص می دهد کافی است. تعزیر شامل تازیانه، زندان 

و توبیخ است، ولی جریمه مالی نمی تواند مورد تعزیر باشد.
آیت الله سبحانی قائل به والیت مطلقه فقیه و تشکیل حکومت اسالمی 
بوده که از وظایف آن اجرای شریعت و امر به معروف و نهی از منکر است.

مستندات
سـؤال 762. شـرایط و مراتـب امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را 
بفرمائیـد؟ بسـمه تعالـی: شـرایط آن: 1. معـروف و منکـر را بشناسـد. 
2. احتمـال تأثیـر بدهـد. 3. از عـدم ضـرر قابـل توجـه مطمئن باشـد. 
و مراتـب آن: گاهـی بـه قلـب و برخـورد بـا کراهـت و گاهـی بـا زبـان 
اسـت و امـا بیـش از این مربوط به حاکم شـرع اسـت و هرکـدام از اینها 

مراتـب دارد. والله العالـم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.247  /2 1389ش.، 

سؤال 593. آیا تکالیف شرعی اجتماعی با تکالیف شرعی فردی از 
نظر اجبار تفاوت دارند؟ بسمه تعالی: فرائض اجتماعی مانند حجاب 
باید از طریق فرهنگ سازی انجام بگیرد و کسی که به این مسائل توجه 
این کار وادار کرد. زیرا بی حجابی ضررهای  به  او را  نمی کند می توان 
اجتماعی دارد. و اما مسائلی مانند نماز که نیاز به قصد قربت دارد قابل 
اجبار نیست تخلف کننده فقط تعزیر می شود. خالصه باید بین مسائل 

اجتماعی و فردی تفاوت قائل شد. والله العالم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.188  /3 1389ش.، 

سـؤال 592. اگر همسـر حجاب را رعایت نکند آیا باید شـوهر، او 
را بـا دعـوا و درگیـری به رعایـت حجـاب وادار کند؟ بسـمه تعالی: باید 
از طریـق منطـق او را قانـع سـازند و کتاب هایـی کـه دربـارۀ سـازندگی 
و  اخالقـی  ضررهـای  و  بگذارنـد  او  اختیـار  در  نوشـته اند  حجـاب 

اجتماعـی بـی حجابـی را تشـریح کنـد. والله العالـم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.187  /3 1389ش.، 

إقامـــة العـــدل مـــن وظائـــف الفقیـــه المقتـــدر. إذا کان الفقیـــه 
ـــروف  ـــر بالمع ـــة األم ـــه إقام ـــب علی ـــدرة تج ـــوة و ق ـــد ذا ق ـــي البل ف
ـــإّن   ـــان، ف ـــان و اللس ـــق البی ـــر طری ـــن غی ـــر، ع ـــن المنک ـــي ع و النه
ـــي  ـــا ف ـــدد، کم ـــدة و الع ـــك الع ـــن ال یمل ـــة م ـــا، وظیف ـــاد بهم اإلرش
روایـــة مســـعدة بـــن صدقـــة عـــن أبـــي عبـــد اللـــه علیـــه الســـالم 
یقـــول: و ســـئل عـــن األمـــر بالمعـــروف و النهـــي عـــن المنکـــر أ 
ـــم ؟  ـــه: و ل ـــل ل ـــال: »ال« فقی ؟ فق

ً
ـــا ـــة جمیع م

ُ
ـــی األ ـــو عل ـــب ه واج

ـــن  ـــروف م ـــم بالمع ـــاع، العال ـــوّي  المط ـــی الق ـــو عل ـــا ه ـــال: »إّنم ق
...«. و مـــن 

ً
المنکـــر، ال علـــی الضعیـــف الـــذي ال یهتـــدي ســـبال

ـــداء  ـــن األع ـــاف م ـــم، و االنتص ـــاع رّد المظال ـــوّي  المط ـــف الق وظائ
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ـــن  ـــي ع ـــروف و النه ـــر بالمع ـــال: »إّن  األم ـــر ق ـــي جعف ـــن أب ـــا ع کم
ـــب و  ـــن المذاه ـــض، و تأم ـــام الفرائ ـــا تق ـــة به ـــة عظیم ـــر فریض المنک
ـــن  ـــف م ـــر األرض، و ینتص ـــم و تعم ـــرّد المظال ـــب و ت   المکاس

ّ
ـــل تح

األعـــداء و یســـتقیم األمـــر«.
یعة  الشـر فـی  الشـهادة  و  القضـاء  نظـام  جعفـر،  سـبحانی، 
اإلسـالمیة الغـراء، قـم: مؤسسـه امـام صـادق)ع(، 1418ق.، 1/ 26.

سـؤال 1675. آیـا پخـش صـدای نـوار مبتـذل از اتومبیـل و مغازه 
حـرام اسـت و تعزیر دارد؟ بسـمه تعالی: پخـش نوار مبتـذل از اتومبیل 
 موجب سـماع و اشـاعۀ حرام اسـت در هر شـرایطی 

ً
و مانند آن که طبعا

حـرام می باشـد و تعزیـر در هـر گناهـی ثابـت اسـت بـه ایـن معنی که 
هـرگاه گنـاه پیـش حاکـم ثابت شـد می توانـد تعزیـر کنـد. والله العالم.

صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 
.545  /3 1389ش.، 

ســـؤال 1697. اگـــر فـــردی دو جـــرم تعزیـــری از نـــوع واحـــد 
مرتکـــب شـــود و ســـپس دســـتگیر شـــود آیـــا محکـــوم بـــه یـــك 
ــاب  ــر از حسـ ــاب تعزیـ ــی: حسـ ــمه تعالـ ــود؟ بسـ ــر می شـ تعزیـ
ـــه  ـــر دفع ـــرت و از نظ ـــت و کث

ّ
ـــر قل ـــر از نظ ـــت. تعزی ـــدا اس ـــد ج ح

ـــد  ـــاب کن ـــت ایج ـــر مصلح ـــت دارد اگ ـــه مصلح ـــتگی ب ـــدد بس و تع
ـــن  ـــدا و در ای ـــم ج ـــر از ه ـــرد دو تعزی ـــاب نک ـــر ایج ـــر و اگ ـــك تعزی ی
ـــس از  ـــر پ ـــی اگ ـــت بل ـــی نیس ـــدد فرق ـــا تع ـــدت ی ـــن وح ـــان، بی می
ـــود  ـــت ش ـــری ثاب ـــر دیگ ـــب تعزی ـــد موج ـــراء ح ـــم و اج ـــم حاک حک

تعـــدد قطعـــی اســـت. والله العالـــم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.553  /3 1389ش.، 

سـؤال 1676. آیـا تعزیـر شـامل کیفـر بدنـی )تازیانـه( و زنـدان و 
توبیـخ و جریمه هـای نقـدی می شـود؟ بسـمه تعالـی: غیـر از جریمـه 

مالـی بقیـه مشـمول تعزیـر اسـت. والله العالـم.
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.546  /3 1389ش.، 

 أو ال؟ 
ّ

إّنمـا الـکالم فـي تعزیر القـاذف، فهل ُیعّزر بعد سـقوط الحـد
 وقـد سـقط وال دلیـل علـی ثبوت 

ّ
وجهـان؛ مـن أّن  الثابـت علیـه الحـد

التعزیـر، ومـن أّن  ثبوت المقـذوف به باإلقـرار والبّینة ال یجـّوز القذف، 
 علیـه. والتعزیر ثابت 

ّ
وإن جـّوز إظهـاره عند الحاکـم فقط إلقامة الحـد

  کبیرة.
ّ

فـي کل
یعة اإلسـالمیة  سـبحانی، جعفـر، الحـدود و التعزیرات فی الشـر

الغراء، قم: مؤسسـه امـام صـادق)ع(، 1432ق.، 234.

والظاهـر کفایـة التعزیـر حسـب ما یـراه الحاکـم مـن المصلحة کما 
ولی.

ُ
هـو مقتضی إطـالق الروایـة األ

یعة اإلسـالمیة  سـبحانی، جعفـر، الحـدود و التعزیرات فی الشـر
الغراء، قم: مؤسسـه امـام صـادق)ع(، 1432ق.، 498.

سؤال 1215. 
1. بـا توجـه بـه مقتضیـات زمـان و مـکان و پیـدا شـدن ابزارهـای 
کیفـری مناسـب و مـورد قبـول جامعـه، آیـا مجـازات هـای منصـوص 

قابـل تغییـر اسـت؟
2. آیـا حبـس ابـد از مجـازات هـای تعزیـری محسـوب می شـود و 
حاکم شـرع مـی توانـد در برخی از جرایـم تعزیری، مرتکب جـرم را به 

حبس ابـد محکـوم کند؟
بسمه تعالی: 

1. حقیقت اسـالم، تسـلیم در مقابـل احکام خداسـت و به فرمایش 
امیرمؤمنان)علیـه السالم(»اإلسـالم هـو التسـلیم«، بنابرایـن نمی توان 

مجـازات های اسـالمی منصـوص را تغییر داد.
2. حبـــس ابـــد در مـــواردی بـــه عنـــوان حـــد وارد شـــده اســـت؛ 
ـــی  ـــول در صورت ـــده ی مقت ـــد، و گیرن ـــه نکن ـــه توب ـــده ک

ّ
ـــد زن مرت مانن

ـــرای  ـــس از اج ـــارق پ ـــود، و س ـــته ش ـــری کش ـــطه ی دیگ ـــه واس ـــه ب ک
حـــد در مرتبـــۀ ی ســـوم. بنابرایـــن نمـــی تـــوان حبـــس ابـــد را بـــه 
ـــالح  ـــا ص ـــوی و ب ـــوان ثان ـــه عن ـــر ب ـــرد، مگ ـــی ک ـــر تلق ـــوان تعزی عن

ـــرع. ـــم ش ـــد حاک دی
صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه  قـم:  اسـتفتائات،  جعفـر،  سـبحانی، 

.361  /1 1389ش.، 

ـــی  ـــارت عموم ـــای نظ ـــه معن ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
ـــا از  ـــد ت ـــی کنن ـــارت م ـــاری نظ ـــور ج ـــر ام ـــردم، ب ـــی م ـــت، یعن اس
هـــر گونـــه ظلـــم و فســـاد و زشـــتکاری جلوگیـــری کننـــد، و افـــراد 
ـــویق  ـــود تش ـــف خ ـــام وظای ـــندیده و انج ـــك و پس ـــای نی ـــر کاره را ب

ـــد. نماین
مقصـود از امـر بـه معـروف، امر بـه معروف فردی و لسـانی نیسـت، 
زیـرا افـراد فاقـد قـّوه و قـدرت نمـی تواننـد حـدود الهـی را اجـرا کنند. 
حـق مظلـوم را از ظالـم بسـتانند، بلکـه گروهـی مـی توانند ایـن کار را 
انجـام دهنـد که دارای قـّوه و قدرت باشـند و بتوانند بر ایـن آرمان جامه 

بپوشـانند. عمل 
حکومـت اسـالمی در چشـم انداز مـا، قـم:  سـبحانی، جعفـر، 

.105 1385ش.،  صـادق)ع(،  امـام  مؤسسـه 



گروه بررسی های راهبردی میراث

49

تبیین اجمالی دیدگاه
ـــه  ـــر را ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــی ام ـــند بحران ـــه س آیت الل
پنـــج مرحلـــه تقســـیم می کنـــد و پـــس از چهـــار مرحلـــه ی انـــکار 
قلبـــی، اظهـــار کراهـــت و نفـــرت بـــا روبرگردانـــدن و ترش رویـــی، 
ـــی، از  ـــر زندگ ـــد ســـخت گرفتن ب ـــی مانن ـــی و چاره اندیش ـــکار زبان ان
ـــت  ـــر معصی ـــر ب ـــت و تعزی ـــا عقوب ـــکار ب ـــوان ان ـــه عن ـــم ب ـــه پنج مرحل
ـــروع  ـــب ش ـــرای تأدی ـــس ب ـــت و حب ـــا دس ـــه از زدن ب ـــرد ک ـــام می ب ن
ــل  ــه قتـ ــرح و بلکـ ــه جـ ــود و بـ ــدید می شـ ــی شـ ــود و گاهـ می شـ
ـــن  ـــت. همچنی ـــر« الزم اس ـــر فاالیس ـــات االیس ـــه »مراع ـــد. البت می رس
انجـــام مراحلـــی کـــه منجـــر بـــه جـــرح و قتـــل می شـــود از شـــئون 
ـــدی  ـــا غیرعم  ی

ً
ـــدا ـــی عم ـــر وال ـــر غی ـــذا اگ ـــت؛ ل ـــرعی اس ـــی ش وال

ـــأذون  ـــب و م ـــام)ع( و نای ـــالف ام ـــر خ ـــت، ب ـــن اس ـــرد ضام ـــن ک چنی
از جانـــب وی کـــه اگـــر تشـــخیص دهـــد مفســـده ارتـــکاب منکـــر 
از جـــان فاعـــل منکـــر بیشـــتر اســـت و رفتـــارش منجـــر بـــه جـــرح 
یـــا قتـــل شـــد، ضامـــن نیســـت. آیت اللـــه ســـند تصریـــح می کنـــد 
ـــر  ـــه باالت ـــت، بلک ـــت نیس ـــت از معصی ـــرف ممانع ـــی ص ـــه وال وظیف

از آن والـــی بایـــد مقتضـــی معصیـــت و منکـــر را ازالـــه و مقتضـــی 
 
ً
معـــروف را فراهـــم کنـــد. دربـــارۀ حجـــاب به ویـــژه و مســـتقال

تصریحـــی نـــدارد. 
ـــرعی از  ـــکام ش ـــه اح ـــی ک ـــراج فرزندان ـــون اخ ـــتفتائی پیرام در اس
ــخ  ــند پاسـ ــه سـ ــد، آیت اللـ ــت نمی کننـ ــاب را رعایـ ــه حجـ جملـ
می دهـــد اخـــراج از منـــزل باعـــث گمراهـــی بیشـــتر می شـــود و کار 
ـــه آن  ـــرد و ب ـــد ک ـــت او را تأیی ـــد معصی ـــی نبای ـــت. از طرف ـــبی نیس مناس
ـــای  ـــد رفتاره ـــرای نق ـــرم ب ـــایل ن ـــد از وس ـــه بای ـــد؛ در نتیج ـــی ش راض
ـــاه  ـــه گن ـــود ک ـــار ش ـــه ای رفت ـــه گون ـــت ب ـــز نیس ـــد. جای ـــتفاده  کن او اس

ـــد. ـــوه کن ـــادی جل ـــری ع ـــرای او ام ب
آیت اللـــه ســـند در پاســـخ بـــه اســـتفتائی دربـــارۀ حـــدود و ثغـــور 
والیـــت فقیـــه، اجـــرای احـــکام دیـــن از بـــاب امـــر بـــه معـــروف و 

نهـــی از منکـــر را ذکـــر می کنـــد.

مستندات
للمعروف  التولي  وهو  بالقلب  اإلنکار  األولی:  مراتب:  لهما  أن  کما 
منکر  المعروف  رأی  إذا  المنکر  فإن من شر  القلبي  المنکر  والتبري عن 
ه باألمر بالمعروف والنهي 

ّ
، ومن شر المنکر أن ال یدین الل

ً
والمنکر معروفا

 فقد دخل فیه ومن سخطه فقد خرج 
ً
عن المنکر وقد ورد أن من رضي أمرا

منه، والراضي بفعل قوم کالداخل معهم فیه، وهذه المرتبة من وظیفة األمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ال تختص بما یشهده اإلنسان بل یعم ما 
 فکرهه کان کمن غاب عنه، 

ً
غاب عنه إذا سمع به فقد ورد أن من شهد أمرا

ومن غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده، ویشمل بذلك کل معروف 
ومنکر حدث في األمم السابقة أو سیحدث في األمم اآلتیة مما أخبر به 
الکتاب والسنة. ومن درجات هذه المرتبة ما ورد عنهم علیهم السالم أوثق 
ه، والتبري 

ّ
ه، وتوالي أولیاء الل

ّ
ه، والبغض في الل

ّ
عری اإلیمان الحب في الل

ه، وإن المرء مع من أحب، فیجب محبة أولیاء أهل البیت 
ّ
من أعداء الل

والنفرة منه  المنکر  الثانیة: إظهار کراهة  علیهم السالم وبغض أعداءهم. 
وهو التولي والتبري الحالي، أو النفرة من ترك المعروف، باالنزعاج من 
، أو هجرانه 

ً
الفاعل أو اإلعراض والصد عنه أو تقطیب الوجه وتغیره غضبا

وترك الکالم معه ونحو ذلك مما یبرز کراهة ذلك من الدرجات المختلفة. 
وقد ورد أن أدنی اإلنکار أن تلقی أهل المعاصي بوجوه مکفهّرة، بل أن 
ورد  فقد  أخری  ومفسدة  آخر  حکم  المعاصي  أهل  مع  المداهنة  حرمة 
الوعید بالعقوبة لأخیار الذین داهنوا أهل المعاصي ولم یغضبوا. ومن 
رؤساء  لدی   

ً
خصوصا وأشدها  وأتقنها  وأعالها  المرتبة  هذه  أفراد  أعظم 

محرمه  المنکر  ویجتنب  ومندوبه  واجبه  المعروف  یفعل  أن  الدین 
ومکروهه علی وجه یتأسی به الناس، ویستکمل نفسه باألخالق الکریمة، 
وینزهها عن األخالق الذمیمة، فقد ورد کونوا لنا دعاة صامتین وکونوا دعاة 
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والورع.  والصدق  االجتهاد  منکم  لیروا  ألسنتکم  بغیر  الخیر  إلی  للناس 
والقولي  اللساني  والتبري  التولي  وهو  والقول  باللسان  اإلنکار  الثالثة: 
وهو علی درجات إما أن یعّرض بالخطاب والکنایة له أو یصرح بخطابه 
في  األلیم  وعذابه  للعاصین  ه 

ّ
الل بعقاب  والتذکیر  والنصیحة  بالموعظة 

الجحیم وبثوابه الجسیم للمطیعین وجنات النعیم. أو التغلیظ في القول 
والنهر بزبر ویزجره أو الوعید بنحو من أنحاء المجازاة أو یعده ویطّمعه 
یستثقل  بما  علیه  والحمل  والمؤذي  البلیغ  والقول  وبالتأنیب  باإلحسان 
بین  میت  فهو  ولسانه  بقلبه  المنکر  إنکار  ترك  من  أن  ورد  وقد  سماعه 
األحیاء وورد أن یتحری ألطف األسالیب وأبلغها وأظرفها. الرابعة: اإلنکار 
بالمدافعة والممانعة والحمل علی المعروف وترك المنکر بأعمال القوة 
أو الحیلولة من دون ضرب مع قوة اآلمر والناهي مع عدم ترتب مفسدة 
واألمن من الفتنة لضعف المرتکب ومنه الحبس علی وجه الحیلولة أو 
التضییق علیه في المعیشة أو الضغط النفسي ونحوه. الخامسة: اإلنکار 
بالعقوبة والتعزیر علی المعصیة بالید بالضرب واإلیالم الرادع والحبس 
القتل. والالزم في  الجرح بل  إلی  یترقی ویشتد  التأدیب وقد  علی وجه 
واالنتقام  والعدوان  اإلضرار  إرادة  عدم   

ً
أیضا الرابعة  بل  الخامسة  المرتبة 

الثالثة  المرتبة  في  کذلك  بل  التأدیب،  أو  المدافعة  مجرد  بل  والتشفي 
وال   

ً
ماال وال   

ً
ظفرا وال  غلبة  والناهي  اآلمر  یبتغي  ال  أن  ورد  فقد  والثانیة 

 في األرض. ولکل واحدة من هذه المراتب مراتب ودرجات أخف 
ً
علوا

 
ً
وأشد فالالزم مراعاة األیسر فاألیسر فإن کان إظهار اإلنکار القلبي کافیا

 
ً
 فاإلنکار باللسان متوخیا

ّ
 فاإلعراض ونحوه وإال

ّ
في الزجر اقتصر علیه وإال

فاألخف.  األخف  والممانعة  فالمدافعة   
ّ
وإال فاألیسر  القول  من  األیسر 

المنکر  عن  والنهي  الواجب،  بالمعروف  األمر  یجب   :)1270 )مسألة 
 في المرتبة األولی والثانیة، وأما الثالثة فکذلك علی 

ً
 عینیا

ً
المحّرم وجوبا

أو جماعة  أحد  به  قام  إن  فالوجوب کفائي  الرابعة  المرتبة  وأما  األحوط، 
 لم یسقط وأما الخامسة فکذلك مع القدرة وعدم ترتب 

ّ
وأدی الغرض وإال

المفسدة والفتنة. )مسألة 1271(: إذا لم تکف المراتب األربع األولی في 
ردع الفاعل ووصلت النوبة إلی المرتبة الخامسة فإن کان لدی اآلمر القوة 
مع عدم ترتب مفسدة وال فتنة واندفع الفاعل بنحو من التأدیب واإلیالم 
شؤون  من  فهو  القتل  عن   

ً
فضال ونحوه  الجرح  علی  توقف  لو  وأما  فهو 

إلی  الضرب  أدی  وإذا  والنیابة،  الوالیة  مراتب  الشرعي وبحسب  الوالي 
فتجري  لذلك،  والناهي  اآلمر  فاألقوی ضمان   -  

ً
عمدا أو  خطأ   - ذلك 

، والخطأیة إن کان خطأ وهذا 
ً
علیه أحکام الجنایة العمدیة إن کان عمدا

بخالف اإلمام ونائبه والمأذون من قبله إذا کانت مفسدة الفعل أهم من 
جرح المرتکب وقتله فإنه ال ضمان علیه.

ـــات، 1392ش.،  ـــم: باقی ـــن، ق ـــاج الصالحی ـــد، منه ـــند، محم س
.447-444  /1

فائدة في باب األمر بالمعروف و النهي عن المنکر )1( و قد یستدل 
وُدَها 

ُ
َوق  

ً
نارا ْم  

ُ
ْهِلیک

َ
أ َو  ْم  

ُ
َسک

ُ
ْنف

َ
أ وا 

ُ
ق آَمُنوا  ِذیَن  

َّ
ال َها  یُّ

َ
أ )یا  تعالی:  بقوله  له 

المنکر،  عن  النهي  قاعدة  یطابق  مفادها  أن  حیث  ِحجاَرةُ ( 
ْ
ال َو  الّناُس  

 بمرسل محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله )ع( 
ً
ّیدا مؤ

قال: »من جمع من النساء ما ال ینکح فزنی منهن شيء فاإلثم علیه«. 
إنما  المنکر  عن  النهي  باب  في  الالزم  بأن  االستدالل:  علی  أشکل  و 
إزالة  لزوم  ال  القریب،  المقتضي  وجود  عند  وقوعه  عن  الممانعة  هو 
و  النفس  في  الوقایة  إیجاد  لزوم  هو  اآلیة  ظاهر  أن  فیه:  و  المقتضي. 
المقتضي  إیجاد  و  للمنکر  المقتضي  إزالة  علی  ینطبق  هو  و  األهل، 
تغایر  الوقایة  ألن  المعصیة؛  عن  الممانعة  خصوص  ال  للمعروف، 
الرجال  هم  اآلیة  في  المخاطب  أن  هو  اآلیة  مفاد  یعضد  و  العالج. 
لهم  ممن  أي  األوالد،  من  یعولون  من  علی  و  النساء  علی  القوامون 
الوالیة في هذا  التزکیة، بل اآلیة نّص  في  والیة و رعایة علی األدب و 
هذه  ضمن  ساِء (  النِّ ی 

َ
َعل ّواُموَن  

َ
ق   

ُ
جال )الرِّ تعالی:  قوله  نظیر  المقام، 

الحال  هو  کما  اآلخرین،  أمور  یلي  فیمن  الشأن  و  المحدودة،  الدائرة 
ال  المنکر،  عن  النهي  و  بالمعروف  أمره  و  لأمة  الحاکم  و  الوالي  في 
  األمة 

ّ
علی نسق األمر بالمعروف و النهي عن المنکر الکفائي علی کل

بصورة فردیة، حیث یقتصر فیه علی الممانعة عن المعصیة، بل الالزم 
عامة من  في  للمعاصي  المقتضي  إزالة  هو  لأمور  الوالة  و  الوالي  في 
یلون أمرهم و إیجاد المقتضي للمعروف، بل إن إقامة المعروف بدرجة 
الموارد  من  جملة  في   

ً
إجماال الکراهة  بدرجة  المنکر  إزالة  و  الندب 
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التي هي شعاریة لمعالم الدین أمر الزم علی الوالي، کما ورد في زیارة 
النبي )ص( و إعمار الحرمین و إعمار مراقد  الله الحرام و زیارة  بیت 
من  غیرها  و  المسلمین  مدن  في  اإلعالم  أذان  إقامة  )و  المعصومین 
ذلك؛  مقتضاها  فإن  ألهله،  الرجل  والیة  في  الحال  فکذلك  الموارد، 
 عن 

ً
الزوجة فضال  علی 

ّ
الحد إقامة  إلی جواز  هنا ذهب جماعة  و من 

جواز  علی  االتفاق  الجواهر  صاحب  من  یظهر  و  التأدیب،  و  التعزیر 
التأدیب و التعزیر و قیام السیر المستمرة علی ذلك. و علی أي تقدیر 
فثبوت هذه الوالیة الخاصة مقتضاها الوجوب العیني لأمر بالمعروف 
مون و 

ّ
و النهي عن المنکر؛ ألنه مقتضی والیته، و من ثّم  بحث المتقد

المتأخرون والیة إقامة الحدود و التعزیرات في کتاب األمر بالمعروف 
یکون  بحسبها  والیة  له  من  أن  إلی  منهم  إشارة  المنکر،  عن  النهي  و 
غفل ذکر ذلك في کتاب األمر بالمعروف و 

ُ
، و قد أ

ً
الوجوب علیه عینیا

النهي عن المنکر في کتب أعالم هذا العصر.
ـــم:  ـــکاح(، ق ـــاب الن ـــی )کت ـــروة الوثق ـــند الع ـــد، س ـــند، محم س

ـــات، 1429ق.، 1/ 121-120. باقی

السؤال: ما هي حدود الوالیة للفقیه بنظرکم؟
الجواب: 

ـــب  ـــن بحس ـــکام الدی ـــة أح ـــي إقام ـــف وه ـــي الوظائ ـــدة ه ١. العم
ـــي. ـــي السیاس ـــام االجتماع ـــي النظ ـــع ف الوس

ـــر  ـــث األم ـــي مبح ـــاء ف ـــل الفقه ـــا ج ـــؤولیة ذکره ـــذه المس ٢. وه
ـــر. ـــن المنک ـــي ع ـــروف والنه بالمع

ــلمین  ــع المسـ ــق جمیـ ــی عاتـ ــع علـ ــؤولیة تقـ ــذه المسـ ٣. وهـ
والمؤمنیـــن کل مـــن موقعـــه وبحســـب قدرتـــه کلکـــم راع وکلکـــم 

مســـؤول عـــن رعیتـــه.
ـــة  ـــي إقام ـــاء ف ـــع الفقه ـــة م ـــة العام ـــوي والطبق ـــاون النخب ٤. التع
ـــة  ـــة مختلف ـــن یمکـــن أن یتخـــذ صیاغـــات هندســـیة نظمی أحـــکام الدی
ـــرة  ـــة کثی ـــارات متنوع ـــا خی ـــل له ـــة ب ـــة معین ـــکل وهیکل ـــدد بش ال تح

ـــة. ـــروف واألرضی ـــب الظ ـــب تناس بحس
سند، محمد، »استفتائات«، سایت رسمی، به نشانی:
 https://m-sanad.com/ar/archives/21120

الحیاة في الغرب وتربیة األوالد
السؤال:

 فـــي الغـــرب بعـــض أوالد المؤمنیـــن یتمـــردون علـــی آبائهـــم بعـــدم 
االحتـــرام لدیـــن آبائهـــم ویترکـــون الصـــوم والصـــالة بـــل یتعـــدی 
األمـــر إلـــی فعـــل المعاصـــي کخلـــع الحجـــاب للبنـــت وارتیـــاد 
ـــر  ـــاب األم ـــن ب ـــرعا م ـــل ش ـــا أفض ـــاب أیهم ـــون للش ـــن المج أماک
ـــع  ـــت م ـــي البی ـــه ف ـــا مع ـــر إبقاؤهم ـــن المنک ـــي ع ـــروف والنه بالمع

ـــن  ـــا وم ـــراءة منهم ـــا  أم الب ـــم فیه ـــي ه ـــال الت ـــا والح ـــول  معاصیهم قب
ـــت؟. ـــن البی ـــا م ـــا وطردهم أفعالهم

الجواب:
ـــراف  ـــي االنح ـــه األوالد ف ـــی تی ـــؤدي إل ـــزل ی ـــن المن ـــراج م  اإلخ
کثـــر بکثیـــر بخـــالف إبقائهـــم معـــه فـــي المنـــزل فإنـــه  والغـــي أ

یقلـــل مـــن ذلـــك ویحافـــظ علـــی أصـــل هویتهـــم الدینیـــة.
ـــا  ـــا به ـــم والرض ـــول معاصیه ـــي قب ـــتلزم  وال یعن ـــك ال یس ـــن ذل لک
ـــك  ـــة تل ـــة وإدان ـــة لتخطئ ـــو ناعم ـــیلة ول ـــاع وس ـــن اتب ـــد م ـــل ال ب ب
ـــة  ـــاع سیاس ـــا باتب ـــا هین ـــرا عادی ـــا أم ـــوز صیرورته ـــي وال یج المعاص

ـــك ـــن ذل ـــة تدی تعاملی
ـــة  ـــة أو الحواری ـــواء المالی ـــرة س ـــة المؤث ـــالیب المتنوع ـــري األس وتح
ـــن  ـــا م ـــة أو غیره ـــروح المتدین ـــة بال ـــواء مفعم ـــق أج ـــة أو خل الفکری
ـــوی  ـــلوب األق ـــی األس ـــدرة عل ـــر الق ـــدم توف ـــع ع ـــة وم ـــر الناجع التدابی
ـــت  ـــا ضعف ـــالیب مهم ـــن األس ـــه م ـــا دون ـــؤولیة عم ـــقط المس ال تس
فـــإن  اســـتمرار اإلنـــکار واإلدانـــة ولـــو اللســـانیة ولـــو باالســـلوب 

ـــن. ـــد حی ـــو بع ـــرة ول ـــی مؤث ـــم تبق الناع
ـــزل  ـــو المن ـــر ج ـــال لتغیی ـــح المج ـــي فس ـــم ال یعن ـــا أن إبقاءه کم

ـــالل. ـــي واالنح ـــکاب المعاص ـــاد ارت ـــی اعتی إل
سند، محمد، »استفتائات«، سایت رسمی، به نشانی:
https://m-sanad.com/ar/archives/18960

https://m-sanad.com/ar/archives/21120
https://m-sanad.com/ar/archives/18960
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــه معــروف و نهــی از منکــر  ــۀ ســوم امــر ب آیت اللــه سیســتانی مرتب
را می پذیــرد بــا ایــن توضیــح کــه در جــواز آن بــدون اذن امــام)ع( یــا 
نایبــش اشــکال وجــود دارد؛ یعنــی بنــا بــر احتیــاط واجــب نمی تــوان 
بــدون اذن امــام)ع( یــا نایبــش ایــن مرتبــه را انجــام داد. منظــور از نایب 
در اینجــا بــا توجــه بــه تفســیر آیت اللــه محمدتقــی شــهیدی از اعضای 
ــود؛  ــامل می ش ــز ش ــام را نی ــب ع ــم، نای ــان در ق ــتفتاء ایش ــأت اس هی
یعنــی بــه اذن حاکــم شــرع می تــوان مرتبــۀ ســوم و خشــونت فیزیکــی 
را انجــام داد. دربــارۀ حجــاب در اســتفتائات دفتــر قــم تصریــح شــده 
ــۀ  ــرع مرتب ــم ش ــا اذن حاک ــوان ب ــدان می ت ــه فرزن ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ــه بحــث مراعــات ترتیــب اشــاره  ســوم را انجــام داد. ســپس ایشــان ب
ــز مطــرح کــرده  ــه کــه ســایر فقیهــان نی ــد و ضمــان را همان گون می کن
ــه  ــر اینک ــد مگ ــل، الزم می دان ــا قت ــرح ی ــراد ج ــورت ای ــد در ص بودن
ــاقط  ــان س ــورت ضم ــن ص ــه در ای ــد ک ــش باش ــا نایب ــام)ع( ی اذن ام

می شــود. 
ــرم«  ــل مح ــکل عم ــر ل ــده التعزی ــارۀ »قاع ــتانی درب ــه سیس آیت الل

 ســخنی نگفتــه اســت؛ فقــط در تقریــر درس قاعــده »الضرر« 
ً
صریحــا

ایشــان بــه مناســبت تحلیــل مفــاد حکــم الضــرر، گفتــه شــده حرمــت 
ــوی  ــت دنی ــم عقوب ــاند و ه ــروی را می رس ــت اخ ــم عقوب ــرر ه الض
ــن  ــرع تعیی ــم ش ــر حاک ــب ام ــه حس ــه ب ــد ک ــت می کن ــر را ثاب و تعزی

می شــود. 
آیت الله سیستانی والیت مطلقه را نقد می کند، ولی والیت در امور 

عامه که همان والیت مقیده به امور حسبیه است را می پذیرد.

مستندات
ولألمر بالمعروف والنهي عن المنکر مراتب:

ــّي  ــاره القلب ــه انزج ــر ب ــل یظه ــف بعم
ّ
ــي المکل ــی: أن یأت ول

ُ
األ

وتذّمــره مــن تــرك المعــروف أو فعــل المنکــر، کإظهــار االنزعــاج مــن 
 عنــه أو تــرك الــکالم معــه أو نحــو ذلــك 

ّ
الفاعــل أو اإلعــراض والصــد

ــه.  علــی کراهــة مــا وقــع من
ّ

ــدل ــرك ی مــن فعــل أو ت
الفاعــل  باللســان والقــول کأن یعــظ  األمــر والنهــي  الثانیــة: 
 اللــه تعالــی للعاصیــن مــن العقــاب 

ّ
ــه مــا أعــد وینصحــه، ویذکــر ل

ــی  ــه تعال ه الل
ّ

ــا أعــد ــه م ــم، أو یذکــر ل ــي الجحی ــم والعــذاب ف األلی
ــه  ــم، ومن ــات النعی ــواب الجســیم والفــوز فــي جّن ــن مــن الث للمطیعی
ــد علــی المخالفــة وعــدم اإلقــالع عــن  ــي الــکالم والوعی ــظ ف التغلی

.
ً
ــا ــون کذب ــا ال یک ــة بم المعصی

سیدعلی سیستانی 16
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ــْرك 
َ

ــة بف ــکاب المعصی ــع عــن ارت ــي المن ــّوة ف ــال الق ــة: إعم الثالث
ــف  ــن وظائ ــا کان م ــك مّم ــو ذل ــس ونح ــرب أو الحب األذن أو الض
ــة  ــي جــواز هــذه المرتب ــة الســابقة، وف ــي بعــض األزمن المحتســب ف
ــرك  ــال یت ــکال ف ــه إش ــالم( أو نائب ــه الس ــام )علی ــر إذن اإلم ــن غی م

ــك. ــي ذل ــاط ف ــاة االحتی مراع
 ،

ً
وضعفا ة 

ّ
شد متفاوتة  درجات  المراتب  هذه  من  واحدة   

ّ
ولکل

هذه  بین  ب 
ّ
الترت علیهم(  تعالی  الله  )رضوان  الفقهاء  بین  والمشهور 

 
ّ

 في الزجر اقتصر علیه، وإال
ً
المراتب، فإن کان إظهار اإلنکار القلبّي کافیا

أنکر باللسان، فإن لم  یکِف ذلك أنکره بیده، ولکن المختار أّن المرتبتین 
 
ً
را

ّ
ولیین في درجة واحدة فیختار اآلمر أو الناهي ما یحتمل کونه مؤث

ُ
األ

منهما وقد یلزمه الجمع بینهما.
ولیین.

ُ
بة علی عدم تأثیر األ

ّ
وأّما المرتبة الثالثة فهي مترت

ــة الترتیــب بیــن درجاتهــا فــال ینتقــل  ویلزمــه فــي المراتــب الثالث
، ورّبمــا یکــون 

ً
 إیــذاًء أو هتــکا

ّ
 إذا لــم  یکــِف األخــف

ّ
 إال

ّ
إلــی األشــد

ــق 
ّ

 مــن بعــض مــا تتحق
ّ

ــق بــه المرتبــة الثانیــة أخــف
ّ

بعــض مــا تتحق
ــردع  ــن أن ی ِط

َ
ــر الف ــن البصی

ّ
ــا یتمک ــل رّبم ــی، ب ول

ُ
ــة األ ــه المرتب ب

العاصــي عــن معصیتــه بمــا ال یوجــب إیــذاءه أو هتکــه فیتعّیــن ذلــك.
مسألة 1273: إذا لم  تکِف المراتب المذکورة في ردع الفاعل لم  یجز 
أو  ید  من  عضو  کسر  علی  ف 

ّ
توق إذا  وکذا  والقتل  الجرح  إلی  االنتقال 

رجل أو غیرهما أو إعابة عضو کشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإّنه ال یجوز 
- ضمن   

ً
عمدا أو   

ً
خطأ  - ذلك  إلی  الضرب  أّدی  وإذا  ذلك،  من  شيء 

 
ً
اآلمر والناهي لذلك، فتجري علیه أحکام الجنایة العمدّیة إن کان عمدا
. نعم یجوز لإلمام )علیه السالم( ونائبه ذلك إذا 

ً
والخطائّیة إن کان خطأ

ب علی معصیة الفاعل مفسدة أهّم من جرحه أو قتله، وحینئٍذ 
ّ
کان یترت

ال ضمان علیه.
ــی  ــار الکترونیک ــن، انتش ــاج الصالحی ــیدعلی، منه ــتانی، س سیس

ــمی، 1/ 468-467. ــایت رس در س

الثالثــة: أن یّتخــذ إجــراءات عملّیــة لإللــزام بفعــل المعــروف وتــرك 
المنکــر، کفــرك األذن والضــرب والحبــس ونحــو ذلــك.

 ،
ً
ة وضعفــا

ّ
 مرتبــة مــن هــذه المراتــب درجــات متفاوتــة شــد

ّ
ولــکل

کثــر  ویجــب االبتــداء بالمرتبــة األولــی أو الثانیــة مــع مراعــاة مــا هــو أ
 منــه.

ّ
ــمَّ التــدّرج إلــی مــا هــو أشــد

ُ
 إیــذاًء، ث

ّ
 وأخــف

ً
تأثیــرا

وإذا لــم تنفــع المرتبتــان األولــی والثانیــة تصــل النوبــة إلــی المرتبــة 
 اســتحصال اإلذن مــن الحاکــم الشــرعي فــي 

ً
الثالثــة، واألحــوط لزومــا

ــراء  ــی اإلج ــذاًء إل  إی
ّ

ــف ــراء األخ ــن اإلج ــا م ــدّرج فیه ــا، ویت إعماله
 الجــرح أو الکســر.

ّ
 واألقــوی مــن دون أن یصــل إلــی حــد

ّ
األشــد

ــة، انتشــار الکترونیکــی  ــائل المنتخب سیســتانی، ســیدعلی، المس
ــمی، 271. ــایت رس در س

مســأله 2212. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دارای مراتــب و 
مراحلــی اســت:

1. اظهــار انزجــار درونــی و ناراحتــی قلبــی از تــرک معــروف 
ــدن از  ــا رو گردان ــردن ی ــم ک ــل اخ ــی مث ــه کارهای ــر ب ــام منک ــا انج ی
ــا تــرک رفــت و آمــد و  ــا وی ی ــا ســخن نگفتــن ب شــخص گناهــکار ی

ــا او. ــرت ب معاش
ــان  ــاد و بی ــه و ارش ــورت موعظ ــه ص ــار ب ــان و گفت ــا زب ــر ب

ّ
2. تذک

ثــواب معــروف و عــذاب منکــر یــا بــه صــورت تهدیــد و ترســاندن بــه 
گونــه ای کــه دروغ محســوب نگــردد؛ هرچنــد بــا اســتفاده از کلمــات 

تنــد و خشــن کــه خالــی از گنــاه باشــد.
3. اقدامــات عملــی از قبیــل کتــک زدن، در تنگنــا قــرار دادن، 
ی برســد کــه ســبب 

ّ
ــه حــد ــد ب ــی نبای ــد آن، ول حبــس نمــودن و مانن

شکســتن یــا نقــص عضــو یــا مجــروح شــدن بــدن و ماننــد آن شــود و 
بــه تعبیــر دیگــر اقدامــات عملــی نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه موجــب 

دیــه یــا قصــاص گــردد.

ــروف و  ــه مع ــر ب ــۀ اّول و دّوم ام ــه مرتب ــا ک ــأله 2213. از آنج مس
نهــی از منکــر، در یــک درجــه و ســطح قــرار دارنــد، فــردی کــه امــر 
بــه معــروف می کنــد یــا نهــی از منکــر می نمایــد بایــد ابتــدا، مــوردی 
ــر آن  ــر و تأثی ــت آن کمت ــد کــه اذّی ــا دّوم را انتخــاب کن ــۀ اّول ی از مرتب
ــا  بیشــتر اســت و گاهــی الزم اســت هــر دو مرتبــه را انجــام دهــد و ت
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ــر می باشــد، نوبــت بــه مرتبــۀ ســّوم نمی رســد؛ 
ّ
مرتبــۀ اّول یــا دّوم مؤث

ــۀ ســّوم  ــه مرتب ــت ب ــد، نوب ــع نش ــر واق
ّ
ــۀ اّول و دّوم مؤث ــر مرتب ــا اگ اّم

می رســد و مطابــق بــا آن اقــدام می نمایــد و احتیــاط واجــب آن 
اســت کــه در انتخــاب مرتبــۀ ســّوم )اقدامــات عملــی( از حاکــم شــرع 

اجــازه بگیــرد.
ــات  ــه گانه، دارای درج ــب س ــک از مرات ــر ی ــت ه ــر اس ــایان ذک ش
ــر  ــت در ه ــد و الزم اس ــف می باش ت و ضع

ّ
ــد ــر ش ــف از نظ مختل

ــات  ــه مراع ــات آن مرتب ــن درج ــب بی ــه، ترتی ــه گان ــب س ــک از مرات ی
ــد  ــاب کن ــه ای را انتخ ــه، درج ــر مرتب ــدا در ه ــد ابت ــرد بای ــردد و ف گ
ــر آن بیشــتر اســت و اگــر نتیجــه  ــر و تأثی ــت و توهیــن آن کمت کــه اذّی
ــن  ــد. بنابر ای ــدام نمای ــدیدتر اق ــخت تر و ش ــات س ــه درج ــت ب نگرف
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ای ام ــه گون ــوان ب ــه می ت چنانچ
ــر هــم 

ّ
نمــود کــه موجــب اذّیــت یــا بی احترامــی بــه فــرد نگــردد و مؤث

واقــع شــود، نبایــد از درجــه ای اســتفاده نمــود کــه موجــب اذّیــت یــا 
بی احترامــی بــه فــرد می شــود.

مســأله 2214. همــان طــور کــه ذکــر شــد بــرای امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر و پیشــگیری از وقــوع ُجــرم یــا منکــر، جایــز نیســت 
عملــی را انجــام داد کــه موجــب ســرخی یــا کبــودی یــا ســیاهی بــدن 
یــا جراحــت یــا شکســتگی یــا قطــع یــا نقــص عضــو یــا قتــل و ماننــد 
آن گــردد؛ هرچنــد بــرای جلوگیــری از آن منکــر، راه دیگــری نباشــد و 
چنانچــه فــردی اقــدام بــه ایــن مــوارد نمایــد ضامــن اســت و اگــر ایــن 
اقــدام عمــدی بــوده، احــکام جنایــت عمــدی بــر آن جــاری می شــود 
و اگــر از روی خطــا و ســهو بــوده اســت، احــکام جنایــت خطایــی بــر 
آن جــاری می شــود؛ مگــر آنکــه بــر جــرم و منکــری کــه فــرد مرتکــب 
آن می شــود مفســده ای مهم تــر از ســرخی و ســیاهی بــدن وبقّیــه 
مــوارد ذکــر شــده وجــود داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت، بــرای فــرد 
ــد،  ــا نایــب ایشــان اجــازه دارن ــرادی کــه از امام)علیه الســالم( ی ــا اف ی
ــه  ــرد ب ــن حــال، ف ــد و در ای ــن مــوارد نماین ــه ای ــدام ب ــز اســت اق جای

ــزان اجــازه ای کــه دارد ضامــن محســوب نمی شــود. می
ــد اول(،  ــع )جل ــائل جام ــح المس ــیدعلی، توضی ــتانی، س سیس

ــمی، 626-625. ــایت رس ــی در س ــار الکترونیک انتش

پرســش: آیــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا وجــود احتمــال 
تأثیــر و ایمنــی از ضــرر در مــورد کســی کــه از دوســتدران اهــل بیــت 

نیســت و یــا کافــر اســت، واجــب اســت؟
پاســخ: بلــی، اگــر همــه شــرایط فراهــم باشــد واجــب اســت. و از 
ــرک  ــا ت ــر و ی ــکاب منک ــخص در ارت ــه ش ــت ک ــرایط آن اس ــه ش جمل
واجــب، معــذور نبــوده باشــد و جاهــل مقصــر و معــذور نیســت پــس 

ــت  ــر مخالف ــپس اگ ــرد س ــی ک ــاد و راهنمای ــد ارش ــت بای او را نخس
ــه  ــت ک ــی اس ــن، در صورت ــرار داد. و ای ــی ق ــر و نه ــورد ام ــد م ورزی
س بــه هیــچ وجــه راضــی 

ّ
منکــر از چیزهایــی نباشــد کــه شــارع مقــد

بــه وقــوع آن نیســت مثــل فســاد در روی زمیــن و آدم کشــی وخونریــزی 
و امثــال آن وگرنــه جلــو اینگونــه کارهــا بایــد گرفتــه شــود هرچنــد کــه 

کننــده، جاهــل قاصــر بــوده باشــد.
سیســتانی، ســیدعلی، »پرســش و پاســخ«، ســایت رســمی، 

: نی به نشــا
 https://www.sistani.org/persian/qa/0809

ـــاب در  ـــون حج ـــتفتاءات پیرام ـــه ای از اس  مجموع
ً
ـــرا ـــش: اخی پرس

ـــبت داده  ـــتانی نس ـــه سیس ـــت الل ـــه آی ـــری ب ـــایتهای خب ـــی از س بعض
ـــر  ـــرش را ب ـــر و دخت ـــار همس ـــق اجب ـــرد ح ـــه م ـــه اینک ـــده. از جمل ش
حجـــاب نـــدارد. و اینکـــه حضـــور در مجالـــس عروســـی مختلـــط 
ـــا  ـــت. آی ـــز اس ـــیقی جای ـــص و موس ـــا رق ـــراه ب ـــردان و هم ـــان و م زن

ـــت دارد؟ ـــا صح اینه
ــر  ــار بـ ــق اجبـ ــدر حـ ــوهر و پـ ــه شـ ــود از اینکـ ــخ: مقصـ پاسـ
ــان  ــاط الزم ـ آنـ ــر احتیـ ــه ـ بنابـ ــت کـ ــد اینسـ ــاب را ندارنـ حجـ
نمی تواننـــد بـــدون اجـــازه حاکـــم شـــرع از إعمـــال قـــوه ـ ماننـــد 
گـــوش مالیـــدن و کتـــک و حبـــس ـ در امـــر بـــه حجـــاب اســـتفاده 
نماینـــد؛ امـــا اســـتفاده از روشـــهای مســـالمت آمیـــز ـ حتـــی 
ـــات  ـــا مراع ـــه ب ـــز بلک ـــد ـ جای ـــر نباش ـــت موث ـــر مالیم ـــی اگ تندخوی
ـــور  ـــز حض ـــت. و نی ـــب اس ـــه واج ـــاله عملی ـــده در رس ـــاد ش ـــرایط ی ش
ـــر  ـــای دیگ ـــر گناه ه ـــتمل ب ـــا مش ـــط و ی ـــی مختل ـــس عروس در مجال
ـــرام  ـــی ح ـــد عمل ـــه تایی ـــچ وج ـــه هی ـــه ب ـــت ک ـــز اس ـــی جای در صورت
محســـوب نشـــود؛ و شـــخص بـــا حضـــورش بـــه گناهـــی ـ ماننـــد 
ـــورت  ـــردد؛ و در اینص ـــال نگ ـــه آواز ـ مبت ـــوش دادن ب ـــرام و گ ـــر ح نظ
بایـــد ـ طبـــق شـــرایط یـــاد شـــده در رســـاله عملیـــه ـ حاضریـــن را 
ـــر  ـــال تاثی ـــر احتم ـــه اگ ـــد؛ بلک ـــر کن ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
را هـــم نمی دهـــد بایـــد ـ بنابـــر احتیـــاط الزم ـ بـــا تـــرش رویـــی 
ـــار  ـــان اظه ـــود را از کار آن ـــر خ ـــی و تنف ـــاه کاران ناراحت ـــل گن در مقاب

نمایـــد.
سیســتانی، ســیدعلی، »پرســش و پاســخ«، ســایت رســمی، 

 : نی به نشــا
https://www.sistani.org/persian/qa/0881

ــات  ــدان در انجــام واجب ــه معــروف فرزن س2: الــف( حــد امــر ب
شــرعی تــا چــه انــدازه اســت؟ آیــا والدیــن می تواننــد فرزنــدان خــود 

را مجبــور بــه انجــام واجبــات نظیــر خوانــدن نمــاز و روزه کننــد؟ 

https://www.sistani.org/persian/qa/0809
https://www.sistani.org/persian/qa/0881/
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ــروف  ــه مع ــر ب ــه ام ــت، وظیف ــش و مالطف ــا آرام ــد ب ــواب: بای ج
ــه اجــازه  ــاج ب و نهــی از منکــر را انجــام داد و برخــورد فیزیکــی احتی

ــرع دارد. ــم ش حاک
ب( این حکم دربارۀ حجاب چگونه است؟

جواب: همان جواب.
ج( بــه فــرض تمکیــن نکــردن فرزنــدان، آیــا والدیــن حــق اعمــال 

ــد؟  خشــونت فیزیکــی را دارن
جواب: همان جواب.

ــارت  ــده، خس ــل ذکرش ــه دلی ــی ب ــونت فیزیک ــر خش ــر در اث د( اگ
ــن  ــن او ضام ــا والدی ــود، آی ــدان وارد ش ــه فرزن ــی ب ــا روح ــمی ی جس

ــتند؟ هس
جواب: بلی، خسارت جسمی را ضامن است.

ــی  ــر آیت الله العظم ــم: دفت ــتفتائات، ق ــیدعلی، اس ــتانی، س سیس
ــتانی، 1441ق.، 1/ 302-301. سیس

ــی  ــی می  ده ــد: گوش مال ــتند. فرمودن ــرق گذاش ــتانی ف ــای سیس آق
ــه  ــود، ب ــق نب ــاید دقی ــر ش ــد. تعبی ــرق می  کن ــی؟ ف ــک می  زن ــا کت ی
ــر او بــدون ضــرب او  عبــارت اخــری: یــک وقــت تضییــق می  کنــی ب
ــن  ــه ای ــی ب ــدرت بکن ــی اعمــال ق ــا اگــر می  خواه ــت. ام ــی نیس بحث
نحــو کــه فــرک اذن بکنــی،  فــرک اذن فیزیکــی نــه گوش مالــی کــه مــا 
 بــه او گوش مالــی می  دهیــد، نــه، 

ً
عــرض کردیــم کــه بــا تضییــق عرفــا

ــی، او را  ــه او بزن ــیلی ب ــی، س ــوش او را بمال ــی گ ــر بخواه ــا اگ  حقیقت
حبــس کنــی بــدون اذن حاکــم شــرع اشــکال دارد.

سـؤال:... جـواب: تضییق مثال شـوهر کتک نمی زند زنـش را برای 
بی حجابـی، تضییـق می  کنـد. ]مثـال[ انفـاق واجـب را بـرای او فراهـم 
می  کنـد امـا می  گویـد حـق نـداری از منـزل بیرون بـروی، بـرای تفریح 
هیـچ کجـا تـو را نمی بـرم. اقـل واجـب را در انفـاق انجام می  دهـد،  نه 
بـا او حـرف می  زنـد،  نـه او را اذن می  دهـد خـارج بشـود از منـزل،  نـه 
تلفـن در اختیـارش می  گـذارد،  نـه اینترنـت در اختیـارش می  گـذارد که 
بدتریـن تضییقـات هسـت در عصـر حاضر بـرای آقایـان و بانـوان، این 
اشـکال نـدارد. امـا اگـر بخواهـد فیزیکـی برخورد کنـد،  فـرک االذن او 
الضـرب او الحبـس بـدون اذن حاکم شـرع اشـکال دارد. یعنی در اصل 

جـوازش بـرای حاکم هیـچ اشـکالی بین فقهـاء نبود.
شــهیدی، محمدتقــی، »درس خــارج فقه بــه تاریــخ 1396/12/14« 

کانــال تلگــرام درس فقــه اســتاد شــهیدی، به نشــانی:
 https://t.me/ostadshahidi/3378

و أمـــا المقطـــع الثانـــي: مـــن الحدیـــث و هـــو )ال ضـــرار( فإنـــه 

ینـــدرج فـــي الموضـــع األول مـــن المواضـــع الســـابقة علـــی مـــا 
ـــو  ـــرار ه ـــا الن الض ـــرر( آنف ـــورد )ال ض ـــي م ـــاه ف ـــا ذکرن ـــح بم اتض
اإلضـــرار المتکـــرر أو المســـتمر، و قـــد ذکرنـــا أن اإلضـــرار بالغیـــر 
ـــهویة  ـــي الش ـــاء الدواع ـــل إرض ـــه ألج ـــان بطبع ـــه اإلنس ـــل یمارس عم
ـــو  ـــات فه ـــن اآلی ـــة م ـــي جمل ـــا ف ـــه کم ـــي عن ـــإذا نه ـــة، ف و الغضبی
ـــل  ـــذا العم ـــن ه ـــن ع ـــرا للمکلفی ـــي زج ـــي التحریم ـــي النه ـــر ف ظاه
ـــدل  ـــه ی ـــث فإن ـــذا الحدی ـــي ه ـــا ف ـــي کم ـــح. و إذا نف ـــو واض ـــا ه کم
ـــك مـــن خـــالل  ـــق هـــذا العمـــل و ذل ـــی عـــدم تحق ـــی التســـبیب إل عل
ـــن  ـــر ع ـــي الزاج ـــم التکلیف ـــل الحک ـــر األول: جع ـــور. األم ـــة أم ثالث
العمـــل و هـــو الحرمـــة. و هـــذا الحکـــم یســـتبطن الوعیـــد علـــی 
ـــرعي: أوال:  ـــي الش ـــون الجزائ ـــب القان ـــه بحس ـــب علی ـــل و یترت الفع
ـــة  ـــة الدنیوی ـــا: العقوب ـــرة. و ثانی ـــم اآلخ ـــي عال ـــروي ف ـــذاب األخ الع
بالتعزیـــر و نحـــوه حســـب رأی ولـــي األمـــر بالحـــدود المســـتفادة 
مـــن األدلـــة الشـــرعیة. و ثالثـــا: الضمـــان فـــي مـــوارد اإلتـــالف و 

کـــون الشـــيء المتلـــف ذا مالیـــة لـــدی العقـــالء.
ــر  ــرار، تقری ــرر و ال ض ــدة ال ض ــیدمحمدباقر، قاع ــتانی، س سیس
درس ســیدعلی سیســتانی، قــم: مکتــب آیــة اللــه العظمی السیســتانی، 
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ــدوش،  ــاع مخ ــة واإلجم ــر وافی ــة غی ــا أن األدل ــا ذکرن ــل مم فتحص
 للمثبت 

ّ
والدلیــل العقلــي یناقــش فیــه بمــا ذکــر وغیــر مــا ذکــر، وال بــد

ــة  ــل دق  ألج
ّ

ــل ــک، ولع ــه ذل ــی ل ــبهات، وأن ــع الش ــع جمی ــن دف م
 

ٌ
الموقــف قــال المحقــق النائینــي والمحقــق االصفهانــي: )فیــه تزلــزل

ــم(. عظی
ربانــی، ســیدمحمدعلی، االجتهــاد و التقلیــد و االحتیــاط، تقریــر 
ــرام  ــال تلگ ــی در کان ــار الکترونیک ــتانی، انتش ــیدعلی سیس درس س

ــت، 129. ــرات ن تقری

السؤال: ما هو تعریفکم لوالیة الفقیه؟
ــر عنهــا فــي کلمــات الفقهــاء )رض(  ــة فیمــا یعّب الجــواب: الوالی
ــا  ــد، وام ــروط التقلی ــع لش ــه جام ــکل فقی ــت ل ــبیة تثب ــور الحس باالم
ــف علیهــا 

ّ
الوالیــة فیمــا هــو اوســع منهــا مــن االمــور العامــة التــي یتوق

ــه مــن الفقهــاء ولظــروف  نظــام المجتمــع االســالمي فلمــن تثبــت ل
إعمالهــا شــروط اضافیــة ومنهــا ان یکــون للفقیــه مقبولیــة عامــة لــدی 

المؤمنیــن.
سیســتانی، ســیدعلی، »االســتفتائات«، ســایت رســمی دفتــر 
ــتانی،  ــینی سیس ــیدعلی حس ــاج س ــای ح ــدر آق ــع عالیق مرج

: نی به نشــا
https://www.sistani.org/arabic/qa/0755 
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــتفتائات  ــاة و اسـ ــیلة النجـ ــر وسـ ــیه بـ ــه، حاشـ ــاله عملیـ رسـ
آیت اللـــه حســـینی شـــاهرودی می توانســـت بـــا پژوهـــش حاضـــر 
ـــورد  ـــه م ـــن س ـــه ای ـــفانه ب ـــده متأس ـــون نگارن ـــه تاکن ـــد ک ـــط باش مرتب

نتوانســـته دسترســـی بیایـــد. 
ـــج  ـــاب ح ـــان در ب ـــه ایش ـــارج فق ـــر درس خ ـــاس تقری ـــر اس ـــا ب تنه
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــه را پذیرفت ـــه فقی ـــت مطلق ـــان والی ـــت ایش ـــوان گف می ت
ـــات  ـــر واجب ـــزام ب ـــریعت و ال ـــرای ش ـــاس، اج ـــن اس ـــر ای  ب

ً
ـــاال احتم

و تـــرک محرمـــات را از وظایـــف ولـــّی فقیـــه می دانـــد. از آنجـــا 
ــوان  ــت، می تـ ــاب اسـ ــریعت حجـ ــات شـ ــی از موضوعـ ــه یکـ کـ
ـــرعی  ـــاب ش ـــد حج ـــر فاق ـــرعی ب ـــکام ش ـــرای اح ـــدگاه اج ـــت دی گف

را مطابـــق بـــا والیـــت فقیـــه امکان پذیـــر می دانـــد.

مستندات
ـــا  ـــون ثابت ـــام یک ـــا لإلم ـــی ان کل م ـــدل عل ـــه ی ـــاف: أن و اإلنص
للفقیـــه لکـــن ال یـــدل ذلـــك علـــی والیتـــه علـــی الحکـــم فـــي 

ـــه  ـــم بثبوت ـــی یحک ـــام حت ـــن لإلم ـــم یک ـــك ل ـــان ذل ـــات، ف الموضوع
للفقیـــه، ألن وظیفـــة اإلمـــام علیـــه الّســـالم هـــي بیـــان األحـــکام 
ـــان  ـــا - ال بی ـــالة، و نحوهم ـــوب الص ـــر؛ و وج ـــرب الخم ـــة ش کحرم
ـــف  ـــم المکل ـــإذا عل ـــف، ف ـــد المکل ـــخیصها بی ـــات؛ فتش الموضوع
ـــوت  ـــون ثب ـــا یک ـــة؛ و ربم ـــه الحرم ـــز علی ـــع تنج ـــة مائ ـــال بخمری مث
ـــا حکمـــه  ـــالم و أم ـــه الّس ـــام علی ـــار اإلم ـــه ناشـــیا مـــن اخب ـــه ل خمریت

ـــال. ـــرا ف ـــه خم ـــالم بکون ـــه الّس علی

ـــه  ـــو للفقی ـــام فه ـــا لإلم ـــلیم ان کل م ـــد تس ـــه بع ـــة: أن و بالجمل
ـــن  ـــالم - لک ـــم الّس ـــم - علیه ـــن خصائصه ـــه م ـــت کون ـــا ثب ـــدا م ع
ــم  ــات حتـــی یحکـ ــي الموضوعـ ــم فـ ــام الحکـ ــن لإلمـ ــم یکـ لـ
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ـــذا  ـــان ه ـــاس ب ـــی الن ـــم عل ـــه أن یحک ـــس للفقی ـــه فلی ـــه للفقی بثبوت
ـــم  ـــك. نع ـــو ذل ـــب أو ال و نح ـــة ذه ـــذه اآلنی ـــاء و ان ه ـــر أو م خم
ــاح أصلـــي  ــم مبـ ــي تحریـ ــة فـ ــة عامـ ــد مصلحـ إذا رأی المجتهـ
ـــت  ـــال تح ـــك داخ ـــس ذل ـــر، و لی ـــب آخ ـــو مطل ـــال فه ـــن مث کالتت
ـــم: انـــه قـــد ظهـــر ممـــا ذکرنـــا  الموضوعـــات کمـــا ال یخفـــی. ث
ـــارع  ـــا للش ب ـــا مطلو ـــون وجوده ـــم بک ـــي نعل ـــور الت ـــع األم إن جمی
ـــوال  ـــظ أم ـــالم و حف ـــة اإلس ـــظ بیض ـــا کحف ـــاه بتعطیله ـــدم رض و ع
ــة  ــات و تولیـ ــة الصدقـ ــم و جبایـ ــام و غیرهـ ــن األیتـ ــر مـ القصـ
ـــی  ـــه ول ـــس ل ـــذي لی ـــل ال ـــي و الطف ـــه متول ـــس ل ـــذي لی ـــف ال الوق
و غیـــر ذلـــك، فـــان هـــذه األمـــور و إن کانـــت واجبـــات کفائیـــة 
ــواء،  ــد سـ ــی حـ ــن علـ ــع المکلفیـ ــی جمیـ ــبتها الـ ــون نسـ و تکـ
للعلـــم بـــأن أصـــل وقوعهـــا فـــي الخـــارج مطلـــوب للشـــارع، 
ـــه  ـــو للفقی ـــالم فه ـــه الّس ـــام علی ـــا لإلم ـــت ان کل م ـــا ثب ـــن لم لک
ــدي  ــد التصـ ــن یریـ ــی مـ ــه علـ ــن الفقیـ ــتیذان مـ ــب االسـ فیجـ
إلحـــدی األمـــور المذکـــورة إن لـــم یکـــن فقیهـــا. هـــذا مضافـــا 
الـــی أنـــه مهمـــا دار األمـــر بیـــن التعییـــن و التخییـــر فاألصـــل 
ــورة إن  ــور المذکـ ــدي لأمـ ــوذ التصـ ــم بنفـ ــن، للعلـ ــو التعییـ هـ
کان بـــاذن الفقیـــه ســـواء شـــك فـــي اعتبـــار اذنـــه فـــي جـــواز 
ــر  ــدي بغیـ ــا إذا کان التصـ ــوذه أم ال، بخـــالف مـ ــدي و نفـ التصـ
ــرعیة  ــار الشـ ــه اآلثـ ــب علیـ ــث یترتـ ــوذه بحیـ ــان نفـ ــه؛ فـ اذنـ
مشـــکوك فیـــه، و األصـــل عدمـــه کمـــا ال یخفـــی. هـــذا و أمـــا 
منصـــب اإلفتـــاء فـــال إشـــکال فـــي کونـــه للفقیـــه، فإنـــه مضافـــا 
الـــی النـــص یکـــون العقـــل أیضـــا حاکمـــا بذلـــك. ألنـــه ممـــا 
ال یرضـــی الشـــارع المقـــدس بترکـــه و إال لتعطلـــت األحـــکام، و 
ـــه  ـــد الفقی ـــي المجته ـــر ف ـــاء، فینحص ـــی اإلفت ـــدر عل ـــي ال یق العام
و علیـــه إمـــا قـــراءة األحادیـــث للعامـــي، و بیـــان معارضاتـــه، و 
ــة  ــار... العالجیـ ــل باألخبـ ــح، و العمـ ــع و الترجیـ ــة الجمـ کیفیـ
و إمـــا اإلفتـــاء و )األول( باطـــل، فـــان معنـــاه ان یجعـــل الفقیـــه 
العامـــي مجتهـــدا، فانحصـــر األمـــر فـــي اإلفتـــاء هـــذا بالنســـبة 
ـــا  ـــا دام عامی ـــد م ـــه التقلی ـــب علی ـــي فیج ـــا العام ـــه و ام ـــی الفقی إل
و لـــم یصـــل الـــی درجـــة یتمکـــن معهـــا مـــن االحتیـــاط، و إال 
جـــاز لـــه ذلـــك إال فـــي مســـألة واحـــدة، و هـــي أصـــل جـــواز 
ـــألة  ـــذه المس ـــوه؛ فه ـــه و نح ـــد الوج ـــزوم قص ـــدم ل ـــاط و ع االحتی
ـــه  ـــت ل ـــد ان ثب ـــاد، و بع ـــد أو االجته ـــا بالتقلی ـــل فیه ـــب العم یج
ــد  ــزوم قصـ ــدم لـ ــاط و عـ ــواز االحتیـ ــاد جـ ــد أو االجتهـ بالتقلیـ
ــد و  ــن التقلیـ ــائل بیـ ــة المسـ ــي بقیـ ــر فـ ــوه تخیـ ــه و نحـ الوجـ
ـــدم  ـــا بع ـــا و ان قلن ـــم: ان ـــم اعل ـــا. ث ـــا فیه ـــا دام عامی ـــاط م االحتی
نفـــوذ حکـــم الحاکـــم فـــي الموضوعـــات لکـــن یســـتثني مـــن 
ــه  ــم بثبوتـ ــك ألن الحکـ ــالل، و ذلـ ــوت الهـ ــه بثبـ ــك حکمـ ذلـ

ـــت  ـــه، فیثب ـــو للفقی ـــام فه ـــا لإلم ـــدم إن م ـــد تق ـــام و ق ـــت لإلم ثاب
المطلـــوب، و یـــدل علـــی مـــا ذکرنـــا مـــن کـــون أمـــر الهـــالل 
ـــی  ـــن أب ـــس ع ـــن قی ـــد ب ـــح محم ـــالم صحی ـــه الّس ـــام علی ـــد االم بی
ـــالم  ـــه الّس ـــام علی ـــد االم ـــهد عن ـــال: إذا ش ـــالم ق ـــه الّس ـــر علی جعف
شـــاهدان أنهمـــا رأیـــا الهـــالل منـــذ ثالثیـــن یومـــا أمـــر اإلمـــام 
ـــمس، و إن  ـــل زوال الش ـــهدا قب ـــا ش ـــوم إذا کان ـــك الی ـــار ذل باإلفط
شـــهدا بعـــد زوال الشـــمس أمـــر اإلمـــام بإفطـــار ذلـــك الیـــوم و 
ـــراد  ـــون الم ـــال ک ـــم. و احتم ـــی به

ّ
ـــد فصل ـــی الغ ـــالة ال ـــر الص أخ

مـــن اإلمـــام فیـــه هـــو غیـــر اإلمـــام الحقیقـــي خـــالف الظاهـــر.
سیدمحمود  درس  تقریر  الحج،  کتاب  محمدابراهیم،  جناتی، 

حسینی شاهرودی، قم: انتشارات انصاریان، بی تا، 3/ 358-356.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت الله هاشمی شاهرودی مرتبۀ سوم امر به معروف و نهی از منکر را به 
همان شیوه که سایر نویسندگان منهاج الصالحین گفتند می پذیرد. او رئیس 

قوه قضائیه و از سامان دهندگان دادسرای ارشاد بود. 
آیت الله هاشمی شاهرودی قاعده »التعزیر لکل عمل محّرم حسب ما 

یراه الحاکم« را ثابت می داند.
مطابق شواهد مکتوب و شفاهی، آیت الله شاهرودی والیت مطلقه فقیه را 
نیز قبول دارد. همچنین مخالفت با قوانین حکومت اسالمی را جایز نمی داند.
در توضیح المسائل آیت الله هاشمی شاهرودی اثری از امر به معروف 
و نهی از منکر و احکام مربوط به قضاء و شهادات و حدود و قصاص و 

دیات نیست. 

مستندات
ولی: اإلنکار باللسـان 

ُ
لأمـر بالمعـروف والنهي عن المنکـر مراتب: اال

ـه سـبحانه للعاصین 
ّ
 الل

ّ
والقـول، بـأن یعظـه وینصحـه ویذکـر لـه ما أعـد

ـه 
ّ
ه الل

ّ
مـن العقـاب األلیـم والعـذاب فـي الجحیـم، أو یذکـر لـه مـا أعـد

تعالـی للمطیعین مـن الثواب الجسـیم والفوز فـي جنات النعیـم. الثانیة: 
اإلنـکار بالقلـب، بمعنـی إظهـار کراهـة المنکـر أو تـرك المعـروف إّمـا 
 عنـه أو تـرك الـکالم 

ّ
بإظهـار االنزعـاج مـن الفاعـل أو االعـراض والصـد

  علـی کراهة مـا وقع منـه. الثالثة: 
ّ

معـه أو نحـو ذلـك مـن فعل أو تـرك یدل
  واحدة من 

ّ
االنـکار بالیـد بالضـرب المؤلـم الرادع عـن المعصیـة، ولـکل

هـذه المراتب مراتب أخف وأشـد، والمشـهور الترتیب بین هـذه المراتب 
ولی، فـإن کان إظهـار االنـکار القلبي 

ُ
مـع تقدیـم المرتبـة الثانیـة علـی اال

 أنکـر باللسـان، فـإن لم یکـف ذلك 
ّ

 فـي الزجـر اقتصـر علیـه، وإال
ً
کافیـا

أنکـره بیـده، ولکـن الظاهر تقدیـم االنـکار باللسـان علی االنـکار القلبي 
کمـا تقـدم، وقد یلـزم الجمع بینهما. وأّما القسـم الثالث فهـو مترتب علی 
عـدم تأثیـر األولین، بل األحـوط في هذا القسـم بجمیع مراتبه االسـتئذان 
 ففـي کونـه من األمـر بالمعـروف والنهي عن 

ّ
مـن الحاکـم الشـرعي، وإال

المنکـر إشـکال. مسـألة 1273: إذا لم تکـف المراتب المذکـورة في ردع 
الفاعـل ففي جـواز االنتقال إلی الجـرح والقتل وجهان، بل قـوالن أقواهما 
العـدم، وکـذا إذا توقـف علـی کسـر عضو من یـد أو رجـل أو غیرهمـا، أو 
إعابـة عضو کشـلل أو اعوجـاج أو نحوهما، فـإنّ  األقوی عدم جـواز ذلك، 
 - فاألقـوی الضمان. فتجري 

ً
 أو عمدا

ً
وإذا أّدی الضـرب إلـی ذلك - خطـأ

. نعم، 
ً
، والخطأیـة إن کان خطأ

ً
علیـه أحـکام الجنایة العمدیـة إن کان عمدا

یجـوز لإلمـام والحاکم الشـرعي ذلك إذا کان یترتب علـی معصیة الفاعل 
مفسـدة أهم مـن جرحـه أو قتلـه، وحینئٍذ ال ضمـان علیه.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، منهاج الصالحین، قم: مکتب آیة الله 
العظمی السید الهاشمی، 1432ق.، 1/ 382-381.

سوال: آیا امر به معروف و نهی از منکر نسبت به غیرمسلمانان هم الزم 
است؟ اگر جواب آری است در چه حدی؟ برای مثال برای یک زن مسیحی 
که پوشش مناسب ندارد آیا باید در حد دین اسالم به او تذکر داد )همه جا 
پوشیده جز صورت و دست ها تا مچ( یا بر طبق دین وی باید به او تذکر 
داده شود؟ برای افراد بی دینی که وجود خدا را انکار می کنند حکم چگونه 

است؟
جواب: با پذیرش این مبنا که کفار مکلف به فروع می باشند و در صورتی 

که تمام شرایط امر به معروف و نهی از منکر فراهم باشد، واجب است.
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، سایت رسمی، به نشانی:

http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/83

سوال: امر به معروف و نهی از منکر، دارای مراتب و مراحلی است از 
جمله قلبی،لسانی،اقدام فیزیکی. آیا در مرحله قلبی و لسانی، باید کارت و 

مجوز و اذن حکومتی داشته باشیم؟ در مرحله اقدام فیزیکی چطور؟
جواب: امر به معروف و نهی از منکر در مرحله قلبی و لسانی مشروط 
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به داشتن کارت و مجوز حکومتی نیست. و در مرحله برخورد فیزیکی باید 
تابع قانون شرعی بود.

رسمی،  سایت  »استفتائات«،  سیدمحمود،  شاهرودی،  هاشمی 
به نشانی:

http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/83

سوال: وصیتنامه امام خمینی صفحه 68 و69 »و باید همه بدانیم که 
آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، 
از نظر اسالم و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقاالت و سخنرانیها و کتب 
و مجالت بر خالف اسالم و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. 
و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای 
مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خالف 
مسیر ملت و کشور اسالمی و مخالف با حیثیت جمهوری اسالمی است 
به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند. و مردم و جوانان  
به دستگاههای  از امور مذکور نمودند  به یکی  اللهی اگر برخورد  حزب 
مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری 
هستند.« ما نسبت به این وضعیت در جامعه چه وظیفه ای داریم با توجه به 

جمله ی پایانی متن باال؟
از منکر  یا نهی  به معروف  امر  در مواردی که شرائط وجوب  جواب: 

موجود باشد، واجب می شوند.
شرائط وجوب امر به معروف ونهي از منکر عبارتند از:

1. شناخت معروف و منکر.
2. احتمال تأثیر امر و نهی در انجام معروف و ترك منکر.

3. تارك معروف و فاعل منکر مصر بر عمل خود باشد 
4. شخص در ترك معروف و انجام منکر معذور نباشد.
5. امر و نهي موجب ضرر در نفس یا مال یا آبرو نباشد.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، »استفتائات«، سایت رسمی، به نشانی:
http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/83/2

سوال: 
 حرام است یا در شرایطی جایز خواهد 

ً
1. آیا خودکشی و خود زنی مطلقا

بود؟
خودکشی  به  منجر  ولی  می کند  خودکشی  به  اقدام  که  کسی  آیا   .2

نمی گردد، حکم تعزیر بر او جاری می گردد یا خیر؟
جواب: 

بسیار  موارد  در  جز  که  است  کبیره  گناهان  از  و  حرام  خودکشی   .1
استثنائی، جایز نیست.

2. موکول به نظر حاکم شرع است.
رسمی،  سایت  »استفتائات«،  سیدمحمود،  شاهرودی،  هاشمی 

به نشانی:
http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/257/1

در  حجاب  کم  یا  بی حجاب  افراد  حد  یا  تعزیر  از  سندی  آیا  سوال: 
حکومت پیامبر )صلی الله علیه و آله( و امیر المؤمنین علی )علیه السالم( 

وجود دارد؟
م شرعی 

ّ
جواب: رعایت حجاب مقّرر در متون فقهی از واجبات مسل

است اعم از این که در زمان حکومت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( و 
امیر المؤمنین علی )علیه السالم( برای تخلف از آن حد یا تعزیری جاری 

شده باشد یا نه، و حاکم شرع می تواند متخلف را تعزیر نماید.
رسمی،  سایت  »استفتائات«،  سیدمحمود،  شاهرودی،  هاشمی 

به نشانی:
http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/257/2

سؤال 1482: تحدد شرط المرور السرعة علی بعض الطرق بسرعة 
من  أعلی  بسرعة  السیارة  وقیادة  ذلک  في مخالفة  الحکم  هو  فما  معینة، 

السرعة المحددة؟
جواب: ال ینبغي المخالفة؛ ألن قوانین المرور توضع لمصالح المجتمع.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، الصراط )أجوبة االستفتائات(، قم: 
مرکز أهل البیت للفقه و المعارف اإلسالمیة، 1435ق.، 1/ 404.

سؤال 1484: 
أساس شهادة  الدولة علی  راتب من  استالم مخصصات  ما حکم   .1

دراسیة مزورة؟
2. ما حکم استالم راتبین من الدولة في آن واحد مع العلم أن أحدهما 
إیقاف  ضرورة  عن  الدولة  أعلنت  وقد  فعلیة  خدمة  عن  واآلخر  تقاعدي 

أحدهما؟
جواب: ال یجوز مخالفة قوانین الدولة اإلسالمیة. 

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، الصراط )أجوبة االستفتائات(، قم: 
مرکز أهل البیت للفقه و المعارف اإلسالمیة، 1435ق.، 1/ 405.

کان  إذا  المنکر  عن  والنهی  بالمعروف  األمر  مورد  في  سؤال 863: 
لدینا شخص نعلم أنه ال ینفع معه األمر والنهي في المرحلتین )الصورة 
 إفساد السیارة أو الجهاز )المکان( الذي فیه 

ً
واللسان( فهل نستطیع مثال

غناء بصوت عاٍل والذي یفسد المجتمع. فهل في إفسادها إشکال، وهل 
هو حرام أم ال؟

جواب: بدون إذن الحاکم فیه إشکال.
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، الصراط )أجوبة االستفتائات(، قم: 

مرکز أهل البیت للفقه و المعارف اإلسالمیة، 1435ق.، 2/ 243.

http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/83/2
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تبیین اجمالی دیدگاه
حال  عین  در  و  می داند  ثابت  را  سوم  مرتبۀ  زنجانی  شبیری  آیت الله 
مفسده  که  صورتی  در  و  بوده  الزامی  ترتیب  رعایت  که  است  معتقد 
منکر کمتر از جرح و قتل باشد، جایز نیست. در غیر این صورت هم 
عمومی شود،  نظم  خوردن  هم  به  موجب  منکر  از  نهی  که  مواردی  در 
باید از حاکم شرع اجازه گرفت. حکم این کار )اعم از جواز، وجوب 
یا حرمت( تابع عوامل متعددی مثل شرایط زمانی، مکانی و امکانات 
تابع سنجش مجموع  نیاز( و  انسانی مورد  نیروی  توان مالی و  از  )اعم 
تأثیرات مثبت و منفی این کار است؛ لذا باید در چنین مواردی بر اساس 
نظر مجتهد جامع الشرایط که همۀ شرایط را لحاظ می کند و از مشورت 

کارشناسان هم بهره می گیرد عمل شود.
با قوانین را در صورتی که موجب  آیت الله شبیری زنجانی مخالفت 

هرج و مرج شود، جایز نمی داند. 
شبیری  آیت الله  خارج  دروس  تقریرات  و  استفتائات  رساله،  در 
را  فقیه  مطلقه  والیت  ایشان  دهد  نشان   

ً
مستقیما که  مطلبی  زنجانی 

نفی می کند وجود ندارد؛ با این حال، سیره و منش سیاسی و اجتماعی 

آیت الله شبیری و گزارش شفاهی شاگردان برجسته ایشان نشان می دهد 
که والیت مطلقه فقیه را قبول ندارد، اما به نظر می رسد والیت مقیده فقیه 

در امور حسبیه را می پذیرد.
مسائل و احکام امر به معروف و نهی از منکر در توضیح المسائل 
ایشان نیست و تنها در نسخۀ اندروید نرم افزار رساله و استفتائات ایشان 
به آن پرداخته شده است که نشان می دهد ایشان اصل مرتبۀ نهی از منکر 
عملی را می پذیرد، هرچند در مقام اجرا باید شرایط زمانی و مکانی و 

مجموعه تأثیرات مثبت و منفی سنجیده شود.  

مستندات
ســـؤال 3836: اگـــر در امر به معـــروف و نهـــی از منکر، در 
 تذکر لســـانی( مقصود 

ً
حالـــی که با مرتبـــۀ اخف و پایین تـــر )مثال

حاصل می شـــود، مـــا مرتبۀ باالتر را بـــه کار گیریـــم )مثل برخورد 
امـــر و نهی چـــه حکمی دارد؟ این  فیزیکی( 

جواب: حرام است.

ســـؤال 3837: در برخـــی موارد، امـــر به معـــروف و نهی از 
 متوقـــف به برخورد 

ً
منکر با مراتـــب پایین آن تأثیری نـــدارد و مثال

فیزیکی یا آســـیب رســـاندن اســـت. آیا برای هر نـــوع گناهی این 
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مرتبه از امـــر به معـــروف و نهی از منکر جاری اســـت؟
جـــواب: مراتب نهـــی از منکر با توجـــه به کوچکی یـــا بزرگی 
گنـــاه متفـــاوت اســـت. در هر حـــال نوع نهـــی از منکـــر نباید 

باشـــد. داشـــته  مهمتری  محذورات 

ســـؤال 3838- آیا اســـتفاده از بعضی برخوردهـــای فیزیکی و 
اقدام هایی مانند اسیدپاشـــی بـــرای جلوگیـــری از بدحجابی جایز 

؟ ست ا
جـــواب: بدون شـــک بعضـــی از روش های زشـــت و قبیح که 
نمونه آن در ســـؤال آمده اســـت، از مراتب این فریضه الهی نیســـت 
و خـــود منکری بزرگ اســـت. کاری که موجب آســـیب دیدن باورها 
 از معاصی کبیره 

ً
و اعتقادات مؤمنین به مســـائل شـــرعی شـــود، یقینا

. ست ا

ســـؤال 3840- امر به معـــروف و نهی از منکـــری که احتمال 
می دهیـــم یا یقیـــن داریم منجـــر به ایجـــاد جرح یا قتـــل خواهد 

دارد؟ شـــد، چه حکمی 
جـــواب: در صورتی که مفســـده منکـــر کمتر از جـــرح و قتل 
باشـــد، جایز نیســـت. در غیر این صورت هم در مـــواردی که نهی 
از منکـــر موجب بـــه هم خوردن نظم عمومی شـــود بایـــد از حاکم 

اجازه گرفت. شـــرع 
شـــبیری زنجانی، سیدموســـی، رساله و اســـتفتائات آیت الله 

موبایل. نرم افـــزار  زنجانی، 

ســـؤال 1351 - جلوگیـــری از منکرات با گشـــت زنی و نظارت 
در اماکـــن عمومـــی، به منظـــور جلوگیـــری از انجـــام منکرات و 

برخـــورد با مفاســـد اجتماعی چه حکمـــی دارد؟ 
جواب: حکم ایـــن کار )اعم از جواز، وجوب یـــا حرمت( تابع 
عوامل متعددی مثل شـــرایط زمانـــی، مکانی و امکانـــات )اعم از 
تـــوان مالی و نیروی انســـانی مـــورد نیاز( و تابع ســـنجش مجموع 
تأثیـــرات مثبت و منفی این کار اســـت؛ لذا بایـــد در چنین مواردی 
بر اســـاس نظر مجتهـــد جامع الشـــرایط که همۀ شـــرایط را لحاظ 
می کند و از مشـــورت کارشناســـان هـــم بهره می گیرد عمل شـــود.
شـــبیری زنجانی، سیدموسی، اســـتفتائات، قم: مرکز فقهی امام 

.336-335  /2 1396ش.،  باقر)ع(،  محمد 

ســـؤال 1356 - رعایت مراتـــب امربه معـــروف و نهی ازمنکر: 
اگـــر در امربه معروف و نهی ازمنکـــر، درحالی که بـــا مرتبۀ اخف و 
 تذکر لســـانی( مقصـــود حاصل می شـــود، ما مرتبۀ 

ً
پایین تر )مثال

باالتـــر را بـــه کار گیریم )مثل برخـــورد فیزیکی( ایـــن امر و نهی، 
دارد؟ حکمی  چه 

]پاسخ:[ حرام است.

ســـؤال 1357 - انجـــام مراتب بـــاالی نهی ازمنکـــر برای هر 
گناهـــی: در برخی مـــوارد، امربه معـــروف و نهی ازمنکـــر با مراتب 
 متوقف بـــه برخـــورد فیزیکی یا 

ً
پاییـــن آن تأثیـــری ندارد و مثـــال

آســـیب رســـاندن اســـت. آیا برای هر نـــوع گناهی ایـــن مرتبه از 
امربه معـــروف و نهی ازمنکـــر جاری اســـت ؟ 

]پاســـخ:[ مراتـــب نهی ازمنکر با توجـــه به کوچکی یـــا بزرگی 
گناه متفاوت اســـت. در هـــر حال نوع نهی ازمنکـــر نباید محذورات 

مهمتری داشـــته باشد.

ســـؤال 1358 - اقدام فیزیکی بـــرای برخورد بـــا بی حجابی: 
آیا اســـتفاده از بعضـــی برخوردهـــای فیزیکـــی و اقدام هایی مانند 
اسیدپاشـــی برای جلوگیری از بدحجابی جایز اســـت ؟ بدون شـــك 
بعضـــی از روش های زشـــت و قبیح کـــه نمونۀ آن در ســـوال آمده 
اســـت، از مراتـــب این فریضۀ الهی نیســـت و خـــود منکری بزرگ 
اســـت. کاری که موجب آســـیب دیدن باورها و اعتقـــادات مؤمنین 

 از معاصی کبیره است.
ً
به مســـائل شـــرعی شـــود، یقینا
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شـــبیری زنجانی، سیدموسی، اســـتفتائات، قم: مرکز فقهی امام 
.337  /2 1396ش.،  باقر)ع(،  محمد 

ســـؤال 1372 - چگونگی نهی همســـر از بی حجابی: همسرم 
در رعایـــت حجـــاب سســـتی می کند، چگونـــه می توانـــم وی را 

بـــه رعایت حجـــاب کنم ؟  مصمم 
]پاســـخ:[ الزم اســـت از روشـــی که احتمال تأثیر بیشـــتر برای 
اجتنـــاب وی از این گناه دارد، اســـتفاده کنید. با حســـن اعمال خود 
ایشـــان را به دیـــن ترغیب کنیـــد. با بیانـــی نیکو، احـــکام دین و 
فوائد پوشـــش برتر را برای ایشـــان تبییـــن نمایید و در ایـــن زمینه با 

کنید. مشـــورت  متدین  و  امین  متخصص،  مشـــاورین 

آیا  بی حجاب:  همسر  به  منزل  از  خروج  اجازۀ   -  1373 سؤال 
شخص می تواند در صورتی که خروج همسرش از منزل او را در معرض 

نگاه نامحرم قرار می دهد، به وی اجازۀ خروج از منزل بدهد؟ 
]پاســـخ:[ اذن بـــه خـــروج به عنوان اولـــی جایز نیســـت؛ اما 
 ممانعت در چنین مواردی مســـتلزم مشـــقتی بیش از حرج 

ً
معمـــوال

یـــا محذورات أهم می شـــود کـــه رافع حرمت اســـت.

ســـؤال 1374 - حدود امربه معروف فرزندان بالـــغ: آیا والدین 
می توانند بـــرای امربه معروف فرزنـــدان خود پس از بلـــوغ، آن ها را 
مجبور به انجـــام واجباتی نظیر نمـــاز و روزه و حجـــاب کنند؟ آیا 

است ؟ جایز  فیزیکی  خشـــونت  اعمال 
 ]پاســـخ:[ باید طبق شـــرایط امربه معـــروف و نهی ازمنکر عمل 
شـــود و اگر خالف آن عمـــل کنند و آســـیبی به فرزند وارد شـــود 
ضامن هســـتند. خشـــونت فیزیکی هـــم در غالب مـــوارد نه تنها 

تأثیـــر معکوس دارد.  نـــدارد بلکه  تأثیری 

ســـؤال 1375 - امربه معروف همســـر برای بجـــا آوردن نماز: 
همســـرم در بجا آوردن نمازش سســـتی می کند. چگونـــه و از چه 
راهی امربه معـــروف و نهی ازمنکـــر انجام دهم که بـــر او تأثیرگذار 

؟  شد با
]پاســـخ:[ در بســـیاری از موارد زبـــان خوش و یـــادآوری آثار 
دنیوی و اخـــروی نماز از روی دلســـوزی و لطف و اثبات حســـن 

نیت همـــراه با صبـــر و حوصله مؤثر اســـت.

برای  نابالغ  فرزند  بدنی  تنبیه  آیا  فرزند:  بدنی  تنبیه  سؤال 1376 - 
تأدیب، جایز است ؟

]پاسـخ:[ تنبیـه کـردن بـرای تربیِت الزم - بـه گونه ای که احسـان در 

حـق وی بـه شـمار آید - توسـط پدر و کسـی که پـدر به او اجـازه دهد، 
مانعـی نـدارد؛ امـا در غالـب مـوارد چنین نیسـت و این کار سـبب آثار 

سـوء برای فرزنـد می گردد.
شـبیری زنجانـی، سیدموسـی، اسـتفتائات، قـم: مرکـز فقهـی امـام 

.341-340 باقـر)ع(، 1396ش.، 2/  محمـد 

سـؤال 1386 - ضمـان خسـارت مأمـور نهی ازمنکر: فـردی مأمور 
از  بـا رعایـت ضوابـط، در محیطـی نهی ازمنکـر کنـد و  شـده اسـت 
انجـام گنـاه جلوگیـری نماید. حـال اگر در حیـن مأموریـت صدمات و 
خسـارت هایی بـه ایـن شـخص وارد آید، ضمـان آن بر عهدۀ کیسـت ؟ 
]پاسـخ:[ اگر خسـارت مسـتند به کسـی باشـد، وی ضامن اسـت؛ 

وگرنـه کسـی ضامن نیسـت.
شـبیری زنجانـی، سیدموسـی، اسـتفتائات، قـم: مرکـز فقهـی امـام 

.344 باقـر)ع(، 1396ش.، 2/  محمـد 

نکتـۀ سـوم: در کالمـی کـه مرحـوم آقـای حکیـم در مـورد عـدم 
جریـان نهـی از منکـر مطـرح نموده انـد؛ بنظر می رسـد درسـت اسـت 
کـه نهـی از منکـر در مقابـل امر اسـت و به معنی انشـای نهـی و ایجاد 
داعـی به تـرك عمل می باشـد ولی به تناسـب حکـم و موضوع اسـتفاده 
می شـود که انشـا بمـا هو انشـا خصوصیتی نـدارد بلکه مقصـود از نهی 
از منکـر ایـن اسـت که باید یـك کاری کـرد که منکـر واقع نگـردد، هر 
چنـد، گاهـی مـراد از نهـی از منکر این اسـت کـه نهی شـونده تربیت و 
اصـالح شـود ولی عـالوه بر جنبـۀ تربیتـی آن مقصود اصلی این اسـت 
کـه منکـر واقع نشـود، بنابراین همانگونه که بر انسـان واجب اسـت هر 
 از ایجـاد منکر جلوگیـری نمایـد باالولویة در مـوردی که 

ً
چنـد تکوینـا

می دانـد با اقدام عمل توسـط وی، منکر توسـط شـخص دیگـری انجام 
می گـردد، بایـد از انجام عمـل خـودداری نماید.

شـبیری زنجانی، سیدموسـی، کتاب نـکاح، قم: مؤسسـه رای پرداز، 
بی تـا، 4/ 1055-1054.

مسـأله 1993: اگر خروج از کشـور بدون پاسـپورت ممنوع باشد و 
ورود در کشـور دیگـر نیـز به همین جهـت ممنوع و خـالف قوانین آنجا 

باشـد آیا چنین سـفری، سـفر معصیت اسـت که نماز تمام باشـد؟
 خـوف اختـالل بـه نظـم یـا امنیت 

ً
اگـر تخلـف از ایـن قانـون، نوعـا

کشـور دیگـر باشـد، سـفرش حـرام و معصیـت اسـت. در غیـر ایـن 
صـورت هـم بنـا بـر احتیـاط ایـن سـفر جایـز نیسـت؛ لـذا در فـرض 

تحقـق چنیـن سـفری بیـن شکسـته و تمـام جمـع کنـد.
آیت اللـه  اسـتفتائات  و  رسـاله  سیدموسـی،  زنجانـی،  شـبیری 

همـراه(. تلفـن  )نرم افـزار  زنجانـی 
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت الله  توضیح المسائل  رساله  نگارنده،  جستجوی  مطابق 
تعزیر نظر  یا  از منکر  به معروف و نهی  امر  با  ارتباط  شریعتمداری در 
به تبع اصل  نیز  حاشیة العروة الوثقی  بر آن،  افزون  و مطلبی نداشت. 
در  می رسد  نظر  به  است.  ابواب  این  از  خالی  الوثقی،  العروة  کتاب 
شریعتمداری  سیدمحمدکاظم  آیت الله  اثر  الوثقی  العروة  حاشیة  کنار 
به  که  استداللی  فقه  زمینه  در  اثری  تنها  ایشان،  فقهی  فتاوی  عنوان  به 
کتاب  است،  دستیابی  قابل  اکنون  که  شده  تألیف  ایشان  شخص  قلم 
بحث  در  ایشان  استداللی  فقهی  آرای  مثابه  به  اإلسالم  فی  القضاء 
از  پژوهش  این  در  که  است  کتاب شرائع محقق حلی  بر محور  قضاء 
چاپ سوم آن به تصحیح و تحقیق جمال الدین صوفی تبریزی استفاده 
انتشار، در  و محدودیت  آن  در  می شود که علی رغم اشکاالت موجود 
یرات فی اإلجارة که تقریرات بحث  نوع خود اثر مهمی است. در تقر
یرات البیع و  اجاره آیت الله شریعتمداری نوشته ابوالفضل علمایی و تقر
الخیارات که تقریر درس وی به قلم حسین حقانی است۱ مطلبی مرتبط 

ــریعتمداری  ــه ش ــه آیت الل ــی ب ــه حقان ــی ک ــان مطالب ــت و اتق ــاره صح ۱. درب
ــود دارد. ــدی وج ــی ج ــت، تردیدهای ــرده اس ــب ک منتس

با پژوهش حاضر نیامده است. افزون بر بحث والیت فقیه که به پژوهش 
حاضر ارتباط دارد، کتاب نظارت عمومی اسالمی نوشتۀ سیدابراهیم 
سیدعلوی که خالصۀ درس خارج امر به معروف و نهی از منکر آیت الله 

شریعتمداری را به رشتۀ تحریر درآورده، دستیاب شد. 
ــر  ــی از منک ــان نه ــا هم ــوم ی ــه س ــریعتمداری مرحل ــه ش آیت الل
ــه مراعــات قاعــده »األیســر فاألیســر«  ــد و البت عملــی را ثابــت می دان

ــد.  ــرط می دان ــدیدتر را ش ــل ش ــه مراح ــه ب ــان ترین مرحل ــا از آس ی
طــالل  بــا  مصاحبــه ای  در  شــریعتمداری  آیت اللــه  همچنیــن 
ــح  ــال 1358 تصری ــروت در س ــفیر بی ــه الس ــر روزنام ــلمان مدی س
کــرد الــزام کــردن زن مســلمان بــه حجــاب ســودمند نبــوده و فشــار، 

خشــونت و ســخت گیری کاری عبــث اســت.
ــه  ــاگردان آیت الل ــن از ش ــفاهی دو ت ــارات ش ــق اظه ــالوه مطاب به ع
شــریعتمداری کــه بــا اســتناد بــه اظهــارات آن مرجــع فقیــد در درس ها 
و مصاحبه هــا مطــرح شــد، ایشــان بــه نهــی از منکــر عملــی و در کل 
اجبــار بــر واجبــات قائــل نبوده اســت؛ در نتیجــه نظــر اخیــر و نهایــی 

ایشــان نفــی الــزام اســت.
امام معصوم  را در عصر غیبت  اجرای حدود  آیت الله شریعتمداری 

نمی پذیرد.
بـه نظـر آیت اللـه شـریعتمداری والیـت فقیـه در امـور عامـه دلیلـی 
روایـت  و  بـن حنظلـة  مقبولـه عمـر  ماننـد  روایاتـی  منظـوِر  و  نـدارد 
ابی خدیجـة اصـال مجتهـد مصطلـح در زمـان حاضـر نبـوده تـا بحث 

شـرایط نفـوذ والیـت وی مطـرح شـود. 

مستندات
... وأمــا قولــه علیــه الســالم ألبــان: »اجلــس فــي مســجد المدینــة 
وأفــت النــاس«، فــال داللــة فیــه علــی خــالف مــا ذکرنــاه؛ إذ الفتــوی 
بیــان الحکــم الــذي یســمعه مــن اإلمــام مــن غیــر حاجــة إلــی إعمــال 
ــم  ــه یفتیک ــل الل ــتفتونک ق ــی: »یس ــه تعال ــي قول ــا ف ــة، کم رأي وروی
ــة[  ــن حنظل ــر ب ــة عم ــا مقبول ــار ]منه ــت األخب ــة«. فلیس ــي الکالل ف
ناظــرة إلــی ذلــک االجتهــاد. فجــواز الرجــوع فــي مقــام المرافعــة إلــی 
ــواز  ــی ج ــدالالت عل ــن ال ــيء م ــه بش ــة ل ــول ال دالل ــراوي المفض ال
تقلیــد المجتهــد بالمعنــی االصطالحــي غیــر األعلــم ابتــداًء، فتبّصــر.

و تصحیح  تحقیق  فی اإلسالم،  القضاء  شریعتمداری، سیدکاظم، 
جمال الدین صوفی تبریزی، بی جا: بی نا، بی تا، 103-102.

ــرائط  ــع للش ــه الجام ــون الفقی ــی ک ــا عل ــتدلوا به ــم اس ــي إنه الثان
ــکام  ــه أح ــوا علی ب

ّ
ــة، ورت ــان الغیب ــي زم ــم ف ــاء والحک  للقض

ً
ــا منصوب

النصــب، فقــد تضمنــت هــذه الروایــة قولــه علیــه الســالم »فلیرضــوا 
ــتدلوا  ــم اس ــا إنه « کم

ً
ــا ــم حاکم ــه علیک ــد جعلت ــي ق  فإن

ً
ــا ــه حکم ب

20 سیدکاظم شریعتمداری
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بالجملــة الــواردة فــي روایــة أبــي خدیجــة »فاجعلــوه بینکــم فإنــي قــد 
ــه«.  فتحاکمــوا إلی

ً
ــا ــه قاضی جعلت

أقـــول: یعلـــم ممـــا ذکرنـــاه فـــي األمـــر األول أعنـــي اختصـــاص 
الروایـــة بالشـــبهات الحکمیـــة، وأن الحکـــم المفـــروض فیهـــا إمـــا 
 مـــا کان، فـــال یعقـــل فـــي 

ً
فتـــوی أو نقـــل روایـــة أو کالهمـــا، وأّیـــا

ــا   للنصـــب کمـ
ً
ــة لیســـت مـــوردا ــإن الروایـ ــا النصـــب، فـ موردهـ

ــا ورد فـــي بعـــض  ــد ذلـــک مـ ــه. ویؤیـ ــاج إلیـ ــاء ال یحتـ أن اإلفتـ
ــت  ــة وأفـ ــجد الکوفـ ــي مسـ ــس فـ ــه »اجلـ ــل قولـ ــات، مثـ الروایـ
ـــک  ـــا فعلی ـــإذا أردت حدیثن ـــر »ف ـــن عم ـــل ب ـــه لمفض ـــاس« وقول الن
ـــور  ـــن یعف ـــه ب ـــد الل ـــه لعب ـــن.« وقول ـــن أعی ـــس أي زرارة ب ـــذا الجال به
ـــس  ـــألني ولی ـــا فیس ـــن أصحابن ـــل م ـــيء الرج ـــه »یج ـــول ل ـــث یق حی
ـــن  ـــد ب ـــن محم ـــک م ـــا یمنع ـــال م ـــه فق ـــألني عن ـــا یس ـــدي کل م عن
ـــا لکـــم مـــن مفـــزع  ـــن یعقـــوب »أ م ـــس ب ـــه لیون مســـلم الثقفـــي« وقول
مـــا یمنعکـــم مـــن الحـــارث بـــن المغیـــرة النضـــری« إلـــی غیـــر 
ذلـــک مـــن األحادیـــث. فإنهـــم کمـــا لـــم یفهمـــوا منهـــا الجعـــل 
ـــم وأن  ـــم وتعیینه ـــض أصحابه ـــف بع ـــن تعری ـــو م ـــل ه ـــب، ب والنص
ـــودة،  ـــم موج ـــرائط فیه ـــة؛ ألن الش ـــوی أو الروای ـــة الفت ـــم صالحی له
فیجـــب الرجـــوع إلیهـــم فـــي الحکـــم والروایـــة. غایـــة األمـــر قـــد 
یکـــون هـــذا التعریـــف فـــي المـــوارد الخاصـــة وفـــي أشـــخاص 
بخصوصهـــم وقـــد یکـــون بنحـــو الکلـــی، کقولـــه »ال عـــذر ألحـــد مـــن 
ـــن  ـــام م ـــن المق ـــا« فلیک ـــا ثقاتن ـــه عن ـــا یروی ـــکیک فیم ـــا التش موالین
ـــد  ـــي ق « و »فإن

ً
ـــا ـــه حاکم ـــد جعلت ـــي ق ـــه »فإن ـــل. فقول ـــک القبی ذل

ـــي  ـــر ف ـــم ونظ ـــن روی حدیثه ـــن کل م ـــی تعیی « بمعن
ً
ـــا ـــه قاضی جعلت

حاللهـــم وحرامهـــم وعـــرف أحکامهـــم ألن یرجـــع النـــاس إلیهـــم 
ـــد  ـــر بعی ـــم. وغی ـــور وحکامه ـــاة الج ـــی قض ـــون إل ـــوا یرجع ـــا کان کم
أن یکـــون إطـــالق القاضـــي والحاکـــم علیـــه باعتبـــار المشـــاکلة... 
 ال یعقـــل 

ً
ــا ــا أو قاضیـ ــه حاکًمـ ــود مـــن جعلـ فتحصـــل أن المقصـ

 الـــذی یـــراد بـــه النصـــب، فـــإن الروایـــة 
ً
 وضعیـــا

ٌ
أن یکـــون جعـــال

والفتـــوی کمـــا قلنـــاه ال مـــورد فیهمـــا للجعـــل.
ــورة  ــرائط المذکـ ــاه أن الشـ ــا ذکرنـ ــع مـ ... فتحصـــل مـــن جمیـ
إنمـــا هـــي شـــرط فـــي الـــراوي الحاکـــم وال ربـــط لـــه بالمجتهـــد 
االصطالحـــي، فـــال تـــدل علـــی شـــرطیة االجتهـــاد بوجـــه حتـــی 
ـــدم  ـــی ع ـــا عل ـــة فیه ـــه ال دالل ـــا أن ـــه، کم ـــزئ من ـــي المتج ـــم ف یتکل
ـــرة  ـــن دائ ـــة ع ـــا أجنبی ـــل إنه ـــوم، ب ـــو بالمفه ـــد ول ـــاء المقل ـــة قض صح

االجتهـــاد والتقلیـــد.  
و تصحیح  تحقیق  فی اإلسالم،  القضاء  شریعتمداری، سیدکاظم، 

جمال الدین صوفی تبریزی، بی جا: بی نا، بی تا، 170-167.

ـــب نهـــی از منکـــر  ـــای اول از مرات ـــه معن ـــکار ب ـــه اینکـــه ان اشـــکال ب

ـــرا  ـــدارد وارد نیســـت؛ زی نیســـت، چـــون طلـــب در مفهـــوم آن تحقـــق ن
مقصـــود از تقســـیم نهـــی از منکـــر بـــه ســـه مرتبـــۀ قلبـــی، زبانـــی 
و دســـتی )جارحـــه ای( آن اســـت کـــه امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از 
ـــی  ـــا نه ـــی از آنه ـــه در برخ ـــب ک ـــت دارای مرات ـــی اس ـــر، حقیق منک
ــر  ــوه اســـت و در بعضـــی دیگـ ــأنی و به اصطـــالح بالقـ به طـــور شـ
ـــرد و  ـــام می گی ـــان انج ـــه زب ـــت و ب ـــوه( اس ـــل بالق ـــی )مقاب ـــی فعل نه
ـــی  ـــی عمل ـــورت نه ـــه ص ـــی ب ـــته و نه ـــدیدتر گش ـــدی ش ـــب بع در مرات
ـــام  ـــتن انج ـــور زدن و کش ـــه به ط ـــر ک ـــی از منک ـــد نه ـــد، مانن می باش
ــا باشـــد هرچـــه مفهـــوم طلـــب در آن تصـــور  می یابـــد و اگـــر بنـ
نگشـــت، آن را از حقیقـــت نهـــی از منکـــر نشـــماریم، بایـــد مرتبـــۀ 
ـــاب  ـــر حس ـــی از منک ـــب نه ـــز از مرات ـــتن را نی ـــی زدن و کش ـــوم یعن س
ـــت،  ـــول نیس ـــر معق ـــب ظاه ـــه حس ـــز ب ـــب در آن نی ـــرا طل ـــم؛ زی نکنی
در صورتـــی کـــه بـــه اتفـــاق تمـــام فقهـــا آن مرتبـــه نیـــز از مراتـــب 
ـــن  ـــور ای ـــکال مزب ـــه اش ـــر الزم ـــت. دیگ ـــوب اس ـــر محس ـــی از منک نه
اســـت کـــه تقســـیمات دیگـــری کـــه دربـــارۀ نهـــی از منکـــر گفتـــه 

ـــه:  ـــیم آن ب ـــد تقس ـــت، مانن ـــده اس ش
1. امــر و نهــی زبانــی 2. تغییــر آالت منکــر 3. دوری جســتن از 
ــه: 1. حکــم  ــا تقســیم آن ب ــا او ی ــرک معاشــرت ب مرتکــب منکــر و ت
و فتــوی 2. وعــظ و ارشــاد 3. شکســتن و خــراب کــردن آالت و 
ادوات منکــر 4. زدن و کشــتن، درســت نباشــد؛ زیــرا دوری جســتن و 
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عــدم معاشــرت بــا فســاق و شکســتن آالت منکــر و تغییــر آن چگونــه 
طلــب و امــر و نهــی در آن هــا تصــور دارد؟ در صورتــی کــه تمــام ایــن 
تقســیمات صحیــح و همــه آنهــا را فقهــا همــه از مراتــب نهــی از منکــر 
شــمرده اند. پــس روشــن شــد کــه انــکار بــه معنــای اول نیــز از مراتــب 
ــل  ــر دلی ــه خاط ــتثناء و ب ــور اس ــه ط ــن ب ــت، لیک ــر اس ــی از منک نه
ــور  ــه شــرایط مزب مخصــوص، وجــوب آن مطلــق اســت و مشــروط ب
در بــاب نهــی از منکــر نمی باشــد... دیگــر تنهــا انــکار قلبــی نیســت 
کــه وجوبــش مطلــق بــوده و مشــروط بــه احتمــال تأثیــر نیســت، بلکــه 
حــدود و تعزیــرات کــه از مرتبــۀ ســوم امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
 
ً
ــا ــه مطلق ــد، بلک ــر نمی باش ــه تأثی ــروط ب ــرای آن مش ــد، اج می باش

 در قســمتی 
ً
چــه اثــری بگــذارد یــا نــه، بایــد مجــری گــردد، مخصوصــا

از حــدود ماننــد رجــم و قتــل کــه شــخص مرتکــب حــرام، بــا اجــرای 
حــد از بیــن مــی رود. در چنیــن صــورت چــه تأثیــری خواهــد داشــت، 
ــخصی و  ــر ش ــم از تأثی ــر اع ــود از تأثی ــود مقص ــه ش ــه گفت ــر اینک مگ
نوعــی اســت. بنابرایــن حــدود بــه طــور کلــی بی تأثیــر نخواهــد بــود؛ 
زیــرا اجــرای حــدود در اصــالح اجتمــاع و پاکیزگــی آن بــدون شــک 

ــد.  ــر می باش ــد و مؤث مفی
ــران:  ــالمی، ته ــی اس ــارت عموم ــیدابراهیم، نظ ــیدعلوی، س س

شــرکت ســهامی انتشــار، 1346ش، 57-60 و 63-62.

ـــر  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه ام ـــه اینک ـــر ب ـــه اول: نظ نکت
ــر  ــی و امـ ــه نهـ ــس کـ ــت و آن کـ ــوار اسـ ــخ و ناگـ ــی تلـ حقیقتـ
 
ً
می شـــود، تحمـــل برایـــش ســـخت و گـــران اســـت، زیـــرا اصـــوال
اعتـــراض بـــه کســـی بـــرای او خوش آینـــد نمی باشـــد، پـــس بایـــد 
در موقـــع امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر، ترتیـــب را رعایـــت 
ـــدیدتر  ـــب ش ـــه مرات ـــج ب ـــه تدری ـــروع و ب ـــن ش ـــۀ پایی ـــرد و از مرتب ک
ـــر  ـــر را موردنظ ـــر فاألیس ـــده األیس ـــالح قاع ـــه اصط ـــت و ب ـــش رف پی
ـــن  ـــه ممک ـــی ک ـــی جای ـــت؛ یعن ـــت نیس ـــره درس ـــز طف ـــرار داد و هرگ ق
ـــز  ـــود، جای ـــر ش ـــی از منک ـــم نه ـــرم و مالی ـــا کالم ن ـــخص ب ـــت ش اس
 بـــه 

ً
نیســـت کـــه شـــروع بـــه کتـــک زدن شـــود کـــه شـــاید مضافـــا

اینکـــه مفیـــد و مؤثـــر واقـــع نگـــردد، نتایـــج نامطلوبـــی هـــم بـــه 
ـــل  ـــه عم ـــراض ب ـــق اعت ـــس ح ـــر، هیچ ک ـــارت دیگ ـــه عب ـــار آورد. ب ب
ـــوارد  ـــدارد و م ـــاع ن ـــاج اجتم ـــرورت و احتی ـــع ض ـــز در موق ـــری ج دیگ
ـــاری  ـــرورت و ناچ ـــع ض ـــر از مواق ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
ـــت  ـــمی اس ـــه س ـــه منزل ـــر، ب ـــی از منک ـــراض و نه ـــاز اعت ـــت و ب اس
ـــه  ـــذا گفت ـــود؛ ل ـــز می ش ـــرورت تجوی ـــاری و ض ـــگام ناچ ـــه در هن ک
شـــده اســـت نهـــی از منکـــر و امـــر بـــه معـــروف را جـــز شـــخص 
ـــز  ـــه ج ـــم ک ـــد دارو و س ـــد؛ مانن ـــام ده ـــد انج ـــا نبای ـــص و دان متخص
ــاهد ایـــن مطلـــب  ــد. شـ ــز کنـ ــد تجویـ ــر و طبیـــب نمی توانـ دکتـ

حدیثـــی اســـت کـــه از امـــام صـــادق)ع( منقـــول اســـت. امـــام در 
ـــردم  ـــه م ـــر کلی ـــروف ب ـــه مع ـــر ب ـــا ام ـــد آی ـــه می پرس ـــی ک ـــخ کس پاس
ـــه  ـــر ب ـــه ام ـــت ک ـــن نیس ـــز ای ـــد »ج ـــت؟ می فرمای ـــب اس الزم و واج
ـــه  ـــای ب ـــاع و دان ـــد، مط ـــخص نیرومن ـــر ش ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه مع
ـــت  ـــوان اس ـــه نات ـــی ک ـــر کس ـــه ب ـــت، ن ـــب اس ـــر واج ـــروف و منک مع
ـــق  ـــخن محق ـــه از س ـــه ک ـــن نکت ـــت.« ای ـــه اس ـــت نیافت ـــود هدای و خ
 صحیـــح و منطبـــق بـــر قواعـــد 

ً
مرحـــوم اســـتفاده می شـــود، کامـــال

ــد. ــی می باشـ فقهـ
ــران:  ــالمی، ته ــی اس ــارت عموم ــیدابراهیم، نظ ــیدعلوی، س س

شــرکت ســهامی انتشــار، 1346ش.، 71-69.

زن امروز همان زن قرون گذشته نیست، همان طور که زن غربی نیز 
زنان  تظاهرات  بدون شک شما در مورد  او زن مسلمان است.  نیست. 
تظاهر  کسی  چه  علیه  و  چگونه  چرا،  که:  بپرسیم  هم  با  ولی  شنیدید، 
در  حجاب  که  است  این  من  شخصی  عقیده  ولی  نمی دانم،  کردند؟ 
اسالم وجود دارد، ولی الزام کردن آن به چیزی که از آن کراهت دارند، 
الزامی  را  حجاب  نباید  کنونی  اوضاع  در  به خصوص  نیست.  سودمند 

کنیم. فشار، سخت گیری و خشونت کاری عبث است.
آیت  »السفیر« و حضرت  شریعتمداری، سیدکاظم، »دیدار سردبیر 

الله العظمی شریعتمداری«، مجله امید ایران، سال 1358، ص17.
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تبیین اجمالی دیدگاه
ـــه  ـــر ک ـــی از منک ـــوم نه ـــۀ س ـــیرازی مرتب ـــیدصادق ش ـــه س آیت الل
انـــکار عملـــی اســـت را جایـــز می دانـــد، ولـــی فقـــط در صورتـــی 
ـــأله  ـــن مس ـــه آخری ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــرع باش ـــم ش ـــازه حاک ـــه اج ـــه ب ک
ــود وی  ــیرازی، مقصـ ــه شـ ــائل آیت اللـ ــاله توضیـــح المسـ در رسـ
ــد  ــق مجتهـ ــه مطلـ ــرایط و نـ ــد جامع الشـ ــرع، مجتهـ ــم شـ از حاکـ
اســـت. همچنیـــن وی الـــزام فرزنـــد بـــر واجبـــات و انـــکار عملـــی 
ـــم  ـــدری و معل ـــد پ ـــدر، ج ـــط پ ـــات توس ـــکاب محرم ـــد از ارت فرزن
ــد.  ــز می دانـ ــود، جایـ ــه نشـ ــب دیـ ــه موجـ ــی کـ وی را در صورتـ
کیـــد می کنـــد واجـــب اســـت بـــا خوش رفتـــاری  هرچنـــد تأ
ـــیرازی در  ـــه ش ـــود. آیت الل ـــن نش ـــی او از دی ـــب زدگ ـــا موج ـــد ت باش
اســـتفتائی پیرامـــون اجبـــار در رعایـــت حجـــاب تصریـــح می کنـــد 
دیـــن اســـالم در مواجهـــه بـــا مرتکبیـــن حرام،گفتـــه اســـت بایـــد 
ـــه  ـــر ک ـــۀ آخ ـــود. مرتب ـــام ش ـــب انج ـــت مرات ـــا رعای ـــر ب ـــی از منک نه
ـــب  ـــی واج ـــی و زبان ـــین قلب ـــۀ پیش ـــِر دو مرتب ـــدم تأثی ـــورت ع در ص

ــود، انـــکار عملـــی اســـت. می شـ

در رساله و استفتائات آیت الله شیرازی دربارۀ احکام تعزیرات چیزی 
ذکر نشده است. 

نظــر آیت اللــه شــیرازی دربــارۀ والیــت مطلقــه فقیــه منفــی اســت؛ 
ــه را  ــر جامع ــت ب ــار حکوم ــی اختی ــا به تنهای ــر از فقه ــک نف ــی ی یعن
ــق  ــر، ح ــا یکدیگ ــورت ب ــورت مش ــد در ص ــع تقلی ــا مراج ــدارد، ام ن
ــی  ــد. طبیع ــی را دارن ــکام عموم ــرای اح ــه و اج ــر جامع ــت ب حکوم

ــن احــکام، مســأله حجــاب اســت.  اســت یکــی از ای

مستندات
مسأله 2318: امر به معروف و نهی از منکر، سه مرتبه دارد: 

1. انسان فقط اظهار نفرت کند، مانند اینکه صورت را ترش نماید، یا 
از ترک واجبات، اجتناب کند و یا مانند آن.

با زبان انکار کند و با وعظ و ارشاد، نفرت خود را آشکار  انسان   .2
نماید. 

 انکار کند، مثال مرتکب حرام را بزند.
ً
3. عمال

مسأله 2321: انکار عملی در صورتی جایز است که به اجازه حاکم 
شرع باشد.
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الکترونیکی  نسخه  المسائل،  توضیح  رساله  سیدصادق،  شیرازی، 
در: کانال تلگرام رسمی دفتر آیت الله العظمی سیدصادق شیرازی 

(https://t.me/shirazi_ir/31271)،430 ص.

مسأله 3416: اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، ولّی یا 
معلم او می تواند به قدری که ادب شود و دیه واجب نگردد او را بزند. 

تفصیل مسأله در کتب مفصله فقهیه ذکر شده است.
شیرازی، سیدصادق، رساله توضیح المسائل، نسخه الکترونیکی در: 

کانال تلگرام رسمی دفتر آیت الله العظمی سیدصادق شیرازی 
(https://t.me/shirazi_ir/31271)، 581ص.

در  معصومین  غیر  به  نسبت  اسالم  در  حاکمیت   :3460 مسأله 
صالحیت  در  است،  مترتب  آن ها  بر  عمومی  احکام  که  موضوعاتی 
سایر  باید  و  است  فی مابین  مشورت  به  مستند  و  تقلید  مراجع  فقهای 

شرایط شرعی نیز فراهم باشد و استبداد در حکومت جایز نیست.
شیرازی، سیدصادق، رساله توضیح المسائل، نسخه الکترونیکی در: 

کانال تلگرام رسمی دفتر آیت الله العظمی سیدصادق شیرازی 
(https://t.me/shirazi_ir/31271)، 587ص.

ــص  ــت مخت ــق حاکمی ــذاری و ح ــق قانون گ ــأله 3564: ح مس
خداونــد متعــال اســت؛ زیــرا کــه او خالــق انســان و روزی  دهنــده او و 
آشــنا بــه آنچــه اســت کــه در آن مصلحــت انســان و عامــل ســعادت 
ــه  ــت را ب ــق حاکمی ــال ح ــدای متع ــپس خ ــت. س ــبختی اوس و خوش
رســول خــود و بعــد از رســول بــه امیــر مؤمنــان و ســپس یــازده امــام 
ــید و  ــر رس ــام عص ــه ام ــت ب ــه نوب ــا اینک ــود، ت ــه فرم ــوم احال معص
عصــر غیبــت کبــری شــروع شــد، کــه حضــرت ایــن حــق را بــا توقیــع 
ــم«  ــه علیه ــة الل ــا حج ــم و أن ــي علیک ــم حجت ــود »فإنه ــریف خ ش
ــن  ــد. بنابرای ــه فرمودن ــرائط احال ــع جامع الش ــدان و مراج ــه مجته ب
ــوان  ــه عن ــز نیســت و آنچــه اســالم ب ــرای احــدی جای قانون گــذاری ب
ــت و  ــی اس ــر کاف ــرای بش ــت ب ــا روز قیام ــان آورده ت ــه ارمغ ــکام ب اح
ــل  ــول، اه ــدا، رس ــز خ ــت ج ــق حاکمی ــدی ح ــرای اح ــن ب همچنی
بیــت، ســپس مجتهــدان و مراجــع جامع الشــرائط و آن کســی کــه آنــان 

او را تعییــن می کننــد، نمی باشــد.
شیرازی، سیدصادق، رساله توضیح المسائل، نسخه الکترونیکی در: 

کانال تلگرام رسمی دفتر آیت الله العظمی سیدصادق شیرازی 
(https://t.me/shirazi_ir/31271)، 598ص.

او  اگر بیدار کردن فرزنِد مکلف برای نماز، موجب ناراحتی  سؤال: 
شود و از نماز زده شود بیدار کردن او چه حکمی دارد؟

جواب: از باب امر به معروف بیدار کردن او واجب است، اما باید به 
همراه خوش رفتاری و خوش زبانی باشد تا موجب زدگی او از نماز نشود.

اطالع رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  سیدصادق،  شیرازی، 
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیدصادق شیرازی، به نشانی:

ht tps: / /www.shi raz i . i r /estef ta?ShareEstef -
ta=2161&langs=FA

آیا در رعایت حجاب، اجبار وجود دارد؟
قرآن مجید ـ بعد از نشر فرهنگ دینی و اخالقی به حد اقناع دیگران ـ 
می فرماید: »اکراهی در دین نیست« به این معنی که در معتقدات، انسان 
آزاد است، ولی در رفتار و عمل هم عقل و هم عرف اجتماعی دنیای 
امروز می گوید که باید عادات و اعراف اجتماعی یک جامعه را محترم 
شمرد و خالف آن را انجام نداد و حرمت شکنی را اجازه نمی دهند، بله 
دین مبین اسالم در رفتار با مرتکبین خالف، فرموده باید مراتب امر به 

معروف و نهی از منکر مراعات شود.
اطالع رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  سیدصادق،  شیرازی، 

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیدصادق شیرازی، به نشانی: 
ht tps: / /www.shi raz i . i r /estef ta?ShareEstef -
ta=2161&langs=FA
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سیدمحمد حسینی شیرازی 22
تبیین اجمالی دیدگاه

آیت اللـــه ســـیدمحمد شـــیرازی مرتبـــۀ ســـوم نهـــی از منکـــر را 
ـــودن دو  ـــش نب ـــس از فایده بخ ـــه پ ـــرط ک ـــن ش ـــا ای ـــت؛ ب ـــه اس پذیرفت
ـــد.  ـــتن برس ـــرح و کش ـــه ج ـــد ب ـــود و نبای ـــب می ش ـــی واج ـــۀ قبل مرتب
ـــت.  ـــرع الزم اس ـــم ش ـــازه حاک ـــتن اج ـــرح و کش ـــزوم ج ـــورت ل در ص
ـــار  ـــی در آث ـــّرم« مطلب  مح

ّ
ـــل  عم

ّ
ـــکل ـــر ل ـــده »التعزی ـــارۀ قاع درب

آیت اللـــه ســـیدمحمد شـــیرازی دســـتیاب نشـــد.
ــه  ــرد و بـ ــه را نمی پذیـ ــه فقیـ ــت مطلقـ ــیرازی والیـ ــه شـ آیت اللـ

حکومـــت شـــورایی اعتقـــاد دارد. 
آیت اللـــه شـــیرازی تصریـــح می کنـــد بـــرای تشـــرف بـــه دیـــن 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــدارد. بـ ــود نـ ــی وجـ ــار و اکراهـ ــچ اجبـ ــالم هیـ اسـ
ــت،  ــه اسـ ــر را پذیرفتـ ــی از منکـ ــوم نهـ ــۀ سـ ــان مرتبـ ــه ایشـ این کـ
ـــده  ـــلمان نش ـــوز مس ـــه هن ـــت ک ـــی اس ـــوص کس ـــخن مخص ـــن س ای
ـــه گانه  ـــب س ـــمول مرات ـــاورد، مش ـــالم بی ـــه اس ـــی ک ـــت. در صورت اس

نهـــی از منکـــر خواهـــد بـــود.

مستندات
مسأله 2311: امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه دارد: 

1. انسان فقط اظهار نفرت کند، مانند اینکه صورت را ترش نمایند، 
یا از ترک واجبات، اجتناب کند و یا مانند آن. 

2. انسان با زبان انکار کند و با وعظ و ارشاد، نفرت خود را آشکار 
نماید.

 مرتکب حرام را بزند. 
ً
 انکار کند، مثال

ً
3. عمال

مسأله 2312: هر یک از این سه مرتبه، درجاتی دارد که انسان باید 
ابتدا، خفیف تر از همه را اختیار کند و اگر فایده نبخشید، به مرتبۀ  در 

باالتر رود. 

مسأله 2314: انکار عملی در صورتی جایز است که به حد جرح و 
کشتن نرسد و گرنه اجازه حاکم شرع الزم است.

شیرازی، سیدمحمد، رساله توضیح المسائل، ناشر دیجیتالی: مرکز 
تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 167.

و  البالد  إدارة  هي:  اإلسالم  في  الحکومة  و  الحاکم  مهمة   مسألة: 
و  العباد  صالح  و  ازدهارها،  و  البالد  عمران  إلی  تؤدي  إدارة  العباد، 
 في جمیع مجاالت الحیاة، و من ذلك یلزم علی 

ً
 مطلوبا

ً
تقدمهم تقدما

الحاکم و الحکومة أن تکون انتخابیة و استشاریة، و متواضعة و خدومة، 
و حکومة الرسول )صلی الله علیه و آله( و أمیر المؤمنین )علیه السالم( 

خیر أسوة في ذلك.
شیرازی، سیدمحمد، فقه العولمة، بیروت: مؤسسة الفکر اإلسالمی، 

1423ق.، 171.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت اللــه صافــی گلپایگانــی مرتبــۀ ســوم یــا همــان عملــی را 
ــر  ــدم تأثی ــود )ع ــم ش ــرایطش فراه ــه ش ــی ک ــرد و در صورت می پذی
ــدگاه  ــد. از دی ــان می دان ــه مکلف ــه هم ــین(، آن را وظیف ــۀ پیش دو مرتب
ــی  ــل منته ــرح و قت ــه ج ــه ب ــی ک ــط در صورت ــوم فق ــۀ س ــان، مرتب ایش
شــود، منــوط بــه اجــازه حاکــم شــرع اســت و بایــد نهادهــای مرتبــط و 

ــد.  ــده گیرن ــر عه ــر آن را ب ــئولین جدی ت مس
ــت  ــات را ثاب ــۀ محرم ــر در هم ــی تعزی ــی گلپایگان ــه صاف آیت الل
می دانــد بــه تشــخیص و حکــم قاضــی مجتهــد جامع الشــرائط 
ــر لــکل عمــل محــّرم بمــا  ــد؛ در نتیجــه قاعــده »التعزی منــوط می دان

ــرد.  ــم« را می پذی ــراه الحاک ی
ــه معنــای صالحیــت  آیت اللــه صافــی گلپایگانــی والیــت مطلقــه ب
ــز  ــالمی را نی ــکام اس ــرای اح ــه اج ــت و وظیف ــکیل حکوم ــه در تش فقی
می پذیــرد؛ البتــه نبایــد حاکــم از محــدوده اجــرای مــّر احــکام اســالمی 

فراتــر رود.

مستندات
مســأله 2867. درجــه چهــارم از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
آن اســت کــه معصیــت کار، از درجــات مذکــوره، تــرك معصیــت نکند 
ــد  ــرك می کن ــه زدن، ت ــد ب ــن صــورت، اگــر بدان و مصــر باشــد. در ای
 احتمــال عقالیــی باشــد کــه زدن، مؤثــر اســت، و از ضــرر 

ً
و یــا اقــال

ــد،  ــن باش ــری ایم ــلمان دیگ ــا مس ــود ی ــرض خ ــال و ع ــان و م ــه ج ب
واجــب اســت زدن بــه مقــداری کــه تــرك معصیــت کنــد بــه شــرط آن 

کــه منجــر بــه جــرح و قتــل نشــود.
صافــی گلپایگانــی، لطف اللــه، رســاله توضیــح المســائل، قــم: مرکز 
ــی، 1432ق.،  ــی گلپایگان ــه صاف ــرت آیت الل ــار حض ــر آث ــم و نش تنظی
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مراتب امر به معروف و نهی از منکر: 
ــه آن  ــی ب ــور و منه ــه مأم ــوری ک ــه ط ــت ب ــی اس ــکار قلب اّول: ان
ــت و  ــرت و مجالس ــرك معاش ــری و ت ــد کناره گی ــود مانن ــت ش ملتف
ــل  ــر از اه ــار تنف ــیدن و اظه ــم کش ــل روی دره ــت، مث ــار کراه اظه

ــی. معاص
ــه  ــت و موعظ ــه نصیح ــدا ب ــت، ابت ــان اس ــه زب ــردن ب ــع ک دوم: من
ــر  ــر مؤث ــل و اگ ــد و تهوی ــه تهدی ــد، ب ــد نش ــر مفی ــن و اگ و کالم لّی
ــه بــه دشــنام از قبیــل لفــظ  نگشــت، بــه درشــتی و خشــونت و اگــر ن

ــل آن. ــادان و مث ــل و ن جاه
ــر  ــه از تأثی ــس از آنک ــه پ ــت ک ــه دس ــت ب ــردن اس ــع ک ــوم: من س
منــع لســانی مأیــوس شــد، بــا دســت نهــی از منکــر کنــد بــا رعایــت 
ــب  ــه مرتک ــگاه دارد ک ــدا او را ن ــه ابت ــل آن ک ــر« مث ــر فاألیس »األیس
معصیــت نشــود و اگــر فایــده نکــرد او را بزنــد بــه شــرط آنکــه ســبب 
جراحــت و قتــل نشــود. و هــرگاه تأثیــر آن در حــّق کســی موقــوف بــه 
ــه  ــا اذن فقی ــر ب ــت مگ ــز نیس ــد جای ــل باش ــا قت ــت ی ــاندن جراح رس

ــت. ــان غیب ــرائط در زم ــع الش جام
ــروف  ــه مع ــر ب ــا ام ــالح ی ــه، راه اص ــی، لطف الل ــی گلپایگان صاف
ــه  ــرت آیت الل ــار حض ــر آث ــم و نش ــز تنظی ــم: مرک ــر، ق ــی از منک و نه

ــی، 1433ق.، 92. ــی گلپایگان صاف

ــر از  ــی از منک ــاب نه ــوان در ب ــورت می ت ــه ص س 1455- در چ
برخــورد فیزیکــی اســتفاده نمــود؟

ــا اجــازه  ــد ب ــی باشــد بای ج - در هرکجــا کــه موجــب ورود جراحت
ــم  ــه العال مجتهــد جامــع الشــرایط باشــد. والل

دهید  توضیح  داشتم  تقاضا  هستم،  بسیجی  جوانی   -1456 س 

لطف الله صافی گلپایگانی 23
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مانند  می کنند  استفاده  محرمات  از  که  افرادی  برابر  در  ما  وظیفه  که 
مشروبات الکی و با حالت مست و یا حالتی دیگر در خیابانها و جامعه 
حاضر می شوند و همچنین با دختران و زنان مردم برخورد ناشایست و 

دور از شئونات اسالمی دارند چیست؟
ــا لباســهای  ــران و پســرانی کــه ب ــا دخت ــم ب ــا می توانی ــن آی و همچنی
مبتــذل و بســیار زننــده کــه باعــث تحریــك شــهوت انســان می شــود 
ــده  ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــواردی ک ــوان در م ــا می ت ــم؟ آی ــورد کنی برخ
ــه زور  ــر بعضــی از آنهــا ب ــا آنهــا برخــورد فیزیکــی داشــت؟ در براب ب
ــادآور می شــوم کــه دیــده شــده کــه  ــه ی ــه ایــن نکت متوســل شــد؟ البت
ــور  ــورد قص ــن م ــیار در ای ــی بس ــروی انتظام ــد نی ــئول مانن ــراد مس اف

ــد. ــل نمی کنن ــود عم ــه خ ــه وظیف ــد و ب کرده ان
ج - در تمام موارد مذکور وظیفه هر مسلمانی امر به معروف و نهی 
از منکر با رعایت شرائط و حدود آن است، اگر احتمال تأثیر در گفتن 
نیست  واجب  نیست  مفید  شما  ر 

ّ
تذک بدانید  چنانچه  بگوئید  می دهید 

 مصلحت آن است که 
ً

تذکر دهید و نسبت به زد و خورد با این افراد فعال
این امر را به عهده مسئولین مربوطه قرار دهید. بلی اگر ببینید که نسبت 
رفع  دیگران  یا  ر شما 

ّ
تذک با  نوامیس مسلمین هتك حرمت می شود  به 

مزاحمت نمی شود و راه منع منحصر به ضرب به مقدار الزم است و نه 
بیشتر، برای دفع آنها جایز است. والله العالم 

ــز  ــم: مرک ــکام، ق ــع األح ــه، جام ــی، لطف الل ــی گلپایگان صاف
ــا.،  ــی، بی ت ــی گلپایگان ــه صاف ــرت آیت الل ــار حض ــر آث ــم و نش تنظی

.80  /2

س 1464- آیــا در برابــر خالفهایــی کــه در جامعــه دیــده می شــود 
و توســط بــرادران بســیج جلوگیــری بعمــل می آیــد، تنبیــه الزم اســت، 

در چــه مــواردی و تــا چــه حــد؟
ج - باید ضوابط امر به معروف و نهی از منکر رعایت شود.

ــه  ــی ب ــن عموم ــد در اماک ــت و آم ــت و رف ــا گش س 1465- آی
عنــوان مبــارزه و برخــورد بــا مفاســد و بدحجابــی جایــز اســت یــا نــه؟ 

ــد. ــان بفرمائی ــدود آن را بی ح
ــب  ــر و مرات ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ــرائط و برنام ج - ش
ــه  ــته ای ک ــد در نوش ــار آن را می توانی ــده و اختص ــان ش ــه بی آن در فق
ــا امــر بــه معــروف و نهــی« از منکــر  ــه نــام »راه اصــالح ی از حقیــر ب
طبــع شــده مالحظــه نماییــد و رفتــن بــه مراکــز و اماکــن عمومــی مثــل 
بــازار و خیابــان کــه معــرض وقــوع بعــض منکــرات باشــد بــرای انجــام 
ــت  ــت و حکوم ــه آن الزم اس ــم ب ــا عل ــت و ب ــز اس ــه جای ــن وظیف ای
ــد  ــری از مفاس ــه و جلوگی ــالق جامع ــت از اخ ــرای صیان ــالمی ب اس
هــم می توانــد بلکــه وظیفــه دارد کــه افــرادی را بــرای منــع از منکــرات 

ــی از  ــت نه ــا جه ــد ام ــن نمای ــن معی ــن اماک ــت وگذار در ای ــه گش ب
ــص و  ــوع آن فح ــال وق ــرف احتم ــه ص ــت ب ــر نیس ــه ظاه ــی ک منکرات

ــم  ــه العال
َّ
ــز نیســت. و الل کاوش و تفتیــش جای

ــز  ــم: مرک ــکام، ق ــع األح ــه، جام ــی، لطف الل ــی گلپایگان صاف
ــا.،  ــی، بی ت ــی گلپایگان ــه صاف ــرت آیت الل ــار حض ــر آث ــم و نش تنظی
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س 1469- اگــر نیروهــای انتظامــی در برخــورد بــا مفاســد 
اجتماعــی جدیــت نشــان ندهنــد آیــا وظیفــه مــردم در امــر بــه معــروف 

ــت؟ ــر چیس ــی از منک و نه
ــه معــروف و نهــی از منکــر دو واجــب شــرعی اســت و  ج - امــر ب
بــر همــه واجــب اســت چــه نیــروی انتظامــی برخــورد بــا مفاســد بــه 
نحــو جــدی داشــته باشــند یــا نــه البتــه بــا رعایــت شــرائط و ضوابــط 

شــرعی.
ــز  ــم: مرک ــکام، ق ــع األح ــه، جام ــی، لطف الل ــی گلپایگان صاف
ــا.،  ــی، بی ت ــی گلپایگان ــه صاف ــرت آیت الل ــار حض ــر آث ــم و نش تنظی
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این کارها را  ف است همۀ 
ّ

انتظامی  موظ نیروی  البته نمی شود گفت 
انجام  بزرگ  این مقاصد  دیگران  بدون همکاری  انجام دهد،  تنهایي  به 
انجام وظیفه می کنید و شنیده شده  نمی شود، ولي در همین حدي که 
است در حد توانایی وظایفی را انجام داده اید جاي تشکر دارد. امیدوارم 
اخالقی  امنیت  که  معایبی  و  مفاسد  از  جامعه  شدن  پاک  برای  بتوانید 
مردم را از بین می برد بیشتر تالش کنید، امنیت تنها امنیت مالی نیست، 
مردم  اخالق  به  که  کساني  اگر  و  است  باالتر  همه  از  اخالقی  امنیت 

دستبرد می زنند ممنوع العمل نشوند مفاسد بسیاری به وجود می آید.
پرســنل  از  جمعــی  »دیــدار  لطف اللــه،  گلپایگانــی،  صافــی 
صافــی  العظمــی  آیت اللــه  حضــرت  بــا  انتظامــی  نیــروی 
ــان 1387«، ســایت رســمی،  گلپایگانی مدظله العالــی در تاریــخ 1 آب

: نی به نشــا
 https://saafi.com/book/5533 

ــه  ــود چ ــر می ش ــب آن تعزی ــه مرتک ــی ک ــل حرام س 2173- فع
ــد داشــته باشــد؟ شــرائطی بای

ج - اگــر فعــل حــرام از معاصــی کبیــره ای باشــد کــه در شــرع بــرای 
ی معیــن نشــده و ارتــکاب آن بــرای مجتهــد جامــع الشــرائط 

ّ
آن حــد

ــه العالــم .
َّ
ثابــت شــود تعزیــر دارد. و الل

صافـی گلپایگانـی، لطف اللـه، جامـع األحـکام، قـم: مرکـز تنظیم و 
نشـر آثار حضـرت آیت الله صافـی گلپایگانی، بی تـا.، 2/ 376-375.

https://saafi.com/book/5533
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إّن قــوة الحاکــم و قدرتــه علــی العقوبــة حســب مــا قــرره أو 
 

ّ
ــل إال ــي ال تتحص ــح الت ــق المصال ــي تحق ــی ف ــرع یکف ــدره الش ق
بالنظــام الحکومــی و قوتــه و قدرتــه فمــا بــه تتحقــق المصالــح 
ــي  ــرع ف ــرره الش ــا ق ــون، و م ــراء القان ــی إج ــا عل ــة قدرته الحکومّی
ــك  ــي ذل ــان ف ــة العن ــون مطلق ــزم أن تک ــن، و ال یل ــب المجرمی تأدی
کالحکومــات القبیلّیــة، و غیــر القانونّیــة بــل المصلحــة یقتضــی 
ام، 

ّ
ــی ال یئــول األمــر إلــی اســتبداد الحــک تعییــن حــدود اختیــاره حّت

و ســلطتهم المطلقــة علــی الضعفــاء، بــل و غیرهــم، و حّتــی ال تکــون 
ــه تعالــی: »َو 

َّ
ة و الغلظــة، قــال الل

ّ
 مــن مظاهــر الشــد

ً
الحکومــة مظهــرا

 إلــی أن 
ً
«. مضافــا

َ
ــوا ِمــْن َحْوِلــك

ُّ
ض

َ
ْنف

َ
ــِب ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
ِلیــظ

َ
ــا غ

ًّ
ظ

َ
ْنــَت ف

ُ
ــْو ک

َ
ل

ذلــك أي تحدیــد اختیــار الحاکــم، و حصــر دائرتــه فــي الضــرب دون 
ــا. ــم به ــی أعل ــه تعال

َّ
ــری، الل ــح أخ ــد و مصال ــب فوائ ــد یجل الح

صافــی گلپایگانــی، لطف اللــه، التعزیــر أحکامــه و حــدوده، 
قــم: مرکــز تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت آیت اللــه صافــی گلپایگانــی، 

.99 بی تــا.، 

و  الحکومة  علی  العاّم  اإلمام  بنصب  الفقهاء  والیة  أن  الحاصل  و 
 أمر ال یدور رحی اإلسالم و االحتفاظ بعزة المسلمین 

ّ
القضاء، و کل

فاع عن الحوزة و االستعداد لعلّو 
ّ

 به، کالد
ّ

و استقاللهم و شوکتهم إال
ه 

َّ
ار و إن کانت من مظاهر والیة اإلمام عجل الل

ّ
المسلمین علی الکف

الشارع  یرضی  ال  التي  األمور  هذه  أمثال  في  مطلقة  و  فرجه،  تعالی 
بترکها و تعطیلها، ألنه یلزم من ترکها و تعطیلها مفاسد تنفی مصلحة 
إنزال  و  الرسل  إرسال  في  الکامنة  العلیا  األهداف  تضیع  و  النبوات، 
دلیل  علیه  یدل  ان   

ّ
إال مطلقة،  الجهات  هذه  غیر  من  لیست  الکتب، 

الضرب  انه  عرفت  ذي 
ّ
ال التعزیر  بغیر  المجرم  بة  عقو و  بالخصوص. 

هذا  من  الروایات  في  به  مصرح  هو  مما  ذلك  بغیر  و  الحد،  دون 
القسم یحتاج والیة القاضی علیها إلی  دلیل خاص یوسع دائرة والیة 
من  استظهرناه  ما  علی  یقتصر  ان  و  بد  الدلیل ال  عدم  مع  و  الفقهاء، 
الروایات من الضرب دون الحد أو ما هو اخف منه أو یساویه بشرط 
أو  االنواع  من  فرد  أو  نوع  اّي  اختیار  في  المجرم  القاضی  یخیر  ان 

االفراد.
إّنما  التعزیر  نوع  تعیین  علی  الوالیة  أن  الجواب  في  العمدة  و  هذا، 
تکون إذا لم یعین في الشرع ذلك. و بعد ما استظهرنا من األدلة أن الشارع 
، و حدد مقداره بأن یکون دون الحد، و جعل تعیین مقداره 

ً
عین ذلك نوعا

 إلی نظر الحاکم، حسب الموارد و المناسبات، 
ً

فیما دون الحد موکوال
قرره  ما  وفق  العاّم  أو  الخاص  نائبه  أو   

ً
إماما کان  سواء  الحاکم  یعمل 

ه أعلم.
َّ
الشارع، کما یعمل في الحدود الشرعّیة، و الل

صافی گلپایگانی، لطف الله، التعزیر أحکامه و حدوده، قم: مرکز تنظیم و 
نشر آثار حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، بی تا.، 104-103.

300. در زمــان حکومــت اســالمی، اگــر نیــروی انتظامــی در 
برخــورد بــا مفاســد اجتماعــی از خــود جدیــت نشــان ندهــد، وظیفــه 

ــت؟ ــردم چیس م
ــر  ــود، مگ ــاقط نمی ش ــی س ــرائط از کس ــود ش ــا وج ــب ب ــن واج ای

ــه ایــن فریضــه عمــل نماینــد. آنکــه دیگــران ب
صافــی گلپایگانــی، لطف اللــه، پاســخ کوتــاه بــه 300 ســؤال از 
ــی  ــه صاف ــرت آیت الل ــار حض ــر آث ــم و نش ــز تنظی ــم: مرک ــکام، ق اح

ــی، 1390ش.، 2/ 78. گلپایگان

239. آیا الزم است حجاب را برای توریست ها الزامی کنیم؟ 
ــن  ــع دی ــاب، تاب ــی حج ــم فقه ــت حک ــت، از جه ــراد توریس اف
خــود هســتند؛ لکــن همــان گونــه کــه ملــزم بــه رعایــت دیگــر قوانیــن 
کشــور هســتند نبایــد اجــازه داده شــود بــر خــالف ارزش هــای دینــی 
ــذال  ــاد و ابت ــاعه فس ــب اش ــد، و موج ــدام کنن ــور اق ــی کش و فرهنگ

ــوند. ــی ش اخالق
پاســخ بــه 300 پرســش از  صافــی گلپایگانــی، لطف اللــه، 

.78 1382ش.،  ســابقون،  قــم:  احــکام، 

ـــاء  ـــار، و الفقه ـــذا االعتب ـــتمرة به ـــدة مس ـــرعیة منعق ـــة الش فالحکوم
ـــی  ـــوالة عل  و ال

ً
ـــرعا ـــون ش ـــم الحاکم ـــة ه ـــر الغیب ـــي عص ـــدول ف الع

ـــع  ـــه الرفی ـــي توقیع ـــالم ف ـــه الس ـــه علی ـــی قول ـــو معن ـــذا ه ـــور، و ه األم
ـــه(

َّ
ـــة الل ـــا حّج ـــم و أن ـــي علیک ـــم حّجت ـــه: )فإّنه ـــیر إلی ـــا سنش کم

و  إطاعتها  المکلفین  علی  یجب  التي  الشرعیة  الحکومة  هذه هي  و 
االنضواء تحت قیادتها، حتی و إن کانوا ساکنین في دائرٍة غیرها، فالمؤمن 
و إن کان في دار الکفر أو في بالد المسلمین تحت سلطٍة غیر شرعیٍة: 
 لهذه الحکومة الشرعیة التي جعل اإلمام 

ً
فإنه یجب علیه أن یکون منقادا

أمرها في عصر الغیبة بید الفقهاء.
ـــی  ـــة عل ـــر الغیب ـــي عص ـــاء ف ـــة الفقه ـــك أن والی ـــی علی و ال یخف
ـــن  ـــن م بی ـــواب المنصو ـــکام و الن ـــة الح ـــون کوالی ـــی تک ـــذا المبن ه
ــلطانیة  ــکام السـ ــور، و أن األحـ ــر الحضـ ــي عصـ ــام فـ ــل اإلمـ قبـ
التـــي تصـــدر عـــن صاحبهـــا یجـــب أن تکـــون لتنفیـــذ األحـــکام 
ـــم  ـــوارد تزاح ـــي م ـــض ف ـــی البع ـــا عل ـــح بعضه ـــرعیة، و لترجی الش
ــن  ــکام عـ ــذه األحـ ــد بهـ ــع الیـ ــال ترفـ ــوق، فـ ــکام و الحقـ األحـ
، و إنمـــا ترفـــع بهـــا الیـــد عـــن الحکـــم 

ً
الحکـــم الشـــرعي  بتاتـــا

ـــرك  ـــزوم ت ـــم بل ـــخیص الحاک ـــب تش ـــم حس ـــذ باأله ـــم لأخ المه
حـــقٍّ أو جهـــٍة لحفـــظ حـــقٍّ أو جهـــٍة أهـــم.

ــة أو  ــود الحکوم ــرورة وج ــه، ض ــی، لطف الل ــی گلپایگان صاف
الوالیــة للفقهــاء، قــم: مرکــز تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت آیت اللــه 

ــی، 1414ق.، 18-16. ــی گلپایگان صاف
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت اللـــه صانعـــی در رســـاله و اســـتفتائات مرتبـــۀ آخـــر نهـــی 
از منکـــر یـــا همـــان اقـــدام عملـــی را انـــکار می کنـــد و آنچـــه 
دیگـــر فقیهـــان، آن را مرتبـــۀ آخـــر نهـــی از منکـــر نـــام نهاده انـــد 
ــه در  ــد کـ ــرار می دهـ ــر قـ ــد تعزیـ ــری ماننـ ــن دیگـ را در عناویـ
ـــوب  ـــون مص ـــود قان ـــورت وج ـــط در ص ـــودن، فق ـــر ب ـــورت تعزی ص
توســـط نماینـــدگان مجلـــس و اجـــرای آن بـــه دســـت مجریـــان 
ــر  ــق بـ ــدان حـ ــان و مقلـ ــایر مکلفـ ــت و سـ ــز اسـ ــون جایـ قانـ
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــاب ام ـــی در کت ـــه صانع ـــد. آیت الل ـــدام ندارن اق
ــروف و  ــه معـ ــر بـ ــه امـ ــد کـ ــح می کنـ ــر تصریـ ــی از منکـ و نهـ
 امـــر و نهـــی قولـــی و فعلـــی 

ً
نهـــی از منکـــر در نهایـــت صرفـــا

ـــاوای  ـــتفتائات فت ـــت. در اس ـــدرت اس ـــتفاده از زور و ق ـــدون اس ب
ــد  یـ ــز می گو ــارج از کشـــور نیـ ــراد مقیـــم خـ ــاز افـ مـــورد نیـ
مرتبـــۀ عملـــی )مثـــل ســـیلی زدن( حتـــی بـــدون ایـــراد جـــرح 
ـــرده  ـــدا ک ـــی را ج ـــای فیزیک ـــپس برخورده ـــت. س ـــز نیس ـــز جای نی
یـــب قانـــون در مجلـــس نماینـــدگان  و آن را تنهـــا از طریـــق تصو

ـــا  ـــی ب ـــورد فیزیک ـــر وی، برخ ـــه نظ ـــه، ب ـــد. در نتیج ـــز می دان جای
گناهـــان از جملـــه کشـــف حجـــاب را نمی تـــوان مصـــداق نهـــی 

 رفتـــاری حکومتـــی اســـت.
ً
از منکـــر دانســـت؛ بلکـــه صرفـــا

ثابـت  حرامـی  عمـل  هـر  بـرای  را  تعزیـرات  صانعـی  آیت اللـه 
نمی دانـد؛ بلکـه تعزیـرات فقـط در قبـال آن دسـته از گناهـان کبیـره 
قابـل اجراسـت کـه موجب اخـالل در امنیـت و نظـم جامعه باشـد. او 
پیش تـر به صراحـت دربـارۀ حجـاب گفتـه بـود نداشـتن حجـاب جرم 
اسـت کـه به معنـای قابل تعقیـب و تعزیر بودن آن توسـط دسـتگاه های 
انتظامـی و قضایـی اسـت، ولـی در سـخنان بعـدی اظهار داشـت نباید 
از  می بایسـت  و  کـرد  امنیتـی  بدحجابـی  بـا  مبـارزه  بـرای  را  جامعـه 
طریـق فرهنگ سـازی مؤثـر واقع شـد. گویا نظـر وی در طـول زمان در 
خصـوص حجـاب اجبـاری تغییـر کـرد و بـا توجه بـه شـرایط زمانی به 
جـای تعزیـر و توسـل به قـوای قهـری، به ضـرورت فرهنگ سـازی باور 

پیـدا کـرده بود.  
ــتادش  ــع اسـ ــه را به تبـ ــه فقیـ ــت مطلقـ ــی والیـ ــه صانعـ آیت اللـ

ــرد.  ــیر می پذیـ ــان تفسـ ــا همـ ــی و بـ ــه خمینـ آیت اللـ

مستندات
ــب  ــن و مراتـ ــس، توهیـ ــرح، حبـ ــرب، جـ ــأله 2061: ضـ مسـ
باالتـــر و آنچـــه موجـــب تصـــرف در محـــدوده تســـلط اشـــحاص 
ـــه  ـــاز ب ـــد، نی ـــت( می باش ـــرم اس ـــه محت ـــان )ک ـــوال و نفوسش ـــر ام ب

قانـــون مصـــّوب نماینـــدگان مـــردم دارد.
ـــارات  ـــم: انتش ـــائل، ق ـــح المس ـــاله توضی ـــف، رس ـــی، یوس صانع

ـــار، 1392ش.، 337. ـــم تم میث

س 1885: پخـــش ترانـــه و آهنگ هـــای رایـــج کـــه غنـــا و 
مطـــرب بـــه نظـــر می رســـد، امـــروزه در اماکـــن عمومـــی از قبیـــل 
نمایشـــگاه ها، ترمینال هـــا، پارک هـــا و... بـــه صـــورت امـــری 
ـــی از  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــا ام ـــورت، آی ـــن ص ـــت. در ای ـــادی اس ع

منکـــر، واجـــب اســـت؟
ـــرام  ـــه ح ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــه آن ه ـــت ک ـــن اس ـــخص مطمئ ـــر ش ج- اگ
بـــودن آن، چنیـــن اعمالـــی را مرتکـــب می شـــوند، نهـــی از آن بـــا 
ـــی در  ـــائل عموم ـــه مس ـــد ک ـــه نمان ـــت؛ و ناگفت ـــب اس ـــرایطش واج ش
ـــوط  ـــور مرب ـــان ام ـــه مجری ـــی آن ب ـــت و نه ـــت اس ـــا حکوم ـــه ب رابط
ـــه  ـــرای بقی ـــرح، ب ـــرب و ج ـــه ض ـــد ن ـــت و تهدی ـــت. آری، نصیح اس

ـــت. ـــب اس ـــر، واج ـــی از منک ـــرایط نه ـــود ش ـــا وج ـــم ب ه
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 
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ـــود  ـــر خ ـــای س ـــا موه ـــی از خانم ه ـــان بعض س 1889: در خیاب
را بیـــرون می گذارنـــد، چـــه کار بایـــد کـــرد؟

ج- بــا توجــه بــه عــدم تأثیــر، حتــی وظیفــه، نصیحــت هــم نیســت، 
ــوذ  ــراد ذی نف ــر اف ــب نهــی از منکــر. آری، ب ــۀ مرات ــه بقی چــه رســد ب
ــر  ــه ب ــد، ن ــد، جلوگیــری نماین ــر می دهن اســت کــه اگــر احتمــال تأثی

ــم. ــی نداری ــدرت اجرای ــه ق ــه هیچ گون ــما ک ــن وش ــال م امث
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 
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س 1909: اگـــر زن هـــا و دختـــران مســـلمان، کشـــف حجـــاب 
نماینـــد و بـــدون پوشـــش اســـالمی در کوچـــه و بـــازار مســـلمانان 
ـــرد و زن،  ـــم از م ـــر، اع ـــلمانان دیگ ـــر مس ـــا ب ـــد، آی ـــدا کنن ـــور پی حض
 
ً
ـــا ـــا احیان ـــد و ی ـــاب کنن ـــظ حج ـــه حف ـــا را وادار ب ـــه آن ه ـــت ک الزم اس
آن زن هـــا و دختـــران غیـــر محجبـــه را مـــورد ضـــرب و شـــتم قـــرار 

ـــند؟ ـــاب بپوش  حج
ً
ـــارا ـــا اجب ـــد ت دهن

ــود  ــر وجـ ــه معـــروف و نهـــی از منکـ ــر بـ ــرایط امـ ــر شـ ج- اگـ
ـــود  ـــرایط وج ـــر ش ـــود، و اگ ـــر نم ـــی از منک ـــد نه ـــد، بای ـــته باش داش
ـــا  ـــدارد ی ـــر ن ـــد تأثی ـــر می دان ـــی اگ ـــت؛ یعن ـــد، الزم نیس ـــته باش نداش
ـــی  ، نه

ً
ـــاال ـــو احتم ـــرای او دارد ول ـــی ب ـــا عرض ـــی ی ـــرر جان ـــه ض این ک

ـــه  ـــرات و اقام ـــری از منک ـــر جلوگی ـــا اگ ـــت؛ ام ـــب نیس ـــر واج از منک
ـــر  ـــت، مگ ـــز نیس ـــد، جای ـــرب باش ـــرح و ض ـــر ج ـــوف ب ـــات موق واجب

ـــردم.  ـــدگان م ـــوب نماین ـــون مص ـــم قان ـــه حک ب
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 
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ـــه،   خیرخواهان
ً
ـــال ـــت کام ـــا نی ـــدار، ب ـــان دین م ـــا انس س 1910: آی

می توانـــد بـــرای هدایـــت انســـان های دیگـــر بـــه هـــر اقدامـــی و از 
ـــود؟ ـــل ش ـــی متوس ـــی و روان ـــی و روح ـــونت فیزیک ـــه خش جمل

ــا  ــک جـ ــان ها را در یـ ــت انسـ ــرآن، راه هدایـ ــد و قـ ج- نمی توانـ
ـــته »ادع  ـــدرز دانس ـــد و ان ـــنه و پن ـــۀ حس ـــه و موعظ ـــت و اندیش حکم
إلـــی ســـبیل ربـــک بالحکمـــة و الموعظـــة الحســـنة« و در جـــای دیگـــر، 
کـــه بایـــد گفـــت منشـــور انسان ســـازی و هدایـــت انبیـــا و ســـنت 
ـــی  ـــن اله ـــا و قوانی ـــزان و هدایت ه ـــل و می ـــته، عق ـــان داش ـــی را بی اله
ـــی  ـــته؛ یعن ـــط دانس ـــام و قس ـــه قی ـــان ها ب ـــیدن انس ـــاب را، راه رس و کت
ـــا و  ـــه انبی ـــت ک ـــی اس ـــری دین ـــد فک ـــه رش ـــر ب ـــت، منحص راه هدای
ـــاب  ـــه( و کت ـــل و اندیش ـــزان )عق ـــی می ـــن اساس ـــا دو رک ـــران ب هدایتگ

)یعنـــی هدایت هـــا و قوانیـــن الهـــی(، موظـــف بـــه هدایت انـــد. 
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 
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ـــی  ـــه یک ـــردی ک ـــا ف ـــورد ب ـــازه برخ ـــیعه، اج ـــه ش ـــا فق س 114( آی
ــه از مســـلمات  ــار دینـــی- ماننـــد حجـــاب را کـ از نمادهـــای رفتـ
ـــنت  ـــد؟ آیـــا در س ـــرده باشـــد، می ده ـــت- را رعایـــت نک قـــرآن اس
ـــه  ـــی ک ـــای دین ـــا رفتاره ـــورد ب ـــر برخ ـــه بیانگ ـــیره ای ک ـــان، س معصوم

ـــود دارد؟ ـــود، وج ـــع ش ـــت واق ـــورد غفل م
ارتـــکاب  بـــا  مقابلـــه  در  مســـلمانان  م 

ّ
مســـل وظیفـــۀ  ج( 

معاصـــی و منکرهـــا- کـــه جنبـــه حق اللـــه دارد و منکرهـــای 
دیگـــر؛ مثـــل پایمـــال کـــردن امـــوال مـــردم و بیت المـــال و یـــا 
ـــاس  ـــه حق الن ـــه جنب ـــراد و... ک ـــه و اف ـــوق جامع ـــه حق ـــت ب خیان
بـــش جـــای هیـــچ گونـــه  دارد- نهـــی از منکـــر اســـت کـــه وجو
ــرح  ــا مطـ ــن فقهـ ــی بیـ ــن بحثـ ــبهه ای ندارد....لیکـ ــث و شـ بحـ
ـــه  ـــیلی ک ـــی س ـــی، یعن ـــای فیزیک ـــار و برخورده ـــه: رفت ـــت، ک اس
موجـــب جـــرح نشـــود، جـــزو مراتـــب نهـــی از منکـــر اســـت؟ 
ـــای  ـــی فقه ـــه و برخ ـــاب نهای ـــره( در کت ـــدس س ـــه )ق ـــیخ الطائف ش
دیگـــر، جـــزو منکـــران آن هســـتند و بـــه نظـــر این جانـــب هـــم 
اقـــوی اســـت؛ امـــا بعضـــی از فقهـــا و محققـــان قائل انـــد کـــه 
ـــی  ـــرار دارد؛ ول ـــارم ق ـــۀ چه ـــی در مرتب ـــت؛ یعن ـــب اس ـــزو مرات ج
ـــدم  ـــه ع ـــروط ب ـــواز، آن را مش ـــه ج ـــالن ب ـــه قائ ـــال، هم ـــر ح ـــه ه ب
ــن  ــالم و بدبیـ ــره اسـ ــدن چهـ ــه شـ ــرج، کریـ ــرج و مـ ــاد، هـ فسـ
ــه   در جامعـ

ً
ــرا ــد. ظاهـ ــلمانان می داننـ ــالم و مسـ ــه اسـ ــدن بـ شـ

بـــاز امـــروز و ارتباطـــات وســـیع، ضـــرب و برخـــورد فیزیکـــی 
ـــا  ـــی از آنه ـــا بعض ـــد و ی ـــا و مفاس ـــه آن پیامده ـــتلزم هم ـــر مس اگ
نباشـــد، احتمالـــش وجـــود دارد. همیـــن احتمـــال ســـبب عـــدم 
جـــواز و حرمـــت نهـــی از منکـــر بـــه مرتبـــۀ ایـــذاء، ضـــرب و 
هتـــک افـــراد اســـت؛ برخـــورد فیزیکـــی بـــا منکـــر بـــه وســـیله 
حکومـــت و قانـــون )یعنـــی قانـــون مصـــوب نماینـــدگان مجلـــس 
شـــورای اســـالمی کـــه حـــدود و ثغـــور و مجریـــان آن را معیـــن 
ـــرم  ـــدگان محت ـــت. نماین ـــز اس ـــا جای ـــه فقه ـــوای هم ـــه فت ـــد( ب نمای
یـــب قانـــون، رعایـــت همـــه جهـــات و جوانـــب را   در تصو

ً
قطعـــا

ـــورد  ـــر از برخ ـــد، غی ـــوم ش ـــه مرق ـــه آنچ ـــن هم ـــد. بنابرای می نماین
قانونـــی و مصـــوب مجلـــس شـــورای اســـالمی اســـت.

صانعـــی، یوســـف، اســـتفتائات فتـــاوای مـــورد نیـــاز افـــراد 
ـــن، 1392ش.،  ـــه الثقلی ـــارات فق ـــم: انتش ـــور، ق ـــارج از کش ـــم خ مقی

.69-68

آنچـــه از کنـــکاش آیـــات و روایـــات و دالیـــل و بررســـی لغـــوی 
امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر بـــه نظـــر می رســـد آن اســـت 
ـــر و  ـــش از ام ـــزی بی ـــر چی ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه: ام ک
ـــدارد  ـــت ن ـــدرت دالل ـــتفاده از زور و ق ـــدون اس ـــی ب ـــی و فعل ـــی قول نه
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ـــت  ـــوان تح ـــرح را نمی ت ـــرب و ج ـــونت و ض ـــال خش ـــه اعم و هرگون
ـــی  ـــه عموم ـــک وظیف ـــه ی ـــر ک ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوان ام عن
ـــر،  ـــر تعزی ـــر نظی ـــن دیگ ـــت عناوی ـــد تح ـــه بای ـــت، بلک ـــت پذیرف اس
ـــت و  ـــر ماهی ـــه از نظ ـــود ک ـــده ش ـــدود و... گنجان ـــر، ح ـــکار منک ان
ـــت  ـــاوت اس ـــه متف ـــن وظیف ـــا ای ـــرایط ب ـــکام و ش ـــرا و اح ـــیوه اج ش
و بخشـــی از آن ماننـــد حـــدود و تعزیـــرات از وظایـــف حکومـــت 

ـــت. ـــالمی اس ـــح اس صال
صانعـــی، یوســـف، امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر، قـــم: 

ــن، 1387ش.، 53. ــه الثقلیـ فقـ

ـــا  ـــد ی ـــز می دانی ـــره را جای ـــان صغی ـــر در گناه ـــا تعزی س 860: آی
ـــور؟ ـــی چط ـــر مال ـــت؟ تعزی ـــره اس ـــان کبی ـــه گناه ـــر ب ـــه منحص اینک

ــر،  ــرک کبائـ ــا تـ ــت و بـ ــر نیسـ ــره، تعزیـ ــان صغیـ ج- در گناهـ
، در 

ً
ــا  و کیفـ

ً
ــا ــر، کمـ ــار تعزیـ ــذرد و اختیـ ــا می گـ ــد از آنهـ خداونـ

اختیـــار حاکـــم اســـت، و می توانـــد بـــا مـــال هـــم تعزیـــر نمایـــد.
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 

.307  /3 1387ش.،  تمـــار،  میثـــم  انتشـــارات 

س 878: مـــالک اصلـــی تعزیـــرات در حکومـــت اســـالمی 
ــت؟ چیسـ

ــراد از  ــر مـ ــت، اگـ ــی اسـ ــم و کلـ ــدی مبهـ ــا حـ ــؤال تـ ج- سـ
ــوده،  ــم فرمـ ــدان حکـ ــارع بـ ــه شـ ــت کـ ــری اسـ ــرات، تعزیـ تعزیـ
ــی  ـــر معاصـ ـــت و ب ــره اس ــت کبیـ ـــکاب معصیـ ــش ارت موضوعـ
ــد از آن  ــر، خداونـ ــاب از کبائـ ــا اجتنـ ــت بـ ــد اسـ ــه امیـ صغیره-کـ
ـــت  ـــی اس ـــراد، تعزیرات ـــر م ـــت، و اگ ـــری نیس ـــذرد- تعزی ـــی بگ معاص
ـــش  ـــی و آرام ـــم اجتماع ـــراری نظ ـــرای برق ـــرعیه ب ـــت ش ـــه حکوم ک
ــرارداد  ــل و قـ ــع جعـ ــد، تابـ ــرار می دهـ ــد قـ ــری از مفاسـ و جلوگیـ
ـــه   ب

ً
ـــا  و کیف

ً
ـــا ـــر، کم ـــدار تعزی ـــن مق ـــال، تعیی ـــر ح ـــه ه ـــت، و ب اس

ــد. ــراه می باشـ ــا یـ ــی و بمـ ــئول قانونـ ــت مسـ دسـ
صانعـــی، یوســـف، مجمـــع المســـائل اســـتفتائات، قـــم: 

.313 تمـــار، 1387ش.، 3/  میثـــم  انتشـــارات 

ـــود  ـــالمی موج ـــازات اس ـــون مج ـــه قان ـــه اینک ـــه ب ـــا توج س 505: ب
در کشـــور، فقـــط بـــرای انـــواع خاصـــی از افعـــال حـــرام مجـــازات قائـــل 
شـــده اســـت، بفرماییـــد طبـــق شـــرح مقـــدس کدام یـــک از افعـــال 
حـــرام یـــا کـــدام نـــوع از ایـــن افعـــال قابـــل مجـــازات می باشـــد؟ 
 مـــرز خاصـــی بـــرای تفکیـــک افعـــال حـــرام قابـــل 

ً
و آیـــا اصـــوال

 
ً
مجـــازات و غیـــر قابـــل مجـــازات، وجـــود دارد یـــا خیـــر؟ ضمنـــا

ـــد. ـــان نمایی ـــرام را بی ـــال ح ـــرات در افع ـــترۀ تعزی گس

ج- تعزیـر در گناهـان کبیـره ای اسـت کـه موجـب اختـالل نظـام، 
 امنیـت و یـا رواج معاصـی می باشـد و در شـرع بـرای آن حـدی 

ّ
مخـل

معیـن نشـده و امـا صغایـر از گناهان کـه خداونـد وعده پوشـانیدن آنها 
را بـا اجتنـاب از کبائـر داده، تعزیـر نـدارد، و نمی تـوان گفـت کـه خدا 
 
ً
لطـف می کند و شـارع می پوشـاند ولـی ما تعزیـر می نماییـم، و اصوال

بـا پوشـانیدن و وعده خداوند جرم نیسـت تـا مورد مجازات قـرار گیرد، 
و گناهـان کبیـره در کتـب فقهیـه مفصلـه بیـان شـده بـا مراجعه بـه آنها 
معلـوم می گـردد، و ناگفتـه نمانـد کـه حکومـت جمهـوری اسـالمی 
می توانـد بـرای حفـظ نظـم و تمشـیت امـور جامعـه و امنیـت اجتماع، 
مقـررات وضـع نمایـد و تخلـف از آنهـا را موجـب تعزیر قـرار دهد که 
از ایـن گونـه تعزیرهـا به تعزیرات سـلطانیه تعبیر می شـود و بـه هر حال 

نیاز بـه قانـون مصوب نماینـدگان مجلـس دارد.
ـــو  ـــارات پرت ـــم: انتش ـــی، ق ـــتفتائات قضای ـــف، اس ـــی، یوس صانع

ــید، 1388ش.، 1/ 348-347. خورشـ

ـــه زن  ـــه ک ـــن نکت ـــر ای ـــاره ب ـــن ب ـــد چندی کی ـــا تأ ـــی ب ـــه صانع
ّ
ـــة الل آی

ـــوری  ـــری در جمه ـــوری و رهب ـــت جمه ـــام ریاس ـــه مق ـــد ب ـــی توان م
ــای  ــترش فضـ ــرای گسـ ــد بـ ــا بایـ ــود زنهـ ــد وخـ ــالمی برسـ اسـ
ـــام  ـــی انج ـــالش بنیادین ـــود ت ـــوق خ ـــظ حق ـــی و حف ـــی و سیاس اجتماع
ـــوع حجـــاب  ـــان در خصـــوص انتخـــاب ن ـــاب خواســـت زن ـــد در ب دهن
ـــا  ـــت. ام ـــردم اس ـــود م ـــت خ ـــاب بدس ـــوع حج ـــاب ن ـــزود: انتخ اف
ـــی  ـــن قانون ـــه چنی ـــی جـــرم اســـت. البت نداشـــتن حجـــاب از نظـــر قانون
کـــه خـــالف موازیـــن اســـالم هـــم باشـــد نبایـــد تصویـــب شـــود. 
ـــن  ـــه ای ـــم ب ـــان ه ـــود زن ـــدارد. خ ـــه ن ـــرای جامع ـــرری ب ـــاب ض حج

ـــد. ـــون رأی داده ان قان
صانعـــی، یوســـف، »گفتگـــوی خانـــم لیلـــی گروبـــر نماینـــده 
پارلمـــان اروپـــا و رئیـــس کمیســـیون خلیـــج فـــارس و خاورمیانـــه 
ـــخ 1384/4/2«،  ـــی در تاری ـــی صانع ـــه العظم ـــت الل ـــرت آی ـــا حض ب

ــانی: ــمی، به نشـ ــایت رسـ سـ
https://saanei.xyz/?view=01,01,02,50,0 

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــدار ب ـــن دی ـــه ای ـــد در ادام ـــوار تقلی ـــع بزرگ ـــن مرج ای
ـــرای  ـــد: »ب ـــه فرمودن ـــطح جامع ـــی در س ـــا بی حجاب ـــارزه ب ـــث مب بح
ـــد  ـــه بای ـــم بلک ـــی کنی ـــه را پلیس ـــد جامع ـــی نبای ـــا بی حجاب ـــارزه ب مب

ـــود.« ـــازی ش ـــگ س فرهن
صانعـــی، یوســـف، »حضـــرت آیت الله العظمـــی صانعـــی در 
دیـــدار انجمـــن زنـــان مدیـــر کارآفریـــن در تاریـــخ 1385/1/31«، 

ــانی: ــمی، به نشـ ــایت رسـ سـ
https://saanei.xyz/?view=01,01,02,66,0
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تبییـــن اجمالی دیدگاه
ــر را  ــی از منک ــوم نه ــۀ س ــدر مرتب ــیدمحمدباقر ص ــه س آیت الل
می پذیــرد؛  الصالحیــن  منهــاج  یســان  حاشیه نو ســایر  ماننــد 
یعنــی در صورتــی کــه مرتبــۀ قلبــی و زبانــی مؤثــر نبــود و همچنــان 
شــرایط نهــی از منکــر پابرجــا بــود، انــکار عملــی بــا زدن دردناکــی 
ــی  ــه در صورت ــود. البت ــت می ش ــد، ثاب ــاه باش ــده از گن ــه بازدارن ک
ــز   جای

ً
ــرعا ــود، ش ــرح ش ــا ج ــل ی ــه قت ــر ب ــن کاری منج ــه چنی ک

ــب  ــام و نای ــه ام ــر این ک ــد، مگ ــی ضامن ان ــر و ناه ــت و آم نیس
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــتند، آن ه ــن نیس ــه ضام ــد ک ــام دهن وی انج

ــد. ــتر باش ــش بیش ــل فاعل ــا قت ــرح ی ــاه از ج ــکاب گن ــده ارت مفس
دربـــارۀ  آیت اللـــه صـــدر  نگارنـــده،  مطابـــق جســـتجوی 
تعزیـــرات و احـــکام مرتبـــط بـــا آن ســـخنی نگفتـــه اســـت.
بـــا رعایـــت  را  فقیـــه  آیت اللـــه صـــدر والیـــت مطلقـــه 
ـــروع  ـــری مش ـــالمی ام ـــه اس ـــزرگان جامع ـــر ب ـــورا و نظ ـــده ش قاع
می دانـــد کـــه روشـــن اســـت بـــا نظـــر امـــام خمینـــی در ایـــن 

دارد. تفاوت هایـــی  موضـــوع 

مستندات
ـــروف والنهي عن المنکر:[  ]مراتب األمر بالمع

مســـألة )6(: لأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنکـــر 
مراتـــب: األول: اإلنـــکار بالقلـــب، بمعنـــی إظهـــار کراهـــة 
المنکـــر أو تـــرك المعـــروف: إّمـــا بإظهـــار االنزعـــاج مـــن 
 عنـــه، أو تـــرك الـــکالم معـــه، أو 

ِّ
الفاعـــل، أو اإلعـــراض والصـــد

  علـــی کراهـــة مـــا وقـــع 
ّ

نحـــو ذلـــك مـــن فعـــٍل  أو تـــرٍك  یـــدل
ـــه  ـــه وینصَح

َ
ـــأن َیِعظ ـــول، ب ـــان والق ـــکار باللس ـــي: اإلن ـــه. الثان من

ـــه ســـبحانه للعاصیـــن مـــن العقـــاب 
ّ
 الل

َّ
یذکـــَر لـــه مـــا أعـــد و

ـــه 
ّ
ه الل

ّ
ـــد ـــا أع ـــه م ـــر ل ـــم، أو یذک ـــي الجحی ـــذاب ف ـــم والع األلی

تعالـــی للمطیعیـــن مـــن الثـــواب الجســـیم والفـــوز فـــي جّنـــات 
ـــن  ـــراِدع ع ـــم ال ـــرب المؤِل ـــد بالض ـــکار بالی ـــث: اإلن ـــم. الثال النعی
 ،

ّ
ـــد   وأش

ّ
ـــف ـــب أخ ـــذه المرات ـــن  ه ـــدةٍ  م   واح

ّ
ـــکل ـــة، ول المعصی

ــار  ــإن کان إظهـ ــب، فـ ــذه المراتـ ــن هـ ــب بیـ ــهور الترتیـ والمشـ
 أنکـــر 

ّ
إال  فـــي الزجـــر اقتصـــر علیـــه، و

ً
اإلنـــکار القلبـــي کافیـــا

باللســـان، فـــإن لـــم یکـــِف  ذلـــك أنکـــره بیـــده، بـــل المشـــهور 

سیدمحمدباقر صدر 25
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ِّ

  واحـــدة، فـــال ینتقـــل إلـــی األشـــد
ِّ

الترتیـــب بیـــن مراتـــب کل
 ، وهـــو أحـــوط.

ّ
إذا لـــم یکـــِف  األخـــف

ّ
  مرتبـــةٍ  إال

ّ
فـــي کل

ــورة فـــي ردع  ــِف  المراتـــب المذکـ ــم تکـ ــألة )7(: إذا لـ مسـ
الفاعـــل ففـــي جـــواز االنتقـــال إلـــی الجـــرح والقتـــل وجهـــان، 
ــر  ــی کسـ ـــف علـ

ّ
ــذا إذا توق ــدم، وکـ ــا العـ ــوالن، أقواهمـ ــل قـ بـ

عضـــٍو مـــن یـــٍد أو رجـــٍل  أو غیرهمـــا، أو إعابـــة عضـــٍو کشـــلٍل  
ــك،  ــواز ذلـ ــدم جـ ــوی عـ ــإّن  األقـ ــا، فـ   أو نحوهمـ

ٍ
ــاج أو اعوجـ

ـــان  ـــوی ضم  فاألق
ً
ـــدا  أو عم

ً
ـــأ ـــك خط ـــی ذل ـــرب إل إذا أّدی  الض و

اآلمـــر والناهـــي لذلـــك، فتجـــري علیـــه أحـــکام الجنایـــة 
. نعـــم، یجـــوز 

ً
، والخطأیـــة إن کان خطـــأ

ً
العمدیـــة إن کان عمـــدا

ــل  ــة الفاعـ ــی معصیـ ــب علـ ـ
ّ
ــك إذا کان یترت ــه ذلـ ــام ونائبـ لإلمـ

مفســـدة أهـــّم  مـــن جرحـــه أو قتلـــه، وحینئـــٍذ ال ضمـــان علیـــه.
ــز  ــم: مرکـ ــن، قـ ــاج الصالحیـ ــیدمحمدباقر، منهـ ــدر، سـ صـ
الصـــدر،  للشـــهید  التخصصیـــة  الدراســـات  و  األبحـــاث 

.508  /1 1434ق.، 

س: هـــل هنـــاک روایـــات أخـــری غیـــر التوقیـــع الـــوارد مـــن 
اإلمـــام المهـــدي تســـتدلون بهـــا علـــی والیـــة الفقیـــه العامـــة؟ 
ـــة  ـــه بأدل ـــة للفقی ـــة العام ـــی الوالی ـــتدلون عل ـــل تس ـــي؟ وه ـــا ه م

أخـــری، مـــا هـــي؟
ـــه  ـــد علی ـــا نعتم ـــر أّن م ـــدة، غی ـــری عدی ـــات أخ ـــاک روای ج: هن

ـــة. ـــة العام ـــات الوالی ـــي أثب ـــة ف ـــع خاص ـــو التوقی ه
ــاث  ــز األبحـ ــم: مرکـ ــات، قـ ــیدمحمدباقر، ومضـ ــدر، سـ صـ
ــدر، 1428ق.، 483- ــهید الصـ ــة للشـ ــات التخصصیـ و الدراسـ

.484
التي  الصورة  أّن  تقدم  ما  ضوء  علی  تستخلصوا  أن  وتستطیعون 

اإلسالمي: الفقه  في  التالیة  التشریعیة  المبادئ  علی  تقوم  أعطیناها 
ه  تعالی.

َّ
 لل

ّ
1. ال والیـــة باألصل إال

2. النیابـــة العاّمـــة للمجتهـــد المطلـــق العـــادل الکفـــوء 
 لقـــول إمـــام العصـــر علیـــه الســـالم: “وأّمـــا 

ً
عـــن اإلمـــام وفقـــا

ــم  ــا فإّنهـ ــی رواة حدیثنـ ــا إلـ ــوا فیهـ ــة فارجعـ ــوادث الواقعـ الحـ
ــه. ـ

َّ
ــة الل ــا حّجـ حّجتـــي علیکـــم وأنـ

 الحــوادث 
ّ

 علــی أّنهــم المرجــع فــي کل
ّ

فــإّن هــذا النــّص یــدل
ــی  ــریعة عل ــق الش ــان تطبی ــل بضم ــذي یّتص ــدر ال

َ
ــة بالق الواقع

الحیــاة؛ ألّن الرجــوع الیهــم بمــا هــم رواة أحادیثهــم وحملــة 
تطبیــق  علــی  القیمومــة  بمعنــی  الوالیــة  یعطیهــم  الشــریعة 

ــة. ی ــذه الزاو ــن ه ــل م ــراف الکام ــّق اإلش ــریعة وح الش

ّمـــة علـــی أســـاس قاعـــدة الشـــوری  
ُ
3. الخالفـــة العاّمـــة لال

مورهـــا بنفســـها ضمـــن إطـــار 
ُ
التـــي تمنحهـــا حـــّق ممارســـة ا

اإلشـــراف والرقابـــة الدســـتوریة مـــن نائـــب اإلمـــام.
قـــت فـــي الحیـــاة   والعقـــد التـــي طبِّ

ِّ
4. فکـــرة أهـــل الحـــل

ــذي  ــو الـ ــی النحـ ــا - علـ یرهـ ــؤّدي بتطو ــي تـ ــالمیة، والتـ االسـ
ینســـجم مـــع قاعـــدة الشـــوری  وقاعـــدة اإلشـــراف الدســـتوري 
ــة  ّمـ

ُ
ــل اال ـ

ِّ
ــٍس یمث ــراض مجلـ ــی افتـ ــام - إلـ ــب اإلمـ ــن نائـ مـ

ــاب. ــا باالنتخـ ــق عنهـ ینبثـ و
صـــدر، ســـیدمحمدباقر، اإلســـالم یقـــود الحیـــاة، تهـــران: 

.16 1403ق.،  وزارة اإلرشـــاد اإلســـالمی، 
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــح  ــاله توضیـ ــی در رسـ ــی قمـ ــن طباطبایـ ــه سیدحسـ آیت اللـ
المســـائل خـــود نهـــی از منکـــر در مرتبـــۀ عملـــی را می پذیـــرد، 
ـــود  ـــع نش ـــر واق ـــش از آن مؤث ـــی پی ـــب قبل ـــه مرات ـــه این ک ـــروط ب مش
ــد.  ــز الزم می دانـ ــدیدتر را نیـ ــه شـ ــر بـ ــات خفیف تـ ــه مراعـ و البتـ
ـــل  ـــا قت ـــرح ی ـــه ج ـــر ب ـــی منج ـــۀ عمل ـــه مرتب ـــی ک ـــن در صورت همچنی
شـــود، تنهـــا بـــرای مجتهـــد جامع الشـــرایط جایـــز اســـت، آن هـــم 
ـــر  ـــم ب ـــم اه ـــم و تقدی ـــون تزاح ـــه قان ـــا مالحظ ـــوارد و ب ـــی م در برخ

ـــت.   ـــز نیس ـــران جای ـــرای دیگ ـــه ب ـــن مرتب ـــع ای ـــم. درواق مه

مستندات
مسـأله 2849: اول مرتبـۀ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، امـر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر قلبـی اسـت، بعـد روتـرش کـرده و اظهار 
کراهـت و انزجـار نمـودن از کار بـد اسـت، بعـد دوری و بی اعتنایـی 

سیدحسن طباطبایی قمی 26

نمـودن بـه کسـی کـه کار بـد می کنـد، بعـد بـا زبـان نـرم نصیحـت و 
موعظـه کـردن، بعد با خشـونت و تندی و کلمات درشـت سـخن گفتن 
اسـت، بعـد بـا زدن ماننـد سـیلی خفیـف و اگر فایـده نکرد زدن شـدید 
بـه طـوری کـه دردآور باشـد و احتیاط آن اسـت که تـا مرتبـۀ قبلی مفید 
باشـد، مرتبـۀ بعـد را انجام ندهـد و رعایت ترتیـب را بنمایـد و چنانچه 
چـاره منحصـر باشـد بـه مجـروح سـاختن و نقـض اعضـای او و مانند 
اینهـا و ناچـار منحصر به کشـتن باشـد، بنا بـر اقوی جایز نیسـت، فقط 
بـرای مجتهـد عـادل و جامع الشـرایط در بعـض مـوارد مالحظـه االهم 
فاالهـم ممکن اسـت جایز باشـد و بهتریـن طریقه برای امـر به معروف 
و نهـی از منکـر خاصـه از بـرای اهـل علـم و روحانییـن آن اسـت که با 
تهذیـب اخـالق و اعمـال و رفتـار خـود دیگـران را بـه کارهـای خـوب 

وادار نماینـد و از کارهـای بد دور سـازند.
ــائل،  ــح المسـ ــاله توضیـ ــن، رسـ ــی، سیدحسـ ــی قمـ طباطبایـ

.515 بی تـــا،  بی نـــا،  بی جـــا: 
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــی  ــیدتقی طباطبایـــی قمـ ــه سـ ــار فقهـــی فتوایـــی آیت اللـ از آثـ
ـــکان  ـــن از نزدی ـــد ت ـــالع چن ـــر اط ـــا ب ـــت. بن ـــت نیس ـــزی در دس چی
بیـــت طباطبایـــی قمـــی، او هیـــچ گاه منهـــاج الصالحیـــن خـــود 
را بـــه صـــورت عمومـــی منتشـــر نکـــرد و تنهـــا رســـاله توضیـــح 
ــس از  ــه پـ ــد کـ ــر شـ ــاه منتشـ ــی کوتـ ــی مدتـ ــائل فارسـ المسـ
ـــون  ـــذا اکن ـــد و ل ـــع نش ـــر توزی ـــن کار، دیگ ـــان از ای ـــیمانی ایش پش

دســـتیاب نیســـت. 
ــی  ــی قمـ ــه طباطبایـ ــتداللی آیت اللـ ــی اسـ ــار فقهـ ــان آثـ از میـ
ــوب  ــل وجـ ــه دالیـ ــر اینکـ ــالوه بـ ــه او عـ ــت کـ ــوان دریافـ می تـ
شـــرعی مرتبـــۀ انـــکار قلبـــی را کافـــی نمی دانـــد، بـــه ایـــن 
ــه  ــر )زدن بـ ـــی از منکـ ـــوم نه ــۀ س ــه مرتبـ ـــد کـ ــه می رس نتیجـ
صـــورت دردنـــاک و بازدارنـــده از گنـــاه( نیـــز پذیرفتنـــی نیســـت؛ 
زیـــرا معتقـــد اســـت از دلیـــل لفظـــی وجـــوب امـــر بـــه معـــروف 
ــتفاده  ــی اسـ ــکار زبانـ ــد انـ ــوب آن در حـ ــر، وجـ ــی از منکـ و نهـ
ـــت.  ـــی نیس ـــنام کاف ـــی دش ـــا حت ـــواز زدن ی ـــرای ج ـــه ب ـــود ک می ش

همچنیـــن نمی تـــوان گفـــت ادلـــه اطـــالق دارد یـــا هـــدف از امـــر 
بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر، ایجـــاد معـــروف و از بیـــن بـــردن 
ـــتدالل و  ـــام اس ـــرات را در مق ـــن  نظ ـــان ای ـــه ایش ـــت. البت ـــر اس منک
در کتابـــی اســـتداللی نوشـــته اســـت؛ در نتیجـــه احتمـــال دارد در 

جایـــگاه فتـــوا دادن بـــه دالیلـــی آن را کنـــار بگـــذارد.
ــی  ــیدتقی قمـ ــه سـ ــده، آیت اللـ ــتجوی نگارنـ ــاس جسـ ــر اسـ بـ
ــورت   به صـ

ً
ــا ــرش را علنـ ــه نظـ ــت فقیـ ــرات و والیـ ــارۀ تعزیـ دربـ

مکتـــوب بیـــان نکـــرده اســـت.

مستندات
الثالثـــة: االنـــکار بالیـــد بالضـــرب المؤلـــم الـــرادع عـــن 
المعصیـــة، و لـــکل واحـــدة مـــن هـــذه المراتـــب مراتـــب اخـــف 
ــان کان  ــب، فـ ــذه المراتـ ــن هـ ــب بیـ ــهور الترتیـ ــد، و المشـ و اشـ
اظهـــار االنـــکار القلبـــي کافیـــا فـــي الزجـــر اقتصـــر علیـــه، و اال 
ـــن  ـــده )1( و لک ـــره بی ـــك انک ـــف ذل ـــم یک ـــان ل ـــان، ف ـــر باللس انک
ـــر  ـــار االم ـــدة فیخت ـــة واح ـــي مرتب ـــن ف ـــمین االولی ـــر ان القس الظاه
ـــع  ـــه الجم ـــد یلزم ـــا )2(، و ق ـــر منهم ـــل التأثی ـــا یحتم ـــي م أو الناه

ــا )3(. بینهمـ
ـــع  ـــواز م ـــم بالج ـــکل الحک ـــو و اال فیش ـــا فه ـــم اجماع  )1( ان ت
عـــدم جـــوازه علـــی طبـــق القواعـــد االولیـــة اال فـــي مـــورد قیـــام 
ـــل  ـــن الدلی ـــتفاد م ـــول ان المس ـــوة الق ـــواز.و صف ـــی الج ـــل عل الدلی
ــر،  ــن المنکـ ــی عـ ــروف و النهـ ــر بالمعـ ــوب األمـ ــي وجـ اللفظـ
ــي  ــل ال یقتضـ ــرب، بـ ــواز الضـ ــي لجـ ــدار ال یکفـ ــذا المقـ و هـ
جـــواز الشـــتم و الســـب. و ان شـــئت قلـــت ال دلیـــل علـــی منـــع 
حصـــول المنکـــر فـــي الخـــارج کـــی یقتضـــي جـــواز مقدماتـــه 
ــر و النهـــی  ــی االمـ ــا دل علـ ــل انمـ ــل الدلیـ علـــی االطـــالق، بـ
فـــال بـــد مـــن االقتصـــار علیهمـــا و الزائـــد عنهمـــا یحتـــاج الـــی 
ـــاع و  ـــی باإلجم ـــام المدع ـــن اتم ـــد م ـــال ب ـــده ف ـــم نج ـــل و ل الدلی
ـــن  ـــر م ـــي الجواه ـــاده ف ـــا أف ـــا و م ـــاب ان تم ـــن االصح ـــالم بی التس
ـــی  ـــروف و النه ـــر بالمع ـــراد باالم ـــة ان الم ـــن االدل ـــتفاد م أن المس
ـــب  ـــروف و التجن ـــاد المع ـــك بایج ـــی ذل ـــل عل ـــر الحم ـــن المنک ع
ـــو  ـــي عل ـــد ف ـــه زب ـــر کالم ـــی آخ ـــول ال ـــرد الق ـــر ال مج ـــن المنک ع
ـــه العالـــم. )2( قـــد تقـــدم عـــدم 

ّ
مقامـــه دعـــوی بـــال دلیـــل و الل

ـــی  ـــل عل ـــام دلی ـــدم قی ـــدم ع ـــد تق ـــه ق ـــا أن ـــب کم ـــی الترتی ـــل عل دلی
وجـــوب المرتبـــة االولـــی. )3( الظاهـــر انـــه ال دلیـــل اال علـــی 

وجـــوب األمـــر و النهـــي کمـــا تقـــدم.
ـــم:  ـــن، ق ـــاج الصالحی ـــی منه ـــیدتقی، مبان ـــی، س ـــی قم طباطبای

ـــرق، 1426ق.، 7/ 157-156. ـــم الش ـــورات قل منش
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تبیین اجمالی دیدگاه
 احکام امر به 

ً
در رساله توضیح المسائل آیت الله علوی بروجردی اساسا

معروف و نهی از منکر و تعزیرات ذکر نشده است. با این حال طبق اظهارات وی 

در مصاحبه ها و گفتگوها می توان گفت آیت الله علوی بروجردی الزام بر حجاب 

را با توجه به شرایط کنونی و حساسیت های اجتماعی که در پی آن ایجاد شده، 

جایز نمی داند.  

با این حال طبق اظهارات آیت الله علوی بروجردی در مصاحبه ها و گفتگوها 

می توان گفت او الزام بر حجاب را با توجه به شرایط کنونی و حساسیت های 

اجتماعی که در پی آن ایجاد شده جایز نمی داند؛ بلکه با توجه به اظهارات شاگردان 

 آن را به صورت عمومی تر و کلی تر نمی پذیرد.
ً
و منتسبین ایشان می توان گفت ظاهرا

از طریق برخی مصاحبه ها و اظهارات شاگردان و اشخاص مرتبط با آیت الله 

علوی بروجردی می توان چنین نتیجه گرفت که ایشان ادله فقهی والیت مطلقه 

فقیه را قبول ندارد. 

مستندات
... سقوط تمدن ها به این است که ما مسائل اساسی را فراموش کنیم و به مسائل 

حاشیه ای بپردازیم؛ حجاب واجب است اما اینقدر که به حجاب پرداختیم و 

اینجور که در خیابان ها برای حجاب کار کردیم و با بدحجابی و بی حجابی مقابله 

کردیم آیا با این اختالس های عجیب و غریبی که اتفاق می افتد برخورد کردیم؟ 

ما باید برای مردم جوابگویی کنیم؛ اعتماد مردم سلب می شود؛ معنا ندارد در یک 

بیمه اجتماعی که این کارگر دارد کار می کند و روزانه حق بیمه پرداخت می کند، 

یک نفر این اموال بیمه را بردارد ببرد و اختالس کند؛ نه این که آقایان برخورد 

نکردند و نمی کنند، آقایان برخورد می کنند اما به مردم بگویید چه جور برخورد 

می کنید؛ مردم در جریان باشند و بفهمند.

به  بروجردی  علوی  آیت الله  »بیانات  سیدمحمدجواد،  بروجردی،  علوی 

پایان درس خارج فقه چهارشنبه  مناسبت چهل سالگی انقالب اسالمی در 

به نشانی:  بروجردی،  علوی  آیت الله  رسمی  تلگرام  کانال   ،»1396/11/18

 https://t.me/alaviboroujerdi/130
این روحانیت این حوزه و این مرجعیت. پدر نسبت به همه فرزندان تکفل دارد. 

چه آنکه خلف باشد چه آنکه ناخلف باشد. بچه ناخلف که با پدر دعوا کرده و 

از خانه قهر کرده و بیرون رفته و به پدر هم بدگویی کرده وقتی مریض شود و به 

بیمارستان احتیاج پیدا کند، پدر باال سر او نمی رود؟ این پدر وقتی شب می خواهد 

بخوابد در فکر این نیست که بچه من امشب کجا می خوابد؟ و آیا وسیله راحت 

او فراهم است یا نه؟ چشم این پدر همیشه به در هست که این پسر کی سراغ من 

می آید؟ ما هم نسبت به آحاد شیعه همین جور هستیم. شخص گناهکار و فاسق 

باشد، خالف بکند، منحرف عقیده ای شده باشد، رفته مسیحی شده باشد و هرچه 

شده باشد بچه های ما هستند یا نه؟ این دختر بدحجاب، بی حجاب است یا رفته 

بیرون خالفکار شده باشد بچه ماست. نمی توانیم نسبت به بچه های خود بی تفاوت 

باشیم. روش مان چه در شان مرجعیت، چه پایین تر، چه در حد یک روحانی عادی 

که در یک مسجد مساله گوست- تفاوت نمی کند- یک وجه مشترک داریم؛ باید 

این پدری را نسبت به مردم اعمال کنیم و داشته باشیم. روش های ما باید روش های 

جذب باشد، نه روش های دفع. بزرگان ما اینجور بودند.

با  بروجردی  علوی  آیت الله  گفتگوی  سیدمحمدجواد،  بروجردی،  علوی 

https://www.:جماران«، پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران، به نشانی

jamaran.news/fa/tiny/news-1263844
 در ترکیه،ـ  شیعیان که  در منطقه  هستند؛ 4-5 میلیون نفر جمیت دارند و 

ً
 مثال

حکومت فعلی و قبلی هم فرقی به حال شیعیان نکرده استـ  بانوان برای دانشگاه 

بزرگان  و  مبلغان  با  وقتی  آنجا  داشتند.  رفتن، همیشه سر حجاب مشکالت 

گفت وگو می کردیم. می گفتیم که اگر به خاطر مسئلۀ حجاب نگذاریم خانم ها به 

 خانم ها را از دایرۀ اجتماع حذف کرده ایم. آیا می توانیم نیمی 
ً
دانشگاه بروند عمال

از این جمعیت را از اجتماع کنار بگذریم؟ رشته هایی که شما عزیزان تحصیل 

می کنید، رشته هایی هستند که مملکت ما چون ام القرای جهان اسالم است، به 

 در این مملکت نیاز 
ً
همه آن ها نیاز دارد. مدیریت بازرگانی و صنعتی را واقعا

داریم. باید جامعه خودمان را متحول کنیم. 
با  علوی بروجردی، سیدمحمدجواد، »دیدار آیت الله علوی بروجردی 
دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آران و بیدگل«، خبرگزاری رسمی حوزه، 

https://hawzahnews.com/x5qFQ  :به نشانی

سیدمحمدجواد علوی بروجردی 28

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1263844
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1263844


اجبار به حجاب در فقه شیعه

80

تبیین اجمالی دیدگاه
آیت الله علوی گرگانی مرتبۀ سوم نهی از منکر که انکار عملی باشد را 
در صورتی واجب می داند که اطمینان حاصل شود راه های قبلی بی تأثیر 
معروف  منکر،  فاعل  یا  معروف  تارک  که  است  راه  این  از  تنها  و  بوده 
آیت الله علوی  نظر  به  البته  پرهیز می کند.  منکر  از  یا  انجام می دهد  را 
گرگانی، این مرحله در صورتی که در حد فاصله انداختن میان گناهکار 
و وسیله گناه باشد جایز است، ولی اگر بیش از این باشد و بخواهد به 

ضرب یا جرح برسد، تنها از وظایف حکومت اسالمی است.
آیت الله علوی گرگانی دربارۀ تعزیرات مطلبی ندارد. او از قائالن به 

والیت مطلقه فقیه است. 

مستندات
احتمال  درصورت  که  دارد  مراتبی  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
جایز  باالتر  مرتبۀ  حد  در  اقدام  پایین،  مرتبۀ  از  مقصود  شدن  حاصل 

نیست؛ و مراتب امر و نهی از این قرار است:

مرتبۀ اول به گونه ای با گنهکار برخورد شود که احساس کند ارتکاب 
گناه سبب شده با وی این گونه برخورد می کنند؛ مثل اینکه از او روی 
بگردانند یا با چهره خشمگین با وی مالقات کنند و یا با او رفت و آمد 
تأثیر درجه ضعیف  احتمال  و  باشد  مرتبه درجاتی  این  در  واگر  نکنند. 
 اگر احتمال 

ً
وجود داشته باشد، به همان درجه ضعیف اکتفا کنند؛ مثال

م مقصود حاصل می شود، به همان اکتفا شود و 
ّ
داده شود که با ترک تکل

به درجه باالتر عمل نکنند؛ خصوصا اگر طرف او شخصی باشد که این 
عمل موجب هتک او می شود.

مرتبۀ دوم امر به معروف و نهی از منکر را با زبان انجام دهد؛ پس با 
احتمال تأثیر و وجود دیگر شرایط واجب است گنه کار را از انجام گناه 

نهی کند، و به کسی که واجب را ترک کرده به انجام آن دستور دهد.
یا مطمئن  انسان بداند  اگر  از قدرت و زور؛ پس  مرتبۀ سوم استفاده 
شود شخص بدون اعمال قدرت و زور واجب را بجا نمی آورد یا منکر را 
رها نمی کند، واجب است از قدرت و زور استفاده کند؛ به شرط آنکه از 

قدر الزم تجاوز ننماید.

مسأله 2885 - اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح 
کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع و با حصول شرایط 

آن صورت پذیرد و خودسرانه جایز نیست.
المسائل، قم: دفتر  علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، رساله توضیح 

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، 1386ش.، 506-505.
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س 1: مراتب امر به معروف و نهی از منکر را توضیح فرمایید؟
ج-  الف: شخص آمر عملی را انجام دهد که گناهکار بفهمد کار او نزد 
 بین گناهکار 

ً
آمر زشت است.  ب: امر و نهی با زبان. ج: انکار با دست مثال

و آالت گناه فاصله بیندازد.
علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 

آیت الله العظمی علوی گرگانی، 1393ش.، 240.

س 9: اگر بتوانیم از راه محبت امر به معروف و نهی از منکر کنیم 
بهتر است یا از قوه قهریه؟

با اخالق خوش و ادب اسالمی  تا جایی که ممکن است  البته  ج- 
امر به معروف و نهی از منکر شود و بیش از آن وظیفه حکومت اسالمی 

است.
به جا نمی آورد  وظیفه شوهری که همسرش واجبات دینی را  س2: 

چیست؟
او را  از منکر کند و نمی تواند  باید شوهر امر به معروف و نهی  ج- 

وادار به نماز کند.
علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 

آیت الله العظمی علوی گرگانی، 1393ش.، 238.

به  امر  اهمیت  زمینه  در  این قدر  اسالمی  روایات  در  اینکه   :6 س 
کید شده است آیا از وظایف حکومت هاست یا  معروف و نهی از منکر تأ

از وظایف مسلمین و مردم؟
ج- مقـــداری کـــه بایـــد از قـــوه قهریـــه اســـتفاده شـــود وظیفـــه 
حکومـــت اســـالمی و آن مقـــداری کـــه احتیـــاج بـــه قـــوه قهریـــه 

نـــدارد وظیفـــه همـــه مســـلمین اســـت.
علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 

آیت الله العظمی علوی گرگانی، 1393ش.، 239.

س 2: اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم باشد، 
آیا بدون اجازه حاکم شرع می توان اقدام کرد؟

ج- اگر موردی پیش بیاید که مستلزم ضرب و شتم باشد، الزم است 
که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 
آیت الله العظمی علوی گرگانی، 1393ش.، 240.

آیا می توانیم او را کتک  با کسی که فساد می کند  س 7: در برخورد 
بزنیم یا از وظایف دادگاه و حکومت است؟

انجام  باید  به قوه قهریه است حکومت  ج- در موردی که احتیاج 
می خورد  شراب  بالله  نعوذ  می بینیم  را  فردی  مثال  عنوان  به  دهد 

بزنیم. تازیانه  را  او  نمی توانیم 

علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، أجوبة المسائل، قم: دفتر حضرت 
آیت الله العظمی علوی گرگانی، 1393ش.، 241-240.

آن،  سند  و  بوده  آن  از  قبل  و  طوسی  شیخ  زمان  از  فقیه  والیت 
الحوادث  اما  »و  فرمودند:  که  است  زمان)عج(  امام  سخن  همان 
و  علیکم  حجتی  فانهم  حدیثنا  رواة  إلی  فیها  فارجعوا  الواقعة 
به  می آید  پیش  که  رخدادهایی  »در  یعنی  علیهم«  الله  حجة  انا 
و  شمایند  بر  من  حجت  آنان  زیرا  کنید  مراجعه  ما  حدیث  یان  راو
فقیه  والیت  معنای  همان  این  هستم.«،  آنان  بر  خدا  حجت  من 
به  تا  بود  خواهد  و  بوده  و  نمی رود  بین  از  فقیه  والیت  این  است، 
و  اساسی  مسئله  یک  فقیه  والیت  برسد.  زمان)عج(  امام  دست 
خمینی)ره(  امام  خود  ییم  بگو که  نیست  این گونه  و  است  ریشه دار 
آن را ابداع کرده باشد، بلکه امام مفهوم آن را روشن کردند. اکنون 
در  اما  دهند  نظر  امور  همه  در  می توانند  و  دارند  نیز والیت  مراجع 
مورد  و  شدند  انتخاب  رهبری  به  خامنه ای  آیت الله  که  کنونی  زمان 
ایشان  تا  است  فقیه  والیت  تابع  نظرات  همه  هستند،  مراجع  تأیید 
هم  امورات  اختیار  باشد،  یک صدا  مملکت  و  باشند  همه  سرآمد 

می کنیم. پیاده  را  ایشان  نظر  و  است  انقالب  معظم  رهبر  به دست 
با  تسنیم  اختصاصی  »مصاحبه  سیدمحمدعلی،  گرگانی،  علوی 

مرحوم آیت الله علوی گرگانی«، خبرگزاری تسنیم، در:
https://tn.ai/2682959 

https://tn.ai/2682959
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت اللـــه فاضـــل لنکرانـــی مرتبـــۀ ســـوم نهـــی از منکـــر را 
ــط  ــری از معصیـــت توسـ ــه جلوگیـ ــر اینکـ ــروط بـ ــرد، مشـ می پذیـ
ـــا  ـــد و بن ـــه باش ـــن مرحل ـــر ای ـــف ب ـــوده و متوق ـــی نب ـــی کاف ـــب قبل مرات
ـــرایط  ـــد جامع الش ـــام آن از مجته ـــرای انج ـــز ب ـــب نی ـــاط واج ـــر احتی ب

اجـــازه گرفتـــه شـــود. 
ــر  ــده »التعزیـ ــرات دو قاعـ ــی در تعزیـ ــل لنکرانـ ــه فاضـ آیت اللـ
ـــرد. ـــم« را می پذی ـــراه الحاک ـــا ی ـــر بم ـــّرم« و »التعزی ـــل مح ـــکل عم ل

آیت الله فاضل والیت مطلقه فقیه را قبول دارد.

مستندات
مسأله 2101: برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است و جایز 

نیست با حاصل شدن مقصود از مرتبۀ پایین، به مراتب دیگر عمل شود. 

مسأله 2110: مرتبۀ سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند یا 

اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی کند یا واجب را به جا نمی آورد مگر 
با اعمال زور و جبر، واجب است، لکن باید تجاوز از قدر الزم نکند.

مســـأله 2115: اگـــر متوقـــف باشـــد جلوگیـــری از معصیـــت، 
بـــر کتـــک زدن و ســـخت گرفتـــن بـــر شـــخص معصیـــت کار، و در 
مضیقـــه قـــرار دادن او، جایـــز اســـت، لکـــن الزم اســـت مراعـــات 
ـــه  ـــت ک ـــاط الزم آن اس ـــه احتی ـــر بلک ـــود و بهت ـــاده روی نش ـــود زی ش
در ایـــن امـــر و نظیـــر آن اجـــازه از مجتهـــد جامع الشـــرایط گرفتـــه 

ـــود. ش

موقوف  واجبات  أقامه  و  منکرات  از  جلوگیری  اگر   :2116 مسأله 
باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با 

حصول شرائط آن.
فاضل لنکرانی، محمد، رساله توضیح المسائل، سایت رسمی دفتر 

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به نشانی:
http://www.lankarani.com/cmn/bok/far/resale_far_
pre/resala.pdf

صص 342-340.

سؤال 930: مراتب امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید.
جـــواب: چـــون مقصـــود از امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر 
ـــل را  ـــن عم ـــب، ای ـــرك واج ـــرام و ت ـــل ح ـــب فع ـــه مرتک ـــت ک آن اس
ـــل ـ  ـــن عم ـــت از ای ـــار کراه ـــّرد اظه ـــه مج ـــر ب ـــس اگ ـــد، پ ـــرك کن ت
ولـــو بـــه اعـــراض و تـــرك معاشـــرت و مـــراوده ـ مرتکـــب، مرتـــدع 
ـــه  ـــر ب ـــه ام ـــت و ادای وظیف ـــی اس ـــد، کاف ـــی کن ـــرك م ـــود و ت ـــی ش م
ـــی  ـــر و نه ـــه ام ـــت ب ـــت و حاج ـــده اس ـــر ش ـــی از منک ـــروف و نه مع
ـــی از  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه اّول از ام ـــن، درج ـــت. و ای ـــتر نیس بیش

ـــت. ـــر اس منک
درجـــه دّوم از امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر آن اســـت کـــه 
ـــا  ـــرد ب ـــت نک ـــرك معصی ـــت، ت ـــار کراه ـــا اظه ـــر، ب ـــب منک ـــر مرتک اگ
ـــر  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــن او را ام ـــق و کالم حس ـــن خل حس
ـــس آن را  ـــد عک ـــروف و مفاس ـــل مع ـــر و فع ـــرك منک ـــح ت ـــد و مصال کن
ـــر  ـــد، و اگ ـــت کن ـــرك معصی ـــود و ت ـــه ش ـــب، متنّب ـــا مرتک ـــد ت ـــان کن بی
ـــرك کـــرد ادای  ـــت را ت ـــه شـــد و معصی ـــن مقـــدار مرتکـــب، متنّب ـــه همی ب

ـــت. ـــده اس ـــه ش وظیف
درجه سّوم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر معصیت 
کار، به زبان خوش و کالم حسن، ترك معصیت نکرد، با غلظت و کالم 
خشن و تعییر و سرزنش، امر و نهی کند. با مراعات ترتیب درجات زبری 

و خشونت.
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که  است  موردی  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  از  درجه چهارم 
معصیت کار، از درجات مذکوره، ترك معصیت نکند و مصّر باشد، در 
 احتمال عقالیی باشد 

ً
این صورت اگر بداند به زدن، ترك می کند و یا اقال

ر است و از ضرر به جان و مال و عرض خود یا مسلمان 
ّ
که زدن، مؤث

دیگری ایمن باشد، واجب است زدن به مقداری که ترك معصیت کند. 
به شرط آنکه منجّر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد، نشود. 
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل )فارسی(، سایت رسمی دفتر 

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به نشانی:
h t t p : / / w w w. l a n k a r a n i . c o m / f a r / b o k / v i e w.
php?ntx=037000 

با نامحرمان و پوشیدن  زنی از نظر روابط و معاشرت  سؤال 934: 
لباس به شیوه نامناسب پروایی ندارد و در این باره به حرفهای شوهر اعتنا 

نمی کند وظیفه شوهرش چیست؟
که  دیگری  هروسیله  به  یا  نصیحت  و  موعظه  با  است  جواب: الزم 
از معصیت کردن جلوگیری  ارشاد و  به احکام شرع  را  او  ممکن است 

کند.
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل )فارسی(، سایت رسمی دفتر 

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به نشانی:
h t t p : / / w w w. l a n k a r a n i . c o m / f a r / b o k / v i e w.
php?ntx=037000
1/232.

نیز  و  مجاز،  غیر  و  مبتذل  نوار  نگهداری  صرف  آیا   :1891 سؤال 
صرف نگهداری شراب، جرم و قابل تعزیر می باشد؟

ـــب  ـــور، موج ـــای مذک ـــداری چیزه ـــرف نگه ـــر، ص ـــواب: خی ج
ــدف از  ــه هـ ــود کـ ــوم شـ ــد معلـ ــه بایـ ــود. بلکـ ــی شـ ــر نمـ تعزیـ
ــه  ــر بـ ــل امـ ــی مراحـ ــد از طـ ــوده؟ و بعـ ــه بـ ــا چـ ــداری آنهـ نگهـ
ـــرایط  ـــع الش ـــد جام ـــی مجته ـــر قاض ـــر، اگ ـــی از منک ـــروف و نه مع
 تابـــع نصـــب اســـت.

ّ
باشـــد، طبـــق نظـــر خـــود عمـــل کنـــد. واال

سؤال 1892: در مورد پوشیدن طال توسط مردان و تظاهر به آن، با 
صرِف مشاهده توسط قاضی می توان تعزیر کرد یا خیر؟

ـــر  ـــِل ام ـــی مراح ـــس از ط ـــرام پ ـــاه و ح ـــه گن ـــر ب ـــواب: در تظاه ج
ـــرایط  ـــع الش ـــد جام ـــه مجته ـــی ک ـــر، قاض ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ب
ـــت،  ـــوب اس ـــر منص ـــد، و اگ ـــی کن ـــل م ـــود عم ـــر خ ـــق نظ ـــد، طب باش

ـــت. ـــب اس ـــع نص تاب

سؤال 1893: آیا جریمه و جزای نقدی، دین است یا مجازات؟ و در 

صورت نپرداختن جریمه از ناحیه محکوم، آیا می شود جریمه را تبدیل 
به حبس کرد؟

جواب: جریمه و جزای نقدی که بجای تعزیر بدنی است و حاکم 
دین  کرده  تبدیل  نقدی  جزای  به  را  بدنی  تعزیر  و  دانسته  صالح  شرع 

نیست. و حاکم می تواند آن را به حبس تبدیل کند.
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل )فارسی(، سایت رسمی دفتر 

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به نشانی:
h t t p : / / w w w. l a n k a r a n i . c o m / f a r / b o k / v i e w.
php?ntx=037000
1/498-499.

في  أو   
ً
مطلقا المعصیة  في  ثبوته  إلی   

ً
مضافا الثبوت  في  الوجه  و 

أبي  عن  جابر،  روایة  ینافیه  ال  القصاص  سقوط  و  الکبیرة،  خصوص 
جعفر )علیه الّسالم( في الرجل یقتل ابنه أو عبده قال: ال یقتل به، و لکن 
 و ینفی عن مسقط رأسه، بناء علی حملها علی کونه 

ً
 شدیدا

ً
یضرب ضربا

من مصادیق التعزیر بما یراه الحاکم.
الوسیلة  تحریر  شرح  فی  الشریعة  تفصیل  محمد،  لنکرانی،  فاضل 

)القصاص(، قم: مرکز فقه األئمة األطهار، 1380ش.، 153.
ه- ثبوت الوالیة المطلقة للفقیه في 

ّ
ولکّن الظاهر- کما یأتي في محل

اإلمام  ن 
ّ
یتمک والقّیم کما  ي 

ّ
المتول ن من نصب 

ّ
یتمک وأّنه  الغیبة،  عصر 

علیه السالم من نصبهما.
یر الوسیلة  یعة فی شرح تحر فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشر

)االجتهاد و التقلید(، قم: مرکز فقه األئمة األطهار، 1426ق.، 238.

س: هل ترون الوالیة المطلقة للفقیه؟
للفقیه  المطلقة  الوالیة  ثبوت  النقل  و  العقل  بمقتضی  الظاهر  ج: 

الجامع للشرائط.
اسوه،  انتشارات  قم:  السائلین،  أجوبة  محمد،  لنکرانی،  فاضل 

1416ق.، 134.

الجمیع،  علی  الفقیه  الولّي  حکم  طاعة  تجب  هل   :836 السؤال 
دونه؟ الجواب: طاعته واجبة علی الجمیع.

ّ
ذین ال یقل

ّ
حّتی علی ال

السؤال 837: هل تکون األحکام الصادرة من ولّي أمر المسلمین في 
الجمهوریة االسالمّیة االیرانّیة نافذة المفعول علی  مسلمي سائر البلدان؟ 
الجواب: األحکام الصادرة من الولي الفقیه إذا کانت لمنطقة خاّصة فهي 

واجبة لتلك المنطقة، و إذا کانت عاّمة فهي نافذة المفعول علی الجمیع.  
قلم،  امیر  قم:  )عربی(،  المسائل  مجمع  محمد،  لنکرانی،  فاضل 

1425ق.، 205.
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تبیین اجمالی دیدگاه
بازدارنده  و  دردناک  که زدن  منکر  از  نهی  مرتبۀ سوم  فیاض  آیت الله 
زبانی  سپس  و  قلبی  مرتبۀ  اینکه  به  مشروط  می پذیرد،  را  باشد  گناه  از 
بازدارنده نباشد و مؤثر واقع نشود. با این حال نباید زدن منجر به جرح 
اینکه  مگر  ضامن اند،  ناهی  و  آمر  ارتکاب،  صورت  در  و  شود  قتل  یا 
امام)ع( یا نایب وی انجام دهد؛ در صورتی که مفسده گناه آن شخص 

مهم تر از مفسده مجروح یا کشته شدن او باشد.
منهاج الصالحین به صورت کلی دربارۀ  آیت الله فیاض اگرچه در 
تعزیر نسبت به هر عمل حرامی نظر مثبت دارد، ولی در استفتائی راجع 
در  ایشان  نتیجه  در  نمی داند؛  تعزیر  موجب  را  آن  ریش،  تراشیدن  به 
کلیت و عمومیت این قاعده تردید دارد، هرچند مشخص نیست تا چه 

محدوده ای را قبول دارد.
اسالمی  حکومت  و  فقیه  مطلقه  والیت  به  قائلین  از  فیاض  آیت الله 
توسط فقیه به صورت محدود و با کمک نخبگان جامعه در عصر غیبت 
اکرم)ص(،  پیامبر  از  پس  است  معتقد  هرچند  است،  زمان)عج(  امام 
 
ً
مصداقا حکومتی  هیچ  امروز  تا  حسن)ع(  امام  و  امیرالمؤمنین)ع( 

اسالمی نبوده است.

مستندات
ـــة،  ـــن المعصی ـــرادع ع ـــم ال ـــرب المؤل ـــد بالض ـــکار بالی ـــة: اإلن الثالث
و لـــکل واحـــدة مـــن هـــذه المراتـــب مراتـــب أخـــف و أشـــد، و 
ـــکار  ـــار اإلن ـــإن کان إظه ـــب، ف ـــذه المرات ـــن ه ـــب بی ـــهور الترت المش
القلبـــي کافیـــا فـــي الزجـــر اقتصـــر علیـــه، و إال أنکـــر باللســـان، 
ـــمین  ـــر أن القس ـــن الظاه ـــده، و لک ـــر بی ـــك أنک ـــف ذل ـــم یک ـــان ل ف
ـــل  ـــا یحتم ـــي م ـــر أو الناه ـــار اآلم ـــدة فیخت ـــة واح ـــي مرتب ـــن ف األولی
ـــث  ـــم الثال ـــا القس ـــا، و أم ـــع بینهم ـــه الجم ـــد یلزم ـــا، و ق ـــر منهم التأثی
ـــي  ـــا- ف ـــوط- لزوم ـــن، و األح ـــر األولی ـــدم تأثی ـــی ع ـــب عل ـــو مترت فه
ـــد، إال إذا  ـــی األش ـــل إل ـــال ینتق ـــه، ف ـــن مراتب ـــب بی ـــم الترتی ـــذا القس ه

ـــف. ـــف األخ ـــم یک ل

)مســـألة 191(: إذا لـــم تکـــف المراتـــب المذکـــورة فـــي ردع 
الفاعـــل ، ففـــي جـــواز االنتقـــال إلـــی الجـــرح و القتـــل وجهـــان، 
ـــو  ـــر عض ـــی کس ـــف عل ـــذا إذا توق ـــدم، و ک ـــا الع ـــوالن أقواهم ـــل ق ب
ـــاج أو  ـــلل أو اعوج ـــو کش ـــة عض ـــا أو إعاب ـــل أو غیرهم ـــد أو رج ـــن ی م
ـــی  ـــرب إل ـــك، و إذا أدی الض ـــواز ذل ـــدم ج ـــوی ع ـــإن األق ـــا، ف نحوهم
ذلـــك خطـــأ أو عمـــدا فاألقـــوی ضمـــان اآلمـــر و الناهـــي لذلـــك، 
ـــأ إن  ـــدا و الخط ـــة إن کان عم ـــة العمدی ـــکام الجنای ـــه أح ـــري علی فتج
ـــی  ـــب عل ـــك إذا کان یترت ـــه ذل ـــام و نائب ـــوز لإلم ـــم، یج ـــأ. نع کان خط
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معصیـــة الفاعـــل مفســـدة أهـــم مـــن جرحـــه أو قتلـــه، و حینئـــذ ال 
ـــه. ـــان علی ضم

فیاض، محمداسحاق، منهاج الصالحین، قم: دفتر آیت الله العظمی 
فیاض، بی تا، 2/ 95-94.

سوم: امر و نهی با دست، مثل زدن شدید با دست که مانع معصیت 
گردد.

در هـــر یـــك از ایـــن مراتـــب، مراتبـــی شـــدید و ضعیـــف قـــرار 
دارد کـــه بنابـــر مشـــهور بایـــد ترتیـــب مراعـــات شـــود، اگرچـــه 
 دو قســـم اول در یـــك مرتبـــه هســـتند، بنابرایـــن شـــخص 

ً
ظاهـــرا

ــاب  ــر دارد انتخـ ــال تأثیـ ــه احتمـ ــدام را کـ ــر کـ ــر اســـت هـ مخّیـ
ـــۀ  ـــا دو مرتب ـــود ب ـــر مقص ـــد. اگ ـــع کن ـــر دو جم ـــن ه ـــا بی ـــد ی نمای
ـــرد و الزم  ـــره بگی ـــوم به ـــۀ س ـــد ازمرتب ـــد، بای ـــت نیای ـــه دس ـــی ب قبل
ـــت  ـــا کفای ـــود و ب ـــه ش ـــز ترتیـــب مالحظ ـــه نی ـــن مرتب اســـت در ای

مرتبـــۀ خفیـــف، نبایـــداز مرتبـــۀ شـــدید اســـتفاده شـــود.

مجروح  کشتن،  نیفتد،  مؤثر  مذکور  مراتب  اگر   )1301 )مسأله   
کردن، شکستن عضو و معیوب کردن آن بنابر اقوی جایز نیست و اگر 
زدن منجر به جرح و شکستن عضو گردد چه عمدی باشد چه سهوی 
در معصیت  اگر  البته  است،  و ضامن  او جاری شده  بر  احکام ضمان 
مفسده ای مهمتر از زخمی شدن یاکشتن باشد، امام علیه السالم ونایب 

او می توانند به این کار اقدام کنند.
دفتر  قم:  المسائل،  توضیح  رساله  محمداسحاق،  فیاض، 

آیت الله العظمی فیاض، 322.

هذه  و  المعصیة،  عن  الرادع  المؤلم  بالضرب  بالید  اإلنکار  الثالثة: 
المرتبة مترتبة علی عدم تأثیر المرتبتین األولیین.

مؤسسة  کویت:  المستحدثة،  المسائل  محمداسحاق،  فیاض، 
محمد رفیع حسین، 1426ق، 128.

سؤال )984(: هل من الواجب علي أن أمنع زوجتي من اإلستماع 
إلی األغاني، وهل أتحمل ذنب إذا لم أجبر زوجتي علی الحجاب؟

الجواب: یجب علیك األمر بالمعروف، والنهي عن المنکر، والسیما 
بالنسبة إلی عائلتك. 

فیاض، محمداسحاق، االستفتائات الشرعیة، بی جا: الکلمة الطیبة، 
1434ق.، 2/ 339.

خود  فرزندان  و  همسر  به  را  حجاب  که  دارد  اجازه  مرد  آیا  سوال: 
تحمیل کند؟

او  بر  ایشان  ارشاد  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  باب  از  جواب: 
واجب است.

اطالع رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  محمداسحاق،  فیاض، 
دفتر آیت الله العظمی حاج شیخ محمداسحاق فیاض، به نشانی: 

h t t p : / / f a . a l f a y a d h . o r g / q u e st i o n s c a t e g o -
ry/56b8633678d4397768b9b226

آیت الله فیاض با اشاره به مشکل بی حجابی و بدحجابی در ایران و 
گسترش فرهنگ حجاب در بسیاری از کشورهای اسالمی، برای بهبود 
وضعیت حجاب توجه به سه نکته را مورد تاکید قرار داد، اول استفاده 
ترویج  برای  گروهی  رسانه های  و  تلویزیون  رادیو  ظرفیت  از  مناسب 
حجاب، دوم پرهیز از بکارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب که 
موثر نیست. سوم بازگشت علما و وعاظ به جایگاه تاثیرگذار سابق خود 
در تربیت دینی جامعه و پایان دادن به میدان داری دیگر اصناف به جای 

عالمان در مجالس و مجامع دینی.
حجاب  دربارۀ  فیاض  آیت الله  »توصیه های  محمداسحاق،  فیاض، 
اجتهاد،  شبکه  سایت  مردم«،  به  نسبت  دولت  کارگزاران  اهتمام  و 

به نشانی: 
http://ijtihadnet.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d-
b%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d-
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b%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80
% 8 c % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 7 -
%d9%81%db%8c%d8%a7%d8%b6-%d8%af%-
d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-
%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/

عامدا،  عالما  إلهیا  واجبا  ترك  أو  محّرما  فعل  من   :)924 )مسألة 
فعلی الحاکم الشرعي ان یعّزره دون الحد الشرعي، حسب ما یراه فیه 
من المصلحة، علی اساس اّن في تطبیق هذه العقوبة علی کل عاص و 
متمّرد، تأثیر کبیر في ردع الناس و اصالح المجتمع و التوازن و ایجاد 
موجب  یثبت  و  للشارع،  االهّم  و  القصوی  الغایة  هو  الذي  فیه  األمن 
التعزیر بشهادة شاهدین، و باالقرار، و هل للحاکم الشرعي تطبیق تلك 

العقوبة بمقتضی علمه؟ و الجواب: نعم، له ذلك اذا رأی مصلحة.
فیاض، محمداسحاق، منهاج الصالحین، قم: دفتر آیت الله العظمی 

فیاض، بی تا، 3/ 316-315.

سوال:  هل یوجب حلق اللحیة التعزیر؟
جواب: الیوجب التعزیر.

اطالع رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  محمداسحاق،  فیاض، 
دفتر آیت الله العظمی حاج شیخ محمداسحاق فیاض، به نشانی:

h t t p : / / a r . a l f a y a d h . o r g / q u e st i o n s / 5 7 d ff -
31564ca4a610470cb09

و أمـــا فـــي زمـــن الغیبـــة فهـــي متمثلـــة فـــي الفقیـــه الجامـــع 
ـــة  ـــالص و الصرام ـــة و اإلخ ـــة و األمان ـــة و العدال ـــرائط: کاألعلمی للش
ـــوازن بیـــن  ـــة و الت ـــدأ العدال ـــة و تحقیـــق مب ـــذ األحـــکام اإللهی فـــي تنفی
ـــتعمال  ـــت و اس ـــا کان ـــة مهم ـــة أي جه ـــدون مجامل ـــة ب ـــات األم طبق
صالحیتـــه للتشـــریع بصفـــة ثانویـــة فـــي حـــدود منطقـــة الفـــراغ 
ـــا  ـــإذا فرضن ـــذا ف ـــی ه ـــد. و عل ـــروف البل ـــت و ظ ـــة الوق ـــب حاج حس
ــة اإلســـالمیة  ــادر علـــی تشـــکیل الحکومـ ــه المذکـــور قـ أن الفقیـ
ـــن  ـــودة ال م ـــر موج ـــق غی ـــبة و العوائ ـــروف مناس ـــت الظ ـــا إذا کان کم
ـــاء   بإنش

ً
ـــام أوال  القی

ً
ـــرعا ـــه ش ـــب علی ـــارج وج ـــن  الخ ـــل و ال م الداخ

مجلـــس الشـــوری المؤلـــف مـــن العلمـــاء البارزیـــن و المفکریـــن 
ــاء البلـــد ثـــّم  ــاء المخلصیـــن مـــن کافـــة أنحـ و الخبـــراء و األمنـ
ـــراد  ـــن األف ـــة م ـــکیل الحکوم ـــول تش ـــه ح ـــم بموضوعی ـــاورة معه المش
ذوي الخبـــرة و الکفـــاءة و اللیاقـــة و اإلیمـــان و اإلخـــالص، ألنهـــا 

المیـــزان و المعیـــار فـــي الحکومـــة اإلســـالمیة الشـــرعیة.
اإلسالمیة،  الحکومة  منهج  فی  األنموذج  محمداسحاق،  فیاض، 

بی جا: دفتر آیت الله العظمی فیاض، بی تا، 18-17.

فالنتیجة: ان المتفاهم العرفي من الروایة ان أمر االمام بافطار ذلك 
الیوم بعنوان الوظیفة علی أساس الوالیة کنایة عن ان هذا الیوم عید، و 
بما ان من بیده األمر في زمن الغیبة هو المجتهد الجامع للشرائط فله أن 

یتصدی ذلك األمر.
ـــن  ـــم یک ـــو ل ـــم ل ـــم الحاک ـــوذ حک ـــر ان نف ـــه یظه ـــك کل ـــن ذل و م
ـــرعیة  ـــة الش ـــك ان الحکوم ـــد ذل ـــوط، و تؤک ـــه أح ـــبهة ان ـــال ش ـــوی ف أق
ـــا، و  ـــر عنه ـــر آخ ـــا تعبی ـــث أنه ـــالة حی ـــداد الرس ـــد بامت ـــالمیة تمت االس
ـــة  ـــر العصم ـــن کعص ـــد معی ـــدودة بأم ـــت مح ـــا لیس ـــوم أنه ـــن المعل م
ـــر  ـــي کل عص ـــد ف ـــال ب ـــذا ف ـــی ه ـــة. و عل ـــوم القیام ـــی ی ـــد إل ـــل تمت ب
ـــق الرســـالة ان أمکـــن، و هـــو منحصـــر  مـــن وجـــود شـــخص یقـــوم بتطبی
ـــه  ـــت ل ـــإذا اتیح ـــرائط، ف ـــع للش ـــد الجام ـــة بالمجته ـــر الغیب ـــي عص ف
فرصـــة التطبیـــق کال أو بعضـــا وجـــب أن یقـــوم بـــه، و مـــن الواضـــح 
ـــق  ـــة التطبی ـــوت والی ـــاذن ثب ـــة، ف ـــدون الوالی ـــن ب ـــه ال یمک ـــام ب ان القی
ـــل  ـــی دلی ـــاج إل ـــا و هکـــذا ال یحت ـــا و سیاســـیا و اقتصادی ـــا و فردی اجتماعی
ـــماویة،  ـــالة الس ـــداد الرس ـــة بامت ـــة العام ـــداد للوالی ـــي امت ـــل ه ـــاص، ب خ

ـــة. ـــدود ضیق ـــي ح ـــن ف و لک
فیاض، محمداسحاق، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، بی جا: 

دفتر آیت الله العظمی فیاض، بی تا، 5/ 189.
إقامة  وهل  المتصدي؟  الفقیه  صالحیات  حدود  هي  ما  سوال: 

الحکومة من ضمنها؟
الجواب: إقامة الحکومة اإلسالمیة علی نهج اإلسالم غیر ممکنة في 

العصر الحاضر.
اطالع رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  محمداسحاق،  فیاض، 

دفتر آیت الله العظمی حاج شیخ محمداسحاق فیاض، به نشانی: 
h t t p : / / a r . a l f a y a d h . o r g / q u e st i o n s / 5 7 d ff -
31264ca4a610470c751

ما المراد من المقولة المشهورة )الفصل بین السیاسة والدین(؟
السیاســـة المتداولـــة بیـــن الحکومـــات والـــدول فـــي العالـــم ال 
ـــة  ـــا الذاتی ـــة مصالحه ـــي کل حکوم ـــع ف ـــا تتب ـــن ألنه ـــا بالدی ـــة له صل
ـــي  ـــالمیة وه ـــة اإلس ـــي الحکوم ـــة ف ـــم السیاس ـــا، نع  وعالمی

ً
ـــا إقلیمی

الحکومـــة التـــي تقـــوم بکافـــة أجهزتهـــا ومکوناتهـــا علـــی أســـاس 
ـــود  ـــن ال وج ـــن ولک ـــن الدی ـــه م ـــریك ل ـــده ال ش ـــه وح ـــة لل الحاکمی
لهـــذه الحکومـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر فـــي أي بقعـــة مـــن بقـــاع 

األرض.
اطالع رسانی  رسمی  سایت  »استفتائات«،  محمداسحاق،  فیاض، 
)نسخه  فیاض  محمداسحاق  شیخ  حاج  آیت الله العظمی  دفتر 

قدیمی(، به نشانی:
http://alfayadh.org/ar/#post?type=post&id=6045
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت اللـــه گلپایگانـــی مرتبـــۀ آخـــر نهـــی از منکـــر کـــه در آن از 
ــه  ــرد، مشـــروط بـ ــود را می پذیـ ــتفاده می شـ ــه اسـ ــوه قهریـ زدن و قـ

ـــد. ـــده باش ـــع نش ـــر واق ـــی مؤث ـــب قبل ـــه مرات اینک
ـــّرم« و  ـــل مح ـــکل عم ـــر ل ـــده »التعزی ـــی دو قاع ـــه گلپایگان آیت الل
ـــخص  ـــوص ش ـــول دارد و در خص ـــم« را قب ـــراه الحاک ـــا ی ـــر بم »التعزی
ـــد  ـــل، معتق ـــن عم ـــر ای ـــرار ب ـــورت اص ـــرعی در ص ـــاب ش ـــد حج فاق

اســـت می تـــوان او را تعزیـــر کـــرد.
ـــت  ـــای والی ـــه معن ـــه را ب ـــه فقی ـــت مطلق ـــی والی ـــه گلپایگان آیت الل
فقیـــه در امـــوری کـــه نیـــاز بـــه حکومـــت بـــرای اجـــرای محـــض 

شـــریعت اســـت می پذیـــرد.

مستندات
مســـأله 2867 - درجـــه چهـــارم از امـــر بـــه معـــروف و نهـــی 
از منکـــر آن اســـت کـــه معصیـــت کار، از درجـــات مذکـــوره، تـــرك 

ــد  ــر بدانـ ــد. در ایـــن صـــورت اگـ ــر باشـ ــد و مصـ معصیـــت نکنـ
بـــه زدن، تـــرك می کنـــد و یـــا اقـــال احتمـــال عقالئـــی باشـــد کـــه 
ـــا  ـــود ی ـــرض خ ـــال و ع ـــان و م ـــه ج ـــرر ب ـــت و از ض ـــر اس زدن، مؤث
ـــه  ـــداری ک ـــه مق ـــت زدن ب ـــب اس ـــد واج ـــن باش ـــری ایم ـــلمان دیگ مس
تـــرك معصیـــت کنـــد بـــه شـــرط آن کـــه منجـــر بـــه جـــرح و قتـــل 

نشـــود.
ــم: دار  ــائل، قـ ــح المسـ ــیدمحمدرضا، توضیـ ــی، سـ گلپایگانـ

الکریـــم، 1413ق.، 492-491. القـــرآن 

ــان و  ــا نامحرمـ ــرت بـ ــط و معاشـ ــر روابـ ــی از نظـ س 15: زنـ
ـــاره  ـــن ب ـــدارد و در ای ـــی ن ـــروزه، پروای ـــیوه ام ـــه ش ـــاس ب ـــیدن لب پوش
ـــت؟. ـــوهرش چیس ـــه ش ـــد وظیف ـــاء نمی کن ـــوهر اعتن ـــای ش ـــه حرفه ب

ـــری  ـــیله دیگ ـــر وس ـــا به ـــت ی ـــه و نصیح ـــا موعظ ـــت ب ج- الزم اس
کـــه ممکـــن اســـت او را بـــه احـــکام شـــرع، ارشـــاد و از معصیـــت 

ـــد. ـــری نماین ـــردن جلوگی ک
گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 

.517  /1 الکریـــم، 1409ق.،  القـــرآن 
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ــی از  ــروف و نهـ ــه معـ ــر بـ ــارم از امـ ــه چهـ ــأله 33- درجـ مسـ
ـــوره،  ـــات مذک ـــت کار، از درج ـــه معصی ـــت ک ـــوردی اس ـــر در م منک
ـــد  ـــر بدان ـــورت اگ ـــن ص ـــد، در ای ـــّر باش ـــد و مص ـــت نکن ـــرك معصی ت
 احتمـــال عقالئـــی باشـــد کـــه 

ّ
بـــه زدن، تـــرك می کنـــد و یـــا اقـــال

ـــا  ـــود ی ـــرض خ ـــال و ع ـــان و م ـــه ج ـــرر ب ـــت و از ض ـــر اس
ّ
زدن، مؤث

ـــه  ـــداری ک ـــه مق ـــت زدن ب ـــب اس ـــد واج ـــن باش ـــری ایم ـــلمان دیگ مس
تـــرك معصیـــت کنـــد بشـــرط آن کـــه منجـــّر بـــه جـــرح و قتـــل یـــا 

ـــود. ـــه دارد نش ـــه دی ـــودی ک ـــرخی و کب س

س 36- تنبیه دانش آموزان جائز است یا نه؟.
ـــاد،  ـــری از فس ـــر و جلوگی ـــی از منک ـــوارد نه ـــّی در م ـــا اذن ول ج - ب
ـــز  ـــرور، جائ ـــدار ض ـــه مق ـــار ب ـــود اقتص ـــه وارد نش ـــه دی ـــوی ک ـــه نح ب

ـــت. اس
گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 

.523  /1 1409ق.،  الکریـــم،  القـــرآن 

ـــار  ـــرعی، در انظ ـــاب ش ـــت حج ـــدون رعای ـــه ب ـــی را ک س 85- زن
ـــوان  ـــاه، می ت ـــر گن ـــرار وی ب ـــراز اص ـــدون اح ـــا ب ـــردد آی ـــر می گ ظاه

ـــر؟ ـــا خی ـــرد ی ـــر ک تعزی
ج  - با فرض این که بنا دارد ادامه دهد می توان او را تعزیر نمود.

گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 
.211-210  /3 1409ق.،  الکریـــم،  القـــرآن 

س 99- در گناهانی که برای حاکم شرع حق و یا وظیفه تعزیر است 
ق خواهد بود و یا این که به وسیله حبس و یا 

ّ
آیا تعزیر تنها به وسیله شال

جریمه نقدی هم جایز است؟
ـــل  ـــی دلی ـــت ول ـــز اس ـــوارد جای ـــض م ـــس در بع ـــه حب ـــر ب ج - تعزی

ـــیده. ـــر نرس ـــدی بنظ ـــه نق ـــواز جریم ـــر ج ب

س 100- چـــه نـــوع کارهائـــی موجـــب تعزیـــر می شـــود آیـــا 
ــا  ــی و یـ ــن راهنمایـ ــل قوانیـ ــی از قبیـ ــن حکومتـ ــات قوانیـ فـ

ّ
تخل

ـــف از 
ّ
نرخهایـــی کـــه بـــرای کاالهـــا تعییـــن نموده انـــد و یـــا تخل

ـــب  ـــت موج ـــب اس ـــه آن واج ـــل ب ـــه عم ـــدی ک ـــن عق ـــرط در ضم ش
ــر؟ ــا خیـ ــود یـ ــر می شـ تعزیـ

 معّینی برای آنها ذکر نشده باشد.
ّ

ج - تعزیر در معاصی کبیره ای است که حد
گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 

.213 الکریـــم، 1409ق.، 3/  القـــرآن 

ـــن ده  ـــر را بی ـــزان تعزی ـــره می ـــات معتب ـــی از روای س 104- در بعض
ـــه  ـــر ب ـــا تعزی ـــت آی ـــوده اس ـــان فرم  بی

ّ
ـــد ـــر از ح ـــا کمت ـــت و ی ـــا بیس ت

ـــر؟ ـــا خی ـــد ی ـــروع می باش ـــه مش ـــر از ده ضرب کمت
ج - تعزیر بنظر حاکم شرع جامع الشرائط است.

گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 
.214 الکریـــم، 1409ق.، 3/  القـــرآن 

ـــه  ـــوری ک ـــام ام ـــر تم ـــه، ب ـــت فقی ـــه والی ـــود ک ـــتفاده می ش ... اس
ـــد. ـــت می باش ـــد ثاب ـــر باش ـــی ام ـــم و وال ـــد حاک ـــی آن بای

ّ
متول

گلپایگانـــی، ســـیدمحمدرضا، مجمـــع المســـائل، قـــم: دار 
.396  /1 الکریـــم، 1409ق.،  القـــرآن 

ال یبعـــد أن یقـــال إن حفـــظ أمـــوال مـــن ال ولـــي لـــه والقیـــام 
ــاع  ــة االجتمـ ــة بسیاسـ ــة المربوطـ ــور العامـ ــن األمـ ــه مـ بمصالحـ
ـــوع  ـــوب الرج ـــاء ووج ـــة الفقه ـــا والی ـــت فیه ـــع الثاب ـــظ المجتم وحف

إلیهـــم فـــي أمثالهـــا.
ـــة،  ـــه الوالی ـــن ل ـــی م ـــة إل ـــیدمحمدرضا، الهدای ـــی، س گلپایگان

قـــم: المطبعـــة العلمیـــة، 1383ق.، 52.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت اللـــه مدرســـی مرتبـــۀ آخـــر نهـــی از منکـــر کـــه اســـتفاده 
ــه  ــه اینکـ ــروط بـ ــرد، مشـ ــت را می پذیـ ــه اسـ ــوه قهریـ از زور و قـ
مراتـــب قبلـــی تأثیـــر نداشـــته باشـــد و از آســـان ترین روش شـــروع 
ـــارۀ  ـــرد. درب ـــازه بگی ـــد اج ـــب از مجته ـــاط واج ـــر احتی ـــا ب ـــد و بن کن
ـــی  ـــای قرآن ـــق آموزه ه ـــد مطاب ـــح می کن ـــتفتائی تصری ـــاب در اس حج
ـــک  ـــن کم ـــدال احس ـــنه و ج ـــه حس ـــت و موعظ ـــت از حکم می بایس
ــر  ــاذ تدابیـ ــا اتخـ ــد بـ ــار بایـ ــتفاده از اجبـ ــۀ اسـ ــت و در مرتبـ گرفـ

علمـــی و اجـــازه مجتهـــد عمـــل کـــرد. 
ـــالم  ـــکام اس ـــرای اح ـــرای اج ـــه ب ـــت فقی ـــی والی ـــه مدرس آیت الل
ـــن  ـــه قوانی ـــرام ب ـــزوم احت ـــول دارد. او ل ـــردم را قب ـــاب م ـــه انتخ ـــوط ب من
ـــت  ـــرش اقام ـــا پذی ـــخص ب ـــت ش ـــد اس ـــول دارد و معتق ـــورها را قب کش
ـــت  ـــن را رعای ـــن قوانی ـــه ای ـــد ک ـــد می ده ـــع تعه ـــور، در واق ـــک کش ی

ـــد. ـــد بمان ـــه آن پای بن ـــد ب ـــه عه ـــاء ب ـــزوم وف ـــق ل ـــد مطاب ـــد و بای کن

مستندات
ـــتخدام  ـــاء اس ـــاز الفقه ـــان أج ـــئ باللس ـــدع المخط ـــم یرت 6. وإذا ل
ـــه  ـــة بین ـــدأ بالحیلول ـــر، ویب ـــر فاألیس ـــة األیس ـــع رعای ـــده، م ـــوة ض الق
وبیـــن المنکـــر کأخـــذ یـــده عـــن کأس الخمـــرة، أو عـــن الضـــرب 
ـــر  ـــراق الخم ـــر )إه ـــة المنک ـــم آل ـــع فبتحطی ـــم ینف ـــإن ل ـــق، ف ـــر ح بغی
ـــة،  ـــب الحاج ـــه حس ـــدع فبضرب ـــم یرت ـــإْن ل ـــار(، ف ـــة القم ـــر آل وکس
ـــی  ـــك إل ـــي کل ذل ـــوع ف ـــي الرج ـــي یقتض ـــاط الوجوب ـــن اإلحتی ولک
ــدم  ــر، وعـ ــر ومصـ ــي کل عصـ ــد الواجـــب فـ ــي تحدیـ ــه فـ الفقیـ
 
ً
ـــا ـــة وحفاظ  للفتن

ً
ـــك درءا  وذل

ً
ـــا ـــة رأس ـــذه المرتب ـــن به ـــادرة المؤم مب

ـــع. ـــي المجتم ـــام ف ـــی النظ عل
7. إذا کان المنکـــر مـــن الفواحـــش؛ کقتـــل النفـــس المحترمـــة، 
واغتصـــاب امـــرأة واالعتـــداء علـــی المؤمنیـــن، فالظاهـــر وجـــوب 
ـــاوز  ـــزم تج ـــو الت ـــی ول ـــوة، حت ـــکار بالق ـــی اإلن ـــلم إل ـــادرة کل مس مب
ـــه أو  ـــس علی ـــدي أو التجس ـــت المعت ـــام بی ـــات؛ کاقتح ـــض الحرم بع
ـــه  ـــدم قیام ـــة ع ـــي حال ـــة ف ـــوع الجریم ـــي وق ـــك، إن خش ـــبه ذل ـــا أش م

ـــکار. ـــب اإلن بواج
ـــیلة  ـــت الوس ـــرب، وکان ـــی بالض ـــئ حت ـــدع المخط ـــم یرت 8. إذا ل
ــرورة  ــاء ضـ ــد رأی الفقهـ ــه، فقـ ــه أو قتلـ ــه جرحـ ــدة لردعـ الوحیـ
االســـتیذان مـــن حاکـــم الشـــرع، وهـــو کذلـــك حســـب التفصیـــل 
 
ً
ــا ــم یکـــن ممکنـ ــرة ولـ ــة کبیـ ــو کانـــت الجریمـ ــی لـ ــادم. بلـ القـ
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االســـتیذان وجبـــت المبـــادرة مـــع رعایـــة األهـــم فالمهـــم کمـــا 
 فـــي القتـــل واالعتـــداء.

ً
ســـبق آنفـــا

9. یجـــوز للفقیـــه العـــادل التصـــدي لأمـــر والنهـــي فـــي 
کافـــة مراتبـــه، وإقامـــة الحـــدود الشـــرعیة إذا توافـــرت لـــه شـــروطه 
ـــن  ـــه، وم ـــاعدتهم ل ـــه ومس ـــن حول ـــاف المؤمنی ـــن التف ـــة؛ م الموضوعی
ـــوز  ـــذا یج ـــان. وهک ـــن الزم ـــن فت ـــور وم ـــالطین الج ـــن س ـــن م األم

لمـــن یـــأذن لـــه الفقیـــه وذلـــك فـــي حـــدود اإلذن.
مدرســـی، ســـیدمحمدتقی، الفقـــه اإلســـالمی )الرســـالة 

العملیـــة(، بیـــروت: مرکـــز العصـــر، 1431ق.، 1/ 567.

اإلجبار علی الحجاب :
ـــع  ـــل م ـــي التعام ـــل ف ـــلوب األمث ـــو األس ـــا ه ـــؤال )824(: م س
ــر  ــة الظواهـ ــن جملـ ــاب، فمـ ــن الحجـ ــي ال یرتدیـ ــاء اللواتـ النسـ
ـــو  ـــراق ه ـــدن الع ـــض م ـــي بع ـــرة ف ـــة األخی ـــي اآلون ـــت ف

ّ
ـــي تفش الت

ـــاب،  ـــداء الحج ـــی إرت ـــلمات عل ـــر المس ـــی غی ـــاء وحت ـــار النس إجب
واالعتـــداء علـــی مـــن ال تمتثـــل، ویصـــل االعتـــداء إلـــی القتـــل 
تحـــت ذریعـــة األمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنکـــر، فنرجـــو 

بیـــان حکـــم االعتـــداء علـــی تلـــك النســـوة.
َمِة َو 

ْ
ِحک

ْ
 ِبال

َ
ـك الجواب: قال الله سـبحانه وتعالی: اْدُع ِإلی َسـبیِل َربِّ

َحَسـَنِة. إنـکار المنکر بالقلـب واجب، والنهي عنه باللسـان 
ْ
ـِة ال

َ
َمْوِعظ

ْ
ال

 حسـب شـروط األمـر بالمعروف 
ً
)أو بـکل وسـیلة إبالغیة( واجب أیضا

والنهـي عـن المنکر، أمـا اإلنـکار بالیـد واللجوء إلـی التدابیـر العملیة 
فاإلحتیـاط یقتضـي الرجـوع فـي ذلـك إلـی الفقیه فـي تحدیـد المرتبة 
 وذلك 

ً
الواجبـة منـه فـي کل عصر ومصـر، وعـدم مبـادرة المؤمن رأسـا

 علـی النظام فـي المجتمع.
ً
 للفتنـة وحفاظـا

ً
درءا

مدرســـی، ســـیدمحمدتقی، االســـتفتائات، بیـــروت: مرکـــز 
.277  /2 1433ق.،  العصـــر، 

ـــه  ـــا ولکن ـــه محارب ـــخص بنفس ـــن الش ـــم یک ـــو ل ـــألة 23(: ل )مس
ـــزر  ـــة ویع ـــد المحارب ـــر ح ـــد المباش ـــة یح ـــارب للمحارب ـــر المح أخب

ـــرعي  ـــم الش ـــراه الحاک ـــا ی ـــب م ـــر حس المخب
مدرســـی، ســـیدمحمدتقی، الفقـــه اإلســـالمی تعلیقـــات علـــی 
العـــروة الوثقـــی و مهـــذب األحـــکام، بیـــروت، دار القـــارئ، 

.402  /4 1427ق.، 

رأیکم في والیة الفقیه : 
سؤال )41(: هل ترون والیة الفقیه؟.

الجواب: نظام والیة الفقیه الجامع للشرائط من أفضل أنظمة الوالیة 
لو تم تطبیقه بالشکل الصحیح وانتخاب الناس.

مدرســـی، ســـیدمحمدتقی، االســـتفتائات، بیـــروت: مرکـــز 
.47  /1 1433ق.،  العصـــر، 

تطبیق والیة الفقیه : 
سؤال )22(: کیف هي الصیغة التي ترونها لوالیة الفقیه ولو ببیان المعالم 

العامة أو باإلرجاع إلی کتبکم إن أمکن؟
الجواب: األساس هو کون إدارة شؤون الناس تحت إشراف أو مباشرة 
لذلك  التطبیقي  الشکل  أما  الله،  أنزل  بما  یحکم  الذي  العادل  الفقیه 
 والعقد وخبراء األمة، 

ِّ
فیعود إلی انتخاب الناس حسب اقتراح أهل الحل

وقد یختلف الشکل التطبیقي من مکان آلخر.
العصر،  مرکز  بیروت:  االستفتائات،  سیدمحمدتقی،  مدرسی، 

1433ق.، 2/ 46.

احترام قوانین الدول: 
 
ً
سؤال )1344(: هل یجب إحترام قوانین الجمهوریة الهندیة؟ علما

بأّن الهند دولة غیر مسلمة! واحترامي للقانون یسبب لي خسارة مادیة؟
الجواب: إذا کنَت دخلَت البالد بعد التعّهد لهم باحترام قوانینهم )وهذا 
منح لك( فالمسلم ملتزم بعهده.

ُ
التعّهد موجود ضمن تأشیرة الدخول التي ت

العصر،  مرکز  بیروت:  االستفتائات،  سیدمحمدتقی،  مدرسی، 
1433ق.، 2/ 443.
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سیدشهاب الدین مرعشی نجفی 34
تبیین اجمالی دیدگاه

نویسـنده بـه رسـاله فارسـی و اسـتفتائات آیت اللـه مرعشـی نجفی 
متأسـفانه دسـت نیافـت. از آیت اللـه مرعشـی نجفـی دو اثـر فقهـی 
فقهـی  اثـر  دو  همچنیـن  و  قصـاص  و  سـرقت  بـاب  در  اسـتداللی 
فتوایـی؛ یکـی رسـاله توضیـح المسـائل عربـی وی بـه نـام منهـاج 
المؤمنیـن و دومـی حاشـیة العـروة الوثقـی نـزد نگارنـده دسـتیاب 
از منکـر  نهـی  و  بـه معـروف  امـر  بـه مقولـه  بـود کـه در هیچ کـدام 
پرداختـه نشـده بـود. در بـاب تعزیـرات ایشـان در رسـاله عربـی قائل 
بـه قاعـده »التعزیـر لـکل عمـل محـّرم بمـا یـراه الحاکم« اسـت؛ در 
می توانـد  حجـاب  کشـف  ماننـد  گناهـی  قاعـده،  ایـن  طبـق  نتیجـه 
بـه  را  او  شـرعی  حاکـم  اینکـه  بـه  مشـروط  باشـد،  تعزیـر  مشـمول 

تعزیـر کنـد. مقـداری کـه مصلحـت می بینـد 

مستندات
ـــه جـــل و عـــال یثبـــت 

ّ
کل مـــا فیـــه التعزیـــر مـــن حقـــوق الل

ـــب  ـــا أو ارتک ـــرك واجب ـــن ت ـــن، و کل م ـــاهدین عدلی ـــرار و بش باإلق
ـــراه  ـــا ی ـــد بم ـــو دون الح ـــره، و ه ـــرعي تعزی ـــم الش ـــا، فللحاک حرام

مـــن مصلحـــة.
قم: کتابخانه  المؤمنین،  منهاج  مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، 

عمومی آیت الله مرعشی نجفی، 1406ق.، 2/ 275.
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت اللــه مــکارم شــیرازی مرتبــۀ ســوم نهــی از منکــر را می پذیــرد، 
ــه جــرح  ــه زور منجــر ب ــه اینکــه در مــواردی کــه توســل ب مشــروط ب
می شــود، اجــازه مجتهــد جامع الشــرایط الزم اســت. در ایــن مــوارد، 
ــکارم  ــه م ــدام دارد. آیت الل ــه و اق ــه مداخل ــالمی وظیف ــت اس حکوم
ــل  ــرد. او قائ ــرم« را می پذی ــل مح ــکل عم ــر ل ــده »التعزی  قاع

ً
ــرا ظاه

بــه والیــت مطلقــه فقیــه اســت.

مستندات
ــی دارد  ــر مراتب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــأله 2419ـ ام مس
ــدارد  ــه اجــازه حاکــم شــرع ن ــاج ب کــه بعضــی از ایــن مراتــب، احتی
ــه اجــازه حاکــم شــرع نــدارد همــان  و بعضــی دارد، آنچــه احتیــاج ب
امــر بــه معــروف بــا زبــان و دل و نصیحــت کــردن یــا اعــراض و بــی 
اعتنایــی و تــرک مــراوده نمــودن اســت و اگــر تأثیــر نکــرد جایــز اســت 
بــا کلمــات تنــد و خشــن کــه خالــی از گنــاه باشــد یــا بــا توّســل بــه 

ناصر مکارم شیرازی زور، بــه ایــن طریــق کــه جلــو فــرد گنهــکار را بگیــرد، یــا وســایل گنــاه 35
را از دســترس او خــارج ســازد، اقــدام نمایــد ولــی اگــر بــرای امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر الزم شــود کــه متوّســل بــه ضــرب و جــرح 
ــس  ــچ ک ــورت هی ــن ص ــردد در ای ــر از آن گ ــوال و باالت ــالف ام ــا ات ی
بــدون اجــازه حاکــم شــرع حــّق اقــدام نــدارد، بلکــه بایــد اصــل کار 
ــرع  ــم ش ــر حاک ــا نظ ــالمی ب ــط اس ــق ضواب ــدازه آن طب ــدار و ان و مق

تعییــن گــردد.
پایــگاه  المســائل«،  توضیــح  »رســاله  شــیرازی،  مــکارم 
مــکارم  آیت الله العظمــی  حضــرت  دفتــر  اطالع رســانی 

به نشــانی: شــیرازی، 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30#20099 

ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــام ام ــد در مق ــراد می توانن ــا اف ــش: آی پرس
از منکــر، بــه عنــوان دفــاع از کیــان اســالم و حفــظ نظــام اســالمی از 
دســتبرد افــراد داخلــی، و جلوگیــری از تهاجمــات فرهنگــی یا سیاســی 
ــب  ــالمی، مرتک ــای اس ــظ ارزش ه ــور حف ــن، و همین طورمنظ ــه دی ب
ــروف و  ــه مع ــر ب ــام ام ــخصی در مق ــر ش ــوند؟ اگ ــرح ش ــا ج ــل ی قت
نهــی از منکــر مرتکــب قتــل شــخصی شــود، آیــا قتــل عمــد بــه شــمار 
ــر  ــزی ب ــود و چی ــی  ش ــوب م ــدم محس ــول مهدورال ــا مقت ــی رود، ی م

عهــده قاتــل نیســت؟
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ــه  ــر بلک ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه از ام ــن مرحل ــخ: ای پاس
ــده  ــر عه ــن ب ــا مجرمی ــورد ب ــی و برخ ــه فیزیک ــی مرحل

ّ
ــور کل ــه ط ب

ــد و  ــت ندارن ــق دخال ــر ح ــراد دیگ ــت و اف ــالمی اس ــت اس حکوم
ــاص دارد. ــد قص ــن کار را کن ــرانه ای ــی خودس ــرگاه کس ه

پرســش: چگونــه حکومــت و مــردم مــی توانــد از بــد حجابــی یــا 
بــی حجابــی بعضــی از خانــم هایــی کــه در ایــن امــر مهــم کوتاهــی 

مــی کننــد جلوگیــری کننــد؟
ــد، و  ــا کنن ــی اکتف ــر زبان ــی از منک ــه نه ــد ب ــردم بای ــخ: م پاس
ــت  ــی حکوم ــد، ول ــاب ورزن ــی اجتن ــورد فیزیک ــه برخ ــر گون از ه

ــود. ــز بش ــه نی ــن مرحل ــد وارد ای ــی توان م

ــام  ــأ ع ــوان در م ــری را می ت ی و تعزی
ّ

ــد ق ح
ّ

ــال ــا ش ــش: آی پرس
ــرد؟ ــرا ک اج

ــه   ــری در امــر ب ــا تأثی پاســخ: در مــواردی کــه منصــوص اســت، ی
معــروف  و نهــی از منکــر دارد، یــا مجــرم، متجاهــر اســت، اظهــار آن 
مانعــی نــدارد، در غیــر ایــن ســه صــورت، در مــأ عــام انجــام نگیــرد.
ــانی  ــگاه اطالع رس ــتفتائات«، پای ــر، »اس ــیرازی، ناص ــکارم ش م
ــانی: ــیرازی، به نش ــکارم ش ــی م ــرت آیت الله العظم ــر حض دفت
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typein-
fo=21&catid=40235

ــا  ــی انجــام می دهــد م ــه خــودش اعمال یــک وقــت کســی در خان
مأمــور بــه تجســس و ورود بــه حریــم خصوصــی افــراد نیســتیم، ولــی 
یــک وقــت در مــأ عــام یکــی از چیزهــای ممنــوع را انجــام می دهــد. 
در اینجــا هــم حکومــت موظــف بــه نهــی از منکــر اســت و هــم آحــاد 
ــد و حکومــت  ــان نهــی از منکــر می کنن ــا زب ــد. مــردم ب مــردم مأمورن
هــم از موقعیتــش اســتفاده می کنــد. اینکــه حجــاب اجبــاری نیســت 
و کاری بــه زندگــی خصوصــی بقیــه نبایــد داشــته باشــیم، ایــن 
ــراه  ــۀ »ال إک ــت. آی ــی اس ــوزه عموم ــا ح ــرا[ این ه ــت؛ زی ــتباه اس ]اش
ــی حــوزه عمــل را در  ــادی اســت، ول ــرای اصــول اعتق ــن« ب ــی الدی ف
ــالمی  ــوری اس ــف جمه ــرای تضعی  ب

ً
ــدا ــده ای عم ــرد. ع ــر نمی گی ب

ــرود،  ــن ب ــه از بی ــا ک ــا این ه ــد ت ــاز کنن ــات را مج ــد محرم می خواهن
ــه در  گاهان ــم ناآ ــده ای ه ــرود. ع ــن ب ــالمی از بی ــوری اس ــام جمه نظ

ــد. ــازی می کنن ــن ب ــن زمی ای
ــنبه  ــورخ چهارش ــه م ــارج فق ــر، »درس خ ــیرازی، ناص ــکارم ش م

1396/12/9«، ســایت اینترنتــی مدرســه فقاهــت، به نشــانی:
https://data.eshia.ir/feqh/archive/voice/makarem/
feqh/96/961209.mp3 
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تبیین اجمالی دیدگاه
ــه  ــی ک ــر را در صورت ــی از منک ــوم نه ــۀ س ــری مرتب ــه منتظ آیت الل
مراتــب پیشــین مؤثــر نباشــد و بــا اجــازه مجتهــد جامع الشــرایط باشــد 
ــان،  ــن زم ــه در ای ــد ک ــز می دان ــد، جای ــرح نرس ــل و ج ــد قت ــه ح و ب
همیــن مرتبــه نیــز وظیفــه افــراد عــادی نیســت و از وظایــف حکومــت 
اســت کــه بــا شــرایطش آن را انجــام دهــد. منتظــری در کل، مراعــات 
احــکام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را منــوط بــه رعایــت تدبیــر 
ــه نحــوی کــه موجــب زدگــی  ــد، ب ــی می دان ــی و مکان و شــرایط زمان

مــردم از دیــن نشــود.
ــراه  ــا ی ــّرم بم ــل مح ــکل عم ــر ل ــده »التعزی ــری قاع ــه منتظ آیت الل
الحاکــم« را قبــول دارد، مشــروط بــه اینکــه شــرایط زمانــی و مکانــی و 
ــی در مــواردی  ــن همــه، چه بســا حت ــا ای اجتماعــی رعایــت شــود و ب
 عفــو و گذشــت مناســب تر اســت.

ً
ــر ثابــت شــود، اجمــاال کــه تعزی

ــه  ــرد ک ــد می پذی ــو مقّی ــه نح ــه را ب ــت فقی ــری والی ــه منتظ آیت الل
بایــد بــا انتخــاب مــردم و عقــد بیعــت باشــد و آزادی هــای عمومــی بــه 

رســمیت شــناخته شــود و از دیــن در حکومــت سوءاســتفاده نشــود.
آیت الله منتظری پیروی از مقررات اجتماعی دولت  را در صورتی الزم 

می داند که رعایت نکردن آن موجب هرج و مرج شود. 

مستندات
مســأله 1990: اگــر جلوگیــری از معصیــت بــر کتــک زدن و 
ــی  ــت، ول ــز اس ــود جای ــف ش ــکار متوق ــر گناه ــن ب ــخت گرفت س
ــد  ــورت از مجته ــن ص ــت در ای ــر اس ــود و بهت ــاده روی نش ــد زی بای

جامع الشــرایط اجــازه گرفتــه شــود.

مســأله 1991: اگــر جلوگیــری از معصیــت یــا اقامــۀ واجــب بــر 
ــد  ــازۀ مجته ــا اج ــد ب ــد، بای ــف باش ــتن متوق ــا کش ــردن ی ــروح ک مج
ــا حصــول شــرایط آن صــورت پذیــرد و خودســرانه  جامع الشــرایط و ب

جایــز نیســت.
منتظــری، حســینعلی، رســاله توضیــح المســائل، تهــران، ســرایی، 

1381ش.، 352.

ــو  ــار، فل ــوة واإلجب ــة: اســتعمال الق ــة الثالث ــأله 2177: المرتب مس
علــم أو اطمــأن بأنــه ال یتــرک المنکــر وال یــؤدي الواجــب إال بالقــوة 

حسینعلی منتظری 36
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واإلجبــار، یجــب ذلــک، لکــن یجــب أن ال یتجــاوز المقــدار الــالزم.
ــرب  ــی ض ــة عل ــن المعصی ــع ع ــف المن ــأله 2182: إذا توق مس
العاصــي، وأخــذه بشــدة والتضییــق علیــه، فهــو جائــز، ولکــن یجــب 
ــا أن  ــة وأمثاله ــذه الحال ــي ه ــل ف ــک، واألفض ــي ذل ــرط ف أن ال یف

ــرائط. ــع للش ــد الجام ــن المجته ــتأذن م یس
منتظری، حسینعلی، األحکام الشرعیة، قم: تفکر، 1413ق.، 373.

... هرچنــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دو فریضــۀ الهــی و 
 جــرح 

ّ
عمومــی می باشــند، ولــی بــه شــرط ایــن اســت کــه بــه حــد

ــوط  ــت و مرب ــز نیس ــادی جای ــراد ع ــرای اف ــه ب ــد، وگرن ــل نرس ــا قت ی
ــی  ــر کس ــت... اگ ــرایط اس ــد ش ــرع واج ــم ش ــوص حاک ــه خص ب
ــدی از  ــرای ح ــر آن اج ــه کیف ــود ک ــب ش ــی را مرتک - گناه

ً
ــا -فرض

ــدی  ــه تص ــح ب ــد در دادگاه صال ــاه بای ــد، آن گن ــی باش ــدودی اله ح
ــود و  ــت ش ــی ثاب ــالمی و حقوق ــن اس ــه موازی گاه ب ــادل آ ــد ع مجته
ــبهه ای  ــه ش ــچ گون ــد و هی ــته باش ــاع داش ــکان دف ــم ام ــخص مته ش
ــد  ــته باش ــق داش ــی ح ــر کس ــه ه ــت ک ــن نیس ــد؛ و چنی در کار نباش
حــدود الهــی را بــر حســب تشــخیص و ســلیقه خــود اجــرا نمایــد.
منتظری، حسینعلی، استفتائات، تهران: سایه، 1384ش.، 2/ 264.

ــدی  ــه ح ــا چ ــه ت ــّی فقی ــی ول ــوزه فرمانروای ــؤال 1848: ح س
اســت؟ و بــا فــرض این کــه ولــّی فقیــه بــه نظــر عــده ای اعلــم باشــد 
آیــا حکــم او در مــورد مراجــع تقلیــدی کــه آنــان نیــز بــه نظــر عــده ای 

ــت؟ ــاری اس ــذ و ج ــند ناف ــم می باش اعل
ـــت  ـــد بیع ـــن)ع( عق ـــال در غیرمعصومی ـــواب: بـــه طـــور اجم ج
ـــت  ـــوزه والی ـــن ح ـــت؛ بنابرای ـــت اس ـــی والی ـــد نوع ـــرایطش مفی ـــا ش ب
ــد و در  ــه حـ ــا چـ ــورد و تـ ــه مـ ــه در چـ ــه این کـ ــتگی دارد بـ بسـ
ـــت  ـــد بیع ـــت، عق ـــت اس ـــاق بیع ـــه میث ـــی ک ـــدام قانون ـــوب ک چارچ
انجـــام شـــده باشـــد. بـــرای اطـــالع بیشـــتر بـــه جلـــد اول کتـــاب 
والیـــت فقیـــه اینجانـــب، بـــاب چهـــارم و فصـــل پنجـــم از بـــاب 

پنجـــم مراجعـــه شـــود.
منتظری، حسینعلی، استفتائات، تهران: سایه، 1384ش.، 2/ 248.

ســؤال 1864: اینجانــب بــه ایــن اعتقــاد رســیده ام کــه حکومــت 
بــرای آزاد بــودن و آزاد کــردن ملــت نبایــد دینــی باشــد. حکومــت داران 
می تواننــد دیــن دار یــا دین دوســت باشــند، ولــی نبایــد دیــن را 
بــا حکومــت آمیخــت و از آن موجــودی کم تــوان بســازیم. نظــر 

ــت؟ ــی چیس جنابعال
جـــواب: از تتبـــع در کتـــاب و ســـنت بـــه دســـت می آیـــد کـــه 
ـــت؛  ـــی نیس ـــادی و اخالق ـــائل عب ـــر در مس ـــالم منحص ـــتورات اس دس

بلکـــه اســـالم در امـــور اجتماعـــی و سیاســـی و اقتصـــادی و حکومـــت 
ـــلمین  ـــم مس  حاک

ً
ـــا ـــود دارد و طبع ـــتور و رهنم ـــم دس ـــرایط حاک و ش

ـــد  ـــه می توانی ـــن رابط ـــد. در ای ـــت نمای ـــالمی را رعای ـــن اس ـــد موازی بای
ـــه  ـــب مراجع ـــالمی« اینجان ـــت اس ـــی حکوم ـــی فقه ـــاب »مبان ـــه کت ب
نماییـــد. البتـــه ملـــت در برابـــر سوءاســـتفاده ها از دیـــن و موازیـــن 

ـــد. ـــت نماین ـــی مقاوم دین
ــتفتائات، تهــران: ســایه، 1384ش.، 2/  منتظــری، حســینعلی، اس

.254

ســؤال 1871: آیــا تخلــف از قوانیــن مصــوب دولــت حــرام 
ــت؟ ــرعی اس ش

جــواب: تخلــف از قوانیــن مصــوب دولــت اســالمی کــه از طریــق 
رســمی تصویــب قوانیــن گذشــته باشــد جایــز نیســت و موجــب هــرج 

و مــرج اجتماعــی خواهــد بــود. 
ــتفتائات، تهــران: ســایه، 1384ش.، 2/  منتظــری، حســینعلی، اس

.257

ســؤال 284: آیــا دولــت اســالمی مجــاز اســت حجــاب را 
اجبــاری و بــه مــردم تحمیــل کنــد؟ آیــا مســلمان هــا در انتخــاب نــوع 

ــر؟ ــا خی ــتند ی ــش آزاد هس پوش
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جواب: اصل حجاب و پوشش زن از احکام ضروری اسالم است 
و این هم در رابطه با ظرافت زن و ارزش واالی اوست، که مورد طمع 
بلکه نوع و  البته چادر خصوصیت ندارد؛  ناپاکان قرار نگیرد.  و تجاوز 
حق  کسی  و  است  وابسته  زن  خود  انتخاب  و  اختیار  به  پوشش  شکل 
ندارد شکل خاصی را به او تحمیل نماید. و دولت اسالمی باید نسبت 
به کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند با تبلیغات صحیح و اقدامات 
فرهنگی آن ها را به رعایت حجاب اسالمی ترغیب نماید؛ و اقدامات 
پلیسی و رفتارهای خشونت آمیز در این گونه موارد معموال اثر معکوس 

داشته است.

سؤال 285: روایتی در »بحار« آمده: »ال دین لمن ال عقل له«؛ 
عاجز  بنده  ندارد«.  دین  نمی گیرد،  کار  به  را  خود  عقل  که  »کسی 
یا سکوت و اطاعت کورکورانه  بر دینم راه بدهم  ام که عقل را  مانده 
در احکام دین را ترجیح دهم؟ آیا باید احکام امضایی از روز خارج 
از  باقر)ع(  امام  یا سخن زمان معاصر را گوش دهم؟  بپذیرم  شده را 
رسول  از  روایتی  »اگر  فرمود:  که  می کند  نقل  )ص(  گرامی  رسول 
منفی  واکنش  آن  مفاد  به  نسبت  آدمی  قلب  را  آنچه  شد،  نقل  خدا 
حال،  پذیرفت«.  نباید  بکم(  قلو منه  اشمأزت  )ما  می دهد  نشان 
سؤال من این است که آیا پوشش سر برای زنان باید به اجبار و زور 
باشد یا با اختیار؟ ظاهرا در زمان پیامبر)ص( و امامان )ع( با این که 
نبوده  کار  در  اجباری  اما  بوده،  دین  و ضروری  واجبات  از  حجاب، 
و  شود  توهین  بی حجاب،  مسلمان  زنان  به  است  سزاوار  آیا  است. 
مورد تحقیر قرار گیرند؟ آیا عقل، این اجبار را پذیرا می باشد؟ آیا این 

اجبار تجاوز به حقوق آنان نیست؟

جواب: همان طور که مرقوم کرده اید اصل لزوم حجاب )نه کیفیت 
آن( یکی از ضروریات انکارناپذیر دین اسالم می باشد و بدیهی است 
آیین  عنوان  به  را  اسالم  دین  و  مسلمانند  آن  اکثریت  که  جامعه ای  اگر 
و  از جمله رعایت حجاب  آن  اند خواهان اجرای احکام  پذیرفته  خود 
جلوگیری از تظاهر به زمینه های بی عفتی شده اند و بی حجابی موجب 
نقض حقوق آنان گردد، این درخواست از حقوق مسلم و معقول اکثریت 
مردم است؛ و برای تأمین حقوق اکثریت، هر حکومتی که عهده دار امر 
چنین مردمی می باشد باید تدبیر صحیح و اقدام مناسب را به عمل آورد.

البتـه نبایـد اجـرای احکام شـریعت بـا زور و روش های غیـر منطقی 
باشـد کـه قطعـا اثـر معکـوس خواهـد داشـت، بلکـه بایـد بـا منطق و 
تبییـن فلسـفه و ضـرورت عقالیـی آن و ارشـاد و راهنمایـی حکیمانـه و 
رحیمانـه انجـام شـود و مراتب امر به معـروف و نهی از منکر با شـرایط 
آن ملحـوظ و رعایـت گـردد. بـه نظر می رسـد وقتـی برخوردهـا معقول 
و منطقـی شـود و فلسـفه احکام اجتماعـی شـریعت و از جمله حجاب 

بـه طـور صحیـح بیان گـردد، دیگـر عقل نـه تنهـا آن را مورد انـکار قرار 
نمی دهـد بلکـه آن را پذیـرا می شـود و بـه پیـروی از آن حکـم می نماید 
و حداقـل در برابـر آن سـکوت می کنـد، نـه ایـن کـه - چنـان کـه ادعـا 

شـده - دسـت رد بـه آن بزند.
گفتنــی اســت در همــه مکاتــب و جوامــع بشــری یــک ســری امــور 
الزم االجرایــی وجــود دارد کــه تخلــف از آن نکوهیــده و حتــی پیگــرد 

قانونــی دارد. و ایــن امــر اختصــاص بــه جامعــه دینــی اســالم نــدارد.
ــر  ــم: دفت ــه پرســش های دینــی، ق منتظــری، حســینعلی، پاســخ ب

معظم لــه، 1398ش.،  366-365.

ســؤال 311: آیــا بــه غیــر از مراتبــی کــه در رســاله توضیــح 
ــده اید،  ــل ش ــر قائ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــرای ام ــائل ب المس

مراتــب دیگــری وجــود دارد؟
جــواب: بــه طــور کلــی در مســأله برخــورد بــا منکــر و امــر بــه 
ــر  ــن تأثی ــه بیش تری ــود ک ــتفاده نم ــی اس ــد از روش های ــروف بای مع
ــرای  ــن ب ــی از دی ــی و زدگ ــوارض منف ــب ع ــد و موج ــته باش را داش
گاهــی کافــی  فــرد و جامعــه نگــردد، و ایــن امــر عــالوه بــر داشــتن آ
ــر  ــر و نهــی، مســتلزم وجــود تدبی از معــروف و منکــر و شــرایط ام
ــر  ــی از منک ــروف و ناه ــه مع ــر ب ــکان در آم ــان و م ــناخت زم و ش

می باشــد.
ــر  ــم: دفت ــه پرســش های دینــی، ق منتظــری، حســینعلی، پاســخ ب

معظم لــه، 1398ش.،  422.

 مجــاز اســت هــر جــا 
ً
آیــا حکومــت شــرعا ســؤال 389: 

ــر  ــوارد تعزی ــا م ــد ی ــع نمای ــری وض ــازات تعزی ــد مج ــت بدان مصلح
 مشــخص و منصــوص اســت؟

ً
شــرعا

ــت. در  ــاه اس ــر گن ــب در براب ــای تأدی ــه معن ــر ب ــواب: تعزی ج
ــخص  ــی مش ــد خاص ــرع ح ــه ش ــاه از ناحی ــرای گن ــه ب ــواردی ک م
ــعه  ــری از توس ــرای جلوگی ــرایط ب ــد ش ــرع واج ــم ش ــده، حاک نش
گنــاه حــق دارد گناهــکار را ادب نمایــد و تأدیــب و کیفیــت و 
ــت؛  ــح اس ــرع صال ــم ش ــر حاک ــه نظ ــته ب ــب آن بس ــدار و مرات مق
ــت  ــی و موقعی ــی و مکان ــرایط زمان ــه و ش ــح جامع ــد مصال او بای
ــح  ــت اصل ــو و گذش ــا عف ــه بس ــرد و چ ــر بگی ــکار را در نظ گناه
بیــخ و تهدیــد اکتفــا کنــد. آخریــن  باشــد و بســا الزم اســت بــه تو
ــور  ــا ام ــی و ی ــر مال ــا تعزی ــس ی ــا حب ــرب ی ــر ض ــه تعزی مرتب
ــن  ــالح مجرمی ــد در اص ــا بتوان ــان م ــه در زم ــت ک ــری اس دیگ

ــد. ــر باش مؤث
ــر  ــم: دفت ــه پرســش های دینــی، ق منتظــری، حســینعلی، پاســخ ب

معظم لــه، 1398ش.،  541.
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تبیین اجمالی دیدگاه
که  صورتی  در  را  منکر  از  نهی  سوم  مرتبۀ  اردبیلی  موسوی  آیت الله 
به  و  باشد  جامع الشرایط  مجتهد  اجازه  با  و  نباشد  مؤثر  پیشین  مراتب 
صالح  نظام  نبود  صورت  در  که  می داند  جایز  نرسد،  جرح  و  قتل  حد 
چنین است و در وجود آن، از وظایف حکومت است که با شرایطش آن 
به  امر  اردبیلی در کل، مراعات احکام  انجام دهد. آیت الله موسوی  را 
معروف و نهی از منکر را منوط به رعایت تدبیر و شرایط زمانی و مکانی 
و ایجاد انگیزه با اقدامات و فعالیت های فرهنگی برای بسط معروف و از 
بین رفتن منکر می داند، به نحوی که موجب زدگی مردم از دین نشود. 
دربارۀ قاعده »عمومیت تعزیر در محرمات« نظری از او یافت نشد. او 

قائل به والیت مطلقه فقیه است.

مستندات
مرتبــۀ ســوم: توســل بــه زور و جبــر؛ پــس اگــر بدانــد یــا اطمینــان 
ــر  ــرك منک ــر ت ــال زور و جب ــا ِاعم ــز ب ــی ج ــه کس ــد ک ــته باش داش

نمی کنــد یــا واجــب را بجــا نمــی آورد، ایــن کار واجــب اســت، لکــن 
ــد. ــاوز نکن ــدار الزم تج ــد از مق بای

ــت  ــن دس ــا گرفت ــت ب ــری از معصی ــر جلوگی ــأله 2231« اگ »مس
گناهــکار یــا حائــل شــدن بیــن او و گنــاه یــا خــارج کــردن او از محــل 
ارتــکاب معصیــت یــا گرفتــن ابــزار گنــاه ممکــن باشــد، واجــب اســت 

بــدان عمــل شــود.

»مســأله 2232« جایــز نیســت امــوال محتــرم گناهــکار را تلــف 
ــن  ــری از معصیــت باشــد کــه در ای ــد، مگــر آن کــه الزمــه جلوگی کن
صــورت اگــر امــوال محتــرم گناهــکار را بــا اجــازه حاکــم شــرع جامــع 
الشــرایط تلــف کنــد، ضامــن نیســت و در غیــر ایــن صــورت، ضامــن 

و گناهــکار اســت.

ــس  ــا حب ــا ب ــت تنه ــری از معصی ــر جلوگی ــأله 2233« اگ »مس
ــی ممکــن باشــد، بــا 

ّ
نمــودن گناهــکار یــا ممنوعّیــت ورود او بــه محل

مراعــات مقــدار الزم و بــا اجــازه حاکــم شــرع جامــع الشــرایط واجــب 
اســت.

ــك زدن و  ــر کت ــت ب ــری از معصی ــر جلوگی ــأله 2234« اگ »مس
ــی  ــت، ول ــز اس ــد، جای ــف باش

ّ
ــکار متوق ــر گناه ــن ب ــخت گرفت س

ــد  ــورت از مجته ــن ص ــت در ای ــر اس ــود و بهت ــاده روی نش ــد زی بای
جامع الشــرایط اجــازه گرفتــه شــود؛ بلکــه در صورتــی کــه متوقــف بــر 
ــوا  ــی و بل ــاش، بی نظم ــب اغتش ــا موج ــد و ی ــدید باش ــك زدن ش کت
شــود، بایــد از طریــق قانــون و در صــورت عــدم وجــود نظــام صالــح، 

ــود. ــام ش گاه انج ــرایط و آ ــد جامع الش ــازه مجته ــا اج ب

ــب  ــه واج ــا اقام ــت ی ــری از معصی ــر جلوگی ــأله 2235« اگ »مس
ــف باشــد، بایــد بــا اجــازه مجتهــد 

ّ
بــر مجــروح کــردن یــا کشــتن متوق

گاه و بــا حصــول شــرایط آن صــورت پذیــرد و اقــدام  جامع الشــرایط و آ
خودســرانه جایــز نیســت.

»مسـأله 2236« اگـر گنـاه از اموری باشـد کـه جلوگیـری از آن در 
س از اهمّیـت ویـژه ای برخـوردار بـوده و گناهـکار به 

ّ
نظـر شـارع مقـد

هیـچ وجـه حاضـر بـه رهـا کـردن گنـاه نباشـد، جلوگیـری از آن بـه هر 
 اگـر کسـی قصـد جان 

ً
شـیوه ممکـن جایـز بلکـه واجـب اسـت. مثـال

فـردی را نمایـد کـه ریختـن خـون او جایـز نیسـت، بایـد بـه هـر شـیوه 
ممکـن از او جلوگیـری شـود، اگرچـه بـه کشـته شـدن مهاجـم منتهـی 
شـود و در ایـن مـورد اجـازه مجتهـد جامع الشـرایط الزم نیسـت؛ ولـی 
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در صورتـی کـه جلوگیـری بـه غیـر از قتـل مهاجـم امـکان پذیر باشـد، 
 الزم تجـاوز کند، 

ّ
بایـد بـه همـان اکتفـا شـود و در هر حال اگـر از حـد

گناهـکار اسـت و احـکام متجـاوز بـر او جاری می شـود.

»مســأله 2237« در صورتــی کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــا  ــر آنه ــت ب ــاد محدودی ــراد و ایج ــا اف ــی ب ــورد عمل ــه برخ ــف ب

ّ
متوق

ــروی آنهــا باشــد، امــر  ــه جــان و آب ــا تعــّرض ب ــا اتــالف مــال و ی و ی
ــع  گاه و جام ــد آ ــازه مجته ــا اج ــد ب ــر بای ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
شــرایط انجــام گیــرد و در صورتــی کــه جامعــه بــر اســاس قانــون شــرع 
و یــا قانونــی کــه مخالــف شــرع نیســت اداره گــردد، برخــورد عملــی 
ــا حکــم دادگاه صالــح انجــام پذیــرد، بلکــه آمــر  ــا گناهــکار بایــد ب ب
بــه معــروف و ناهــی از منکــر بایــد بــه گونــه ای عمــل کنــد کــه ظاهــر 
ــا هــرج و مــرج و  ــه اســالم و ی ــن ب و باطــن ایــن عمــل موجــب توهی

خودســری نگــردد.

»مســأله 2238« نیکویــی رفتار، منش و حســن ســلوك مســلمانان 
خصوصــا عالمــان، فرهیختــگان و سرشناســان از بهتریــن وســایل امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت و بــر همــه واجــب اســت بــا روش 
 جامعــه اســالمی را بــه انجــام معــروف 

ً
و منــش پســندیده خــود عمــال

و تــرك منکــر رهنمــون بســازند.
ــائل،  ــح المس ــاله توضی ــیدعبدالکریم، رس ــی، س ــوی اردبیل موس

ــات، 1386ش.، 403. ــارات نج ــم: انتش ق

ــع مــا  ــد تحّصــل مــن جمی ــد: وق ــکار بالی ــع: فــي اإلن األمــر الراب
ــا  ــض مراتبهم ــر ببع ــن المنک ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاه أّن األم قلن
ــه  ــتوي فی ــالم، ویس ــکام اإلس ــارف بأح ــلم ع  مس

ّ
ــا کل ــن منهم

ّ
یتمک

ــب ـ  ــکار بالقل ــك کاإلن ــاس، وذل ــایر الن ــب وس ــم والمحتس الحاک
بالمعنــی الــذي مــّر ـ وباللســان، فیجــب علــی جمیــع النــاس ومنهــم 
الــوالة فعــل ذلــك وإعانــة مــن یفعلــه، ویبــدء فــي اإلنــکار باألســهل، 

د.
ّ

ــد ــظ وش
ّ
 غل

ّ
ــو، وإال ــر فه ــإن زال المنک ف

وأّمــا إذا اســتلزم ذلــك الضــرب الشــدید والجــراح ومــا فوقــه یجــب 
ــراف  ــت إش ــل تح ــاع العم ــرعّي وإیق ــم الش ــن الحاک ــتیذان م االس
 یلــزم الهــرج والمــرج واالختــالل، وهــذا یســوقنا إلــی 

ّ
ــال حکمــه، لئ

ــّرح  ــرة مــن األمــر والنهــي، وهــو الضــرب المب ــة األخی کــون المرحل
والجــرح ومــا فوقــه، مــن شــؤون الحکومــة واإلمامــة، غایــة األمــر قــد 
یعّیــن الحاکــم أشــخاصا ألداء هــذا األمــر، وهــم المســّمون فــي کتــب 
العاّمــة بـــ »المحتســب«، وقــد ینتــدب لــه ســایر النــاس، فیــأذن لهــم 

الحاکــم بمــا یــراه صالحــا.
ــة وجــب  ــة العادل

ّ
ــو فــرض عــدم وجــود الحکومــة الحق ــه ل ــّم إّن ث

ــروف  ــر بالمع ــة األم
ّ
ــث إّن أدل ــا، حی ــعي لتحقیقه ــاس الس ــی الن عل

ــة 
ّ
والنهــي عــن المنکــر بإطالقهــا وبمفهومهــا الوســیع مــن أقــوی األدل

ــن مــن 
ّ
ــة حّتــی یحصــل التمک

ّ
علــی وجــوب تأســیس الحکومــة الحق

ــك  ــوال وهت ــب األم ــاء وغص ــة الدم ــاد وإراق ــاء والفس ــع الفحش رف
العــدل والقســط وباقــي  المنکــرات، وبســط  النوامیــس وســائر 

ــف. المعاری
موســوی اردبیلــی، ســیدعبدالکریم، الرســائل الفقهیــة، قــم: نشــر 

ــار، 1396ش.، 2/ 177-176. آث

 سـواء، 
ّ

ثـّم إّن المناکیـر التـي توجـد فـي المجتمـع لیسـت علی حد
فبعضهـا یکـون بحیث یقدر اإلنسـان عن منعهـا وإعاقتها عنـد حدوثها 
والتهّیـأ  االعتـداد  یطلـب  بـل  کذلـك،  یکـون  ال  وبعضهـا  بالنهـي، 
ـق بشـکل تنظیمـّي بسـبب 

ّ
مـن قبـل، وأیضـا أّن بعـض المناکیـر یتحق

ـق بشـکل فـردّي، وبعضهـا یمـّس 
ّ

الشـبکات الجنائّیـة، وبعضهـا یتحق
ـه  تعالـی، وأیضا 

ّ
حقـوق األفـراد واألشـخاص، وبعضهـا یمـّس حّق الل

أّنهـا قـد تکون فـي قطاع الثقافـة، وقد تکون فـي القطاعـات االجتماعّیة 
اآلمریـن  فعلـی  وهکـذا.  العسـکرّیة،  أو  السیاسـّیة  أو  االقتصادّیـة  أو 
هـذا  ـون 

ّ
یتول الذیـن  سـّیما  وال  ـ  المنکـر  عـن  والناهیـن  بالمعـروف 

المنصـب مـن ناحیة الحکومـة ـ مالحظة جوانـب المسـألة، والمعاملة 
والشـرائط،  الظـروف  تقتضیـه  لمـا  طبقـا  مـورد   

ّ
کل فـي  الصحیحـة 

واالجتنـاب عـن التصّرفـات الصبیانّیـة وغیـر القانونّیـة. ثـّم إّنـه ـ کمـا 
ضـح مـن خـالل مباحثنـا فـي هـذا الکتـاب، وال سـّیما بمالحظـة ما 

ّ
ات

ذکـر منالمراتـبـ  ال خصوصّیـة لأمـر والنهـي اللفظییـن هنـا، بل هما 
طریقـان مـن طـرق إقامة هـذه الفریضـة، والمقصود األصلّي هـو إیجاد 
فیـن حّتـی یقبلـوا ویتوّجهـوا باختیارهم ومن 

ّ
الداعـي فـي نفـوس المکل

دون أّي إلجـاء وتعجیـز إلـی ارتـکاب المحاسـن واألفعـال المعروفـة 
واجتنـاب المعاصـي والمنکـرات إلـی أن یصیـر مجتمعهـم مجتمعـا 
ق 

ّ
 فیـه ارتکاب الشـرور ویکثـر فیه الخیـر والصـالح، وتحق

ّ
سـالما یقـل

هـذا األمـر کمـا یطلب اإلقـدام واألمـر والنهـي حیـن اشـتغال العامل 
بالمنکـر أو حیـن الهـّم باالشـتغال، کذلـك یطلـب اإلقدام األساسـّي، 

وهـو قطـع جـذور المفاسـد والمناکیـر ومناشـئهما.
ــأن  ــة، ب ــل المعصی ــن فع ــي ع ــز العاص ــك أن نعج ــي بذل وال نعن
 حّتــی ال یقــدر علــی الکــذب، وهکــذا، 

ً
اب مثــال

ّ
نقطــع لســان الکــذ

ــة،  ــه األصلّی ــی عوامل ــاد وتقّص ــئ الفس ــاف مناش ــراد استکش ــل الم ب
وبالتالــي قطــع دوابرهــا واســتئصال ها، وأیضــا بســط أرضّیــة األفعــال 

ــا. ــة وتأمین ه ــور المعروف ــنة واألم الحس
ــع  ــّمی بدف ــق أن یس ــذي یلی ــو ال ــر ه ــذا األم ــة أّن ه ــي الحقیق وف
ــث  ــي مبح ــه ف ــن جوانب ــث ع ــاج أن یبح ــذي یحت ــو ال ــر، وه المنک

ــوط. ــو مبس ــر بنح ــن المنک ــي ع ــروف والنه ــر بالمع األم
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ً
ــا وشــامال ــق األمــر المذکــور وإحــرازه یطلــب عزمــا عمومّی

ّ
وتحق

مــن ناحیــة الشــعب والســلطات، وال ســّیما المصــادر الثقافّیــة 
ــك. ــق لذل ــی التوفی ــه  تعال

ّ
ــن الل ــوا م ــاء، ونرج والعلم

موســوی اردبیلــی، ســیدعبدالکریم، الرســائل الفقهیــة، قــم: نشــر 
ــار، 1396ش.، 2/ 214-213. آث

ــه معــروف و نهــی  پرســش: در اهمیــت و فضیلــت فریضــه امــر ب
ــا  ــی م ــای دین ــدات آموزه ه ــت و تاکی ــدی نیس ــچ تردی ــر هی از منک
ــا  ــد. از آنج ــات می کن ــب را اثب ــن مطل ــی ای ــه خوب ــه ب ــن زمین در ای
ــتر از  ــر و بیش ــیار بهت ــی بس ــم دین ــک عال ــوان ی ــه عن ــی ب ــه جنابعال ک
ــال در  ــد از ذکــر مث گاهــی داری ــن مســاله آ ــه ای ــان نســبت ب ــا جوان م
ــرح در  ــواالت مط ــی س ــال بعض ــم ح ــودداری می کنی ــاره خ ــن ب ای
ایــن زمینــه ایــن اســت کــه الــف( برخــی عقیــده دارنــد بــا توجــه بــه 
ــی  ــات اول ــرک محّرم ــه ت ــزرگان شــنیده می شــود ک اینکــه مکــررا از ب
ــه امــر  بــر انجــام واجبــات اســت، پــس نهــی از منکــر نیــز نســبت ب
ــد  ــتدالل می کنن ــده اس ــن ع ــن ای ــت دارد همچینی ــروف اولوی ــه مع ب
ــم 

ّ
م بــر تعل

ّ
کــه چــون در قــرآن کریــم در آیــات مختلــف، تزکیــه مقــد

ــس  ــد پ ــان می کنن ــی را بی ــه تربیت ــی جنب ــه نوع ــات ب ــن آی ــده، و ای آم
ــروف  ــه مع ــر ب ــر ام م ب

ّ
ــد ــد مق ــر بای ــی از منک ــه نه ــد ک ــان میده نش

ــده  ــاک نش ــه پ ــی ک ــه دل ــد ک ــور می گوین ــن ط ــت ای ــد. در حقیق باش
ــی از  ــد نه ــدا بای ــس ابت ــدارد پ ــروف را ن ــرش مع ــت پذی ــد ظرفی باش
منکــر کــرد بعــد امــر بــه معــروف ب( از طــرف دیگــر عــده ای هســتند 
ــر نهــی از منکــر اســت  م ب

ّ
ــد ــه معــروف مق ــد امــر ب ــاد دارن کــه اعتق

ــروف  ــه مع ــر ب ــردی ام ــر ف ــه اگ ــد ک ــتدالل می کنن ــن اس ــان چنی ایش
شــود آن معــروف می توانــد وی را اصــالح کنــد و از منکــر بــاز 
ــوه تنهــی عــن  ــه شــریفه »اّن الصل ــال خــود را هــم آی دارد. شــاهد مث
ــد  ــتدالل می کنن ــان اس ــن این ــد همچنی ــر« می آورن ــاء و المنک الفحش
کــه آدمــی بــا نهــی شــدن و انــذار میانــه خوبــی نــدارد و موضــع گیــری 
منفــی می کنــد امــا اگــر معــروف بــه او عرضــه شــود، جنبــه شــوق و 
رجــاء در آدمــی پرورانــده می شــود و آن وقــت بهتــر و بیشــتر پذیــرای 

ــود  ــروف می ش ــق و مع ح
1. بــا توّجــه بــه ایــن توضیحــات، اولویــت در امــر بــه معــروف و 

نهــی از منکــر کــدام اســت؟ 
2. اگــر فــردی هــم مرتکــب منکــر میشــد و هــم معروفــی را متروک 

ســاخته بــود، بایــد در ابتــدا بــه کــدام پرداخت 
ــه  ــر ب ــد ام ــا اّول بای ــرد؟ آی ــل ک ــه عم ــد چگون ــه بای 3. در جامع
ــا اّول بایــد نهــی از  ــا زکات و...( ی ــارۀ نمــاز ی معــروف کرد)مثــال درب
ــاب و...(  ــواری، حج ــی، روزه خ ــم فروش ــارۀ ک ــال درب ــر کرد)مث منک
اّمــا ســواالت دیگــری هــم در بــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

ــد  ــتحضار می رس ــه اس ــه ب ــت ک ــرح اس مط
4. بــا توّجــه بــه گســتردگی دامنــه معروفــات و منکــرات، اولویــت 

بایــد امــر و نهــی بــه کــدام معــروف و منکــر باشــد؟ 
ــوَن  ُع

ْ
ــه َید َمّ

ُ
ــْم أ

ُ
نک ــن ِمّ

ُ
َتک

ْ
ــریفه ی »َول ــه ی ش ــه آی ــه ب ــا توّج 5. ب

 ُهــُم 
َ

ـــِئک
َ
ْول

ُ
ــِر َوأ

َ
ُمنک

ْ
َیْنَهــْوَن َعــِن ال َمْعــُروِف َو

ْ
ُمــُروَن ِبال

ْ
َیأ ْیــِر َو

َ
خ

ْ
ــی ال

َ
ِإل

ــروف  ــه مع ــر ب ــر و ام ــه خی ــوت ب ــدود دع ــاوت و ح ــوَن« تف ِلُح
ْ

ُمف
ْ
ال

ــت؟  چیس
6. آیــا ارشــاد جاهــالن بــه معــروف و منکــر نیــز مشــمول امــر بــه 

ــود  ــر می ش ــی از منک ــروف و نه مع
ــالم و  ــمنان اس ــی دش ــد فرهنگ ــای ض ــه فعالیت ه ــه ب ــا توّج 7. ب
تبلیغــات ســوء آنــان، آیــا فعالیت هــای فرهنگــی در حوزه هــای 
ــه معــروف و نهــی از منکــر، مشــمول ادای فریضــه  ــر ب ــا ام ــط ب مرتب

مذکــور می شــود؟
ــی  ــر زمان ــدم و تأخ ــر تق ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــخ: ام پاس
نــدارد یعنــی اینگونــه نیســت کــه مدتــی بــه یکــی پرداخــت تــا زمینــه 
ــد  ــود بای ــرک می ش ــی ت ــه معروف ــود چنانچ ــم ش ــری فراه ــرای دیگ ب
ــد نهــی از  ــرد بای ــه معــروف کــرد و اگــر منکــری انجــام می گی ــر ب ام
منکــر کــرد ولــو بــه طــور همزمــان البتــه بایــد توجــه داشــت کــه امــر 
ــد کــه در رســاله  ــی دارن ــه معــروف و نهــی از منکــر شــرایط و مراتب ب
ذکــر شــده و ایــن گونــه نیســت کــه همــه افــراد بتواننــد همــه مراتــب 
آن را انجــام دهنــد بعضــی از مراتــب آن از وظائــف حکومــت اســت 
ــوردی  ــد در م ــرایط باش ــد جامع الش ــازه مجته ــا اج ــد ب ــه بای ــا اینک ی
کــه تنهــا بتــوان یکــی از دو امــر را انجــام داد بایــد توجــه داشــت کــه 
ــتر  ــد بیش ــر خداون ــرک در نظ ــورد ت ــروف م ــت مع ــت و مصلح اهمی

ــا مفســده منکــر مــورد ارتــکاب.  اســت ی
5. دعوت به خیر سعه و گستره بیشتری دارد. 

ــه و  ــاه و موعظ ــرک گن ــدف ت ــه ه ــل ب ــی جاه ــاد و راهنمای 6. ارش
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــب ام ــه ای از مرات ــد مرتب ــت او می توان نصیح
از منکــر باشــد البتــه صــرف بیــان مســأله شــرعی کافــی نیســت مگــر 
دانســته شــود کــه غــرض حاصــل می شــود یــا اینکــه طــرف از آن امــر 

و نهــی بفهمــد.
 7. فعالیــت فرهنگــی مرتبــط بــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــم  ــه فراه ــد زمین ــد می توان ــا نباش ــق اینه ــه از مصادی ــی ک در صورت
ــه رســاله  کــردن و مقدمــه باشــد. جهــت تفصیــل و توضیــح بیشــتر ب

ــود. ــه ش ــائل مراجع توضیح المس
موســوی اردبیلی، ســیدعبدالکریم، »اســتفتائات«، ســایت رســمی 
اردبیلــی،  موســوی  آیت الله العظمــی  دفتــر  اطالع رســانی 

به نشــانی:

https://bit.ly/3BoD9ah
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ــی  ــار فقهـــی فتوایـ ــده، از آثـ ــراوان نگارنـ ــتجوی فـ به رغـــم جسـ
ـــائل وی  ـــح المس ـــاله توضی ـــی، رس ـــیدمحمدهادی میالن ـــه س آیت الل
ـــیری،  ـــی، تفس ـــتفتائات فقه ـــی اس ـــه برخ ـــری ک ـــد. در اث ـــتیاب نش دس
کالمـــی و تاریخـــی را از آیت اللـــه میالنـــی منتشـــر کـــرده اســـت، 
ـــه  ـــر ک ـــی از منک ـــوم نه ـــۀ س ـــان مرتب ـــه ایش ـــرد ک ـــتفاده ک ـــوان اس می ت
ـــزی  ـــان چی ـــه ایش ـــرد. البت ـــت را می پذی ـــت اس ـــا دس ـــکار ب ـــۀ ان مرتب
ـــوردی  ـــرایط در م ـــد جامع الش ـــه اذن مجته ـــودن ب ـــروط ب ـــارۀ مش درب
کـــه منجـــر بـــه ضـــرب و جـــرح می شـــود، بیـــان نکـــرده اســـت؛ 
امـــا ای بســـا می تـــوان گفـــت طبـــق نظـــر مشـــهور ایـــن شـــرط را 

ـــت. ـــرده اس ـــح نک ـــه آن تصری ـــی ب ـــته ول ـــر داش مدنظ
آیت اللـــه میالنـــی دربـــارۀ احـــکام تعزیـــرات ســـخنی بـــه میـــان 

ـــت. ـــاورده اس نی
ـــبیه(  ـــه )حس ـــور عام ـــه در ام ـــت فقی  والی

ً
ـــرا ـــی ظاه ـــه میالن آیت الل

ـــرده  ـــه ک ـــه مناقش ـــه و مطلق ـــت عام ـــه والی ـــی در ادل ـــرد، ول را می پذی
و آن را قابل اثبـــات نمی دانـــد.

مستندات
اول عالم بودن شخص آمر... دوم آن که فاعل منکر که معصیت کار 
است، بر انجام آن مصر باشد. سوم آن که آمر نسبت به جان و مال خود 
و همچنین نسبت به اشخاص دیگر مأمون از ضرر باشد. چهارم بداند 
که امر به معروف در طرف تأثیر دارد؛ پس اگر علم به عدم تأثیر داشت 
و سخن گفتن با او را بیهوده و بی اثر می داند، واجب نیست. این چهار 

شرط برای انکار به دست و زبان است.
آیت الله العظمی  علمی  دیدگاه های  سیدمحمدهادی،  میالنی، 
1386ش.،  رضوی،  قدس  آستان  پژوهش های  بنیاد  مشهد:  میالنی، 

277 و 467.

حاکم شرع آن است که امام)ع( او را حاکم و قاضی قرار داده، و او 
مجتهد جامع الشرائطی است که خبیر و بصیر باشد به احکام شرعیه و 

موضوعات خارجیه.
آیت الله العظمی  علمی  دیدگاه های  سیدمحمدهادی،  میالنی، 
1386ش.،  رضوی،  قدس  آستان  پژوهش های  بنیاد  مشهد:  میالنی، 

.306-305

د 
ّ

ثم إن جهالة الراوي ال تضر في المقام، لروایة الکلیني عنه، و تعد
العمل  و  التوقیع،  هذا  اشتهار  و  عنه،  الکلیني  عن  المشایخ  روایات 
و  الصالة  علیه  قوله  في  اإلطالق  أن  إلی  مضافا  کله  هذا  بمضمونه، 
السالم: »هم حجتي علیکم«. یقتضي عدم االختصاص بقبول الروایة، 
الناس  یبقی  ال  بحیث  فیها،  مرجعا  اإلمام  کان  التي  لأمور  شموله  و 
حیاری في األمور العامة، و فیما یرجع إلی األمور، و الحقوق للغائبین 
ترك عدة من  في  لهم  العذر  یبقی  و کذا ال  غیر ذلك.  و  القاصرین،  أو 

األمور الدینیة و الحقوقیة استنادا إلی غیبة اإلمام صلواته تعالی علیه.
میالنی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه اإلمامیة )الخمس(، 

بی جا: بی نا، بی تا، 277.

سیدمحمدهادی میالنی 38
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ـــر  ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــوم ام ـــۀ س ـــی مرتب ـــه نجف آیت الل
ـــت  ـــت را ثاب ـــده اس ـــوای بازدارن ـــتفاده از ق ـــر اس ـــف ب ـــه متوق ـــی( ک )عمل
ـــرد؛  ـــت ک ـــب را رعای ـــد مرات ـــی دارد و بای ـــود مراتب ـــه خ ـــه البت ـــد ک می دان
از به کاربـــردن حیلـــه تـــا ممانعـــت بـــا دســـت تـــا زدن دردناکـــی کـــه 
ـــکاب حـــرام شـــود. ایشـــان در  ســـبب بازداشـــت شـــخص مرتکـــب از ارت
ـــرام و  ـــب ح ـــرای مرتک  زدن را ب

ّ
ـــد ـــروف در ح ـــه مع ـــر ب ـــتفتا، ام ـــک اس ی

ـــویی در  ـــد. از س ـــت می دان ـــادر( ثاب ـــدر و م ـــز پ ـــروف )به ج ـــارک مع ت
ـــرای  ـــارۀ اج ـــتفتائی درب ـــه اس ـــخ ب ـــی، در پاس ـــه نجف ـــتفتائات آیت الل اس
ـــروف و  ـــه مع ـــر ب ـــریعت، ام ـــرای ش ـــا راه اج ـــده تنه ـــته ش ـــریعت نوش ش
ـــب  ـــه موج ـــت ک ـــایلی اس ـــتفاده از زور و وس ـــدون اس ـــر ب ـــی از منک نه
ـــایل  ـــود از وس ـــر، مقص ـــتفتائی دیگ ـــۀ اس ـــه قرین ـــود. ب ـــرج ش ـــرج و م ه
ـــرعی  ـــای ش ـــارج از راه ه ـــه خ ـــت ک ـــواردی اس ـــرج، م ـــرج و م ـــب ه موج

ـــتند.  ـــریعت هس ـــرای ش ـــال اج ـــه دنب ـــف ب ـــاب و تخوی ـــل ارع مث
ــه  ــدارد و البتـ ــی نـ ــرات مطلبـ ــارۀ تعزیـ ــی دربـ ــه نجفـ آیت اللـ

ــت. ــه اسـ ــه پذیرفتـ ــای مطلقـ  در معنـ
ً
ــرا ــه را ظاهـ ــت فقیـ والیـ

مستندات
ـــارک  ـــع ت ـــه ودف ـــح عن ـــل القبی ـــردع فاع ـــوة ل ـــتخدام الق ـــة: اس الثالث
المعـــروف إلیـــه، ثـــم إن المنـــع عـــن المنکـــر بالیـــد لـــه مراتـــب 
ـــم  ـــد ث ـــه بالی ـــا مزاحمت ـــة، ومنه ـــذ المعصی ـــة دون تنفی ـــا الحیلول منه

ـــة. ـــن المعصی ـــرادع ع ـــم ال ـــرب المؤل الض
ـــوار  ـــة األن ـــا: مؤسس ـــن، بی ج ـــاج الصالحی ـــیر، منه ـــی، بش نجف

ـــة، 1435ق.، 1/ 522.  النجفی

ـــل  ـــر ه ـــن المنک ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــب االم ـــؤال: مرات الس
ـــو  ـــا ل ـــه ضربهم ـــوز ل ـــه یج ـــی ان ـــه بمعن ـــد ووالدی ـــی الول ـــري عل تس

ـــه؟ ـــر علی ـــرك المنک ـــروف او ت ـــل المع ـــف فع توق
الجـــواب: بســـمه ســـبحانه: ال یجـــوز للولـــد ضـــرب الوالدیـــن 
مهمـــا تعقـــدت االمـــور ومســـالة جـــواز الضـــرب الجـــل االمـــر 

بالمعـــروف انمـــا هـــو لغیـــر الوالدیـــن واللـــه العالـــم.
نجفی، بشیر، »استفتائات«، سایت رسمی، به نشانی:

https://www.alnajafy.com/list/mainnews-1-677-236.html

https://www.alnajafy.com/list/mainnews-1-677-236.html
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الســـؤال: کیـــف نطبـــق شـــریعتنا االســـالمیة االن فـــي بالدنـــا 
واالن توجـــد علمانیـــة یمنعـــون تطبیـــق الشـــریعة؟

ـــر  ـــو االم  ه
ً
ـــال ـــد فع ـــق الوحی ـــبحانه: الطری ـــمه س ـــواب: بس الج

بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنکـــر بعـــد اصـــالح انفســـنا وبـــدون 
ـــه  ـــال الل ـــی ق ـــق الفوض ـــي تخل ـــائل الت ـــف والوس ـــی العن ـــوء ال اللج
َحَســـَنِة 

ْ
ـــِة ال

َ
َمْوِعظ

ْ
َمـــِة َوال

ْ
ِحک

ْ
 ِبال

َ
ـــك ســـبحانه }اْدُع ِإِلـــی َســـِبیِل َربِّ

ـــو  ـــادي وه ـــه اله ـــل, 125والل ـــُن{ النح ْحَس
َ
ـــَي أ ـــي ِه ِت

َّ
ـــم ِبال ُه

ْ
َوَجاِدل

الموفـــق.
نجفی، بشیر، »استفتائات«، سایت رسمی، به نشانی: همان.

ـــرف  ـــرة التط ـــا ظاه ـــي مدینتن ـــراق وف ـــي الع ـــرت ف ـــؤال: کث الس
الفکـــري الدینـــي حتـــی وصـــل االمـــر انـــك اذا تکلمـــت عـــن 
شـــخصیة دینیـــة او تنســـب نفســـها للدیـــن تهـــدد بالقتـــل وغیـــره 
ـــا  ـــن دینی ـــاس ملتزمی ـــل أن ـــن قب ـــك م ـــون ذل ـــدات ویک ـــن التهدی م
بظاهرهـــم علـــی االقـــل فمـــا هـــي الطریقـــة المثلـــی للتصـــدي 

ـــم؟ لمثـــل هـــذه الظاهـــرة وکیـــف یمکـــن لنـــا التعامـــل معه
ــة  ــل بالحکمـ ــن التعامـ ــد مـ ــبحانه: البـ ــمه سـ ــواب: بسـ الجـ
وبعـــدم إثـــارة الفتـــن ویجـــب المحافظـــة علـــی الدمـــاء وهـــدوء 
ـــه  ـــاکل والل ـــل المش ـــي ح ـــالم ف ـــاوی االع ـــی فت ـــوء ال ـــال واللج الب

الموفـــق.
نجفی، بشیر، »استفتائات«، سایت رسمی، به نشانی: همان.

الســـؤال: مـــا هـــي حـــدود والیـــة الرســـول و األئمـــة علیهـــم 
ـــؤون  ـــي ش ـــرف ف ـــي التص ـــة ف ـــة المطلق ـــم الوالی ـــل له ـــالم؟ و ه الس

الکائنـــات؟ ومـــا هـــي حـــدود والیـــة الفقیـــه؟
ــم  ــه )علیهـ ــول و لالئمـ ــبحانه:- للرسـ ــمه سـ ــواب: بسـ الجـ
 
ً
ـــرعا ـــه ش ـــلطه التنفیذی ـــریعیه و الس ـــه التش ـــه المطلق ـــالم( الوالی الس

ینیـــه فلهـــم بعنـــوان  علـــی جمیـــع العبـــاد و أمـــا الشـــؤون التکو
ـــون  ـــد یک ـــاز ق ـــث إن اإلعج ـــرف، حی ـــی التص ـــدرة عل ـــاز الق اإلعج
ـــه  ـــون فعل ـــد یک ـــوم، وق ـــد المعص ـــی ی ـــل عل ـــز وج ـــه ع ـــل الل فع
لمـــا منـــح اللـــه تعالـــی لـــه مـــن القـــدرة. و أمـــا الفقیـــه فلـــه 
مـــا لـــکل حاکـــم مطلـــق مـــن الســـلطه التشـــریعیه فـــي األمـــور 
اإلجتماعیـــه والقـــدرة علـــی تطبیـــق األحـــکام الشـــرعیة إن 
توفـــرت المســـتلزمات مـــن حیـــث البـــالد اإلســـالمیة و تنظیـــم 
إدارة شـــؤونها بالمباشـــرة أو باإلســـتنابه والدفـــاع عنهـــم  أمورهـــا و

و اللـــه العالـــم.
نجفی، بشیر، »استفتائات«، سایت رسمی، به نشانی:

https://www.alnajafy.com/lis t/main-news-5-1-677-412-1.
html
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مگر با اعمال زور وجبر، واجب است لکن باید تجاوز از قدر الزم نکند.

)مســـأله 2806( اگـــر ممکـــن شـــود جلوگیـــری از معصیـــت، 
ـــو  ـــن نح ـــا ای ـــود و ب ـــل ش ـــت حائ ـــخص و معصی ـــن ش ـــه بی ـــه اینک ب
ـــذور  ـــر مح ـــه آن اگ ـــار ب ـــت اقتص ـــود، الزم اس ـــت ش ـــع از معصی مان

ـــد. ـــر باش ـــای دیگ ـــر از چیزه آن کمت

ـــف داشـــته 
ّ
)مســـأله 2807( اگـــر جلوگیـــری از معصیـــت توق

 
ّ

باشـــد بـــر اینکـــه دســـت معصیـــت کار را بگیـــرد یـــا اورا از محـــل
ـــد  ـــت می کن ـــه آن معصی ـــه ب ـــی ک ـــا در آلت ـــد ی ـــرون کن ـــت بی معصی

تصـــّرف کنـــد جایـــز اســـت، بلکـــه واجـــب اســـت عمـــل کنـــد.

ـــت کار را  ـــه معصی ـــوال محترم ـــت ام ـــز نیس ـــأله 2808( جای )مس
ـــد، در  ـــت باش ـــری از معصی ـــه جلوگی ـــه الزم ـــر آنک ـــد، مگ ـــف کن تل
ـــر  ، و در غی

ً
ـــرا ـــت ظاه ـــن نیس ـــد ضام ـــف کن ـــر تل ـــورت اگ ـــن ص ای

ایـــن صـــورت، ضامـــن و معصیـــت کار اســـت.

ـــف داشـــته 
ّ
)مســـأله 2809( اگـــر جلوگیـــری از معصیـــت توق

ــع  ــا منـ ــی یـ ـ
ّ
ــت کار، در محل ــودن معصیـ ــس نمـ ــر حبـ ــد بـ باشـ

ـــات  ـــا مراع ـــت، ب ـــب اس ـــود، واج ـــی وارد ش
ّ
ـــه محل ـــه ب ـــودن ازآنک نم

مقـــدار الزم وتجـــاوز ننمـــودن از آن.

ـــف داشـــته باشـــد جلوگیـــری 
ّ
)مســـأله 2810( اگـــر توق

از معصیـــت، بـــر کتـــک زدن و ســـخت گرفتـــن بـــر شـــخص 
ـــن الزم  ـــت، لک ـــز اس ـــرار دادن او جای ـــه ق ـــت کار، و در مضیق معصی
ـــه  ـــت ک ـــر آن اس ـــود، وبهت ـــاده روی نش ـــه زی ـــود ک ـــات ش ـــت مراع اس
در ایـــن امـــر ونظیـــر آن اجـــازه از مجتهـــد جامع الشـــرایط گرفتـــه 

شـــود.

ـــات  ـــه واجب ـــرات واقام ـــری از منک ـــر جلوگی ـــاله 2811( اگ )مس
موقـــوف باشـــد بـــر جـــرح و قتـــل، جائـــز نیســـت مگـــر بـــه اذن 

]مجتهـــد[ جامـــع الشـــرایط بـــا حصـــول شـــرائط آن.
ـــایت  ـــائل«، س ـــح المس ـــاله توضی ـــین، »رس ـــی، حس ـــوری همدان ن
ــی،  ــوری همدانـ ــی نـ ــرت آیت الله العظمـ ــر حضـ ــمی دفتـ رسـ

به نشـــانی:
https://noorihamedani.ir/term/category?id=607&s-
ub=3073 

ـــا  ـــرعی در خیابان ه ـــاب ش ـــدون حج ـــه ب ـــی ک ـــا زنان س 892: آی

حسین نوری همدانی 40
تبیین اجمالی دیدگاه

و  دادن  قرار  مضیقه  در  از  اعم  سوم  مرتبۀ  همدانی  نوری  آیت الله 
کتک زدن فاعل منکر یا تارک معروف را ثابت می داند، هرچند احتیاط 
مستحب می کند که از مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود. البته در 
با رساله توضیح  اثر استداللی خود پیرامون نهی از منکر کمی تفاوت 
اقتضای  که  نتیجه می رسد  این  به  که  به چشم می خورد؛ چرا  المسائل 
جلوگیری از هرج و مرج و اقامه این فریضه با حفظ نظام اجتماعی این 
یا دست کم  فتوا  اذن دهد که در واقع  فقیه  برای مرتبۀ عملی،  است که 
با  انتظامی  نیروی  می داند  الزم  او  همچنین  است.  واجب  احتیاط 

بی حجابی ها و هنجارشکنی ها برخورد کند.
آیت الله نوری همدانی والیت مطلقه فقیه را می پذیرد. دربارۀ احکام 

تعزیرات سخنی از او دیده نشد.

مستندات
)مساله 2805( مرتبۀ سّوم تّوسل به زور وجبر است، پس اگر بداند 
یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی کند یا واجب را بجا نمی آورد 
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دسیســـه های دشـــمن بـــرای زدودن فرهنـــگ حجـــاب در شـــهرهای 
مذهبـــی همچـــون قـــم مقدســـه ابـــراز داشـــتند: گاهـــی برخـــی از  
ــا بـــا وضعیـــت نامناســـب در  ســـوی دشـــمن اجیـــر می شـــوند تـ
ـــی  ـــگ بی حجاب ـــا فرهن ـــرده و ت ـــدا ک ـــور پی ـــی حض ـــهرهای مذهب ش
ـــه  ـــد توج ـــؤوالن بای ـــن مس ـــد، بنابرای ـــه کنن ـــهرها نهادین ـــن ش را در ای

ـــند. ـــته باش ـــتری داش بیش
ــی  ــه محلـ ــی بـ ــم خصوصـ ــه حریـ ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ ایشـ
اطـــالق می شـــود کـــه بیگانـــگان نتواننـــد آن را مشـــاهده کننـــد، 
کیـــد کـــرد: ماشـــین  را نمی تـــوان حریـــم خصوصـــی نامیـــد  تأ
ـــراف  ـــه آن اش ـــان ب ـــرا  نامحرم ـــرد، زی ـــاب ک ـــف حج و در آن کش

ـــد. دارن
نـــوری همدانـــی، حســـین، »دیدارهـــا«، ســـایت رســـمی دفتـــر 

حضـــرت آیت الله العظمـــی نـــوری همدانـــی، به نشـــانی: 
https://noorihamedani.ir/post/view?id=8462 

کیـــد بـــر  حضـــرت آیـــت اللـــه العظمـــی نـــوری همدانـــی بـــا تأ
مقابلـــه جـــدی نیـــروی انتظامـــی بـــا هنجـــار شـــکنی هـــا ابـــراز 
داشـــتند: حجـــاب یکـــی از ارزش هـــای مهـــم اســـالمی اســـت و 

ــا برخـــورد شـــود. ــا و هنجارشـــکنی هـ ــا بی حجابـــی هـ بایـــد بـ
ـــژه  ـــه وی ـــا ب ـــت ارزش ه ـــرای رعای ـــد ب ـــد: بای ـــوان کردن ـــان عن ایش
ـــود،  ـــی ش ـــالم اجرای ـــتورات اس ـــده و دس ـــازی ش ـــگ س ـــاب فرهن حج
بانـــوان دارای عفـــاف هســـتند امـــا بایـــد حجـــاب را هـــم رعایـــت 
ــز و  ــند، مراکـ ــته باشـ ــام داشـ ــی اهتمـ ــتورات دینـ ــه دسـ ــد و بـ کننـ
ـــل  ـــن اص ـــروف ای ـــه مع ـــر ب ـــا ام ـــا ب ـــند ت ـــد باش ـــد متح ـــا بای نهاده

اســـالمی رعایـــت شـــود.
نـــوری همدانـــی، حســـین، »دیدارهـــا«، ســـایت رســـمی دفتـــر 

حضـــرت آیت الله العظمـــی نـــوری همدانـــی، به نشـــانی:
https://noorihamedani.ir/post/view?id=9611

حضـــرت آیت الله العظمـــی نـــوری همدانـــی نخســـتین وظیفـــه 
ــی از  ــروف و نهـ ــه امربه معـ ــای فریضـ ــالمی را احیـ ــت اسـ حکومـ
منکـــر عنـــوان کردنـــد و افزودنـــد: دو ســـه ســـالی اســـت دربـــارۀ 
حجـــاب و بدحجابـــی صحبـــت می شـــود، اعتـــراض می شـــد 
کـــه چـــرا علمـــا و مراجـــع عظـــام تقلیـــد حرفـــی نمی زننـــد، مـــا 
ـــدا از  ـــد ابت ـــاب بای ـــت حج ـــم، رعای ـــری نمی بینی ـــا اث ـــم ام می گویی

دولـــت و ارگان هـــای دولتـــی شـــروع شـــود.
نـــوری همدانـــی، حســـین، »دیدارهـــا«، ســـایت رســـمی دفتـــر 

حضـــرت آیت الله العظمـــی نـــوری همدانـــی، به نشـــانی:
https://noorihamedani.ir/post/view?id=9579

و کوچه هـــا و محیط هـــای خـــارج از خانـــه ظاهـــر می شـــوند، 
می تـــوان آنهـــا را بـــه خاطـــر نداشـــتن حجـــاب تعزیـــر کـــرد یـــا 

ـــر؟ خی
ـــب دارد و اگـــر حاکـــم شـــرع در مـــواردی آن  ج: نهـــی از منکـــر مرات

ـــد. ـــرا کن ـــد اج ـــد، می توان را الزم بدان
ـــدی  ـــم: مه ـــأله، ق ـــک مس ـــزار و ی ـــین، ه ـــی، حس ـــوری همدان ن

ــا، 1/ 218. ــود، بی تـ موعـ

ـــك  ـــزم إذا کان ذل ـــا یل ـــرج اّنم ـــرج و الم ـــاد و اله : اّن  الفس
ً
ـــا و ثالث

فوضـــي و بـــال نظـــام یعنـــي إذا جّوزنـــا الجـــرح و القتـــل آلحـــاد 
ــرائط النائـــب فـــي  ــع للشـ ــه الجامـ ــر للفقیـ النـــاس مـــن دون نظـ
ـــي  ـــروف و النه ـــر بالمع ـــزوم األم ـــا بل ـــو قلن ـــا ل ـــة، و أّم ـــان الغیب زم
عـــن المنکـــر و إن اســـتلزم الجـــرح أو القتـــل مـــع لـــزوم ایـــکال 
ـــول  ، و الق

ً
ـــال ـــذور أص ـــذا المح ـــزم ه ـــال یل ـــه ف ـــر الفقی ـــي نظ ـــك إل ذل

ـــارع  ـــام الش ـــام، ألّن  اهتم ـــي المق ـــق ف ـــي التحقی ـــو مقتض ـــك ه بذل
ـــب  ـــن المذاه ـــض و تأم ـــام الفرائ ـــا تق ـــي به ـــة الّت س بالفریض

ّ
ـــد المق

ـــن  ـــف م ـــر األرض و ینتص ـــم و تعم ـــرّد المظال ـــب و ت   المکاس
ّ

ـــل و تح
ـــا  ـــة منه ـــذه المرتب ـــون ه ـــي أن تک ـــر، یقتض ـــتقیم األم ـــداء و یس األع

ـــه. ـــر الفقی بنظ
نـــوری همدانـــی، حســـین، األمـــر بالمعـــروف و النهـــی عـــن 

المنکـــر، قـــم: مهـــدی موعـــود، 1434ق.، 260.

ــائل و  ــأله حجـــاب را یکـــی از مسـ ــان در ایـــن دیـــدار مسـ ایشـ
ـــمنان  ـــروز دش ـــتند: ام ـــراز داش ـــتند و اب ـــالم دانس ـــلم اس ـــکام مس اح
در تـــالش هســـتند کـــه ایـــن اصـــل مســـلم را زیـــر ســـؤال ببرنـــد.

حضـــرت آیـــت اللـــه العظمـــی نـــوری همدانـــی بـــا اشـــاره 
بـــه کشـــف حجـــاب در زمـــان رضـــا شـــاه پهلـــوی خاطرنشـــان 
ــه  ــه ترکیـ ــاه بـ ــان حـــدود یـــک مـ ــان در آن زمـ ــد: رضاخـ کردنـ
ـــرار  ـــورک ق ـــی آتات ـــرب گرای ـــع غ ـــر مواض ـــت تأثی ـــرد و تح ـــفر ک س
گرفـــت و پـــس از بازگشـــت بـــه ایـــران جریـــان کشـــف حجـــاب 

را کلیـــد زد.
ـــه  ـــا توج ـــروز ب ـــد: ام ـــوان کردن ـــیع عن ـــان تش ـــدر جه ـــع عالیق مرج
بـــه اینکـــه انقـــالب اســـالمی بـــرای احیـــای ارزش هـــای اســـالمی 
برپـــا شـــده اســـت، دولـــت و دســـتگاه های اجرایـــی هماننـــد 
ـــه  ـــاب در جامع ـــگ حج ـــج فرهن ـــرای تروی ـــد ب ـــی بای ـــروی انتظام نی

ــند. ــته باشـ ــدون داشـ ــای مـ برنامه هـ
ایشـــان افزودنـــد: همـــه بانوانـــی کـــه در دســـتگاه های دولتـــی و 
ـــتند. ـــاب هس ـــت حج ـــه رعای ـــزم ب ـــتند مل ـــه کار هس ـــغول ب ادارات مش
حضـــرت آیـــت اللـــه العظمـــی نـــوری همدانـــی بـــا اشـــاره بـــه 
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تبیین اجمالی دیدگاه
آیت اللـــه وحیـــد خراســـانی مرتبـــۀ ســـوم نهـــی از منکـــر را بـــا 
ــه  ــی کـ ــرد و در صورتـ ــدیدتر می پذیـ ــه شـ ــر بـ ــت خفیف تـ رعایـ
ـــه  ـــر از ناحی ـــد، مگ ـــز نمی دان ـــود جای ـــل ش ـــا قت ـــرح ی ـــه ج ـــر ب منج
ـــت  ـــده معصی ـــت مفس ـــورت اهمی ـــه در ص ـــب وی ک ـــام)ع( و نای ام
ــه  ــرح او موّجـ ــا جـ ــل یـ ــده قتـ ــه مفسـ ــبت بـ ــر نسـ ــل منکـ فاعـ
می شـــود. بـــه تعبیـــر وی الزم اســـت آمـــر و ناهـــی ماننـــد طبیـــب 
معالـــج بـــه معالجـــه فاعـــل منکـــر یـــا تـــارک معـــروف بپردازنـــد. 
او در احـــکام تعزیـــرات نظـــر اســـتادش آیت اللـــه خوئـــی را 
ـــّرم« را  ـــل مح ـــکل عم ـــر ل ـــده »التعزی ـــی قاع ـــت، ؛ یعن ـــه اس پذیرفت

می پذیـــرد.
ـــرران  ـــتفتاء و مق ـــأت اس ـــاگردان هی ـــده از ش ـــالع نگارن ـــق اط مطاب
ــه  ــت مطلقـ ــه والیـ ــان بـ ــانی، ایشـ ــد خراسـ ــه وحیـ دروس آیت اللـ

ـــت.  ـــل نیس ـــه قائ فقی

مستندات
ــروف و  ــر بالمعـ ــوب األمـ ــص وجـ ــألة 1272(: ال یختـ )مسـ
ـــب  ـــل یج ـــف، ب ـــاس دون صن ـــن الن ـــف م ـــر بصن ـــن المنک ـــي ع النه
عنـــد اجتمـــاع الشـــرائط المذکـــورة علـــی العلمـــاء و غیرهـــم، و 
ـــراء،  ـــاء و الفق ـــة، و األغنی ـــلطان و الرعی ـــاق، و الس ـــدول و الفس الع
ـــره و  ـــن غی ـــوب ع ـــقط الوج ـــد س ـــه واح ـــام ب ـــه إن ق ـــدم أن ـــد تق و ق
ـــر  ـــاب. لأم ـــتحقوا العق ـــع، و اس ـــم الجمی ـــد أث ـــه أح ـــم ب ـــم یق إن ل
ــکار  ــی: اإلنـ ــب: األولـ ــر مراتـ ــن المنکـ ــي عـ ــروف و النهـ بالمعـ
ـــا  ـــروف، إم ـــرك المع ـــر، أو ت ـــة المنک ـــار کراه ـــی إظه ـــب، بمعن بالقل
بإظهـــار االنزعـــاج مـــن الفاعـــل، أو االعـــراض و الصـــد عنـــه، أو 
ـــی  ـــدل عل ـــرك ی ـــل أو ت ـــن فع ـــك م ـــو ذل ـــه، أو نح ـــکالم مع ـــرك ال ت
ـــأن  ـــول، ب ـــان و الق ـــکار باللس ـــة: اإلن ـــه. الثانی ـــع من ـــا وق ـــة م کراه
ـــن  ـــبحانه للعاصی ـــه س

ّ
ـــد الل ـــا أع ـــه م ـــر ل ـــه، و یذک ـــه، و ینصح یعظ

ـــا  ـــه م ـــر ل ـــم، أو یذک ـــي الجحی ـــذاب ف ـــم و الع ـــاب األلی ـــن العق م
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ـــي  ـــوز ف ـــیم و الف ـــواب الجس ـــن الث ـــن م ـــی للمطیعی ـــه تعال
ّ
ـــده الل أع

ـــرادع  ـــم ال ـــرب المؤل ـــد بالض ـــکار بالی ـــة: اإلن ـــم.  الثالث ـــات النعی جن
ــذه المراتـــب مراتـــب  ــة، و لـــکل واحـــدة مـــن هـ عـــن المعصیـ
أخـــف و أشـــد، و المشـــهور الترتـــب بیـــن هـــذه المراتـــب، فـــإن 
کان إظهـــار اإلنـــکار القلبـــي کافیـــا فـــي الزجـــر اقتصـــر علیـــه، و 
ـــن  ـــده، و لک ـــره بی ـــك أنک ـــف ذل ـــم یک ـــإن ل ـــان، ف ـــر باللس إال أنک
ـــر  ـــار اآلم ـــدة فیخت ـــة واح ـــي مرتب ـــن ف ـــمین األولی ـــر أن القس الظاه
ــع  ــه الجمـ ــد یلزمـ ــا، و قـ ــر منهمـ ــل التأثیـ ــا یحتمـ أو الناهـــي مـ
بینهمـــا. و أمـــا القســـم الثالـــث فهـــو مترتـــب علـــی عـــدم تأثیـــر 
األولیـــن، و األحـــوط فـــي هـــذا القســـم الترتیـــب بیـــن مراتبـــه 

ـــف. ـــف األخ ـــم یک ـــد، إال إذا ل ـــی األش ـــل إل ـــال ینتق ف

ـــي ردع  ـــورة ف ـــب المذک ـــف المرات ـــم تک ـــألة 1273(: إذا ل )مس
الفاعـــل ففـــي جـــواز االنتقـــال إلـــی الجـــرح و القتـــل وجهـــان، 
ـــو  ـــر عض ـــی کس ـــف عل ـــذا إذا توق ـــدم، و ک ـــا الع ـــوالن أقواهم ـــل ق ب
ـــاج  ـــلل أو اعوج ـــو کش ـــه عض ـــا، أو أعاب ـــل أو غیرهم ـــد أو رج ـــن ی م
أو نحوهمـــا، فـــإن األقـــوی عـــدم جـــواز ذلـــك، و إذا أدی الضـــرب 
ـــي  ـــر و الناه ـــان اآلم ـــوی ضم ـــدا - فاألق ـــأ أو عم ـــك - خط ـــی ذل إل
ـــدا، و  ـــة، إن کان عم ـــة العمدی ـــکام الجنای ـــه أح ـــري علی ـــك، فتج لذل
ـــك إذا کان  ـــه ذل ـــام و نائب ـــوز لإلم ـــم یج ـــأ. نع ـــة إن کان خط الخطئی
ـــه،  ـــه أو قتل ـــن جرح ـــم م ـــدة أه ـــل مفس ـــة الفاع ـــی معصی ـــب عل یترت

ـــه. ـــان علی ـــذ ال ضم و حینئ
ـــة  ـــم: مدرس ـــن، ق ـــاج الصالحی ـــین، منه ـــانی، حس ـــد خراس وحی

ـــوم)ع(، 1386ش.، 2/ 372-371. ـــر العل ـــام باق اإلم

فـــی واجـــب اســـت کـــه بـــه 
ّ
مســـأله 2076 - بـــر هـــر مکل

ـــد  ـــد نتوان ـــر چن ـــد، ه ـــته باش ـــت داش ـــر کراه ـــود، از منک ـــب خ قل
از آن جلوگیـــری نمایـــد. و در مقـــام امـــر بـــه معـــروف و نهـــی 
از منکـــر، اّول بـــه اظهـــار کراهـــت قلبـــی، هـــر چنـــد بـــه تـــرك 
ــیلۀ  ــه وسـ ــر، و بـ ــل منکـ ــروف و فاعـ ــارك معـ ــا تـ ــرت بـ معاشـ
ـــذاب  ـــروف و ع ـــواب مع ـــان ث ـــت، و بی ـــه و نصیح ـــه موعظ ـــان ب زب
ـــر  ـــازدارد. و اگ ـــر ب ـــد، و از منک ـــروف نمای ـــه مع ـــر، او را وادار ب منک
ـــه  ـــد ب ـــود، بای ـــر زدن ب ـــف ب

ّ
ـــری متوق ـــرد، و جلوگی ـــر نک ـــن دو اث ای

گونـــه ای باشـــد کـــه موجـــب دیـــه و قصـــاص نشـــود، وگرنـــه، 
ـــه  ـــی ک ـــود، در صورت ـــی ش ـــه جراحت ـــب ب ـــال - موج ـــه - مث چنانچ
بـــه عمـــد باشـــد، مجـــروح می توانـــد قصـــاص کنـــد و اگـــر از 

ــا باشـــد، می توانـــد دیـــه بگیـــرد. روی خطـ

مســـأله 2077 - وظیفـــۀ آمـــر بـــه معـــروف و ناهـــی از منکـــر 

ـــارع  ـــرض ش ـــر غ ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه در ام ـــت ک آن اس
ـــر  ـــت - در نظ ـــد اس ـــالح فاس ـــراه و اص ـــاد گم ـــه ارش س را - ک

ّ
ـــد مق

ــه آن  ــر بـ ــود، مگـ ــل نمی شـ ــّم  حاصـ ــن مهـ ــد، و ایـ ــته باشـ داشـ
ـــد، و  ـــود بدان ـــر خ ـــد پیک ـــو فاس ـــد عض ـــاه را مانن ـــه گن ـــال ب ـــه مبت ک
ـــۀ  ـــه معالج ـــردازد، ب ـــود می پ ـــن خ ـــارۀ ت ـــالج پ ـــه ع ـــه ب ـــان ک همچن
ـــه معـــروف  ـــر ب ـــردازد، و آم ـــه مفاســـد و امـــراض روحـــی بپ ـــان ب مبتالی
ـــل  ـــۀ عم ـــاید در صحیف ـــه ش ـــد ک ـــت کن ـــد غفل ـــر نبای ـــی از منک و ناه
آن گناهـــکار حســـنه ای باشـــد کـــه خـــدا او را بـــه آن ببخشـــد، و در 
ـــد. ـــذه کن ـــه آن مؤاخ ـــه او را ب ـــد ک ـــیئه ای باش ـــودش س ـــل خ ـــر عم دفت
وحیـــد خراســـانی، حســـین، رســـاله توضیـــح المســـائل، قـــم: 

مدرســـة اإلمـــام باقـــر العلـــوم)ع(، 1386ش.،  399-398.

ـــا  ـــا عالم ـــا إلهی ـــرك واجب ـــا أو ت ـــل محرم ـــن فع ـــألة 282(: م )مس
ـــت  ـــة و یثب ـــن المصلح ـــراه م ـــا ی ـــب م ـــم حس ـــزره الحاک ـــدا ع عام

ـــرار. ـــاهدین و باإلق ـــهادة ش ـــر بش ـــب التعزی موج
وحیـــد خراســـانی، حســـین، رســـاله توضیـــح المســـائل، قـــم: 

مدرســـة اإلمـــام باقـــر العلـــوم)ع(، 1386ش.،  3/ 494.
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اطالعات آماری به همراه دسته بنـدی 
دیدگـاه هـا، مستنـدات و درجه بندی 

انتساب دیدگاه به هر فقیه 
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درجه بندی انتساب دیدگاه به فقیهنوع دیدگاه مستنداتدیدگاهجدول اطالعات آماری

نام مرجع تقلید/ وضعیت

کر 
 من

 از
ی

نه
ی

مل
ع

یا 
ام 

 ع
ت

یرا
عز

ت
ب

جا
ح

ه/ 
فقی

ت 
الی

و
ون

قان

وم
عل

م

وم
عل

رم
غی

ی
الل

تد
اس

ظر 
ن

ط
تیا

اح
یا 

وا 
فت

ی
قو

ط
وس

مت

ف
عی

ض

**ن*و*ن/ت*و*مق*محمدعلی اراکی

**و*ن/ت*و*مقسیدحسین طباطبایی بروجردی

**ن*ن/ت/و*محمدتقی بهجت

**ن*ت/و*ن/ت*و/ ت*مق**جواد تبریزی

**و*ن/ت/و*مط**عبدالله جوادی آملی

**ن*و*ن/ت*و-*سیدمحسن حکیم

**ن*و*ن/ت*و*مق*سیدمحمدسعید حکیم

**ن/ت/و*ن/ت/و*مط**سیدعلی خامنه ای

*ن/ت/و*و*ن/ت*و*مط**سیدروح الله خمینی

**ن*ت/و*ن-*سیداحمد خوانساری

**ن/ت/و*و*ن*ت/و*مق**سیدابوالقاسم خوئی

عالیم اختصاری جداول:
مقصود از »ن« نهی از منکر، »ت« تعزیرات، »و« والیت فقیه، »مق« والیت مقیده و »مط« والیت مطلقه است. همچنین عالمت »-« یعنی 

مخالفت فقیه موردنظر با حکم و جای خالی یعنی نظر آن فقیه یافت نشده است.
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**ن*و*ن/ت*و-*سیدمحمد روحانی

**ن/ت/و*ن/ت/و*مط**سیدمحمدصادق روحانی

**ن/ت/و*ت/و*ن*و/ت*مط**جعفر سبحانی

**ن/ت/و*ن/ت/و*مق*محمد سند بحرانی

*ن/و*و*ن/ت*و*مق*سیدعلی سیستانی

**و*ن/ت*و*مطسیدمحمود حسینی شاهرودی

**ن/ت/و*و*ن/ت/و*و*مط**سیدمحمود هاشمی شاهرودی

**ن*ن/ت/و*مق*سیدموسی شبیری زنجانی

**ن/و*ت*ن/و---سیدکاظم شریعتمداری

**ن*ن/ت/و*مق*سیدصادق حسینی شیرازی

**ن*و*ن/ت*و*مق*سیدمحمد حسینی شیرازی

درجه بندی انتساب دیدگاه به فقیهنوع دیدگاه مستنداتدیدگاهجدول اطالعات آماری

نام مرجع تقلید/ وضعیت
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**ن/ت*ت/و*ن*ت/و*مط**لطف الله صافی گلپایگانی

**ن/ت/و*ن/ت*و*ن/ت*مط--یوسف صانعی

**ن/و*ن/ت/و*مط*سیدمحمدباقر صدر

**ن*ن/ت/و-*سیدحسن طباطبایی قمی

**ن*ن*ت/و*ن-سیدتقی طباطبایی قمی

**ن*ن/ت/و-سیدمحمدجواد علوی بروجردی

**ن/ت*ن/ت/و*مط*ت*سیدمحمدعلی علوی گرگانی

**ن/ت/و*ت/و*ن*ت/و*مط**محمد فاضل لنکرانی

**ن/ت/و*و*ن/ت*و*مط-*محمداسحاق فیاض

**ن/ت*و*ن/ت*و*مط**سیدمحمدرضا گلپایگانی

**ن/ت/و*ن/و*ت*ن/و*مط**سیدمحمدتقی مدرسی

درجه بندی انتساب دیدگاه به فقیهنوع دیدگاه مستنداتدیدگاهجدول اطالعات آماری

نام مرجع تقلید/ وضعیت
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درجه بندی انتساب دیدگاه به فقیهنوع دیدگاه مستنداتدیدگاهجدول اطالعات آماری

نام مرجع تقلید/ وضعیت

کر 
 من

 از
ی

نه
ی
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ع

یا 
ام 

 ع
ت

یرا
عز

ت
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 هرگونــه نهــی 
ً
 یــا ضمنــا

ً
آقایــان ســیدکاظم شــریعتمداری، یوســف صانعــی، ســیدتقی طباطبایــی قمــی و ســیدمحمدجواد علــوی بروجــردی صریحــا

ــینعلی  ــان حس ــت آقای ــوان گف  می ت
ً
ــرا ــت. ظاه ــوع اس ــان ممن ــر آن ــز از نظ ــاری نی ــاب اجب ــاس حج ــن اس ــر ای ــه ب ــد ک ــی را رد کرده ان ــر عمل از منک

منتظــری، ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلــی و محمداســحاق فیــاض بــه لحــاظ فتوایــی نهــی از منکــر عملــی را می پذیرنــد، ولــی بــا توجــه بــه شــرایط 
اجتماعــی کنونــی، اجــرای آن را بــه مصلحــت نمی داننــد. 

**ن*ن/و*ت*سیدشهاب الدین مرعشی نجفی

**ت/و*ن*ت/و*ن*مط**ناصر مکارم شیرازی

**ن/ت/و*و*ن/ت*و*مق**حسینعلی منتظری

**ن*ن*ت/و*ن*سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

**ن*ن/ت/و*مق*سیدمحمدهادی میالنی

*ن/ مط*ن/ت/و*مط*بشیر نجفی

**ن/و*ن/و*ت*ن/و*مط*حسین نوری همدانی

**ن/ت*ن/ت/و*مق**حسین وحید خراسانی
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نتیجه اطالعات آماری

 3 از 41 مرجع تقلید یعنی 7/31٪ درباره 
نظر  حد  در  سخنی  هیچ  عملی  منکر  از  نهی 

استداللی یا فتوا نگفته اند. 

 ٪7/31 

 4 از 41 مرجع تقلید یعنی 9/75٪ نهی از 
منکر عملی را قبول ندارند.

٪9/75

یعنی٪41/46  تقلید  مرجع   41 از   17  
عمل  لکل  »التعزیر  یا  تعزیرات  عمومی  قاعده 

محّرم« را می پذیرند.

٪41/46

  ٪48/78 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   20  
هیچ سخنی در حد نظر استداللی یا فتوا درباره 

قاعده عام تعزیرات ندارند.

 ٪48/78 
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 5 از 41 مرجع تقلید یعنی 12/9٪ درباره 
حکومت  قوانین  از  پیروی  لزوم  یا  فقیه  والیت 
فتوا  یا  استداللی  نظر  حد  در  سخنی  اسالمی 

ندارند.

٪12/9

  3 از 41 مرجع تقلید یعنی 7/31٪  قاعده 
عمومی تعزیرات یا تعزیر در خصوص حجاب 

را رد کرده است.

 ٪7/31

 5 از 41 مرجع تقلید یعنی 12/19٪ والیت 
فقیه را حتی از نوع مقیده قبول ندارند.

 ٪12/19 

 ٪31/70 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   13  
والیت مقیده فقیه را قبول دارند.

 ٪31/70 

یعنی٪21/95   تقلید  مرجع   41 از   9  
استداللی  نظر  قالب  در  را  عملی  منکر  از  نهی 
پذیرفته اند که از این میان، 6 نفر آن را در قالب 

فتوا نیز پذیرفته اند.

٪21/95

یعنی٪43/90  تقلید  مرجع   41 از   18  
والیت مطلقه فقیه را قبول دارند.

 ٪43/90 



اجبار به حجاب در فقه شیعه

114

 
ً
ظاهرا  ٪9/75 41 مرجع تقلید یعنی  4 از   

حجاب اجباری را قبول ندارند.

 ٪9/75

 %  43.90 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   18  
احتمال  با  دست کم  را  اجباری  حجاب   

ً
ظاهرا

قبول  فتوا  یا  استداللی  نظر  مقام  در  50 درصد 
دارند.

 ٪43/90

 ٪46/34 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   19  
 در مقام نظر استداللی 

ً
حجاب اجباری را قطعا

یا در مقام فتوا قبول دارند. 

 ٪46/34

با   ٪12/19 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   5  
وجود انکار والیت فقیه )اعم از مطلقه و مقیده( 
یا انکار لزوم پیروی از قوانین حکومت اسالمی، 
با احتمال 50 درصد در مقام نظر استداللی یا 
که  اجباری اند  حجاب  مشروعیت  به  قائل  فتوا 
قاعده  یا  عملی  منکر  از  نهی  پذیرش  دلیل  به 

عمومی تعزیرات است.

٪12/19 

 ٪53/65 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   22  
لزوم  یا  مقیده(  و  مطلقه  از  )اعم  فقیه  والیت 
قالب  در  را  اسالمی  حکومت  قوانین  از  پیروی 
نظر استداللی پذیرفته اند که از این میان، 10 نفر 

آن را در قالب فتوا نیز پذیرفته اند.

 ٪53/65 

 7 از 41 مرجع تقلید یعنی 17/07٪ قاعده 
استداللی  نظر  قالب  در  را  تعزیرات  عمومی 
پذیرفته اند که از این میان، 4 نفر آن را در قالب 

فتوا نیز پذیرفته اند.

 ٪17/07 
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 22 از 41 مرجع تقلید یعنی 53.56٪ هیچ 
سخنی در حد نظر استداللی یا فتوا دربارۀ قاعده 

عام تعزیرات ندارند.

 ٪53.56 

 ٪41.46 یعنی  تقلید  مرجع   41 از   17  
عمل  لکل  »التعزیر  یا  تعزیرات  عمومی  قاعده 

محّرم« را می پذیرند.

 ٪41.46 
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