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چکیده
فقهاء «عدم مفسده و ضرر» را یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر می دانند ،اما امام حسین (ع) با این کهه
ماهیت قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر می دانست ،با علم به شهادت ،به ایهن قیهام دسهت زده و بهه ایهن
شرط عمل نکرده است .فقهاء در توجیه این اقدام امام حسهین (ع) ،احتمهاتتی وهو «عهدم ممها بهه شههادت»،
«منحصر بود راه به شهادت»« ،جواز صلح با دشمن ،نه وجوب آ »« ،رمز آلود بود حرکت امام (ع)» و «سهقوط
شرط عدم ضرر با اهمیت واجب»؛ را مطرح کردهاند ولی امام خمینی با تئوریزه کرد احتمهال آخهر ،آ را بهه یه
نظریه تبدیل کرده و در عرصه عمل نیز آ را به اجرا در آورده است.
کلیدواژگان :امام حسین (ع) ،امر به معروف ،اهمیت ،ضرر ،نهی از منکر.
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
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مقدمه
از امتیازات اندیشه اجتماعی اسالم ،اهتمام ویژه به ترویج فرهنگ دینی و تأکیدد
بر رواج نیکیها و جلدگییر از نشدر و یردترش ز دتیهدا ،جتدج جلدگییر از
ناهنجار ها ،جرم و تتبکار در جامعده اسدج .اید متدم ،در قا دق نشدد درای
مگجگد و تحج عنگان وظیفها دینی و حق خداداد  ،با نام «امر به معروف و نتدی
از منکر» در آمگزهها دی  ،طراحی ده اسج.
امر به معروف و نتی از منکر ،نگعی نظارت و مراقبج عمگمی اسج که در صدگرت
اجرایی دن ،سالمج جامعه را به بتتری

کل تضمی میکند .نشش تأثیریذار و

بازدارندیی ای وظیفه ارز مند اجتماعی ،در ساحجها فرد  ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و اقتصاد  ،جتج فزونی فضایل و زدودن رذایل ،غیر قابل انکار اسدج .در
اهمیج ای فریضه ا تی همی بس که مالک برتر امج اسالمی بر امجها دیگدر
اسج:

« ُكنتم خي ر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس ََتْمرو َن ِِبلْمعر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َك ِر»؛
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُْ ََْ

و تمامی نیکیها در مشابل آن ،ناچیزند:
ِ
ال الْ ِ ُِ ُكلَه ا و ا ِْه اي ِ ه ِ ِيد َِّ ِ
َّه ِ َع ْن الْ ُمنْ َك ِر ََِّّ
اْل عنْ َل ْاع َْم ِر ِِبلْ َم ْع ُروف َو الن ْ
« َو َم ا أ َْع َم ُ ُّ َ َ َ ُ َ
َكنَ ْفثَ ٍة ِ َْح ٍر ُُِّ ٍُّ ؛ تمام اعمال نیک و جتاد در راه خدا در نزد امر به معدروف و
نتی از منکر مانند آب دهانی اسج در دریا ژرف و پتناور».
در منطق قرآن حتی افراد از ادیان دیگر که به ای وظیفه متم اجتماعی اهتمام
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

میورزند؛ مردانی صا ح نام دارند.
تشریع اصل ای وظیفه در اسالم ،از ندگعی احردام مردیگ یج افدراد در برابدر
دیگران حکایج دارد .بلکه از آنجایی که پا «امر» و «نتدی» و دخا دج در امدگر و
ؤون دیگران ،در کار اسج ،نشان از نگعی والیج افراد جامعده بدر یکددیگر دارد.
ای سخ در مکاتق فردیرا عصر کنگنی ،منطق قابل قبگ ی ندارد .چرا کده آزاد
و استشالل انران در حگزهها فرد و رفتار خصی ،از اصگل مرلم اید مکاتدق
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د. 3

به مار میرود و دخا ج دیگران در ؤون افراد ،تنتا آنجایی مجاز اسج که خگد
خص ای حق را به دیگران وایذار کرده با د و اال هدی کدس حدق دخا دج در
ؤون فرد دیگر را به هی وجه ،نخگاهد دا ج .اما در مکتق اسالم ،ای امر نه تنتا
معشگل و پذیرفته ده اسج ،بلکه یک واجق رعی نیز به حراب میآید .در اید
مکتق ،ما ک تمام هرتی خداسج و هر والیتی از آن اوسج و هم او ،میتگاند اید
والیج را به دیگران وایذار کند و در ای مگرد خداوند متعال به صدراحج آیده 7
سگره تگبه ،مؤمنان را نربج به همدیگر والیج بخشیده و نربج به سرنگ دج هدم
نگعان خگد مریگل قرار داده اسج:
ِ
ض َيْمرو َن ِِبلْمعر ِ
ِ
ِ
وف َويَنْ َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َك ِر»
ات بَ ْع ُ
« َوالْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْوليَاء بَ ْع ٍ َ ُ ُ
و پیامبر اسالم نیز بر ای مریگ یج همگدانی متدر تاییدد نتدادُ « :كلَ ُك ْم ََ ٍاٍ َو ُكلَ ُك ْم
ول َع ْن ََ ِعيَّتِه»
َم ْسئُ ٌ
بنابرای  ،در نظام سیاسی اسالم ،همان یگنده کده مدردم حدق تعیدی سرنگ دج
خگیش و حق بترهمند از فضا سا م ر د و تعا ی معنگ دارند ،برا ایجاد ای
فضا و جلگییر از آ گده دن آن نیز ،محق و مکلفند .در ای مکتق ،هدر دخص
همانطگر که مرؤول اعمال و رفتار خگیش اسج ،نربج به اعمدال و رفتدار دیگدر
مؤمنان نیز مریگ یج دارد .از اینجا اسج که خداوند متعال با ادبیات آمرانده ،آن را از
متدینان خگاسته و به همی اد ه نیز در فشه ،واجق مرده ده اسج:
ِ
ُ ُ ُم
 « َولْ تَ ُكن ُِّم ن ُك ْم أ َُّم ةٌ يَ ْلعُو َن َِّ َر ْاََ ُِْ َو ََيْ ُم ُرو َن ِِبلْ َم ْع ُروف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َك ِر َوأ ُْولَ ئِ َ
الْ ُم ْفلِ ُحو َن»
 « ُكنتم خي ر أ َُّم ٍة أُخ ِرج َِّاس ََتْمرو َن ِِبلْمعر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َن ِِبهلل»
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُْ ََْ
ِ
ِ
ُ ِم ْن
َّ أَمِ ِم َّ
ُ َِّ َّن َِل َ
َص ابَ َ
 « ََي بُ ََّالَ أ َْ َوأ ُْم ْر ِِبلْ َم ْع ُروف َوااْ هَ َع ِن الْ ُمن َك ِر َو ْ
اص ِ ُْ َعلَ ا َم ا أ َ
ِ 3
َع ْزِم ْاع ُُموَ»
ضم ای که روایات زیاد نیز بر ای امر دال ج دارند 2.در عی حال اکثر فشتاء
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یعه وجگب امر به معروف و نتی از منکر را به د یل عشلی مدیدانندد .آندان بدرا
وجگب عشلی ای فریضه به قاعده طف ،وجگب دفع ضرر از نفس،

کر منعم و

مشدمه بگدن آن برا انجام فرایض3؛ استدالل کردهاند.
عمدهتری د یل عشلی در ای زمینه آن اسج که امر به معروف و نتدی از منکدر،
نشش بریار در فراهم آوردن عگامل تشریق بندیان بده سدگ مصدا ح و دور از
مفاسد ان دارد؛ زیرا با امر و نتی ،مردم به سمج عمل به معروف و دور از منکر
میروند و عشل به رو نی حکم میکند بر هر چه که مصا ح را به ما نزدیک میکند،
دسج یابیم .یعنی حکمج ا تی اقتضاء میکند آنچده مگجدق نزدیکدی بنددیان بده
ان از یناه اسج ،فدراهم آیدد و از سدگ خداوندد متعدال واجدق

طاعات و دور

د.

یردد؛ که چنی

2

امر به معروف و نتی از منکر در اسالم ،مفتدگمی عدام و فراییدر دا دته ،دامنده
یرتردها از معروفها واجق و مرتحق و منکرها حرام و مکروه را در بر می
ییرد و به تناسق مگضگع ،حکم آن نیز در وجدگب ،حرمدج ،مردتحق و مکدروه،
متغیر خگاهد بگد .ای واجدق ،ضدم در بریدرفت حدگزههدایی چدگن عبدادات و
معامالت ،مصادیق جزئی چگن نماز خگاندن ،روزه یرفت  ،کمک بده فشدرا ،رعایدج
انصاف در معامالت ،آداب زندیی ،تا مصادیق کالنی چدگن اداره جامعده ،سیاسدج
یذار ها و برنامهریز ها و دفاع از نظام اسالمی را در برمیییرد.
در واقع نشش امر به معروف و نتی از منکر در آمدگزههدا دید  ،نشدش مگتدگر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

محرکی اسج که تمامی احکام دی را حیات میبخشد و مگجق عمل دن به همه
آنها می گد .به همی خاطر اسج که ارزش آن ،بردیار بیشدتر و بداالتر از تمدامی
نیکیها در اسالم دانرته ده اسج.

 .طگسی ،االقتصاد ، 37 ،عاملی ،تید ثانی. 3 / ،
 .حلی ،اب ادریس/ ،

.

 .نجفی ،کا ف ا غطاء.3 1 /3 ،
 .3ر .ک :عراقی.333 /3 ،
 .2ر .ک خراز  ،سید محر  ،دالیل عشلی و نشلی وجگب امر به معروف و نتی از منکر ،مجله حکگمدج

06

06

اسالمی ،ش

.

شرط عدم مفسده و ضرر
با همه ارزش و اهمیتی که امر به معروف و نتی از منکر در اسالم دارد ،در عی
حال یک واجق مطلق و بدون ضابطه نیرج ،فشتاء برا اجرایی دن ای فریضده
رایطی را بر اسام آمگزهها دی  ،قائل دهاند که « :دناخج معدروف و منکدر»،
«احتمال تأثیر» ،اصرار بر یناه» و «عدم مفرده و ضرر» ،می با د.
چنان که مالحظه می گد فشتاء فشدان مفرده را یکی از رای وجگب امر بده
معروف و نتی از منکر ذکر کردهاند .عدم مفرده در ران فشتاء همدان عددم ضدرر
جانی ،ما ی و عِرضی به خگد آمر و ناهی یا دیگران اسج .طبیعی اسج وقتدی اصدل
ای واجق برا جلگییر از مفاسد و منکرات در جامعده و نردبج بده ا دخاص،
تشریع ده اسج ،پذیرفته ده نیرج که خگد ای واجق ،مگجق ضرر یا مفردده
یردد .ذا هریاه اقدام به امر به معروف و نتی از منکر مگجق ضرر یا مفرده گد،
متگقف ده و وجگب آن ساق می گد .یخ طگسی در کتاب نتایده در بداره اید

رط مینگیردد« :اعم ر ِبعع روف و النُّه ع ن اعنك ر ابِ ان ِبلال ّ و اللُّس ان و الي لن َِّا ُّك ن
ا ال و
ؤيي ار ال رَ علي ه و عل ا أ ل م ن اع ؤمن
اعكلُّ م ن ِل ُن و عل م أاُّه ي ُّ
الضرَ ِلُن َُّّما عليه أو علا غُهن َُّّم ا ا ال أو
ظن ِلُ .فإن علم ُّ
مستاِد اعوماتن أو ُّ
الض رَ عل ا
مستاِد اعوماتن أو غلّ علا ظنُّه .مل ابّ عليه من ذه اعاواٍن َُّّ ما َيمن معه ُّ

ك ُّد ال ؛ امر به معروف و نتی از منکر واجق می گند به قلق و زبدان و دسدج،
زمانی که مکلّف متمک از آن با د و بداند یا یمان دا ته با د که اید امدر منجدر
به ضرر بر خگدش ،و یا یکی از مؤمنی در هی وقج نمی گد امدا ایدر بداندد یدا
یمان دا ته با د که ای امر ضرر را متگجه خگد یا دیگر  ،در حدال حاضدر یدا
آینده می کند ،هی یک از انگاع فگق بر او واجق نیردج مگدر در صدگرتی کده در

نسبت سنجی

هرحال از ضرر ایم با د ».صاحق جگاهر هم در ای باره می فرمایند« :أن يك ون

شرط «عدم ضرر»

اإلاك اَ مفس لْن فل و عل م أو ظ ن توج ه الض رَ َّلي ه أو َّر مال ه أو َّر عرال ه أو َّر أ ل م ن

اعس لم

ا ال أو اع ل ه اا الوج و ب أ خ أف أج له في ه كم ا اع ف ب ه بعض هم ؛ ددرط

در امر به معروف و ...
( 55تا )57

اسج که در انکار منکر ،مفردها نبا د ،اما ایر بداندد یدا یمدان دا دته با دد کده
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ضرر متگجه جان ،مال و آبرو خگدش و یا یکی از مردلمانان در حدال و آیندده
می گد ،وجگب ساق اسج و م اختالفی از فشتاء در ای باره ندیدم ،چندان کده
برخی فشتا دیگر نیز به غیر خالفی بگدن ای مریله اذعان کردهاند» .امدام خمیندی
أن َّاك اَه
َّاك اَه مفس لْ .ل و عل م أو ظ ُّن ُّ

نیز با پذیرش ای رط می یگید« :أن يك ون
ِ
يعتل به عليهن أو علا أ ل متعلُّاي ه كقمرِبه ه و أص حابه
مايل ُّ
موجّ ُّ
لتوجه الرَ افس ُّ أو عرال ُّ أو ُّ
و مأزمي هن ف أ اب ّ و يس اا عن هن ب د و ك ذا ل و خ اف ِل ُ تم ال معت ُّل ب ه عن ل العا أء .و

الظا ر َّ اق هاهر اع ؤمن م م أيض ا؛ در انکار او مفردهاى نبا د .ایر بداند یا یمان کندد
که انکار او مگجق ضرر جانى یا آبرویى یا ما ىاى که مگرد تگجه اسج ،بر او یا بر
یکى از مربگطی او مانند خگیشان و یاران و همراهانش مدى دگد( ،انکدار) واجدق
نیرج و از او ساق مى گد ،بلکه همی طگر اسج ایر به خاطر احتما ى که عشدالء
به آن اعتنا مىکنند از متگجه دن چنی ضررى ترم دا ته با د و ظاهر آن اسدج
که بشیه مؤمنی هم به خگیشان و دوستانش ملحق مى دگند ».چندان کده صداحق
جگاهر ا اره کردهاند ،بشیه فشتاء نیز ای مضمگن را مگرد تأیید قرار داده و اصل ای
رط مگرد اتفاق فشتاء یعه میبا د.
ارزیابی شرط
همان یگنه که ا اره د ،منگط کردن وجگب امر به معروف و نتی از منکر ،بده
رط فگق از سگ فشتاء ،برخاسته از اد ه رعی اسج و در عدرف عشدال نیدز امدر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
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معشگل و پذیرفته دها محرگب می گد .ایر بنا با د برا رواج یدک نیکدی یدا
بازدا ج فرد از یک کار ناپرند ،جان مؤمنی تلف یا خرارتی بر او و یا منردگبان
به او وارد یردد و یا آبرو مردلمانی در اید راه ریختده دگد ،طبدع سدلیم آن را
نپرندیده و از چنی کار نتی می کند .بنا بدرای  ،درط چندی قیدد در اجدرا
فریضه امر به معروف و نتی از منکر ،رطی معشگل و پذیرفته ده می با د امدا در
عی حال نمی تگان انکار کرد که نتیجه چنی

رطی آن خگاهد بگد که مرتبه بداال

امر به معروف و نتی از منکدر ،کده همدان قیدام و مبدارزه علیده حداکم نامشدروع و
جلگییر از ظلم و تجاوزیر قدرتمندان با د؛ از دائره مگل امر بده معدروف و
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نتی از منکر خارج گد و به خاطر ضرر که قطعاً متگجه آمر و ناهی و یا دیگدران
خگاهد د ،ممنگع با د .برا ای که معنا ندارد حاکمی جائر و ظا م با د و کری
در مشابل او دسج به قیام براندازانه بزند اما در عدی حدال ضدرر متگجده آمدر یدا
دیگران نبا د .اساساً حکگمجها مرتبد و ظلم پیشده ،بدا بردت منافدذ نصدیحج،
انتشاد و اعتراض و به صالبه کشیدن مخا فان قادر به ادامه حیات می با ند و ایر بنا
بگد به مخا فان و معترضان اجازه عرض اندام داده گد ،حکگمج آندان بده اسدتبداد
نمی یرایید و یا زودتر از ای  ،با پندییر از نصیحج مشفشان ،خگد را اصدال مدی
کرد .از ای رو ،تاریخ مبارزات مصلحان در برابر ظلم و اجحاف زورمدداران نشدان
می دهد که امر به معروف و نتی از منکدر در برابدر آندان بدی اثدر بدگده و از اندگاع
خطرات ما ی ،عرضی و جانی نیز مصگن نمی با د.
پرسش اصلی

حال پرسش اساسی در اینجا ای اسج کده ایدر یکدی از درای متدم امدر بده
معروف و نتی از منکر عدم مفرده و عدم ضرر اسج ،پس چگگنه سدرور و سداالر
تیدان ،امام حری (ع) ،علیه ظا مان زمان خگد با همه خطراتی که وجدگد دا دج
قیام کرده و حرکج خگد را نیز «امر به معروف و نتی از منکر» نامید ؟! مگر نه اید
اسج که امام (ع)  ،می دانرج نه تنتا خگد ،بلکه تمام خانگاده او در ای راه تید و
یا متضرر و اسیر خگاهند د؟  .آیا الزم نبگد با تگجه به رط عدم ضرر در امر بده
معروف ،از ای کار خگد دار کرده و چدگن بدرادر دتیدش امدام حرد (ع) ،بدا
د منان صلح می کرد؟ .با ای حال ،آیا رفتار امدام حردی (ع) ،مطدابق بدا مدگازی
ناخته ده فشه نبگده یا سرّ دیگر در کار بگده اسج؟.

نسبت سنجی
شرط «عدم ضرر»

دیدگاه فقهاء

در امر به معروف و ...
( 55تا )57

فشتاء یعه که یکی از منابع فشه را سیره امامان معصدگم مدی دانندد ،همدگاره بدا
پرسش فگق مگاجه بگده و برخی از آنان تالش کردهاند با ران فشه به اید پرسدش
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متم ،پاسخ یگیند .در تکاپگ فشتاء برا پاسخ به پرسش باال ،پنج نظریه پدید آمده
اسج که به ر زیر می با د:
یک :امام حسین (ع) ،گمان نمی کرد به شهادت برسد

امی االسالم طبرسی صاحق تفریر مجمع ا بیان نخرتی فشیه یعی اسدج کده
ای بحث را آغاز کرده اسج .طبرس ی ایر چده بدا ندام تفردیرش دتره اسدج امدا
تحلیلها فشتی او نشان می دهد که فشیتی زبر دسج نیز بگده اسج .از جملده و
َّهلُ َك ِة» ،در تحلیلی فشتی دو احتمال را مطدر
در ذیل آیه ریفه « تُ ْل ُاوا ِِبَيْلي ُك ْم َِّ َر الت ْ
می کند و در نخرتی احتمال مییگید مرتفاد از ای آیه ترک امر به معروف هنگام
ترم از ضرر اسج اما امام حری (ع) یمان نمی کرد بدا تگجده بده جایگداهی کده
نربج به پیامبر اسالم (ص) دا ته اسج ،یشته گد:
«

ذه اآلية ي ل ة عل ا مي رإل اإلم لام عل ا م ا ه اف من ه عل ا ال نفا و عل ا ج واز ت ر اعم ر

ِبعع روف عن ل اَ وف عن ِل ُ َّلا اء ال نفا َّر التهلك ة و فيه ا ي ل ة عل ا ج واز الَ ل م
الكفاَ و الِغ اْ َِّا خ اف اإلم ام عل ا افس ه أو عل ا اعس لم كم ا فعل ه َه ول د ب ع ام ا ليِي ة
و فعله أمُ اعؤمن (ٍ) بَف و فعله ا سن (ٍ) م معاوية من اعَا ة عا تشتت أمره و خ اف
عل ا افس ه و ف يعته ف إن عوَال نا ِبن ا س (ٍ) مات د و له ف ا وا أن فعل ه تم د وجه
(أ لمها) أاه ظن أهنم ياتلوا ه عكاا ه م ن َه ول د ب ...؛ در اید آیده دال تدی اسدج بدر
حرمج اقدام بر آنچه که از آن خطر جانی می رود و بر جگاز ترک امر به معروف و
نتی از منکر ،جایی که خگف خطر وجگد دارد؛ زیدرا اید کدار ،زمینده بده هالکدج
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افکندن خگیش اسج .چنان که ای آیه دال ج دارد بر جائز بگدن صدلح بدا کفدار در
صگرتى که امام براى خگد و یا براى مرلمی خطرى ببینید همدانطگرى کده رسدگل
اکرم در «حدیبیه» و حضرت على در «صفی » و امام حر علیه ا ردالم بدا معاویده
صلح برقرار کردند .و اما داستان حری ب على و جنگش بدا طرفدداران یزیدد کده
احتمال کشته دن دا ج ،میتگان یفج روى دو جتدج بدگد ،اول آن کده او فکدر
میکرد مردم جایگاه او را نزد رسگل اکرم در نظر دارند و حضدرتش را نمدیکشدند
.»...
خالصه نظر صاحق مجمع ای اسج که:
 -هر اقدامی که خطر جانی دا ته با د حرام اسج.
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 امر به معروف را در صگرت خگف و احتمال خطر ،می تگان ترک کرد؛ چراکه یکی از مصادیق «افتادن در هالکج» اسج.

 ایر امام در رویارویی با کفار و باغیان ،نربج بده جدان خدگد یدا مردلماناننگرانی دا ته با د جایز اسج با آنان صلح کند.
 امام حری (ع) خگف یشته دن ندا ج چگن فکر میکرد مردم جایگاه اورا نزد رسگل اکرم در نظر دارند و حضرتش را نمیکشند.
 به یمان امی االسالم ،امدام حردی (ع) ایدر خدگف یشدته ددن دا دج،همچگن پیامبر اسالم (ص) در حدیبیه ،امیرا مدؤمنی (ع) در صدفی و امدام
حر (ع) در مشابل معاویه و همه متدینان ،به رای امر به معروف و نتدی
از منکر عمل میکرد اما چگن یمان می کرد ضرر متگجه ایشان نیرج ذا
به روط فشتی امر به معروف و نتی از منکر تگجه نکرد.
 ای احتمال مرحگم طبرسی مگضگعی نیرج که با تگجه به اعتشادات غا دقیعیان در باب علم امام (ع) ،به تگان آن را به آسانی پذیرفج .چنان که اید
احتمال با سخنان خگد امام حری (ع) ،مبنی بر علدم بده دتادت همردان
نیرج و نمی تگاند مگرد پذیرش قرار ییرد.
دو :امام حسین (ع) ،چارهای غیر از این نداشت

احتمال دیگر مرحگم طبرسی ای اسدج کده امدام حردی (ع) چدارها غیدر از
رویارویی با د م ندا ج ،چگن می دانرج در هر حدال یشدته مدی دگد ،و دذا
تادت افتخار آمیز را ترجیح داده اسج:
« و اآلخ ر أا ه غل ّ عل ا ظن ه أا ه ل و ت ر مت ا م متل ه اعلع ون اب ن زَيي ص ُا كم ا فع د ِبب ن عم ه
مسلم فكان الاتد م ع ز ال نفا و ا ه اي أ ون علي ه؛ حضرت میدانردج و یدا ظد قدگى
دا ج که ایر جنگ هم نکند او را میکشند هم چنان که پرر عمش مرلم ب عشیل

نسبت سنجی

را کشتند در ای صگرت کشته دن با عزت و در راه خدا و جتاد برایش آسانتر و
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یگاراتر بگد».

در امر به معروف و ...

صاحق جگاهر نیز با پذیرش ای احتمال مدی نگیردد« :و م ا وم م ن ا س علي ه

( 55تا )57

ِل ُن علم ا من ه علي ه الس أم أهن م ع ازمون عل ا متل ه
السأم  ...ميكن أن يكون حنَ اَ الرري
علا كد ال كما و الظا ر من أفعا م و أ وا م و كفر م و عن اي من و لع د النف ر العش رْ ك ذلُ
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أيضا؛ آنچه که از سگ امام حری (ع) ،واقع ده  ...ممک اسج از ای رو با د که
تنتا راه حضرت همی بگده و چاره دیگر ندا ته اسج ،چگن حضرت می دانرج
آنتا در هر حال ،عزم بر یشت او دارند ،چنان که ظاهر رفتار ،احدگال ،کفدر و عنداد
یزیدیان نیز همی را نشان می دهد و اید ارسال آن ده نفر به جنگ با قبیله هدذیل
از سگ پیامبر (ص) ،هم از همی باب بگده اسج».
محشق کرکی هم در جامع ا مشاصد تصریح می کند امام حری بدا درایطی کده
دا ته ،راهی غیر از جتاد با د م ندا ته اسج.
ای احتمال ایر چه نیاز به بررسی بیشتر تاریخی دارد اما ظاهراً با برخی کلمات
د منان که حضرت را مخیر به بازیشج به مدینده کدرده بگدندد ،و سدخنان خدگد
حضرت و گق زاید ا گصف آن حضرت برا ای سفر و اسدتشبال از دتادت و
اطالع از آن 3سازیار نیرج.
سه :صلح با دشمن جایز است نه واجب

عالمه حلی که به حق یکی از استگانهها محکم فشه یعه بده دمار مدی رود،
معتشد اسج اساساً صلح با د منان و ترک مبارزه واجق نیرج تا ایدر کردی تدرک
کرده با د ،دچار معصیج ده با د ،بلکه صلح و مدارا یک امر جدایز اسدج .هدر
ِ
َّهلُ َك ِة» ،2بدا د دمنان
یک از مرلمانان می تگانند با عمل به آیه « َو تُ ْل ُاوا ِِبَيْلي ُك ْم َِّ َر الت ْ
از درِ صلح در آیند و یا با عمل به آیه «و ماتِلُوا ِ ه ِ ِيد ِ َّ ِ
ين يُا اتِلُواَ ُك ْم» ،1راه مبارزه
َ ُّ
اْل ال ذ َ
َ
و قیام را پیشه کنند و به فیض تادت نایل آیند و امام حری (ع) ،نیدز در جریدان
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کربال به اختیار خگد راه دوم را انتخاب کرده اسج:
كد تاليرن ه واء ك ان ِبعس لم م ُّوْ أو ال ع ن لكنُّه ا ج اهزْن لاول ه
«ا لاة ليست بواجِة علا ُّ
اعتالم ةن ب د اعس لم يت ُُّ فع د ِل ُ برخَ ة
تع ارَ :و َِّ ْن َجنَ ُح وا لِ َّ
اجنَ ْ َ ا ن و ل ايَيت ُّ
لس ْل ِم فَ ْ
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م ا تا ُّلم .و باول ه تع ار :و تُ ْل ُا وا ِِبَي ِلي ُكم َِّ َر الت ِ
اْل ف هيلا
َّهلُ َك ة و َّن ف اء مات د ُّ؛ يلا ا ُّ
ْ
ْ ْ
َ
اْل الَّ ِذين يا اتِلُواَ ُكم .و باول ه تع ارَ :ي أَيَه ا الَّ ِ
عم أ باول ه تع ار :و م اتِلُوا ِ ه ِ ِيد ِ
ين َنمنُ وا م اتِلُوا
ذ
َ ُّ
َ
َُ
ْ
َ
َ
َّ ِ
ِ
ين يَلُواَ ُك ْم ِم َن الْ ُك ُّفا َِ َو لْيَ ِج ُلوا فِي ُك ْم غ ْلظَة .و كذلُ فع د ه يُّلا ا س علي ه الس أمن و النف ر
الذ َ

اْل علي ه و نل ه َّر ذيدن و ك ااوا عش رْ فا اتلوا ماه ة ُّ؛ متل وا و مل يفل ت
النيب صلُّا ُّ
الذين ُّ
وجههم ُّ
اْل علي ه و نل ه يه وي يث ر
اْل ص لُّا ُّ
م نهم أ ل َُّّ خِي ّن فإاُّه أه ر و مت د ُّك ة .و اين َه ول ُّ

عنل ابتلاء جرته؛ صلح در هر تشدیر واجق نیرج چه مرلمانان در قدگت با دند یدا
ضعف ،بلکه صلح جایز اسج ،به خاطر ای قگل خداوند متعال که «ایدر تمایدل بده
صلح نشان دهند ،تگ نیز از در صلح درآ » ،و آیاتی که قبالً یذ ج .ذا هر مرلمان
در انجام صلح مخیر اسج بخاطر جگاز که یفته د و به د یدل آیده «خدگد را بده
دسج خگد ،به هالکج نیفکنید» ،و ایر هم خگاسج با عمل به آیه «در راه خددا ،بدا
کرانى که با ما مىجنگند ،نبرد کنید» ،و آیه «اى کردانى کده ایمدان آوردهایدد! بدا
کافرانى که به ما نزدیکترند ،پیکار کنید! آنتا بایدد در دما ددوت و خشدگنج (و
قدرت) احرام کنند»؛ با د منان بجنگد تا خدا را با تادت مالقات کند .و آقدا
ما امام حری (ع) به همی راه دوم عمل کرده اسج ،چنان که یروه ده نفدرها کده
پیامبر (ص)  ،به قبیله هذیل فرستاد به همی

یگه عمل کدردن و ده نفدره در مشابدل

صد نفر جنگیدند تا تید دند و از میان آنتا کری نجات نیافج مگدر خبیدق کده
اسیر ده و در مکه یشته د .در مشابل پیامبر (ص) در ابتدا متاجرت به یثرب با
یتگد آن دیار از در صلح در آمد».
یفتنی اسج تید ثانی در مرا ک  ،ای جمالت عالمه را از تذکره نشدل کدرده،
اما بدون هی داور از آن عبگر کدرده اسدج کده ظداهر آن ،تأییدد دیددیاه عالمده
میبا د.
مرتفاد از ای نظریه در بحث ما ای اسج که در مراتق باال امر به معدروف و

نسبت سنجی
شرط «عدم ضرر»

نتی از منکر نیز ،به خاطر مخاطرات آن ،هر مرلمانی مخیر اسج راه مددارا و تدرک

در امر به معروف و ...

مبارزه و صلح را انتخاب کند یا جتاد و تادت را و از ای نظر عمل امدام حردی

( 55تا )57

(ع) با دیگر متدینان هی تفاوتی ندارد .امام (ع) ،بر سر دوراهدی دتادت و صدلح،
 .تگبه،
 .حلی؛ منتتی ا مطلق/ 2 ،

؛ و نیز ر.ک :تذکرة ا فشتاء23 /2 ،
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تادت را انتخاب کرده و هر آمر و ناهی نیز می تگاند همی انتخاب یدا عکدس آن
را دا ته با د.
رو

اسج که ای نظریه عالمه در خصگص مگضگع ما زمدانی قابدل پدذیرش

اسج که اثر ،رط عدم ضرر در امر به معروف و نتی از منکر در جدایی کده ضدرر
وجگد دارد ،تنتا اسشاط وجگب با د نه حرمج اقددام .یعندی ایدر ضدرر نبا دد،
واجق با د که خص مرلمان در برابر منکرات نتی از منکر نماید امدا ایدر ضدرر
وجگد دا ج وجگب ساق و اصل جگاز باقی بماند و آمر و ناهی مخیدر با دد کده
اقدام به مبارزه بکند یا از درِ صلح در آید و مدارا پیشه کند؛ در حدا ی کده از منظدر
برخی از فشتاء ،اقدام مبارزه جگیانه در جاهایی که ضرر متگجه خدگد دخص یدا
ِ
َّهلُ َك ِة»،
دیگران با د ،حرام میبا د .چنان که ظاهر آیه ریفه « َو تُ ْل ُا وا ِِبَيْلي ُك ْم َِّ َر الت ْ
و روایات باب همدی را اقتضدا دارد .بده عندگان نمگنده امدام صدادق (ع) تصدریح
میفرمایند« :من تَعَّر ِ ٍ ِ
الَ ِْ َر َعلَْي َه ا؛ کری
َصابَْتهُ بَلِيَّةٌ َملْ يُ ْؤ َج ْر َعلَْي َه ا َو َملْ يُ ْرَزِق َّ
َْ َ َ
ض ل ُس ْلرَان َجاه ٍر فَق َ
که به سلطان جائر تعرض نماید و ضرر متگجه او یردد ،پادا دی بدر آن نخگاهدد
دا ج و صبر برا آن بلیه روزیش نخگاهد د» .ظاهر فتگا فشتایی که در مظان
ضرر ،وجگب امر به معروف و نتی از منکر را ساق دانرتهاند نیز همی اسدج کده
ایر مؤمنی بی اعتنا به ضرر ،اقدام نماید فعل حرامدی را مرتکدق دده اسدج .امدام
خمینی با تصریح به ای مطلق می فرماید « :گ خاف على نفره أو عرضه أو نفدگم
ا مؤمنی و عرضتم حرم اإلنکار؛ ایر بر جان و یا آبروى خدگدش و یدا بدر جدان و
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آبروى مؤمنی  ،ترم دا ته با د ،انکار حرام اسج».
بنابر ای  ،نظریه مرحگم عالمه حلی نمی تگاند برا اید دسدته از فشتداء مدگرد
پذیرش قرار ییرد.
چهار :رمزآلود بودن حرکت امام حسین (ع)

صاحق جگاهر که به یک معنا پدر فشه معاصدر دیعه محردگب مدی دگد ،در
احتمددا ی دیگددر حرکددج آن حضددرت را از اس درار ا تددی و از اختصاصددات ایشددان
می مارد که با مگازی فشتی رایج قابل تگجیه نمی با د .و می نگیرد:
 .کلینی2 /2 ،
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«و ما وم من ا س عليه السأم م أاه من اعهراَ الرِباي ة و العل م اع زون  ...عل ا أا ه ل ه
تكلي خاب مل ملم عليه و ِبيَ َّر َّجابتهن و معَ وم م ن اَر ق يع ض عل ا فعل ه و
مول هن ف أ يا اس علي ه م ن ك ان تكليف ه ظ ا ر اعيل ة و اعخ ذ بعمومه ا و َّرأمه ا مرجح ا بينه ا
ِبعرجحات الظنية اليت َيّ كوهنا ن ا عل ا الا ول ِبلوج و ؛ .آنچه که از امام حری
(ع) ،واقع ده ،با ای که از اسرار ربانی و علم پنتان ا تدی اسدج  ...ضدم آن
که عمل امام حری (ع) ،تکلیف خاص بگده که حضرت بدان مبادرت ورزیدده
اسج و حضرت عار از خطا نیز می با د و هی اعتراضی بر فعدل و قدگل او
وارد نیرج .بنا بر ای رفتار کری که ظیفهاش ظاهر اد ه و اخذ بده عمگمدات و
اطالقات آن و ترجیح مرجحات ظنی اسج – که اینجدا بدی دک بدر قدگل بده
وجگب صلح دال ج دارد ،-نباید با فعل امام معصگم مشایره یردد».

صاحق جگاهر در ای احتمال با رمزآ گد و خاص دانردت رفتدار امدام حردی
(ع)  ،اساساً آن را قابل مشایره با رفتار کری که وظیفه او ظداهر اد ده درعی اسدج
نمی داند .یعنی ایر مثالً در بحث امر به معروف و نتی از منکر ،دروطی از سدگ
فشتاء مشرر ده اسج ،بر اسام مگازی ظاهر فشه و اخذ به عمگمات و اطالقدات
اد ه بگده اسج که امل رفتار امام (ع) ،نمی گد .بنا برای  ،عمل امام حردی (ع)،
برا افراد عاد از حیز ا گگ بگدن خارج اسج ،امام حری (ع) به وظیفده خدگدش
که خاص بگده عمل کرده و متدینان نیز باید به وظیفه خگد که عام می با د ،عمدل
نمایند.
کاستی ای احتمال همی اسج که رفتار امدام (ع) را کده بایدد ا گدگ متددینان
با د ،اساساً از ا گگ بگدن خارج کرده و تکلیف رمز آ گد معرفی می کندد ،حدال آن
که امام حری (ع) ،امام معصگم اسج و طبق اد ه متش فشتی ،قدگل ،فعدل و تشریدر
معصگم حجج اسج ،ثانیاً ای سخ تاریخی حضرت در همگاره تاریخ طنی اندداز
ِِ
ِ ِ ِ
اسددج کدده« :ي ِزي ُل َج د فَ ِ
ِ
اََ ْم ِر مَاتِد ال نَّ ْف ِ
اه ٌ َف ا َِ ُ ْ
ا الْ ُم َحَّرَم ة ُم ْعل ٌن ِِبلْف ْس ِ َو مثْل َ يَُِ اي ُ
َ َُ ٌ
ُ
ِمثْ لَ هُ » ،و مالک بیعج نکردن با چنی خصی که منشأ قیام امام حردی (ع) ،بدگده،
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در تمامی حکگمجها ظا م و مرتبد وجگد دارد و بر اسام منطق دینی نمی تگاند
مخصگص امام (ع) با د.

 .همان2 /33 ،

05

پنج :سقوط شرط عدم ضرر با اهمیت واجب

اسام ای نظریه ای اسج که رط عدم ضرر و مفرده در امدر بده معدروف و
نتی از منکر در صگرتی اسج که اهمیج یک واجق کمتر و یا حدداقل مرداو بدا
ضرر با د که متگجه آمر و ناهی و یا اطرافیان آنان می گد ،زیرا معشدگل نیردج
یک مؤم جان ریف و یا عِرض عزیز خگد را برا یک واجق و یا حرامی که در
منظگمه آمگزهها دی  ،جایگاه پر اهمیتی ندارد ،خرج نماید و در برابدر هزینده پدر
بتاء ،منفعج کم قدر را کرق نماید اما ایر واجبی یا حرامدی در اید منظگمده از
بتاء بیشتر نربج به ضرر بر خگردار با دد و یدا ایدر اسدام دید و دریعج و
پایهها ایمان در خطر با د ،طبیعی اسج که خرج مال ،جان و آبرو در مشابل آن نه
تنتا جایز بلکه واجق با د.
نخرتی فشیتی که به ای متم تگجه داده ،میرزا قمی در جامع ا شدتات اسدج
که اصل زوم اهم و متم کردن در امر به معروف و نتی از منکر را مگرد تگجه قرار
داده اسج .همزمان با و صاحق ریاض در نشد نظریه عالمه حلدی بده اید متدم
تگجه دا ته و اقدام امام حری را برا نجات اصل مذهق الزم می ماردَ « :ي ّ

علا أخيه ا سن ص لحه م معاوي ةن و ل و
ُّ
اْل مرعان ع اض الشيعة ه
أن فهايته َّ ياء للين هُّ
أي
الس أم) و أيض ا لفس لت الش يعة ِبلكلي ةن و لتا ول م ذ ّ الس نة و ا ماع ةن و ُّ
ص ا (علي ه ُّ
أي مفسلْ أعظم م ن خأف هك كم ا هف ا؛ تردید نیرج کده در
مَلحة أعظم من ذان و ُّ
تادت امام حری (ع) ،احیاء دی بگده اسج ،بخاطر اعتراض دیعه بده بدرادرش
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امام حر (ع) که با معاویه صلح کرده بگد ،ایر آن حضرت هم صلح می کرد یعه
به کلی نابگد می د و مذهق سنج و جماعج تشگیج مدی یردیدد .چده مصدلحتی
باالتر از ای وجگد دارد و چه مفردها برخالف ای می تگاند وجگد دا ته با دد،
چیز که مخفی نیرج».
محمد حر نجفی صاحق جگاهر نیز برا حفظ اصل دید و دریعج ،قیدام
تادت طلبانه امام حری (ع) را تگجیه پذیر دانرته اسج ،آنجا که می یگید« :و م ا
وم م ن ا س علي ه الس أم م أا ه م ن اعه راَ الرِباي ة و العل م اع زون ميك ن أن يك ون حنَ اَ
اْل علي ه و نل ه و ف ريعته و
الرري ِلُن  ...مضافا َّر ما ترتّ عليه من فظ يين جله صلا ُّ
 .ر.ک :میرزا قمی/ ،
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بيان كفر م للل اع ال و اعؤال ؛ آنچه که از امام حری (ع) ،سدر زده بدا اید کده از
اسرار ربانی و علم پنتان ا تی اسج  ...ممک اسج از باب انحصار راه در آن با دد
 ...عالوه آن که حفظ دی و دریعج جددش (ص) و بیدان کفدر یزیددیان در ندزد
مخا فان و مگافشان ،بر اقدام امام حری (ع) مترتق بگده اسج».
نظریه امام خمینی

در میان فشتاء یعه ،امام خمینی تنتا فشیتی اسج که عالوه بر تگضیح و تشریح
نگاه اخیر و طر آن در حد یک نظریه ،در عرصهها سیاسی اجتمداعی نیدز بددان
عمل کرده و با تگجه به خطرات عظیمی که برا خگد ،خانگاده و دوسدتان و یداران
وجگد دا ته در برابر طاغگت زمان خگد قیام کرده اسج و ای

یگه را در میان آزاد

مردان و مبارزه جگیان علیه ظلم و استبداد نتادینده کدرده اسدج .امدام در اید بداره
مییگید:
«ل و ان اعع روف و اعنو ر م ن ا م وَ الت س يه تم ب ه الش اٍَ ا م لس ف ظ اف وس مِيل ة م ن
اعس لم و ت ا اواميس هم او حم و ن َ ا ه أم و حم و جت ه ا يوج ّ ال ألة اعس لم او
احماء بعض ف عاهر ا ه أم ِي ت د ا رام حي ميح س ن َه و حمل ه و امث ال ِل ان ب ل م ن
مأ ظ ه ا مهيُّ هن و يو ون مرل الض رَ  -و ل و النفس س -او ا رم موجِ ا لرف التولي ن
فل و تومف ت امام ة ج مب ا ه أم ا يرف م ا الض ألة عل س ب ذل ال نفا او النف وس فالظ ا ر
وجوبه فضأ عن الوموٍ فس الرَ او رم يوهن ا؛ ایر معروف و منکر از چیزهایى با دد
که ارع اقدم به آن اهمیج مىدهد مانند حفظ جدان قبیلدهاى از مردلمی  ،و
هتک حرمج نگامیس آنتا .یا از بی بردن آثار اسدالم و محدگ د یدل (حشانیدج)
اسالم بطگرى که مگجق یمراهى مرلمی یردد یا از بی بردن بعضى از عائر
اسالم مانند بیج ا لّه ا حرام بطگرى که آثار و محل آن محگ گد ،و مانند اینتدا،
باید مالحظۀ متمتر بگدن را نماید ،و هر ضررى ایر چه ضدرر جدانى با دد یدا
حرج ،مگجق رفع تکلیف نمىبا د پس ایر برپا دا ت حججهدا (و د یلتداى
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حشانیج) اسالم -بطگرى که بگسیلۀ آنتا -یمراهى -برطرف گد -متگقدف بدر
بذل جان یا جانتا با د ظاهر آن اسج که واجق با د ،-چه -رسد به اینکه در
ضرر یا حرجى که کمتر از بذل جان اسج واقع گد».
 .خمینی ،تحریرا گسیله.311 / ،
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از نظر امام خمینی حتی ایر در اسالم بدعتى واقع گد و سکگت علماى دی و
رؤساى مذهق مگجق هتک اسالم و تضعیف اعتشدادات مردلمی

دگد ،بدر آندان

واجق اسج به هر وسیلهاى که ممکد اسدج انکدار نمایندد؛ چده انکدار آنهدا در
ریشهک ساخت فراد ،مؤثر با د یا نه .همچنی اسج ایدر سدکگت آندان از انکدار
منکرات ،مگجق آن با د و مالحظه ضرر و حرج نمى گد بلکده مالحظده اهمیدج
مى گد.
باالتر از آن ای که ایر در سکگت علماى دی و رؤساى مذهق ترم ای با د
که منکر ،معروف یا معروف ،منکر گد ،بر آنان واجق اسج که علمشدان را ظداهر
نمایند و سکگت جایز نیرج و گ ای که بدانند کده انکار دان در تدرک کدار فاعدل،
مؤثر نیرج .و در جایى که حکم از مرائلى با د کده مدگرد اهمیدج جددوى دارع
مشدم اسج مالحظه ضرر و حرج نمى گد.
در نگاه امام همچنی ایر در سکگت علماى دی و رؤساى مذهق تشگیج ظا م
و تأیید او با د سکگت کردن بر آنان حرام اسج و بر آنها واجق اسج اظتار کنند
و گ ای که در رفع ظلم او مؤثر نبا د .چنان که ایر سکگت علماى دید و رؤسداى
مذهق مگجق جرأت ستمکاران بر ارتکاب بشیوه محرمات و ایجاد بدعجهدا دگد،
سکگت کردن بر آنان حرام اسج و بر آنها واجق اسج انکار نمایند؛ ایرچده در از
بی بردن حرامى که صگرت مىپذیرد ،تدأثیرى ندا دته با دد .و نیدز ایدر سدکگت
علماى دی و رؤساى مذهق مگجق سگء ظد بده ایشدان و هتدک آندان و نردبج
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دادنشان به چیزى که صحیح نیرج و منترق دن چیزى به ایشان که جایز نیرج
بشگد ،مانند ای که اعگان ظلمه به حراب آیند ،برآنها واجق اسج بدراى برطدرف
کردن ننگ از ساحج خگیش انکار نمایند؛ و گ ای که در رفع ظلم اثر نکند .
به اعتشاد امام خمینی قیام امام حری (ع) ،غیدر از انجدام همدی واجدق فشتدی
نبگده اسج .امام حری (ع) ،ایر چه می دانرج خگد و خانگاده خدگیش را در اید
راه فدا خگاهد کرد ،اما تکلیف امر به معروف و نتی از منکر ایجداب مدی کدرد کده
یگهر دی را از دسجِ ا رار نجات دهد و حکگمج صا حان را جایگزی آن کند:
«حضرت سید ا شتدا -سالم ا لَّه علیه -به همه آمگخج که در مشابدل ظلدم ،در

56

06

 .ر .ک :همان

مشابل ستم ،در مشابل حکگمج جائر چه باید کرد .با اینکه از اول مىدانرج کده
در ای راه که مىرود ،راهى اسج که بایدد همده اصدحاب خدگدش و خدانگاده
خگدش را فدا کند و ای عزیزان اسالم را براى اسالم قربانى کند ،ک عاقبتش
را هم مىدانرج»« .سید ا شتدا -سالم ا لَّه علیه -که همده عمدرش را و همده
زندیىاش را براى رفع منکدر و جلدگییرى از حکگمدج ظلدم و جلدگییرى از
مفاسدى که حکگمتتا در دنیا ایجاد کردند ،تمام عمرش را صدرف اید کدرد و
تمام زندیىاش را صرف ای کرد که ای حکگمج ،حکگمج جگر بردته بشدگد
و از بی برود؛ معروف در کار با د ،منکدرات از بدی بروندد  ...تمدام حیثیدج
خگدش ،جان خگدش را و بچههایش را ،همه چیز را در صگرتى که مىدانردج
قضیه ای طگر مى گد  ...ای جگر نبگد که آمده اسج ببیند که ،بلکه آمده بدگد
حکگمج هم مىخگاسج بگیرد ،اصلًا براى ای معنا آمده بگد و ای یک فخدرى
اسج»

مبنا امام خمینی در ای نظریه ای اسج که امام حری (ع) ،یک فرد بدگد کده
در مشابل مصا ح جامعه واقع ده و در تعارض مصلحج فرد با جامعه ،فرد باید فدا
گد:
«تمام انبیا براى اصال جامعه آمدهاند ،تمام .و همه آنتا ای مرأ ه را دا تند که
فرد باید فداى جامعه بشگد .فرد هر چه بزرگ با د -باالتری فرد که ارز دش
بیشتر از هر چیز اسج در دنیا -وقتى که با مصا ح جامعه معارضه کرد ای فرد،
باید فدا بشگد .سید ا شتدا روى همی میزان آمد ،رفج و خگدش و اصحاب و
انصار خگدش را فدا کرد؛ که فرد باید فداى جامعه بشگد ،جامعده بایدد اصدال
بشگد؛ ِیَشُگمَ ا نَّامُ بِا ْشِرْ  ،باید عدا ج در بی مدردم و در بدی جامعده تحشدق
پیدا بکند .جانتا را دادند ،ما تا را دادند ،زحمتتا کشیدند».

از ای رو ،نتضج عا گرا بر خالف برخی بزریان کده آن را قابدل تأسدی نمدی
دانرتند ،در نظریه امام خمینی قابل تأسی خگاهد بگد و از نظر ایشان« :ما سر مشدق
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باید بگیریم از اینتا و ما باید قیدام کندیم در مشابدل ظلدم؛ مردلمانتا بایدد در مشابدل
 .خمینی ،،صحیفه امام2 / 7 ،
 .همان،
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جگرها ،در مشابل ظلمتا ،در مشابل منکرات قیام کنند» چگن « مگر نه آن اسدج کده
ٍ
عافوَا و ُك َد أ ٍ
ََض َك ربَأء» باید سرمشق امج اسالمى با د .قیام
دستگر آمگزنده « ُك َد يَوم ُ
همگانى در هر روز و در هر سرزمی  ،عا گرا قیام عدا جخگاهان ،با عددى قلیدل و
ایمانى و عششى بزرگ ،در مشابل ستمگران کاخنشدی و مردتکبران غدارتگر بدگد و
دستگر آن اسج که ای برنامه سر گحه زندیى اسج در هر روز و در هر سرزمی ».
بنا بر ای  ،نظریه امام خمینی در باب نربج سنجی رط «عدم ضرر» در امر بده
معروف و نتی از منکر با «رفتار امام حری (ع)»؛ دارا چتار محگر خگاهد بگد:
 حرکج امام (ع) یک حرکج کامالً سیاسی و حراب ده در جتج برپداییحکگمج اسالمی و به عنگان یک تکلیف بگد.
 آیاهی امام (ع) به تادت ،مانع ای حرکج نبگد و امام (ع) در عی علم بدهتادت خگد و سرنگ ج قیام ،به انگیزه یاد ده حرکج نمگد.
 -مصا ح عا یه و پر اهمیج اسالم در هی

رایطی نادیده یرفته نمدی دگد و

عرر و حرج و ضرر ،مگجق رفع تکلیف امر به معروف و نتی از منکر نمی
یردد .خرارت و ضرر جانی را نیز باید برا چنی امگر پدذیرفج و اید
یک تکلیف رعی اسج.
 ای قیام و اقدام امام (ع) ،کامالً قابل تأسدی و بده عندگان یدک ا گدگ ،بدراهمیشه و برا همه مرلمانان اسج.
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کتابنامه


حلّى ،اب ادریس ،محمد ب منصگر ب احمد ،ا ررائر ا حاو

تحریر ا فتداوى،

جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابرته به جامعه مدرسی حگزه علمیه قم ،قدم -
ایران ،دوم 3 1 ،ه ق.


حلّى ،عالمه ،حر ب یگسف ب مطتر اسدى ،تذکرة ا فشتداء (ط  -ا حدیثدۀ)،
 3جلد ،مؤسره آل ا بیج علیتم ا رالم ،قم  -ایران ،اول ،ه ق.

 حلّى ،عالمه ،حر ب یگسف ب مطتر اسدى ،منتتى ا مطلق فی تحشیق ا مذهق،
 2جلد ،مجمع ا بحگث اإلسالمیۀ ،مشتد  -ایران ،اول،


خراز  ،سید محر  ،دالیل عشلی و نشلی وجگب امر به معروف و نتی از منکر،
مجله حکگمج اسالمی ،ش



 3ه ق.

.

خمینى ،سید رو ا لّه مگسگى ،تحریر ا گسیلۀ ،جلد ،مؤسرده مطبگعدات دار
ا علم ،قم  -ایران ،اول ،هد ق.





خمینى ،سید رو ا لّه مگسگى ،صحیفه امام خمینی ،مگسره تنظیم و نشدر آثدار
امام خمینی ،تتران73 ،

ش.

ریف ا رضى ،محمد ب حری  ،نتج ا بالغۀ ( لصبحی صا ح) ،جلدد ،هجدرت -
قم ،چاپ :اول 3 3 ،ق.



تید ثانى ،زی ا دی بد علدى ،ا روضدۀ ا بتیدۀ فدی در ا لمعدۀ ا دمشدشیۀ
(ا محشّى  -سلطان ا علماء) ،جلد ،انتشدارات دفتدر تبلیغدات اسدالمى حدگزه
علمیه قم ،قم  -ایران ،اول،





 3ه ق.

صاحق ریاض ،حائرى ،سید على ب محمد طباطبدایى ،ریداض ا مردائل (ط -
ا حدیثۀ) 1 ،جلد ،مؤسره آل ا بیج علیتم ا رالم ،قم  -ایران ،اول 3 3 ،ه ق.

نسبت سنجی

طگسى ،ابگ جعفر ،محمد ب حر  ،االقتصاد ا تاد إ ى طریدق ا ر داد ( لشدیخ

شرط «عدم ضرر»

ا طگسی) ،در یک جلد ،انتشارات کتابخانه جامع چتدلسدتگن ،تتدران  -ایدران،

در امر به معروف و ...
( 55تا )57

اول 72 ،ه ق.


طگسى ،ابگ جعفر ،محمد ب حر  ،ا نتایۀ فی مجرد ا فشده و ا فتداوى ،در یدک
جلد ،دارا کتاب ا عربی ،بیروت  -بنان ،دوم 311 ،ه ق.



عاملى ،حرّ ،محمد ب حر  ،وسائل ا شیعۀ 1 ،جلد ،مؤسره آل ا بیدج علدیتم
ا رالم ،قم  -ایران ،اول 312 ،ه ق.



عراقى ،آقا ضیاء ا دی  ،على کزازى ،ر تبصدرة ا متعلمدی ( آلغدا ضدیاء)2 ،

57

جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابرته به جامعه مدرسی حگزه علمیده قدم ،قدم -
ایران ،اول 3 3 ،ه ق.


کرکى ،محشق ثانى ،على ب حری  ،جامع ا مشاصد فی ر ا شگاعد،

جلدد،

مؤسره آل ا بیج علیتم ا رالم ،قم  -ایران ،دوم 3 3 ،ه ق.


کلینى ،ابگ جعفر ،محمد ب یعشگب ،ا کافی (ط  -اإلسالمیۀ) 3 ،جلد ،دار ا کتق
اإلسالمیۀ ،تتران  -ایران ،چتارم 317 ،ه ق.



ییالنى ،میرزاى قموى ،ابگ ا شاسم ب محمد حرد  ،جدامع ا شدتات فدی أجگبدۀ
ا رؤاالت ( لمیرزا ا شمی) 3 ،جلد ،مؤسره کیتان ،تتران -ایران ،اول،



 3ه ق.

مجلرى ،محمد باقر بد محمدد تشدى ،بحدار انندگار( ط -بیدروت) ،جمعدی از
نگیرندیان ،دار احیاء ا تراث ا عربی ،چاپ دوم 31 ،ق.



مرتضگ  ،سید ضیاء ،عا گرا در فشه ،مرکدز انتشدارات دفتدر تبلیغدات اسدالمی
حگزه علمیه قم77 ،



ش.

نجفى ،صاحق ا جگاهر ،محمد حر  ،جگاهر ا کالم فی ر

درائع اإلسدالم،

 3جلد ،دار إحیاء ا تراث ا عربی ،بیروت  -بنان ،هفتم 313 ،ه ق.


نجفى ،کا ف ا غطاء ،جعفر ب خضر ما کى ،کشف ا غطاء ع مبتمات ا شریعۀ
ا غراء (ط  -ا حدیثۀ) 3 ،جلد ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حگزه علمیه قدم،
قم  -ایران ،اول،
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