
 
  حاکمان به مردم نهی و امر مشروعیت روایی ادله

 
  1مهدي منتظر قائم

  )10/7/1401 :مقاله پذیرش تاریخ ـ29/6/1401 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

است. امر و نهی حاکمان به مـردم بـه   » امر و نهی مردم به حاکمان تیمشروعادله روایی «این مقاله در مورد 
دهد. تـأثیر زیـاد   آید و امر و نهی مردم به حاکمان، اغلب در قالب انتقاد و اعتراض خود را نشان میشکل قانون درمی

را افـزایش  » ادله مشروعیت امر و نهی مردم بـه حاکمـان  «ال از این امر و نهی در جامعه ضرورت پاسخ مستدل به سؤ
تـوان اثبـات کـرد کـه     کم با استناد به ده دلیل روایی میتحلیلی، دست-دهد. با نگاه درون دینی و به روش توصیفیمی

هی بـه حاکمـان،   مردم حق دارند حاکمان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ از جمله: لزوم نترسیدن مردم از امر و ن
گري از حاکمـان،  هاي حاکمان، تشویق مردم به مطالبهمذمت ترك نهی از جور حاکمان، لزوم مخالفت عالمان با بدعت

و سیره معصومان. در این باره ادله معارضـی هـم    %فضیلت بیان حق و عدل در برابر حاکم، انگیزه حرکت امام حسین
نتیجه رسید که: ادله متعارض قابل جمع هستند و اگر امر و نهی به حاکمـان   توان به اینها میهست؛ ولی با بررسی آن

  تواند با استناد به ادله دینی این حق را از مردم بگیرد.با شرایط خودش انجام شود مشروع است و کسی نمی
  

  مشروعیت. ،حقوق عمومیامر به معروف، نهی از منکر، امر به حاکم، نهی از جور حاکم، انتقاد از حکومت،  ها: کلید واژه
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  مقدمه و بیان مسأله. 1

تواند به سه قسم کلی تقسیم شود: امر مردم به امر به معروف از جهت آمر و مأمور، می
مردم، امر حکومت به مردم و امر مردم به حکومت. بسیاري از روایاتی که اهمیت امر به 

وف مورد نظر امامان چیزي فراتر معروف را بیان کرده است داللت دارد بر اینکه امر به معر
از امر به معروف یک شخص به شخص دیگر و نسبت به فروع جزئی است؛ بلکه در مورد 

 1مسائل کلی دینی و دنیایی جامعه و در مورد امر به معروف متقابل حاکمیت و مردم است.
حلیلی ت- به روش توصیفی است صدد در وپردازد این مقاله به قسم سوم امر به معروف می

مردم حق دارند از حاکمیت بخواهند  کنددر قسمت اول با استناد به ده دلیل روایی اثبات 
ها را انجام دهد و منکرات را ترك کند؛ و در قسمت دوم پنج دلیل معارض را معروف

  . دینمابررسی و نقد 
 هاي کنترل قدرت آنان است واز آنجا که امر و نهی مردم به حاکمان یکی از راه

تواند نقش مؤثري در جامعه داشته باشد پژوهش درباره مشروعیت آن ضرورت دارد؛  می
اگر مردم نسبت  و مسئولیت متقابل است اجتماعیمسئولیت ویژه با توجه به اینکه اوال، به

تفاوت باشند و به او امر و نهی نکنند نسبت به منکرهاي او نیز باید به اعمال حاکمیت بی
ثانیا،  )؛2/164کومت شرط مسلمانی است (کلینی، تالش براي اصالح حو  پاسخگو باشند

تواند ابزاري براي تقویت اسالم باشد (طوسی، نقش بسیاري در جامعه دارد و می حکومت
) و اگر هدایت شده و 208توانند مردم را شبیه خود کنند (حرانی، ) و حاکمان می186

                                                                                                                                        
به عنوان نمونه: همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مثل آب دهانی است که  .1

 ،)، قوام شریعت به امر به معـروف و نهـی از منکـر اسـت (آمـدي     542شریف رضی، شود (در دریاي مواج پرت می
هـا  هاست... واجب بزرگی است که همـه واجـب  ترین واجبامر به معروف و نهی از منکر باالترین و شریف)، 504
گـردد، زمـین آبـاد    ها بـه صـاحبانش برمـی    شود، مظلمهها به وسیله آن امن میشود و راهوسیله آن برپاداشته می به
بـه مصـلحت مـردم اسـت     )، 5 /5 کلینی،شود (ست میشود و امر دین و دنیا درشود و حق از دشمنان گرفته می می

مـانع   ) و473شـریف رضـی،   موجب پشتگرمی مؤمنان و به خاك مالیدن بینـی کـافران (  ، )3/567 (صدوق، الفقیه،
)؛ و الزمـه احالـه دادن آن بـه دیگـران     422شود (شریف رضی، ) و اشرار می512حاکمیت سفیهان (شریف رضی، 
 ).59/ 5لینی، رضایت به جنگ با خداست (ک
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شوند گر ظالم و بدکار باشند مردم هالك میشوند، اما اهدایتگر باشند مردم هالك نمی
  ).333شوند (شریف رضی، جز با والیان صالح، صالح نمی ) و186/ 11(رازي، 

  
  پیشینه و ضرورت تحقیق. 2

از آنجا که حاکمان در معرض خطاهاي بزرگ هستند امر و نهی کردن به آنان ضرورت بیشتري 
رو این تحقیق براي دستیابی به ینا تبیین شود. از دارد؛ و الزم است دالیل شرعی آن به طور مستقل

  است.» دالیل روایی مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان«پاسخ مستدل به سؤال از 
هر چند درباره امر به معروف و نهی از منکر مقاالت زیادي نوشته شده؛ اما هیچ مقاله 

در دسترس نیست و بر امر و نهی به حاکم و حکومت  تیمشروع یمبانمستقلی در باره 
هایی که درباره قیام امام اهمیت این تحقیق افزوده شده است. البته در بسیاري از پژوهش

شده است. انجام شده امر به معروف حکومت وقت از اهداف آن حضرت شمرده %حسین
چنین، درباره آزادي، حقوق مردم، نظارت و نصیحت به ائمه مسلمین مقاالتی منتشر هم

از محمد سروش محالتی (حکومت » نصیحت ائمه مسلمین«ت. از جمله: مقاله شده اس
از روح اهللا شریعتی (علوم » حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی«)، 1375اسالمی، 
از حسن » نقش امر به معروف و نهی از منکر در مشارکت سیاسی«)، 1380سیاسی، 

هی از منکر و توسعه سیاسی در امر به معروف و ن«)، 1382اسالمی (خردنامه همشهري، 
) و مقاله 1396از خرمشاد و صیاد (پژوهشهاي راهبردي سیاست، » جمهوري اسالمی

  ).https://rasekhoon.net  راسخونآور (سایت از مهدي بخت» نصیحت حاکمان اسالمی«
  

  . ادله مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان3
توان کم به ده دلیل حدیثی میکمان، دستبراي اثبات مشروعیت امر و نهی مردم به حا

  استناد کرد: 
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  . لزوم نترسیدن مردم از امر و نهی به حاکمان3-1
اند و بر بخشی از ثروت جامعه نیز استیال دارند از آنجا که حاکمان صاحبان قدرت

شود مردم نسبت به جان و اعتراض کردن به آنان و امر و نهی کردن آنان اغلب موجب می
اش ن احساس خطر کنند. امیرمؤمنان اینان را از این ترس برحذر داشته، که الزمهمالشا

مشروعیت این امر و نهی است: کسی که با امر به معروف کردن صاحبان قدرت و ثروت، 
رند باید بداند امر به معروف و نهی از منکر ترسد آنان جانش را بگیرند یا روزي می اش را بب

کند. زندگی و روزي، مثل قطره باران از وزي کسی را قطع نمیمرگ کسی را نزدیک و ر
آسمان به زمین و به سوي هر کسی به همان اندازه که خدا مقدر کرده، بدون زیادي یا کمی، 

)  بلکه 542کند (شریف رضی، ). امر و نهی روزي کسی را کم نمی5/57آید (کلینی، فرومی
   ).271شود (صدوق، معانی االخبار، ول بال میامر به معروف و نهی از منکر موجب نزترك 

  
 . مذمت ترك نهی از جور حاکمان3-2

کم دلیل بر مشروعیت ترك امر و نهی به حاکمان مورد مذمت شدید قرارگرفته که دست
) از آنان به فواحش 31عراف، الباشد: حاکمان جور محرماتی هستند که در قرآن (اآن می

خوانند و مردم هم )؛ زیرا مردم را به سوي خود می1/374، باطنی تعبیر شده است (کلینی
). بنابراین، افراد مسنّ و 4/198العقول،  ةشوند (مجلسی، مرآکنند و گمراه میاجابت می

دارند)  حذر طلبی برطلبان توجه کنند (و آنان را از ریاستاهل تقوي باید به این ریاست
). عالمان یهودي و مسیحی نیز که از ظالمانِ 8/158شوند (کلینی، وگرنه، مشمول لعنت می

دیدند ولی به طمع دستیابی به مکنت یا ترس از مجازات، صاحبِ قدرت، منکر و فساد می
). خدا نیز به زاهد 16/130کردند مورد مذمت خدا قرارگرفتند (حرّ عاملی، آنان را نهی نمی

کند وعده داده که او را یو عابدي که صاحب مکنت و قدرت است ولی امر به معروف نم
ترك انکار   )؛ زیرا480[منسوب به امام عسکري]،  %قبل از دیگران عذاب کند (عسکري
کنند ولی در میان اهل معاصی هستند موجب استیالي منکر توسط عالمانی که معصیت نمی
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ز )؛ آنان که ا222الدین راوندي، قصص االنبیاء،  شود (قطبسلطان جائر بر همه آنان می
کنند و امر به معروف و نهی از منکر را که هاي عالمان و اعمال فاسد آنان پیروي میلغزش

شوند عذاب خدا نیکان، فاجران، کودکان و گذارند موجب میاشرف فرائض است کنار می
بزرگان را فراگیرد. خدا به شصت هزار از خوبان قوم شعیب که نسبت به اهل معاصی مدارا 

بینند ) و کسانی را که ظالم را می56و 5/55ند وعده عذاب داده (کلینی، کردو مداهنه می
)؛ پس، 323دارند از نزول عذاب عمومی ترسانده است (پاینده، ولی او را از ستم باز نمی

توانند حاکمان را امر و نهی کنند ولی کسانی که به سبب محبوبیتی که در جامعه دارند می
. احساس ضعف مؤمن در برابر صاحبان قدرت و ترك امر و کنند گناهشان بیشتر استنمی

   1).5/59شود (کلینی، دینی و مبغوض بودن نزد خدا مینهی به آنان منجر به بی
  

  هاي حاکمان. لزوم مخالفت عالمان با بدعت3-3
هاي حاکمان مورد تأکید در روایات جلوگیري از بروز فتنه و اظهار مخالفت با بدعت

کم دلیل بر مشروعیت امر و نهی به آنان است: منشأ فتنه، پیروي از دست قرارگرفته، که
)؛ پس 62-8/58شود (کلینی، هایی است که توسط حاکمان محقق میهواي نفس و بدعت

ها ظاهر شد عالمان باید علم خود را ظاهر کنند، وگرنه مشمول لعنت خدا وقتی بدعت
  ). 1/54شوند (کلینی،  می

  
  ري از والیت اشرار با امر و نهی. لزوم پیشگی3-4

کم بر مشروعیت امر و اند که دستروایات، پیشگیري از والیت اشرار را الزم دانسته
نهی به آنان داللت دارد: اگر مردم امر به معروف و نهی از منکر نکنند اشرار بر آنان مسلط 

االنوار،  ةمشکا شود (طبرسی،کنند ولی مستجاب نمیگاه خوبانشان دعا میشوند، آنمی
                                                                                                                                        

البته نفی دین از او به معناي ارتداد نیست، بلکه به معناي نفی عمل به یکی از احکام مهم و مؤثر در جامعـه و نفـی    .1
ه ( مرتبه نیـز در مـورد   1/14؛ ابـن طیفـور،   245 /8 کلینـی، اي از ایمان است. ممکن است گفته شود احادیـث رد (

 .امر و نهی به آنان بیان شده است سکوت مردم در برابر خالفت خلفا و ترك

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             5 / 25

http://pdmag.ir/article-1-1694-fa.html


 1401پاییز و زمستان ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 206

)؛ و اگر امت پیامبر امر به 5/56؛ کلینی، 422؛ شریف رضی، 3/190؛ ابن ابی جمهور، 50
شود و بعضی از [اشرار] آنان بر بعضی معروف و نهی از منکر نکنند برکات از آنان گرفته می

). 16/123یابند (حرّ عاملی، شوند و هیچ یاوري در زمین و آسمان نمیدیگر مسلط می
شود که اشرار به حکومت برسند یا حاکمان، اشرار استیالي اشرار به این صورت محقق می

شوند. ترك امر به معروف و نهی از منکر ممکن است به این دو نتیجه منجر شود. بنابراین 
مردم باید اشرار را از تحصیل قدرت و حکومت بازدارند، و حاکمان را از اینکه به اشرار 

  کنند. تبدیل شوند نهی 
  

  گري از حاکمان. تشویق مردم به مطالبه3-5
کم بر اند، که دستگري از حاکمان تشویق کردهمردم را به مطالبه %پیامبر و امام علی

  اي که در آن حق ضعیف از قوي بهمشروعیت امر و نهی به آنان داللت دارد: هیچ جامعه
همین جهت، ). به5/56نی، راحتی (بدون لکنت زبان) گرفته نشود محترم نیست (کلی

راحتی بتوانند حقوق خود را از او مطالبه کنند راه آن را براي اینکه مردم به %حضرت علی
گري تشویق کرد و گفت: گفتگویتان با من مانند گفتگو با جباران هموار و آنان را به مطالبه

برابر اقویاي  داري که درروزگار و ساختگی نباشد و در برابر من از تسلیم و خویشتن
پرخاشگر دارید بپرهیزید. با قیافه ساختگی و ظاهرسازي با من درنیامیزید. گمان مبرید 

شود براي من سنگینی خواهد کرد یا خودم را از آن هنگامی که سخن حق به من گفته می
حق باالتر قرارخواهم داد... . هرگز از ارائه گفتار حق به من یا مشورت با من براي اجراي 

دهم داري نکنید، من باالتر از آن نیستم که خطا کنم، و در کاري که انجام میق خویشتنح
-731 با ترجمه جعفري، هالبالغ شریف رضی، نهجباشم (از ارتکاب خطا در امان نمی

گوید اشتر نیز سفارش کرد، کسی که تلخی حق را رساتر به او می ). وي به مالک733
 ). 430د (شریف رضی، ترین خواص خودش قراردهمقدم
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  . فضیلت بیان حق و عدل در برابر حاکم جائر3-6
شمار امر و نهی به حاکمان بر مشروعیت آن داللت دارد: بیان حق و ذکر فضایل بی

؛ 2/12 ورام، ؛ 4/188 ؛ 1/432 جمهور،  ابی ابنعدالت در برابر سلطان جائر جهاد افضل (
امر به سلطان جائر  )،169خداست (پاینده،  ترین جهاد نزد) و محبوب542شریف رضی، 

) و کسی که رضایت 261به تقوا، به اندازه پاداش آدمیان و جنیان ثواب دارد (مفید، 
دهد باید در برابر سلطان جائر از عدالت سخن بگوید (لیثی، پروردگار توانا را ترجیح می

به و  کنداز منکر  و نهی سـتمگر را امر به معروف که پیشوايکسی را ). پیامبر نیز 463
  ). 347د در ردیف عمویش، حمزه سرور شهیدان دانسته است (صافی، شو کشتهاو دست 

  
  . پاداش کمک به مردم در برابر حاکم جائر3-7

پاداش بزرگی که در روایات براي کسی که به مردم در برابر حاکم جائر کمک کند در نظر 
حاکم داللت دارد: کسی که به برادر مؤمنش در گرفته شده است بر مشروعیت امر و نهی به 

کند لغزد کمک میها میبرابر حاکم جائر کمک کند خدا او را هنگام عبور از صراط که قدم
). اطالق إعانه در این روایت، جایی را که کمک به برادر مؤمن متوقف بر امر و 86(شعیري، 

ی که در برابر حاکمان ایستاده و آنان را گیرد؛ بنابراین، همه کساننهی حاکم جائر است دربرمی
اند، در قیامت از این کمک عظیم خدا برخوردار خواهند شد؛ از تضییع حقوق مردم نهی کرده

کند و مردم حق دارند براي دستیابی به این پاداش الهی، در برابر حاکمی که به مؤمنان ظلم می
ادي عملِ ظالم سفیه را بگیرند و او به یکدیگر کمک کنند، جلوي آزبایستند، در اجراي حق 

  ). 31را امر به معروف و نهی از منکر کنند (صدوق، التوحید، 
  

  . لزوم تغییردادن حاکم جائر با امر و نهی3-8
روایات متعددي که بر لزوم تغییر دادن حاکم جائر بیان شده است، بر مشروعیت امر و 

پراکند ئري که در جامعه گناه و دشمنی مینهی او داللت دارد: کسی که براي تغییر حاکم جا
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اقدام قولی یا عملی نکند سزاوار است خدا او را به جایگاه همان حاکم ببرد (ابومخنف، 
کسی که بتواند در ظالم تأثیر بگذارد و او را تغییر دهد ولی نکند مثل آن ظالم است )، 172

سی که خواهان بقاي ظالمان ) و حاکم جائر مصداق اعالي آن ظالم است؛ و ک505(حرانی، 
). حضرت موسی و 97/73باشد خواهان استمرار معصیت خداست (مجلسی، بحاراالنوار، 

هارون نیز مأمور شدند با فرعون طغیانگر با مالیمت سخن بگویند تا شاید پندگیرد یا 
و خواست موسی به گفتگکند ولی میدانست فرعون تغییر نمی). البته خدا می44 ،بترسد (طه

نه تنها حاکم جائر در برابر خدا و مردم )؛ بنابراین، 7/460با فرعون ترغیب شود (کلینی، 
مسئول است، بلکه مردم نیز در برابر خدا مسئولند که چرا او را نهی از منکر نکرده و با 

قدر مهم تالش براي رفع جور حاکم جائر آناند. سخن و عمل، او را وادار به تغییر نکرده
توان به )، جور او را می9/128حتی غیبت او کردن نیز مانعی ندارد (نوري، است که 

) تا دست از ظلم خود بردارد. این حقی که 403دیگران گفت و آبرویش را برد (پاینده، 
شود حکومت شفاف عمل کند و از ترس تحقق ذهنیت خدا به مردم داده است موجب می

د. اگ ر تجاوز به حقوق ادامه یافت و حاکم، مردم را عمومی علیه خود به عدالت روي آور
ها و تشویق به به منکرات دعوت کرد و کسی حاضر شد حتی با شمشیر زشتی آن عدوان

منکرات را به او بنمایاند تا سخن خدا باال و سخن ظالمان پایین قرارگیرد، به راه هدایت 
در این روایت دفاع . )541دست یافته و یقین قلبش را نورانی کرده است (شریف رضی، 

  مسلحانه از مردم در برابر ستم حاکم مجازاً از مراتب انکار منکر شمرده شده است. 
  

  % . انگیزه حرکت امام حسین3-9
از مدینه و حرکت به سوي مکه و کوفه دلیل بر مشروعیت امر و  %خروج امام حسین

د را امر به معروف و هاي خروج خونهی به حاکمان است؛ زیرا آن حضرت یکی از انگیزه
نهی از منکر شمرده است. حرکت آن حضرت از مدینه یک انگیزه سلبی و یک انگیزه 
ایجابی داشت: عدم بیعت با حاکم انگیزه سلبی و امر به معروف انگیزه ایجابی آن بود. در 
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زمان آن حضرت خالفت به سلطنت موروثی امویان تبدیل شد، که در آن، سلطان حاکم مطلق 
هایشان پایمال شد ردم و مردم ناچار به اطاعت محض از او بودند و حقوق و آزاديبر م

به معروف و نهی از اراده کرد حاکمیت را امر  %رو امام حسین). از این176و175(غزالی، 
) و آن را موجب بازگرداندن مظالم به ظلم شدگان و مخالفت 4/89شهر آشوب،  منکر کند (ابن

) 239)، احیاي معالم دین، اصالح بالد و تأمین امنیت مظلومان (حرانی، 237با ظالم (حرانی، 
). حرکت امام براي نجات 44/329دانست و مبناي حرکت خود قرارداد (مجلسی، بحار االنوار، 

کرد اسالم از دست حکومتی بود که آن را آلوده کرده بود و به اسم خالفت رسول اهللا ظلم می
همه ). حرکتی که به انگیزه امر و نهی به حاکمان شروع شد و آن8/420(خمینی، صحیفه امام، 

  هزینه داشت دلیل بر مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان است.
  

 . سیره معصومان در امر به حاکمان3-10

کردند، و امر و نهی العمل معصومانِ حاکم نسبت به کسانی که به آنان امر و نهی می عکس
حمایت آنان از آمران به حاکمان بر مشروعیت آن داللت دارد. تعدد این  آنان به حاکمان دیگر و

  دهد که مشروعیت امر و نهی به حاکمان قابل انتساب به سیره معصومان است:موارد نشان می
کردند با زبان خود منکر را تغییر با اینکه بعضی از خلفا کسانی را که تالش می الف)

اي و عده )271(حلبی،  نامیدندگري میردند و آن را فتنهک) تحمل نمی2/284دهند (فتال، 
)؛ ولی معصومان وقتی به 2/297 طبرسی، االحتجاج، از آنان را به شهادت رساندند (

هاي مردم مخالفت نکردند و به آنان پاسخ دادند. براي آگاهی حاکمیت رسیدند با اعتراض
اي از مردم در ن موارد استناد کرد: عدهتوان به عنوان نمونه به ایاز عدم مخالفت آنان می

مورد سهمی از بیت المال که پیامبر به مؤلفۀ قلوبهم داده بود اعتراض داشتند و یکی از آنان 
به او گفت: به دو نفر صد شتر دادي و به دیگري هیچ ندادي! انصار هم همین سخن را به او 

). بعضی از 318-1/317خبار، گفتند و آن حضرت به همه پاسخ داد (ابن حیون، شرح اال
گفتند او از مرگ اصحاب حضرت علی به تأخیر جنگ در صفین اعتراض داشتند و می
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). اشعث در میان سخنرانی 91ترسد. آن حضرت این ابهام را برطرف کرد (شریف رضی، می
حضرت علی به او اعتراض کرد. آن حضرت سخنش را شنید و پاسخ داد (طبرسی، 

). بعضی از اصحاب در مورد صلح با معاویه به امام حسن اعتراض 1/190االحتجاج، 
کردند. آن حضرت گفت: علت صلح من همان علت صلح پیامبر با بنی ضمره و بنی اشجع 

که افراد معترض مورد نهی امام ). همین1/211و صلح حدیبیه است (صدوق، علل الشرائع، 
  ارد.اند بر مشروعیت اعتراض آنان داللت دقرارنگرفته

اند، که براي زمان خود امر و نهی کردهمعصومان در موارد متعدد به حاکمان هم ب)
توان به عنوان نمونه به این موارد اشاره کرد: وقتی حضرت علی از خانه ها، میآگاهی از آن

بیرون رفت حضرت فاطمه سراسیمه خارج شد تا به قبر پیامبر رسید و گفت: پسرعمویم را 
. حضرت )381کنم (طبري، خدا اگر دست از او برندارید مویم را پریشان می رها کنید. به

کنم (ابن ابی اند نهی میعلی به خلیفه سوم گفت: من تو را از آنچه خدا و رسول نهی کرده
). آن حضرت پیشنهاد خلیفه سوم در مورد برداشت از بیت المال را نپذیرفت 9/15الحدید، 

ن به من بدهی و نه من حق دارم آن را بگیرم (ابن ابی الحدید، و گفت: نه تو حق داري از آ
بر مروان )؛ همچنین او را قسم داد که تالش کند امام مقتول این امت نباشد و فرمان9/16

). امام سجاد به خطیبی که به دستور یزید حضرت 235-234حکم نباشد (شریف رضی، 
لوق را در برابر رضایت خالق کرد گفت: رضایت مخعلی و امام حسین را مذمت می

). امام صادق 137، 45االنوار، بحارخریدي؛ پس خودت را براي آتش آماده کن (مجلسی، 
بینم جز اینکه تو را نصیحت کنم (مجلسی، بحار اي نمیبه منصور عباسی گفت: چاره

ان است ). امام کاظم به هارون الرشید گفت: اینجا (داراإلماره) خانه فاسق47/184االنوار، 
). امام هادي در حضور متوکل عباسی این شعر را خواند: 48/138(مجلسی، بحار االنوار، 
ها خوابیدند و نگهبانان از آن محافظت کردند؛ هاي کوهها در قلهشاهان و فرزندانشان شب

). امر و نهی مکرر معصومان به 1/342ها برایشان نفعی نداشت... (کراجکی، ولی قله
  شروعیت آن داللت دارد.حاکمان بر م
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  ها. ادله معارض و بررسی آن4
  گیرد:  ادله امر و نهی به حاکمان با چند دلیل معارض مواجه است که باید مورد بررسی قرار

  
  . لزوم حفظ قداست حاکم دینی4-1

ممکن است گفته شود: حفظ شأن حاکم دینی بر همه واجب است و نباید هیچ 
که امر و نهی به او قداست او  ایگاه او وارد شود؛ در حالیاي به قداست و جاللت ج خدشه

  برد. را از بین می
خالف آن بر %: این سخن نه تنها مبناي روایی ندارد، بلکه روایاتی از امام علیبررسی

خواست از او انتقاد کنند، است: وي هیچ قداستی براي خود قائل نبود، از همه مردم می
) و وقتی براي مقابله با 335د که خطا نکند (شریف رضی، دیخودش را در جایگاهی نمی

من از جایگاه خود بیرون آمدم، یا «شورشیان بصره از مدینه حرکت کرد به کوفیان نوشت: 
؛ و از کسانی که نامه او به »ستمکار یا مظلوم؛ یا متجاوز یا کسی که به او تجاوز شده است

اش کنند و اگر او را بدکار یافتند افتند یاريرسد خواست: اگر او را نیکوکار یدستشان می
). او به بهانه 941رضی، نهج البالغۀ با ترجمه،  مالمتش کنند و اعتراض نمایند (شریف

کردند حتی حقوق و سهم توهین خوارج یا به بهانه اینکه او را خارج از دین معرفی می
نی یا مالی آنان را سلب کند المال آنان را قطع نکرد، تا چه رسد به اینکه امنیت جا بیت

). وي در نامه به مالک اشتر حاکم را انسانی مثل سایر 97/ 1(مطهري، مجموعه یادداشتها، 
ها دانست که مؤمنان برادر ایمانی و کافران برادران انسانی او هستند (شریف رضی، انسان
حاکمان فرق گذاشته در هیچ آیه و روایتی بین امر و نهی به مراتب مختلف عالوه، ). به427

اي به نشده، بلکه هر صاحب قدرتی به اندازه قدرتش مسئول شناخته شده است. اگر جامعه
شود و همه قدرت در دست حاکم کل باشد همه مسئولیت نیز متوجه صورت متمرکز اداره 

به به خلیفه سوم گفت:  %شود. حضرت علیاوست و ظلم والیان به پاي او نیز نوشته می
م اگر یکی از کارگزارانت جایی که خورشید [در قلمرو والیتش یا در اقصی نقاط خدا قس
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. )9/15(ابن ابی الحدید،  کند ظلم کرد گناهش بین تو و او مشترك استزمین] غروب می
کس بیشتر قدرت دارد بیشتر در معرض لغزش و بیشتر نیازمند امر و نهی مردم است. هر

، مشروع باشد؛ ولی اعمال ظالمانه او حکومتش را ممکن است به قدرت رسیدن یک حاکم
 %بعضی از والیان منصوب حضرت علی کند؛ مثلنامشروع و به حکومت طاغوتی تبدیل 

 صحت احراز و اطالع محض بهکه به اموال مردم خیانت و به آنان ظلم کردند و حضرت 
  ). 49 عزل کرد (ابن طیفور،) یا 462احضار (شریف رضی، آنان را  حادثه وقوع

حاکم مشروع کدام از حاکمان در جامعه دینی معیار حق و باطل نیستند و بنابراین، هیچ
امر و نهی به حاکمان که یکی از  ).262توان معیار دین و حق قرار داد (طوسی، را نیز نمی

ابزارهاي کنترل قدرت است، از چنان اهمیتی برخورداراست که مغلوب هیچ حکم مصلحتی 
را کنترل قدرت آنان برترین مصلحت است و اگر ابزارهایش از بین برود قدرت شود؛ زینمی

ي می کند، مردم را از به منکر امر میکند، بدون کنترل، به اموال، أعراض و نفوس مردم تعد
دهد (کلینی، کند و معروف را منکر و منکر را معروف جلوه میانجام معروف نهی می

د مداوم حاکمان را با معیار حق و عدل بسنجند و به آنان امر و رو، مردم بایاین از ).5/59
شود. باال بودنِ شأن حاکمان وابسته به میزان عمل نهی کنند و هیچ قداستی مانع آن نمی

   آنان به حق و عدل است.
 گیرد،به نظر بعضی از متفکران اسالمی، آن مافوقی که جلوي انتقاد افراد مادون را می

بر مسند کبریایى تکیه زده و شایسته اطاعت و فرمانبرى نیست. جامعه  طاغوتى است که
تر کس محترماز همه ، کهخاطر پاسدارى از حق و عدلست  که بهیی اهااسالمى جامعه آدم

هاي رشد ). در جامعه185و  184(بهشتی، اتحادیه انجمنهاي اسالمی،  ،دنکن  انتقاد می، است
تی است که  هاي  مردم حق بازخواست و محاکمه او را ندارند؛ اما در جامعهنیافته زمامدار ب

) و 273و  272کنند (بهشتی، پیامبري، رشد یافته مردم از زمامدار انتقاد و او را محاکمه می
سروش محالتی، سایت شوند ( ها  جانشین ارزش، این است که اشخاصها یکی از مصیبت

 کرد.  خبرگزاري آنا) و نتوان آنان را امر و نهی
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  . لزوم حفظ نظم عمومی و جلوگیري از بروز فتنه و فساد4-2
برد، موجب ممکن است گفته شود: امر و نهی به حاکمان نظم عمومی را از بین می

رود. پس شود و در نهایت حقوق مردم از بین مینافرمانی مردم از آنان و بروز فتنه می
  مان خودداري ورزید. براي حفظ نظم جامعه باید از امر و نهی به حاک

: بعضی از حاکمان در برابر امر و نهی معصومان، از همین استدالل استفاده بررسی
ترسد موسی در زمین فساد برپاکند به دنبال کشتن او بود که: میاند: فرعون به بهانه این کرده

اب به وي، گفت: تو را به خدا ب %)؛ خلیفه سوم در برابر اعتراض امام علی27(غافر، 
اي به معاویه امام ) و مروان حکم در نامه9/15الحدید،  الف و تفرقه را باز نکن (ابن ابیاخت

را در صدد ایجاد فتنه قلمداد کرد و نعمان بن بشیر، والی کوفه، حرکت آن  %حسین
  ). 33حضرت را فتنه نامید (سروش محالتی، شهر مردگان، 
دانند اولوا االمر و اطاعتشان را واجب می این استدالل با مبناي اهل سنت که حاکمان را

» معصومان«اما با مبناي تفکر شیعی منطبق نیست؛ زیرا شیعه فقط  تواند سازگار باشد؛می
باع آنان از حق و عدل میمی» اولوا االمر«را  کند داند، اطاعت از حاکمان را مشروط به اتّ

شمارد. ساختار حاکمیت در جامعه و نهی حاکمان از معصیت و ظلم را از وظایف مردم می
اش وابسته به سکوت مردم باشد و امر و نهی به اي باشد که نظم عمومیگونهدینی نباید به

آلود حاکم بر  اند تا در برابر جریان شركحاکمان فتنه و فساد قلمداد شود. انبیا مبعوث شده
ش را اصالح جامعه جامعه بایستند و صاحبان قدرت را امر و نهی کنند. شعیب رسالت

برد (غافر، ) و موسی در برابر اتهام فرعون، از متکبران به خدا پناه می88(هود،  داند می
برد و نهی او نیز در جواب خلیفه سوم، از ایجاد تفرقه به خدا پناه می %). حضرت علی27

). 9/15ید، داند (ابن ابی الحداز منهیات خدا و رسول را هدایت او به راه رسیدن به خیر می
بنابراین در فرهنگ شیعه امر و نهی به حاکمان مستلزم فتنه، فساد و هرج و مرج نیست، 
بلکه حکومت جائران فتنه و فساد است و مردم باید با امر و نهی مانع جور و فساد آن 

 شوند و آن را به صالح هدایت کنند. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            13 / 25

http://pdmag.ir/article-1-1694-fa.html


 1401پاییز و زمستان ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 214

  . لزوم جلوگیري از سوء استفاده دشمن4-3
د: امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت دینی موجب ممکن است گفته شو
  شود. از این رو به دلیل ثانوي جایز نیست. سوءاستفاده دشمن می

خالف بر %: این نظر نیز نه تنها دلیل روایی ندارد بلکه سیره پیامبر و امام علیبررسی
استفاده دشمنان جلوي وقت به بهانه سوء آن است. آنان نیز دشمنان زیادي داشتند ولی هیچ

و مواجهه با  العاده شرایط فوقاعتراض مردم به خودشان یا کارگزارانشان را نگرفتند. 
با دشمنان  %علی زیرا بشود؛حکومت نظامی  تواند موجب اعالمنمیهاي مختلف  دشمن

 کرد اعالم نمیهم حکومت نظامی  رو بود؛ در حال جنگ با معاویه هم بود؛ گوناگون روبه
شرایط  (مثلهیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی ). 135تی، اتحادیه انجمنهاي اسالمی، (بهش
و به طور کلی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادي انتقاد از رهبران  )العاده و غیرعادي فوق

(بهشتی، اتحادیه  دارد برنمی(الضرر و الحرج) ها عنوان ثانوي  این؛ را از مردم بگیرد
هیچ زیربناى اجتماعى از آن زیربناى شوم خطرناکتر ). 135و 134انجمنهاي اسالمی، 

خرده  نانآنکه بشود بر آ  خواهند بکنند بی  هایى، بتوانند هر چه مینیست که انسانى، یا انسان
بازخواست کرد. مسئولیت در جامعه اسالمى مسئولیت متقابل  نانآنکه بشود از آ  گرفت و بی

هر فردى از افراد ملت حق  در حکومت اسالمی،. )184(بهشتی، بایدها و نبایدها،  1ستا
دارد مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید 

خالف وظایف اسالمى خود عمل کرده بدهد و در غیر این صورت، اگر بر کننده جواب قانع
باید ). 5/409(خمینی، صحیفه امام،   ستاز مقام زمامدارى معزول ا - خود به خود - باشد

گذاشت، شمشیرش را بکشد  کجپایش را خلیفه مسلمین طور باشد که اگر دید  مسلمان این
  .)6و 5/ 8(خمینی، صحیفه امام،  که پایت را راست بگذار

  
  . لزوم شرط تأثیر در امر و نهی به حاکمان4-4

م جائر در صورتی جهاد افضل است بنا به بعضی از روایات، بیان عدالت در برابر حاک

                                                                                                                                        
 .119 ،شعیري. 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            14 / 25

http://pdmag.ir/article-1-1694-fa.html


  215///  حاکمان به مردم نهی و امر مشروعیت روایی ادله

به » تأثیرگذاري«در بعضی از روایات براي بیان شرط ). 5/59که او آن را بپذیرد (کلینی، 
امر به معروف و نهی از منکر فقط بر انسان قوي مطاع تعبیر شده است: » داشتن قدرت«

برد (کلینی، داند و مردم را به راه باطل میواجب است، نه ضعیفی که راه درست را نمی
شود که مؤمن باشد و پندگیرد یا فقط کسی امر به معروف و نهی از منکر می) و 5/59

شود (کلینی، جاهل باشد و یادگیرد؛ اما کسی که تازیانه یا شمشیر دارد امر و نهی نمی
توانند امر به معروف اگر آمر و ناهی شناختی از معروف و منکر نداشته باشند نمی ).5/60

از منکر کنند؛ و اگر احتمال تأثیر ندهند امر و نهی آنان عقالیی نیست؛ و از آنجا که  و نهی
غالب صاحبان قدرت و سلطنت (که تازیانه و شمشیر دارند) مغرورند و اغلب، امر و نهی 

  امر و نهی به آنان نفی شده است.») پاورقی« 358گذارد (حرانی، در آنان اثر نمی
ه در مورد شرط احتمال تأثیر نقل شده ضعیف است (سیفی، : روایات متعددي کبررسی

)؛ ولی از آنجا که امضاي بناي عقالست و پشتوانه عقالیی دارد قابل توجه است. البته 131
ها و منکرهاي مهم، تحصیل بناي عقال در این باره مطلق نیست؛ بلکه عقال در مورد معروف

کنند. به حسب روایات نیز همه مردم ن میقدرت و فراهم کردن زمینه تأثیرگذاري را تحسی
) و 119براي حفظ سالمت جامعه نسبت به هم تعهد و مسئولیت مشترك دارند (شعیري، 

)؛ و با عدم تحصیل علم و قدرت 27/ 1باید عالم به زمانه باشند تا به اشتباه نروند (کلینی، 
) و باید 110 ،مرانع شود. جامعه اسالمی بهترین امت است (آلمسئولیتشان ساقط نمی

شؤون آنان است و از امور  نسبت به اموري که مربوط به جامعه، حفظ بالد و عباد و تدبیر
) حساسیت داشته باشد؛ براي رسیدن به آن مقدمات 2/388رود (اصفهانی، شمار می مهم به

مشروعش را فراهم کند و با کسب علم و قدرت، و ایجاد زمینه تأثیر، سیاستگزاران و 
کمان غیر معصوم را امر و نهی کند؛ زیرا اینان، مثل دیگران، بسیار خطاکارند (پاینده، حا

) و ممکن است جامعه را فاسد کنند. در این صورت، اگر مردم ضعیف باشند و نهی از 609
  ).77/ 97شوند (مجلسی، بحاراالنوار، منکر نکنند مبغوض خدا می

(خمینی،  را شرط وجوب امر و نهی دانسته بعضی از فقها، داشتن علم و احتمال تأثیر
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اند: در اموري که شارع به فعل یا ترك آن راضی )؛ اما گفته365و  363تحریر الوسیلۀ، 
) و در امور 364نیست، اقامه آن امور و امر و نهی به آن واجب (خمینی، تحریر الوسیلۀ، 

). بنابراین، 370ر الوسیلۀ، مورد اهتمام شارع، امر و نهی احتیاط واجب است (خمینی، تحری
علم، قدرت و احتمال تأثیر، در امور مهم شرط وجوب امر و نهی نیست، بلکه شرط واجب 

گذاري در حاکمان را فراهم است و مردم باید علم و قدرت را تحصیل کنند و زمینه تأثیر
حکومتی نمایند. در امور حکومتی که امور عامه و مهم است مردم باید معروف و منکرهاي 

دست آورند تا بتوانند به نتیجه برسند. با را بشناسند و براي تأثیرگذاري توانایی الزم را به
اینکه پذیرش والیت در سلطنت جائران حرام است، ولی اگر براي دستیابی به قدرت (که 

شود. اهمیتی که اسالم براي امر و نهی در شرط امر و نهی است) باشد مستحب یا واجب می
مهم قائل شده است نیز داللت دارد بر اینکه تحصیل قدرت براي آن واجب است و در  امور

). 307-17/306شود (مطهري، مجموعه آثار، صورت عدم قدرت، تکلیف ساقط نمی
احتمال تأثیر در امر و نهی در امور مهم، غیر از احتمال در نجاست و طهارت است که اگر 

دهد تحقیق الزم نیست و الزم نیست به آن چیزي میکسی نود و نه درصد احتمال نجاست 
)؛ نسبت به امور مهم باید راه تأثیر امر و نهی را 17/304اعتنا کند (مطهري، مجموعه آثار، 

). امر به 17/310دست آورد (مطهري، مجموعه آثار، یافت و دو رکن قدرت و آگاهی را به
ا اقامه واجب یا از بین بردن منکر طور فردي در حاکم جائر مؤثر نیست و هرجمعروف به

متوقف بر تشکیل اجتماع است اجتماع مردم به قدر کفایت واجب است (خمینی، تحریر 
). بنابراین، براي تاثیر گذاري بر حاکمان، باید آمران به معروف باهم مجتمع 362الوسیلۀ، 

امر و  1و نهی کنند.کنند آنان را امر شوند، ید واحد تشکیل دهند و با قدرتی که تحصیل می
نهی به حاکمان براي اینکه مؤثر باشد نیازمند گروهی است که از امکانات الزم بهره برده و 

). از 154/ 2توانایی این کار را داشته باشند (منتظري، مبانی فقهی حکومت اسالمی، 
                                                                                                                                        

به نظر بعضی از فقها حتی اگر ترك امر و نهی موجب شود در جامعه معروف منکر و منکر معروف شمرده شود امـر  . 1
و نهی واجب است، هرچند علم به عدم تأثیر آن وجود داشته باشد؛ و اگر موجب تقویت ظالم و تاییـد او شـود یـا    

ت او بر ارتکاب محرمات دیگر شود، حرام و اظهار مخالفت با آن واجب است، هرچند در رفع ظلم یـا  موجب جرأ
 ).370-369ارتکاب حرام مؤثر واقع نشود (خمینی، تحریر الوسیلۀ، 
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 رو، باید کوشش کرد و قدرتی به دست آورد که با آن بتوان جلوي حاکمان خائن به این
) و اگر به ظالمان که خالفی 116ملت و دزدان مقتدر را گرفت (خمینی، والیت فقیه، 

دارند کنند یک اعتراض دسته جمعی بشود، یقینا دست برمیشوند یا جنایتی میمرتکب می
- هاي فردي تسلیم می). در غیر این صورت، جامعه به قدرت118(خمینی، والیت فقیه، 

طرف  به هر)، حاکمان 336و  335شوند (صافی، یه گرفتار میامشود، مردم مثل زمان بنی
به هر جامعه را و  شونـدرا مرتکب می شـنیعی جنایت و عمل هر ،کننـدحمله می بخواهنـد

  ).337 -336(صافی،  برنـدمی ،خواسـتند جا
شوند عمران نیز داللت دارد بر اینکه گروهی که براي امر و نهی آماده می آل 104آیه 

). روایت مسعده (کلینی، 100ید هر چه در انجام آن دخالت دارد فراهم کنند (سیفی، با
توانند امر و نهی کنند؛ ولی این ) نیز بیانگر این حکم عقل است که جاهل و عاجز نمی5/59

الفقیه، یة ناتوانی با وجوب تحصیل علم و قدرت منافات ندارد (منتظري، دراسات فی وال
اند ولی هیچ فقیهی وجوب امر و نهی را فقها به این روایت توجه داشته). با اینکه 244/ 2

ز  مشروط به تأثیر [قطعی] و مطاع بودن نکرده، بلکه احتمال [عقالیی] تأثیر را منج
ز است، تحصیل علم تفصیلی به 98اند (سیفی،  دانسته علم اجمالی به وقوع منکر نیز منج .(

است و در مواردي که سعادت جامعه متوقف بر آن است آن و امر و نهیِ بعد از آن واجب 
م به عنوان مقدمه واجب واجب است (حسینی روحانی،  ). همچنین، جایی که 13/243تعلّ

احتمال [عقالیی] تأثیر (هرچند در آینده) وجود دارد امر و نهی واجب است و همه 
  ).122مقدماتش را براي تأثیرگذاري باید فراهم کرد (سیفی، 

این، مشروعیت اجراي امر و نهی به حاکمان مطلقا مشروط به احتمال عقالیی تأثیر بنابر
است و در صورت عدم تأثیر، امر و نهی معقول نیست؛ ولی فراهم کردن موجبات تأثیر 

د محض است؛ یعنى انسان الزم است.  در فقه خوارج، امر به معروف و نهى از منکر یک تعب
آن وارد کند. او باید کورکورانه و چشم بسته، امر به حق ندارد حساب و منطق را در 

کند و سودى هم  معروف و نهى از منکر کند ولو یقین دارد که در اینجا سرمایه را مصرف مى
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برد. به نظر بعضی از علما راز انقراض خوارج همین بوده است؛ اما از نظر ائمه خدا به  نمى
  ).304-303/ 17ي، مجموعه آثار، گونه امر و نهی دستور نداده است (مطهراین

  
  . لزوم شرط عدم مفسده در امر و نهی به حاکمان4-5

  شرط عدم مفسده به این دالیل مستند شده است: 
  قاعده ال ضرر و ال حرج الف)
)، امر به معروف بر 195بقره، الآیات و روایات: خودتان را به هالکت نیندازید ( ب)

اشته باشد و بر خود و یارانش نترسد (صدوق، کسی واجب است که براي او امکان د
) و در موارد الزم تقیه کند؛ زیرا تقیه روش 125/ 2؛ عیون اخبار الرضا، 2/609الخصال، 
کسی که براي سلطان ). در غیر این صورت، 180اشعث،  ابنو اهل بیت اوست ( %امام علی

شود داشی به او داده میجائر متعرض امري شود و از جانب او گرفتاري برایش برسد نه پا
  ).5/60و نه قدرت تحمل آن (کلینی، 

  : در مورد شرط عدم مفسده، ادله معارض نیز وجود دارد: بررسی
ل مصائب امر و نهی و مذمت عذرتراشی: به سفارش لقمان انسان باید  الف) تحسین تحم

ترین و سی که عالی) و ک17رسد تحمل کند (لقمان، مصائبی را که به تبع امر و نهی به او می
کند و دائم ترین واجبات را به دلیل اینکه ممکن است به او آسیب برساند رها میشریف

). خدا نیز عالمان یهودي و کافران بنی 5/55دنبال عذرتراشی است مذموم است (کلینی، 
هی کنند آنان را نشان فساد میاسرائیل را مذمت کرده که چرا از ترس ظالمانی که در جامعه

ها و کند که در برابر مشقتسفارش می %) و امام علی237کنند (حرانی، از منکر نمی
) و 8/500رسد استقامت بورزند (طبرسی، مجمع البیان، اذیتی که از حاکمان به آنان می

آمران به )» 207بقره، الفروشند (کسانی که جانشان را براي رضایت خدا می«گوید: می
). آن حضرت، خودش 1/361الدین راوندي، فقه القرآن،  قطبنکرند (معروف و ناهیان از م

به سبب امر و نهی به حاکم، با تازیانه مورد حمله قرار گرفته و آسیب دیده است (مجلسی، 
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شند به ). خدا نیز کسانی را که آمران به عدالت را می31/452االنوار، بحار عذابی دردناك کُ
بشارت به عذاب قاتالن، بر تحسین استقامت آمران و  )؛21عمران،  بشارت داده است (آل

  ناهیان داللت دارد. 
نقش مهم حاکمان در جامعه: روایاتی که تأثیر حاکمان بر مردم و نقش آنان در  ب)

)، داللت دارد 405؛  شریف رضی، 59/ 5؛ 1/184کند (کلینی، اجراي شریعت را بیان می
  ها راضی نیست. است که شارع به ترك آن بر اینکه امر و نهی به حاکمان از اموري
توان گفت: بعضی از آیات و روایاتی که در مورد براي جمع بین این ادله متعارض می

نهی از القاء در مهلکه، شرط امکان و عدم ترس، لزوم تقیه و نفی پاداش به متعرضِ به 
را نداشته باشد:  حاکم جائر وارد شده است، به امر و نهیی انصراف دارد که شرایط الزم

  گونه انتقادي را ندارند به امور غیر مهم امر و نهی شوند. الف) حاکمانی که تحمل هیچ
ب) شرط قدرت و احتمال تأثیر، که امر و نهی به حاکمان متوقف بر آن است تحصیل 

نگیرد.  تواند به فراهم شدن شرایط واجب کمک کند مورد استفاده قرارنشود. ج) تقیه که می
بته تقیه در امر و نهی، به حاکمان به معناي کنار نشستن و دست کشیدن از آن نیست، بلکه ال

ر به معناي به کاربردن تاکتیک در مبارزه امر به معروف و نهی از منکر است؛ یعنی انسان د
نبیند (مطهري،  کار ببرد، مبارزه کند و سعی کند آسیب مبارزه باید وسیله دفاعی هم به

یک وسیله دفاعی این است که مردم به طور جمعی به امر و نهی  ).17/304، مجموعه آثار
حاکمان بپردازند. امر و نهی جمعی به حاکمان مانع آسیب رساندن آنان به آمران و ناهیان 

قابل توجه است که، بسیاري از امور حکومتی در مورد نفوس، اموال یا أعراض شود. می
(کلینی،  کنندرود: حاکمان جور مردم را گمراه میار میشممسلمین است و از امور مهم به

)، جان، مال و ناموس مردم دست آنان است و با تغییرشان زمان [و فرهنگ مردم] 1/184
شود (خمینی، )، انحراف حاکمان از مسائل مهم شمرده می405شریف رضی، کند (تغییر می

گیرد تقیه معرض خطر قرار می )؛ و وقتی اصول اسالم توسط حکومت در8/5صحیفه امام، 
گروهی که در آخر  1).1/178حرام و اظهار حقایق واجب است (خمینی، صحیفه امام، 

                                                                                                                                        
  !بـه )، در مـورد امـر و نهـی    60، 5(کلینی، » نفی پاداش به متعرض سلطان جائر«عالوه، به نظر بعضی از عالمان: روایت به. 1
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زند به آن تن ترین ضرري به ایشان نمیالزمان تا مطمئن نشوند امر به معروف کوچک
و دهند و دائم به دنبال این هستند که یک راه فراري براي امر به معروف پیدا کنند  نمی

؛ 5/55، اند (کلینیمورد مذمت قرارگرفته %عذري بتراشند به حسب روایتی از امام باقر
). بنابراین، تقیه کردن و رعایت تناسب بین موضوع امر به 17/307مطهري، مجموعه آثار، 

شود یک امر عقالیی است. اگر موضوع معروف و میزان ضرري که متوجه آمر و ناهی می
است که اسالم براي آن اهمیتی باالتر از جان، مال و حیثیت انسان امر به معروف موضوعی 

حدید، «قائل است، براي مثال قرآن و اصول قرآنی و عدالت (که هدف رسالت انبیاست 
یا وحدت مسلمین به خطر افتاده است، امر به معروف مشروع است و در مسائل ») 25

ف ارزش نهضت حسینی را باال برد طور که اصل امر به معروشناسد. همانبزرگ مرز نمی
نهضت حسینی نیز ارزش امر به معروف را باال برد؛ چون حسین بن علی فهماند که انسان 

دا کند (مطهري، رسد که مال و آبروي خودش را باید فدر راه امر به معروف به جایی می
عی ). اما اگر موضوع امر و نهی به حاکم یک موضوع فر268-17/267مجموعه آثار، 

جزئی است و با امر به حاکم، اموال، أعراض و دماء مسلمین (که از امور مهم است و 
  گیرد امر به معروف مشروع نیست. می حفظش واجب است) در خطر قرار

بنابراین، ادله امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمان دینی یا غیر دینی با 
توانند جلوي انتقاد، اي نمیحاکمان به هیچ بهانهوجود شرایط آن، هیچ معارضی ندارد و 

  اعتراض و امر و نهی مردم به خودشان را بگیرند.
  

  نتیجه مقاله
در حکومت دینی نیز ممکن است حاکمان (غیرمعصوم) خطا کنند یا از مسیر عدالت 
خارج و به جور متمایل شوند. در این صورت مردم حق دارند به آنان امر و نهی کنند. 

در برابر پیشواي جائر اطالق دارد و منحصر به » کلمه عدل«پیامبر در فضیلت  سخن
جائر بودن خود معترف  طور نامشروع به حکومت رسیده باشد، بهموردي نیست که پیشوا به

                                                                                                                                        
 359او نیست؛ بلکه در مورد کسی است که براي دستیابی به فضل و احسـان او متصـدي کـاري شـده اسـت (حرانـی،        "
 ).64/ 5کار رفته است (کلینی، به» دار شدن آن عهده«در مورد » متعرض کاري شدن« در روایت دیگري نیز»). پاورقی«
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استفاده ، قداستش مخدوش نشود یا دشمن سوءباشد، به مردم اجازه امر و نهی داده باشد
شود، با  ی به حاکمان را، که با ادله متعدد روایی اثبات مینکند. دایره مشروعیت امر و نه

تقوي و نهی او از جور توان مضیق کرد. امر کردن سلطان به ادله احکام ثانوي نیز نمی
گذاري  منکر است و اهمیتش ناشی از اهمیت حکومت و تاثیراز معروف و نهی بهبرترین امر

شود اشرار به حکومت برسند یا موجب می آن در جامعه است. ترك امر و نهی به حاکمان
اینکه خود حاکمان تبدیل به اشرار شوند و دعاي مردم براي تغییر این وضعیت مستجاب 
نشود. امر و نهی به حاکمان مستلزم داشتن علم و قدرت است؛ ولی اهمیت بسیارِ آن 

جا و مؤثر انجام  شود تحصیل این دو بر مردم الزم باشد تا بتوانند امر و نهی بهموجب می
اندازد، اما در مقام تزاحم مقدار خطر می دهند. این راه، هر چند زندگی آمران و ناهیان را به

  ضرر و نفع باید سنجیده و اهم بر مهم مقدم شود. 
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