Abstract
The science of jurisprudence and the science of ethics are two original
Islamic sciences that have a reciprocal effect on each other and are
considered complementary; because they have a common purpose,
which is to obey the divine commands and be close to Him. Enjoining
the good and forbidding the evil are among the jurisprudential
obligations in which morality has a special effect, without morality
they do not have a useful and lasting effect on individuals and society.
In the verses of the Holy Quran, while stating the various dimensions
of the obligation of enjoining the good and forbidding the evil, it fully
shows the dominance of the spirit of morality over them. Therefore,
the present study, using a descriptive-analytical method, seeks to
express the complementary relationship between ethics and
jurisprudence in the verses of enjoining the good and forbidding the
evil. Emphasizing this paradigm, in which the focus is on the
influence and rule of ethics on jurisprudence, as well as other
teachings of Islamic jurisprudence have such a background and
support.
Keywords
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حاکمیت اختق بر فقه تأکید میشود؛ همانگونه که دیگر آمو ههای فقهی استمی
نیز ا چنیو ویشینه و وشتوانهای برخوردارند.
کلیدواژهها
اختق ،فقه ،آیاتاالحکا  ، ،امربهماروف ،نهیا منکر ،احتمال تأثیر.
مقدمه
امربهمااروف و نهایا منکار در اسات  ،موضاوعی مهام و در عایو حاال ،ظریاف و
آساایبوذیر اساات؛ بهگونااهای کااه برداشاات نادرساات ا آن میتوانااد ضااررهای
ج رانناوااذیری بااه دن ااال داشااته باشااد .آیااات مرآناای امربااهماااروف و نهاایا منکاار،
همانگونه که بر وجوِّ فقهی ایاو دو موضاوع داللات دارناد ،باه شارای و نکاات
اختمی مهمی نیز در ایو منئله اشاره میکنند .رعایتنکردن ایو اصول و ار زهای
اختمی هنگا امربهماروف و نهیا منکر ،نهتنها ما را باه نتیجاۀ مقصاود کاه اصاتح
متصلفان است نمیرساند ،بلکه نتیجۀ عکس دارد و چهبنا باعث میشود فارد خااطی
در اشت اه خود مصممتر شود و لجاجت ور د.
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

بنابرایو ،میتوان گفات اخاتق ،روح حااکم و اصال اساتوار در امرباهماروف و
نهیا منکر است که اگر به آن بیاعتنایی شود ،ایو واجاب مهام باه نحاو احناو ادا
نمیشود؛ در نتیجه ،امربهماروف و نهایا منکار رو باهرو در جامااه کمرنا

تر و

دیدگاه مارد باه آن ،منفیتار میشاود و در نهایات ،ایاو فریضاه در جامااه تاییال
میشود .حال آنکه اگر امربهماروف و نهیا منکر در چارچوِّ موانیو اختمی مارار
گیرد ،نهتنها موجب دل دگی جاماه نمیشود ،عمو مرد ا آن استق ال میکنناد و
باعث احیای دیو ،ضاامو اجارای احکاا اسات و در نتیجاه ،عامال ویشا رد اهاداف
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استمی میشود.

مانون امربهماروف و نهیا منکر ا ویشینۀ طوالنی برخوردار اسات و باه شاریات
است اختصاخ ندارد ،بلکه در ادیان و شرای آسمانی دیگر نیاز بار آن تأکیاد شاده
است .ایو مانون الهی در شاریات اسات جایگااه ویاژهای دارد و آیاات متااددی ا
مرآن کریم به آن اختصاخ یافته است.
پیشینۀ پژوهش
در حو امربهماروف و نهیا منکر ،تحقیقات مصتلفی صورت گرفته است .یکای ا
بهتریو کتاِّهایی که تاکنون در ایو باره نوشته شده ،کتااِّ «امرباهمااروف و نهای
ا منکر در اندیشاۀ اساتمی» ا مایکال کاو

اسات .باا بررسای تحقیقاات موجاود

درمییابیم که در ت ییو ایو دو فریضه ،کمتر به رویکرد اختمی توجه شده اسات .در
فریضۀ امربهماروف و نهیا منکر» ( )4631تتز میکند عتوه بار نشااندادن نقا
اصول اختمی راه ردی در ویش رد فریضۀ امربهماروف و نهیا منکر ،چارچوِّهاای
اساسی و بنیادیو اصول اختمی را در ایو دو فریضاه بیاان کناد .در حاالی کاه مقالاۀ
حاضر ،آیات االحکا امربهماروف و نهیا منکر را ا نظر اختمی بررسی میکناد و
تمرکز آن ،بر بیان ارت اط همگنانۀ فقاه و اخاتق در ایاو آیاات اسات و ا همایورو،
کاااری باادی و جدیااد محنااوِّ ماایگااردد .افاازون باار مااوارد یادشااده ،برخاای ا
وژوهشگران با رویکرد مشابهی به ت ییو ویوند اختق و دو باِّ دیگر فقهای ا آیاات
االحکا ورداختهاند که ع ارتاند ا :
 .4منلم محمدی و حمیده شورگشتی در مقالهای با عنوان «رابیه اختق و فقه در
آیات طتق» ( )4613کوشیدهاند اصول اختمای مشاتر

و مصاتص همناران را در

حو طتق بر وایۀ آیات مرآن کریم بیان کنند.

رابطۀ همگنانۀ اخالق و فقه در آیات امر به معروف سخن
فصلنامه
ونهی از منکر

ایو باره ،حنیو ماسمیان المشیری در مقالاهای باا عناوان «اخاتق راه ارد اساسای در

 .0منلم محمدی و محمدرضا مضایی در مقالهای با عنوان «روزشناسی اختمی
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تشری و اجرای حدود در است » ( )4613باه بررسای الگوهاا و روزهاای تربیتای و
اختمی مرت
وژوه

با تشری و اجرای حدود استمی ورداختهاند.
حاضر نیز در همیو مینه است و به بیان ارت ااط اخاتق و فقاه در آیاات

امربهماروف و نهایا منکار  -باا محوریات تأثیرگاذاری و حاکمیات اخاتق – مای
وردا د .ایو طرح کلی را میتوان در ت ییو اختمی ابااد فقهی مرآن الگاو مارار داد و
مینۀ تحقیقات مشابه را فراهم آورد.
ارتباط فقه و اخالق
متون دینی اساتمی ،دربردارناد مااارف اعتقاادی ،فقهای و اختمای هناتند و ایاو
ماارف بهشکل ش کهای بههمویوسته در کنار یکادیگر مارار گرفتاهاناد؛ باه تا یاری،
میتوان گفت است  ،مجموعۀ ایو ماارف (بهصورت عا مجموعی) است که به مول
اصولیون ،امتثال به است جز با رعایت همۀ آنها حاصل نمیشود .در سالهای اولیاۀ
نزول است  ،اعتقاد ،فقه و اختق ا هم جدا ن ودند .بادها علما و دانشمندان ،آنها را
بهحنب نیا ت ویب و مانظم و بارای ساهلالوصاولشادن ،آنهاا را تفکیاک کردناد
(مهدویکنی ،4631 ،خ .)41وس ،علم اختق و فقه ا ایو منظر که هر دو ا علاو
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

اولیۀ استمی و موردتأیید منتندات دینی هنتند ،اشترا

دارند.

ویوند میان فقه و اختق ا آن روسات کاه هرکادا ا ایاو دو دانا  ،بصشای ا
نیا های مصتلف جاماه استمی را تأمیو میکنند .تصلف ا فقه ،هم عقوبت اخاروی
دارد ،هاام عقوباات دنیااوی؛ ا ایااورو ،فقااه ،ضاامانت اجرایاای (بیروناای و دروناای)
بیشتری نن ت به اختق دارد ،همانگونه که ا دیگر سو ،اخاتق باه شاکوفایی فقاه
مدد میرساند .عتوه بر مقا تحقق ،در مقا مارفتشناسای نیاز باا متحظاۀ آیاات و
روایاتی که به بیان وظایف اننانها میوردا ند ،روشاو میشاود ا آنجاا کاه احکاا
اختمی در الباهالی احکاا شارعی جریاان دارناد و باا ویکار احکاا عملای ویوناد
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خوردهاند ،میتوان مصالح اختمی را س ب وضا احکاا شارعی داننات کاه بارای

وا سا ی اننانها و تقرِّ به خداوند جال شدهاند (محمدی4610 ،الف ،خ.)603
اما باید توجه داشت که ایو دو حو ه ا وجوه مصتلفی مانند هدف ،موضوع و روز
متفاوتاند (همو ،ِّ4610 ،خ )431و ایو تفاوتها باعث تفکیکشان شده است .باه
تا یر استاد میهری ،چیزهایی کاه مرباوط اسات باه عقال و اندیشاۀ انناان« ،عقایاد»
خوانده شده است و چیزهایی که مربوط است به خلقوخوی اننان« ،اختق» خوانده
شده و چیزهایی کاه مرباوط اسات باه عمال و کاار انناان« ،فقاه» ناا گرفتاه اسات
(میهری ،4631 ،ج :6خ.)03
بنابرایو ،منلمانان برای رساندن خود به هدف غائی و واالی است  ،باید ا هر دو
بال فقه و اختق کمک بجویند و تکیه بر یکی ا ایو دو ،هیچگاه کافی نصواهد بود.
یکی ا چیزهایی که ارت اط عمیق بیو فقه و اختق را نشان میدهاد ،آیااتاالحکاا
اصول اختمی نیز هنتند .ال ته چه بنا باه جن اۀ اختمای ایاو آیاات توجاه نمیشاود.
وژوه

حاضر تتز دارد نکات اختمی موجود در آیاتاالحکاا امرباهمااروف و

نهی ا منکر را ت ییو کند و ارت اط همگنانۀ فقه و اختق را در ایاو میناه نشاان دهاد.
همان گونه که در مقدمه نیز بیان شد ،مراد ا توجه ویژه به اختق در ایو باِّ ،تحقق
هرچه بیشتر هدف امربهماروف و نهیا منکر و تأثیرگذاری حداکثری است.
واژهشناسی
امربهماروف یانی «واداشتو دیگران به اموری که میلوِّ است» و نهیا منکار یانای
«با داشااتو دیگااران ا چیزهااایی کااه نااامیلوِّ اساات» (شااهید ثااانی4147 ،ق ،ج:4
خ .)001در ذیل ایو تاریف باید به چند نکته توجه داشت:
اوالً ال نینت امر حتماً بهصورت دستور و فرمان باشد ،بلکه امر در اینجا اعم ا

رابطۀ همگنانۀ اخالق و فقه در آیات امر به معروف سخن
فصلنامه
ونهی از منکر

هنتند که عتوه بر اینکه من استن اط بارای احکاا شارعی مارار میگیرناد ،بیاانگر

مانای لغوی آن است و هر نوع کاری را که به وادارکردن دیگران به خوبیها منجار
گردد ،شامل میشاود (نجفای ،بایتاا ،ج :04خ .)634نهای نیاز همایو طاور اسات.

15

بنابرایو ،امربهماروف و نهیا منکر میتوانند شکلهای مصتلفی به خاود بگیرناد .در
تقنیمبندیای که بیو فقها مشهور است ،امربهماروف و نهیا منکر دارای سه مرت ه-
اند که در صورت احتمال حصول میلوِّ با مرت ۀ اول ،جایز نینت به مراتاب باادی
مد گذاشت:
 .4انجا کاری که ناراحتی مل ی او ا منکر آشکار گردد؛
 .0امرکردن و نهیکردن با بان؛
 .6توسل به ور و ج ر (خمینی ،4610 ،ج :4خ.)073
هریک ا ایو سه مرت ه ،یک عنوان کلی هنتند که میتوانند به اَشکال گوناگونی
ت امار و نهای باا
ادا گردند .مصادیق بنیاری میتوان برای مرت ۀ دو فرض کارد؛ ماث ً
بان را هم میتوان با تندی انجا داد ،هم باا نرمای یاا ممکاو اسات شاامل مضاایای
گوناگون مق والت ،منلمات ،مشهورات ،فیریات و ...باشد .بنابرایو ،امربهماروف و
نهیا منکر منحصر به دستوردادن نینت ،بلکه اعام ا آن اسات و در تاریاف آن دو
باید تما افراد آنها را در نظر گرفت تا تاریف ،جام افراد باشد.
ثانیاً مانی اصیتحی ماروف و منکر با مانی لغوی آنها تفااوتهاایی دارناد؛ در
لغت ،به میلق شناختهشده ماروف گفتاه میشاود ،اماا در اصایتح ،مااروف یانای
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

کاری که نیکو شناخته شاده باشاد (محقاق حلای4173 ،ق ،ج :4خ)647؛ بناابرایو،
ماروف اصیتحی اخص ا ماروف لغوی است .واس ،بایاد میاود مزباور را در نظار
داشت تا مان اغیار باشد .منکر نیز چنیو است .منکر در لغت یانای ناشاناخته ،اماا در
اصیتح ،کاری که نامیلوِّ باشد ،منکر نامیده میشود.
شاید وجه تنمیه و ارت اط مانای لغوی و اصیتحی ایو دو کلماه ایاو باشاد کاه
ماروف ،کاری است که فیرت وا
فیرت وا
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اننانی با آن آشناست و منکر ،کاری است که

اننانی با آن ناآشناست و ا ایورو ،به اعمال نیک ،ماروف (آشانا) و باه

اعمال شت ،منکر (ناآشنا) گفته میشود.

نکتۀ آخر اینکه امربهماروف و نهیا منکر ،یرمجموعۀ اصال بنیاادیو و کلیادی
«منئولیتوذیری اختمی» مارار مایگیرناد .منائولیتهاای اختمای باه چهاار دساته
(بندگی ،فردی ،اجتماعی و ینتمحییی) تقنیم میشوند که امربهمااروف و نهای
ا منکر ،بیشتر در دستۀ اختق بندگی و اجتمااعی مارار مایگیرناد (ر : .محمادی،
 ،ِّ4610خ .)400-406مایکل کو

 -نوینند آمریکایی که وانزده سال ا عمار

خود را َصرف تحقیق و نوشتو کتابی در مینۀ امربهماروف و نهیا منکر کرده است
و ایو خود اهمیت ایو دو فریضه را نشان میدهد  -ماتقد است عتوه بر اینکاه بایاد
شاینته رفتار کرد ،ال است دیگران را نیز ا ارتکاِّ کارهای ناشاینت در م ال هم
نوعان با داشت و ایو یک وظیفه و منئولیت اختمی گنترده است (کاو ،4633 ،
ج :4خ.)43

ت
هماااان گوناااه کاااه بیاااان شاااد ،امرباااهمااااروف و نهیا منکااار ،دو واجاااب کاااام ً
منایفاناد کاه میتوانناد باه اشاکال گونااگون ادا گردناد؛ ا ایاورو ،بایاد کوشاید
ایو دو عمل را در اختمیتریو حالت ممکو به جا آورد تا بیشتریو احتماال تاأثیر را
داشته باشند.
اولیو مد برای اینکه بتوان امربهماروف و نهیا منکر را در مالب اختق ادا کرد،
شناخت اصول کلی اختمی و ار زهای دینی اختمی ایاو منائله بار اسااس آیاات
مرآن کریم است .اهم ایو اصول اختمی به شرح یر بیان میشوند:
 .1ایمان

ایمان ،اولیو مد برای ورود به منیر حق و بندگی اوست .ایمان یانی اعتراف بانی،

رابطۀ همگنانۀ اخالق و فقه در آیات امر به معروف سخن
فصلنامه
ونهی از منکر

فضیلتهای اخالقی

باور مل ی و عمل با جوارح .ایمان به ندگی اننان جهت میبصشد.
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کناای کااه بااه خاادا و بااه هاادف او ا خلقاات باااور دارد و ماتقااد اساات غاارض
وروردگار ا آفرین

ساادت بشریت است ،ط ق باور خود عمال مایکناد؛ او بارای

هدایت خود و دیگران تتز میکند و در برابر گناه و ماصیت دیگر اننانها بیاعتنا
نمیشود .با ایو وصف ،فرق بیو اننان مؤمو و غیرمؤمو مشاصص میشاود و مالاو
است که ایمان چقدر میتواند در عملیشدن امربهماروف و نهیا منکر ماؤثر باشاد.
ایو تفاوت به مدری آشکار است که خداوند متاال در مرآن کاریم ،امرباهماروف و
یؤ ِمنُون ب ّل ِ
ِال
نهیا منکر را نشانۀ اننانهای مؤمو به خدا و رو میامت داننته است:
ْ
ِ
ْیو ِم ا ْْل ِخ ِر و ی ْأ ُمرون بِالْم ْعر ِ
یهرات و
وف و ینْه ْون ع ِ ال ُْمنْک ِر و یسا ِر ُعون ِفهی الْخ
و ال ْ
ُ
ُ
ُأولئِک ِم

لصالِ ِحی
ا ل

(آلعمران .)441 ،بنابرایو ،میتوان گفات ارت ااط مناتقیمی

بیو ایمان و روحیۀ هدایتگری وجود دارد.
ایو بیان دربار عملیاتیشدن امربهماروف و نهیا منکر و اصتح جاماه باود ،اماا
ا طرفی ،عمل به ایو واجب الهی همانند دیگر دستورهای وروردگار ،ابتدا بار خاود
اننان تأثیر میگذارد و موجب رشد و استکمال او میشود .باید در نظار گرفات کاه
عمل ،در صورتی باعث رشد و ساادت خود فرد میشود که ا ایمان او صاادر شاده
باشد .در غیر ایو صورت ،برای خود آمر و ناهی ،فاید اخروی ندارد .بنابرایو ،شرط
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اینکه امر و نهی در خود اننان هم اثرگذار باشد ،ایمانداشتو و عمال ا روی ایماان
است .آیت ِ هال مص اح یزدی در ایو مینه میگوید:
« ...اگاار عملاای ا ایمااان بااه خاادا سرچشاامه نگیاارد ،در ساااادت حقیقاای اننااان
تأثیر نصواهاد داشات ،گرچاه کارداری نیکاو باشاد و منااف بنایاری در دنیاا بارای
خودز یا دیگران بر آن مترتب شود ...وس ،اولیو مدمی که انناان در سایر تکااملی
خود بهسوی کمال نهاایی یانای مارِّ خادای متااال برمایدارد ،ایماان اسات .ایاو
ماد ریشاۀ ماد های بااادی و روح هماۀ مراحال اسااتکمال اسات» (مصا اح یاازدی،
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 ،4613خ.)10

 .2هماهنگی رفتار با گفتار

ا بررسی آیاتاالحکا امربهماروف و نهایا منکار ،ایاو اصال اختمای باه دسات
میآید که گفتار آمر به ماروف و ناهی ا منکار ،بایاد باا عمال وی میابقات داشاته
باشد .میتوان گفت گاهی دلیل بیتأثیری امربهماروف و نهیا منکر ایاو اسات کاه
خود آمر یا ناهی به گفتهاز عمل نمیکند.
بنابرایو ،اصل اساسی برای اثرگذاری در مصاطب ،ایو است که آمر یاا نااهی باه
گفتۀ خوی

مقید باشد .خداوند متاال در مرآن کریم ،آمران و ناهیان بیعمال را باا

لحو تندی توبیخ میکند و آنها را به تاقل در کاار خاود فرامیخواناد :أ یه ْأ ُم ُرون

هکَ و أنْه ُت َْ ی ْتاُهون الْکتهاب أ فهت ی ْع ِقاُهون (بقااره)11 ،
هون أنْ ُفس ْ
النلهاَ بِهالْب وِر و ینْس ْ
یا در جایی دیگر ،چنیو امر و نهیای را موجب خشم و سص الهی ملماداد میکناد:
یا أیها ال َِّذی

یفْعاُون (صف.)6-0 ،
اهمیت فراوان ایو اصل اختمی را میتوان ا لحو آیات فهمید؛ چراکه بیعملی
آمر و ناهی ،نهتنها باعث بیتأثیری امر و نهی میشود ،بلکه نتیجۀ عکس در وای دارد
و باعث میشود خیاکار به دیو بدبیو شود و با جرئت و جنارت بیشتری گناه کناد.
فیض کاشانی نیز همیو عامل را س ب سنگینی بار گناهان عالمان داننته است؛ چراکه
میفرماید مرد به ایشان امتادا میکنناد و خیاای عااللم باعاث لغازز عاال َم میشاود
(فیض کاشانی ،4600 ،ج :4خ )064ایو سصو برگرفته ا ایو حادیث ن اوی اسات:
« مانی که فقها و امرا اصتح شوند ،امت مو اصتح میشود و مانی که فاسد شوند،
امت مو فاسد میشود» (ابو بابویه ،4630 ،ج :4خ .)60فقهاای دیگار نیاز ،ا جملاه
صاحب جواهر (نجفی ،بیتا ،ج :04خ )630و اما خمینای

(خمینای ،4610،ج:4

خ ،)040به ایو اصل مهم اشاره کردهاند.
امیرالمؤمنیو علی

رابطۀ همگنانۀ اخالق و فقه در آیات امر به معروف سخن
فصلنامه
ونهی از منکر

آمنُوا لَِ ی ُقولُون ما ت یفْعاُون * کبُر م ْقتها ِعنْه ا ّل ِ
ل أ ْن ی ُقولُهوا مها ت

 ،کنانی را که عمل آنها با کتمشان مناافی اسات ،مناافق
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شمرده (نهج ال تغه ،نامۀ  )00و لاو کرده است (همان ،خی ۀ  .)401روایت یادی با
ایو مضمون ،ا اهلبیت

نقل شده است.

 .3مشارکت جمعی

همان گونه که امرو یکای ا ارکاان سارمایۀ اجتمااعی ،مشاارکت جماای و منااف
متقابل جاماه است ،اصل دیگری که با دمت در آیات مرآن به دست میآیاد ،اصال
همکاری و همدلی است .همکاری و تااون ،یک مانون مهم اختمای و فقهای اسات
که احتمال تأثیر امربهماروف و نهیا منکر را افزای

میدهد .ال ته همراهی و کمک

به یکدیگر در انجا واج ات ،به امربهماروف و نهیا منکر اختصاخ ندارد و باید ا
آن در اجرای تما واج ات الهی که وجهۀ اجتماعی دارند ،بهره گرفت.
در ایو مینه میتوان آیات را به دو گونه دستهبندی کرد:
ِهر
 )4آیاتی که بر اصل همکاری داللت دارند؛ مانند آیۀ شریفه یعاونُوا عای الْب و
وموا ِ ل ِ
کَ ب ِ
ل مثْنهی و فُهرادی
ِواح ٍة أ ْن ی ُق ُ
ل ِإنَّما أ ِع ُظ ْ
و الت َّ ْقوی (مائده )0 ،یاا ُق ْ

(س أ )13 ،که ط ق آنها ،امربهماروف و نهیا منکر ،ا مصادیق روشو هبر و میا برای
خدا به شمار میآیند؛ بنابرایو ،ط ق ایو دو آیه باید اصل همکاری و تااون را در آن
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دو اجرا کرد.
 )0آیاتی که به اصل همکاری در امربهماروف و نهیا منکر اشاره دارناد؛ مانناد
آیۀ آخر سور عصرِ :إ َّن ا ْ ِْلنْسان ل ِفی ُخ ْس ٍر* ِإت َّ ال َِّذی

ِ
لصهالِ
حات و
آمنُوا و ع ِماُوا ا ل

ِالصبْ ِر (الاصر .)6-0 ،توصیه به حق اعم ا امرباهماروف و
یواص ْوا بِالْح و
ق و یواص ْوا ب َّ
نهیا منکر است و آن را شامل میشود (ط اط ایی4140 ،ق ،ج :07خ .)600خداوند
متاال در ایو آیۀ شریفه ،توصیه به حق را در باِّ تفاعل بیان کرده و مانی غالب باِّ
تفاعل ،مشارکت است (همو ،4616 ،خ.)400
توصیه به حق که در ایو آیه به آن امر شده ،چنایو نینات کاه باه فارد یاا گاروه
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ت واجاب
خاصی اختصاخ داشته باشد ،بلکه ایو واجب الهی بر هماۀ منالمیو متقااب ً

است و ط اق منیاوق آیاه ،همگاان بایاد یکادیگر را توصایه و امرباهمااروف کنناد.
مشارکت همۀ مرد  ،گاهی به همکاری آنها با یکادیگر نیا مناد اسات .بناابرایو ،ا
آنجا که توصیه به حق به جماعت و گروه خاصی اختصاخ ندارد ،همۀ افراد باید در
ایو وظیفاۀ الهای همکااری و مشاارکت کنناد تاا ا ایاو طریاق ،جامااه ا رذایال و
تصلفات وا

گردد (صادمی تهرانی ،4630 ،ج :67خ.)110

بیشتر فقها ایو امر مهام الهای را واجاب کفاائی میدانناد ،اماا مراجاای همچاون
آیت ِ هال سینتانی ،به وجوِّ عینی امربهماروف و نهیا منکر در مرت ۀ اظهار کراهات
فالاای و مااولی فتااوا دادهانااد (سینااتانی4100 ،ق ،خ .)031ال تااه بایااد توجااه داشاات
که امربهماروف و نهیا منکر چه واجب عینی باشد چه کفائی ،بایاد ماو باه الکفایاه
برای آن امدا کنند و ایاو وجاوِّ اختصااخ باه صانف خاصای نادارد (ط اط اایی
و ا منکر جلاوگیری کناد ،بار دیگاران واجاب اسات کاه باه یااری او رفتاه و باا او
همکاری کنند.
 .4گذشت و بخشایش

بصشای

ا جمله فضیلتهای اختمی اجتماعی و مینهسا دوستی و مح ت عمومی

است؛ ا ایو روست که بصشای

میتواند به تغییر رواب میان اننانها منجار گاردد.

گذشت ا بدیها و کینهتو یها یکی ا اصول اختمی است که تأثیر امربهماروف و
نهیا منکر را بنیار یاد میکند.
آمر یا ناهی باید طریق مح ت و گذشت را در وی

بگیرد تا بتواند ملب خیاکاار

لجوج و کینهتو را نر و وی را به ماروف فرابصواند و ا منکار دوری کناد .گااهی
اتفاق میافتد که خیای افراد متوجه دیگران میگردد و باعث میشاود کاه حقای ا

رابطۀ همگنانۀ اخالق و فقه در آیات امر به معروف سخن
فصلنامه
ونهی از منکر

حکیم4166 ،ق ،ج :4خ .)106وس ،اگر جایی کنی بهتنهایی نتواند ماروف را امامه

حقوق آنها وایمال شود .اینجاست که ذیحاق اگار بصواهاد شاصص خیاکاار را ا
خیای

با دارد ،بهتریو راه ایو است که ابتدا ا حق خود بگذرد و ساپس ،او را ا
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اشت اه

آگاه سا د .عفاو و بصشاای

همیشاه باعاث بهدساتآوردن ملاب متجااو

میگردد .امربهماروف و نهیا منکری که بااد ا گذشات انجاا گیارد ،میاااً تاأثیر
مضاعفی در اصتح خیاکار دارد .با کمی تأمل در آیات مارآن کاریم میتاوان ایاو
ویا را دریافت کرد؛ خداوند متاال ،ابتدا به ویام ر اسات

دساتور گذشات داده و

سپس ،فرمان امربهماروف را صادر کرده است :خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ

اَلْجاهِلِینَ (اعراف.)411 ،
مهمات باِّ امربهماروف و نهیا منکار ،ماداراکردن
به بیان اما خمینی ،یکی ا
ه
شدت و درشتی ،امر و نهی شود ،کارز ا ماصیت کوچاک
است و اگر خیاکار با ه
به مااصی بزرگ و یا حتی به ارتداد و کفر منتهی میشود .امر و نهی در ذائقۀ انناان
تلخ و ناگوار است و خشم و غضب را تحریک میکند .وس ،آمر به ماروف و ناهی
ا منکر باید ایو تلصی و ناگواری را با شایرینی بیاان و رفاق و مادارا و حناو خلاق،
ج ران کند تا کتم

اثر کند و دل ساصت ماصایتکار ،نار و را شاود (خمینای،

 ،4630خ« .)640بااا دوسااتان مااروت و بااا دشاامنان ماادارا» تااأثیر رفتااار و گفتااار را
دوچندان میکند.
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 .5اعراض از جاهالن

عدهای متاصب و لجوجاند .چنیو افرادی غال اً ا وذیرفتو سصو حق امتناع میور ند
و چهبنااا ورخاشااگری میکننااد .ایااو افااراد بناایار سااصت هاادایت میشااوند و
بهتااریو راه باارای بیدارساااختو ایااو جاااهتن ،نادیاادهگرفتو آنهااا و نشاانیدهگاارفتو
سااصنان آنااان اساات .ماارآن کااریم نیااز وظیفااۀ ویااام ر

را در براباار افااراد جاهاال و

هذ الْعفْهو و ْأ ُمهر بِهال ُْعر ِ
نادان ،رویگردانیدن ا آنها میدانادُ :خ ِ
ِن عه ِ
ف و أ ْعهر ْ
ْ
ْ
ال ِ
ْجاهاِی

(اعراف.)411 ،

بناابرایو ،اگار هنگااا امرباهماروف و نهیا منکاار باا افاراد نااادان مواجاه شاادیم،
22

بهتریو کار ،اجتناِّ ا اطالۀ صح ت و مجادله با آنان است .شیخ ط رسی نیز در ذیال

ایااو آیااۀ شااریفه میگویااد کااه گفااتوگو بااا ساافیه ا ماادر و منزلاات اننااان
میکاهد و موجب حقارت او میشود (ط رسی ،4600 ،ج :1خ .)033با ایو وصف،
میتوان برای ورهیز ا جدال با افراد نادان دو جن ۀ اختمی و تربیتی را تصور کرد:
 )4امربهماروف و نهیا منکر ایو افراد ،به لجاجت و عناد آنها کشایده میشاود
و سکوت در مقابلشان اثر بیشتری دارد .وس ،ماندن در همیو حالت برایشاان بهتار ا
لجاجت و سرکشی است.
 )0امربهماروف و نهیا منکار ناادان ،در نهایات باه ذل هات و خف هات آمار و نااهی
میانجامد .لذا بهتریو کار در ایو مورد ،تر

امر و نهی است.

فقهای شیاه ،احتمال تأثیر را شرط وجوِّ امربهماروف و نهیا منکر شامردهاند؛
یانی اگر احتمال تأثیر در طرف مقابل ن اشد ،امربهماروف و نهیا منکر جایز نینت؛
وجوِّ امربهماروف و نهیا منکر سام میگردد (خویی4147 ،ق ،ج :4خ )604یا
اما خمینی در جایی که امر و نهی موجب وهو شریات مقدس باشد ،فتوا به حرمت
داده و ماتقد است چنیو امر و نهیای جایز نینت؛ مگر در موارد بنیار مهم که ن اید
در آنها سکوت کرد (خمینی ،4610 ،ج :4خ .)110بنابرایو ،تشصیص اینکاه امرباه
ماروف و نهیا منکر تأثیر خواهد داشت یا نه و اینکه چه ت ااتی ممکو است داشاته
باشد ،به عهد خود فرد است؛ اگر تشصیص دهد امر و نهی تأثیر نادارد ،وجاوِّ آن
سام میشود و در صورتی که احتمال ت ااتی مانند وهاو شاریات را بدهاد ،ناهتنهاا
وجوِّ آن سام میشود ،بلکه ایو امر و نهی حرا است.
ال ته باید توجه کرد که مؤمو همواره باید در مقابل گناه ،انزجار مل ی داشته باشد،
چه به مرحلۀ امربهماروف و نهیا منکر برسد ،چه نرسد .نفرت مل ای ا گنااه ،اماری
درونی است؛ اننان مؤمو هنگا مشاهد ماصیت دیگران ،ناراحت میشود و مل ااً باه

رابطۀ همگنانۀ اخالق و فقه در آیات امر به معروف سخن
فصلنامه
ونهی از منکر

برای مثال ،به گفتۀ سید خویی ،اگر بدانیم خیاکار به امر و نهی اهمیت نصواهاد داد،

تحقق گناه راضی نینت و ایو به احتمال تأثیر داشتو یا نداشتو ارت اطی ندارد (شهید
ثانی4147 ،ق ،ج :0خ.)140
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در حقیقت ،با توجه به نوع هر گناه مأموریت متفاوت خواهاد باود؛ اگار احتماال
تأثیر امر و نهی هنت ،باید وارد میدان شد و اگر نینت باید دستکم ابارا نااراحتی
مل ی و مذمت خوی

را نشان داد؛ چراکه در غیر ایو صورت ،کمکم حرمت و ما ح

منکرات در نگاه و انگار اننان میشکند و بیاعتنایی اختمی ایجاد میشود.
 .6دعوت از روی دانش و حکمت

یکی ا راههای فرهن

سا ی در حو اختق ،ایجاد علام و مارفات ماؤثر در میاان

ماارد اساات کااه در اخااتق کاااربردی بااه آن «اندیشهسااا ی» میگوینااد؛ ا هماایو
روست که گفتهاند« :دان

آن است کاه بارای انناان دگرگاونکنناده و تأثیرگاذار

باشد» و شاید به همیو دلیل است که سقراط ماتقاد باود مارفات و شاناخت منااوی
است با فضیلت اختمی و ا نگاه او ،علام ،علات تاماۀ عمال اسات (مصا اح یازدی،
 ،4611خ.)671
راغب اصفهانی ،رسیدن به حق ا طریق علم و عقل را «حکمت» مینامد (راغاب
اصفهانی4140 ،ق ،خ .)011رعایت حکمت در امربهماروف و نهیا منکر ،ا جمله
دستورهای مرآنی در ایو باِّ است .امربهماروف و نهیا منکر ،بدون دان

و خارد،
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تأثیر بهسزایی ندارد .ط یات اننان ،ا باور حرفی که دلیل مان کنندهای برای آن امامه
نشده باشد ،امتناع میور د.
فریدری

نیچه میگوید« :کنی که چرایی را یافته بشد ،با هر چگونگی خواهاد

ساخت» .برای اینکه آمر به ماروف و ناهی ا منکر بتواناد در ملاب و جاان مصاطاب
خود تأثیر بگذارد ،باید خوبی ماروف یاا شاتی منکار را باه اث اات برسااند و بادیو
منظور ،به دو بال علم و عقل محتاج اسات .باا علمای کاه باهدور ا عقتنیات باشاد،
امربهماروف و نهیا منکر نامص است؛ باه ع اارتی ،بادون بهارهگیاری ا عقال و باا
استدالل سنت ،امربهماروف و نهیا منکر نیز سنت خواهد بود .ا ایاورو ،خداوناد
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ع ِإلی سب ِ
ِیل
متاال میفرماید دعوت دیگران باید ا روی حکمت صورت گیردُ :ا ْد ُ

ِ
جادلْ ُه َْ بِال َّتِی ِهی أ ْحسه ُ (نحال )400 ،محقاق
ربوک بِال ِْحکم ِة و الْم ْو ِعظ ِة الْحسن ِة و
ایروانی نیز عتوه بر استفاد وجوِّ امرباهماروف و نهیا منکار ا ایاو آیاه ،ماتقاد

است ایو دعوت باید مشتمل بر حکمت و موعظۀ حننه باشاد (ایروانای ،4633 ،ج:4
خ .)033بنابرایو ،یکی ا اصول متقاعدکردن دیگران بارای تار

اعماال شات و

انجا کارهای خوِّ ،دعوت آنان با ارائۀ دلیل و برهان است.
همچناایو ،مااراد ا حکماات فق ا بیااان دلیاال نیناات ،بلکااه در خااود اماار و نهاای
نیز باید تما شرای و حاالت را در نظار گرفات و حکماتآمیاز رفتاار کارد؛ بارای
مثال ،شهید ثانی ،فقیه بزرگ شیای میگوید ن اید کنانی را که هنو باه ع اادت راه
ن ارده و شاایرینی بناادگی الهاای را نچشاایدهانااد ،یاکباااره بااه ع ااادات شااامه تکلیااف
کرد؛ یرا ایو کار به دل دگی و نفرت آنان منجر میگردد و موافق حکمات نینات
منفی دربار ایو دو فریضه و فضیلت فقهی و اختمی همیو امدامات بیدلیل و دان
بوده است.
 .7بهرهگیری از زبان نرم

روی خوز و بان نر  ،ا بهتریو ابزارها برای جذِّ حاداکثری مصاطاب اسات .در
بیان اهمیت ایو مؤلفه همیو بس کاه در امرباهماروف و نهیا منکار ظاالمی همانناد
فرعون نیز خداوند متاال به حضرت موسی

دستور میدهد با مول لیهو او را به راه

کر أوْ یخْ هی (طاه .)11 ،دعاوت
راست دعوت کند :ف ُقوت ل ُ :ق ْوت لینا لعاَّه ُ :یتهذ ُ
مهربانانااه و بیاااان لییاااف باعاااث میشاااد ویاااام ران الهااای بتوانناااد انناااانها را باااه
دیو حق دعوت کنند و رسالتشان را به ثمر بنشانند .عتمه ط اط ایی ،خویشتوداری و

رابطۀ همگنانۀ اخالق و فقه در آیات امر به معروف سخن
فصلنامه
ونهی از منکر

(شااهید ثااانی ،4600 ،خ .)170ط ااق تجربااه ،میاااً یکاای ا ادلااۀ مهاام ذهنیااتهااای

ناااار خااااویی را ا واجاااابتریو آداِّ دعااااوت میدانااااد (ط اط ااااایی4140 ،ق،
ج :41خ.)401

25

بهطور کلی ،ماعد «األینر فاألینر» در امربهماروف و نهیا منکر جاری اسات و بار
تادی ا آن جاایز
اساس آن ،در حد توان باید ا روزهای خفیفتر استفاده کرد و ه
نینت .بنابرایو ،وی

ا آنکه کار به تندی و تشدید کشیده شود ،باید با باانی نار و

تذکر دلنو انه وارد عمل شد.
ایو اصل اختمی که در کتب فقهی هم رعایات آن واجاب دانناته شاده اسات،
(خمینی ،4610 ،ج :4خ )073نکتۀ ظریفی است که در بنیاری اومات مغفاول واما
ت مذه ی ،هنگا مواجهه با خیا و اشت اه دیگاران،
میشود .کنانی ،حتی با ظاهر کام ً
بدون اینکه شروط امربهماروف و نهیا منکر را رعایات کنناد ،مناتقیماً باه تنادی و
خشونت متوسل میشوند و فرد خیاکار را به کاری الزا میکنند یا صدایشان را باال
میبرند؛ در حالی که اسات هرگاز چنایو رفتااری را تأییاد نمیکناد .ایاو منائله را
می توان ا آفات اجرای ایو واجب الهی شمرد که برای جلوگیری ا آن باید همات
گماشت .بنابرایو ،با رعایت ایو اصل مهم یقیناً امرباهماروف و نهیا منکار تاأثیرات
بهتر و بیشتری در جاماه خواهد گذاشت.
 .8صبر و استقامت
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گاهی وی

میآید که آمر به ماروف و ناهی ا منکر باا رفتاار نادرسات و هجماه ا

طرف مقابل مواجه میشود .در ایوگونه موام  ،بهتریو واکن  ،صا ر اسات .چهبناا
اتفاق میافتد که گنهکار ،گناه خود را م اول نمیکناد و ا خاود رفتاار تنادی نشاان
میدهد یا گاهی اشصاخ دیگر نیز به حمایت ا او ،آمر به ماروف و نااهی ا منکار
را توبیخ میکنند که چرا در کار دیگران دخالت کرده است .ایوها مشکتتی اسات
که ممکو است آمر به ماروف و ناهی ا منکر با آنها روباهرو شاود .اینجاسات کاه
باید ص ر بر اطاعت کرد ،در برابر گزند احتمالی اننانهای گناهکار بردباری ور یاد
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و در راه امربهماروف و نهیا منکر استقامت کرد.

ط ق آیات مرآن کریم ،حضرت لقمان

به فر ند خود وصیت کرد که نما را

به وا دارد ،امربهماروف و نهیا منکر کند و در ایو راه ص ر و استقامت بور د :یها
لصتة و ْأ ُمر بِالْم ْعر ِ
وف و ِانْ :ع ِ ال ُْمنْک ِر و ِا ْصب ِْر عای ما أصابک ِإ َّن ذلِک ِم ْ
بُنی أ ِق َِ ا َّ
ْ
ُ

ع ْز ِم ا ْْلُ ُمو ِر (لقمان .)40 ،شیخ ط رسی ،در مجم ال یان ،ا امیرالماؤمنیو علای
ک» در آیاۀ شاریفه ،مشاقتهاا و آ ارهاایی اسات
نقل میکند که مراد ا «ماا صصااب َ َ
کااه ممکااو اساات در ایااو راه بااه او برسااد (ط رساای ،4600 ،ج :3خ .)111شاایخ
طوسی نیز در الت یان فی تفنیر القرآن مینویند ایو آیاه بار وجاوِّ امرباهماروف و
نهیا منکر داللت دارد ،حتی در صورتی که دارای مشاقت و اذیات باشاد (طوسای،
بیتا ،ج :3خ.)001
بنابرایو ،با وجود اذیتها و مشقتهای احتمالی و ناماتنابه ،وجوِّ امرباهماروف
نهیا منکر ایو است که در امر و نهی ،مفنده مابالتوجاه ن اشاد؛ باه ع اارت دیگار،
ضرر جانی ،حیثیتای و ماالی ماتناابهی او را تهدیاد نکناد کاه در غیار ایاو صاورت،
امربهماروف و نهیا منکر واجب نینت مگر در ماوارد بنایار مهام (خمینای،4610 ،
ج :4خ( )074مانند ایثار جان ،مال و اهال اماا حنایو

در راه نادهنگاهداشاتو

است ) .آیت ِ هال منتظری نیز ماتقد است ضررهای احتمالی را باید باا منکار سانجید و
اهم و مهم عمل کرد و مت
ط ق ماعد
ه

هر کدا مهمتار باود ،آن را انتصااِّ کارد

(منتظری4171 ،ق ،ج :0خ.)004
بنااابرایو ،ماادر متاایقو ،مااواردی را کااه حماات و اذیتشااان خفیااف و ناازد عقاات
ناماتنابهاند ،شامل میشود و در ایوگونه ماوارد ،ا نظار فقهای ،وجاوِّ امار و نهای

رابطۀ همگنانۀ اخالق و فقه در آیات امر به معروف سخن
فصلنامه
ونهی از منکر

و نهیا منکر سام نمیشود ،بلکه در مقابل ،یکی ا شرای وجوِّ امرباهماروف و

سام نمیگردد .نکتۀ اصلی بحث ایو است که وجوِّ امربهماروف و نهیا منکر ا
یک طرف و مشکتت و مشقات انجا آن ا طرف دیگر ،ما را به اصل اختمی ص ر
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و شکی ایی محتاجتر میکند و نشان میدهد که بهتریو و شایناتهتریو راه جما بایو
ایو دو ،همیو اصل ص ر است.
 .9رعایت حریم خصوصی

امرو ه رعایت حریم خصوصی بهمنزلۀ یک اصل بنیادیو اختمی و حقوق بشاری ا
جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار است .ا ایو اصل ،در فقه استمی با ماعادههاای
تنالی و احتاارا یاااد شااده اسات (مکااار شاایرا ی ،4607 ،ج :0خ00؛ بجنااوردی،
 ،4600ج :0خ .)443نقض حریم خصوصی ،عنوانی کلی است که در مناب دینی به
شدت مذمت شده است و مصادیق مصتلفای مانناد غی ات ،ساوءظو و تجناس دارد؛
اجتنِبُهوا
چنانکه مرآن کریم ا همۀ آنان نهی کرده اسات :یها أیهها ال َّهذی آمنُهوا ْ

هکَ ب ْع هها...
کثیههرا ِمه
الظه و ِإ َّن ب ْعههِّ َّ
َّ
هَ و تیج َّس ُسههوا و ت یمْته ْ
هْ ب ْع ُ ه ْ
الظه و ِإ َْه س
(حجرات .)40 ،گاهی تادی به حریم خصوصی در حو امربهماروف و نهیا منکر
نیز اتفااق مایافتاد؛ مصاداق باار آن ،تجناس درباار گنااه دیگاران اسات .چنایو
کاری موردتأیید نظا اختمای اسات نینات و فقهاا آن را جاایز نمایدانناد (وحیاد
خراسانی ،4633 ،خ.)613
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بنابرایو ،ن اید برای اجرای امربهماروف و نهیا منکر ،دن ال یاافتو جار و مجار
بود .اگر کنی در مألعا دست به گناه بزند یا بدون تجنس ،گناه ونهانی او مشصص
شود ،امربهماروف و نهیا منکر دربار او ضرورت دارد ،اما در غیر آن ،ن اید حاریم
خصوصی افراد را جنتوجو کرد.
بنابرایو ،حو اجرایی ایو دو فریضۀ الهی ،حریم عمومی است و چنانچاه فاردی
با عمل خوی

حریم عماومی جامااه را آلاوده ساا د ،بار همگاان ال اسات ا آن

جلوگیری کنند .ال ته ن اید حریم خصوصی را نیز چنان وسی فرض کارد کاه حیاات
28

اجتماعی اننان بیمانا گردد و هرکس برای رفتاار خاود در محای عماومی ،حاریم

خصوصی کااذِّ مائال شاود .در ایاوگوناه ماوارد ،اساسااً باهکااربردن لفا حاریم
خصوصی ،نادرست است و حریم خصوصی ایو افراد با امربهماروف و نهیا منکار
نقاض نماایگااردد؛ ا ایااورو ،ایااو اصاال باا وجااود امتیااا اتی کااه دارد ،ن ایااد وساایلۀ
سوءاستفاده گردد و بهانهای بارای ارتکااِّ گنااه در جامااه مارار گیارد (محصاص،
 ،4614خ.)03
به نظر میرسد باید به ضابیان مو مضاییه ،مأموران نیروی انتظاامی و کناانی کاه
بهنحوی در حو امربهماروف و نهیا منکر فاالیت دارند ،آمو زهای ال دربار
شاناخت حااریم خصوصاای و عمااومی را ارائااه کارد؛ چراکااه ا یااک سااو ،ورود بااه
حریم خصوصی میتواند باعث ایجاد ذهنیت منفای و با تااِّهاای نامناساب درباار
حاکمیت دینی ،جاماه و اصل ایو دو فریضۀ ضروری و مهم شود و ا ساوی دیگار،
خواهد کرد.

رابطۀ همگنانۀ اخالق و فقه در آیات امر به معروف سخن
فصلنامه
ونهی از منکر

حریم عمومی را خصوصی فرضکردن ،نق

امربهماروف و نهیا منکر را تضاایف
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نتیجهگیری
ا وژوه

حاضر نکات یر استنتاج میشود:

 .4بااا دماات در آیااات ماارآن کااریم ماایتااوان بااه ایااو حقیقاات واای باارد کااه
توجه به اصول و ار زهای اختمی در آیات امربهماروف و نهیا منکار باهوضاوح
مشهود است.
 .0ا آیااات ماارآن کااریم بااه دساات ماایآیااد کااه در صااورت نادیاادهگاارفتو
ت نمیتااوان ا ایااو طریااق،
اصااول اختماای در امربااهماااروف و نهاایا منکاار عماا ً
تأثیری بر افراد و جاماه گذاشت .وس ،برای تأثیرگذاری بیشتر ،باید ایو دو فریضه و
فضیلت را با رویکرد اختمی به انجا رسااند؛ چراکاه اگار اخاتق در اجارای امرباه
ماروف و نهیا منکار نادیاده گرفتاه شاود ،ناهتنهاا بیاثار میشاود ،بلکاه باه عملای
ت خشک و ناهنجار ت دیل میشود و آثار نامیلوبی چون لجاجت و ورخاشاگری
کام ً
به دن ال دارد.
 .6بااهطور خاااخ ،اصااول اختماای متاااددی ا آیاااتاالحکااا امربااهماااروف
و نهیا منکر به دست آمد که بهتفصایل ت یایو شادند .نگااه ماوردوژوهی و تفصایلی
هریک ا ایو اصول ،بهصورت میادانی و عملیااتی ،باه راساتیآ ماایی آنهاا منجار
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400
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خواهد شد.
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خمینی

.

 .0خمینی ،روح ِ هال ( ،)4630شرح حدیث جنود عقل و جهل ،مام :مؤسناۀ تنظایم و
 .3خویی ،سیدابوالقاسم (4147ق) ،منهاج الصالحیو ،مم :مدینة الالم.
 .1راغاب اصافهانی ،حنایوباومحماد (4140ق) ،مفاردات الفااا القارآن ،بیاروت:
دارالقلم.
 .47سینتانی ،علی (4100ق) ،المنائل المنتص ة ،مم :مکتب آیت ِ هال سینتانی.
 .44شهید ثانی ،یوالدیوبوعلی (4147ق) ،الروضة ال هیة فی شرح اللماة الدمشقیة،
مم :مکت ة الداوری.
 .40شهید ثانی ،یوالدیوبوعلی ( ،)4600مص اح الشریاة و مفتاح الحقیقاة ،تهاران:
ویا حق.
 .46نجفی ،محمدحنوبوباامر (بایتاا) ،جاواهر الکات  ،بیاروت :دار احیااء التاراث
الاربی.
 .41صادمی تهرانی ،محمد ( ،)4630الفرماان فای تفنایر القارآن باالقرآن ،چ ،0مام:
انتشارات فرهن
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نشر آثار اما خمینی .

استمی.

 .40ط اط ایی حکیم ،محمدساید (4166ق) ،منهاج الصالحیو ،مم :دار الهتل.
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 .43ط اط ایی ،سیدمحمدحنیو (4140ق) ،المیزان فی تفنیر القرآن ،چ ،0مم :جاماۀ
مدرسیو حو علمیۀ مم.
 .40ط رسی ،فضلبوحنو ( ،)4600مجما ال یاان فای تفنایر القارآن ،چ  ،6تهاران:
ناصر خنرو.
 .43طوسی ،محمدبوحنو (بایتاا) ،الت یاان فای تفنایر القارآن ،بیاروت :دار احیااء
التراث الاربی.
 .41فاایض کاشااانی ،محماادبوشاااهمرتضاای ( ،)4600راه روشااو ،مشااهد :بنیاااد
وژوه های استمی آستان مدس رضوی.
 .07کو  ،مایکل ( ،)4633امربهماروف و نهیا منکر در اندیشۀ اساتمی ،ترجماۀ
احمد نمایی ،مشهد :بنیاد وژوه های استمی آستان مدس رضوی.
 .04محصص ،مرضیه (« ،)4614با خوانی نن ت امربهماروف و نهیا منکر با حاریم
خصوصی بر م نای مرآن کریم» ،حننا ،ز ،40خ..30-30

 .00محقق حلای ،جافاربوحناو (4173ق) ،شارائ اسسات فای مناائل الحاتل و
الحرا  ،مم :اسماعیلیان.
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

 .06محمااادی ،منااالم (4610الاااف)« ،تماااایز و وابناااتگی راهکااااری منیقااای در
گفتوگوی فقه و اختق» ،وژوه های فقهی ،دوره  ،40ز ،0خ.633-630
 .01محمدی ،منلم ( ،)ِّ4610مقدمۀ علم اختق ،تهران :انتشاارات ساا مان جهااد
دانشگاهی تهران.
 .00مص اح یازدی ،محمادتقی ( ،)4613خودشناسای بارای خودساا ی ،چ ،07مام:
مؤسنۀ آمو شی و وژوهشی اما خمینی .
 .03مص اح یازدی ،محمادتقی ( ،)4611نقاد و بررسای مکاتاب اختمای ،چ ،0مام:
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مؤسنۀ آمو شی و وژوهشی اما خمینی .

 .00میهری ،مرتضی ( ،)4631مجموعه آثار ،تهران :صدرا.
 .03مکاااار شااایرا ی ،ناصااار ( ،)4607القواعاااد الفقهیاااة ،مااام :مدرساااۀ اماااا
علیبوابیطالب

.

 .01منتظری ،حنینالی (4171ق) ،دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولاة االساتمیة،
مم :المرکز الاالمی للدراسات االستمیة.
 .67مهدویکنی ،محمدرضا ( ،)4631نقیههای آغا در اختق عملی ،چ ،0تهاران:
دفتر نشر فرهن

استمی.

 .64وحید خراسانی ،حنیو ( ،)4633توضیح المنائل ،مم :مدرسۀ اما بامرالالو .
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