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 یعهش یاسیدر فقه س یحتنص

  

 

 33/03/77 تاریخ تأیید:            3/7/77 تاریخ دریافت:

 * یرخانیش یعل 

 

و  یاجتمدع   ی،مطلدب  رد     یو زندد   یحتنص ی رابطه یینپژوهش تباین  یهدف اصل

و لدوو    ی خدباهی خ یاسعسد  ی اتتعثراستع   ر ایناست.  یعهش یعسیاز منظ  رقه س یعسیس

را  اجتمدع ی –یعسدی س یزندد   یژهو به ی،نعت زند ؤوش ی یه ر کل "یاستنصعح یحتنص"

کده بدع وجدب     ید   ا ه سدت یعرتد   هیجد نت ک  ه و به این یب رس تحلیلی–یفیتبص ی یبهش به

و  یشهاند یآزا "لحعظ  به یتحعکم یب ا ی خباهیو خ یحتنص  ر مجمبع ،عرقهاختالرعت 

 "آندعن  یاز خب محب ی یجلب "و  "حعکمعن ی یخطعپذ" ،"یعسیحق مشعرکت س" ،"یعنب

 یدهام  پسدند  یک یاسالم یت ر حعکم یحتنصلذا . شب  و حسن محسب  می مطلب  ام 

 ر  سدتیعبی بده    ینظع  اسدالم  یاسعس یزهعیعاز ن یکیو بب ه و ض ورت  یتاهمشعیعن و 

 .است یاسالم ی مسئبالنه  ر جعمعه یعتح
 
  

 .یاستنصاح یحتنص یاسی،فقه س یحت،نص :ها هکلیدواژ
  

                                                 
 .(rooz1357@gmail.com) واحد قم یدانشگاه آزاد اسالم یاسیگروه علوم س یاردانش *

DOI: 10.22081/psq.2019.66732 
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 مقدمه

 باه  دور، بسایار  هاا  ساا   از ،در عالم مااد   زندگی ضرورت و بنا به غریزه حکم به بشر

 باا  همیشاگی  و دائم در ارتباطها همواره انسان است. بنابراینرو  آورده  اجتماعی زیست

. انددیگر زیست کردهها  مختلف اجتماعی، در کنار یکصورتاند و بهداشته قرار دیگریک

یافته  ظهورزیر  شکل دو از یکی بهجوامع  برحاکم و اعتقاد فرهنگ به توجه ارتباط با این

 :است

. در بوده اسات  آن غالب فرهنگ ،خودخواهی و خوددوستی  روحیه که ا  جامعه :الف

 را جامعاه  آن و فرهناگ  درونای  ابطور ،"دیگران حق به تجاوز و غارت"اصل  ،این حالت

  .پدید آورده استجامعه ا  را در آن رقم زده و صورت ویژه

 در .ه اسات دآما  فاائق  خودپرساتی  بر و انسانیت دوستینوع  روحیه که ا  جامعه :ب

بار  اش فرهناگ اجتمااعی  داده و سوق  گذشت و ایثار بهافراد خود را  جامعه ،چنین حالتی

حاائز  امار   "نصایحت "مسااله  از جواماع،   در این قسماست. نظام یافته  خیرخواهیمحور 

 ی است که باید از منظر علمی به آن پرداخته شود.اهمیت

 یرخواهیو خ حتیاجتماع، نص استیو س تیریمد  ها هیاز پا یکی ،ینگرش اسالمدر 

 یاسا یدر فقه سکه  یقابل توجه  نکته .است گریدیکمتقابل حکومت و مردم نسبت به 

باه نفاع ماردم نسابت باه      را  حتینصا   کفاه  ،این دانا   وجود دارد آن است که اسالم

 نندیبیرا م نداراکه اعما  و رفتار زمامجاییاز آنمردم  یعنی؛ داندمیتر  نیسنگ دارانزمام
 منصاف  یانطار  و ناقاد   یبا  یانداورچون هم ،دارندو نظارت آگاهی عملکرد دولت بر و 

در -مبناا  باراین دیگار،  بیاان باه  .توانند به نصیحت حاکمان بپردازندکه می آیندمیشمار به

از  یکا یامات و   فیاز وظاا  یکا ی "نیمسالم   ائمه حتینص" -  سیاسی اسالماندیشه

داران و رفاع ناواقد دولات    زماام   نمودن خطاها گوشزد  ثر براوو م طلوبم  ها وهیش

بهباود    اعماا  حکومات و در راساتا    یابیدر مقام ارزتوانند و مردم می دانسته شده است

    اسالمی اهتمام ورزند.دار جامعهبه نصیحت زمام جامعه و حفظ انتظام آن تیریمد

 :دنفرمای می گرامی اسالم پیامبر بارهاین در

 و ولکتاباه  ولرسوله هلل ناصحا یمس و یصبح لم من و منهم فلیس بامرالمسلمین الیهتم من

 (.063، 2ج ،0333 )کلینی،منهم  فلیس المسلمین ولعامه المامه

باا   شاام  و صابح  هار  در کاه  کسی و ؛نیست آنان نورزد از اهتمام مسلمانان امر به که کسی

 نبارد،  سار  به مسلمانان عموم و و امام  کتاب و خدارسو  و خدا برا  خیرخواهی  اندیشه
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 .شودمحسوب نمی آنان از

 دو هار  که ؛ حقیشودمی تلقی "حق" عنوانبه جامعه و افراد حاکم مورد در رابطه این

 . دارندمشخصی  مسئوولیت آن مقابل در -هم حاکم و هم افراد تحت حاکمیت  -

 :فرماید می البالغه نهج در حضرت علی

 حقای  واما.. . لکم فالنصیحه علی حقکم فاما حق علی ولکم حقا علیکم لی ان یا ایهاالناس 

 (.33، 0333 ،شریف الرضی)والمغیب  المشهد فی والنصیحه بالبیعه فلوفاء علیکم

 بارا   خیرخواهانه نصحیت من بر شما حق حقی؛ من بر شما و دارم حقی شما بر من! مردم

 مان  غیاب و حضور در خیرخواهی و نصیحت و بیعت به  وفا شما بر من حق و.. . شماست

 .است

 اساالمی   جامعاه  در و اسات  رعیات   وظیفاه هم  و رهبر آن حقی ازهم  ،نصیحت

 و ماردم   رابطاه  در را آن . علیی را میان حاکم و مردم رقم زده استمتقابل  رابطه

 :استو فرموده  کرده قلمداد بندگان  بر الهی حق یک عنوانبه

 الحاق  اقاماه  علای  والتعااون  جهدهم بمبلغ النصیحه علی عباده اهلل حقوق واجب من ولکن

 (.442، )همانبینهم 

 حاق  داشاتن  برپا در همکار  و توان تمام با خیرخواهی بندگان  بر خداوند واجب حقوق از

 .خود است بین در

 عناوان باه  را آنحضارت   که واالست و مهم قدرآن خیرخواهی اصل و اهمیت جایگاه

 )ناور ،  است خیرخواهانه نصیحت ،مومن  غریزه :فرمایندو می دنشمار می مومن  غریزه

 را حق متقابال حااکم و ماردم    حتیکه نصنیضمن ا ریام حضرت .(402، 2ج ق،0402

دارد تاا   یمتفاوت، مردم را وا ما   ها انی، در موارد متعدد و با بدانندمی گریدیکنسبت به 

 حتیشاان را نصا  یشوایو اماام و پ  هدرو عملکرد حکومت را نقد کا  ندیزبان به انتقاد بگشا

 یالها  فیاز تکاال  یکا ید که آن را نرو یم  یجا پتا آن حتینص تیدر اهم. ایشان ندینما

در رابطه باا حقاوق متقابال حااکم و     امیرالمومنین. (33، 0333، یالرض یفشر)شمرند می

 :دنیفرمایمردم م

 یتاان را باه ناادان    انیشاوا یپ د،ینورز یتان دورنگ انیبا راهنما د،ینکن انتیتان خ دارانزمام به

سست شده و از اقتدار باز  صورتنیا ریدر غ رایز د؛یخود جدا نشو مانیو از عهد و پ دینکشان

 دیا را محکام نگاه دار   قاه یطر نیا گوناه باشاد و ا  نیتان بدیاساس کارها دی. پس بادیمان یم

 (.436، 0ج، 0333 )کلینی،
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  اری ،از غ   از شک و بر  عار حتیبا نص مرا» :دنیفرما یم گر،یدر مورد د ایشان

کننادگان   حتینص گاهیگران و جا من به ارزش اطاعت» .(223، 0333، شریف الرضی) «دیینما

 .(803، همان) از شما واقفم

از   و است که مردم تصور کنناد  نیدار احالت زمام نیبدتر نیرالمؤمنینگاه ام در

 وگرفتاه  چاپلوسی در مقابل خیرخواهی قرار در این حالت،  ؛برد یلذت م یتملّق و چاپلوس

 دارد: یبا صراحت اعالم م امام علیکند. سمت تملق حرکت میجامعه به

  ریا گ کنااره  نیگونه که از افاراد خشامگ  و آن دیی! با من همانند گردنکشان سخن نگومردم

به  یاگر سخن حق دی. گمان نبردییبا من سخن مگو  و با ظاهرساز دییمجو  شود، دور یم

 (.442، )همان دیبر من گران آ د،ییمن بگو

 داًیشاد  یشاود کاه دولات اساالم     یاستنباط ما  یروشنآن حضرت، به دقت در کالم با

اسات   یگر پرتوان تیبازوان حما حت،یدر واقع، نقد و نص ؛امت است حتینقد و نص ازمندین

 :دنیفرما یم گونه که امام کاظم دارد. همان ازیهمواره به آن ن یکه حکومت اسالم

از خادا اصاالا او را    ،و اگر ستم کار اسات  ؛او را  از خدا بقا ،جامعه اگر عاد  است دارزمام

دولات عااد     ایا دار دارتاان اسات و زماام   بودن زمامصالا شما در گرو صالح رایز .دیبخواه

 دیاو هم بپساند   برا د،یپسند یخود م  چه را برامهربان است. پس هر آن  پدر  منزلهبه

، 06ج ق،0407 ،)حار عااملی   دیا او هام روا ندار   برا د،یپسند یخود نم  اچه را برو هر آن

223.) 

از  ،ماردم   نسبت به دولت از سو یخواهریو خ حتینص"اگر پرس  شود که  نیبنابرا
 یشارع  فیو تکل یاجتماع  فهیوظ در پاسخ باید گفت که "؟چه جایگاهی برخوردار است

 حاکمیت  ها  روو اعتراض نسبت به خطاها و کج خیرخواهی، انتقاد یاز مبان یکی ؛است

 - صورت استنصاحیصورت ابتدایی و چه بهچه به -نصیحت نسبت به و الزم است است 

 آثار خود را در اعتال  جامعه نشان دهد. ا  وجود داشته باشد و شایستهجامعه همت  در

 مفهوم نصیحت

در نصایح لقمان باه پسارش آماده     ،به همین مضموناست. معنا  پند و اندرز نصیحت به

بُنَىَّ ... عَلَيكَ بِالمَوعِظَةِ فَاعمَل بِها فَإنَّهاا عِنا َ علقالِالِ لَ لاى  ِاعَ علقَ َالِ        يا» :است
یر و به آن عمل کن که نصیحت نزد عاقل از عسال نااب   نصیحت را بپذ فرزندم ؛«علشَّه ِ

 .(72، 0ج ق،0402 ،)دیلمی تر است شیرین
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  وسایله به که است ا  کلمه نصیحتاست: گفته شده  "نصیحت"  کلمه معنا  در 
 باا  را معنی این توان نمی بنابراین. شود می بیان شونده نصیحت برا  خیر  اراده جمله، آن

نویساد:   نیز مای  اصفهانی راغب .(403، 2ق، ج0406 )طریحی،رساند  تعبیر همین جز ا  کلمه

 .(333، ق0402 )راغب اصفهانی،« صاحبه صالا فیه او قو  فعل تحر  النصح»

گویناد و باه خیااط     مای  "نُصاح "البته در برخی کتب لغت عرب، دوختن لباس را هم 

. کناد  مای  برقارار  اتصا  پارچه یک مختلف ها قسمت بین چون ؛شود گفته می  "ناصح"

 ی ازقسامت  های   و ببارد آن بر باران متصلطور به که سرسبز  سرزمین بر که گونههمان

مرور به؛ بعدها (007، 3ق، ج0437 )فراهید ،گویند می منصوحه ارض نباشد، سبزه از خالی آن

معناا   در مقابل ناخالصی، غل و غا  و  معنا  خالد و صا  استفاده شدهنصح بهزمان، 

 )تحریم،« يا لَيُّهَا علَّذِيعَ آ َنُوع تُوبُوع إِلَي عللَّهِ تَوْبَةً نَصُو اً»    مبارکهآیه .پیدا کرده است

غال و غشای    ؛خالصانه به درگاه بار  تعالی توبه نماییدکند که به مسلمانان توصیه می (3

باه  آیاات دیگار   قرآن کریم در شود.  صورت توبه پذیرفته مید؛ در اینیباشنداشته در توبه 

لُبَلِّغُكُامْ  » ؛(62 )اعارا ،  «لُبَلِّغُكُمْ رِساالتِ رَبِّي وَ لَنْصَحُ لَكُامْ »کناد:  مسلمانان خطاب می
  .(63 )اعرا ،« رِساالتِ رَبِّي وَ لَنَا لَكُمْ ناصِحٌ

، بیان شده است. وعظ "نصیحت"د  برا  معانی بسیار متعد نیزدر کتب لغت فارسی  

شود کاه   چنین استنباط می معنا  لغو . با توجه به (706، 0378 )بستانی،غیره  د و اندرز وپن

که حاکم باشد یاا  خواهند به هر فرد  نصیحت بنمایند، این فرد اعم از این اگر کسانی می

باه او   ،برادر مومن، نصیحت باید از سر صدق و خلوص نیّت و خالصانه باشد و با نصیحت

  از درجاه   ،خالصانه باشاد، باه میازان عادم خلوصا     نصیحتی که غیر ضربه زده نشود.
در رویاارویی باا   د نا دهمنصاف گاواهی مای    هاا  انساان البتاه  شود.  اعتبارش کاسته می

انسان گوش شنوا بهتر آن است که ، دارندی محتوا  خوب ا  کهغیرخالصانه ها نصیحت

دهاد.   چراکه هی  انسان خردمند  نصیحت نامطلوب ارائه نمی ؛دپذیرداشته باشد و آن را ب

 خردمندانسانِ  ؛«علقالِلُ  َع عستَنصَحَه غشُّيَ ال» :آمده است امام حسن در روایتی از 

 .(237، ق0434 ،حرانی) کند نمى انتیخواهد، خ مى حتیبه کسى که از او نص

 در پرتاو  .باشاد وجاود داشاته   در نُصح و نصیحت باید خلاوص  که   کالم اینخالصه

 ،نصایحت شود. میمند  از نُصح و نصیحت ناصح بهره ،شوندهخلوص است که فرد نصیحت

 بر عالوه ،نصیحت معنا  در .است آن در طر  مقابل صالا که است ا  گفته یا ابراز عمل

 .است شده گرفته نظر در نیز اشیا بین  رابطه برقرار  مفهوم خیرخواهی،
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هاا  نصایحت خیرخواهاناه    توان از حوزهزیر را می موارد .دارد عىیوس شعاع حتینص

 حساب آورد:به

 ؛وىیدن و نىید مصالح به ارشاددر  رخواهانهیخ کردار و گفتار هرگونه 

 ؛جهل صورت در میتعل 

 ؛غفلت صورت در هیتنب 

 ؛ ناتوانى و عجز صورت در دفاع 

 ؛سقوط و لغزش از رىیجلوگ 

 غیره. و اصالا به کمک 

 ناصح و شناسد ینم خاصى زبان ،تینصحبپذیریم که این شعاع وسیع باعث شده است 

 زباان  باا  گااه نصیحت لذا  ؛کند می تالش منصوا ریخ جهت در و خود دیتشخ براساس

 گاه احسن، جدا شکل به گاه و موعظه صورتبه گاه د،یتمج و فیتعر زبان با گاه و انتقاد

 کند.ظهور پیدا می آن رفع براى تالش و بیع تذکر گاه و لیتکم و دییتا

 فقه سیاسی و رویکردهای گوناگون به نصیحت

 "نصایحت استنصااحی  "و  "نصایحت ابتادایی  "بند  بر دو قسمِ  نصیحت در یک تقسیم

یاا باه گاروه و    نصایحت باه یاک فارد ماومن اسات،       یاا  ، شود. این دو قسام  یم میقست

برا  نصیحت در مجموع ش  قسم لذا  .و حاکمیت حکومتبه غیره(، یا  ها و)تشکلقبیله

 توان تصور کرد:می
                         

   ابـتـدایی                                      

 

   نصیحت           

 

  استنصاحی                                              

 

  دینای  شود که فرد  براساس احساس وظیفه ابتدایی به نصیحتی گفته مینصیحت 

عملی، باه امار نصایحت اقادام نمایاد. در خیرخاواهی       صورت گفتار  یا به ،و ایمانی خود

فرد
گروه

 حکومت

فرد
گروه

حکومت
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فارد   یعنای  ؛باشاد امر خیار  نکارده     ابتدایی ممکن است کسی از فرد خیرخواه مطالبه

ا  به فرد  که احسااس وظیفاه    گفتارصورت به، شخصا و با تشخید خودش خیرخواه

و  "اگر شما این کار را انجام دهید، به صالا و خیر شماسات " :گوید مینسبت به او دارد، 

 . "ستابرا  شما نیکوتر  این کار د،انجام ندهیاین کار را اگر "یا 

 ییابتدانصیحت 

اعام از   -نصیحت ابتادایی  آیا ن است که تبیین معنا  نصیحت، پرس  اساسی ای پس از

ابتدائا بر فرد مسلمان واجب است یا  - که به فرد یا حاکم و حکومت و یا به قبیله باشدنآ

ی انجاام  یکه ترک اوالیا اینشود، صادر میی شرع کسی خال مثال اگر از  ؟واجب نیست

که  واجب استبر فرد مسلمان آیا  ،شود ی را مرتکب مییا فضیلتی را ترک و رذیلت ،دهد می

 د؟ کننصیحت چنین کسی را 

 "غیرحاااکم نصاایحت"بااا  "نصاایحت حاااکم"  دربااارهدر پاسااخ بااه ایاان پرساا ، 

اعم )روایات برا  هر دو گروه معتقدند ا   عده ،بند  در یک تقسیم .وجود داردنظر اختال 

بار ایان بااور      دیگر   عدهبرعکس؛  .دنرسان وجوب نصیحت را می (حاکم و غیرحاکماز 

سمتِ واجب و یا نیز بها   هر دو گروه واجب نیست. عدهنصیحت  ،بنابر روایات که هستند

را نصایحت   ماورد پساندید باودن   استحساان و  جانب ه، بلکه درکنتمایل پیدا  عدم واجب

 اند.گرفته

 وجوب ی ادله

کنناد کاه اصاوال     هستند، این پرس  را مطرا مای نصیحت قد به وجوب تهایی که معآن
 "خیر"ایمن باشند؟  "شرّ"ها از ست؟ آیا خیررسانی این است که انسانخیررسانی برا  چی

 :طاور مثاا   گیرد. به شرّ قرار می در مقابل خیر ،از باب تعر  االشیا باضدادها ؛یعنی خوبی
بارا   این یک نصیحت خیر  ،"دنبا  کار باش" :گفته شودوقتی به جوانی که بیکار است، 

دسات باه    ؛دننها  شرّ به ذهن او خطور ک چون ممکن است در اثر بیکار  اندیشه ست؛وا
 شر است. دزد  بزند و دزد  هم

از قو  حضرت  -در فقه  ترین منبع استنباطعنوان مهمبه -رابطه قرآن کریم در همین
و  پیام پروردگارم را به شاما رسااندم  اى قوم من! قطعاً من »کند که فرمود:  صالح نقل می

 .(77 )اعرا ، «ولى شما خیرخواهان را دوست ندارید ؛برایتان خیرخواهى کردم
در کناار  نصایحت  ، شده استکه خیرخواهی امت از سو  پیامبران مطرا  ،در این آیه
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که بار ماومن واجاب    است نقل شده  . در روایتی از امام صادقداردابالغ رسالت قرار 

. در (233، 06ج ق،0407 )حرعاملی،برادر مومن خود را در نهان و آشکار خیرخواهی کند  است

واالترین مردمان در روز قیامت نازد  "است که نقل شده  از امام صادق  روایت دیگر

 "خدا کسانی هستند که بی  از همه در جهت خیرخواهی دیگاران قادم برداشاته باشاند    

بار   ،آیا این نوع نصوص قرآنی و روایای توان پرسید که می با این توضیحات حا . )هماان( 

 ؟کنند یا نهداللت مینصیحت فقهی وجوب 

بقاا یاا تحصایل    معناا   باه نصیحت را  "عل نيه ةعلتحف"سیدعبداهلل جزایر  در کتاب 

. (47، تاا  بای  )جزایار ، خیر دنیو  و اخرو  دارد  ،شوندهکه برا  نصیحتاست گرفته نعمت 

 و در نتیجه، وجوب است نظر ایشان، دلیل وجوب نصیحت و خیررسانی، مقتضا  عقلی به

ایستید  آیا در کنار  می ،بگزد خواهد  د. مثال اگر فرد  را ببینید که مار میباش عقلی می نیز

در یا چوبی مار را دور کنید تاا او   کنید با سنگ که سعی مییا این ؛رسانید و به او خیر نمی

شرّ و مار با گزیدن به فرد پوشی کنید، در این شرایط اگر شما چشم ؟!بماندمت امان و سال

اگار   ؛ اماا و ممکن است از بین برود و یا سیستم عصبی او مختل شودخواهد رسانید ضرر 

 .ایاد رساانده صورت به او خیار  اینشما مار را فرار  دهید و آن را کنار بزنید یا بکُشید، در 

در صاورت  صاورت و  در غیار ایان  ؛ دهیاد انجاام  را که این کاار  مقتضا  عقل این است 

 دشخواهید محسوب شده و در خون او شریک  کننده اهما شما گزیده،  شدن فرد مارکشته
 .(227، )همان

، 3ج ق،0403 )خمینای،  مطارا اسات  نیز  "مالزمات عقلیه"از سو  دیگر، در فقه شیعه 

کناد امار     عقل ما حکم می ،برخی از موارددر مالزمات عقلیه این است که مراد از  .(622

 ،کل ما حکم به العقال »گوییم  صورت می؛ وقتی که عقل ما حکم کرد، در اینواجب است

کناد. پاس    کند، شرع هم باه آن حکام مای    چه که عقل حکم میهر آن«. حکم به الشرع

صاورت  ایان در  ؛و خیار برساانیم  نماوده  مقتضا  عقلی ادله این است که ما باید دفع شر 

 د. را استنباط کرعقلی نصیحت  وجوبتوان می

 کاه  دنرساان  وجوب را میاز این حیث گفته شود که بعضی از روایات  البته ممکن است 

گاردد ناه باه    ؛ لذا وجوب نصیحت به ند برمیکار رفته استهها بدر آن "واجب"  واژه

. (237، ق0407 )حر عاملی، «ه...یجب للمومن علی المومن النصیحه ل»اند: عقل. مثال فرموده

حکام بار وجاوب     ،اناد آماده در کتب روایای  از این دست این روایت و روایات دیگر  که 

بااب  "ایان ناوع نگااه باه روایاات      تتبعات حاکی از آن است که . اندکرده نصیحت  ارائه
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 در میان فقها مسموع نبوده است.چندان  "نصیحت

 عدم وجوب ی ادله

عقلای اساتفاده     که از ادلاه ی، با اینداران وجوب نصیحت ابتدایطر  رسد که نظر میهب

تاوانیم   کنند، ولی استدال  آنان نقصان دارد. چون در صورتی ما از وجاوب عقلای مای    می

گروهای از  مثال انجام کار  را برا   باشد.در میان  یداور  مشترکپا  که  استفاده کنیم

آیا انجام "ها بخواهیم داور  کنند که مشخد کنیم و از آن ها  دارا  عقل سلیم انسان

حسن بودن ها به آنمشترک پاسخ  "؟!یا مطلوب نیست مطلوب استها از نظر آناین کار 

نیز ما چنین حالتی در  است؛حُسنِ ذاتی دارا   یادشده امرامر یادشده نشان خواهد داد که 

هاا  ی حاو  آن داور  مشترکبتوان   که مواردم عقل استفاده کنیم. البته توانیم از حک می

که در خیرخواهی به هر نحاو  باره در این از سو  دیگر، ؛ندستهبسیار اندک تصور کرد نیز 

طبعا جاایی کاه   . وجود داردتامل بسی جا   شته باشد نیزوجود دا یممکن داور  مشترک

در اختیاار  نظر و خرد جمعای را  داور  مان از داور  مشترک کوتاه شد و نتوانستیم دست

 . برویمسمت نصوص و روایات صورت باید بهداشته باشیم، در این

  در برخی موارد با ادلهممکن است روایاتِ نصیحت ابتدایی این است که  دیگرمطلب 
صورت الزم نیست انسان از زنادگی بازماناد و باه    ؛ در ایندنعسر و حرج تعارض پیدا نمای

 .پذیرفته شده استاز سو  فقها صورت مسلم و قطعی این امر به بپردازد.نصیحت دیگران 

بر این اعتقادند که نصیحت ابتادایی و خیرخاواهی دیگاران    برخی با توجه به مطالب فوق 

 ولی، که از اعتبار سند  برخوردار باشندولو این -ها  این باب  چون روایت ؛واجب نیست

د، آن اصو  مقدم بار  نعسر و حرج تعارض داشته باش در موارد  که با اصو  اولیِ نفیِ -

 معناا  باه فقاه    اصاو   درعسر و حارج   ینف  قاعده. شمرده خواهند شداین نوع روایت 

 سختی معنا به لغت در "عسر" .است قابل تحمّل به حسب عادتریشاقِّ غ فیسقوط تکل

 "حارج " .(347، 4ج ،0370 )قرشای، است  راحتی و آسانی معنا به "یسر" مقابل دشوار ، و

 نراقای   نظربه .(006، 2ج )همان،است  گرفتن قرار تنگنا در و محدودیت ضیق، معنا به نیز

 یعنی است؛ مطلق خصوص و عموم دو، آن میان نسبت و است "عسر" از شدیدتر "حرج"

 .(87، ق0407 )نراقی، نیست "حرج" ،"عسر " هر ولی است "عسر" ،"حرجی" هر

 متفااوتی  ها  دیدگاه گردد، می تکلیف سقوط باعث که مشقتی  اندازه و حد  درباره

 برخای  ؛باشد "شدید" باید حرج و عسرمعتقدند  برخی .(74-73، ق0420 )خمینی،دارد  وجود
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 و عسار  .اند کرده ذکر را "تحمل غیرقابل عادتاً" قید دیگر برخی و "فاح " قید آن برا 

 نامقادور  آن انجاام  کاه  شاود  مای  دشاوار  چناان آن کار گاهی :دارد متفاوتی درجات حرج

 از و گرفتاه  قارار  "غیرمقادور  و ماالیطااق  تکلیف" عنوان زیر در موارد گونهاین گردد؛ می

 آن انجاام  ولای  نیسات،  غیرمقادور  کاار   گااهی  .آید می بیرون الحرج  قاعدهشمولیت 

 باه  مراجعاه  بادون  قصاص، برا  فرد  کهاین مانند ؛گردد می جامعه نظام اختال  موجب

 گااهی  .اسات  خاارج  الحرج  قاعده از نیز این که ،کند اقدام شخصاً قضایی صالح مراجع

 شود؛ می زیان و ضرر موجب ولی نیست، هم نظام ریختنهمبه موجب و است مقدور کار 

 دارا  و دشاوار  ولی مقدور، کار  گاهی .دنباش می الضرر  قاعده مشمو  کارها گونهاین

  قاعاده  تحت مورد این نیست؛ تحمل قابل عر  نظر از که ا  گونهبه است، زیاد مشقت
معنا است کاه  نیبوده و به ا یعسر و حرج از قواعد فقه ینف  قاعده .گیرد می قرار الحرج

مکلف سخت   تحمل آن عادتاً براو بوده   دیشد  مشقت و دشوار  دارا یفیهرگاه تکل

مااه    روزه ایا  دیشاد   کاردن در سارما  لغس ن،یبنابرا .گردد یساقط م فی، آن تکلباشد

واجاب   هاا فراتار باشاد،    آن  که از تحمل عااد  یدر صورت ،ریپ ای ضیرمضان در حق مر

 .(202، 0374 )مشکینی، ستین

 :اند عسر و حرج به آیات ذیل تمسک جسته  برا  اثبات نظر خود درباره فقهاعموم 

جاهِ ُوع فِي عللَّهِ  َقَّ جِهادِهِ هُوَ عجْتَباكُمْ وَ  ا جَقَلَ عَلَيْكُمْ فِي عل ِّيعِ  ِعْ  َرَجٍ ». 0
 احکام در و برگزید را شما خداوند ؛ببندید کاربه شایسته و فراوان کوش  خدا راه در ؛«…

  .(77 )حج، ننمود مقرر شما بر حرجی حکم دین،

 بر را حرج قراردادن  اراده خداوند ؛«لِيَجْقَلَ عَلَيْكُمْ  ِعْ  َرَجٍ  ا يُرِي ُ عللَّهُ»  آیه. 2

  .(6 )مائده، است ننموده شما

 اراده را آساانی  شما بر خداوند ؛«يُرِي ُ عللَّهُ بِكُمُ علْيُ ْرَ وَ ال يُرِي ُ بِكُمُ علْقُ ْرَ»  آیه. 3

  .(083 )بقره، را سختی نه ،است کرده

کناد، اشااره    به روایت ذیل که مضمون آیات فوق را تاییاد مای  . در برخی موارد نیز 4

 جاواب  در حضارت نقل کرده است،  صادق امام از ابوبصیرکه  روایتدر این  اند. کرده

  هایی پلید  و شده جمع آن در زیاد  آب که ا  برکه از استفاده چگونگی  درباره پرسشی

 دین در: فرماید می خداوند و گیرد نمی سخت اسالم" :داینفرممی است، شده ریخته آن در

 ."است نشده داده قرار شما بر حرجی

عباارت اسات از    "تازاحم ". فقهای اسات    ادلهدیگر با ادله تزاحم این  ،دیگر  نکته
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حکام  سبب که مکلف به انجام هر دو این  مالک در مقام امتثا ، به  دو حکم دارا یتناف

 نیمکلف به جماع با   ىیجهت عدم توانابه ای ،امکان جمع عدم. باشد یزمان قادر م کیدر 

 لیا دل امیا جهت قبه ای (؛است نیکه غالب موارد تزاحم چن چنان) آن دو در مقام عمل است

شدن که دو نفر در حا  غرق ییدر جا :مثا   برا. آن دو نیجمع ب  بر عدم اراده یخارج

اما اگر قدرت نجاات هار    ؛استنفر به نجات هر دو  مکلف، محل شخد حاضر در باشند،

 در. دیا آ یوجود ما تزاحم به قیدو حکم وجوب نجات غر انیجا منیدو را نداشته باشد، در ا

 ، و در صورت تساو ،تر )اهم(مهم فیاعتقاد دارند عقل به انجام تکل ونیمورد تزاحم، اصول

، ق0402 حیادرى،  ؛26، 7ج ق،0407 صدر، ؛307، 0ج ق،0407 نائینى، :ک.)ر کند یحکم م رییبه تخ

  .(38، ق0403 حکیم، ؛277

حکم بر سقوط  - مثل عالمه حلی در یکی از آثارش - فقها  شیعهگونه موارد در این

مثل شهید نیز، ها  برخی .(063، 2ج ق،0402 )عالمه حلی،کننده را داده است  وجوب از نصیحت

اناد و   گوناه ماوارد شاده   حرمت نصیحت در این متمایل بهخاطر بروز احتما  خطر به، او 

 ةعلنصايح : »اناد هکاه فرماود   اناد ارجاع داده دلیل حرمت را نیز به روایتی از امام رضا
 .(233، 6ج ق،0436 )شوشتر ،« ةخشن

قای و هنجاار    ی به جهاات اخال فوق، ادله و روایات نصیحت ابتدای با توجه به دالیل

که این کاار انجاام   است شایسته  ؛ یعنیاستحسان دارد ،نصیحت روشود و از این حمل می

بپذیرد  راحتی عسر و حرج را ی باشد، فرد خیرخواه ممکن است بهشود. اگر شایسته و اخالق

کنناده   را بارا  نصایحت  نصایحت  وان وجاوب  تا  ولی از این نوع روایات نمی ؛و یا نپذیرد

   .(380-347، 0ج ق،0407 )خویی، استنباط کرد

 یحت استنصاحینص

 ،تار  عبارت عاام . بهاستمعنا  طلب نصیحت به (استنصاادر باب استفعا ) "نُصح"  واژه

شاود.   استنصااا گفتاه مای    به این عمل قرار دهد،خود کسی فرد  را طر  مشورت اگر 

 راشونده، ناصاح  نصیحتفرد  کهکند معنا پیدا میاساسی و با این فرض پیشینی  استنصاا

هی خیرخاوا ف است که وظم (بر اساس چنین فرضی). انسان ناصح نیز بداندخود خیرخواه 

 پساندد،   کاه بارا  خاودش مای    را چاه  و واقعا هارآن انجام برساند ترین نحو بهعالیرا به 

  ا  راگوناه کوتااهی  و در عمال نصاحیت های     دنا کارائاه  نیز به خواهان خیر و نصیحت 

 روا ندارد.
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 حکم نصیحت استنصاحی

در فارض استنصااحی، آیاا     پرسا  ایان اسات کاه     حا  فوق،  مقدمهدر نظرگرفتن با 

و طلاب  آمده شما فرد  سراغ مثال اگر کننده واجب است یا نه؟  کردن بر نصیحتنصیحت

من این مشکل را دارم و شما باه مان نظار خیرخواهاناه ارائاه      " :ویدبگخیرخواهی کند و 

 ارائه کنیم؟ آیاا نصیحت خیرخواهانه  که استآیا بر ما واجب  وظیفه شما چیست؟ "بدهید

کاه  ؟ یاا ایان  ایام شدهمعصیت مرتکب و کرده در صورت عدم ارائه نصیحت، ترک واجب 

که از آن صر  نظار  یا این هدمونصیحت ن  ارائه یموجوبی در پذیرش آن نیست و مختار

  ؟یمکن

 "نصیحت  ارائهعدم قبو  "و  "نصیحت  قبو  ارائه" :در این رابطه علما دو فرض

دهاد، در  ارائاه  کننده نظر خیرخواهانه  د که به استنصاارد قبو  کناگر ف کنند. را مطرا می

کننده است،  نفع استنصااچه که بهبر آن شخد واجب است که خالصانه به آن صورتاین

 گونه است کهبدین ، مطالب و مسائل را بگوید. این مساله در قالب شکل حکومتیِ استنصاا

مهام و حااد  کاه بارا        لها! در ایان مسا  کارگزاران و وزیران" :گوید والی میحاکم و 

 صاورت بایاد  . در ایان "خود را به من بگویید  مملکت پی  آمده است، نظر خیرخواهانه

  مسااله زیارا   ؛تمام نصایحت را باه انجاام برساانند    وحد کما  و تامّدر  کارگزاران و وزرا
صورت خطا، مشاورت  اند و اگر تعمداً به پذیرفته و  و کارگزارمسئعنوان دهی را به نصیحت

 د داشت. ن، عقوبت خواهارائه کنندو نصیحت 

کسای کاه طلاب    بارا   نصاحیت   در صورت عدم پذیرشپرس  دیگر این است که 

فرد  سراغ فارد دیگار  رفتاه و از او    مثال: دارد؟ وجود ، چه حکمی نصیحت کرده است

کاه  فرد دوم واجاب اسات    صورت برکرده است. آیا در اینتقاضا  نصیحت و خیرخواهی 

در نپذیرفتن عصیان کرده اسات؟  آیا اگر نپذیرفت،  ؟نمودنِ طر  مقابل را بپذیردنصیحت

واجب ب ترک مرتکا  از کارگزاران نپذیرند، آیا  نظرخواهی حاکم نیز، اگر عده  در مساله

 اند؟  هشد

ممکن است فرد و طر  مشاورت  در فرض او ،  :صورت دو فرض متصور استیندر ا

بار نیست. اما اگر  تکلیفی بر ایشاندر این حالت  ؛در رابطه با موضوع استنصاا چیز  نداند

ماا  ا ناد. ات اخالقاً عمل درستی انجام ناداده صور، در ایندنگوی د و تعمداً نمیندان خیر را می

در باین علماا   بااره  در ایان  "یا نه؟اند نیز مرتکب معصیت شدهاز لحاظ فقهی آیا "که این

گاردد.  به تفاوت در بیان روایات این بااب برمای  علت اختال  نیز  .وجود داردنظر اختال  
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صارفا  دیگار  برخای روایاات   در حالی که  ؛رفته استکار هب "واجب"  واژه برخی روایات

ا  از  نماید. عاده  خداوند عقل را از او سلب می ،اگر کسی خیرخواهی ننمایداند عنوان کرده

بار  داللتای مبنای  گوناه   اماا های    ،فقها معتقدند که این روایات هرچند اعتبار سند  دارند

عقل  خدا  متعا فرمایند این روایات می استنباط کرد. هاتوان از آنرا نمی عقوبت اُخرو 

قرار  اشکنندهدانسته ولی آن را در اختیار مطالبهخیر  را می که نصیحتکسی سلیم را از 

حارام در  چراکاه  ! ا  نادارد اشااره عقوبت اُخرو  به این روایت ولی  ؛گیرد می نداده است،

باشاد  پاداش خوب و بد. اگر در روایات آمده بیان یعنی  ؛بر وعده و وعید استشرع، مبتنی

کیفار   ،پاداش خوب خواهند داشت و اگر انجام ندهناد کسانی که این کار را انجام بدهند، 

 :ماثال نظر صریح ارائه دهایم.   بودن این عمل  حرام شرعیتوانیم درباره، میشدخواهند 

مااجور   ،روزه بگیارد  - در شرایط سالم -ی که در ماه رمضان کسفرماید شارع مقدس می

و  اسات  ه، واجاب پاس روز  ؛گسار  کناد، معاذب خواهاد شاد     و کسی که میبود خواهد 

 "عخوه علمو ع و لم يم حه سالبه ع  لباه  من استشاره "حدیثِ در گسار  حرام. آیا  می

بر جازا  خیار یاا عاذاب وجاود دارد؟! ایان روایات        ا  مبنیاشاره (363، 2ج پیشین، ،کلینی)

کارده اسات،   خیرخاواهی    در صورت عدم خیرخواهی برا  کسی که مطالبه"فرماید می

 . "شود گرفته میرا  سلیم و عقل سلیم از او 

از  یگروها  "؟!ه استدبیان شوعید  هم در روایت فوق، آیا "در برابر این پرس  که 

ت نتیجاه  تاوانیم از روایا   ارد؛ یعنی ماا نمای  فقها معتقدند چون وعید ندارد، پس حرمت ند

  نصایحت  ارائهاً ئابگیریم که این فرد در آخرت هم معذب خواهد شد. پس کسی که ابتد

  .، معذب و معاقب هم نخواهد شددنپذیررا 

نصیحت او را بنمایاد، آیاا در    اگر پذیرفت که مشورت دهد و": این استدیگر پرس  

 هاا این دسته از فق "اید؟!ترین مشورت را ارائه نم صورت واجب است بهترین و خالصانهاین

ولای   ،نیکو و پساندیده اسات   امر  نمودن،دادن و نصیحتپاسخ باورند که هر چند بر این

تاوان آن را حمال بار     و مای  کناد  نصایحت داللات نمای     روایت بر وجوب پذیرش ارائه

 .(844، ق0407 )خویی، کرداستحباب 

صاورت  ؛ در ایندر برخی از موارد ممکن است خیرخواهی با تعارض مواجه شودگاهی 

تر از آن چیز  بی  خیرخواهی و اهمیتیعنی درجه  کرد. مراعاترا باید اهمیت و اولویت 

وقتی کاه   :مثال .در نتیجه باید نصیحت و خیرخواهی بیان شود ؛است که نباید گفته بشود
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  و پدر در جاواب توضیح داد ماجرا  خواب خود را به پدرش  ،0حضرت یوسف خواب دید

ایان خاواب را باه     ؛(8 )یوساف، « ال تَقْصُدْ رُؤْیاکَ عَلی إِخْوَتِکَ فَیَکِیدُوا لَکَ کَیْداً»گفت: 

 ،ها کید  علیاه تاو بنمایناد. ایان عباارت     برادرانت بازگو نکن! چرا؟ چون ممکن است آن

ا  اسات   حاا  طعناه  در عین ؛یوسف استحضرت رخواهی حضرت یعقوب برا  خیبر دا 

ران تار از طعناه باه باراد    برا  دیگر برادران. ولی اولویت خیرخواهی یوسف، فراتر و مهام 

براسااس  و  باید با توجه به درجه و فضیلت امر خیرخواهاناه   است. البته این اولویت یوسف

 نه از باب رسیدن به ناان و ناوایی   ،که خداوند امر کرده استباشد ا   همان نیت خالصانه

 .(843، خویی، پیشین)

 متذکر شدبه این نکته امر یادشده باید  "وجوبِ عدمِ"بر مبنی برخی از فقهانظرِ در نقد 

اصاوال تاک بُعاد      ؛ چراکاه یسات نصحیح  از روایاتاستنباط گونه اینرسد  نظر میکه به

یکی از ابزارهاا  اصالی و معتبار     ،. عقلشودمنتهی نمیاستنباط صحیح  بهروایات  دیدن

تواناد   ، میاست کسی که عقل از او سلب شدهآیا تعالی و عبادت اوست.  شناخت ذات بار 

رسد که جاواب منفای اسات. از ساو       نظر میذات حق بپردازد؟! به اخت و پرست به شن

یعنی کسی که راه درست  ؛دیگر، سلب عقل نیز به ذات اقدس الهی نسبت داده شده است

نمایاد، در   یطریاق نما    داند ولی به کسی که طلاب نصایحت کارده اسات، ارائاه      را می

گیرد. در این فراز نیز  از او می (داده بودکه به انسان )صورت خداوند آن پیامبرِ درونی را این

گیرد؟ آیاا   اش را از او می شده به بنده شود که چرا خداوند عقل اعطا ا میطرماین پرس  

 !آثار وضعی اعما  انسان نیست؟  آیا نتیجه !این یک نوع کیفر نیست؟

امر  اما ؛فتگرقرار میاعما  فرد    حوزهدر جا بیان شد، چه در این مساله تا بدینآن

حاکم از نهادها  حکاومتی خواساتار نصایحت    گاهی کند. چون  حکومت و حاکم فرق می

مُلزم به جواب دادن اسات. ماثال مجماع تشاخید     موردنظر صورت نهاد شود؛ در اینمی

اساالمی  یک نهاد مشاورتی بارا  حااکم     مصلحت نظام در نظام جمهور  اسالمی ایران 

به مجمع ارجااع بدهاد،   را در آن است   که خیر ا موضوعِ مشورتی ،اگر حاکملذا  ؛است

تواند پاساخ ندهاد؛ چاون     اید به حاکم بیان کند و نمیآن مجمع نظر خیرخواهانه را حتما ب

                                                 
 (.4)يوسف، « إِنِّي رَلَيْتُ لَ َ َ عَشَرَ كَوْكَباً وَ علشَّمْسَ وَ علْقَمَرَ رَلَيْتُهُمْ لِي ساجِ ِيعَ». 0
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نهادینه نشده  کنندهشده است. در صورتی که نهاد نصیحتتعبیه  این نهاد در درون ساختار

صاورت شافاهی از   گونه این است که حاکم باه  یک :شود باشد، این مورد هم دو گونه می

 ،دیگر آن است که حااکم   گونه ؛کند مردم و کسانی که اهل نظر هستند، خیرخواهی می

 ."را بدهنظرت "گوید و میکند  ا  نظرخواهی می مساله  دربارهو نویسد  مکتوب می

پاساخ   ،ر فارد توان گفت که اگ صورت نهادینه هم نیست، می  شفاهی، که بهدر گونه

د، مباحث سطور پیشین مطارا  کنمیامساک آن   داند ولی از ارائه مورد خیرخواهی را می

کاه  ایان اما ولی در صورتی که علم به موضوع نداشته باشد، تکلیفی بر او نیست.  شود؛ می

چاه را کاه خیار در آن    آیا باید آن"و  "مکتوب چه حکمی دارد؟  در نوع نهادینه و نامه"

چاه  کاه  مالحظاه کارد   بایاد  موارد گونه در اینمطلب دیگر  است.  "؟جواب دهداست، 

؟ آیا خطراتی برا  پدید آید ، برا  و پاسخ این فرد به حاکمبعد از ی ممکن است شرایط

خیرخواهانه  چه را که واقعیت است،گوید اگر آنبفرد مورد مشاوره اگر ؟ پی دارد یا نه او در

ه صورت تکلیف چیسات و چا  در این ؛دشو شکالتی ایجاد میو م بگویم، برا  من خطرات

 :شود گونه موارد، مسائل و شقوق مختلفی مطرا میرد؟ در اینکار باید ک

نصیحت و پاسخ دادن حرام است، چون   باور هستند که در این نوع، ارائهبرخی بر این

ال تُلْقُاوع  وَ » :باشدمیانجام این عمل موجب هالکت شده و حرام  ؛ لذاجان در خطر است
من " :نویسد که صورت از باب تقیه به حاکم می. در این(078 )بقاره، « بِأَيْ ِيكُمْ إِلَي علتَّهْلُكَةِ

کاه در  معتقاد اسات   عالماه حلای    ."نظر و مشورت خیرخواهانه برا  این مطلاب نادارم  

 شود و بار  گوییم که وجوب ساقط می بلکه می ؛توانیم بگوییم حرام است صورت ما نمیاین

، ق0333 )عالماه حلای،  که حاکم رسما ابالغ کارده باشاد   ولو این ؛ماند گردن من واجبی نمی

رسد  ، سرانجام به این نتیجه میخود . محمدباقر سبزوار  در بررسی آرا  علمی سلف(773

توان  و البته می ؛واب ندهدگونه موارد پسندیده است که جگویند در این ا  هم می عده :که

کاه در  تاالش بارا  ایان   " یا "اصل اولی خیرخواهی برا  امت" :از قبیل ،از دالیل ذیل

 "(معصیت تحقق خواهد یافات  که در صورت عدم خیرخواهیچرا)معصیت نشودزمین خدا 

  فقهاا  أر ،صورت کلای . به(433، 0ج تا، )سبزوار ، بیرا استنباط کرد نصحیت بودن پسندیده

 است در صورتی که خطر جانی برا  خود، خانواده، ایل و تبار و شاهر و شده بر این استوار 

در البته اگر اولویتی  غیره داشته باشد، نیاز  نیست این کار انجام بشود و نظر  ارائه دهد.

در این منتهی  .گویند اشکا  ندارد غیره شود، می دین و نظام وموجب حفظ باشد که میان 

ین است که انجام استحسان در ا"گویند  بلکه می ،گویند واجب است هم نمی بازایط نیز شر
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گذار  گیر  مثال لشگر در یک محیط مین .بر امر دیگر امر  بودن یک. مثل مقدم"بدهند

اگر کسی رو  مین بارود،   .ندارندوجود کردن مین ا  برا  خنثی و هی  وسیله کرده است

شود و هزاران نفر از آن معبر  ولی معبر باز می ؛ا از دست بدهدممکن است جان  و پای  ر

اشکا  بذ  جان یک نفر برا  بازکردن معبر گویند  صورت می. در اینگذرند میسالمت به

نه از نوع وجاوبی،   د فرد در این موارد عالقمند باشد؛ولی بای .چون خیرخواهی است ندارد؛

 بلکه از نوع ایثار و فداکار .

 اطاعت نصیحت و

ان از سو  دیگر در هم ؛بر حاکم و غیرحاکم شمولیت دارد ،کردننصیحت ،در متون دینی

پرسا      یادشاده، میان آمده است. با توجه به دغدغاه متون سخن از اطاعت از حاکم به

ا ؟ آیا اطاعت و نصیحت حاکم با ندقابل جمع هستدیگر با یکاین است که این دو چگونه 

 !خروج از حاکمیت حاکمِ اسالمی نیست؟ ،کردنقابل سازش هستند؟ آیا نصیحت دیگریک
 هرچند در اصل، نصیحت ؛شود یم تلقى رخواهىیخ یگاه ،حتینصباید گفت پاسخ در 

 کردنحرکت او لیم برطبق و رفتن گرىید دنبا  و تیتبع ،اطاعت در .است اطاعت از ریغ
در   ودیا ق نیچنا  حت،ینص در ولى ؛وجود دارد نظرنمودنصر  خود نظر و راى از حتى و

 خاود  دیتشاخ  و درک طبق بر او ؛ستین عیمط و تابع ،کننده نصیحتچراکه  .یستنمیان 
 ریا خ  محادوده  در او .نباشاد  ندیخوشا شوندهیحتنص براى او نظر بساچه و دهد یم نظر
، ایان پرسا    رو نیا ا از .او  یگارا  و لیا م  محدوده در نه ،دهد یم نظر شونده تحینص

هرچناد  ) اسات  "خیرخاواهی "معناا   تار باه  ست که آیا نصیحت مورد نظر، بی امطرا 
چنین آیا باید میان حااکم معصاوم و   هم ؟"اطاعت"معنا  بهیا  (معنا  اطاعت هم باشدبه

 یا نه؟!قائل شد  یفرق )در زمان غیبت( معصومغیرحاکم 
افاراد    عمل کنیم، نصایحت شاامل کلیاه    اگر ما به عمومات کلمات معصومین

توان به  گیرند. در تایید این نظر می نیز قرار می شود و در این شمولیت، ائمه انسانی می
 :ندفرموداشاره کرد که  مجتبىحسن  امام به تیوص در ریام حضرتکالم 
 ابان  ؛84، 8ج ،0373،میاثم  )ابان « هحا يلب عو كانات ه   ان  ،هحيعلنص عخاک ع حض و»

 کاو ین او نازد  در چه ؛گردان خالد را حتینص برادرت براى .(033، 06جق، 0434 ،دیا الحدابى
  .زشت ای و باشد

  کلیاه و نصیحت را مطرا کارده اسات     مساله - صورت عمومیبه -عبارت فوق 
  خونی و یا تعبیر برادر، علقه .دارنددیگر با یککه صفت برادر  شود میشامل را افراد  
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عنایات باه   باا  ) ه در حااکم اساالمی  این علقدهدِ طبعا قرار مینظر ح مطمبودن را ایمانی

آیات متعددى در قرآن داللت بر ایان  د. از سو  دیگر، شو مضاعف می (بودنویژگی حاکم

هاا را   غیاب   مخصوص خداست و او تنها کسى است که همه "علم غیب"د که ندارامر 

ذات خداوندى به تمامى اشیا علم تفصیلى و حضورى دارد و هرچه غیار   ،بنابراین داند. مى

از  .شاود  به ذات  اضافه ماى و اوست )مخلوقات(، علم  به دیگرى، علمى حصولى است 

عالِمُ علْغَيْبِ » :دست آوردعلمى به تواند جز به اذن خدا و خواست او نمىکس هی رو همین
 اوال و بالاذات  ،علام غیاب   کاه  سات معنابدان این  .(26 جان، ) «لَ َ عًغَيْبِهِ   يُظْهِرُ عَلىفَال 

چیزهایى را براى رسوالن خود که  همه یک استثنا وجود داردبا این ؛ستخدامختد خود 

خداوند، پیاامبران را بار تماامى علام      یعنی .دساز نمیدیگران هویدا به  اما ،کند آشکار مى

« وَلَوْ كُنتُ لَعْلَمُ علْغَيْبَ الَسْاتَكََْرْتُ  ِاعَ علْيَيْارِ   » : آیه .دکن آگاه نمى ،داند غیبى که مى

باه   0ترشقبل  آیهپیامبر دارد، ولی با توجه به  نفى علم غیب ظهور در هرچند ،(33 انعام،)

فارض  نیاز  مطلق علم غیاب  ناظر بر را این آیه اگر  .است شده تفسیرزمان برپایى قیامت 

کاس  ه های  )کا  لم غیب ذاتى پروردگار اسات تنها شامل ع ،  فوقنفى آیههم باز  ،کنیم

 بنابراین ؛(دهد تعلیم مى ،رضایت داشته باشدکه کس  داند و خداوند آن را به هر دیگر نمى

 .خواهد داشتن قبلیبا معنا  منافاتى 

 خداوند است  بسته به خواست و اراده ب،یاز غ امبرانیشدن پتوجه داشت که آگاه دیبا

براسااس   -جاا کاه خداوناد    . آناهلل نیسات  پیامبران و اولیااء   و صرفا به خواست و اراده

 زیا ساازد، آناان ن  نآگاه  یبیرا بر امور غ امبران یپ - امبران یاز جمله آزمودن پ ،یمصالح

است که در  یهمانند مسافران نظر نیآنان، از ا تی. وضعافتینخواهند  یآگاه نیترکوچک

  ا لحظاه  ؛گذرناد  یآسمان آن را فرا گرفته است، م  که ابرها یابانیاز ب ک،یشب تار کی

 نیا در برابار چشام ا   زیچو همه سازد یرا روشن م ابانیزند و تا اعماق ب یدر آسمان برق م

جاا را فارا    هماه  یکیشاود و تاار   یخاموش ما  گرید  ا اما لحظه .شود یمسافران روشن م

 شود. ینم دهید زیچ یکه ه  طوربه ؛ردیگ یم

معناا  نیهما بهاست نقل شده  "علم امام"  درباره که از امام صادق یثیحد دیشا

ینظار   بین االمام عمودا من نور ینظر اهلل به إلى االماام و  جعل بینه و»اشاره داشته باشد: 

                                                 
 (.037)اعرا ، «عل َّاعَةِ لَيَّانَ  ُرْسَاهايَ ْئَلُونَكَ عَعِ ». 0
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خلق،   شوایخودش و امام و پ انیخداوند در م ؛«نظر الیه یااالمام به إلیه فاذا أراد علم شئ

راه باه   نیا از ا زیا نگارد و اماام ن   یراه به امام ما  نیاز نور قرار داده که خداوند از ا یستون

افکند و از آن  یرا بداند، در آن ستون نور نظر م  زیکه بخواهد چ ینگامو ه ؛پروردگارش

 .(034، 26ج ق،0433 )مجلسی،شود  یآگاه م

مثل سیاسات، تجاارت، مساائل    که آیا در موارد دیگر  است حا  این پرس  مطرا 

هاا را  و آن کارد ارائاه  اهلل خیرخاواهی  اولیااء  هبا  تاوان  و استراتژیک و غیره نیز می نظامی

« دنياكم عنتم ععلم با ر: »ندفرموداکرم که روایت پیامبر  ،؟ اگر به این مطلبنصیحت نمود

، موید این خواهاد  کنیماضافه را  (803، ق0407 احمد  میانجی، ؛23، 7ج ،ق0434الحدید، ابن ابی)

 ،در نتیجاه  ؛تر باشندمردم آگاه  بود که الزاما نیاز  نیست پیامبران به امور دنیایی از همه

گارش  رویکرد غالب در ن. البته خیرخواهی پیامبران بپردازند توانند به مردم در این امور می

گااه از آن علام    ؛تخاوی  عاالم اسا       امور زماناه است که پیامبر در همهاین شیعی 

حفر خندق در مدیناه پاس از      این مدعا،نمونه .کند و گاهی استفاده نمی کند استفاده می

آن حضرت ، خزاعه  قبیله از پیمانان رسو  خداوقتی گروهی از هم .استجنگ احد 

باا ماردم   مدیناه   رفاتن از ماندن یا بیارون   هدربارایشان خبر کردند، را از عزم مشرکان با

هرگاه از سو  ساواران دشامن احسااس    ایران  ما در گفتسلمان فارسی  ند.مشورت کرد

پیشانهاد   ،و پیامبر و صاحابه  کندیم. مردم مدینه گرد خوی  خندق می کردیم، بر خطر می

زمان در بین اعراب رایج نبود و باعث ر خندق پذیرفتند. حفر خندق تا آنسلمان را برا  حف

؛ 078، ق0427 ؛ عجااج کرمای،  448، 4ج ق،0403، واقد  )کاتب شد شگفتی مسلمانان و مشرکان

دلیلی به استنصاا از اصحاب خاود رو  آورد و نظار   هر به . پیامبر(073، م2336، جزر 

 سلمان نیز خیرخواهی برا  پیامبر و یاران  بود. 

  فاه یوظ از ریا غ اساالمى،   جامعه رهبرىبرا   خیرخواهی  فهیوظ اساس، نیا بر
 باه  وفاادارى  و حااکم  هااى  خواساته  از تیا حما در کناار  اسالمى امت و اوست از اطاعت

شاید بتاوان کاالم حضارت     .دنینما غفلتحاکم مسلمین ز خیرخواهی ا دینبا ،او با تعهدات

 عات یب به که است نیا شما بر من حق اما :فرمودند راستا تفسیر کرد کهرا در این امیر

 ارج را شاما  فرماانبرداران  مان  .دیا کن ادا رخاواهى یخ حاق  آشاکارا،  و نهان در و دیکن وفا

 .(33، 0333 ،یالرض یفشر) دارم را شما رخواهانیخ حرمت پاس و گذارم می

 اندشده مشهور محدثان تر گرای  حدیثی داشته و بهعالمان شیعی که بی  از اى عده
 :را نیمسالم  ائمه حتینصمصداق  (صاحب بحار االنوار مجلسى و کاشانی ضیف چونهم)
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 ائمه از کامل روىیپ و خالصانه محبتِ اعتقاد،آن را به ثانیا،  ؛اند اوال، امامان معصوم گرفته

باا توجاه باه    لذا  .(836، 8ج ،ق0436 ،؛ فیض کاشانی047، 2، جق0433 )مجلسی، اند دهنمو ریتفس

 ،ائماه  گانه )ماراد از با این تقییدات دو «عيعلم لم ةالئم ةحيعلنص» این نوع تفسیر، روایت

  :اند کرده معنا هنگونیا است( اطاعت مراد از نصیحت نیز و نیمعصوم  ائمه

تصدیق نموده و از آنان  را آنان الهى خالفت و امامت که است نیا به حق انیشوایپ حتینص

 .(77، 2، جق0436 فیض کاشانی،) یمکن اطاعت نمایند، در موارد  که امر و نهی می

 مفهوم  ارائه از فراتر چنین برداشتی از روایت، باید گفت اوال، ریتفس گونهنیا  درباره

الزم اسات   ،گوناه تفسایر را بپاذیریم   ینبدثالثا، اگر  ؛ثانیا، خال  ظهور است ؛است لغوى

در صاورت   لاذا  شمولیت این روایات را نسبت به امامان و حاکمان غیرمعصوم نفی کنایم. 

عالماان و عادو  ماومنین، از ایان ناوع ادلاه بارا           وسیلهاستقرار حکومت اسالمی به

حاکمان غیرمعصاوم در تاراز معصاومان     ترتیباینبه ؛توان استفاده کردمینصیحت آنان ن

نصیحت در این قسام را هام پاذیرا      تقییدات دوگانه دربارهچنین باید هم گیرند.میقرار 

رمعصوم، تصدیق والیت آنان و اطاعت باشیم و اذعان نماییم که مراد از نصیحت حاکمِ غی

 است. ایشاناز اوامر و نواهی 

 شونده تکلیف نصیحت

در برابر شونده  که نصیحتاین بر؛ مبنیدر موضوع خیرخواهی وجود داردنیز  دیگر سوا  

کس دیگار  او ممکن است حاکم یا دوسات یاا هار    کند؟ب باید  کاره چخیرخواهی ناصح 

 ا  دارد؟  چه وظیفهشونده در برابر ناصح نصیحت ؛باشد
، این مباحث الجامع للشرایعبرخی از علما  امامیه مثل یحیی بن سعید حلی، در کتاب 

 یک سر  حق و - کند یعنی کسی که نصیحت می -ناصح  :نویسد می کند و را مطرا می
حر  ناصاح  شونده به  نصیحتکه و آن عبارت از این شونده دارد حقوقی به گردن نصیحت

تی را به او گفت، خدا را شاکر  درس  اگر نکته .خوب گوش کند و با تواضع با او رفتار کند
شاکر کنناد،    ،هایی که دارند ها اگر با نعمتانسان چراکه به فرمای  امام حسین کند؛
بار او   ،ناصاوابی مطارا کارد     ها داده خواهد شد. اگر نکتهها  دیگر  نیز به آننعمت

اله یقاین  و جز زمانی که به مس ؛و متهم  نکند و بداند که به خطا رفته است رحمت آورد
دهناده را در   حا  از کار او غفلت ننماید و مشورتدارد، او را مورد اتهام قرار ندهد و در هر

شکر خدا  بر جاا  بیااورد    ،شد و چون موافق توو موافق نیست، متهم  نکند اچه با آن
 .(006، ق0438)حلی، 
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  نتیجه

ر وجوب و عادم وجاوب نصایحت    داگرچه توان چنین نتیجه گرفت که  از مباحث فوق می

در نصیحت استنصاحی، در صورت فرض قباو   اما  وجود دارد،میان فقها اختال   ابتدایی

، علما حالت . در اینارائه داده شود کننده نظر خیرخواهانه نصیحت، باید به استنصاا  ارائه

 کننده است نفع استنصااچه بهآن ،د بر آن شخد واجب است که خالصانهگوین باالتفاق می

ممکان اسات، طار      :. در صورتی که قبو  ننماید، دو فارض متصاور اسات   دکنبیان  را

 .تکلیفی بر او بار نیسات  صورتدر این ؛مشورت، در رابطه با موضوع استنصاا چیز  نداندِ

ه که آیا از لحاظ فقهی، مرتکب معصایت شاد  این گوید، داند و تعمداً نمی ما اگر خیر را میا

، رغم وجود اختالفات فقهای علی .وجود داردرابطه اختال  است یا نه؟ در بین علما در این

 . است ی شمرده شدهمطلوب ، امرنصیحت و خیرخواهی برا  حاکمیت ،در مجموع

 :دنباشمیذیل شرا ، بهبحثماین استلزامات سیاسی مستخرج از 
 نیاست که باارزتر  انیو ب دهیعق  مستلزم آزاد شه،یاند  آزاد: انیو ب شهیاند یآزاد 

حق انساان اسات کاه باا      نینخست ده،یعق  آزاد .رود یشمار مانسان به  آزاد  صهیخص

 باشاد.  یما  انیا ب  مالزم باا آزاد  ده،یعق  شود و بالطبع، آزاد یسلب م تیسلب آن، انسان

و باا   ،یدر فرهنگ و نظام اساالم  انیو ب شهیاند  آزاد  واال گاهیبا توجه به جا ن،یبنابرا

 انیا دا ّ بر ضرورت ب نیمعصوم اتیو روا دیقرآن مج اتیاز آ یکه برخنیبه ا تیعنا

تنهاا باه حُسان    ، نهندسته و سودمند به حا  انسان دیمف  ها تیو لزوم اظهار واقع قیحقا

حاد و  حفاظ و رعایات   البته با ) آن تیکه به ضرورت و قطعبل ی،به حاکم اسالم حتینص

 .میبر یم یپ (حدود آن

و  دییااات ازمناادین یاسااینظااام س تیااتثب ،یعاایطااور طببااهی: ا ققیمشققات س   حقق 

قادرت مشاروع و باه     تیا ماردم اسات؛ چراکاه ماردم در فعل      شناختن از ساو تیرسمبه

 فرایندمشارکت مردم در  .کننده دارند نییو تع لیبد ینق  ب ،ینید تیانداختن حاکمانیجر

مهام و  بسایار   ، امربقا و زوا  آنچنین هم ،یاسیاعتبار نظام س ،یسرنوشت اجتماع نییتع

 یطاور کلا  باه  ،یاسا یعدم اعما  مشارکت س ایاعما   ن،یبنابرا ؛شودکلید  محسوب می

 ق،یا طرنیاسات و باد   یاسا یماردم نسابت باه نظاام س     اضاعار  ایاقبا    دهنده بازتاب

 لیا دل نیاز  آن از یگردانا یاسات، رو  تیا و حما دییا ات  آن نشانه  ریکارگکه بهچنانهم

 حتینص"  سیاسی اسالم بنابر اندیشهدر مجموع نیز باید گفت . باشدمردم می  ناخشنود

 .ردیگ یت مامردم نش یاسیمشارکت س الهی از حق "و خیرخواهی
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در  طاور خااص  داران بهزمام طور عام وکه افراد بهنیتوجه به ا با: حا مان یریپذخطا

  که خطا و اشتباه در امور حکومات و اداره نیبه ا تیو با عنا ؛معرض ارتکاب خطا هستند
تاا   دینما یم جابیامر ا نیا ؛تواند داشته باشد یم  ناگوار اریبس  مدهاایجامعه، تبعات و پ

گشوده  حتیباب نص داران،بهتر زمام ییاز خطاها و اشتباهات و راهنما  ریجلوگ ورمنظبه

نمودن با گوشازد که مکان را داشته باشند ا نیاهل فکر و نظر، ا ژهیوباشد و تمام مردم، به

گوناگون مرتبط با سرنوشت جامعه و دولات، در ارشااد     ایقضا حیو توض لیمسائل و تحل

 ند.کننق  ایفا  اشتباهات آنان  و احاکمان و کاستن از خطاه

سامت  انساان را باه   ،"قادرت "ممکن اسات  که یی جاآن ازی: از خودمحو یریگجلو

تر باشد، احتما  استبداد و  عیقدرت وس  گسترهمقدار که کشاند و هر ب ییااستبداد و خودر

 اساتفاده  از سوء  ریمنظور مهار قدرت و جلوگبه رونیاز ا ؛شود یتر م هم فزون یخودکامگ

داران، الزم است خودمحورانه و خودخواهانه زمام  ها  یکاستن از گرا  و برا قدرتمندان

از   ا اگار در جامعاه   .فاراهم شاود   یمعقاو  و منطقا   حیجهت طرا نصاا  یمطلوب  فضا

ممانعات از  در واقع،  خواهد شد. دهیکش  کتاتوریشود، حکومت به د  ریجلوگی خواهریخ

 تیوضاع  نیا بساا ا د و چاه کنا  یآماده م  استبداد و ذبح آزاد  را برا نهیزم حت،ینص انیب

خطاب به   ریرو حضرت امنیاز هم .وجود آوردرا در جامعه به یآور، انفجار بزرگ خفقان

 . ورزباستبداد  تینسبت به رع  : تو حق نداردیفرما یم انیاز وال یکی
 حتیکه نص میرس یم جهینت نیشد، به ا انیقسمت ب نیچه در ابا توجه به آن سرانجام

و ضرورت باوده   تیاهم  دارا ده،یامر مطلوب و پسند کی  منزلهبه یاسالم تیدر حاکم

بار  یمبتنا شاود. ایان امار    محسوب مای  یجامعه و نظام اسالم یاساس  ازهایاز ن یکیو 

 اتیا ح  الزماه   سیاسای اساالم   در اندیشاه و قابال تبیاین اسات     ،ینید  ها خاستگاه

 شود.شمرده می دینی  در جامعه سئوالنهم
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 منابع

 .قرآن

 ع  علمرعشي علنجفي آيت ة كتب.قم:(41جلد).شرحنهجالبالغهق(.4141)دیالحدابىابن.

 (4734ابنمیثم.)مشهد:انتشاراتآستانقدسرضوی(5)جلد.نهجالبالغهشرح..

 (4141احمدیمیانجی.)قهم:انتشهاراتاهللعلیهوآلههوسهلمعلیمکاتیبالرسولصلیق.

دارالحدیث.

 (4735بستانی،فوادافرام.)تهران:انتشاراتاسالمی.فرهنگابجدی.

 ناجا:بیبی.علمح نيه ةعل نيه في شرح نيب ةعلتحفتا(.جزایری،سیدعبداهلل)بی.

 (6441جزری،ابناثیر.)بیروت:دارالصادر..الکاملفیالتاریخم

 (4143حرعاملی.)البیتالحیاءالثراثآلم:موسسهق.(41)جلد.وسایلالشیعهق.

 (4141حرانی،حسن.)قم:انتشاراتجامعهمدرسینتحفالعقولق..

 ،البیتألهلالعالمیقم:المجمع.العامهاألصولق(.4141محمدتقى)سیدحکیم.

 (4145حلی،یحییبنسعید.)قم:موسسهسیدالشهداءالعلمیهالجامعللشرایعق..

 ،قم.علمیهحوزهمدیریتقم:شوراى.االستنباطاصولق(.4146نقی)علىسیدحیدرى

 (4141خمینی،سیدروحاهلل.)تهران:موسسهتنظیمونشرآثارامام(7جلد)تنقیحاالصولق.

.خمینی

 تهران:موسسهتنظهیمونشهرآثهار(.6)جلد.کتابالطهارهق(.4164)خمینی،سیدروحاهلل

.امامخمینی

 (4143خوئی،ابوالقاسم.)االمامالخویی.قم:موسسه(.4)ج.مصباحالفقاههق

 (4146دیلمی،حسن.)انتشاراترضی:قم(.4ج.)ارشادالقلوبق.

 (4146راغباصفهانی،حسین.)بیروت:دارالقلم.مفرداتالفاظالقرآنق.

 دارالقلم..بیروت:مفرداتالفاظالقرآنق(.4146)راغباصفهانی،حسین

 (4711زمخشری،محمود.)تهران:موسسهمطالعاتاسالمیدانشگاهتهرانمقدمهاالدب..

 نا.جا:بیبی(.4)جلد.کفایهاالحکامتا(.سبزواری،محمدباقر)بی 

 (ترجمهمحمددشتی،قم:انتشاراتسبط.4717شریفالرضی،نهجالبالغه،)

 (4141شوشتری،محمدتقی.)کتابفروشیصدوفتهران:(.1جلد).شرحاللمعهالنجعهفیق.

 ،علمقاار   دعئار  مؤسسهقم:(.3جلد).األصولعلمفیبحوثق(.4143سیدمحمدباقر)صدر

.اسالمىفقه
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 (4141طریحی،فخرالدین.)تهران:کتابفروشیمرتضوی.(.6جلد).مجمعالبحرینق

 (4163عجاجکرمی،احمد.)قهاهره:اهللعلیههوالههوسهلماالدارهفیعصرالرسولصهلیق.

انتشاراتدارالسالم.

 (4777عالمهحلی.)جا:چاپخانهحاجاحمهدآقهاو.بیمنتهیالمطلبفیتحقیقالمذهبق

.محمودآقا

 (.مشههد:مجمهعالبحهوث6جلد.)منتهیالمطلبفیتحقیقالمذهبق(.4146)عالمهحلی

.االسالمیه

 (4141فراهیدی،خلیل.)قم:انتشاراتهجرت(.7جلد).العینکتابق.

 (4141فههیککاشههانی،محمدمحسههن.)اصههفهان:انتشههاراتکتابخانههه(.5جلههد).وافىالهه ق

.امیرالمومنین

 (4734قرشی،علیاکبر.)(.تهران:دارالکتباالسالمیه1جلد.)قاموسقرآن.

 بیروت:دارالکتبالعلمیه(.1جلد) .الطبقاتالکبریق(.4141،ابنسعد)واقدیکاتب.

 (4717کلینی،محمدبنیعقوب.)قم:انتشاراتدارالحدیث(.6-4جلد).الکافی.

 ،بیروت:داراحیاءالتراثالعربی(.61جلد).بحاراالنوارق(.4147محمدباقر)مجلسی.

 (.قم:انتشاراتدارالحدیث44جلد.)میزانالحکمه(.4711شهری،محمد)محمدیری.

 (4731مشکینی،علی.)قم:نشرالهادیاالصولومعظمابحاثهااصطالحات..

 ،اسالمىانتشاراتدفتر:جابی(.4جلد).األصولفوائدق(.4143محمدحسین)نائینى.

 (4143نراقی،احمد.)االیامفیبیهانقواعهداالحکهامومهمهاتمسهائلالحهاللوعوائدق

.االعالماالسالمیة كتب.قم:الحرام

 (4146نوری،میرزاحسین.)البیهتالحیهاءم:موسسههآلقه(.6جلهد).مستدرکالوسهائلق

 .الثراث
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