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 : چکیده
بلند برخوردار است، زیرا اساس نبوت  امر به معروف و نهی از منکر در اسالم و سایر ادیان از جایگاهی بس رفیع و  

پیامبران الهی بر امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است. اگر این دو وظیفه از برنامه انبیاء برداشته شود  

گردد. انگیزه بعثت همه انبیاء تزکیه و تهذیب نفوس انسانها بوده و این مهمّ در پرتو امر به معروف  نبوت تعطیل می

در اسالم نیز این فریضه از جمله واجبات مهم است که اجرا یا اجرا نکردن آن    .شوداز منکر حاصل میو نهی  

داراي شروط و مراتبی است. هدف شارع    ، اي بر تمام ابعاد جامعه دارد. این فریضه در اسالمتأثیر عمیق و گسترده

یك از افراد، اعم از دولت و ملت، الزم است  از جعل این مهم، تحقق معروف و زدودن منکر است. بنابراین، بر هر 

در حقیقت جامعه سالم،  براي تحقق این امر، با توجه به شرایط و مراتب آن، تدابیر و اقدامات الزم را اعمال کنند.  

جامعه اي است که در آن زمینه رشد و تعالی به سوي تعالی مطلق فراهم است و یکی از این زمینه ها وجود  

ي از آلودگی هاست که با نظارت همگانی درست و اجراي اصل امر به معروف و نهی از منکر  فضاي پاک و عار

، سعادت و سالمت جامعه را در تمامی ابعاد آن  امر به معروف و نهی از منکرتحقق خواهد یافت. نهادینه شدن  

 بخانه اي است. تحلیلی و بر مبناي مطالعات کتا  –نوع روش تحقیق در این مقاله، توصیفی موجب می شود.
 امر به معروف، نهی از منکر، اسالم، حکومت اسالمی، قرآن کریم   :کلمات کلیدی
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 2یاسین کمالوندی  ، 1رمضان موسوی

 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1

 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 2 

 

 نام نویسنده مسئول: 

 یاسین کمالوندی

 تحلیلی بر ابعاد امر به معروف و نهی از منکر در اسالم 

 )با تاکید بر قرآن کریم( 
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 مقدمه 
معروف و منکر از جمله اموري است که همواره مورد توجه شریعت قرار داشته و بر هیچ اندیشمندي جایگاه و نقش کلیدي آن، به  

امر به معروف و نهی از منکر از پایه هاي اساسی و بنیادین اسالم به شمار    .پوشیده نمی باشدمنظور تحقق احکام و فرامین الهی پنهان و 

می آید که اگر به درستی در جامعه اجرا شود آثار و برکات زیادي در پی دارد؛ همچون انجام واجبات، ایجاد امنیت، و برطرف شدن مفاسد  

اجراي این نهاد در جامعه است؛ زیرا با عمل به این واجب سایر احکام الهی احیا و اجرا می  در جامعه. وجود این آثار به دلیل تأثیر و اهمیت  

گردد. اجراي این امر در جامعة اسالمی، یك وظیفة اجتماعی محسوب می شود که براساس آن، هرکس وظیفه دارد در حد توانایی خود، به  

اگون صورت می گیرد؛ از قبیل امر و نهی دولت بر مردم، مردم بر دولت و مردم  انجام آن اقدام کند. اما اجراي این عمل به صورت هاي گون 

اده  بر مردم. از آن رو که در بسیاري از مبانی فقهی و حقوقی، شارع و قانون گذار، متولّی این امر را عموم افراد و گاهی گروه خاصی قرار د

ي این امر از سوي هریك از این دو نهاد نیز مستلزم رعایت احکام و  است، همین سبب وجود برخی اختالفات گردیده، و حال آنکه اجرا

مراتب وارد شده در باب امر به معروف و نهی از منکر است. مشخص نبودن دقیق این محدوده از سوي آنها سبب اختالفاتی در این زمینه 

  .شده است

:  1409اجراي امر به معروف و نهی از منکر الزم است )منتظري،  بر مبناي استناد به ادلّة شرعی مذکور، تشکیل حکومت اسالمی براي  

(. هرچند ضرورت این امر در همة اعصار بر همه روشن است، اما فقهاي شیعه در باب امر به معروف و نهی از منکر، کمتر از تفکیك این  227

نی یا کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه توسط دولت یا ملت به طور مطلق سخن گفته اند. البته فقها بیشتر، موضوع عی

(.  360: 1404متذکر شده اند که به نظر می رسد همین امر تا حدي مبناي جایگاه عام و خاص بودن این وظیفه را نشان می دهد )نجفی، 

 ي اجماع شده است. اما در خصوص واگذار کردن مرحلة اجرایی حدود امر به معروف و نهی از منکر به امام و حکومت، ادعا 

با توجه به نقشی که امر به معروف و نهی از منکر در اصالح جامعه و فرد دارد ضرورت طرح بحث از این دو واجب بزرگ الهی بر کسی 

  پوشیده نیست اگر این حقیقت را باور کنیم که امر به معروف باعث احیاء دین و ضامن اجراي قوانین و دستورات اسالم است الزم است با 

طرح این مباحث مردم را به این وظیفه مهم آشنا کرد. متأسفانه باید اعتراف کرد در اثر کوتاهی نخبگان حوزه و دانشگاه در طرح و تبیین 

اطالعند. بسیاري از مردم توجه ندارند که امر به معروف  این مباحث هنوز بسیاري از افراد از مسائل ابتدایی امر به معروف و نهی از منکر بی

رسد هم زمان با وجوب نماز و روزه امر به معروف و نهی از منکر  نیز همانند نماز و روزه بر آنان واجب است و بر فردي که به سنّ تکلیف می 

گردد. از این رو زیبنده است همه دانشمندان از نویسندگان و گویندگان در تبیین مباحث این دو دستور مهم الهی کوشش  نیز بر او واجب می 

د و افراد جامعه را نسبت به مسائل امر به معروف و اهمیت آن آگاه سازند. بدیهی است براي تشویق دیگران بر امر به معروف و نهی از  کنن

منکر نخست باید اهمیّت این دو همچنین شرایط و سایر خصوصیات آنها براي مردم بیان گردد تا با آگاهی کامل به این وظیفه مهم اقدام  

رسد بلکه چه بسا از صورت انسان به هدف نمیط موفقیت در هر کاري آگاهی و بینش کافی نسبت به آن کار است در غیر اینکنند زیرا شر

 .هدف و مقصد دور گردد

 

 امر به معروف و نهی از منکر در لغت و اصطالح 
یى معروف گفته می شود که به حکم  معروف در لغت، به معناى شناخته شده، و منکر به معناى ناشناس است. در اصطالح، به کارها

شرع یا عقل، نیك شمرده مى شود، چه واجب باشند، چه مستحب. کارهاى زشت و ناپسند، چه حرام و چه مکروه، نزد فطرت پاک آدمى از  

 (. 321ق، ص  1423امور ناشناس به شمار مى آیند )منتظرى،  

(. مراد فقها از امر و نهى، مطلق برانگیختن کسى  660، ص  1ق، ج  1426  ،معناي دیگر: واداشتن به نیکى و بازداشتن از بدى )هاشمى

 بر انجام یا ترک چیزى است، خواه به گفتار یا کردار.

 

 شروط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر 
ست. در نظام اعتقادى  قرآن کریم بارها مسئلة امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یك وظیفة ویژه براي جامعة اسالمی بیان کرده ا

اسالم، امر به معروف و نهى از منکر جایگاه خاصى دارد و مترتب بر احکام و شروطی است که بدون فهم آنها، نمىتوان به تفکیك جایگاه  

 هاي متقابل دولت و ملت بر همدیگر پرداخت. در ذیل، به اختصار، این شروط ذکر می شود: این نهاد در عرصه

وف و نهی از منکر، اکتفا کردن به مطلق وجوب کافی نیست، بلکه باید به احکام و شروط مترتب بر آن نیز توجه  در باب امر به معر

کرد. در میان فقیهان و عالمان دین، معروف است که امر به معروف و نهى از منکر مشروط به چند شرط است و بدون آنها، این عمل واجب  
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یضه ناظر به مصالح عمومى جامعه است، اهمیت این شروط آشکارتر مىگردد. غالباً براى این واجب  به شمار نمی آید. از آن رو که این فر

. مفسده انگیز نبودن اجراى  4. اصرار بر ادامة منکر و ترک معروف؛  3. احتمال تأثیر؛  2. شناخت معروف و منکر؛  1چهار شرط برمىشمارند:  

 (.437، ص  9ق، ج  1414آن )عالّمه حلّى،  

این، شرط دیگري نیز وجود دارد که اگرچه به صراحت در شروط مذکور نیامده، اما وجود آن در کنار این شروط الزم است.   عالوه بر

نهج البالغه   29الزم به ذکر است که مؤید این شرط احادیث و فتاواي بعضی از مفسّران و فقهاست. حضرت علی ) علیه السالم ( در خطبة 

 (. 130، ص  1387فرین بر آنان که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و خود مرتکب آن می شوند )شهیدي،  در این باره می فرمایند: ن

 یکی از فقها در این باره می گوید: 

آري، از بزرگ ترین افراد امر به معروف و نهی از منکر و واالترین و مؤثرترین آنها، خصوصاً نسبت به زعیمان دینی، این است که جامة  

کار نیك بپوشند و در کارهاي خیر، از واجب و مستحب، پیش قدم باشند و جامة زشت کاري را از اندام خود دور کنند و نفس خویش را به  

اخالق عالی تکمیل، و از اخالق زشت پاک سازند که این خود سبب مؤثر و کاملی است تا مردم به معروف گرایش پیدا کرده و از منکر دوري  

 (.383و    382، ص  21ق، ج  1404،  گزینند )نجفى

هر یك از این شروط نیازمند بحث و بررسی جداگانه اي است، اما پیش آن، باید به یك شبهه جواب داد و آن مفسده انگیز نبودن در  

ابراین، شرط  شرط چهارم است؛ چراکه در صورت قایل بودن به این شرط، امر به معروف و نهی از منکر به صورت مطلق واجب نخواهد بود. بن

 مزبور مورد قبول واقع نمی شود و مؤید این قول ـ همانند سخن پیشین ـ قرآن، روایت، سخنان مفسران و نظر فقهاست. 

سورة مائده می گوید: جمعى از مفسّران گذشته گفتهاند: مفاد آیه، ترخیص و تجویز ترک دعوت   105عالّمه طباطبائی در تفسیر آیة 

معروف و نهى از منکر است، و گفتهاند: آیه مختص زمان و حالى است که شرط دعوت و امر به معروف و نهى از منکر،  دینى و تبلیغ و امر به  

  که همان ایمنى از ضرر است، موجود نباشد. اما عالّمه، خود این قول را قبول ندارد و در ردّ این نظر می گوید: این معنایى است که بعضى

اند، اما معنایى است بسیار بعید، و سیاق آیه به هیچ وجه با آن سازگار نیست؛ زیرا لسان آیه لسان مخصّص  از مفسران سلف براى آیه کرده 

عمومات امر به معروف و نهى از منکر نیست، ناسخ هم نمىتواند باشد. ممکن هم هست آیه را به خطاب اجتماعى حمل نموده، بگوییم: روى  

نُوا مجتمع مؤمنان است و در نتیجه، مراد از اینکه فرمود: عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ اصالح وضع اجتماعى جامعة اسالمى  سخن در جملة یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ

و مهتدى به هدایت الهی و معارف دینی شدن و عمل صالح و حفظ شعائر عامّة اسالمی است. امر به معروف و نهى از منکر قابل نسخ نیستند.  

، اضافه می کند: پس بر هر مؤمنى واجب است که مردم را با بصیرت تمام، به سوى خدا دعوت کند )طباطبائی،  ایشان در تفسیر این آیه

 (. 169،  168،  164ق، ص  1417

در کتاب سنن ابی داود، روایتی در تفسیر این آیه وارد شده است که نه تنها این امر را مخالف با وارد شدن ضرر نمی داند، بلکه آن را  

ضروري می داند، حتی اگر موجب ورود ضرر شود: رسول خدا ) صلّی اهلل علیّه و آله ( می فرمایند: اى مردم، شما آیة شریفة عَلَیْکُمْ  یك امر  

شاهده کنند و  گرى را مأَنْفُسَکُمْ، ال یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ را مى خوانید، ولى درست معنا نمى کنید. آنگاه فرمودند: اگر مردم ستم

دست او را از ستمگرى بازنگیرند دور نیست که خداوند همة آنان را به عذاب فراگیرد. همچنین فرمودند: در بین هیچ قومى معصیتی صورت 

تانی،  نمى گیرد که آنان قادر باشند از آن جلوگیرى کنند و جلوگیرى نمى کنند مگر اینکه خداوند همة آنان را به عذاب گرفتار می کند )سجس

 (.123، ص  4بی تا، ج  

پس آنچه از این آیه و روایت فهمیده می شود بیانگر آن است که ضرر، چه از جانب مردم و چه از جانب دولت باشد، نافی امر و نهی  

 نیست.

 

 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
ا اجراى این فریضه، مردم از منکرها باز ایستند و به  هدف از امر به معروف و نهى از منکر، مؤثر بودن آن است، و مقصود آن است که ب

معروفها روى آورند. پس الزم است به مراتب آن به دقت توجه شود. اکثر قریب به اتفاق فقها بر آنند که مراتب این واجب قلبى، زبانى و  

 (. 15ص    ،1ق، ج  1406عملى است و آمر و ناهى باید به ترتیب از این سه مرحله بگذرند )محقق حلّى،  

هر یك از این مراتب، خود داراي مراحلی است و باید گفت: مرحلة اول و دوم این امر بر عموم مردم، اعم از حاکم و غیر حاکم واجب  

است. اما مرحلة سوم که همان مرحلة عملی است و نیازمند تدبیر، قدرت و رعایت شروط و مراتب، بر عهدة حکومت است. مؤید این قول  

که می گویند: امر و نهی در صورت منجر شدن به جرح و قتل، باید امام یا نایب او آن را انجام دهد یا اینکه با اذن او باشد  نظر فقهاست  

 (. 341، ص  1ق، ج  1406)طرابلسى،  
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دارد و  یکی از فقها در این زمینه می گوید: البته این دو فریضة بزرگ الهى مراتب گوناگونى دارد که برخى از آن مراتب عمومیت ن

ل  اجراى آن تنها در اختیار حاکم شرع است، و آن امورى است که مربوط به مجازات هاى بدنى، اعم از شلّاق و تازیانه، و در بعضى موارد، قت

موعه  مى شود. بنابراین، امر به معروف و نهى از منکر گسترة وسیعى دارد که شامل تعزیرات نیز مى گردد. به عبارت دیگر، تعزیرات از زیرمج

(. مقام معظّم رهبري در این زمینه می گویند: امر  39و    38ق، ص  1425هاى این دو فریضة مهم اسالمى به شمار مى رود )مکارم شیرازى،  

به معروف یك مرحلة گفتن و یك مرحلة عمل دارد. مرحلة عمل یعنی: اقدام با دست و بازو. این مرحله امروز به عهدة حکومت است و باید  

 (. 1368دي ماه    19حکومت انجام بگیرد و ال غیر )خامنه اي، سخنرانی،    با اجازة

شهید مطهّري درخصوص مرحلة عملی می گوید: عامّه حق ندارند از پیش خود دست به این گونه کارها بزنند. این مرتبة امر به معروف  

تور این کار را داشته باشد. اگر به عامّة مردم اجازة  و نهى از منکر وظیفة حاکم شرعى و یا کسى است که از طرف حاکم شرعى اجازه و دس

 (. 191، ص  20این کارها داده شود مستلزم هرج و مرج در اجتماع مى شود )مطهرى، بی تا، ج  

از مطالب گفته شده به دست می آید که مرحلة اول و دوم امر به معروف و نهی از منکر بر همة افراد واجب است، اما مرحلة عملی بر  

 دولت و حکومت اسالمی است. در ادامة بحث، به جایگاه هر دو مرحله پرداخته خواهد شد.   عهدة

 

 متولّی امر به معروف و نهی از منکر از منظرهای گوناگون
  در این باره که آیا امر به معروف و نهی از منکر وظیفة فردي است یا دولتی، و اینکه آیا مخاطب این امر دولت است یا افراد، اختالف 

( و ماوردي  5، ص  1365(، شیزري )شیزري،  5ق، ص  1409نظر است. عده اي معتقدند این امر متوجه دولت است. ابن اخوه )قریشی،  

(. برخی دیگر  484، ص  1366( این نظر را دارند. برخی مانند خوارج، به فردي بودن این امر قایلند )لمبتون،  240م، ص  1908)ماوردي،  

( از شیعیان قایلند به اینکه  296، ص  1362( از اهل سنّت و همچنین سیدبحر العلوم )بحر العلوم،  399، ص  1352مانند غزالی )غزالی،  

براساس قرآن کریم، به اذن حکومت نیازي نیست. اما با وجود همة این نظرات، نظر دیگري هم وجود دارد که می گوید: این امر میان همة  

 (. 23، ص  1377)صرامی،  اعضاي جامعه نسبت به یکدیگر مشترک است  

در خصوص تفکیك یا جمع این نظریه ها می توان گفت: اینها قابل جمع هستند؛ چراکه آیات و روایات وارد شده به دو دسته تقسیم 

منکر  می شود: دسته اي بیانگر فردي بودن امر به معروف و نهی از منکر است. دسته اي دیگر داللت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از 

 باید از سوي حکومت و افراد خاصی انجام شود. این قول تا حدي می تواند مؤید قول چهارم مبنی بر مشترک این امر باشد.  

 

 مراحل امر به معروف و نهی از منکر 
سان، عالوه بر  امر به معروف و نهی از منکر از جمله اموري است که صرفاً در حوزه »تکالیف بشري« قرار دارد. توضیح آنکه: هدایت ان

رو حق تعالی لطف خود را با »قلم تکوین« و با  امتیازات فطري و عقلی که در خلقت او نهاده شده است، نیازمند »تشریع الهی« است. از این 

رسد. در  »قلم تشریع« به انسان عرضه کرده و راه سعادت را به روي او گشوده است. پس از مرحله »تقنین الهی«، نوبت به »اجراي بشر« می 

این مرحله، انسانها باید به انجام وظایف خود مبادرت نمایند. تفاوت این دو مرحله آن است که در مرحله نخست، تقنین جنبه »کلی و عام« 

کند و همان گونه که کند، ولی در مرحله بعد، اجرا »جنبه جزیی و خاص« پیدا میدارد و قانون خداوند، وظیفه همه انسانها را مشخص می

نماز، روزه، حج و زکات، رفتاري است که باید در شرایط زمانی خاصی، از سوي افرادي که داراي ویژگیهاي خاصی هستند صادر شود،  نهی  

گیرد، »مخاطب خاص« دارد، و با توجه به خصلتهاي مخاطب، شیوه خاصی  از منکر نیز اقدامی است که بر مبناي »شرایط خاص« صورت می 

کند دد.  نهی از منکر، در جایی معقول است که  ناهی از منکر، به شکل جزیی و موردي با افراد ارتباط برقرار می گربراي آن مشخص می 

 (. 48-49:  1381)سروش،  

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصلی ترین مولفه ي اصالح امور، مسئولیت همگانی و متقابل در جامعه اسالمی است و احیاي    

ترین و  عروف و نهی از منکر ضامن سعادت و پیشرفت و توسعه و ترقی و تکامل و فالح است. نهی از منکر زبانی، گستردهروح امر به م

- 54:  1393فراگیرترین مرحله مراحل سه گانه آن است. بسیاري از آفات در کارنامه جامعه  نهی از منکر، ارتباط با زبان دارد )جواهري،  

52.) 

هاي فراوانی دارد مثل نگهبانی از سایر احکام، کامل کنندة امور و سنگ پایانی دستورات  ازمنکر، نقش ف و نهی بنابراین، امر به معرو

تاباند؛ زیرا خداوند نخستین نهی کنندة از منکراست.  دار خداوند که صفات خدا را در وجود انسان میالهی، رمز رستگاري انسان و جامعه، آینه

در پرتوي نهی از منکر است. راههاي عملی کردن امر به معروف و نهی از منکر جهت امنیت اخالقی ورشد    نجات معنوي و اخالقی جامعه

 معنوي جامعه، با ایجاد تشکل نهی از منکر، ایجاد تبیین ارزش و جایگاه امر به معروف و نهی ازمنکر و... است. 
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پذیرد.  این مهم، براساس فتاواي فقها که برگرفته از روایات اهل بیت )ع( است، در سه مرحله »قلبی«، »زبانی« و »عملی« صورت می  

  هر یك از این مراحل سه گانه به نوبه خود، داراي مراتبی است که امر و نهی کنندگان باید ترتیب این مراتب را در هر مرحله رعایت کنند. 

اش را به مخاطب بفهماند که باید معروف را انجام دهد و منکر را ترک کند. نشان دادن  حله، امر و نهی کننده باید انزجار قلبیدر اولین مر

انزجار قلبی درجاتی دارد، از جمله چشم فروبستن، چهره در هم کشیدن، چهره یا بدن را برگرداندن و ترک مراوده و قهر کردن )جوان  

در  واقع، امر و نهی کننده باید کاري کند که نشانگر انزجار قلبی اش نسبت به منکر و یا ترک معروف باشد و به  (.  266:  1390آراسته،  

(. البته حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله،  19:  1391مخاطب بفهماند که باید معروف را انجام دهد یا منکر را ترک کند )جوان آراسته،

اجب است به درجه پایین تر آن اکتفاء کند و آسان تر آن را انجام دهد؛ به ویژه در صورتی که انجام مرتبه  دارد: در هر مرتبه، واظهار می

شدیدتر، موجب هتك حرمت طرف مقابل شود، در این صورت، تجاوز از مقدار الزم جایز نیست، مثالً اگر احتمال دهد که تنها با بستن  

 (.  1، مسأله  476:   1، ج1370التر جایز نیست )امام خمینی،  شود، انجام مرتبه باچشمانش مطلوب حاصل می 

رسد. در برخی از موارد، فرد متخلف یا گناهکار که در واقع بیمار است. رعایت ترتیب  در مرحله دوم، نوبت به »امر و نهی زبانی« می

بستگی دارد، اما اگر با مخاطبی رو به رو شویم که   مراحل سه گانه »انکار قلبی«، »انکار زبانی« و »انکار عملی«، به نوع افراد و مخاطبان

ی از  تأثیرپذیري وي از مرحله دوم )انکار زبانی( بیش از مرحله اول )انکار قلبی( است، درباره او باید از مراتب زبانی شروع کرد.اگر در بعض

ه اول( وجود دارد و غرض به همان اندازه حاصل  مراتب نهی زبانی )مرحله دوم( اهانت و ایذاي کمتري نسبت به مراتب انکار قلبی )مرحل

 (. 267-268:  1390شود، واجب است نهی زبانی مقدم گردد و به مقدار الزم اکتفا شود )جوان آراسته،  می

شود، گاه مجرم و  مرحله سوم، مرحله اعمال قدرت است. گرچه تأثیر مثبت امر و نهی قلبی و زبانی بر بیشتر افراد خاطی، انکار نمی

  بهکاري رو به رو هستیم که نهی از منکر رو به رو هستیم که نهی از منکر قلبی و زبانی تأثیري در وي ندارد و او همچنان به کار ناشایست ت

 (.268:  1390دهد )جوان آراسته،  خویش ادامه می

از منکر در جامعه عمیق تر و بهتر باشد.  شود تأثیرات نهی  در واقع، از دیدگاه اندیشمندان مختلف، وجود مراحل سه گانه فوق باعث می

نهی از منکر به عنوان مکانیزم کنترل و نظارت همگانی در اسالم مورد توجه در حاکمیت اسالم مطرح شده تا بتواند اصالحات درونی و  

مطرح است و خداوند نظارت  نهی از منکر به عنوان اصل نظارت عمومی یا ضمانت اجرایی قوانین اسالم  .بیرونی را در جامعه حکفرما سازد

از این رو هر فرد و گروهی همواره چشمان بیدار امت  .بر حسن اجراي احکام الهی را برعهده فرد فرد جامعه اسالمی از هر قشري نهاده است

اي براي پویایی  هر جامعه   .کند حتی االمکان قوانین اسالمی را رعایت نموده و زیر پا نگذارد اسالمی را مراقب خویش دانسته و تالش می 

خویش نیازمند آرامش و امنیت از داخل و خارج است و از مهم ترین آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر ایجاد امنیت اجتماعی است  

 .ودشو سایر آثار اجتماعی این فریضه مثل بقاي جامعه، وحدت، اجراي احکام، آبادانی و سازندگی به دنبال برقراري امنیت ایجاد می

برخی از فقیهان بر این باورند که چون با وجود حکومت اسالمی، امکان ارجاع مراتب مربوط به امر و نهی عملی به نیروهاي انتظامی و  

باشد؛ به ویژه در مواردي که جلوگیري از منکر، مستلزم تصرف در اموال  قضایی وجود دارد، وظیفه آمران و ناهیان، فقط امر و نهی زبانی می 

 م دهنده منکر یا تعزیر یا زندانی کردن وي و نظایر اینها باشد. آري! در زمان یا مکانی که حکومت اسالمی، اقتداري ندارد بر مکلفانانجا

انجام مرحله به مرحله  نهی از منکر، واجب بوده و در هر مرحله باید رعایت مراتب، صورت گیرد.  از آنجا که   -در صورت وجود شرایط    -

منکرها در بسیاري از موارد، بعد اجتماعی دارند در زمان حکومت اسالمی، رأي فقهی فقیهی که والیت و امامت امت در اختیار  معروفها و  

باشد. بدین ترتیب، حتی اگر فرض شود که در همین زمان فقهی  نهی از اوست، بر رأي فقهی سایر فقیهان در صورت تعارض، مقدم می 

مبناي عمل    -حتی براي مقلدان وي    -تواندیز بداند در خصوص معروف و منکرهاي اجتماعی، این فتوا نمیمنکر عملی را با مراتب آن جا

 (.23-24:  1391قرار گیرد )جوان آراسته،  

 

 آثار و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 

فع مفاسد اجتماعی دارد. این فریضه امر به معروف و نهی از منکر از موضوعات مهم دینی است. و ارتباط مستقیم با رشد مصالح و د

رود. در این میان رمز حیاتی اجراي  الهی در اسالم، ابزار مؤثر اصالح اجتمالع و وسیله کاربردي در تهذیب و حیات طیبه بشر به شمار می

 (. 51:  1389صحیح این سنت الهی و عقالیی، استفاده از راهکار قوي مکارم اخالقی است )قاسمیان المشیري،  

کامل    تحقق  براي   ها گونه آموزهتوان یکی از مصادیق جامعیت، جاودانگی و پویایی دین اسالم دانست. اینابراین، این پدیده را می بن

امر به معروف و نهی از منکر    شریعت و تطابق جامعة انسانی با هدف خلقت و نزول وحی، ضروري و اصولی است. با توجه به این امر، شناخت 

 است.   بررسی  قابل  در جامعة انسانی از ابعاد مختلفو آثار آن  
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باورها، در جنبه    از منکر، همه منظومه فکري جامع اسالم در عرصه  هاي گوناگون فکري، فرهنگی، اخالقی،  امر به معروف و نهی 

اده، بازار، اقتصاد، دولت، رسانه،  هاي مختلف مربوط به نهادها، مانند نهاد خانوهاي خدماتی و عرصهاجتماعی، تربیتی، مدیریتی و عرصه 

نهادهاي مذهبی مثل مسجد و مناسك و اقشار گوناگون جامعه مثل زنان، مردان، جوانان، دانشگاهیان، حوزویان، کارمندان، کارگران و  

 (.36-37:  1394  هاي مختلف است )کعبی، گفتگوي علمی،گیرد. در واقع، نهی از منکرضمانت اجراي اسالم در عرصهمعلمان را در بر می

  دایرة  و خود و هر چه در   هستی  انسان را به  با باور به توحید و خدامحوري، نگرش   منکر   می توان گفت که امر به معروف و نهی از

 کند. دهد و فهم و عمل او را مقید به معرفت میخلقت هست، تغییر می

ها به هدایت و شناخت است، با معیار امر به معروف و  یابی و وصول انسان اهها که مالک و ابزار اصلی رعقل، این ودیعه الهی نزد انسان 

که عقلش معیوب  شود و چنانچه کسی این دو خصوصیت را نداشته باشد، باید حکم کرد که فاقد عقل است و یا ایننهی از منکر سنجیده می 

:  1380باشد )منصوري،  کر معیار سنجش عقل سالم از عقل ناسالم میکه به امر به معروف و نهی از مناست. چه ارزش و مقامی باالتر از این 

38.) 

شود امر به معروف و نهی از منکر مانند ناظر و اهرم، جامعه را از  در واقع همان گونه که مشخص است، وجود معیار عقل، باعث می 

مقولة    که  جهت همین ضرورت است   به  کند. شاید می دارد و با هدایت آن، سالمت همگان را تضمین  می انحراف، عدم تعادل و خمودي باز 

ی از امر امر به معروف و نهی از منکر، در احادیث و اخبار وارده از پیشوایان معصوم، با عبارت مصلحت همراه با خیر )مطلق( آمده و آن را یک

 اند. اقسام جهاد دانسته

زندگی اجتماعی،   در دو رکن اساسی قرار دارد: اول( مسئولیت: انسانها  امر به معروف و نهی از منکر در جهت اصالح امور،  بر پایه  

شوند؛ هرکس  مانند مسافرانی اند که در کشتى اند. پیامبر اکرم درتبیین فلسفه نهى از منکر فرموده است: گروهى در یك کشتى سوار می

گوید: جاي من است و هرچه بخواهم  ه اعتراض دیگران میکند و در پاسخ بنشیند؛ یکى ازمسافران جاي خود را سوراخ می درجاي خویش می 

رسند. دوم(  یابند و اگر چنین نکنند همگی به هالکت میدهم! اگر مسافران همانجا دست او را گرفته و مانع شوند، همگی نجات میانجام می

عملکرد نظارت شونده و جلوگیري از انحراف و  نظارت: نظارت به معناي مراقبت و زیر نظر داشتن است؛ عملی است که به منظور آگاهی از 

باشد و به همین جهت اقدامات تصادفی  پذیرد. نظارت عامدانه می هاي مختلف صورت میاشتباه یا تضییع حقوق، آشکارا یا مخفیانه به شیوه

 (.54:  1394توان نظارت نام نهاد )جوان آراسته،  را نمی

شود و آثار و نتایج آن همواره  نظارت در امر به معروف و نهی از منکر سبب بقاء جامعه و اصالح می بنابراین وجود دو رکن مسئولیت و  

کننده در فضاي  استفاده است. در پرتو امر به معروف و نهی از منکر، آثار منفی عوامل آلوده   و قابل  سیاسی محسوس   -در حوزة اجتماعی

 یابد. جامعه، قابلیت اصالح و تکامل می  اجتماع و آثارنامطلوب آن از بین خواهد رفت و

کند  ها« و »روگردانی آنان از منکرات« بدانیم، چنین تقاضا میاگر فلسفه  امر به معروف و نهی از منکر را »گرایش مردم به انجام نیکی

ست، بلکه از »ارتکاب و ابتالي  که وجوب آن اختصاص به گناهان نداشته باشد؛ زیرا خداوند، نه تنها راضی به »شیوع گناه در جامعه« نی

بندگانش به گناه« هم ناخشود است. از این رو، هدف از تشریع این فریضه که نوعی نظارت همگانی است، جلوگیري از آلوده شدن مردم به  

 (.89:  1391هاي عبودیت و بندگی مردم را فرآهم کرده است )ورعی،  گناه بوده است. بنابراین، خداوند متعال با تشریع آن، زمینه

  گردد و حدود الهی در بندي به آن شریعت استوار می پرتو تبعیت از اوامر و نواهی الهی و پاي  توان گفت که دربا توجه به این امر، می 

  هاي آموزه  ه از در اسالم، به عنوان یك تکلیف ایمانی است که با استفاد منکر از شود. از این رو باید گفت جایگاه نهی ایمانی اجرا می  جامعة 

 رود. دینی؛ راه روشن شریعت، مسیر پرهیزگاري و غایت دین به شمار می

هاي راهبردي و اصالحی، نتیجة دعوت به حق و احساس مسؤولیت و  از منکر و وجود نظارت   باید گفت که ظهور امر به معروف و نهی

،  الهی   هاي فرهنگی و تمدنی تجلی یافته و مطابق با وعدة مداري خالقیت ق در تعیین سرنوشت خود است. به واسطة این اراده و ح  ارادة انسان 

منکر،    از  شود. بنابراین، امر به معروف و نهیمی  ایجاد  آید، عمران و آبادانی در همة ابعاد حیات اجتماعی و فرديو برکات فرود می  نعمات

کار بد بازداشتن، از مسئولیت پذیري انسان سرچشمه    و از   نیك دعوت کردن  دو واجب دینی و در زمرة فروع دینی اند. دیگران را به کار

 .بدون مسئولیت نیست ؛ چرا که راه فرد از درون جامعه میگذرد  کس  هیچ  میگیرد؛ زیرا در اسالم 

محدود به افراد    شود که هر مسلمانى مکلف است که امر به معروف و نهى از منکر کند و نهى او منحصر واز مباحث فوق مشخص می

گیرد. مسئله امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با حاکمان در سنت خاصى نیست، بلکه همه سطوح جامعه و حتى حاکمان را دربرمى

ها  ث اند.گوهر این بحها کرده دینى ما غالبا تحت عنوان نصیحت ائمه مسلمین« آمده است و نویسندگان درباره اهمیت، شیوه و آداب آن بحث 

آن است که هر مسلمان مجاز و بلکه موظف است که حاکمان را خالصانه نهى از منکر کند و این فریضه محدود و منحصر به محکومان  

 .نیست، بلکه از حقوق پیشین یکایك مسلمانان است 
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 امر به معروف و نهی از منکر در سیره و حدیث ائمه )ع( 
 ی و عملی بر انجام امر به معروف و نهی از منکر تأکید کردند:ائمه علیهم السالم پیوسته در دو بعد علم

 الف( بعد علمی )بعد شناختی( 

منظور از این بعد، تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در معارف اسالمی و بیان ضوابط و مراتب مختلف آن است. روایات فراوانی  

نمونه شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه، بیش از هفتصد روایت، از ائمه در این باره  در این زمینه از آنان به ما رسیده است. به عنوان 

آوري کرده  نقل کرده است. این تعداد روایات، غیر از روایاتی است که محدث جستجوگر میرزا حسین نوري در »مستدرک الوسائل« جمع

 است. 

گشاید  دي است که راه اجتهاد و استنباط را در طول تاریخ بر اهل نظر میمجموعه روایات ائمه درباره  نهی از منکر، گنجینه ارزشمن

 دهد. و زوایاي گوناگون این مسئله از دیدگاه فقه، اخالق، تفسیر و... در اختیارشان قرار می

پیامبر )ص( تا شروع  ساله امامت )بعد از وفات    250امر به معروف و نهی از منکر از سوي ائمه )ع(، در دوران    با طرح همه جانبه بحث

هاي عمیق و اصیل  هاي گوناگون آن با تحلیلغیبت صغري(، از یك سو موضوع حیاتی، زنده نگاه داشته شد، و از سوي دیگر با تبیین بخش 

 گران نتوانستند در آن انحرافی به وجود آورند. ریفعرضه شده، تح

 ب( بعد عملی

ساز و حساس  امامان شیعه، عالوه بر تحلیل علمی و ارائه مباحث  نهی از منکر، در سیره خویش نیز اهتمام فراوان به این اصل سرنوشت

 شود: داشتند. در اینجا به عنوان نمونه، به مواردي اشاره می

ي اقامه معروف و بازداشتن از منکر: موقعیت مبارزه مستقیم، به شکل نبرد مسلحانه در میدان جنگ با دشمن،  جنگ مسلحانه برا  -1

ترین  در دوران امامت ائمه )ع( تنها براي حضرت علی )ع( و امام حسین )ع( پیش آمد، و در هر دو مقطع تاریخی، »نهی از منکر« اصلی

 عامل مبارزه از سوي پیشوایان معصوم بود. 

در جنگ صفین، فردي خدمت حضرت علی )ع( رسید و تقاضاي مصالحه کرد تا معاویه و یارانش به شام برگردند و حضرت نیز به  

 همراه سپاهیان خود، به عراق برگردد. امام علی )ع( ضمن رد این پیشنهاد، علت اصرار خود را بر مبارزه، اقامه »نهی از منکر« ذکر کرد: 

ال یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ فَوَجَدْتُ   تَعالی لَمْ یَرْضَ مِنْ اَوْلِیائِهِ اَنْ یُعْصَ فِی الْاَرْضِ وَ هُمْ سُکُوتٌ مُذْعِنُونَ ال یَأْمُرُونَ بِالْمَعرُوفِ وَ  اِنَّ اهلل تَبارَکَ وَ

 (.255:  6  ، ج1383الْقِتالَ اَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مُعالَجَةِ الْاَغاْللِ فی جَهَنَّمَ)محمدي ري شهري،  

خداوند از اولیاي خود راضی نیست که در هنگام گناه در روي زمین، آنها ببینند و بدانند و ساکت باشند و  نهی از منکر نکنند. از این  

 هاي جهنم یافتم. تر از تحمل غلجهت جنگ را بر خودم آسان

دهد که امر به معرف و نهی از منکر از چه  د، نشان میکناین بیان، عالوه بر آن که فلسفه جهاد را از دیدگاه آن حضرت تشریح می 

جایگاه واالیی در نظر ایشان برخودار است که به واسطه آن، تمام مشکالت و حتی کشته شدن را باید تحمل کرد و در هیچ شرایطی نباید  

 هاي جهنم خواهد بود. به ترک آن رضایت داد، که نتیجه ترک آن، گرفتاري در غل

بستگان به دستگاه حکومت ظلم:  نهی از منکر ائمه )ع( بیش از آنکه به موارد جزئی، و در شکل تذکر به برخی از اصحاب  برخورد با    -2

شد، براي »نهی از  ترین و مهمترین نقاطی را که باعث فساد در جامعه و انحراف در دین میو یاران خود، خالصه شود، بلکه آنان، حساس

 کردند.  منکر« انتخاب می

هاي انقالبی، قیام زید بن علی بن گرفت: نمونه این گونه حرکتهایی که براي  نهی از منکر انجام میها و نهضتحمایت از قیام  -3

 اند. الحسین )ع( که از علماي بزرگ، فلسفه قیامش را  نهی از منکر دانسته

 

 امر به معروف و نهی از منکر در نهج البالغه 
میت  امر به معروف و نهی از منکر را در مقایسه با جهاد در راه خدا این گونه بیان می فرمایند: »مَا  اه  -علیه السالم  -حضرت علی

(: همه  374مت   فِی بَحرٍ لُجَّی« )نهج البالغه، حکأعمَالُ البِرَّ کُلُّهَا وَ الجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِندَ األمرِ بِالمَعرُوفِ وَ النَّهیِ عَن المُنکَرِ إِلَّا کَنَفثَهٍ

اعمال نیك و حتی جها در راه خدا در مقایسه با  نهی از منکر مثل قطره در مقابل دریاست. بنابراین، از نظر آن حضرت ارزش و فضیلت  

د و نهی  نهی از منکر نه تنها از هر عمل و فریضه دینی دیگر باالتر و برتر است، بلکه چنانچه همه اعمال دیگر را در یك کفه ترازو قرار دهن

الح  از منکر را در کفه دیگر، وزن کفه مربوط به نهی از منکر از منکر سنگین تر خواهد بود. این امر به دلیل تاثیرگذاري نهی از منکر در اص

است، به  امور جامعه در ابعاد مختلف است. در این مقایسه و موازنه، ارزش و مقدار همه اعمال نیك در مقابل یکی از آنها که  نهی از منکر 

 اي سبك تر و پایین تر است؛ زیرا نسبت میان آنها، مانند نسبت قطره آب است در مقابل دریا.  خارق العاده طور  
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بنابراین، اصالً شأن امر به معروف و نهی از منکر شأن احیاي واجبات دیگر و ازاله و ریشه کن کردن محرمات است. این شأن مختص 

گري چنین خصوصیت و نقشی ندارد. البته سایر فرایض به طور غیرمستقیم ممکن است در انجام دادن  این دو واجب است و هیچ واجب دی

 (. 60:  1395واجبات و ترک محرمات نقش داشته باشند، اما ایفاي نقش مستقیم در این زمینه از اختصاصات نهی از منکر است )مولوي،  

ت در زندگی است و امور سریعتر اصالح می یابد و از این رو، مردم را به  از نظر امام سبقت گیري در  نهی از منکر روش صحیح رقاب

کند. آن هنگام که مردم مصر در مقابل ستم، فساد و تباهی ایستادگی و از رهبران خود درخواست کردند  انجام دادن این فرضیه تشویق می 

موجب خشنودي امام علی علیه   - اق کامل  نهی از منکر بود  که مصد  -که احکام الهی را رعایت و از ستم خودداري کنند، این کار آنها  

اي از کار آنها قدردانی  السالم شد. از این رو، آن حضرت هنگامی که مالك اشتر را به عنوان استاندار مصر به آن سرزمین فرستادند، طی نامه

 (. 62:  1395کردند )مولوي،  

صالح امور چنان است که امام علی، نهی از منکر را »افضل اعمال لق«، »غایت  به طور کلی، اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در ا

نماید که همگی داللت بر فضیلت  ي اعمال نیك و جهاد در راه خداوند« معرفی می دین«، »قوام شریعت«، »صفت خداوند« و »باالتر از همه

گیرد و به رمود که آمر به معروف در زمره »اهل معروف« قرار می این فریضه دارد. از سوي دیگر، در خصوص آثار و برکات این دو فریضه ف

ماند. سالمت  دهد. ناهی از منکر نیز بینی کفار و منافقان و فاسقان را به خاک مالیده از مکر و نیرنگ آنان در امان می گرمی می مؤمنان پشت 

وف و منکر است. عالوه بر آن، حضرت امر به معروف و نهی از منکر  دنیا و آخرت، ثواب مضاعف و اجر فراوان از دیگر فواید اجراي امر به معر

 .دانندرا معیار سنجش اعمال و نیز شایسته و سزاوار مسابقه و رقابت می 

نکَرِ وَإِقَامَهُ  فرماید: »غَایهُ الدَّینِ األَمرُ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهی عَنِ المُهمچنین، امام علی علیه السالم، با نگاهی به ماهیت و کارکرد دین، می

( غایت دین، امر به معروف و نهی از منکر و اجراي حدود است.« این رویکرد نیز گواه آن است که  374:  4، ج1366الحُدُودِ؛ )خوانساري،  

شناسند  یضه می نگرند، بلکه آن را اساس، ریشه و بنیاد همه فرایض و برترین فراي در کنار سایر فوایض نمی حضرت  نهی از منکر چونان فریضه 

 (. 97:  1395دانند. )پاکیزه،  ها و حدود و محو منکرها نمیو مهم ترین کارکرد دین را چیزي جز همین امرونهی براي اقامه معروف 

ي امر به معروف و نهی از منکر، از  توجه بودن به مالمت دیگران در راه اجراي فریضه ناپذیري و بیعامل بودن آمر و ناهی، سازش 

ي امر و نهی)قلبی،  گانه السالم، الزم است آمر و ناهی آنها را مراعات کند. مراتب سهبارزي هستند که از دیدگاه امام علی علیه  خصوصیات

ي اول،  السالم، مورد توجه و عنایت قرار گرفته و در این میان، مرتبهلسانی، یدي( و ارزش و اعتبار یکی از آنها به خوبی در کالم علی علیه 

س و مبناي دیگر مراتب است، بیشتر مورد اهتمام آن حضرت قرار گرفته است و از دیدگاه امام، کسی که نهی از منکر را در مرتبه که اسا

 .اي در بین زندگان استقلبی ترک نماید، مرده 

 

 جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن
شود که اهمیت این دو فریضه از همة فرایض و  منکر این حقیقت ثابت میا اندکی دقت در آیات مربوط به امر به معروف و نهی از  ب

شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدید که امر به معروف و    :فرمایدآل عمران می   110واجبات الهی بیشتر است. در آیه  

داند:  ها را در سه خصلت می تري و شرافت امت اسالمی بر سایر امت در این آیه خداوند، مالک بر«.کنید و به خدا ایمان داریدنهی از منکر می 

شود که اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از نماز و روزه و  ( ایمان به خداوند. از آیه استفاده می3( نهی از منکر  2( انجام امر به معروف  1

البته باید توجه داشت برتري امت اسالمی  .می به حساب نیامده استحج و جهاد... بیشتر است زیرا هیچ یك از اینها مالک برتري امت اسال 

تا زمانی است که به این وظیفه عمل کنند چون امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا شرط و علت شرافت و برتري است و بدیهی  

یه، امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان به خدا مقدم  در آ .گردداست با انقضا و زوال این صفات مزیّت و شرافت امت اسالمی نیز زائل می 

 :شده با آنکه ایمان پایه و اساس این دو واجب است. در علّت تقدم این دو بر ایمان نکاتی بیان شده

 .الف ـ تقدم این دو واجب بیانگر عظمت و اهمیت آنان است

قوانین فردي و اجتماعی است و ضامن اجرا عمالً بر خود قانون    ب ـ امر به معروف و نهی از منکر ضامن گسترش ایمان و اجراي همه

 .مقدم است

  گردد.هاي ایمان در دلها نیز سست می ج ـ کوتاهی در این وظیفه بیانگر کوتاهی در امر ایمان است. اگر این وظیفه عملی نشود ریشه

 .کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنها رستگارانند  باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی :سوره آل عمران فرموده  104در آیه  

اند این آیه داللت بر جایگاه عظیم و رفیع امر به معروف و نهی از منکر دارد چون خداوند مالك سعادت انسان را  بسیاري از مفسرین فرموده 

 است.   در انجام این وظیفه دانسته
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 معروف و نهی از منکر اعتنایی به امر به  عواقب بی
ترک این مسئولیت مهم اجتماعی پیامدهاي در پی دارد که فرد و جامعه از آن در امان نخواهند ماند. این عواقب را در دو زمینه فردي  

 توان مورد بررسی قرار داد. و اجتماعی می

 الف( پیامدهاي فردي 

 وارونه شدن شخصیت فرد 

هاي واالي اخالقی را  گردد و شخصیت انسانی و ارزش ل در خود تارک امر به معروف ظاهر میآثار منفی ترک این فریضه، در مرحله او

 ستاند، به تعبیر امیر مؤمنان )ع(:از او می

 (. 375البالغه، حکمت  ر مُنْکَراً قُلِبَ فَجُعِلَ اَعْالهُ اَسْفَلَهُ وَ اَسْفَلُهُ اَعْالهُ)نهج  فَمَنْ لَمْ یَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلَمْ یُنْکِ

آن کس که )حتی( با دل کار شایسته را نشناخت و ناشایسته را انکار نکرد )قلبش( وارونه گشته و باالیش پایین، و پایینش باال شده  

 کند.است )استحاله شده و حقایق را به درستی درک نمی

 ت که به سادگی بتوان از آن گذشت. اي نیس »قلب« و »واژگونی« شخصیت انسان بر اثر ترک  نهی از منکر، نکته 

گویند انسان باید از الک خودپرستی خارج شود. خارج شدن از الک خودپرستی، داراي مراحلی است که اولین  ایم که میبسیار شنیده

پدر و مادر هم خواهد و حتی به  بیند و همه چیز را براي خود میمرحله آن »غیر دوستی« است. کودک در دوران طفولیت، فقط خود را می

کند. یعنی از کند. سپس در دوران جوانی، با انتخاب همسر به شخص دیگر نیز عالقه پیدا میبه چشم وسیله و ابزاري براي خودش نگاه می

ک  اي است که انسان از »الخواهد. این اولین مرحلهشوند و همه چیز را براي این »خود بزرگتر« میآید و خودش و او یکی میخود درمی

گذارد. ولی  شود. به همین دلیل ازدواج با اینکه امري غریزي است، در اسالم جنبه اخالقی دارد و در معنویت انسان تأثیر میخود« خارج می 

شود، که اصول  اي و قومی« مطرح میگیرد، کافی نیست. پس از آن براي برخی »خود قبیلهاین مقدار از توسعه که همسر و فرزند را در برمی

کنند. کنند. همان چیزي که برخی از آن به »خود ملی« تعبیر مینسانی مثل گذشت، احسان و ایثار را در محدوده قبیله و قوم محدود میا

داند، و کمال را براي  بیند، خیانت را به انسانی روا نمیها ساري و جاري مییابد و خود را در همه انساندر مرحله باالتر روح انسان توسعه می 

 (. 254:  1385داند )برزگر،  کند، درد دیگران را درد خود میهمه آرزو می

آید. پیامبران الهی مظهر چنین روحیه بلندي هستند  شتابد و در فکر نجات آنها برمیاي است که به کمك دیگران میبا چنین روحیه 

  آیند. در این حالت ها به سوي کمال بر میردن انسانشوند و پس از آن درصدد به حرکت درآوو با این محرک قوي به خداوند نزدیك می

برد )حاجیانی،  ها رنج میگیرد و از غم انسانشود و همه را دربر میها یکی می کند و جانش با جانمیاست که انسان »بسط شخصیت« پیدا   

1389  :134.) 

 (.128مْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم...)سوره توبه، آیه  لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أًنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتَّ

 ورزد. میاو گران است، براي نجات شما حرص  هاي شما براي  رسولی از شما براي شما آمده که سختی

 رود: تا جایی که از غم مردم تا سرحد فدا شدن پیش می

 (.6ا الْحَدِیثِ أَسَفاً )سوره کهف، آیه  فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهذَ

 شاید، اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پیگیري ]کار[شان تباه کنی. 

دهد که  نهی از منکر ریشه در چه ابعادي از شخصیت انسان دارد و آنان که چنین روح بلندي در کالبدشان دمیده  این بیان نشان می

 تفاوت بمانند. توانند ساکت و بیدر مقابل انحراف دیگران نمیشده است،  

پردازد، هنوز از دایره »خودپرستی« خارج نشده  کند و به انکار منکر نمیپسندد و ترویج نمیشناسد و نمیپس، از آنکه معروف را نمی

 اي از کماالت انسان نبرده، بلکه یك انسان وارونه است. است و بهره 

 

 گناه گناهکارانشریک شدن در  
سکوت نسبت به انجام معاصی و ترک واجبات به معناي رضایت نسبت به آن وضع است و فرد براي اینکه نارضایتی خود را نشان دهد،  

تواند در اصالح آن وضع بکوشد. کسانی که باید به هر صورت ممکن که است تنفر و نارضایتی خود را از آن وضع اعالم و ابراز کند و اگر می

کنند، با ترک این وظیفه در گناه گناهکاران شریك شده و عذاب دنیایی اگر نازل شود،  توان اظهار تنفر و اقدام اصالحی دارند و اقدام نمی

 گیرد. آنان را نیز فرا می
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که در این طغیان  شود که حرمت روز شنبه را رعایت نکردند. مؤمنانی  در قصه »اصحاب شنبه«، قرآن جریان قومی از یهود را یادآور می

حرمت  کردند، و گروه دیگري که فقط خود حفظ  شرکت نکردند، دو گروه بودند؛ گروهی که ضمن حفظ خود از گناه، دیگران را نیز نهی می

 گرانه دیگران سکوت پیشه ساختند. وقتی عذاب نازل شد، گروه تارک نهی از منکر را نیز فرا گرفت: طغیانکردند و در مقابل عمل   می

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا    ئِیسٍ بِمَا کَانُوا یَفْسُقُونَ لَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوِء وَ أَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَفَ

 (.165-166ات  )سوره اعراف، آیلَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ 

کنندگان را از خطر و عذاب نجات دادیم و ستمگران را به خاطر  پس هنگامی که اندرزي که به آنان داده شده بود، فراموش کردند، نهی

فسق و گناهی که مرتکب شدند به عذابی سخت گرفتیم و آن هنگام که از آنچه نهی شدند، تجاوز کردند )و مرتکب منهی شدند( به آنان  

 هاي طرد شده درآیید.: به شکل میمونگفتیم

از نابودي دنیوي فقط ناهیان از منکر بودهبا توجه به این آیات معلوم می اند و بقیه تارکان نهی از منکر و  شود که نجات یافتگان 

 اند. البته این آیه بعد نیز داللت دارد که عذاب مسخ فقط شامل متجاوزان شده است.  متجاوزان به حرمت، نابود شده

 از امام محمد باقر علیه السالم نیز نقل شده که خداوند به حضرت شعیب وحی فرمود: 

 کنم که چه هزار نفر آنان معصیت کار و شصت هزار نفر بقیه نیکوکارند! یکصد هزار نفر از قوم تو را عذاب می 

 یب )ع( عرض کرد: شع

 خدایا این عده )چهل هزار نفر( اشرارند )و مستحق عقوبت( اما گناه نیکان چیست؟ 

 خداوند فرمود: 

 (.287:  1،، ج  1405اِنَّهُمْ داهَنُوا اَهْلَ الْمَعاصی وَ لَمْ یَغْضِبوا لِغَضَبی)فیض کاشانی،  

 نکردند. کاري کردند و به خاطر غضب من، غضب  آنان با اهل معصیت سازش

 

 محروم شدن از درجات عالی اخروی 
کنند، روز قیامت به کیفر ترک این وظیفه از رسیدن به درجات عالی محروم خواهند  مؤمنانی که از انجام این وظیفه مهم شانه خالی می

کردند، با اولیا و  ولیت میدادند و عالوه بر حفظ خویش، نسبت به حفظ دیگران احساس مسئشد و حال آن که اگر این وظیفه را انجام می

 فرماید: امام علی )ع( در بیانی دردمندانه میشدند.  قربان درگاه خدا محشور میم

اللَّهَ فِی دَارِ قُدْسِهِ وَ تَکُونُوا أَعَزَّ أَوْلِیَائِهِ   ا تُرِیدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوافَاِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْکِرٌ مُغَیِّرٌ وَ لَا زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أَ فَبِهَذَ

 (. 129)نهج البالغه، خطبه  مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ    عِنْدَهُ هَیْهَاتَ لَا یُخْدَعُ اللَّهُ عَنْ جَنَّتِهِ وَ لَا تُنَالُ

 

 نتیجه گیری 
سجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر براي طرح در عرصه اجتماع و  آنچه در این سطور در پی تقریرش بودیم، اثبات توانایی و ان

به کارگیري آن به مثابه ابزاري براي کنترل حکومت، گسترش خوبیها و جلوگیري از مفاسد کالن اجتماعی، سیاسی است. این ظرفیت در  

و بر همین سیاق، روش هاي اجراي جمعی آن نیز    سایه نحوه نگرش و نوع تبیین، به محاق رفته و به مصادیق جزئی و کوچك خالصه شده

مطرح نگردیده است. اس طرح امر به معروف و نهی از منکر در بستر اجتماع و خوانشی نو از شرایط آن، تکلیفی اجتماعی را بر عهده مکلفین  

ش براي فراهم آوري مقدمات کسب  قرار می دهد. وظیفه آگاهی یافتن از مسائل سیاسی، تشکیل اجتماعات براي اجراي این فریضه و تال

قدرت، که همگی آنها امروزه به منزله کارکردهاي احزاب محسوب می شود. بدین ترتیب براي اجراي امر به معروف و نهی از منکر در  

اجتماع و    موضوعات اجتماعی و سیاسی، می توان )باید( اقدام به تأسیس حزب کرد. احزابی اسالمی که از سر تکلیف و باهدف سالم سازي

 سیاست از مفاسد ریز و درشت شکل گرفته اند. 

فریضه امر به معروف و نهى از منکر تنها در تذکرات افراد عادى نسبت به بعضى گناهان جزئى خالصه نمى  از دیدگاه فقهاي شیعه،  

ساس حق و قرآن نیز از مصادیق  شود، بلکه قیام بر ضد حکومت ستمگر و تالش براى اصالح ساختار سیاسى جامعه و تشکیل حکومتى بر ا 

افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس   امر به معروف و نهى از منکر است. هرگاه در جامعه اى این فریضه مهم اجرا نشود و 

نشد و در    مسئولیت نکنند، مرگ آن جامعه حتمى خواهد بود. پس از رحلت پیامبر )ص(، به این تکلیف مهم آن چنان که شایسته بود عمل

نتیجه دین به ضعف گرایید و فاسقان و فاجران بر اوضاع مسلط شدند. در چنین شرایطى امام حسین )ع( براى برپایى این عنصر اساسى  

 دست به قیام زد.  
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سانی خود را  ماهیت امربه معروف و نهی از منکر به پدیدهاي اجتماعی می پردازد و بهترین آثار آن نیز در اجتماع انفقها معتقد ند که  

نهج البالغه می فرماید: » تمامی اعمال ارزشمند، حتی جهاد در راه خدا در    374نشان می دهد به طوري که حضرت علی )ع( در حکمت

مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر چیزي نیست « که به عنوان اصل در نظارت همگانی یا ضمانت اجراي احکام اسالمی مطرح می  

سبحان عالوه بر اینکه همه پیش بینی هاي الزم را براي اجراي احکام نورانی اسالم مشخص فرموده است، نظارت بر اجراي آن  خداوند  .شود

را به عهده خود افراد جامعه اسالمی نهاد تا هر مسلمانی با امر به معروف و نهی از منکر در اجراي صحیح احکام اسالم کمك و مساعدت  

رت امام محمد باقر)ع( در این باره می فرماید: » امر به معروف . نهی از منکر راه پیامبران و روش صالحان است،  الزم را معمول دارند. حض 

 فریضه بزرگی که به سبب آن واجبات برپا می شود 

 

 ب( پیامدهای اجتماعی شیوع مفاسد 
 فرماید: پیامبر اکرم می

: 11، ج1411عاملی،    اً لَمْ یَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا، وَ فَاِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِیَةً وَ لَمْ یُغَیَّرْ عَلَیْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّة )حر بِهَا الْعَبْدُ سِرّ  إِنَّ الْمَعْصِیَةَ إِذَا عَمِلَ

407.) 

گران جلوي آن را  رساند، ولی اگر همان گناه را آشکار انجام دهد و دیاي پنهانی و مخفیانه گناه کند، تنها به خود ضرر میاگر بنده 

 رساند. نگیرند، به همه ضرر می

افراد دیگر هم تأثیر می افراد دیگر تأثیر میپذیرد و هم بر اجتماانسان هم از اجتماع و  این تأثیر و تأثر، هم در جهت  گذارد.  ع و 

فحشا وجود نداشته باشد یا حداقل پیدا  ها. بناي اسالم بر آن است که محیط جامعه، پاک باشد و گناه و  هاست و هم در جهت بديخوبی

هاي روحی و  نباشد و در مقابل، تقوا و پاکی و خوبی در جامعه ظهور داشته باشد تا افراد در جوي آرام و محیطی پاک رشد یابند و ناپاکی

هان در همین راستاست. پوشاندن  روانی، زمینه رشد پیدا نکند. دعوت اسالم به پوشاندن گناهان افراد و مبارزه با غیبت و افشا کردن گنا

گناه یعنی جلوگیري از گسترش دایره فساد گناه و محدود کردن آن شخص گناهکار، و افشا کردن گناه یعنی کمك به گسترش دادن دایره  

 فساد و گناه و دعوت دیگران به انجام آن.  

کنند، جزو کسانی دانسته که »دوست دارند  معه منتشر میزنند و این تهمت را در جا قرآن کسانی را که به زنان پاکدامن تهمت زنا می

 (.19فساد و فحشا در بین جامعه مؤمنان رواج یابد.« )سوره نور، آیه  

 فرماید: امام صادق )ع( در ذیل این آیه می

شمارد. با دقت و آنان میقرآن کریم در آیات فراوانی به سرگذشت اقوام گذشته اشاره کرده و رواج گناه و ظلم و ستم را عامل عذاب 

 یابیم که رواج گناه در جامعه، باعث نزول بالي آسمانی و هالکت است. توجه در این آیات در می

 (.165یابند )سوره اعراف، آیه  تفاوت نباشند و به نهی از منکر بپردازند، از عذاب و هالکت نجات میآنها که در مقابل فساد و گناه بی

تفاوت نباشند و با  سرنوشت اقوام گذشته براي آن است که امت اسالمی در برابر شیوع گناهان در جامعه بی  فلسفه یادآوري فراوان

 احساس مسئولیت، در برابر گناهکاران بأیستد.

 ها و برکات زوال نعمت

د، بلکه شیوع هر گناه اثر  گردها میها و زوال نعمتها، از بین رفتن ملتفراگیر شدن مفاسد در جامعه، نه تنها موجب انقراض تمدن

خاصی در پدید آمدن یك مصیبت و گرفتاري در سطح جامعه دارد، که این بال، کیفر دنیوي آن گناه است. امام محمد باقر )ع( از رسول  

 کند که فرمود: خدا )ص( روایت می

 اگر به پنج چیز برخورد کردید از آنها به خدا پناه برید، زیرا: 

 شود. هاي جدیدي که در گذشتگان سابقه نداشته، پدیدار میشود، مگر آن که طاعون و بیماريلنی نمیاي که فحشا عدر جامعه

 کنند مگر آن که به قحطی مبتال شوند، مخارج زندگی برایشان سنگین گردد و حکام بر آنها ستم خواهند کرد. کم فروشی نمی

 بارید. گر چهارپایان نبودند به طور کلی باران نمیشوند، و اپردازند، مگر آن که از باران محروم میزکات نمی

 شان را بگیرد. کند، تا اموال و سرمایهمیه خداوند، دشمن را بر آنها مسلط  کنند، مگر آن کعهد و پیمان خدا و پیامبر )ص( را نقض نمی

-513:  11،  ج1411دهد )حر عاملی،  یمها قرار  جامعه آنکنند، مگر آن که خداوند سختی و دشواري در  بر غیر دستور خدا حکم نمی
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تواند وجود داشته باشد و همانطور که  پس همان طور که براي حوادث، علل و عوامل مادي وجود دارد، علل و عوامل دنیوي نیز می

واند زمینه زوال آنها را به وجود  تتواند زمینه نزول برکات بیشتر از سوي خداوند را فرآهم آورد، اعمال ناشایسته هم میها میرفتار نیك انسان

 آورد: 

 (. 96)سوره اعراف، آیه  بُوافَأَخَذْنَاهُمْ بِمَاکَانُوایَکْسِبُونَ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاِء وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْکَذَّ

ها تکذیب کردند ما هم به واسطه رفتارشان  گشودیم ولی آنها و زمین را بر آنها می قوا داشتند، برکات آسمانها ایمان آورده و تاگر ملت

 آنها را مؤاخذه کردیم. 

 در اینجا مناسب است با دلیل این »سنت الهی« از زبان عالمه طباطبایی آشنا شویم: 

مانند اعضاي یك بدن، بیماري و صحت هر عضو در دیگري تأثیر  جهان هستی با اجزاي گوناگون آن، واحدي به هم پیوسته است که  

باشند. این واحد به هم پیوسته آن گونه که قرآن کریم بیان کرده است، در جهتی که  دارد و در مجموع، داراي هماهنگی و همکاري می

شود و  اثر آن در دیگر اجزا نیز ظاهر می  خداوند برایش مقدر فرموده، در حال تکاپو و پیشروي است، و اگر از مسیر صحیح منحرف شود.

شود، بلکه اسباب دیگري  چنانچه این انحراف استمرار یابد و از آن جلوگیري نشود، نه تنها خود آن بخش، از گردونه تکامل و ترقی خارج می

 (.195-196:  8، ج  1387شوند )طباطبایی،  که با او در پیوند و ارتباطند دچار مشکل و گرفتاري می 

شود و هیچ کسی از آن استثنا نشده است. از این رو، اگر امتی از مسیر فطرت و سعادت انسانی  ن سنت الهی، شامل انسان نیز میای

که در متن آفرینش براي او قرار داده شده منحرف شود، این فساد، آثار مخربی در اسباب مرتبط با او خواهد داشت و در نتیجه باعث بروز  

ر جامعه، به هم خوردن روابط سالم اخالقی، از دست رفتن عواطف و وقوع حوادث طبیعی از قبیل خشکسالی، سیل،  اختالف و درگیري د

شود، تا انسان را از غلفت به هوشیاري وادارد و او را به مسیر فطري باز گرداند. در این آیه تأمل کنید که خداوند  صاعقه، قحطی، زلزله و... می

 فرماید: می

 (.41)سوره روم، آیه    سَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَ

ها  د بداندهندهند پدید آمد تا خداوند مقداري از کیفر آنچه را انجام میفساد در دریا و خشکی و به واسطه آنچه مردم انجام می

 بچشاند چه بسا که برگردند. 

شود، چه فسادهایی که در ارتباط با  دهند، باعث فساد در خشکی و دریا میشود، گناهانی که مردم انجام میاز این آیه استفاده می

اع جوي و طبیعی به  انسان است، مثل پیدایش جنگ و از بین رفتن امنیت و چه فسادهایی که در ارتباط با انسان نیست، مثل تغییر اوض

 رساند. اي که به انسان آسیب میگونه

 این حقیقت به گونه دیگري در آیه زیر نیز آمده است: 

 (. 30وَ مَا أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ )سوره شوري، آیه  

 گذرد. دهید و خداوند از کیفر بسیاري از اعمالتان میت که انجام میرسد، به واسطه اعمالی اسهر مصیبتی که به شما می

 (. نیز ناظر بر همین قانون کلی است. 11آیه »إِنَّ اللَّهَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ«)سوره رعد، آیه  

و گناه در بین آنان رواج پیدا کرد و در پی آن بالهاي زمینی و آسمانی    هاي بسیار داشتند، ولی ظلمهایی که نعمتآري، چه بسیار امت

هاي  مند بود، زمینشمار خداوند بهرههاي بیانگیزي از این دست است. این قوم از نعمتبر آنان نازل شد. داستان قوم »سبا« تابلوي عبرت 

داد. تا شهرها و روستاها آباد بود.  شد و محصول فراوان میمی  شان به وسیله سد مارب سیرابکشاورزي حاصلخیز در شرق و غرب سرزمین 

ولی این قوم از شکر خدا روي برتافتند، کفر ورزیدند، به خود ظلم کردند و پیرو شیطان شدند، در نتیجه سیل ویرانگر سدشان را شکست و  

 هایشان را از بین برد و شهرهایشان را ویران ساخت. محصوالت و زمین

 

 گیری نتیجه  
شود این است که با ترک امر به معروف ونهی از منکر؛ اعتقادات  اي که از آیات و روایات در خصوص عواقب نهی از منکر فهمیده می نکته

می یابد که عده زیادي از اعضاء جامعه دیگر دلیلی براي کنترل خود و پرهیز  به سستی گذاشته ودر آن حد کاهش    مذهبی اعضاء جامعه رو

شود. به عبارتی دیگر ترک امر به معروف و یا تضعیف آن در جامعه بینند. بدین ترتیب جامعه در معرض خطر انهدام روبرو می از گناه نمی

شود. و این به نوبه خود تمام  سیل انجام منکرات در جامعه آغاز می خطري خانمان برانداز است، در نتیجه ترک امربه معروف ونهی ازمنکر  

کند. به عبارت دیگرترک این فریضه موجب خواهد شد که حساسیت انجام منکرات نزد افراد جامعه پایین آمده  بخشهاي جامعه را تهدید می 

ارتکاب منکرات در جامعه هموار شد، موجب خواهد شد که  وکم کم اعتبار شرعی و قانونی را نزد مردم از دست بدهند. وقتی راههاي انجام و

هاي مذهبی وتعهدات اخالقی انسانها کم رنگ تر شود، انواع انحرافات ومنکرات وکارهاي خالف و نامشروع در جامعه روي دهد،  پایبندي 
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هاي نظام اجتماعی را از بین  نتیجه ریشه  سپس این انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل شوند و تمام شئون جامعه را فرا گیرند و در

 شود. هاي اخالقی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی بی معنا وبی نتیجه می ببرند. تحت این شرایط پایه
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