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مقدمه
ــى از اصول عملى  ــروف» و «نهى از منكر» يك «امر به مع
ــريف ترين فرائض اسالم  ــت و جزء باالترين و ش اسالم اس
ــت. «امر به معروف» كليد خوبيهاست و ماهيت نيكى و  اس
ــت و «نهى از منكر» چراغ تابنده اى است كه  نيك آورى اس

ماهيت نيكى و ضد پليدى دارد .  
ــرزمين جان  «نهى از منكر» بارش قطرات زالل باران بر س
گنهكار است كه شعله هاى معصيت را خاموش مى سازد و به 
گسترش تيرگيهاى قلبش پايان مى بخشد و چنين ويژگيهايى 
ــت كه اين دو فريضه نورانى را بر ساير فرائض امتيازى  اس
بزرگ بخشيده است . زيرا در قرآن مجيد و اخبار نبوى(ص) 

ــار ائمه طاهرين(ع) و كالم بزرگان و علماى دين و در  و آث
مكتب فقهى با صراحت و تأكيد آمده و مورد بحث و گفتگو 

و تحقيق قرار گرفته است.    

جايگاه «امر به معروف» و «نهى از منكر»
الف) جايگاه «امر به معروف» و «نهى از منكر» در مكتب 

اسالم 
ــه «امر به  ــالم ب ــه در مكتب مقدس اس ــى ك ارزش و اهميت
ــان را  ــت و انس ــده اس ــروف» و «نهى از منكر» داده ش مع
ــته است،  ــئول دين خويش دانس ــئول يكديگر و نيز مس مس
ــر اديان و مكاتب ، يا وجود ندارد و يا چنان اهميتى  در ديگ

قدسيه سادات هاشمى دوالبى
كارشناس ارشد فلسفه و حكمت اسالمى

 و مربي دانشگاه آزاد اسالمى واحد ورامين پيشوا

چكيده
 بدون شك هيچ مكتب و آيينى به اندازه اسالم براى فريضه «امر به معروف» و «نهى از منكر»  اهميت ويژه قائل نيست 
ــا جايى كه «امر به معروف» و «نهى از منكر» را زير بناى عرصه هاى اجتماعى ، اخالقى ، مذهبى ، اعتقادى ، اقتصادى،  ت

فرهنگى ، سياسى ، نظامى و غيره مى داند .  
اسالم اين دو حكم بزرگ الهى را در رديف واجبات قرار مى دهد و بر مسلمانان  فرض مى داند كه با تشكيل هسته هاى 
ــازنده جامعه از هيچ كوششى دريغ نورزند و نگذارند كه گرد و  ــتاى پياده كردن اين عمل زيربنايى و س اجرايى در راس

غبار فراموشى بر چهره آن بنشيند .  
ــرايط و  ــام و مراتب و ش ــنايى با جايگاه «امر به معروف» و «نهى از منكر» در قرآن و اقس هدف از نگارش مقاله ، آش

شناخت و ابزار آن است.

كليدواژه  ها : امر، نهى، معروف، منكر.

امر به معروف 
و نهى از منكر 

در قرآن
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برايش قائل نشده اند .  
ــگاه رفيع و بلند مرتبه اى  ــالمى نيز از جاي در بين اصول اس
ــت ويژه حق تعالى و  ــت و مورد توجه و عناي برخوردار اس

پيشوايان دينى(ع) مى باشد: 
ــر به معروف» و «نهى از منكر» از برترين و واالترين  1.«ام

فرائض الهى است .  
ــيره  ــى از منكر» راه انبيا و س ــروف» و «نه ــر به مع 2.«ام

صالحان است .  
3.«امر به معروف» و «نهى از منكر» از صفات مؤمنان و در 

رديف ايمان به خداوند، نماز و زكات قرار دارد .  
ــوَن  ــِر َوُتْؤِمُن ــِن الُْمْنَك ــْوَن َع ــُروِف َوَتْنَه ــُروَن بِالَْمْع «...َتْأُم

(1).«... ِ بِاهللاَّ
4.نگهدارنده دين و پاسدار ارزشهاى مكتبى است .

«بها تقام الفرائض...».
واجبات دينى، به وسيله «امر به معروف» و «نهى از منكر» 

عملى مى شوند.
ــتند كه امر به معروف  5.بهترين فرد و بهترين امت، آنان هس

و نهى از منكر مى كنند .
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن  «ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ

الُْمْنَكِر...».(2) و غيره.(3)

ــگاه «امر به معروف» و «نهى از منكر» در جامعه  ب) جاي
اسالمى(بعد تاريخى) 

ــر گرامى  ــالم - پيامب ــدر اس ــالمى  - از ص ــه اس در جامع
ــوايان  ــان و نيز پيش ــاران و اصحاب ايش ــالم(ص) و ي اس
ــوم(ع) از «امر به معروف» و «نهى از منكر» در جهت  معص
پاسدارى از اصول مكتب ، به مثابه مؤثرترين ابزار و تكليف 
الهى، بهره گرفته اند، مسلمانان آن را وظيفه الهى خود دانسته 
ــه اجراى اين فريضه بزرگ پايبند بوده و اهميت خاصى  و ب

براى آن قائل بوده اند. 
ــدون ضوابط  ــك جريان عمومى و ب ــن كار به صورت ي اي
ــوم و چهارم  ــكيالتى انجام مى گرفت  تا اينكه در قرن س تش
ــر به معروف»  ــژه اى كه عهده دار «ام ــكيالت وي قمري، تش
ــبه»  ــيس گرديد كه «دايره حس و «نهى از منكر» بود، تأس
ناميده مى شد . تاريخ دقيقى از آغاز اين تشكيالت در دست 

نيست .  
شهيد مطهرى در اين باره اظهار داشته اند: 

ــال پيش ، تقريبًا اين اصل(4) در جامعه  «در حدود هزار س
اسالمى و حكومت اسالمى داير و تشكيالتى به وجود آورده 
كه در تاريخ اسالم ، آن دائره ، «دايره حسبه» يا «احتساب» 
ناميده مى شود و قرنها ادامه يافت . من تاريخ پيدايش «دايره 

ــبه» را نمى دانم(5)  كه از چه زمانى پيدا شده و به اين  حس
نام، ناميده شده ، ولى قدر مسلم اين است و شواهد تاريخى 
ــت و على  ــت مى كند كه در قرن چهارم قمرى بوده اس دالل
ــد . اين دايره به  ــده باش ــوم قمرى پيدا ش الظاهر در قرن س
عنوان «امر به معروف» و «نهى از منكر» درست شده و پايه 

دينى داشته است و از شئون حكومت بوده است».(6) 

معناى «امر به معروف» و«نهى از منكر»
الف) «امر» و «نهى» از نظر لغت

«امر» داراى دو معنى است: 
ــه صورت «امور»  ــاى كار و چيز ، در اين معنا ، ب ــه معن 1. ب
جمع بسته مى شود و فعل و صفت از آن مشتق نمى گردد . در 

آياتى از قرآن به همين معنى استعمال شده است مانند:
ــورت  ْمِر...»؛(7) «در كارها با آنان مش ــاِوْرُهْم ِفي اْألَ «...َوَش

كن».
ــه خدا  ــا ب ــه كاره ــوُر»؛(8) «هم ــُع اْألُُم ِ ُتْرَج ــى اهللاَّ «...َوِإلَ

بازمى گردد».
ــان ، برانگيختن به چيزى ، اگر به  ــتور و فرم 2. به معناى دس
ــت . و فعل(مانند: أمر  ــد، جمع آن «أوامر» اس اين معنا باش
يأمر...) و صفت(مانند آمر و مأمور ...) از آن مشتق مى گردد 
و در آياتى از قرآن در اين معنى استعمال شده است مانند:

ــِط...»؛(9) «بگو ، پروردگارم به قسط و  «ُقْل َأَمَر َربِّي بِالِْقْس
عدل فرمان داده است».

ــاُه...»؛(10) «خداوند فرمان داده  ــُدوا ِإالَّ ِإيَّ ــَر َأالَّ َتْعُب «...َأَم
است كه جز او را نپرستيد».

َمانَاِت ِإلَى َأْهِلَها...»؛(11) «همانا  وا اْألَ َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ «ِإنَّ اهللاَّ
ــما فرمان مى دهد كه امانتها را به اهل آن  خداوند به ش

بازگردانيد».
ــود از كلمه « امر به معروف» ، معنى  و مقص

دوم است .   
«نهى»(12) به معنى «بازداشتن و منع 

كردن از چيزى» مى باشد .  
ــِه َونََهى  ــاَف َمَقاَم َربِّ ــْن َخ ــا َم «َوَأمَّ
ــِإنَّ الَْجنََّة ِهَي  ــَوى، َف ــَس َعِن الَْه النَّْف
الَْمْأَوى»؛(13) «آن كسى كه از مقام 
ــد و نفس خود را  پروردگارش بترس

از هوا و هوس باز دارد ، بهشت جايگاه 
اوست».

ــاِء  الَْفْحَش ــِن  َع ــى  َتْنَه َة  ــالَ الصَّ «...ِإنَّ 
َوالُْمْنَكِر...»؛(14) «همانا نماز (انسان نمازگزار را) 

از زشتيها و منكرات باز مى دارد».
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ــردن يكديگر  ــل ، به معناى نهى ك ــى» از باب تفاع «تناه
است .  

ــا َكانُوا  ــَس َم ــوُه لَِبْئ ــٍر َفَعُل ــْن ُمْنَك ــْوَن َع ــوا َال َيَتَناَه «َكانُ
ــتى كه انجام مى دادند ،  ــوَن»؛(15) «آنها از اعمال زش َيْفَعُل

يكديگر را نهى نمى كردند».
ب) «معروف» و «منكر» از نظر لغت

ــده» از ماده  ــناخته ش ــت به معنى «ش ــروف» در لغ «مع
«عرف» است.

«منكر» در لغت  به معنى «ناشناس شده» از ماده «انكار» 
است .  

ــده و  ــناخته ش ــب كارهاى نيك، امورى ش ــن ترتي به اي
ــت و ناپسند، امورى ناشناس معرفى شده اند .  كارهاى زش
زيرا فطرت پاك انسانى با دسته اول آشنا و با [گروه] دوم 

ناآشناست.(16) 
ــروف» به عملى گفته  ــت: «مع در مفردات راغب آمده اس
ــرع نيكويى اش شناخته شده  ــود كه از راه عقل يا ش مى ش

باشد .  
«منكر» به كارها يا عملى گفته مى شود كه به واسطه عقل 

يا شرع نيكويى اش انكار شده است.(17)
طبرسى نيز  مشابه همين تعريف را ذكر كرده است: مقصود 
ــرع بدان فرا  ــت كه عقل و ش از معروف همان «حق» اس
ــد . برخالف منكر  مى خوانند ، چون آن را صحيح مى شناس
ــه نمى توانند آن را  ــرع از آن بيزارند، چرا ك ــه عقل و ش ك
ــه را كه بتوان صحيح و جايز  ــمارند ، پس هرچ صحيح بش
ــمرد، «معروف» و هرچه را كه نتوان چنين معرفى  ش
ــت.(18) در  ــبت بدان پيدا كرد «منكر» اس نس
ــروف» اين گونه  ــن نيز «مع مجمع البحري
تفسير شده است: «معروف» نام فراگير 
ــه مصداق  ــت ك ــراى هر چيزى اس ب
ــى و نزديكى به خداوند  اطاعت اله
ــت و نيكى به مردم شناخته شده  اس

باشد.(19)
ــت:  ــده اس ــرآن آم ــوس ق در قام
«معروف» كار يا گفتارى است (عمل 
يا قول) كه شريعت آن را تصديق كند و 

مطابق عقل و فطرت سالم باشد. 
«منكر» نقطه مقابل معروف است ، هركارى كه 
ــرع آن را زشت و ناپسند بداند و مطابق با عقل و  ش

فطرت سالم نباشد.(20) 
ــد: «معروف» اسم جامعى است  ابن اثير در النهايه مى نويس
براى همه چيزهايى كه از اطاعت و تقّرب به خدا و احسان 

ــناخته مى شود و هر چيزى كه در شرع رجحان  به مردم ش
ــت و هرچيزى كه شرع آن  دارد . «منكر» ضد معروف اس

را تقبيح كرده و مكروه شمرده است.(21)
ج) معناى «امر به معروف» و «نهى از منكر»

شهيدثانى(ره) ، در توضيح مفهوم «امر به معروف» و «نهى 
از منكر» گفته است: 

ــوًال أو فعًال  ــو المحل على الطاعة ق ــر بالمعروف ، ه «االم
ــل المعاصى قوًال أو  ــن المنكر ، هو المنع من فع و النهى ع

فعًال»؛(22) 
ــروى از اوامر  ــروف وادار كردن ديگران به پي ــر به مع «ام
ــد يا به عمل ، و نهى از منكر ،  ــت، زباني باش پروردگار اس
ــدن از انجام گناهان است، آن هم به زبان باشد يا  مانع ش

به عمل».
مير شريف جرجانى در اين مورد مى نويسد: 

ــاد الى المراشد(23) المنجيه و  «االمر بالمعروف هو االرش
ــريعه و ... قيل:  النهى عن المنكر الزجر عما اليالئم فى الش
األمر بالمعروف امر بما يوافق الكتاب و السنة و النهى عن 

المنكر نهى مما تميل اليه النفس و الشهود»؛(24)
«امر به معروف ، ارشاد و راهنمايى به راه هاى نجات بخش 
ــت كه با  ــتن از امورى اس ــى از منكر بازداش ــت و نه اس
ــازگارى ندارد و ... گفته اند امر به معروف، امر  ــريعت س ش
ــنّت است و نهى  ــت به آنچه مطابق كتاب و س و فرمان اس
ــتن از چيزهايى است كه نفس و شهوت به  از منكر بازداش

آن تمايل دارند».
ــريعت، فقط  ــر ، در ش ــه آيا ، منك ــل توجه اينك ــه قاب نكت
ــا عالوه بر  ــان» اطالق مى گردد و ي ــر «معاصى و گناه ب
ــود، در فقه ، محل  ــامل «مكروهات» نيز مى ش معاصى ، ش
ــن تعريفى كه از  ــت، بنابراي ــده اس بحث و گفتگو واقع ش
ــر گرديده ، تصريح  ــورد «منكر» ، ذك ــهيدثانى(ره) در م ش
ــود  ــه «منكر» فقط بر معاصى و گناهان گفته مى ش دارد ك
ــريعت، همان  و به عبارت صحيح تر ، مراد از «منكر» در ش
ــتن از  ــت و نهى از منكر يعنى بازداش ــت و گناه اس معصي

گناه .  
ــه اينكه «منكر» ،  ــى داللت مى كند ب ــى تعريف جرجان ول
ــامل  ــت و هر دو را ش ــم از محّرمات و مكروهات اس اع

مى گردد .  

ريشه هاى فطرى و غريزى
ــود را به  ــخ، فرزندان خ ــادران در طول تاري ــدران و م پ
ــته و از كارهايى نهى كرده اند . مسئله امر و  كارهايى واداش
نهى و تشويق و هشدار ، ريشه در درون هر انسانى دارد و 
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مربوط به زمان و مكان و يا نژاد و منطقه خاصى نمى شود 
و هر مسئله اى اين گونه فراگير باشد، نشان از فطرى بودن 

آن دارد.
ــا و انحرافها،  ــاد در برابر خطر ه ــدار و اخطار و فري هش

مخصوص انسان نيست .  
در قرآن مى خوانيم: 

«سليمان با لشكر خود حركت مى كرد تا به وادى مورچگان 
رسيدند ، مورچه اى گفت: اى مورچگان! به خانه هاى خود 
ــما را ناآگاهانه پايمال  ــليمان و لشكريانش ش برويد تا س

نكنند».(25)
«و هنگامى كه  هدهد در پرواز خود از فضاى كشور سبأ 
ــيد  ــد و دريافت كه مردم خورش ــه انحراف مردم ش متوج
پرستند، نزد حضرت سليمان آمد و از اين انحراف شكايت 

كرد».(26)
ــوزى براى ديگران ،  بنابراين فرياد در برابر انحراف و دلس
ــت ، بلكه ريشه اى  ــئله اى فطرى براى انسانهاس نه تنها مس

غريزى در حيوانات نيز دارد.(27)

دايره «امر به معروف» و «نهى از منكر»
اين دو امر دايره وسيعى دارند و «معروف» تنها در محدوده 
عبادت و يا نيكى به مردم، خالصه نمى شود . اسالم از باب 
ــته است موضوع «امر به معروف» و «نهى از  اينكه نخواس
منكر» را به امور معيّن محدود كند ، از كلمه عام «معروف» 
ــر و نيك و نقطه مقابلش«منكر» هر كار  يعنى هر كار خي

زشتى استفاده كرده است.(28)
پس «معروف» شامل همه واجبات و مستحبات مى شود ، 
ــتحبات ، مستحب  البته امر به واجبات ، واجب و امر به مس
است. «منكر» نيز شامل همه افعال حرام و مكروه مى شود 
با اين بيان كه نهى از محرمات واجب و نهى از مكروهات 

مستحب است .  

اقسـام و مراحل «امر بـه معروف» و «نهى 
از منكر»

«امر به معروف» و «نهى از منكر» از جهات و ديدگاه هاى 
ــى از آن موارد  ــى دارد و برخ ــام گوناگون ــف ، اقس مختل

عبارتند از: 
ــتحب: چنانچه «معروفى» كه ترك شده،  1) واجب و مس
ــب» و اگر آن «معروف»،  ــد ، امر به آن « واج واجب باش
ــتحب» خواهد بود  و  ــد، امر به آن «مس ــتحب» باش «مس
ــد نهى از آن «واجب» و اگر آن  «منكر» اگر «حرام» باش

مكروه باشد، نهى از آن «مستحب» خواهد بود.(29)

ــر به معروف» و «نهى از منكر» كه به «حقوق اهللا»  2) «ام
يا «حقوق الناس» يا «مشترك بين اين دو» باشد. 

ــت: «اما االمر  ــلطانيه ، آمده اس ــكام الس ــاب االح در كت
ــامه، احدها، ما تعلق بحدود  ــم ثالثه أقس بالمعروف فينقس
اهللا ، الثانى، ما تعلق بحقوق اآلدميين ، الثالث ، ماكان مشتركًا 

بينهما».(30)
ــت ، آنچه مخصوص حقوق  آنچه مربوط به حدود الهى اس
ــدود الهى و حقوق  ــترك در بين ح ــت ، آنچه مش مردم اس

مردم است.
«نهى از منكر» نيز به همين سه قسم تقسيم مى شود .  

ــى از منكر» اخالقى: مقصود  ــر به معروف » و «نه 3) «ام
«معروفها» و «منكرهايى» است كه جنبه اخالقى دارند .  

ــفارش به  ــى مانند توصيه و س ــروف» اخالق ــر به مع «ام
«تهذيب نفس» و پااليش درون ، محاسبه نفس و «نهى از 
ــخن چينى ،  منكر» اخالقى ، مانند نهى از غيبت، تهمت، س

حرص ، طمع ، خودپسندى و غرور و غيره .  
ــى از منكر» فرهنگى: مقصود  ــر به معروف» و «نه 4) «ام
ــى» معناى عام آن ، يعنى مجموعه آداب ،  از كلمه «فرهنگ
ــى و تربيتى مى باشد. ــهاى آموزش ــنتها و افكار و روش س

 (31)
5) «امر به معروف» و «نهى از منكر» اجتماعى.

6) «امر به معروف» و «نهى از منكر» ادارى.
«امر به معروف» و «نهى از منكر» دو مرحله دارد:(32)

ــت به تنهايى  ــه فردى»: كه هر كس موظف اس 1) «مرحل
ناظر اعمال ديگران باشد. 

ــته جمعى»: امتى موظفند براى پايان دادن  2) «مرحله دس
ــت هم بدهند و با  ــت به دس ــامانيهاى اجتماع دس به نابس

يكديگر تشريك مساعى كنند .  
ــت و چون جنبه فردى  ــمت اول وظيفه عموم مردم اس قس
ــت . اما  ــه توانايى فرد اس ــعاع آن محدود ب ــًا ش دارد طبع
ــكل واجب كفايى به خود مى گيرد و چون  قسمت دوم ش
جنبه دسته جمعى دارد و شعاع قدرت آن وسيع و طبعًا از 

شئون حكومت اسالمى محسوب مى شود. 
ــكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوى حق از  اين دو ش
ــالمى محسوب مى گردد و مسئله  شاهكارهاى قوانين اس
تقسيم كار را در سازمان حكومت اسالمى و لزوم تشكيل 
ــازمانهاى  ــر وضع اجتماعى و س ــروه نظارت» ب يك «گ

حكومت مشخص مى سازد .  
ــالمى (و امروز در پاره اى از  ــابق بر اين در ممالك اس س
ــالمى ، مانند حجاز) تشكيالتى مخصوص  ــورهاى اس كش
مبارزه با فساد و دعوت به انجام مسئوليتهاى اجتماعى به 
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نام «اداره حسبه»(33) و مأموران آن به نام «محتسب» و 
ــته است كه مأمور بودند  يا «آمرين به معروف» وجود داش
ــت كارى در  ــاد و زش با همكارى يكديگر ، با هرگونه فس
ــاد در دستگاه حكومت  ميان مردم و يا هرگونه ظلم و فس

مبارزه كنند و مردم را به كارهاى نيك تشويق نمايند .  

امر به معروف يك وظيفه عقلى يا تعبدى؟
1) جمعى از دانشمندان اسالمى معتقدند كه وجوب اين دو 
ــده و عقل فرمان نمى دهد  وظيفه تنها با دليل نقلى ثابت ش
ــه زيانش تنها متوجه  ــان ديگرى را از كار بدى ك كه انس

خود اوست بازدارد .  
ــا توّجه به پيوندهاى اجتماعى و اينكه هيچ كار بدى  2) ب
ــانى در نقطه خاص محدود نمى شود بلكه  در اجتماع انس
ــه نقاط ديگر  ــت ب ــى ممكن اس ــد همانند آتش هرچه باش
سرايت كند ، عقلى بودن اين دو وظيفه مشخص مى شود .  

3) در اجتماع چيزى به عنوان «ضرر فردى» وجود ندارد  
ــن را دارد كه به صورت يك  ــر زيان فردى امكان اي و ه
ــان اجتماعى» درآيد و به همين دليل منطق و عقل به  «زي
ــتن محيط  افراد اجتماع اجازه مى دهد كه در پاك نگه داش
زيست خود از هرگونه تالش و كوششى خوددارى نكنند. 

در بعضى از احاديث به اين موضوع اشاره شده است. 
از پيامبراكرم(ص) چنين نقل شده كه فرمودند: 

ــى است كه با  «يك فرد گنهكار در ميان مردم همانند كس
ــود و به هنگامى كه در وسط دريا  ــوار كشتى ش جمعى س
قرار گيرد تَبَرى برداشته و به سوراخ كردن موضعى كه در 
ــت بپردازد و هرگاه به او اعتراض كنند، در  آن نشسته اس
جواب بگويد من در سهم خود تصّرف كنم! اگر ديگران او 
را از اين عمل خطرناك بازندارند، طولى نمى كشد كه آب 
ــرده و يكباره همگى در دريا  ــتى نفوذ ك دريا به داخل كش

غرق مى شوند».
ــب، منطقى بودن وظيفه  ــرم(ص) با اين مثال جال پيامبراك
ــاخته و  ــم س «امر به معروف» و «نهى از منكر» را مجّس
حق نظارت فرد بر اجتماع را يك «حق طبيعى» مى داند.

  (34)

«امـر به معروف» و «نهـى از منكر» واجب 
كفايى است يا عينى؟

از اينكه وجوب «امر به معروف» و «نهى از منكر» كفايى 
است يا عينى، بين فقها محل بحث و گفتگو است و در اين 

مورد سه نظر وجود دارد كه عبارتند از:
1) برخى مانند سيد مرتضى ، حلبى ، قاضى ، حّلى ، فاضل ، 

ــى در  ــهيدثانى ، خواجه نصيرالدين طوس ــهيد اول و ش ش
ــانى ، آن را  ــى و محقق خراس ــق اردبيل ــد» و محق «تجري
ــى كه با قيام تعداد  ــته اند به اين معن «واجب كفايى» دانس

كافى نسبت به اين امر، از بقيه ساقط مى شود.(35)
ــى و ابن حمزه و فخراالسالم  ــيخ طوس 2) برخى مانند ش
ــهيد در «غاية المراد»، آن را واجب عينى دانسته اند. و ش

(36)
ــئله را منوط به  ــراج ، مس ــد قاضى ابن س ــى  مانن 3) برخ
ــد و گفته اند در صورتى كه  ــرى مخاطب» نموده ان «اثرپذي
ــر» بكند و امر و  ــه معروف» و «نهى از منك ــى «امر ب كس
نهى او اثر بگذارد (يعنى معروف انجام گردد و منكر ترك 
شود) در اين فرض «واجب كفايى» است و وجوب آن از 
ــود. اما در جايى كه فردى يا عده اى  ديگران ساقط مى ش
ــر به معروف» و «نهى از منكر» مى نمايند و مؤثر واقع  «ام
نگردد در اين مورد، «واجب عينى»  است يعنى بر هر يك 
ــروف» و «نهى از  ــت كه «امر به مع از مكلفين واجب اس
ــر» بكنند تا وقتى كه معروف اقامه گردد و منكر ترك  منك
ــود. ــاقط مى ش ــود، كه در اين هنگام وجوب از همه س ش

(37)

«امر  به معـروف» و «نهى از منكر» واجب 
توّصلى است يا تعّبدى؟

ــت كه غرض از آن ،  مقصود از واجب توّصلى ، واجبى اس
تحقق و انجام آن در خارج است و قصد قربت در صحت 
آن شرط نيست و منظور از واجب تعبّدى واجبى است كه 
مكلف آن را بايد به قصد قربة الى اهللا انجام دهد تا امتثال 

صدق كند و از عهده او ساقط گردد .  
ــر» را ، واجب توّصلى  ــروف» و «نهى از منك ــر به مع «ام
ــر  ــالص را در آن معتب ــت و اخ ــد قرب ــته اند و قص دانس
ــاد و منكر  ــد.(38) بلكه غرض از آن را قطع فس نكرده ان
ــمرده اند، كه اين غرض كه حاصل شد  و اقامه واجبات ش
ــت.  ــته اس ــد، امتثال محقق گش و قصد قربتى در كار نباش
ــلمان به همه كارهاى خود  ــت كه مس ــزاوار اس منتهى س
ــگ عبادت بدهد و امور توّصلى را نيز به قصد قربت و  رن
اخالص بجا آورد تا از آثار اين اخالص در دنيا و آخرت 

بهره مند گردد .  

ابزار شـناخت «امر به معـروف» و «نهى از 
منكر»

ــيله  ــناخت «معروف» و «منكر» چند ابزار و وس براى ش
وجود دارد كه مهم ترين آنها عبارتند از: 
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ــاختمان روحى انسان را به گونه اى  1) فطرت: خداوند س
آفريده است كه او با «فطرت» خود «زشتى» و «زيبايى» 
ــخيص مى دهد . در اين مرحله  و «خوبى» و «بدى» را تش
«آگاهى» به وسيله القاى علم از بيرون صورت نمى گيرد ، 
ــان مى جوشد كه در  ــناختها از درون انس بلكه اين گونه ش
ــان به الهامات  ــيارى از تجهيز انس كالم الهى در آيات بس

فطرى سخن گفته است .  
اَها، َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها».(39) «َونَْفٍس َوَما َسوَّ

ــم مى خورد ؛  ــان و اعتدال آن قس ــن آيه به روح انس در اي
ــه آن الهام كرده  ــتيها و پاكيها را ب روحى كه خداوند، زش

است .  
ــنگر راه و  ــانى ، روش ــل: عقل نيز در وجود هر انس 2) عق
ــت و آدمى مى تواند در پرتو  ــوى كمال اس هادى او به س
ــيارى از خوبيها و بديها را  ــت اين نعمت گرانبها، بس هداي

بشناسد ، از بديها احتراز كند و به خوبيها گرايش يابد .  
ــناخت خوبى و بدى به كمك  ــرع نيز در ش ــرع: ش 3) ش
انسان مى آيد و هيچ كس در تشخيص خوب و بد كارها و 
ــيم برنامه كلى براى زندگى، نمى تواند خود را بى نياز  ترس

از «دين» بداند زيرا: 
ــائل  ــت كه تمام مس ــيم يك طرح كلى اس الف) دين، ترس
ــخص انسان را دربر مى گيرد و منطبق بر مصالح  زندگى ش

زندگى بشر است .  
ــان موجودى اجتماعى است و زندگى اجتماعى ،  ب) انس
ــئله و مشكل برايش به وجود مى آورد كه بايد  هزاران مس
ــش را در مقابل همه آنها روش  ــه آنها را حل و تكليف هم

كند .  
ــد دارد و نبايد خوبيها و بديها را  ــان زندگى جاوي ج) انس
ــى دنيا در نظر بگيرد . بنا براين  تنها در دايره محدود زندگ
ــبت به زشتى و زيبايى هر كارى بايد آثار  در قضاوت نس
ــبت به روح جاودانه خود و زندگى بعد از مرگ  آن را نس
نيز در نظر داشته باشد و روشن است كه «عقل» نسبت به 

آن زندگى هيچ گونه تجربه اى ندارد.(40)
4) عرف و اجتماع: براى آنان كه داراى موقعيت اجتماعى 
ــر معيارهاى عقلى و  ــتند، «معروف و منكر» عالوه ب هس
ــز دارد . افرادى  ــاى اجتماعى و عرفى ني ــرعى ، معياره ش
ــناخته  ــه در جامعه به عنوان مظهر دين و منادى تقوا ش ك
ــان ، به  ــانى كه احترام و آبرويش ــوند و همچنان كس مى ش
ــت، در رفتار خود  ــالمى پيوند خورده اس حيثيت نظام اس
ــالم به «حفظ اعتقادات  ــتورات كلى اس بايد عالوه بر دس

دينى» مردم نيز توجه داشته باشند .  

شـرايط وجوب «امر به معروف» و «نهى از 
منكر»

ــر به معروف» و «نهى از  ــالم،(41) وجوب «ام  فقهاى اس
منكر» را مشروط  به چهار شرط دانسته اند كه در صورت 
تحقق همه اين شروط ، «امر به معروف» و «نهى از منكر» 
ــورت وجوبى پيدا  ــد و در غير اين ص ــب خواهد ش واج

نمى كند . اين چهار شرط عبارت است از: 
ــر و ناهى) به «معروف» و «منكر» 2) احتمال  1) علم(آم
تأثير امر و نهى 3) اصرار بر استمرار گناه از سوى عاصى 

4) عدم ترتب مفسده بر امر و نهى .(42)

مراتب «امر به معروف» و «نهى از منكر» 
مراتب سه گانه «امر به معروف» و «نهى از منكر» عبارتند 

از:
1) اظهار رضايت يا تنّفر قلبى: اصل احساس حسرت در 
ــاهده منكر در قلب  ــاس نفرت با مش قبال معروف و احس
ــلمانى امرى طبيعى است و بايد باشد، ليكن اظهار  هر مس
اين مسرت يا نفرت ، اولين مرتبه «امر به معروف» و «نهى 
ــه از «امر به معروف»  ــت كه براى اين مرحل ازمنكر» اس
ــراى برانگيختن ديگران و وادار كردن آنان به كار نيك با  ب
ــاش و شاداب برخورد كند و در مقابل، ناهى  چهره اى بّش
ــاهده كسى كه كار زشتى از او  ــتى با مش از منكر نيز بايس
ــرزده يا مى زند، چهره درهم كشد و روى ترش كند كه  س

شخص و ديگران را بفهماند.
ــر درجاتى هم  ــن مرحله از نهى از منك ــن براى اي بنابراي
ذكر شده كه عبارتند از: چشم بستن، چهره درهم كشيدن، 
روى گرداندن، پشت كردن، دورى كردن و خارج شدن از 

مجلس گناه ، ترك رفت و آمد و غيره .(43)
ــيله القاى  ــاده ترين وس ــر و نهى گفتارى: گفتار ، س 2) ام
ــان بدين وسيله بهتر مى تواند  پيام به مخاطب است و انس
ــازد . گفتار ها از نظر  مخاطب را از منظور خويش آگاه س
ــدت باهم متفاوتند لكن در اغلب موارد، سخنى  نرمى و ش
ــت و بهتر در  ــود، نافذتر اس كه با نرمى و ماليمت گفته ش
ــيند و اثر مى گذارد كه در قرآن نيز ذكر  قلب طرف مى نش

شده است .(44)
ــترده ترين زمينه انجام «امر به  ــت كه گس و بايد بيان داش

معروف» و «نهى از منكر» نيز در همين مرحله است .  
3) اقدام عملى: پس از«امر به معروف» و «نهى از منكر» 
ــروف» و «نهى از منكر» با  ــان ، نوبت به «امر به مع ــا زب ب
ــد . اين تعبير ، كنايه از «اقدامات عملى و  «دست» مى رس
ــه معروف و انكار  ــدرت»(45) براى اقـــام اعمـــال ق
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منكر است .  

شـيوه هاى «امـر بـه معـروف» و«نهى از 
منكر» 

ــى از منكر» را بنا به  ــيوه هاى «امر به معروف» و «نه ش
ــامى(46) تقسيم كرد  مالحظات گوناگون، مى توان به اقس

كه برخى از آن موارد عبارتند از:
 

1) شيوه گفتارى ، نوشتارى ، عملى 
ــيوه گفتارى: مقصود آن است كه با گفتار و سخن گفتن  ش
ــه نماييد كه وظيفه دارد معروف را  با مخاطب او را متوج

انجام و عمل منكر را ترك نمايد .  
ــتفاده  ــخن «نرم و ماليم» اس ــه، گفتار و س ــف) از جمل ال

 شود .  
از امام على (ع) روايت شده است كه فرمودند: 

ــن كالمه كان النجح امامه»؛ «هر كس نيكو كالم  «من حس
باشد، موفقيت و پيروزى در پيش روى اوست».

ب) مخاطب يا مخاطبين را از خود بداند .  
ــر به معروف»  لحن كالم «ام
ــد به  ــر» باي ــى از منك و «نه
گونه اى باشد كه در مخاطب 
ــد آيد كه  ــاس پدي اين احس
گوينده سخن او را از خويش 
ــه را بر خود  ــته و آنچ دانس
نمى پسندد بر او نيز نپسنديده 
ــت كه اين نحوه برخورد ،  اس
ــى به جا  ــى فراوان ــر تربيت اث
مى گذارد كه در گفتار انبياى 
الهى و نيز ائمه معصومين(ع) 
ــوايان دين اين روش  و پيش

مشهود است .  
ــهاى الهى  حضرت لقمان(ع) آنجا كه فرزندش را به ارزش
توجه مى دهد و او را از منكرات برحذر مى دارد ، از لفظ و 

تعبير «يا بنى» استفاده كرده است .  
.«...ِ «...َيا بَُنيَّ َال ُتْشِرْك بِاهللاَّ

َالَة َوْأُمْر بِالَْمْعُروِف َواْنَه َعِن الُْمْنَكِر...». «َيا بَُنيَّ َأِقِم الصَّ
ــردم نمى گفتند اى مردم  ــى در برخورد با م «پيامبران اله
ــن و چنان كنيد بلكه از تعبير «يا قوم» و «يا قومى»:  چني

اى مردم من، اى قوم من، استفاده مى كردند».(47)
 ج) «پند آميز» باشد .  

ــد، در جان و روح آنان كه جايى  گفتارى كه پند آميز باش

ــت، اثر مثبت و فراوانى  براى نفوذ پند و حكمت مانده اس
به جا مى نهد و اساسًا اين شيوه اى است كه با فطرت الهى 

انسانها منطبق است .  
ــرى از روش «وعظ و پند»  ــود به بهره گي ــرآن كريم ، خ ق

دستور داده است: 
«اْدُع ِإلَى َسِبيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة...»؛(48) 
ــروردگارت (مردم را)  ــت و اندرز نيكو به راه پ «با حكم

دعوت كن».
ــيوه  ــوارد مى توان از «ش ــتارى: در برخى م ــيوه نوش ش
نوشتارى» در «امر به معروف» و «نهى از منكر» استفاده 

كرد و در مواردى نيز اثر بيشتر بر مخاطبين مى گذارد . 
اين شيوه راه هاى گوناگونى دارد كه از اين قرارند: 

1) از راه نوشتن مقاالت در مجالت و روزنامه ها و ... .
2) از راه تأليف كتابها . 

ــا و نصب كردن در جاها و  ــرات و يادآوريه 3) از راه تذك
مكانهاى مورد ديد مخاطبين . 

ــتن آيات يا روايات يا سخنان بزرگان دين،  4) از راه نوش
ــاى مختلف به  ــوارد و در قطعه ها و اندازه ه ــب م به تناس
صورت برچسبها براى شيشه هاى مغازه ها و اتوبوسها و ... 
يا آگهى و اعالميه ها و نصب آن در مكانهاى عمومى مانند 

سالنها ، سازمانها و غيره .
ــت كه با عمل، مخاطب را به  ــيوه عملى: مقصود آن اس ش

انجام معروف وادار و از انجام عمل منكر بازدارد.

2) شيوه هنرى 
منظور از شيوه هنرى در «امر به معروف» و «نهى از منكر» 
ــت كه در بسيارى موارد مى توان با استفاده مثبت از  آن اس
ــهاى الهى را تبليغ كرد و راه ها و روشهاى منكر  هنر ، ارزش
ــد . مثًال مى توان از راه  در زندگى را به مخاطبين يادآور ش
ساختن فيلمهاى تلويزيونى و سينمايى يا تئاتر و نمايشها 

و غيره اين كار را انجام داد. 
خطاطى و نقاشى نيز از ديگر ابزار هنرى است كه مى تواند 
ــود و پيام رسان خوبى براى  در اين زمينه به كار گرفته ش

مخاطبين باشد .  
ــترش  ــد در جهت گس ــم مى توان ــداى زيبا ه ــعر و ص ش

«معروف» و مبارزه با «منكر» به كار رود . 
 

3) شيوه ارائه «جايگزينها»
ــا ايجاد مراكز فرهنگى، هنرى و تفريحى كه براى اوقات  ب
ــته باشد، به طور  فراغت جوانان برنامه هاى صحيحى داش
ــيارى از منكرات و مفاسد كاهش مى يابد  قطع و يقين ، بس
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ــالوه بر ايجاد چنين مراكزي، نكته مهم اينكه مديريتى  و ع
ــروع ،  ــوز ، مؤمن و كاردان با برنامه هايى متنوع و مش دلس
اداره آن را به عهده بگيرد تا بتواند از آن در جهت احياى 

ارزشهاى اسالمى گام بردارد .
  

4) شيوه «مستقيم» و «غير مستقيم»
ــد كه  گاه، «امر به معروف» و «نهى از منكر» اثر مى بخش
ــتقيم با مخاطب گفتگو شود، اما مواردى نيز هستند كه  مس
ــخاص مورد خطاب اقتضا  ــرايط زمانى يا مكانى يا اش ش
ــتقيم «امر» و «نهى» شود و  نمى كند ، مخاطب به طور مس
ــايد اثر منفى داشته باد . بنابراين در اين گونه موارد بايد  ش

از «شيوه خطاب» و «غير مستقيم» استفاده كرد .
  

5) «شيوه فردى» و «جمعى»
ــى از منكر»  ــردى» در «امر به معروف» و «نه ــيوه ف «ش
ــت كه در مواردى كه تشخيص مى دهيد تنها تذكر  اين اس
ــما ، تأثير مى كند، خود به تنهايى اقدام كنيد  و يادآورى ش
ــه گونه اي كه  ــتفاده كنند ب ــيوه جمعى»  اس ــه از «ش وگرن
ــدادى با هم موردى را به ديگرى يا ديگران تذكر دهند  تع

و يا اينكه تك تك افراد بروند و تذكر بدهند .
  

6) شيوه «تدريج ، تكرار و تداوم»
 الف) شيوه «تدريج»: در برخى از موارد و اشخاص ، بايد 
ــيوه «تدريجى  در «امر به معروف» و «نهى از منكر» از ش
فراخوانى» استفاده نمود و اين خود وجهى از منطقى بودن 
و مرتبه اى از «كاربرد منطقى» در «امر به معروف» و«نهى 
ــرايط  ــائلى كه به اقتضاي ش ــت يعنى در مس از منكر» اس
زمانى يا فردى الزم است براى تأثيرگذارى در مخاطب به 

«تدريج» پيش رويم بايد از اين شيوه استفاده كنيم .  
ــت با يك بار  ــيوه «تكرار»: در مواردى ممكن اس ب) ش
ــود و به  ــرى در مخاطب ايجاد نش ــر و ياد آورى، اث تذك
ــت برندارد . ولى با  ــروف روى نياورد و يا از منكر دس مع
ــكان تأثيرگذارى وجود دارد كه بايد از  چند بار تكرار ام

اين روش استفاده كرد .  
ــيوه «تداوم»: مقصود از تداوم اين است كه اگر آمر  ج) ش
ــى چند بار (تكرار)  ــد كه با يك مرتبه يا حت ــى بدان و ناه
ــكل  ــرى در مخاطب پديد نمى آيد ولى چنانچه به ش تأثي
ــتمر به وظيفه امر و نهى ادامه دهد اثر خواهد گذاشت،  مس
ــتمرار و تداوم) را به كار برد تا  ــت اين شيوه (اس الزم اس

به هدف برسد .  
َكاِة...»؛(49) «اهل خود  ــزَّ َالِة َوال ــُر َأْهَلُه بِالصَّ «َوَكاَن َيْأُم

ــته (به طور مستمر) به نماز و زكات امر مى كرد و  را پيوس
فرمان مى داد».

جايـگاه  «امر به معـروف» و نهى از منكر» 
در آيات قرآن 

ٌة َيْدُعوَن ِإلَى الَْخْيِر َوَيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف  1) «َولَْتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن»؛(50) «بايد از 
ــما جمعى دعوت به نيكى كنند و امر به معروف و  ميان ش

نهى از منكر نمايند و آنها رستگارانند».
ــد  ــت» به جماعتى كه جنبه وحدتى در ميان آنها باش «ام
ــود؛ خواه وحدت از نظر زمان يا مكان باشد و  گفته مى ش
يا از نظر هدف و مرام باشد . بنابراين به اشخاص منصرف 

و پراكنده، «امت» گفته نمى شود .   
ــئله «امر به معروف» و «نهى از  ــاره به مس در اين آيه اش
ــده كه در حقيقت به منزله يك پوشش اجتماعى  منكر» ش
ــت، زيرا اگر مسئله فوق نباشد  براى محافظت جمعيت اس
عوامل مختلفى باعث مى شود كه وحدت اجتماعى از بين 
ــدون نظارت عمومى  ــدت اجتماعى ب ــرود. بنابراين وح ب

ممكن نيست .  
ــند كه اين دو  ــلمانان بايد امتى باش ــواره در ميان مس هم
ــه 1. مردم را به  ــه بزرگ اجتماعى را انجام دهند ك وظيف
ــا دعوت كنند و 2. از بديها بازدارند كه در آخر آيه  نيكيه
ذكر شده است كه فالح و رستگارى تنها از اين راه ممكن 

است.(51)
ــُروَن بِالَْمْعُروِف  ــٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُم ــْم َخْيَر ُأمَّ 2) «ُكْنُت
ــما بهترين  ِ...»؛(52) «ش َوَتْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللاَّ
امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شديد (چه اينكه) امر 

به معروف و نهى از منكرمي كنيد و به خدا ايمان داريد».
ــئله 1. امر به معروف 2. نهى از  در اين آيه  بار ديگر مس

منكر 3. ايمان به خدا مطرح شده است.
در اين آيه مسلمانان به عنوان بهترين «امتى» معرفى شده 

كه براى خدمت به جامعه انسانى بسيج گرديده است .  
دليل اينكه بهترين امت بودن مسلمانان بهترين امت هستند 
ــى از منكر»  ــروف» و «نه ــده كه «امر به مع ــن ذكر ش اي
ــاند كه اصالح  مى كنند و به خدا ايمان دارند و اين مى رس
ــق و مبارزه با  ــدون ايمان و دعوت به ح ــرى ب جامعه بش
ــتفاده مى شود كه اين  ــاد امكان ندارد و حتمًا از آن اس فس
ــعتى كه در اسالم دارد در آيينهاى  دو وظيفه بزرگ با وس
ــت اما چرا اين «امت» بهترين امتها بايد  ــين نبوده اس پيش

باشد .  
ــتند و  ــمانى هس ــواب: زيرا آنها داراى آخرين دين آس ج
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آخرين دين روى حساب تكامل، كامل ترين آنهاست .  
دو نكته: 1. كلمه «كنتم»؛ «بوديد» به صورت فعل ماضى 
ذكر شده . بين مفسران احتماالت زيادى است ولى  بيشتر 
ــت  ــد كه تعبير به فعل ماضى براى تأكيد اس به نظر مى رس
ــّلم  ــت كه موضوعات مس ــر آن در قرآن فراوان اس و نظي
ــود و آن را يك واقعيت انجام  ــكل ماضى ذكر مى ش در ش
ــه، «امر به معروف» و  ــى مى كند 2. در اين آي يافته معرف
ــده است و اين  «نهى از منكر» بر «ايمان به خدا» مقدم ش
ــانه اهميت و عظمت اين دو فريضه بزرگ الهى است و  نش
ــترش ايمان  ــالوه بر آن انجام اين دو فريضه ضامن گس ع
ــد و ضامن  و اجراى همه قوانين فردى و اجتماعى مى باش
ــر اين دو وظيفه اجرا  ــت  و اگ اجرا برخود قانون مقدم اس
ــه هاى ايمان در دلها نيز سست و پايه هاى آن  نگردد، ريش
ــده  ــته ش ــزد و همين جهات بر اعيان، مقدم داش فرو مى ري

است.(53)
ــُروَن بِالَْمْعُروِف  ــِر َوَيْأُم ِخ ِ َوالَْيْوِم اْآلَ ــاهللاَّ ــوَن بِ 3) «ُيْؤِمُن
َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي الَْخْيَراِت َوُأولَِئَك ِمَن 
ــه خدا و روز قيامت مى آورند  الِِحيَن»؛(54) «ايمان ب الصَّ
ــا مى كنند و در نيكوكارى  ــر به خوبيها و نهى از بديه و ام

مى شتابند».
ي َيِجُدونَُه  ــذِ يَّ الَّ ــوَل النَِّبيَّ اْألُمِّ ُس ــَن َيتَِّبُعوَن الرَّ 4) «الَِّذي
ــِل َيْأُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف  ْنِجي ــْم ِفي التَّْوَراِة َواْإلِ َمْكُتوبًا ِعْنَدُه
ــتاده (خدا)  َوَيْنَهاُهْم َعِن الُْمْنَكِر...»؛(55) «آنها كه از فرس
ــه صفاتش را در  ــى ك ــر «امى» پيروى مى كنند كس پيامب
ــت مى يابند و آنها را به  ــان اس تورات و انجيلى كه  نزدش

معروف دستور مى دهد و از منكر بازمى دارد».
ــت كه درباره صفات  اين آيه در حقيقت مكمل آيه قبل اس
ــتند . يعنى  ــمول رحمت خداوند هس ــانى است كه مش كس
ــوى 2. اداي زكات 3.  ــه گانه 1. تق پس از ذكر صفات س
ــن آيه صفات ديگرى به  ــان به آيات پروردگار، در اي ايم
ــد 4. و آن پيروى از  ــوان توضيح براى آنها ذكر مى كن عن
ــالم(ص) است ، زيرا ايمان به خداوند از ايمان به  پيامبراس
ــت  پيامبراكرم(ص) و پيروى از مكتبش جدايى ناپذير اس
ــرى او تكميل  ــدون پيروى از رهب ــز ب ــوا و زكات ني و تق
نمى شود . بنا بر اين مى فرمايد: «كسانى مشمول اين رحمت 

مى شوند كه از فرستاده خداوند پيروى كنند». 
5) «ُخِذ الَْعْفَو َوْأُمْر بِالُْعْرِف َوَأْعِرْض َعِن الَْجاِهِليَن»؛(56) 
ــول خدا) با آنها مدار كن و عذرشان را بپذير و  «(اى رس
ــا و از جاهالن روى بگردان و با آنها  ــه نيكيها دعوت نم ب

ستيزه مكن».
در آيه مورد بحث، اشاره به سه قسمت از وظايف رهبران 

و مبلغان به صورت خطاب به پيامبراكرم(ص) شده است. 
ــختگير  ــاز مى فرمايد: 1. در طرز رفتار با مردم س در آغ
ــان را بپذير 3. و سپس  مباش و با آنها مدار كن 2. عذرش

از آنچه قدرت دارند از آنها مخواه .  
«عفو» گاهى به معنى مقدار اضافى چيزى آمده  و گاهى به 
معنى حد وسط و ميانه  و گاه به معنى قبول عذر خطاكار و 

بخشيدن او و گاه به معنى آسان گرفتن كارهاست .  
ــت» و  ــان گرفتن» و «گذش ــب ، همان «آس ــوم مناس مفه

«انتخاب حد وسط و ميانه»(57) است .  
پس دومين دستور اين است كه «مردم را به كارهاى نيك 
و آنچه را عقل و خرد، شايسته مى شناسد و خداوند آن را 

نيك معرفى كرده، دستور ده».
و مرحله سوم دستور به تحمل و بردبارى در برابر جاهالن 

است .
ــْر بِالَْمْعُروِف َواْنَه َعِن الُْمْنَكِر  َالَة َوْأُم ــا بَُنيَّ َأِقِم الصَّ 6) «َي
ــا َأَصابََك ِإنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ»؛(58)  َواْصِبْر َعَلى َم
«پسرم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن 
ــد با استقامت و شكيبا  و در برابر مصائبى كه به تو مى رس

باش كه اين از كارهاي مهم و اساسى است».
ــتن  حضرت لقمان(ع) در درجه اول به 1. نماز را برپا داش
توصيه مى كند . زيرا كه نماز مهم ترين پيوند با خالق است . 
ــن  ــاز قلب را بيدار و روح را مصفى و زندگى را روش نم
ــويد و نور  ــان مى ش ــازد و آثار گناه را از جان انس مى س
ــا  ــراى  قلب پرتو افكن مى كند و از فحش ــان را در س ايم
ــتور اجتماعى يعنى  و منكرات بازمى دارد  2. مهم ترين دس

«امر به معروف» و 3. «نهى از منكر».  
ــئله صبر و  ــم عملى به مس ــتور مه ــه دس و بعد از اين س
استقامت كه در برابر ايمان همچون سر نسبت به تن است 

اشاره مى كند . 
«عزم» به معنى اراده محكم  مي باشد. 

ــت كه دستور  «عزم األمور» در اينجا به معنى كارهايى اس
ــت و يا  ــده اس ــروردگار به آن داده ش ــوى پ مؤكد از س
ــان بايد نسبت به آن عزم آهنين و تصميم  كارهايى كه انس
راسخ داشته باشد و  هر كدام از اين دو معنى باشد ، اشاره 

به اهميت آن است.(59)
ــاره به «صبر و شكيبايى» است  و اين احتمال  «ذلك» ، اش
ــه در آيه فوق ذكر  ــه همه امورى ك ــز وجود دارد كه ب ني
شده ، از جمله «نماز» ، «امر به معروف» و «نهى از منكر» 
بازگردد . ولى در بعضى ديگر از آيات قرآن اين تعبير بعد 
ــده كه احتمال اول را تقويت  ــئله «صبر» مطرح ش از مس

مى كند.(60)
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َالَة َوَآَتُوا  ــوا الصَّ نَّاُهْم ِفي اْألَْرِض َأَقاُم ــَن ِإْن َمكَّ 7) «الَِّذي
ِ َعاِقَبُة  ــِر َوِهللاَّ ــُروِف َونََهْوا َعِن الُْمْنَك َكاَة َوَأَمُروا بِالَْمْع ــزَّ ال
ــتند كه هرگاه در  ــانى هس اْألُُمورِ»؛(62) «ياران خدا كس
زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را برپا مى دارند و زكات 
ــد و امر به معروف و نهى از منكر مى نمايند و  را ادا مى كنن

پايان همه كارها از آن خداست».
ــرح: ياران خداوند كسانى هستند كه ارتباطشان  با خدا  ش
ــتحكم است چرا كه «صلوة»  محكم و با خلق خدا نيز مس
ــمبل پيوند با خالق است و «زكات» رمزى براى پيوند  س
ــى از منكر» پايه هاى  ــر به معروف» و «نه ــا خلق و «ام ب
اساسى ساختن يك جامعه سالم محسوب مى شوند. همين 
ــت و در سايه  چهار صفت براى معرفى اين افراد كافى اس
ــاير عبادات و اعمال صالح و ويژگيهاى يك جامعه  آن س

با ايمان و پيشرفته فراهم است.(62)
اِكُعوَن  ــائُِحوَن الرَّ ــُدوَن الَْحاِمُدوَن السَّ ــوَن الَْعابِ 8) «التَّائُِب
ــِن الُْمْنَكِر  ــُروِف َوالنَّاُهوَن َع ــُروَن بِالَْمْع ِم ــاِجُدوَن اْآلَ السَّ
ــرِ الُْمْؤِمِنيَن»؛(63) «(مؤمنان  ِ َوبَشِّ َوالَْحاِفُظوَن لُِحُدوِد اهللاَّ
ــكاران و  ــد و عبادت ــه كنندگانن ــتند كه) توب ــانى هس كس
ــوع كنندگان  و  ــدگان و رك ــياحت كنن ــپاس گويان و س س
ــجده آوران و آمران به معروف و نهى كنندگان از منكر  س
ــارت بده به اين  ــدود (مرزهاى) الهى و بش ــان ح و حافظ

چنين مؤمنان».
ــاُت بَْعُضُهْم َأْولَِياُء بَْعٍض َيْأُمُروَن  9) «َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَن
َالَة َوُيْؤُتوَن  ــِر َوُيِقيُموَن الصَّ ــُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَك بِالَْمْع
 َ ُ ِإنَّ اهللاَّ ــولَُه ُأولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم اهللاَّ َ َوَرُس َكاَة َوُيِطيُعوَن اهللاَّ الزَّ
ــٌز َحِكيمٌ»؛(64) «مردان و زنان با ايمان ولى (و يار و  َعِزي
ــى از منكر مى كنند  ــاور) يكديگرند، امر به معروف و نه ي
ــد  و زكات را مى پردازند و خدا و  ــاز را برپا مى دارن و نم
ــه زودى آنها را  ــولش را اطاعت مى نمايند: خداوند ب رس
ــت خويش قرار مى دهد خداوند توانا و حكيم  مورد رحم

است». 
ــانه هاى مردان و  ــورد بحث، عالئم و نش ــرح: در آيه م ش
ــمت  ــت كه آن هم در پنج قس ــده اس زنان با ايمان بيان ش
ــل يكايك صفات  ــت نقطه مقاب ــود كه درس خالصه مى ش

منافقان است .  
ــر نتيجه و  ــه امتياز مؤمنان از نظ ــاره ب ــر آيه اش و در آخ
ُ»؛ «خداوند  پاداش كرده مى فرمايد: «ُأولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم اهللاَّ

آنها را به زودى مشمول رحمت خويش مى گرداند». 
ــْن بَْعٍض َيْأُمُروَن  ــاُت بَْعُضُهْم ِم ــوَن َوالُْمَناِفَق 10) «الُْمَناِفُق
ــِن الَْمْعُروِف...»؛( 65) «مردان و زنان  بِالُْمْنَكِر َوَيْنَهْوَن َع
ــه منكر و نهى از  ــك گروهند ، آنها امر ب ــق همه از ي مناف

معروف مى كنند».
ــت بر عكس برنامه مؤمنان راستين  ــرح: اين آيه درس  ش
ــروف» و «نهى از منكر» در  ــه دائم از طريق «امر به مع ك
ــاد كوشش  ــتن آن از آلودگى و فس اصالح جامعه و پيراس
ــعى مى كنند كه فساد همه جا را  ــته س دارند، منافقان پيوس
ــود، تا بهتر  ــرد و معروف و نيكى از جامعه برچيده ش بگي
بتوانند در چنان محيط آلوده اى به اهداف شومشان برسند.

(66)
آيه به شش اصل مهم كه سه اصل ، جنبه مثبت  و سه اصل 

جنبه منفى دارد، اشاره كرده است.
ــان مى دهد. 3. مسئله  1و2. خداوند فرمان به عدل و احس
ــه اصل منفى را بيان مى كند:  نيكى به نزديكان . بعد آيه س

1. از فحشا 2. منكر 3. ظلم و ستم نهى مى كند .  
ــه گانه «فحشا» ، «منكر» و «بغى»  پيرامون اين تعبيرات س
ــب تر ،  ــيار گفته اند اما آنچه مناس ــخن بس ــران س نيز مفس
ــات با يكديگر به نظر  ــى لغوى و قرينه مقابله اين صف يعن

مى رسد:  
«فحشاء» آن است كه اشاره به گناهان پنهانى دارد .  
«منكر» آن است كه اشاره به گناهان آشكار دارد .  

ــى» هرگونه تجاوز از حق خويش و ظلم و خود برتر  «بغ
بينى نسبت به ديگران است. 

بعضى از مفسران گفته اند:(67)
 سرچشمه انحرافات اخالقى ، سه قوه است:

ــتر  ــه لذت گيرى هرچه بيش ــان را ب ــهوانى: انس 1. قوه ش
مى خواند و غرق در «فحشاء» و زشتيها مى كند .  

ــان را به انجام «منكرات» و آزار مردم  2. قوه غضبيه: انس
وامى دارد .  

ــت  ــيطانيه: حس برترى طلبى و رياس ــوه وهميّه ش 3. ق
خواهى و انحصار جويى و «تجاوز به حقوق ديگران» را 

در انسان زنده مى كند و او را به اين اعمال وامى دارد .  
ــبت به طغيان اين  ــيرهاى سه گانه فوق نس خداوند با تفس
ــه انحرافات  ــك بيان جامع ك ــدار داده و با ي ــز ، هش غراي
اخالقى را دربر مى گيرد به راه حق ، هدايت نموده است .  

ــوُه لَِبْئَس َما َكانُوا  ــْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُل ــوا َال َيَتَناَه 11) «َكانُ
ــتى كه انجام مى دادند  ــوَن»؛(68) «آنها از اعمال زش َيْفَعُل
يكديگر را نهى نمى كردند چه بد كارى انجام مى دادند» .  

ــرح: در آيه قبل بيان مى كند كه براى اينكه از تقليدهاى  ش
كوركورانه اهل كتاب از پيشينيانشان جلوگيرى كند اشاره 
ــت آنها كرده و مى گويد: «كافران از بنى اسرائيل  به سرنوش
ــدند و اين دو  ــى بن مريم(ع) لعن ش به زبان داود و عيس
پيامبر بزرگ از خدا خواستند كه آنها را از رحمت خويش 
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دور سازد . اين اعالم تنفر به خاطر آن بود كه آنها گناهكار 
و متجاوز بودند».

ــئوليت اجتماعى براى خود  به عالوه آنها به هيچ وجه مس
قائل نبودند  و يكديگر را از كار خالف نهى نمى كردند .  

ــكارى، افراد  ــكوت و سازش ــكان آنها با س ــى از ني جمع
ــويق مى كردند . بنابراين برنامه اعمال  گناهكار را عمًال تش

آنها بسيار زشت و ناپسند بود.(69)
ــت: «چون  ــى(ع) چنين آمده اس ــام عل ــى از ام در روايت
ــر را مى ديدند ولى به جهت  ــرائيل از ظالمان، منك بنى اس

ــى از منكر نمى كردند (تا  ــى كه از آنان مى بردند، نه منافع
ــان به خطر نيافتد و يا خطرى متوجه آنان نشود)  منافعش

خداوند از آنان به بدى ياد كرده است».(70)

نتيجه گيرى
ــق به مكتب ، عشق به مردم ،  ــانه عش «امر به معروف» نش
عالقه به سالمتى جامعه و نشانه آزادى بيان، غيرت دينى، 
ــتانه بين مردم و نشانه فطرت بيدار و نظارت  ارتباط دوس

عمومى و حضور در صحنه است .

1.آل عمران، 110. 
2.آل عمران، 110.

ــتر بنگريد: پژوهشى در امر به معروف  3.براى اطالع بيش
و نهى از منكر از ديدگاه قرآن و روايات، ص59؛ حماسه 

حسينى، ج2.
4.امر به معروف و نهى از منكر.

5.در «الموسوعة العربية الميسره» وجود اين تشكيالت را 
ــيان مى داند(پژوهشى در امر به معروف و نهى  عصر عباس

از منكر از ديدگاه قرآن و روايات، ص60).
6.ده گفتار، ص76.
7.آل عمران، 159.

8.بقره، 210.
9.اعراف، 29.

10.يوسف، 40.
11.نساء، 58.

ــب ترك الفعل دهر قول  ــور عندالنجاه: طل ــى: مص 12.النه
القائل لمن دونه التفعل و اداته و ال و تسمى الناهيه (اقرب 
ــوارد، ج2، ص1355؛ المنجد  الموارد فى فصح العربيه الش

الطالب، ص616).
13.نازعات، 40-41.

14.عنكبوت، 45.
15.مائده، 79.

ــروف و نهى از  ــه، ج3، ص37؛ امر به مع ــير نمون 16.تفس
منكر، ص14.

17.امر به معروف و نهى از منكر، صص14و35؛ پژوهشى 
در امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه قرآن و روايات، 

ص14.
18.امر به معروف و نهى از منكر، ص35.

19.همان، ص36.

20.همان، ص15.

21.همان.
ــرح  ــتر بنگريد: الروضة البهية من ش ــراى اطالع بيش 22.ب

اللمعه، كتاب االمر بالمعروف.
ــد: مقاصد الطرق و ما استقام منها و ال واحد لها  23.المراش

كمحاسن و مالمح(المنجد).
ــى در امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه  24.پژوهش

قرآن و روايات، ص15.
25.نمل، 18.
26.نمل، 24.

ــى از منكر،  ــه معروف و نه ــر ب ــون ام 27.ده درس پيرام
ص16.

28.امر به معروف و نهى از منكر، ص35؛ حماسه حسينى، 
ج2، ص75.

29.تحرير الوسيله، ج2، ص252.
ــى در امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه  30.پژوهش

قرآن و روايات، ص221.
31.براى اطالع بيشتر بنگريد: پژوهشى در امر به معروف 
ــرآن و روايات، صص224- ــى از منكر از ديدگاه ق و نه

.227
32.تفسير نمونه، ج3، ص36.

ــتر بنگريد: حسبه يك نهاد حكومتى،  33.براى اطالع بيش
ص86.

34.تفسير نمونه، ج3، ص38.
ــى در امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه  35.پژوهش

قرآن و روايات، ص250.
36.همان، ص250.

37.همان.
38.تحرير الوسيله، ج2، ص254.

39.شمس، 7و8.
ــر، ص41؛ جهان بينى  ــروف و نهى از منك ــر به مع 40.ام

پي نوشتها
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اسالمى، صص47-43.
ــد االحكام(عالمه  ــى)، قواع ــق حّل 41.مختصرالنافع(محق
ــر  ــيله(ابن حمزه)، جواه ــالم، الوس ــرايع االس ــى)، ش حّل
ــارى)،  ــيد احمد خوانس الكالم(نجفى)، جامع المدارك(س

تحرير الوسيله( امام خمينى) و....
42.ده گفتار، ص74.

ــروف و نهى از منكراز ديدگاه  ــى در امر به مع 43.پژوهش
قرآن و روايات، ص261.

44.طه، 43و44.
ــه معروف و نهى از  ــتر بنگريد: امر ب ــراى اطالع بيش 45.ب
ــيله، باب امر به معروف  منكر، صص67-71؛ تحرير الوس

و نهى از منكر.
46.براى اطالع بيشتر بنگريد: تحليلى نو و عملى از امر به 

معروف و نهى از منكر، صص113-88.
ــراى نمونه به آيات مائده، 20و21؛ اعراف، 93-28  47.ب

و سوره هود مراجعه كنيد.
48.نحل، 125.
49.مريم، 55.

50.آل عمران، 104.
51.براى اطالع بيشتر بنگريد: تفسير نور، ج2، ص125.

52.آل عمران، 110.

53.تفسير نمونه، ج3، ص48؛ وحى و نبوت، ص122.
54.آل عمران، 114.

55.اعراف، 157.

56.اعراف، 199.
57.براى توضيح بيشتر درباره معنى «عفو» بنگريد: تفسير 

نمونه، ج2، ص80.
58.لقمان، 17.

59.تفسير نمونه، ج17، ص53؛ تفسير نور، ج9، ص26.
60.همان، ص5.

61.حج، 41.
ــور، ج8،  ــير ن ــه، ج14، ص117؛ تفس ــير نمون 62.تفس

ص50.
63.توبه، 112.

64.توبه، 71
65.توبه، 67.

66.تفسير نمونه، ج8، ص31.
67.همان، ج11، ص37.

68.مائده، 79.
69.براى اطالع بيشتر بنگريد: تفسير نمونه، ج5، ص43.

70.تفسير نور، ج3، ص43.

1.قرآن كريم. 
2.اكبرى ، محمدرضا ، تحليلى نو و عملى از امر به معروف 

و نهى از منكر در عصر حاضر، تهران، 1378ش .
3.بندرريگى ، محمد، فرهنگ جديد(عربى– فارسى) ترجمه 

منجد الطالب ، تهران، انتشارات اسالمى. 1358ش .
ــيد  ــه س ــيله(ج2) ، ترجم ــى ، روح اهللا ، تحريرالوس 4.خمين
ــارات دارالعلم ، چاپ  ــى، انتش ــوى همدان محمدباقر موس

پنجم، 1376ش .
ــكانى ، ابراهيم ، امر به معروف و نهى از منكر ،  5.خرمى مش

انتشارات مرسل ، چاپ سوم، 1358ش .
ــى ، مركز  ــك نهاد حكومت ــبه ي ــيف اهللا ، حس 6.صرامى ، س

انتشارات دفتر تبليغات اسالمى ، چاپ اول، 1377ش  . 
ــرب الموارد فى  ــعيد ، اق ــرتونى اللبنانى ، س 7.الخورى الش
ــلى  ــوارد(ج2) ، بيروت، مطبعة مرس ــه و الش ــح العربي فص

اليسوعيه، بى تا. 
ــم المفهرس اللفاظ القرآن  8.عبدالباقى ، محمدفؤاد ، المعج

الكريم، مطبعة دارالكتب المصريه، بى تا.

ــن، تفسير نور ، مركز فرهنگى درسهايى از  9.قرائتى ، محس
قرآن، 1385ش .

ــير نمونه ،  ــر ، تفس ــيـــرازى ، نـــاص ــارم ش 10.مكـــ
دارالكتب االسالميه .  

11.محمدى ، رضا ، فهرست موضوعى تفسير نمونه (ج28)، 
ــة اإلمام  ــيرازى ، قم، مدرس ــت اهللا مكارم ش ــر نظر آي زي

اميرالمؤمنين(ع).
ــارات صدرا ،  ــرى ، مرتضى ، ده گفتار ، تهران، انتش 12.مطه

چاپ بيست و سوم ، 1386ش .
ــالمى(ج3)  ــرى ، مرتضى ، مقدمه بر جهان بينى اس 13.مطه
ــت و  ــارات صدرا ، چاپ بيس ــى و نبوت، تهران، انتش وح

سوم ، 1385ش .
ــينى(ج2) ، تهران،  ــه حس ــى ، حماس ــرى ، مرتض 14.مطه

انتشارات صدرا ، چاپ اول .
ــى در امر به معروف  15.مسعودى ، محمداسحاق ، پژوهش
ــى از منكر از ديدگاه قرآن و روايات، اميركبير ، چاپ  و نه

سوم، 1384ش.

   منابع و مآخذ


