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مسئول همایش: معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر استان خراسان رضوی / علی رضازاده همدانی

جانشین مسئول همایش: داود صابری وحید
مسئول کمیته علمی: عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
دانشگاه فردوسی مشهد / حجت االسالم و المسملین دکتر محمدرضا جواهری

مسئول کمیته اجرائی: مصطفی صفایی

حامیان علمی همایش
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

معاونت حقوقی قوه قضائیه
دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس
v مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد

برگزارکنندگان 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی
شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری مشهد

 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د62

جل

اعضای هیأت علمی همایش
دبیر علمی: حجت االسالم و المسملین دکتر محمدرضا جواهری

 )عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد(

حضرت حجت االسالم و المسلین محمدهادی عبدخدایی
عضو مجلس خبرگان رهبری

حضرت حجت االسالم و المسلین سیداحمد حسینی خراسانی
عضو مجلس خبرگان رهبری

]اسامی براساس حروف الفبا است[

حجت االسالم و المسملین دکتر احمد آقایی زاده  ترابی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر حمیدرضا آقامحمدیان َشعرباف
 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت االسالم و المسملین دکتر اکبر احمدپور
 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدعلی احمدیان
 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت االسالم و المسملین دکتر حسین احمری
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

حجت االسالم و المسملین دکتر ایوب اکرمی
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مقصود امین خندقی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مجتبی بذرافشان مقدم
 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
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حجت االسالم و المسملین سیدمسعود پورسیدآقایی
سردبیر و مدیرمسئول مجله علمی پژوهشی مشرق موعود و مسئول مرکز آینده روشن 

دکتر عباس جوارشکیان
 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین جوان آراسته
 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )گروه حقوق(

دکتر محمدحسن حسن زاده
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام

دکتر غالمرضا حسنی درمیان
 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباسعلی حالجی
دانشیار دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نیشابور

دکتر براتعلی خاکپور
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 حجت االسالم و المسلمین محمد دارینی
مدیر گروه معارف دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدمحسن دعایی
مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی

دکتر مرتضی رحیمی
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

حجت االسالم و المسملین دکتر سیداحمد رهنمایی
u دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

دکتر محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدعلی سادات فخر
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

حجت االسالم و المسلمین سید محسن سادات فخر
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

دکتر امیر سلمانی رحیمی
 دانشیار بنیاد پژوهش های آستان قدس

دکتر سیدحسین سیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت االسالم و المسلمین مهدی شریعتی تبار
مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
حجت االسالم و المسلمین محمود شریفی اقدم

 پژوهش گر و عضو هیأت علمی پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د82

جل

حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدمحمود طباطبایی
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت االسالم و المسملین دکتر عبدالکریم عبدالهی نژاد

استاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر طاهر علی محمدی

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشکاه ایالم
دکتر ابوالفضل غفاری

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد فوالدی وندا

uاستادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دکتر سید محمدمهدی قبولی درافشان

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت االسالم و المسملین دکتر محمدباقر گرایلی

استادیار جامعه المصطفی العالمیه مشهد
دکتر ناهید مشائی

استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت االسالم و المسلمین محمدحسین مهدوی مهر

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه مشهد
دکتر بهروز مهرام

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی نوروزی

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد
حجت االسالم و المسملین دکتر مرتضی نوروزی

استادیار جامعه المصطفی العالمیه مشهد
دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا هاشمی

استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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اعضای کمیته اجرائی همایش
مصطفی صفایی: مسئول اجرایی همایش

بهادر صمدیان؛ معاون دبیر اجرایی
علی جلیلیان شفیع؛ مسئول پیگیری های ویژه

حمید کامل ارومیه؛ مسئول دبیرخانه علمی
جواد شمسی؛ کارشناس اصالت سنجی مقاالت

هاشم زنگنه؛ مدیر سامانه مدیریت همایش
ماهان صفایی؛ مسئول روابط عمومی

مهدی عدالتی نسب؛ عضو دبیرخانه اجرایی
روح الله پیش نماز؛ عضو دبیرخانه اجرایی

محمدجواد صفاری؛ مسئول فنی سامانه ارسال مقاالت
مجید ذوقی؛ عوامل اجرایی

محسن وزین؛ عوامل اجرایی
علی جمشیدی؛ عوامل اجرایی
جواد مشیری؛ عوامل اجرایی
محمد پناهی؛ عوامل اجرایی

 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر





15 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� مقدمه 
علی رضازاده همدانی / رئیس همایش و معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد امر به معـروف و نهی از 

منکر خراسان رضوی

پیش  نوشت دبیر علمی همایش������������������������������������������������������������������������� 17
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا جواهری

35 ������������������������������������������������������������������ سخن مسئول کمیته اجرایی همایش
مصطفی صفائی

]کتاب مجموعه مقاالت بر اساس حرف اول نام خانوادگی نویسنده مسئول تنظیم شده است[

37 �� واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن و شرایط و مراتب انجام آن
محدثه اسداللهی

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی������������������������������������������ 57
علی برجی

91 � راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
علی برجی

راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر����� 107
مرتضی پیروجعفری؛ کاظم یزدانی

واجب فراموش شده در قلم پژوهش گران؛ تحلیل محتوای کمی مقاالت چاپ شده در زمینه امر 
به معروف و نهی از منکر�������������������������������������������������������������������������������� 123

مهدی حامدی

فهرست مطالب



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د122

جل

نقش دولت ها در توسعه امر به معروف و نهی از منکر )با تکیه بر منابع خطی و چاپی( ���� 145
علی درویشانی؛ محمدعلی ملکی

153 ������������������������������������������� خطرات و پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر
امیر زاهدی

زیان های بی تفاوتی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی از منکر������������������������� 167
فاطمه سبزعلیان

اصول الزم برای حصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر������������������������������ 181
سمیه سلیمانی؛مرتضی رحیمی؛ سید کمال موسوی خو

197 �������������������������������������������� شیوه های کاربردی مؤثر امر به معروف و نهی از منکر
سمیه سلیمانی؛مرتضی رحیمی 

219 ���������������������������������� نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشبرد اهداف اسالمی
 سمیه سلیمانی؛ مرتضی رحیمی حمید رضا طوسی

239 ��������������������������������� واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره  آن
حسین سهرابی

253 �� نقد و بررسی حمایت های قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر )شکلی – ماهوی( 
فرزاد بهشتی توندری؛ سید هادی شریعت یار 

265 ���������������������������������������������������� بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
اعظم شفیعی

مدل بسط یابنده ای برای آموزش اثربخش؛ امر به معروف و نهی از منکر در مدارس�������� 295
بهروز صاحب زاده،  نورمحمد براهویی مقدم،  زهره افشاری

توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در گرِو باز مهندسِی توانمندی هاِی 
317 ����������������������������������������������������� شخصی حرفه اِی معلم در فراینِد تربیِت  معلم 

بهروز صاحب زاده،  زهره افشاری

341 ����������������������� مرزهای امر به معروف و نهی از منکر و وجوه تمایز آن با دعوت به خیر
مهدی صارمی

359  A بازخوانی دال مرکزی »امر به معروف و نهی از منکر« در منظومه گفتمانی امام علی
علیرضا صحرایی

اخالق امر به معروف و نهی از منکر با توجه به بند 5 ماده 16 قانون��������������������������� 387
 حسین طاهری وحدتی
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403 ������������������������������������� امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تأثیر متقابل
دکتر مرتضی رحیمی؛ علی طاهری دهنوی

423 ������������������������������������������������� مبانی فقهی- حقوقی اصل هشتم قانون اساسی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصوره دبیرزاده؛ بی بی زینب حسینی

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع فراگیر شدن آن�������������� 447
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ کمال فتاح زاده

473 ������������� ستیز با ستم های حکومتی برجسته ترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر
محمدجوادعنایتی راد

487 ������������������������������������������������������� نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت
حسین احمری؛ حسن فریدی 

507 ��������������������������  aکارکردهای تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره پیامبر
محسن رزمی؛ محمدرضا محمدزاده رهنی؛ حسن فریدی

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر���������������������������������������� 523
کریم کوخایی زاده؛ نبی سبحانی

موانع تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر����������������������������������������������������� 539
محمد علی مروی
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انسان به دلیل اجتماعی بودنش نیاز به زندگی گروهی و مراودات اجتماعی دارد. خیلی از مراحل 
رشد و تعالی انسان ها تنها در محیط اجتماعی تعریف گشته و از طریق حیات اجتماعی قابل دست یابی 
است. آنچه مسلم است افراد یک اجتماع بر سود و زیان یکدیگر و مخصوصًا سود و زیان جامعه مؤثر 

و از آن تأثیرپذیر هستند.
معمواًل جهت دستیابی به این سود مشترک و برای جلوگیری از بروز زیان هایی که افراد و جامعه را 

تهدید می کند، هنجارها یا ارزش هایی مورد توافق قرار می گیرد و همگان ملزم به رعایت آن می گردند.
در طول تاریخ همواره افرادی بوده اند که به دالیل متفاوت ارزش های موجود در جامعه خود را رعایت 
نکرده و باعث زیان خود، افراد یا جامعه گشته اند. تاریخ زندگی بشر مملو از مثال هایی است که وجود 

انحراف در جامعه را اثبات می کند.
هر نظام اجتماعی ساز و کار خاصی را برای پیشگیری و مقابله با این انحرافات در نظر گرفته که 

نظارت همگانی یکی از این مکانیسم ها است.
اسالم عزیز از جمله ابزارهایی که برای حفظ و حراست فرد و جامعه از انحراف و فساد طراحی کرده 
امر به معروف و نهی ازمنکر است. این دو موضوع که در فقه تشیع، فروعات هفتم و هشتم محسوب 
می شوند، در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مورد تأکید قرارگرفته اند ولی شرایط، 
حدود و کیفیت آن منوط به تصویب قانون عادی گشته که متأسفانه تصویب این قانون تا سال 1394 به 

تأخیر افتاد.
به  آمران  از  حمایت  قانون  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان   1394/1/23 در  سرانجام 

مقدمه 
علی رضازاده همدانی / رئیس همایش و معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش 

ستاد امر به معـروف و نهی از منکر خراسان رضوی
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معروف و ناهیان از منکر مشتمل بر 24 ماده و 19 تبصره را تصویب نمودند.
مسلمًا هر قانونی که توسط بشر تدوین می گردد دارای نقاط ضعف و قوتی است، البته این موضوع 
مورد بحث این همایش نبوده ولی واکاوی مواد، مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون به منظور 
تبیین دقیق احکام و تکالیف مندرج در قانون، مشخص نمودن شرح وظایف اشخاص حقیقی، حقوقی و 

دستگاه های اجرایی و... می توانند مقدمه ای مناسب جهت اجرای دقیق و کارآمد آن باشد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی در راستای عمل به تکلیف مندرج در بند 8 
از ماده 16 قانون مذکور، بند5 و6 از برنامه ابالغی ستاد مرکز و بند 8 برنامه سال 1395 ستاد استان اقدام 

به برگزاری این همایش نمود؛ که امید است در رسیدن به اهداف خود موفق بوده باشد.
در پایان بر خود الزم می دانم از حمایت های مراجع عظام تقلید، علما و فضالی محترم حوزه علمیه 
و  علمی  مراکز  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  مخصوصًا  ها  دانشگاه  محترم  اساتید  مقدس،  مشهد  و  قم 
پژوهشی مرتبط در کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و معاونت حقوقی قوه قضائیه، 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و شهرداری مشهد مقدس و هیئت محترم علمی و اجرایی 
همایش مخصوصًا ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی و در رأس آن دبیر محترم 
ستاد تقدیر و تشکر نموده، دوام توفیقات تمامی عزیزان در خدمت به اسالم و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی را از درگاه ایزد منان مسئلت نمایم.



پیش  نوشت دبیر علمی همایش
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا جواهری

شایسته و سزاوار است آمران به معروف و ناهیان از منکر در پهنه گیتی در نزد مردم محبوب ترین 
انسان ها باشند و همه مردم آنان را دوست بدارند. چون آمران به معروف و ناهیان از منکر به تکلیف شرعی 
عمل می کنند و در این راه رنج ها و سختی های آموختن شرایط و مراتب و شیوه های امر به معروف و 

راهکارهای هدایت و ارشاد انسان ها و خیرخواهی برای آنان را تحمل می نمایند. 
آنان دوستداران انسان ها و خادمان مردم اند. باالترین خدمت به مردم تالش در راه آراستگی فرد و 

جامعه به معروف و پیراستگی از منکر است.
امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت کوششی صادقانه در طریق رشد و تکامل انسان هاست. زیرا 
شناخت و اندیشه و آرمان و اراده و حرکت در راه معروف ها، همواره عامل تعالی و تکامل فرد و جامعه 
بوده و خواهد بود و گناهان و عیب ها و نقص ها و منکرها، نیز مانع حرکت در جهت رشد و سعادت 

انسان هاست. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر قانون راه تکامل است.
آمران به معروف و ناهیان از منکر »غریق نجات« فرهنگی و پزشک معنوی فعال و راهنما و الهام 

بخش راه چگونه زیستن مثبت و مقدس الهی اند.
معروف همه اسباب و علل معنوی و مادی خوشحال کننده و آرامش بخش و خوشبختی ساز انسان ها 
را شامل می گردد و منکر همه عوامل ناآرامی و افسردگی و ناکامی و موجبات آزار و فشارهای روحی و 

جسمی بشریت را فرا می گیرد.
آمران به معروف و ناهیان از منکر »مجاهدان فی سبیل الله« در عرصه نبرد با هوی و هوس و شیطان 
و ناهنجاری ها و اندیشمندان مقابله با تهاجم فرهنگی در جنگ نرم استکبار جهانی و ایثارگران جبهه 
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رویارویی با دین ستیزان و کافران و منافقان و عناصر الئیک و سکوالر و بدخواهان بشریت در جهان اند.
الزم است همه افراد و اقشار جامعه، از برادران و خواهرانی که اندیشه و دغدغه امر به معروف و 
نهی از منکر دارند ستایش و تشکر و قدردانی نمایند و به آنان احترام بگذارند. گرچه »نقدپذیری« کار 
آسانی نیست اما خردمندی و خردورزی انسان های راهنمای آنان در راه پذیرش نقدهای آمران به معروف 
و ناهیان از منکر می گردد. اهل بیت b در وصیت ها و موعظه های جامع و جهانی و جاویدان خویش 
برای انسان ها به تأمین همه نیازهای عمومی رشد و کمال بشریت پرداخته اند و همه اصول تکامل را بیان 

کرده اند.
نقدپذیری انسان ها و خرسندی آنان از انتقاد سالم دیگران و تحمل تذکر فرهیختگانی که آموزگار راه 

تکامل اند، یک اصل و قانون اخالقی و یک فضیلت و ارزش بزرگ در زندگی اجتماعی است.

A ارزش نقد پذیری در کالم امام جعفر صادق
پیامبر خدا a و امامان b اصحاب خویش و عموم مسلمانان را به نقدپذیری و اطاعت از آمران 

به معروف و ناهیان از منکر فرا خوانده اند.
امام جعفر صادق A در ارزش نقدپذیری فرموده اند: احبُّ اخوانی الیَّ من اهدی الّی عیوبی 
)الکافی، ج2، ص 139 - االختصاص، ص 340 - تحف العقول عن آل الرسول b، ص 
 -  13 ص   ،12 ج  و   225 ص   ،4 ج  الیحضره الفقیه،  من  شرح  فی  المتقین  روضة   -  366
الوافی، ج 5، ص  b، ج 78، ص 249 -  الجامعة لدرر اخبار األئمه االطهار  بحاراالنوار 
573 - تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 12، ص 25(. محبوب ترین و 

بهترین برادرانم در نزد من آن کسی است که عیب های مرا به من هدیه نماید.
در این حدیث نکته ها و پیام ها و درس های مهمی برای هر دو گروه آمران به معروف و ناهیان از منکر 

و مخاطبان آنان وجود دارد.
امام جعفر صادق A به امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر که عیب های انسان را به وی 
واژه  کرده اند.  اعالن  خویش  نزد  فرد  محبوب ترین  را  او  و  نموده اند  دوستی  و  عالقه  اظهار  کند  هدیه 
»احّب« صیغه افعل تفضیل است و بیانگر کثرت محبت و بلندی عالقه می باشد. امام ششم در این گفتار 

خویش فردی را که عیب های انسان را به وی هدیه نماید، بهترین فرد در نزد خویش توصیف کرده اند.
بنابراین آمر به معروف و ناهی از منکر، در پیشگاه امام جعفرصادق A مقام بزرگ و بلندی دارد. 
لزوم تشویق و ترغیب انسان ها به نقدپذیری و پذیرش »تذکر لسانی« آمران به معروف و ناهیان از منکر، 
یا و بی َغل و غش  درس زیبای دیگر این حدیث می باشد. امام صادق A کسانی را که صادقانه و بی ر
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یبا، عیب های انسان ها را به آنان می گویند دوست دارند. دوست صمیمی هر انسان آن  و با روش های ز
انسانی است که وی را دوست دارد و از این رو او را امر به معروف و نهی از منکر می نماید.

در این حدیث »تذکر لسانی« هدیه آمران به معروف و ناهیان از منکر برای انسان ها تلقی می گردد. 
آری تذکر و عیب گویی و انتقادگری »هدیه« دوست به دوست است. در این حدیث انتقادگر و آمر به 

معروف و ناهی از منکر »اخ« و برادر انسان ها شمرده شده است.
در این حدیث »عیب گویی« هدیه نامیده شده است، بنابراین کالم آمر به معروف و نهی از منکر باید 
ویژگی ها و امتیازات هدیه را دارا باشد. در هدیه و ارمغان و تحفه و سوغات و پیشکش ها چه چیزهایی 
رعایت می گردد؟ همواره مخاطب شناسی و نیازسنجی و منفعت دریافت کننده هدیه و درک عالقه و 
سلیقه کسی که برای او هدیه می برند، در مدیریت ارمغان ها و تحفه های مردم به یکدیگر جاری است. 
در هدیه ها به خوشنودی و پسند دریافت کنندگان هدیه دقت می شود. شایسته است در »عیب گویی« 
گاه آمر به معروف و ناهی از منکر انجام می دهند خصوصیات هدیه مطلوب و مناسب  که انسان های آ
رعایت گردد. اگر آمران به معروف و ناهیان از منکر در بازگویی عیب های هر انسان، آداب و شیوه های 
و  بشناسند  را  مخاطبان  محبوب  ارمغان های  و  خالصانه  تحفه های  و  منت  و  بی ادعا  دادن های  هدیه 
برطرف ساختن  نمایند، در تحول مثبت در مخاطب و  از منکر  نهی  به معروف و  امر  یبا  ز باروش های 
عیب های  نخست  منکر،  از  ناهی  و  معروف  به  آمر  فرهیختگان  یافت.  خواهند  توفیق  وی  عیب های 
خویش را می یابند و از بین می برند و آن گاه به عیب های دیگران می پردازند در این صورت می توانند فراتر 

از بیان، با رفتار و با عمل خود افراد دارای عیب های گوناگون را درمان و اصالح نمایند.
امام جعفر صادق A در آموزش ارزش سبقت انسان ها در عیب زدایی از خویش، پیش از 
عیب زدایی از دیگران فرموده اند: انفع االشیاء للمرء َسبُقة الناس الی عیب نفسه )الکافی، ج 
8، ص 243 - تحف العقول عن آل الرسول b، ص 366 - مشکاة االنوار فی غرر االخبار، 
ص 343 - الوافی، ج 26، ص 268 - مراة العقول فی شرح اخبار الرسول، ج 26، ص 207 - 
ج 78، ص 249 ( سودمندترین چیزها   ،b بحاراالنوار، الجامعة الدرر اخبار االئمه اطهار
برای آدمی این است که در رسیدگی به عیب خویش بر مردم پیشی بگیرد و پیش از پرداختن به 

عیب مردم به عیب خود بپردازد.
می تواند  می برد،  بین  از  را  آن ها  و  می کند  و محاسبه  با دقت رسیدگی  را  که عیب های خود  کسی 
و  نافع ترین  و  است  تفضیل  افعل  »انفع«  کلمه  حدیث  این  در  یابد.  توفیق  دیگران  از  زدایی  عیب  در 
سودآورترین چیزها را آموزش می دهد. سبقت در عیب زدایی از خود، پیش از تالش در راه عیب زدایی از 
دیگران سودمندترین چیز برای هر انسان است. چون او را پاک و اصالح و خوشبخت می سازد و با رفتار 

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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و گفتار خویش در عیب زدایی از دیگران توانا می گردد.
امر به معروف و نهی از منکر مخلصانه و منصفانه در همه مراتب و مراحل قلبی و لسانی و عملی 
عبادت خدای سبحان است. همه پژوهشگرانی که با قلم در راه تقویت امر به معروف گام برمی دارند و 
همه کسانی که به شکل ها و روش های گوناگون در اجرای آن تالش می کنند از مصادیق همین دو حدیث 

امام جعفر صادق A هستند.

امر به معروف بهترین کار انسان ها
امر به معروف و نهی از منکر فرع هفتم و هشتم از فروع دین است و جایگاه بسیار مهمی در معارف 
اسالمی دارد. این دو فریضه بزرگ الهی در نهضت امام خمینی v از فراموشی درآمد و زنده شد و در 
پیدایش و پیروزی و تثبیت انقالب اسالمی نقش برجسته ای داشت. اکنون نیز احیا و توسعه فرهنگ امر 
به معروف و نهی از منکر شرط بقا و تداوم و پایداری انقالب اسالمی است. شهیدان انقالب  اسالمی 
پیشگامان دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بوده اند و امروز نیز شهیدان و فرهنگ شهادت 

راهنمای آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
امام علی A در تبیین جایگاه بلند امر به معروف در میان کارهای انسان ها فرموده اند: 

»االمر بالمعروف افضل اعمال الخلق« )غررالحکم و درر الکلم، ج 2، ص101 و 102، حدیث 
1977( امر به معروف برترین کارهای مردم است.

افعل  داده شده است، »افضل« صیغه  نشان  به معروف  امر  بی نظیر  این رهنمود علوی جایگاه  در 
تفضیل است و انحصار و در اوج بودن امر به معروف را نشان می دهد بنابراین امر به معروف برترین و 
یبایی و سودمندی  باالترین کارهای خلق و جهانیان است. این حدیث »نص« برای بلندی و حالوت و ز
امر به معروف خواهد بود. رتبه امر به معروف در بین همه اعمال خلق در کره زمین، رتبه نخستین است 

و درجه معنوی و الهی بی نظیری دارد.
همچنین به حکم این حدیث نبوی همایش هایی که به موضوع و مسائل امر به معروف و نهی از منکر 
به  به شمار می روند، مجالت و کتاب ها و مقاالتی که  برترین همایش های ملی کشور  اختصاص دارند 
تبیین حقایق این دو اصل و فریضه امر به معروف و نهی از منکر می پردازند باالترین رتبه دینی را خواهند 
داشت و شوراهای امر به معروف نیز واالترین و ارجمندترین شوراهای دینی در روستا و شهر و استان و 
کشور خواهند بود. باید در همه زمینه ها و در همه مکان ها و زمان ها به فریضه بزرگ امر به معروف توجه 
داشت و نباید گذاشت امر به معروف فراموش شود، باید امر به معروف در متن زندگی فردی و اجتماعی 
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مردم ایران جاری و حاکم شود.
نخستین همایش ملی علمی  پژوهشی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در همین 
راستا قرار دارد. اعضای هیئت علمی و هیئت اجرایی این همایش با رویکرد اخروی و تفکر دستگیری 
از انسان ها و سازندگی و مشکل گشایی از نردبان و پلکان تکاملی و متعالی فضیلت ها باال می روند. چون 
امکان دارد همین فضیلت بزرگ و برترین عمل برای عموم انسان ها، فراموش شود و از یادها برود، همه 
افرادی که در راستای یادآوری امر به معروف و نهی از منکر گام برمی دارند دارای تفکر مثبت و کاربردی 

برای وصول به افضل کارهای خلق هستند و نمی گذارند امر به معروف از یادها برود.
شایسته است از همه افرادی که با نیت پاک و دغدغه آراستگی فرد و جامعه به معروف و رهایی آنان 
از فساد و منکر و تباهی گام برمی دارند تشکر شود. از این رو در این جا از همه کسانی که در شوراهای 

امر به معروف حضور فعال دارند و از همه همکاران در همایش امر به معروف سپاسگزاری می گردد.

مقام شهیدان امر به معروف و نهی از منکر
به  امر  الهی دارند.  پاداش  برمی دارند  از منکر گام  نهی  به معروف و  امر  راه  همه ی مؤمنانی که در 
معروف و نهی از منکر در همه ی مراحل و مراتب قلبی و لسانی و عملی دارای ارزش و فضیلت ابدی 
است. عموم مردم که با اخالص یکدیگر را امر به معروف می کنند و متفکران و اهل قلم که با تألیف کتاب 
و مقاله خدمات علمی در گسترش این فریضه الهی دارند و همه ی افرادی که به شکل های گوناگون در 
احیاء و گسترش و اجرای امر به معروف سعی می کنند، همه در طریق رسالت انبیاء و امامت امامان 
حرکت می نمایند. در بین خادمان امر به معروف و نهی از منکر افرادی که جان خود را با اخالص در امر 

به معروف فدا می کنند در باالترین رتبه جای دارند.
»شهید امر به معروف و نهی از منکر« در قرآن و معارف اهل بیت b از جایگاه عالی برخوردار 
است. انسانی که در راه امر به معروف و نهی از منکر کشته شود شهید است و حائز درجه و امتیاز و 

فضیلت شهیدان در راه خداست.

مقتول در راه امر به معروف و نهی از منکر مصداق بارز مقتول فی سبیل الله
بی تردید هر کس »در راه خدا« کشته شود شهید است. این حقیقت در قرآن و احادیث نبوی بیان 
شده است و شهرت حدیثی دارد. در دو آیه قرآن به جای واژه شهادت »مقتول فی سبیل الله« وجود دارد 
و در هر دو از قول و گمان موت  بردن برای کشته  شده در راه خدا، نهی شده است.)سوره بقره، آیه 146 

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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و سوره آل عمران،  آیه 169( در احادیث نیز عنوان »مقتول فی سبیل الله« پرتکرار است.
جابر  بن  عتیک گفته است: پیامبر خدا a فرمود: 

المقتول فی سبیل الله شهید)کنز العمال من سنن االقوال و االفعال، ج4، ص178، حدیث 
11179.( کشته شده در راه خدا شهید است. 

عتبه بن عامر نیز گفته است:
الله شهید)همان، ج4، ص179، حدیث 1113(  المقتول فی سبیل  a فرمود:  پیامبر خدا   

کشته شده در راه خدا شهید است. 
راشد بن جبیش و ابوهریره هم گفته اند: 

القتل فی سبیل الله شهاده) همان، ج4، ص178، حدیث 11179 و ص18، حدیث 11212( 
کشته شدن در راه خدا شهادت است.

عبدالله بن بشر و عباده بن صامت گفته اند، پیامبر خدا a فرمود: 
القتیل فی سبیل الله شهید)همان، ج4، ص179، حدیث 11187 و ص181، حدیث 11215( 

کشته شده در راه خدا شهید است. 
ابوهریره و ابن عمرو گفته اند، پیامبر خدا a فرمود: 

حدیث   ،181 ص   ،11192 حدیث  ص179،  ج4،  شهید)همان،  فهو  الله  سبیل  فی  قتل  من 
11214 و ص182، حدیث 11220( هر کس در راه خدا کشته شود شهید است. 

در این احادیث نبوی جمله »فی سبیل الله« بیانگر عنصر اصلی در تعریف مفهوم شهادت است. هر 
انسانی که در راه خدا گام بردارد و در این راه به قتل برسد شهید خواهد بود. بی شک کسی که در راه امر 
به معروف و نهی از منکر کشته شود مصداق بارز و نمونه روشن کشته شدن در راه خدا می باشد، چون 
ذات حق تعالی مبدأ و منشأ بیان معروف و منکر و آغازگر دستور و فرمان برای این دو واجب است. پس 
آمر به معروف و ناهی از منکر که در راه امر به معروف و نهی از منکر خونش به زمین می ریزد منطق شهید 

دارد و شخصیت شهید را احراز می نماید.
هر انسان عارفی که مدال قتل در راه خدا را دریافت کند، قطعًا شهید نام دارد. بنابراین مقتول در امر 

به معروف و نهی از منکر شهید نام می گیرد چون در راه خدا گام برمی دارد.

A شهید امر به معروف و نهی از منکر در تبیین امام علی
و  دارد  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  دغدغه  که  مجاهدی  متفکر  آدم  آزادی خواه،  مهربان  انسان 
به  این راه  این دو واجب، همواره رنج ها و سختی های بی پایان را تحمل می نماید و سرانجام در  در راه 
قتل می رسد شهید نام می گیرد. همواره طاغوت ها، فسادگستران، دیکتاتورها، استبدادگران، زراندوزان، 
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زورمندان و تزویریان، در هر زمان و مکان رویاروی تفکر امر به معروف و نهی از منکر قرار دارند. آمر 
به معروف و ناهی از منکر که در راه اجرای فرمان خداوند و اقتدار امر به معروف و نهی از منکر به پا 
می خیزد و در نهضت و قیام امر به معروف و نهی از منکر به قتل می رسد، پا جای پای سیدالشهدا، امام 
حسین A می نهد، او در شعاع روشنایی خورشید و مصباح حسینی حرکت می کند و سیره سیاسی 
حسینی را برپا می دارد و در سفینه اباعبدالله الحسین A جای می گیرد. او شهید در راه خدا و پیامبر 

و اهل بیت b است.
امیر مؤمنان علی بن ابیطالب A همین حقیقت را یادآوری نموده و فرموده اند:

اآلمر بالمعروف و الناهی عن المنکر شهید)همان، ج4، ص178، حدیث 11168.( امرکننده 
به معروف و نهی کننده از منکر شهید است. 

A برای تطبیق واژه شهید بر کسی است که در راه امر به  متن این حدیث »نص« امام معصوم 
از  به معروف و نهی  امر  برای مقتول  به صراحت  این جمله  از منکر کشته می شود. در  معروف و نهی 
منکر، عنوان شهید به کار رفته است. بیان حجت خدا امام علی A، حجت و دلیل شرعی برای تعیین 

چارچوب شهادت است.
و سازنده  مثبت  معنوی  می کند، شخصیت  منکر تالش  از  نهی  و  معروف  به  امر  راه  در  که  مؤمنی 
جاویدان الهی است. قتل این مؤمن در هنگام امر به معروف و نهی از منکر او به عنوان شهید می بخشد.
گاهانه در راه هدف مقدس گردد به صورت قانون درآمده است  در فرهنگ اسالمی آنچه موجب مرگ آ
و نام آن »جهاد« و »امر به معروف و نهی از منکر« است. بنابراین، مجاهد و آمر به معروف و ناهی از 

منکر اگر در صحنه عمل به تکلیف الهی کشته شود شهید خواهد شد.

جان فروشی برای خوشنودی خدای سبحان
قرآن انسان های بزرگ در تاریخ زندگی بشر را می ستاید و آنان را به جهانیان می شناسد. در وحی 

الهی ویژگی های این انسان ها بیان شده است، آنجا که خدای سبحان می فرماید: 
َیْشِری  اِس َمن  الَنّ َوِمَن  اْلِمَهاُد،  َوَلِبْئَس  ُم  َجَهَنّ َفَحْسُبُه  ِباإِلْثِم  ُة  اْلِعَزّ َخَذْتُه 

َ
أ الّلَه  ِق  اَتّ َلُه  ِقیَل  ِإَذا  َو

به  آیه 206 و 207.( و هنگامی که  بقره،  ِباْلِعَباِد)سوره  َرُؤوٌف  َوالّلُه  الّلِه  َمْرَضاِت  اْبِتَغاء  َنْفَسُه 
آن ها گفته شود: از خدا بترسید! لجاجت و تعصب آنان را به گناه می کشاند، آتش دوزخ برای 
آنان کافی است و چه بد جایگاهی است؛ برخی از مردم جان خود را به خاطر خوشنودی خدا 

می فروشند و خدا نسبت به بندگان مهربان است.
بی تردید مصداق نخستین و اصلی این آیه و نمونه برجسته و جاودان از این دسته انسان های بزرگ، 

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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امیر مؤمنان امام علی A بود. او از آغاز امر به معروف و نهی از منکر نبوی، همراه و همگام پیامبر 
اعظم a شد و در آستانه هجرت رسول خدا به یثرب برای گسترش امر به معروف و نهی از منکر نیز 
در خانه پیامبر و در بستر ایشان با آرامش و متانت و اطمینان خوابید و حاضر شد جان خویش را برای 
کسب رضای خداوند فدای رسول او نماید.)البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص206 و 207.()وی تعداد 

13 حدیث برای تبیین همین حقیقت در تفسیر آیه 207 سوره بقره ذکر می کند(
این راه در طول تاریخ تا عصر ظهور قائم آل محمد f ادامه خواهد یافت. امیر مؤمنان، امام علی 

A خود در بازشناسی این گروه از انسان های بزرگ در تفسیر این آیه فرموده اند: 
المراد باآلیه الرجل الذی یقتل علی االمر بالمعروف و النهی عن المنکر)مجمع البیان فی تفسیر 
القرآن، ج1، ص301 - هدایه العامه الی احکام االئمه b، ج5، ص533 - تفصیل وسائل 
الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج15، ص143 - تفسیر نورالثقلین، ج1، ص205.( مراد 

آیه مردی است که برای امر به معروف و نهی از منکر کشته می شود. 
به حکم این بیان تفسیری از امام معصوم A مقصود از آیه باال نیز همان امر به معروف و نهی از 

منکر است که شخصی در اجرای آن به قتل می رسد.
جایگاه عالی شهید امر به معروف و نهی از منکر در این حدیث علوی نشان داده شده است. حقیقت 
معنادار بیان و کالم امرکننده به معروف و نهی کننده از منکر به هر یک از مخاطبانش »اتق الله« می باشد، 
الله« به  با فریاد »اتق  از امر به معروف تحقق تقوا در مخاطب است. بی تردید کسی که  چون مقصود 
شهادت می رسد مصداق قانون جان بازی در راه خداست. فروش جان برای کسب مرضات الهی شیوه 

جان بازی آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
از منکر توصیف و تحلیل شده است. منطق  به معروف و نهی  امر  آیه کار مؤمنان اهل  این دو  در 
شهیدان امر به معروف و نهی از منکر در این گفتار تفسیری امام شهیدان جهان تبیین می گردد. امرکننده 
تبعیض،  برابری علیه  استبداد،  آزادی علیه  فریادگر عدالت علیه ظلم،  از منکر  به معروف و نهی کننده 
توحید علیه شرک، سعادت علیه شقاوت، ایمان علیه بی ایمانی، حق علیه باطل و معروف علیه منکر 
است. او آموزگار راه خدا و تقوی و بصیرت است و در این راه هیچ گاه از پا نمی نشیند تا جان را در راه 

مرضات حق می فروشد و به شهادت می رسد.
صالح ابوخلیل گفته است: 

عمر شنید انسانی، آیه و اذا قیل... و من الناس من یشری... را خواند پس إنا لله و إنا إلیه 
راجعون گفت و استرجاع نمود و سپس گفت: قام الرجل یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر 
فقتل)کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال، ج4، ص192، حدیث 11329( مرد قیام می کند و 



25

امر به معروف و نهی از منکر می نماید پس کشته می شود. 
طبق این گزارش، عمر پیوند این دو آیه با آمر به معروف و ناهی از منکر را از پیامبر خدا a و امیر 

مؤمنان امام علی A آموخته بود و به فردی که این آیات را می خواند همین ارتباط را یادآوری کرد.

شهید جهاد لسانی
»تذکر لسانی« در مراتب امر به معروف و نهی از منکر جای دارد و وظیفه عمومی و همگانی مردم 
است. جهاد در راه خدا نیز دارای اقسامی است؛ یک قسم آن جهاد لسانی می باشد و همین قسم برترین 

جهاد است. پیامبر خدا a فرموده اند:
 - الخصال، ج1، ص6   - )الکافی، ج9، ص496  جائر  امام  عند  عدل  کلمه  الجهاد  افضل 
تهذیب االحکام، ج1، ص178 - تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج16، 
ص127 - البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص674 - بحاراالنوار الجامعة لُدرر اخبار االئمه 
پیشوای  نزد  از عدل  بهترین جهاد، سخن گفتن  و  باالترین  و 93.(  االطهار، ج97، ص75 

ستمگر است.
 طبق این حدیث نبوی، برترین جهاد در میان اقسام جهاد در راه خدا، همین جهاد لسانی است و 

جهاد لسانی با امر به معروف و نهی از منکر تحقق می یابد.
کعب ابن مالک گفته است: پیامبر خدا a در تبیین اقدامات جهادی مؤمنان فرموده اند: 

ص183،  ج4،  االفعال،  و  االقوال  سنن  فی  کنزالعمال  لسانه)  و  بسیفه  یجاهد  المؤمن  إن 
حدیث 10881( )مؤمن با شمشیر و زبان، جهاد می کند(.

 در این حدیث نبوی جهاد با شمشیر و جهاد با زبان همراه با هم در امتیازات مؤمن قرار گرفته است. 
آمر به معروف و ناهی از منکر که در جبهه جهاد لسانی حضور دارد و در این میدان نبرد به قتل می رسد 
همچون مؤمن حاضر در جبهه های نبرد و قتال با سالح های گرم است که در جهاد مسلحانه و در جنگ 

سخت به شهادت می رسد. او مجاهد در جهاد لسانی و شهید جهاد لسانی است.

فرآیند شکل گیری همایش
تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس نهم در راستای عمل به اصل 

هشتم قانون اساسی بود.
اصل امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از سوی خبرگان قانون 
اساسی در فصل اول، در اصول کلی در یک اصل ویژه جای گرفت و مورد تأیید مردم و رهبر کبیر انقالب 

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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اسالمی امام خمینی v قرار گرفت. این اصل در سال 1358 و 1368 دو بار به تأیید مردم ایران رسید؛ 
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر افزون بر این که وظیفه شرعی و تکلیف الهی و دینی هر مسلمان 
است و فرع هفتم و هشتم از فروع دین است، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در حقوق 
و تکالیف شهروندان کشور اسالمی ایران قرار دارد. بی تردید امر به معروف و نهی از منکر و پذیرش آن بر 

همگام الزم است. هم تکلیف شرعی است و هم وظیفه قانونی و ملی است.
به  امر  به خیر  ایران دعوت  آمده است: در جمهوری اسالمی  اساسی چنین  قانون  در اصل هشتم 
معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به 
مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. المؤمنون و المؤمنات 

بعضهم أولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر )توبه، آیه 71(.
یکی از جلوه های مهجوریت این اصل و تعطیلی و فراموشی آن در ایران اسالمی، این بود که از سال 
1358 تا سال 1394، دولت و قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی بخش پایانی این اصل را فراموش 
کردند و اقدام مناسب در جهت تصویب شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر به عمل 

نیاوردند.
در اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده بود: شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کنند. 
مجلس نهم در راه احیاء امر به معروف و نهی از منکر گام بلندی برداشت و قانون حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر را در جلسه علنی بیست و سوم فروردین ماه 1394 در 24 ماده و 19 تبصره 
تصویب نمود. اعضاء ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در جلسات 8 و 22 آذر 1394 دستورالعمل 
اجرایی قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در 21 ماده و 7 تبصره تصویب نمودند و از 

سوی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور حضرت آیت الله جنتی ابالغ گردید.
در ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای ستاد امر به معروف و نهی از 

منکر دوازده وظیفه تعیین شده است.
در این ماده چنین آمده است: ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود 

عهده دار وظایف زیر است:
1. تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر 

و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط؛
2. تبادل اطالعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر؛

3. آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر؛
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4. تعیین الگوهای رفتاری؛
5. زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در 

امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛
6. رصد اقدامات انجام  شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط؛

7. تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه؛
8. آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن؛

9. شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال؛
10. حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر؛

11. پیگیری مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راه کارهای 
اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب؛

12. ارائه گزارش ساالنه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم.
تحقق و اجرای همه این وظایف نیازمند تحقیق و پژوهش های کتابخانه ای و میدانی است.

در بند هشتم وظایف دوازده گانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده است: آموزش و 
پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج و گسترش فرهنگ آن.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی به ریاست امام جمعه مرکز استان حضرت 
آیت الله علم الهدی به این مسئولیت توّجه نمود و با رویکرد علمی پژوهشی به صحنه آمد. همایش ملی 
علمی پژوهشی مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
در همین راستا شکل گرفت. هیأت علمی همایش در مرداد 1395 تشکیل شد و در جلسات خویش 

عنوان همایش، اهداف، سرفصل ها و زیر سرفصل ها و مسائل همایش را تصویب کرد.
اهداف همایش در چهار محور زیر تعریف شد:

الف: مسئله شناسی و گفتمان سازی نخبگان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر؛
ب: حل مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛

ج: شناسایی راه کارهای تبدیل امر به معروف و نهی از منکر به مطالبه عمومی؛
د: تبیین و ارتقاء شأن و منزلت آمران به معروف و ناهیان از منکر و دالیل شرعی و عرفی ضرورت 

حمایت حکومت و ملت از آنان.
سرفصل ها و مسائل در دو بخش کلی تعیین شد:

الف: مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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ب: گفتمان سازی نخبگانی در مسائل امر به معروف و نهی از منکر
برای سرفصل نخست بر اساس تأمل و درنگ در متن 24 ماده و 19 تبصره قانون حمایت از آمران 
تألیف مقاله از سوی  به معروف و ناهیان از منکر و به انگیزه شرح آن، 41 زیر موضوع و مسئله برای 

پژوهش گران کشور، به شرح زیر ارائه شد:
1. واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن )ماده 1 و تبصره آن(.
2. چیستی دعوت و آداب آن و تناسب آن با امر به معروف و نهی از منکر )ماده 2 و 8(

3. بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی و حقوق اشخاص و تجسس در فقه اسالمی و 
حقوق بشر معاصر )ماده 3 و 5 تبصره آن(.

4. وظایف آحاد مردم و دولت در چگونگی اجرای مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، 
نوشتاری و عملی )ماده 4(.

5. مرز »جرم« و »منکر« و چگونگی برخورد با هر یک از آن ها )ماده 6(.
6. روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر )ماده 6 و 7 و تبصره آن(.

7. پیامدها و خطرات و ضررهای کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد مزاحمت در 
اجرای فریضتین به حکم قرآن و حدیث و عقل )ماده 7 و 9 و تبصره آن(.

8. مفهوم و مصادیق اعمال مجرمانه از سوی منحرفان و مفسدان نسبت به آمران به معروف و ناهیان 
از منکر )ماده 7 و تبصره آن(.

9. چگونگی امر به معروف و نهی از منکر قوای مجریه و قضائیه و مقننه و مدیران و کارکنان آنان 
از سوی مردم )ماده 8(.

10. مصادیق معروف و منکر در قوه مجریه و اولویت بندی آن )ماده 8(.
11. مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات )ماده 8(.

12. مصادیق معروف و منکر در قوه قضائیه و اولویت بندی آن )ماده 8(.
13. مصادیق معروف و منکر در قوه مقننه و اولویت بندی آن )ماده 8(.

14. چگونگی مجازات متجاوزان به فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر )ماده 9 و تبصره آن(.
راه کارهای  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اجرای  از  ممانعت  در  مدیران  تخلفات  مصادیق   .15

پیشگیری از تخلفات و چگونگی مجازات آنان )ماده 9 و تبصره آن(.
گاهی های عمومی در موضوع امر به معروف و  16. وظایف دستگاه های اجرایی در باال بردن سطح آ

نهی از منکر و فراهم ساختن شرایط و الزامات اقامه فریضتین )ماده 10(.
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17. چگونگی انجام وظایف دولت و قوه قضائیه در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و 
اختصاص شعب ویژه به دعاوی آن )ماده 11 و تبصره آن و ماده 13 و تبصره آن و ماده 15 و تبصره آن و 

ماده 16 بند 10 و ماده 17 تبصره 2(.
18. وظایف دولت )وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان 
توریست های  و  خارجی  اتباع  و  گردشگران  هدایت  و  آموزش  در  و...(  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 

غیرمسلمان از ورود تا خروج از کشور )ماده 12(.
19. بررسی فرایند تأسیس و اقدام سازمان های مردم نهاد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و 

ارائه راه کارهای تکمیلی )ماده 14 و ماده 16 تبصره 1(.
20. شناسایی مالک ها و شرایط احراز مقام شهادت در عرصه امر به معروف و نهی از منکر و تبیین 

دالیل قرآنی و حدیثی و فقهی و قانونی آن )ماده 15 و تبصره آن(.
21. تحلیل وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16(.

تبیین خط مشی های ترویج و  22. بررسی راهبردهای شکل گیری سیاست ها و روش های تعیین و 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16 بند 1 و 2(.

23. آسیب شناسی و فراتحلیل مطالعات و اقدامات انجام شده در ارتباط با امر به معروف و نهی از 
منکر پس از انقالب اسالمی و راه کارهای وصول به وضع مطلوب )ماده 16 بند 3(.

24. بررسی ریشه ها و علل ترک معروف و ارتکاب منکر )ماده 16 بند 3(.
25. عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع فراگیر شدن آن )ماده 16 بند 3(.
26. راه کارهای الگوسازی و تعیین الگوهای رفتاری در امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16 بند 

.)4
27. شناسایی گروه های مرجع و ظرفیت ها و توانایی های آنان برای ایفای نقش در امر به معروف و 

نهی از منکر در جامعه )ماده 16 بند 4 و 5(.
28. بررسی راه کارهای تسهیل و آسان سازی امر به معروف و نهی از منکر در خانواده  و اجتماع 

)ماده 16 بند 5(.
29. چگونگی زمینه سازی برای مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و اجرایی و 

رسانه های عمومی در امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16 بند 5(.
ارائه  و  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  حمایت  قانون  اجرای  در  اقدامات  رصد  نحوه   .30

شاخص های مناسب )ماده 16 بند 6(.

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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31. راه کارهای تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف و اقشار گوناگون مردم و گروه های 
سنی متفاوت در کشور و تبیین اولویت ها )ماده 16 بند 7(.

32. ارزیابی وضعیت آموزشی و پژوهشی و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در کشور 
)ماده 16 بند 8(.

33. شیوه ها و روش های مؤثر برای آموزش و پژوهش و تحقیق جهت ترویج امر به معروف و نهی 
از منکر و فرهنگ سازی در ارتباط با آن )ماده 16 بند 8(.

34.تأثیر متقابل امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب )ماده 16 بند 11( 
35. فرایند درخواست تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر و 
صدور مجوز از سوی وزارت کشور و بررسی همپوشانی و تداخل قانون امر به معروف و قانون احزاب 

)ماده 16 تبصره 1 و 2 و 3(.
36. بررسی مصادیق عذر موجه در عدم صدور مجوز برای تجمع ها و راهپیمایی ها )ماده 16 تبصره 

.)23
37. مجازات عدم صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد و درخواست ها برای تجمع و راهپیمایی 

در موضوعات امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16 تبصره 3(.
38. نقش سازمان بسیج مستضعفین در آموزش ضابطان و فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و 

نهی از منکر )ماده 17 تبصره 1 و 2 و 3(.
اجرای »مرتبه  در  بسیج  و  و سپاه  اطالعاتی  نهادهای  و  قوه قضائیه  و  اسالمی  نظام  39. وظایف 

عملی« امر به معروف و نهی از منکر در کشور )ماده 17 تبصره 3(.
40. جایگاه حقوقی اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کشور و استان و شهرستان و 
تفکیک وظایف آنان و ضمانت های اجرایی )ماده 19 تبصره 1 و 2 و ماده 20 تبصره 1 و 2 و 3 و مواد 21 

و 22 و 23 و 24(.
41. راه کارهای تأمین بودجه و اعتبارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر )ماده 23(.

برای سرفصل دوم نیز 11 مسئله به شرح زیر نوشته شد:
1. آسیب شناسی و ارزیابی وضعیت موجود نگاه نخبگان حوزوی و دانشگاهی به فریضتین و بررسی 

کارنامه آنان.
2. راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر.

به معروف و  امر  3. موانع و مشکالت و چالش های اساسی در خصوص گفتمان سازی در حوزه 
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نهی از منکر.
4. ظرفیت ها و تکالیف نخبگان در امور و مسائل مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر.

5. راه کارها و شیوه های گفتمان سازی اقشار مختلف به ویژه بسیج در امر به معروف و نهی از منکر.
6. نقش آموزش و پرورش و دانشگاه ها و حوزه ها در تربیت نخبگان و گفتمان سازی نخبگانی در 

مسائل امر به معروف و نهی از منکر.
7. آثار و پیامدهای گفتمان سازی نخبگانی در امر به معروف و نهی از منکر.

8. خطرات و زیان های بی تفاوتی و کوتاهی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی از منکر.
9. وظایف دولتمردان و نقش رفتار و گفتار مدیران حکومت و دولت در گفتمان سازی نخبگانی در 

امر به معروف و نهی از منکر.
10. تحلیل آثار گرفتاری نخبگان به مصداق خاص )مثاًل حجاب( و راه کارهای رهایی از آن.

11. بررسی چرایی پرداختن به علل و ریشه ها به جای پدیده  ها.
این فراخوان در قالب پوستر و بروشور و با چاپ در روزنامه ها، به اطالع محققان کشور رسید.

به تدریج مقاالت از سراسر کشور دریافت شد و سرانجام 213 مقاله در سایت همایش قرار گرفت. 
همه مقاالت در کمیته اصالت سنجی و صحت یابی همایش بررسی گردید و مقاالت غیراصیل و آلوده به 

منکر انتحال شناسایی شد و تعداد 43 مقاله کنار گذاشته شد و از داوری حذف گردید.
همه مقاالت اصیل توسط حداقل دو نفر از اساتید حوزه و دانشگاه در 19 محور ارزیابی گشت. 
همه مقاالت از نظر: میزان و سطح ارتباط عنوان مقاله با مسائل همایش، تناسب و هم خوانی عنوان و 
محتوای، کیفیت و کمیت تنظیم چکیده، کیفیت و کمیت کلیدواژه، کیفیت تنظیم مقدمه و بیان مسئله و 
ادبیات و روش تحقیق و لزوم نگارش مقاله، انسجام و یکپارچگی مطلب، سازمان دهی بحث و پرهیز از 
حاشیه روی و خروج از محدوده بحث، میزان و کیفیت بهره وری از معارف اسالمی )قرآن و حدیث(، 
تعداد  نوآوری،  و  مطالب  پروراندن  و  منطقی  استنتاج  و  استدالل  قدرت  ارجاعات،  اصالت  و  صحت 
منابع و اعتبار و کمیت و کیفیت منابع، رعایت قواعد نگارشی و شیو ایی نثر و سهولت درک مطلب، 
نتیجه گیری و پیشنهادهای علمی و عملی و کاربردی برای حل مسئله در دنیای واقعی، از سوی داوران 

بررسی شد و از صفر تا صد نمره برای هر مقاله پیشنهاد گردید.
مقاالتی که حداقل یک داور چکیده آن را دارای شرایط چاپ در چکیده مقاالت اعالم نموده است 
در کتاب چکیده مقاالت همایش چاپ شد و اکنون در اختیار پژوهش گران سراسر کشور قرار می گیرد.

مقاالتی که همه داوران یا حداقل یک داور واجد شرایط چاپ در مجموعه مقاالت همایش می دانست 

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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در دو جلد مجموعه مقاالت همایش چاپ گردید و در همایش به محققان کشور تقدیم می شود.
تعدادی مقاله به سفارش دبیرخانه علمی همایش توسط محققان برجسته کشور تألیف و در مجموعه 

مقاالت چاپ شد.
به مقاالت برتر حائز رتبه اول تا هشتم جوایز نفیس در اختتامیه همایش تقدیم می گردد.

تعدادی از مقاالت برتر که داوران شایسته سخنرانی در همایش دانسته اند در همایش ارائه خواهد 
شد.

بزرگ  محققان  و  متفکران  و  عالی قدر  فقهای  از  استفاده  جهت  همایش  اجرایی  و  علمی  هیأت 
حوزوی و متخصصان در بحث امر به معروف و نهی از منکر، سفر علمی به شهر مقدس قم داشت و 
در این مسافرت پژوهشی با مراجع و علمای قم دیدار علمی انجام شد. در این سفر با مراجع و علمای 

بزرگوار:
1. حضرت آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی )مدظله العالی(

2. حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی )مدظله العالی(
3. حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی )مدظله العالی(

4. حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی )مدظله العالی(
5. حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدعلی علوی حسینی گرگانی )مدظله العالی(

6. حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی )مدظله العالی(
7. حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی )مدظله العالی(

در شهر مقدس مشهد نیز با اعضاء مجلس خبرگان رهبری و علمای طراز اول شهر دیدار و گفتگوها 
ادامه یافت. در مشهد با صاحب نظران زیر دیدار صورت گرفت.

1. حضرت آیت الله سید احمد علم الهدی )مدظله العالی(
2. حضرت آیت الله سیدحسن مرتضوی شاهرودی )مدظله العالی(

3. حضرت آیت الله سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی )مدظله العالی(
4. حضرت آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی )مدظله العالی(

5. حضرت آیت الله رجبعلی رضازاده )مدظله العالی(
6. حضرت آیت الله سید جعفر سیدان )مدظله العالی(

7. حضرت حجت االسالم و المسلمین سیدمجتبی حسینی )مدظله العالی(
8. حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی )مدظله العالی(
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9. حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدهادی عبدخدایی )مدظله العالی(
10. حضرت حجت االسالم و المسلمین سیداحمد حسینی خراسانی )مدظله العالی(

11. حضرت حجت االسالم و المسلمین حسن عالمی )مدظله العالی(
12. حضرت حجت االسالم و المسلمین کاظم صدیقی )مدظله العالی(

13. حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر سید حمید روحانی )مدظله العالی(
14. حضرت حجت االسالم و المسلمین پناهیان )مدظله العالی(

حاصل این دیدارها در یک جلد کتاب چاپ شد و در اختیار عالقه مندان به مباحث تخصصی امر 
به معروف و نهی از منکر قرار گرفت. خدای سبحان را در توفیق علمی استفاده از اندیشه ورزان بزرگ 

حوزه قم و مشهد سپاس گزارم.
A در ارزش و جایگاه تشکر و  b حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا  عالم آل محمد 

سپاس از خدمات و نعمت های انسان ها فرمودند: 
َمن لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عّزوجّل )عیون اخبارالرضا A، ج 2، ص 
بحاراألنوار   -  313 ص   ،16 ج  الشریعة،  مسائل  تحصیل  الی  الشیعة  وسائل  تفصیل   -  24
الجامعة لدرر اخبار االئمه االطهار b، ج 71، ص 44 - تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 201 
- تفسیر الصافی، ج 4، ص 144( هر که شکر نعمت دهنده از مخلوقان را به جا نیاورد شکر 

خدای عّزوجل را انجام نداده است.
در پایان این نوشتار از همه محققان ارجمند و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی که زکات فکر و علم و 
دست و قلم خود را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر به جا آوردند و همچنین از تمام اعضاء هیأت علمی 
و داوری که در تنظیم عنوان و سرفصل ها و مسائل همایش تالش کردند و با دّقت همه مقاالت را ارزیابی 
و داوری نمودند سپاس گزاری می نمایم. تشکر از همه همکاران در هیأت اجرایی و علمی همایش را تکلیف 

خویش می دانم.

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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بحرانی، سید هاشم )1403(، البرهان فی تفسیر القرآن، مؤسسه الوفاء، بیروت، چاپ سوم.
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الخصال، تصحیح علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین حوزه  بابویه )1362(،  ابن  بن علی  شیخ صدوق، محمد 
علمیه، قم.

شیخ طبرسی، امین االسالم، ابوعلی فضل بن حسن )1403(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، کتابخانه آیت الله 
العظمی مرعشی نجفی، قم

شیخ طوسی، محمد بن حسن )1407(، تهذیب االحکام، تصحیح حسن موسوی خرسان، دار الکتب االسالمیه، 
تهران.

شیخ مفید، محمد بن محمد )1413(، االختصاص، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، قم.
طبرسی، علی بن حسن )1385 ه.ق( مشکاة االنوار فی غرر االخبار، المکتبة الحیدریة، نجف.

محالتی،  رسولی  هاشم  سید  تصحیح  نورالثقلین،  تفسیر   )1415( جمعه  بن  عبدعلی  الحویزی،  العروسی 
اسماعیلیان، قم.

عالمه مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی )1403( بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار b، داراحیاء 
التراث العربی، بیروت.

فیض کاشانی، محمد بن محمدحسن بن شاه مرتضی )1415( تفسیر الصافی، تصحیح حسین اعلمی، مکتبة 
انصار، تهران.

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی )1406( الوافی، کتابخانه امام امیرالمؤمنین A، اصفهان.
کلینی رازی، محمد بن یعقوب )1429(، الکافی، دارالحدیث، قم
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الدمیاطی، دارالکتب االسالمیه، بیروت.
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رسولی محالتی، دارالکتب االسالمیه، تهران.



امام باقر A می فرمایند:
امـر بـه معروف و نـهی از منکر راه پـیامبران است و شیوه نیکوکاران. فریضه 
بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن برپا می شود و راه ها امن می گردد 
و درآمدها حالل می شود و حقوق و امواِل به زور گرفته شده به صاحبانش بر 
انتقام گرفته می شود و کارها  از دشمنان  آبادان می شود و  می گردد و زمین 

سامان می پذیرد.
وسایل الشیعه، ج 11، ص 395

از فروع دین اسالم  از احکام عملی مسلمانان و در فرهنگ تشیع،  از منکر  به معروف و نهی  امر 
است. امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران برای انجام آنچه 
از نظر عقل یا شرع اسالم خوب در نظر گرفته می شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن 
از سوی فرد مسلمان به دیگران برای ترِک آنچه از نظر عقل یا شرع مقدس اسالم بد و ناصواب است. به 
شهادت تاریخ یکی از بزرگ ترین عوامل موفقیت پیغمبر اکرم a در هدایت مردم، ایمان محکم و پایدار 
آن حضرت به آنچه از طرف خدا بر او وحی می شد، بود. چرا که کسی که امر به معروف و نهی از منکر 
کند و در عین حال بر خالف گفته خود رفتار نماید، نتیجه مهّمی نخواهد گرفت و بیشتر زحماتش به 
هدر خواهد رفت. از این رو خداوند متعال کسانی را که به موعظه و دعوت خود عمل نمی کنند مذّمت 

نموده و می فرمایند:
نُفَسُکْم آیا مردم را به بّر و نیکی امر می کنید در حالی که از خود 

َ
اَس ِباْلِبرِّ َو َتنَسْوَن أ ُمُروَن النَّ

ْ
َتأ

َ
 أ

فراموش کرده اید.
در راستای عمل به فرامین شریعت مقدس اسالم و پس از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف 

سخن مسئول کمیته اجرایی همایش
مصطفی صفائی
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به معروف  امر  به تشکیل شورای  اقدام  نهادها  با سایر  نیز همگام  از منکر؛ شهرداری مشهد  ناهیان  و 
امور ستادی و  برون سازمانی نمود. اهداف درون سازمانی شامل  با دو هدف درون و  از منکر  و نهی 
هماهنگی، آموزش و اغناءسازی اعضای شورا، کارکنان و مراجعان، حمایت، تشویق و ترغیب و نیز 
خدمات هنری، فرهنگی و تبلیغی است. و هدف دوم، برون سازمانی است و قانون، این وظیفه را برای 
شهرداری قرار داده که بیرون از سازمان خود نیز تبلیغ کند مثل تبلیغات محیطی در سطح شهر. هدف 
اول، ترویج الگوی مناسب رفتاری است یعنی شورای امـر بـه معروف و نـهی از منکر شهرداری وظیفه 
دارد که الگوی مناسب رفتاری را در بدنه شهری ترویج کند؛ و هدف دوم شامل فعالیت های تبلیغی و 
اطالع رسانی برای آشنایی مردم با امـر بـه معروف و نـهی از منکر می شود که اساس مقوله  ی اخیر را 

مباحث آموزشی تشکیل می دهد.
در این مسیر شهرداری مشهد با حمایت از برگزاری همایش ملی »مسئله شناسی و پاسخ گویی به 
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« گامی در جهت نشر و ترویج این واجب 
فراموش شده گذاشت. امید است که این فعالیت علمی و مذهبی مرضی ذات اقدس الهی قرار گیرد. در 
اینجا بر خود فرض می دانم از کلیه ی دست اندرکاران برگزاری همایش، ضمن تشکر از همراهی شهردار 
از منکر  به معروف و نهی  امر  محترم مشهد مقدس، از خدمات ارزشمند دبیر و اعضای محترم ستاد 
استان که در به سامان رساندن این همایش نقش ارزنده ای داشتند، صمیمانه قدردانی نمایم. از مساعی 
ارزشمند دبیر و اعضای محترم کمیته علمی و اعضای محترم کمیته اجرائی نیز به نوبه خود سپاس گزارم. 
توفیق روزافزون کلیه ی خدمت گزاران به فراگیری و رونق این واجب فراموش شده را از خداوند منان 

خواستارم.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم



واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن و شرایط و 
مراتب انجام آن

محدثه اسداللهی1

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر از با اهمیت ترین واجبات اسالم است. آیات قرآنی از 
یک طرف و روایات بسیار معتبر در وجوب این ارشاد حیاتی از طرف دیگر )که می توان 
حیات بخش  حکم  این  بودن  ضروری  در  تردیدی  کمترین  است(  متواتر  فوق  گفت 
نمی گذارد. می توان گفت: در هر برهه از تاریخ اسالمی نه تنها اجماع منقول بلکه اجماع 
محصل در ضروری بودن این تکلیف مقدس قابل دریافت است. این تکلیف مانند دیگر 
اصول اعتقادی هم مستند به استدالل و بلکه متکی به مبانی بدیهی است،  زیرا که بدون 
اعتقاد و اجرای این تکلیف با هر شکلی که ممکن است،  اصل خود دین در معرض فنا 
اجرای  و  به خدا  ایمان  الهی ضامن گسترش  این واجب  انجام  قرار می گیرد.  زوال  و 
همه ی قوانین فردی و اجتماعی است و سهل انگاری در انجام آن زمینه ی سست شدن 
از  را  جامعه  امور  و  فرومی ریزد  را  آن  پایه های  و  آورده  فراهم  دل ها  در  را  ایمان  روح 
از  را  و مسلمانان  داده  و شرور  افراد پست  به دست  و  نموده  دست شایستگان خارج 
اوج عزت به پرتگاه نابودی و ذلت می کشاند. این مقاله در پی آن است که با توجه به 
اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر به بررسی چیستی و معنی و مفهوم این 
اصل بپردازد و سپس با توجه به احادیث و آیات قرآنی اهمیت پرداختن به آن را به اثبات 
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برساند و به بیان کلیاتی درباره حکم وجوب یا مستحب بودن آن روش های انجام این 
فریضه و مراتب انجام آن را توضیح دهد. 

واژه های کلیدی
معنی لغوی و فقهی معروف و منکر، معروف و منکر در قرآن، شرایط و مراحل امر 

به معروف و نهی از منکر

مقدمه
از یک طرف و  آیات قرآنی  با اهمیت ترین واجبات اسالم است.  از  از منکر  به معروف و نهی  امر 
است(  متواتر  فوق  گفت  می توان  )که  دیگر  طرف  از  حیاتی  ارشاد  این  وجوب  در  معتبر  بسیار  روایات 
کمترین تردیدی در ضروری بودن این حکم حیات بخش نمی گذارد. می توان گفت: در هر برهه از تاریخ 
دریافت  قابل  تکلیف مقدس  این  بودن  بلکه اجماع محصل در ضروری  منقول  اجماع  نه تنها  اسالمی 

است. 
این تکلیف مانند دیگر اصول اعتقادی هم مستند به استدالل و بلکه متکی به مبانی بدیهی است،  
زیرا که بدون اعتقاد و اجرای این تکلیف با هر شکلی که ممکن است،  اصل خود دین در معرض فنا و 
زوال قرار می گیرد. انجام این واجب الهی ضامن گسترش ایمان به خدا و اجرای همه ی قوانین فردی 
و اجتماعی است و سهل انگاری در انجام آن زمینه ی سست شدن روح ایمان را در دل ها فراهم آورده و 
پایه های آن را فرومی ریزد و امور جامعه را از دست شایستگان خارج نموده و به دست افراد پست و شرور 

داده و مسلمانان را از اوج عزت به پرتگاه نابودی و ذلت می کشاند. 
باید توجه داشت که هدف اصلی قیام امام حسین A همان گونه که در وصیت تاریخی معروف آن 
حضرت آمده احیاء امر به معروف و نهی از منکر بود. بر همه عاشقان مکتبش الزم است تا این دو فریضه 
الهی و قرآنی را زنده کنند، به امام و پیشوای بزرگشان اقتدا نمایند و از طریق صحیح و حساب شده با 

منکرات به مبارزه برخیزند و با گفتار و اعمال خود معروف را زنده کنند. 
امر به معروف و نهی از منکر به طور مستقیم با دین و دنیا و آبروی افراد مرتبط است و از همین رو از 
حساسیت ویژه ای برخوردار است. بدیهی است همان گونه که رها کردن این واجب الهی، هالکت بار و 
خطرآفرین است،  اجرای آن نیز بدون رعایت حدود و توجه به شرایط و مراتب و روحیات و ظرفیت افراد،  
زیان بار خواهد بود. در قرآن کریم و سیره عملی بزرگان دین و سخنان آنان، نکات بسیار مهم و ارزشمندی 
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وجود دارد که می توان از آن ها برای انتخاب روش های صحیح امر به معروف و نهی از منکر مدد گرفت. 
این مقاله در پی آن است که با توجه به اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر به بررسی چیستی 
و معنی و مفهوم این اصل بپردازد و سپس با توجه به احادیث و آیات قرآنی اهمیت پرداختن به آن را به 
اثبات برساند و به بیان کلیاتی درباره حکم وجوب یا مستحب بودن آن روش های انجام این فریضه و 

مراتب انجام آن را توضیح دهد. 

معنای امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع خود که همان گسترش عدالت و نیکی ها در جامعه و 

قطع ریشه های فساد و زشتی هاست )مبانی فقهی حکومت اسالمی،  ج 2، ص 73 ( 
»امر« به معنای درخواست انجام کاری از دیگری است و »نهی« مانع شدن از کاری است که فردی 
می خواهد آن را انجام دهد. »معروف« عمل نیک و خوبی است که مشتمل بر صفت راجحه است و 
»منکر« فعل قبیح و ناروایی مشتمل بر صفت مرجوحه است )کنز العرفًان فی فقه القرآن - ترجمه،  ج 1، 

ص 471( 
امر عبارت است از طلب فعل از آن حیثیت که فعل است بر وجه عالیت و نهی طلب عدم فعل است 
بر وجه مذکور علی  از فعل  بازداشتن است  از آن حیثیت که  از فعل  بازداشتن  یا طلب  بر وجه مذکور 
اختالف القولین؛ و مشهور آن است که مراد از معروف فعلی است که مشتمل باشد بر صفت راجحه خواه 

واجب باشد و خواه مندوب و مراد از منکر فعل حرام است. )تفسیر شاهی؛ ج 2، ص 97( 
 معروف عبارت است از هر آنچه طاعت الهی باشد و آن بر دو قسم است:

الف: واجبات، ب: مستحبات و امر به معروف یعنی وادار کردن شخص بر طاعت الهی منتهی اگر 
معروف از واجبات است،  امر بدان واجب است و ترک آن عقاب دارد و اگر از مستحبات است امر بدان 

مستحب است و ترک آن هم جایز است
و منکر عبارت است از هر آنچه عقاًل قبیح است و شرعًا معصیت است و آن مختّص به محرمات 
عقلیه و شرعِی است و لذا نهی از منکر مطلقًا واجب است و اّما مکروهات جزء منکرات نیستند زیرا 
عقل که آن ها را تقبیح نمی کند و شرع هم تحریم نفرموده بلکه اجازه داده »کّل مکروه جایز«)شرح تبصره 

المتعلمین )محمدی(، ج 1، ص 361 ( 

واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن...
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معنی معروف و منکر و فرق آن با ارشاد
ارشاد در فقه با متعّلقی چون جاهل و غیر آن در باب هایی مانند طهارت و تجارت به مناسبت آمده 
است. در اصول فقه نیز صفت امر یا نهی قرار می گیرد و در مباحث الفاظ از آن سخن رفته است فرق 
ارشاد جاهل با امر به معروف و نهی از منکر این است که ارشاد در جایی است که شخص،  نسبت به حکم 
یا موضوع و یا هر دو جاهل باشد، برخالف امر به معروف و نهی از منکر که فرد،  عالم به حکم و موضوع 

است )فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت b؛ ج 1،  ص 357( 

حکم امر به معروف و نهی از منکر
در رابطه با حکم امر به معروف و نهی از منکر و اینکه این مسئله واجب یا مستحب است در کتاب 

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت آمده است:
1. حکم تکلیفی: امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محّرمات، واجب و در مستحبات و 
مکروهات، مستحب است. وجوب یا استحباب آن،  توّصلی )توّصلی( است که قصد قربت در آن معتبر 
نیست، لیکن در کفایی )وجوب کفایی( یا عینی )وجوب عینی( بودن آن،  اختالف است. )فرهنگ فقه 

مطابق مذهب اهل بیت b؛ ج 1،  ص 660( 
و نیز در مجمع المسائل )مجمع المسائل )للگلبایگانی(، ج 1، ص 514( حکم تکلیفی آن را اینگونه 

معرفی کرده است:
- معروف،  اگر مستحب باشد امر به آن مستحب است و اگر واجب باشد و انسان ملتفت شود که 
شخصی آن را ترک می کند امر به آن با شرایطی که بعد ذکر می شود واجب است؛ و منکر عبارت است 
از فعل قبیح حرام، نهی از آن واجب است و وجوب، در هر دو وجوب کفائی است و به فعل دیگری،  

ساقط می شود. 
- وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  درباره ی مکّلف،  نسبت به اهل خودش تأکید بیشتر دارد 
پس اگر انسان ببیند که اهل خودش از واجبات،  تهاون می ورزد،  مثاًلًً نماز نمی خواند یا اگر بخواند دارای 
این  نماز می خواند در  لباس نجس،   بدن و  با  آنکه  یا  نمی گیرد  یا وضوی صحیح  نیست  قرائت صحیح 

صورت الزم است به ترتیبی که گفته شد،  آن ها را امر و نهی کند. 
از نظر شرع، در وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  اختالفی بین اهل شرع،  وجود ندارد،  فقط 
اختالف از نظر عقلی است. شیخ طوسی v به وجوب عقلی آن قائل شده است )النهایة، ص 299( و 
آن نظر حق است، چون هر دو کار لطف است و عنایت و هر لطفی هم واجب و الزم حق تعالی است. 
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ولی سید مرتضی،  وجوب عقلی آن را منع کرده است. وگرنه الزم می آمد هر معروفی واقع گردد و هر 
منکری مرتفع گردد. یا اینکه خداوند اخالل به این دو امر نموده است،  درصورتی که هر دو امر باطل است 
و مالزمت از این امر ظاهر می شود که واجب عقلی هرگز از منسوب الیه تخّلف نمی ورزد )کنز العرفًان فی 

فقه القرآن - ترجمه،  ج 1، ص 471 ( 
ِعقاب ترک امر به معروف و نهی از منکر در حدیث آمده:

ْن ِبِوقاٍع ِمَن الّلِه َجلَّ اْسُمُه؛ )ثواب األعمال،  ْهی َعِن اْلُمْنَکِر َفْلیَؤذِّ ْمُر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ
َ
ِإٰذا ُتِرَک اأْل

ص 255؛ بحاراألنوار،  ج 97، ص 78، ح 33.( یعنی هرگاه ترک شود امر به کارهای خوب و 
نهی از کارهای بد،  پس واقف باید بود بالیی را که از جانب خدا برسد. 

و نیز در حدیث دیگری آمده: 
یِه َتَرَک )در برخی از مصادر حدیثی: إذا ترک- إلخ آمده است.(  ال یْنُظُر الّله ِإلٰی َعْبٍد َو الیَزکِّ
اْلکباِئر؛ )ثواب األعمال، ص 246؛ بحاراألنوار،   ِمَن  َکِبیَرًه  اْرَتَکَب  ِو 

َ
أ الّله  َفٰراِئِض  ِمْن  یَضًه  َفِر

ج 68، ص 207، ح 16( یعنی نظر نمی کند حّق تعالٰی به سوی بنده و پاکیزه نمی گرداند او را 
کاشانی؛ ج-2  کبایر )رسائل فیض  از  کبیره ای  ارتکاب  یا  کند  فرایض  از  فریضه ای  ترک  که 

رساله-9، ص 54( 

سیر امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن
مصادیق معروف و منکر در قرآن کریم کدام است؟ 

ابتدا به مصادیق معروف و منکر در قرآن می پردازیم و سپس سیر امر به معروف و نهی از منکر از 
دیدگاه قرآن را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به گستره معنایی معروف و منکر، هر یک از این دو،  
مصادیق فراوانی در قرآن کریم دارد. آیت الله نوری همدانی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر )امر به 
معروف و نهی از منکر،  ص 86( به برخی مصادیق این دو اشاره کرده است که البته برخی از این مصادیق 
در یکدیگر ادغام پذیر هستند. هم چنین می توان این مصادیق را به عنوان هایی جامع تر یا به اقسامی مانند 

اخالقی، رفتاری و... تقسیم کرد. 

معروف ها در قرآن
1. ایمان؛ 2. تالوت قرآن؛ 3. امر به معروف و نهی از منکر؛ 4. تفکر؛ 5. توکل؛ 6. صبر؛ 7. تقوا؛ 
8. پیروی از خدا و رسول؛ 9. پیشی گرفتن برای انجام )دادن( کارهای نیک؛ 10. انفاق؛ 11. فروبردن 

واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن...
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خشم؛ 12. عفو؛ 13. احسان؛ 14. اطمینان به وعده های خدا؛ 15. توبه؛ 16. سیر در زمین و پند گرفتن 
از سرگذشت امت های پیشین؛ 17. جهاد؛ 18. شهادت در راه خدا؛ 19. عدالت؛ 20. شکر خدا؛ 21. 
دعا؛ 22. اخالق نیک؛ 23. مشورت؛ 24. آموزش و فراگیری قرآن و دانش؛ 25. صراحت در بیان حق 
26. تحمل آسیب ها و گرفتاری ها در راه خدا؛ 27. هجرت برای تقویت و حفظ دین؛ 28. خوف از خدا؛ 
تهاجم دشمنان؛ 31. صدق؛ 32.  از  اسالمی  رابطه و حفظ مرزهای  راه حق؛ 30.  در  استقامت   .29
استغفار؛ 33. تقیه؛ 34. دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان خدا؛ 35. وفای به عهد؛ 36. تسبیح 
و یاد خدا در شب و روز؛ 37. اتحاد و دوستی و برا دری؛ 38. دعوت مردم به سعادت و به سوی خدا؛ 
39. صداقت؛ 40. پیروی از حق؛ 41. یاری )دین( خدا آمادگی کامل و فراهم کردن مداوم اسباب کار 

برای جبه ه گیری در برابر دشمن.

منکرها در قرآن
1. کفر؛ 2. کشتن پیامبران و عدالت خواهان و مخالفت با راهنمایان دین؛ 3. محرم اسرار قرار دادن 
کافران؛ 4. جهل و نادانی؛ 5. نفاق؛ 6. دوستی با کافران؛ 7. ضعف در اراده و تصمیم در راه هدف؛ 8. 
اصرار بر گناه. 9. سستی؛ 10. تأسف و اندوه بی جا؛ 11. ظلم؛ 12. ارتجاع و عقب گرد؛ 13. کرنش در 
برابر دشمن؛ 14. ضعف نشان دادن در برابر دشمن؛ 15. اطاعت از کافران؛ 16. کشمکش و نزاع؛ 17. 
فرار از جهاد؛ 18. پندار سپری شدن زمان دین؛ 19. توجه به )اثرپذیری از( تبلیغات باطل؛ 20. خیانت به 
بیت المال؛ 21. بخل؛ 22. رضایت به ظلم و گناه؛ 23. کتمان حق؛ 24. فروختن دین و حق به دنیا؛ 25. 
انکار وجود روح و جهان آخرت؛ 26. ترسیدن از دوستان شیطان؛ 27. گمان بر اینکه شکست ظاهری،  
با حق ناسازگار است؛ 28. انفاق در راه باطل و تقویت باطل آن؛ 29. تمایل دل ها از حق به سوی باطل؛ 
30. فتنه جویی و بدعت گذاری؛ 31. حسد و ریاست طلبی؛ 32. نقشه های باطل برای مبارزه با حق؛ 
33. پوشاندن حق به وسیله باطل؛ 34. بازیچه قرار دادن دین؛ 35. بازداشتن مردم از راه خدا؛ 36. 
تبهکاری؛ 37. دروغ گویی؛ 38. خیانت؛ 39. ایجاد اختالف؛ 40. پیروی از باطل؛ 41. بیماری قلب 
)روح(؛ 42. ترسو بودن؛ 43. فساد حاکمان و زمان داران خودسر؛ 44. قطع پیوند خویشاوندی؛ 45. 

مخالفت با پیامبر a؛ 46. باطل کردن عمل نیک؛ 47. پشت کردن به دین

از دیدگاه اهل سنت و ادیان الهی دیگر
1. اکثر دانشمندان اهل سّنت که اشعری مسلک هستند و حسن و قبح عقلی را منکرند می گویند امر 
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به معروف و نهی از منکر شرعًا و نقاًل واجب است و عقل ما ادراکی ندارد و لکن علمای معتزله و فقهاء 
اهل بیت b معتقدند که امر و نهی به  معروف و منکر هم عقاًل و هم شرعًا واجب است )شرح تبصره 

المتعلمین )محمدی(، ج 1، ص 359. 360 ( 
رو،   همین  از  است،   بوده  واجب  نیز  ادیان  دیگر  در  فریضه  دو  این  می شود  استفاده  قرآن  آیات  از 
حرام  و خوردن  گناه آلود  گفتار  از  که  یهود(  )علمای  احبار  و  مسیحی(  )دانشمندان  ربانیون  از  جمعی 
نهی نمی کردند، نکوهش شده اند: »لوال ینه هم الربنیون واالحبار عن قولهم االثم واکلهم السحت لبئس 
ما کانوا یصنعون« )مائده: 63(؛ چرا دانشمندان مسیحی و یهودی،  آنان را از گفتار گناه )آلود( و حرام 

خوارگی شان بازنمی دارند؟ 
ولی به نظر می رسد امر به معروف و نهی از منکر در شریعت اسالم در مقایسه با ادیان دیگر از اهمیت 
بیشتری برخوردار است؛ و از همین رو،  قرآن کریم یکی از اوصاف پیامبر اکرم a را در تورات،  امر به 

معروف و نهی از منکر برشمرده است:
یأمرهم  التوریه واالنجیل  الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی  النبی االمی  الرسول  یتبعون  الذین 

بالمعروف وینه هم عن المنکر )اعراف: 157( 
نام او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته  پیامبر درس نخوانده - که  همانان که از این فرستاده،  
ناپسند  کار  از  و  می دهد  فرمان  پسندیده  کار  به  را  آنان  که  پیامبری  )همان  می کنند  پیروی   - می یابند 

بازمی دارد...(. 
در شرایع پیشین نیز واجب بوده است. از همین رو،  جمعی از ربانیون )دانشمندان مسیحی( و احبار 

)علمای یهود( که از گفتار گناه آلود و خوردن حرام نهی نمی کردند، نکوهش شده اند:
لوال ینه هم الربنیون واالحبار عن قولهم االثم واکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون )مائده،  
63(؛ چرا دانشمندان مسیحی و یهودی،  آنان را از گفتار گناه )آلود( و حرام خوارگی شان باز 

نمی دارند؟ 

v امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی
از  v در کتاب والیت فقیه در این رابطه می فرماید: به روایات امر به معروف و نهی  امام خمینی 
منکر مراجعه فرمانید. در آن روایات عمل بعضی را که برای فرار از امر به معروف و نهی از منکر مرتبًا 

عذرتراشی می کنند تقبیح می کنند و آن سکوت را عیب می شمرد. 1 
َو الّله یُقوُل َفال َتْخَشُوا الناس َو اْخَشْوِن و خدا می فرماید که از آن ها نترسید،  چه ترسی دارید؟ 
1. فروع کافی، ج 5، صص 55. 60، »کتاب الجهاد«، »باب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر«، احادیث 1 و 2 و 5 و 11. وسائل 

الشیعه، ج 6، ص 393 به بعد، »کتاب االمر بالمعروف و نهی عن المنکر«، باب 1 و 3. 

واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن...
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جز این نیست که شمارا زندانی می کنند،  بیرون می کنند،  می کشند. اولیاء ما برای اسالم جان 
دادند،  شما هم باید برای این امور آماده باشید؛ و قال

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر ]...[ در 
ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
 َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

کاَه َو یِطیُعوَن الّلَه َو َرُسوَلُه الَه َو یْؤُتوَن الزَّ ذیل آیه می فرماید: َو یِقیُموَن الصَّ
اگر امر به معروف و نهی از منکر به خوبی اجرا شود دیگر فرائض قهرا برپا خواهد شد. اگر 
امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود ظلمه و عمالشان نمی توانند اموال مردم را بگیرند و به 
میل خود صرف کنند و مالیات های مردم را تلف نمایند امر به معروف و ناهی از منکر دعوت 

به اسالم و  رد مظالم و مخالفت با ظالم می کند. )والیت فقیه،  امام خمینی v،  ص 117( 
عمده ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای این امور است. ما امر به معروف و نهی از منکر 
را در دایره ی کوچکی قرار داده و به مواردی که ضررش برای خود افرادی است که مرتکب می شوند،  یا 
ترک می کنند محصور ساخته ایم در اذهان ما فرورفته که. منکرات. فقط همین هایی هستند که هرروز 
می بینیم یا می شنویم؛ مثاًلًً اگر در اتوبوس نشسته ایم موسیقی گرفتند،  یا فالن قهوه خانه کار خالفی را 
مرتکب شد،  یا در وسط بازار کسی روزه خورد منکرات است و باید از آن نهی کرد! و به آن منکرات بزرگ 
توجه نداریم. آن مردمی را که دارند حیثیت اسالم را از بین می برند حقوق ضعفاء را پایمال می کنند و. باید 
نهی از منکر کرد. اگر یک اعتراض دسته جمعی به ظلمه که خالفی مرتکب می شوند، یا جنایتی می کنند 
بشود، اگرچند هزار تلگراف از همه ی بالد اسالمی به آن ها بشود که این کار خالف را انجام ندهید یقینًا 
دست برمی دارند. وقتی که برخالف حیثیت اسالم و مصالح مردم کاری انجام دادند،  نطقی ایراد کردند 
اگر از سراسر کشور،  از تمام قراء و قصبات از آنان استنکار شود زود عقب نشینی می کنند. خیال می کنید 
می توانند عقب نشینی نکنند؟ هر گز نمی توانند. من آن ها را می شناسم. من می دانم که چکاره اند. خیلی 
هم ترسو هستند. خیلی زود عقب نشینی می کنند. لیکن وقتی که دیدند ما از آن ها بی عرضه تریم جوالن 

می دهند. )همان،  ص 118 ( 

شرایط امر به معروف و نهی از منکر
شرایط امر به معروف و نهی از منکر،  پس آن چند چیز است:

اول: علم آمر و ناهی به آنکه آن فعل واجب است یا حرام )یا به اجتهاد یا به تقلید( تا اینکه امر به 
حرام و نهی از حالل اتفاق نیفتد،  پس در آنچه حکم به آن مشتبه باشد،  یا آنکه از مسائل خالفیه باشد و 

محتمل باشد که آن شخص به تقلید مجتهدی آن کار را می کند واجب نیست نهی از آن
دوم: تجویز تأثیر است. پس هرگاه علم دارد که امر و نهی آن شخص فایده نمی بخشد یا ظن غالب 
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دارد، واجب نیست بلکه مطلق ظن به عدم تأثیر،  هم شاید کافی باشد در اسقاط وجوب و بعضی احتمال 
تأثیر را کافی دانسته اند در وجوب، هرچند قول دوم احوط است. لکن قول اول اظهر است. چنانکه از 

اخبار مستفاد می شود.
سوم: آنکه فاعل حرام و تارک واجب، مصّر و مستمر در آن امر باشد،  یعنی اینکه مشغول آن امر 
باشد، یا اینکه اراده دارد که مکرر بکند. پس هرگاه ظاهر شود از حال آن شخص ندامت و اینکه دست 
از آن معصیت برداشته است،  ساقط می شود،  بلکه جایز هم نخواهد بود و اگر همین ترک آن معصیت را 

دیدیم و لکن معلوم نباشد که پشیمان شده است یا نه در آن اشکال است. 
آن،   به سبب  باشد که  آن مترتب نشود. پس هرگاه مظنه داشته  بر  این است که مفسده ای  چهارم: 
ضرری به جان او،  یا به مال او،  یا بر بعضی مؤمنین می رسد، وجوب ساقط می شود،  بلکه جواز هم. 
چنانکه ظاهر بعضی علماست )و مقتضای داللت چند حدیث است( و بعضی از احادیث داللت دارد بر 
مذمت جماعتی که ترک امر به معروف می کنند از خوف،  محمول است بر ضررهای کمی که تحمل آن ها 

شاق نیست. )جامع الشتات فی أجوبه السؤاالت )للمیرزا القمی(، ج 1، ص 420 -419 ( 

سیر امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن
به طور کلی اگر آیات قرآن را در مورد امر به معروف و نهی از منکر بررسی کنیم، می بینیم که از ذات 
پاک خداوند صادرشده و پیامبران،  حاکمان صالح، مجموعه امت و فرد فرد جامعه موظف به اجرای آن 

هستند. برای شناخت این مراتب،  رتبه بندی زیر قابل توجه است:
1. ذات پاک خداوند متعال: »ان الله یامر بالعدل و االحسان و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی 
]...[«  )نحل،  90( در اینجا به خاطر اهمیت این دو فریضه ذات خداوند متعال به عنوان امر به معروف 

و ناهی از منکر است. 
2. پیامبر اکرم a » ]...[ یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر ]...[ " )اعراف:  157( در این مرتبه 

خاتم پیامبران حضرت محمد a به این عنوان انتصاب داده شده است. 
وا  امر  و  الزکوة  آتوا  و  الصلوة  اقاموا  االرض  فی  مکناهم  ان  »الذین  )امامان(:  صالح  حاکمان   .3
بالمعروف و ینهوا عن المنکر ]...[«  )حج:  41( در مرتبه سوم کسانی که قدرت و مکنت درروی زمین به 

آنان داده  شده است موظف به برپاداشتن نماز،  پرداختن زکات و امر به معروف و نهی از منکر شده اند. 
4. هیأت های امر به معروف و نهی از منکر: »و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامر ون بالمعروف 
و ینهون عن المنکر ]...[«  )آل عمران:  114( در مرتبه چهارم گروه هایی از مردم که این شایستگی را پیدا 

واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن...
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می کنند که دیگران را دعوت به خیر و صالح می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند. 
5. مجموعه امت: 

 ]...[ بالله  تؤمنون  و  المنکر  عن  تنهون  و  بالمعروف  ون  تامر  للناس  اخرجت  امه  خیر  کنتم 
 )آل عمران:  110( در مرتبه پنجم نیز همه مردم موظف به انجام این فریضه الهی شده اند، براین 

اساس تمام آحاد افراد مؤمن و متدین مأمور به انجام این دو فریضه الهی هستند. 

مراحل امر به معروف و نهی از منکر
1. شروع از خویشتن: اگر آمربه معروف و ناهی از منکر خود را به انجام دادن معروف و ترک منکر 
آیه:  از  داشت.  نخواهد  قابل توجهی  تأثیر  و  بوده  ظاهری  و  صوری  او  نهی  و  امر  باشد،   نکرده  آراسته 
ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ]...[ که این وظیفه را بر عهده گروهی ویژه )امه( نهاده است نیز شاید 
بتوان استفاده کرد که باید گروه هایی مهذب و خودساخته به این مهم اقدام کنند؛ چنان که از آیه: یا ایها 
الذین ءامنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! خودتان و 

کسانتان را از آتشی که سوخت آن،  مردم و سنگ هاست حفظ کنید )تحریم،  6( 
استفاده می شود که انسان باید در ابتدا به سراغ خویش برود و با انجام دادن واجبات و ترک محرمات، 
موجبات نجات خویش از آتش جهنم را فراهم آورد؛ آنگاه به سراغ دیگران برود و موجب نجات آنان از 
دوزخ شود. شاید بتوان از آیه 44 بقره استفاده کرد که التزام به اوامر و نواهی پیش از امر و نهی دیگران، 

شرط عقلی است:
نیکی  به  را  مردم  آیا  تعقلون؛  افال  الکتب  تتلون  انتم  و  انفسکم  تنسون  و  بالبر  الناس  أتامرون 
آیا هیچ  اینکه شما کتاب )خدا( را می خوانید؟  با  فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید 

نمی اندیشید. 
برخی روایات نیز بر همین نکته تأکید کرده اند که شما ابتدا باید به خویشتن بپردازید؛ آنگاه دیگران 

را از گناه بازدارید )ابن جمعه عروسی حویزی،  نور الثقلین، ج 1، ص 75( امیرالمؤمنین A فرمود:
آن  به  از شما  قبل  اینکه  وانمی دارم، مگر  به هیچ طاعتی  به خدا قسم! من شمارا  مردم،   ای 
عمل می کنم و شمارا از هیچ گناهی بازنمی دارم،  مگر اینکه پیش از شما از آن برکنار می شوم 

)نهج البالغه،  خطبه 175( 
البته این گونه اوامر بر استحباب و مرحله کمال حمل شده است؛ زیرا وجوب امر به معروف و نهی از 

منکر و التزام به معروف و ترک منکر،  دو واجب مستقل است. 
2. شکیبایی: بی تردید امر به معروف و نهی از منکر،  دشواری ها و مشکالتی را در پی دارد؛ بنابراین،  
الزم است در ادای این وظیفه از برخوردهای عجوالنه و اقدام های شتاب زده،  به ویژه پس از واکنش 
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منفی مخاطب،  پرهیز و باحوصله و تدبیر،  کار را پی گیری کرد و به نتیجه رساند. لقمان در نصایح خود 
و  برابر مشکالت  در  و شکیبایی  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  نماز،  برپاداشتن  به  را  او  فرزندش،   به 

آسیب های واردشده فرامی خواند:
یبنی اقم الصلوة وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ]...[ )لقمان: 17( 

بر پایه روایتی از علی A مقصود از صبر در این آیه شریف، صبر بر مشقت و مشکالتی است که امر 
به معروف و نهی از منکر ناشی می شود )مجمع البیان،  ج 8، ص 500 و جصاص، احکام القرآن،  ج 3، 
ص 515(؛ زیرا ممکن است همان تهمت هایی که پیامبران زدند - مانند جنون )حجر: 6( سحر )مدثر: 

24( سفاهت )اعراف: 66( و ضاللت )اعراف: 61( - به امر و نهی کنندگان نیز بزنند. 
از سر خیرخواهی  و  با شفقت  منکر همراه  از  نهی  و  معروف  به  امر  مهربانی: هرگاه  و  3. شفقت 
باشد، اثر بیشتری دارد؛ چنان که لقمان فرزندش را با تغبیر )یا بنّی( که حکایت از مهربانی دارد، مخاطب 
می سازد و او را به انجام دادن کارهای خوب و پرهیز از کارهای بد دعوت می کند )مجمع البیان،  ج 8، 

ص 499(. مؤمن آل فرعون نیز هنگامی که موسی را امر به معروف )خروج از شهر( می کند، می گوید:
 ]...[ انی لک من النصحین )قصص: 20(. 

4. گفتار نیکو و نرم: از آنجا که سخن گفتن به زبان خویش با مردم در همه جا سفارش شده، شایسته 
المعانی، ج 1، ص  آلوسی،  روح  باشد )محمود  نیکو  با سخن  از منکر  به معروف و نهی  امر  است که 
488(. قرآن کریم در سوره طه )آیه 44( به موسی و هارون C سفارش می کند که هنگام روبه رو شدن 
با فرعون در گفتارش مالیمت داشته باشد: وال له قوال لینا لعله یتذکر او یخشی« و با او سخن نرم گویید،  
شاید که پند پذیرد یا بترسد. از این آیه،  لزوم مالیمت و نرمی در گفتار به هنگام امر به معروف و نهی از 

منکر استفاده شده است.)مجمع البیان،  ج 7، ص 20 و تفسیر قرطبی،  ج 11، ص 134( 
آنچه گفته شد،  برخی روش هایی است که می تواند پذیرش بهتر دیگران را در پی داشته باشد. البته 

باتجربه و با در نظر گرفتن شرایط مخاطب می توان به روش های دیگری نیز دست یافت. 

مراتب امر به معروف و نهی از منکر
آمدن  به دست  احتمال  در صورت  که  دارد  مراتبی وجود  و  درجات  مهم  وظیفه  ی  این  انجام  برای 

مقصود از مرتبه  ی پایین نمی توان به مرحله ی باال قدم گذاشت،  این مراتب عبارت اند از:
1. اقدام رفتاری: به این معنا که با گناهکار به گونه ای برخورد شود که او احساس کند انجام گناه 
سبب چنین برخوردی با او شده است؛ مثاًل اینکه از او روی برگردانند یا با چهره ی گرفته با او مالقات 

واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن...
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نموده و یا رفت وآمد خود را با وی قطع نمایند. 
2. اقدام زبانی: که بایستی گناهکار را با زبان از انجام گناه نهی نموده و یا به سوی معروف فراخوانده 
و امر نمود. البته اگر احتمال داده شود که او به واسطه ی پند و اندرز دست از معصیت می کشد، باید به 
همان مقدار اکتفا شود؛ ولی اگر موعظه مؤثر نباشد و سختگیری و درشتی در گفتار مؤثر واقع می شود،  

باید بدین گونه امر و نهی نمود. 
3. اقدام عملی: به این معنا که اگر گناهکار بدون زور و اعمال قدرت دست از گناه نمی کشد و یا 
واجب را به جا نمی آورد،  واجب است از قدرت و زور استفاده گردد؛ ولی اگر این کار متوقف بر مضروب 
و مجروح نمودن گناهکار است،  خودسرانه نمی توان دست به چنین کاری زد بلکه باید با اجازه ی مجتهد 

جامع الشرائط و وجود همه ی شرایط انجام گیرد )معارف و احکام بانوان،  ص 186 ( 
در کتاب جامع المسائل )جامع المسائل )فارسی - فاضل(، ج 1، ص 231 ( در مبحث مراتب امر به 

معروف و نهی از منکر آمده است:
چون مقصود از امر به معروف و نهی از منکر آن است که مرتکب فعل حرام و ترک واجب،  این عمل 
را ترک کند،  پس اگر به مجّرد اظهار کراهت از این عمل- و لو به اعراض و ترک معاشرت و مراوده- 
مرتکب،  مرتدع می شود و ترک می کند، کافی است و ادای وظیفه  ی امر به معروف و نهی از منکر شده 

است و حاجت به امر و نهی بیشتر نیست؛ و این،  درجه ی اّول از امر به معروف و نهی از منکر است. 
درجه ی دّوم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر مرتکب منکر، با اظهار کراهت،  ترک 
معصیت نکرد با حسن خلق و کالم حسن او را امر به معروف و نهی از منکر کند و مصالح ترک منکر 
و فعل معروف و مفاسد عکس آن را بیان کند تا مرتکب،  متنّبه شود و ترک معصیت کند و اگر به همین 

مقدار مرتکب،  متنّبه شد و معصیت را ترک کرد ادای وظیفه شده است. 
درجه ی سّوم از امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر معصیت کار،  به زبان خوش و کالم 
حسن،  ترک معصیت نکرد، با غلظت و کالم خشن و تعییر و سرزنش،  امر و نهی کند. با مراعات ترتیب 

درجات زبری و خشونت. 
درجه ی چهارم از امر به معروف و نهی از منکر در موردی است که معصیت کار، از درجات مذکوره،  
ترک معصیت نکند و مصّر باشد، در این صورت اگر بداند به زدن، ترک می کند و یا دسِت کم احتمال 
عقالیی باشد که زدن،  مؤثر است و از ضرر به جان و مال و عرض خود یا مسلمان دیگری ایمن باشد، 
واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند. به شرط آنکه منجّر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی 

که دیه دارد،  نشود. 
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ایراد ضرب وجرح در امر به معروف:
آنچه از کلمات اصحاب ما و بزرگان فقه درباره ی امر به معروف و نهی از منکر- هنگامی که 
متوقف بر ایراد ضرب وجرح باشد، استفاده می گردید که وجوب آن مشروط به اذن امام است 
و مقتضای آن این بود که در صورت نبودن امام در جامعه به هنگام مواجه شدن با فساد هرچند 
گسترده باشد تکلیفی بر مسلمانان نیست ما پیش از این گفتیم که به نظر ما وجوب آن در چنین 
شرایطی مشروط به وجود امام نیست ]امر به معروف و نهی از منکر همواره در هر شرایطی 
واجب است[ اما وجود آن در حیطۀ خارج به گونه ای که مؤثر واقع شود و ضرری بر آن مترتب 
نگردد و برای اینکه قدرت و تشکل و نظمی در کار باشد و هرج ومرج به وجود نیاید،  مشروط 
اقامۀ حکومت حق  و  تأسیس دولت  اساس  این  بر  یعنی حکومت است. پس  امام  به وجود 
]برای اقامۀ امر به معروف و نهی از منکر[ وجوب مقدمی دارد ]و به عنوان مقدمۀ واجب، 

واجب است[. )مبانی فقهی حکومت اسالمی؛ ج 1،  ص 317( 
پیش از این در خبر یحیای طویل از امام صادق A نیز گذشت که فرمود:

 خداوند زبان را نگشوده و دست را بسته باشد بلکه خداوند آن دورا به گونه ای قرار داده که 
هر دو با هم باز و هر دو باهم بسته می شود )لنکرانی،  محمد فاضل موحدی،  جامع المسائل 

)فارسی - فاضل(، دو جلد،  انتشارات امیر قلم،  قم - ایران،  یازدهم، ه  ق( 
و نظیر همین مورد است دفاع از حوزه ی اسالم و کیان مسلمانان که به صورت مطلق واجب است،  
مسلمانان  بر  مورد  این  در  که  است  قدرت  تحصیل  و  تشکل  بر  متوقف  آن  مراتب  از  برخی  وجود  اما 
ضروری است بر خویش امیر و فرماندهی که امور پراکنده را گردآوری و کار و مبارزه را سازمان دهی کند،  

انتخاب کنند. )مبانی فقهی حکومت اسالمی،  ص 318 ( 
- امر به معروف و نهی از منکر،  در مرتبه  ی ضرب و قتل،  مشروط به اذن امام است یا بین این دو،  

تفصیل است؟ 
قتل،  در امر به معروف و نهی از منکر،  موجب انتفاء موضوع است و یکی از شرایط امر به معروف و 
نهی از منکر،  احتمال تأثیر است که باوجود قتل،  محّلی برای تأثیر،  باقی نمی ماند و قتل در غیر مواردی 
که شرع بالخصوص به عنوان قصاص یا حّد یا دفاع از جان و مال و ناموس تجویز فرموده و در جای 

خود تفصیل آن ذکرشده،  جایز نیست.
- بنا بر نقل صاحب جواهر از شیخ بهائی،  بعضی از علماء شرطی بر شرایط امر به معروف و نهی از 
منکر افزوده اند و آن این است که امر به معروف،  عادل و پای بند به معروف باشد و ناهی از منکر، خود 

از بدی ها و محّرمات، برکنار باشد و استدالل فرموده اند به اینکه خداوند، در قرآن فرموده:
ْنُفَسُکْم و نیز فرموده ِلَم َتُقوُلوَن ما ال َتْفَعُلوَن؛ و فرموده َکُبَر َمْقتًا 

َ
ُمُروَن الّناَس ِباْلِبرِّ َو َتْنَسْوَن أ

ْ
َتأ

َ
 أ

ْن َتُقوُلوا ما ال َتْفَعُلوَن ؛اکنون نظر مبارک حضرت عالی در این مطلب چیست؟ 
َ
ِعْنَد الّلِه أ
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البّته واجب است که امر به معروف و ناهی از منکر، خود عامل به معروف و تارک منکر باشد 
و تأثیر امر و نهی،  در غیر این صورت،  کمتر است ولی ظاهرًا اعتراض و توبیخ این آیات شریفه،  
متوّجه به جنبۀ مراعات نکردن خود آمر و ناهی است نه به جنبۀ امر به معروف و نهی از منکر. 

)مجمع المسائل )للگلبایگانی(، ج 1، ص 521 ( 

تعزیر و حد در امر به معروف و نهی از منکر
از »دلیل های چهارگانه« در  اربعه )منظور  ادّله ی  از منکر طبق  به معروف و نهی  امر  می دانیم که 
مقدار  هر  بلکه  است؛  واجب  است.(  دلیل عقل  و  فقها  اجماع  روایات،   قرآن مجید،  فقهی،   مباحث 
پویاتر و عملی تر گردد، جامعه از بالندگی و رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. البّته این دو فریضه ی 
بزرگ الهی مراتب گوناگونی دارد، که برخی از آن مراتب عمومیت ندارد و اجرای آن تنها در اختیار حاکم 
شرع است و آن،  اموری است که مربوط به مجازات بدنی اعّم از شاّلق و تازیانه و در بعضی موارد قتل،  
می شود. بنابراین،  امر به معروف و نهی از منکر گستره ی وسیعی دارد که شامل تعزیرات نیز می گردد. 
به شمار می رود. )تعزیر و  این دو فریضه ی مهم اسالمی  از زیرمجموعه های  تعزیرات  به عبارت دیگر،  

گستره آن؛ ص 38( 
توضیح بیشتر: امر به نیکی ها )معروف( و نهی از زشتی ها )منکر( سه مرحله و به اعتباری چهار 
از  اینکه  تفسیر شده است: نخست  به دو شکل  باطنی که  انکار  و  الف( مرحله ی درونی  دارد:  مرحله 
دیدن کارهای خالف،  یا ترک کارهای خوب، قلبا ناراحت و متأّثر شود و این تأّلم و ناراحتی در چهره و 

حرکاتش ظاهر و آشکار گردد. این برداشت از صاحب جواهر است. 
دیگر اینکه صرف ناراحتی درونی کافی است،  هرچند بروز و ظهوری نداشته باشد و به تعبیر دیگر، 
همین که قلبا از تحّقق واجبات الهی و ترک گناهان خوش حال و بامالحظه ی ترک واجبات پروردگار و 

انجام گناهان ناراحت و متأّثر شود، به این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده است. 
ما تفسیر اّول را برمی گزینیم و آن را صحیح می دانیم؛ زیرا تفسیر دوم نوعی حّب و بغض و تجّلی و 

تبّری محسوب می شود و »امر« و »نهی« به آن گفته نمی شود. 
ب( مرحله ی برونی و اعتراض گفتاری ؛ در این مرحله آثار تنّفر انسان از انجام یک کار زشت، یا 
یبا و واجب، از چهره و حرکات فراتر رفته و بر زبان نیز جاری می گردد. به تعبیر دیگر،  در  ترک یک کار ز
این مرحله مبارزه ی منفی تبدیل به مبارزه ی مثبت می شود و به عبارت سوم،  به تذّکر غیرمستقیم کرداری 

قناعت نمی شود و وارد مرحله ی یادآوری گفتاری مستقیم می شویم. 
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این دو مرحله بر تمام مردم واجب است و اجرای آن اختصاص به حاکم شرع ندارد. یعنی هم دولت 
اسالمی باید در این دو مرحله تمام سعی و تالش خویش را به کار گیرد و هم بر تک تک افراد جامعه الزم 
است در مواجهه ی با منکرات،  به دو شکل باال از خود عکس العمل نشان دهند و بی شک اگر هر دو 
گروه،  به خوبی به وظیفه  ی خویش در این دو مرحله عمل کنند، در غالب موارد نوبتی به مرحله ی سوم 

نمی رسد. 
آیه شریفه 110 سوره ی آل عمران:  که تمام اّمت اسالمی و جامعه ی مسلمانان را مخاطب قرار داده، 

ناظر به همین دو مرحله است. توّجه کنید:
شما  ِبالّلِه؛  ُتْؤِمُنوَن  َو  اْلُمْنَکِر  َعِن  َتْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َتأ ِللّناِس  ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍه  مَّ

ُ
أ َخیَر  ُکْنُتْم 

بهترین اّمتی بودید که به سود انسان ها آفریده شده اند؛ )چه اینکه امر به معروف و نهی از منکر 
می کنید و به خدا ایمان دارید.  

ج( مرحله ی عملی و فعلی ؛ این مرحله خود بر دو قسم است:
نخست اقدام فیزیکی و تنبیه بدنی، که به حّد جراحت یا قتل نرسد. 

دیگر،  ضرب و تنبیه بدنی، که منتهی به جراحت یا مرگ گردد. مشهور بین فقهای ما این است که 
قسم اّول از مرحله ی سوم،  همانند دو مرحله ی سابق، وظیفه  ی عموم مردم است،  ولی تا زمانی که مراحل 
پائین تر جوابگوست،  الزم است از اقدام به مراحل باالتر خودداری شود. ولی چنانچه مرحله ی اّول و دوم 
انجام شد و نتیجه ای نداد، مؤمنان و مخاطبان آیه فوق حق دارند قسم اّول مرحله ی سوم را نیز اجرا کنند. 
و اّما در مورد قسم دوم از مرحله ی سوم )ضربی که منتهی به جراحت یا مرگ می گردد( دو نظریه 

وجود دارد:
اّول: این مرحله مخصوص حاکم شرع است؛ همان گونه که شیخ طوسی در بعضی از تألیفاتش و فخر 
المحّققین و شهید اّول و فاضل مقداد و محّقق ثانی این نظریه را انتخاب کرده اند. شهید ثانی در مسالک 

آن را اشهر و محّقق اردبیلی آن را مشهور نامیده و صاحب جواهر نیز آن را برگزیده است. 
دّوم: این مرحله نیز همانند مراحل گذشته وظیفه  ی همه مردم است. سید مرتضی و شیخ طوسی در 

بعضی دیگر از تألیفاتش و عاّلمه ی حّلی و ابن سعید و برخی دیگر از فقها پذیرای این نظریه شده اند. 
ولی به نظر ما مرحله ی سوم در هر دوشاخه اش وظیفه  ی حکومت اسالمی است و عاّمه ی مردم نباید 

در آن دخالت کنند. به دو دلیل:
نخست اینکه اگر اجازه ی دخالت به همه ی مؤمنان داده شود،  هرج ومرج وسیع و گسترده ای جامعه 

را فرامی گیرد و نظم جامعه مخصوصًاًً در عصر و زمان ما بر هم می ریزد. 

واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن...
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و دیگر اینکه این گونه امور از قدیم تا به امروز در سراسر جهان از وظایف حکومت ها شمرده شده 
و  بوده  حکومت  به  مرحله  این  سپردن  بر  پس ازآن،  و  اسالم  از  قبل  عقاًل  سیره  ی  بنابراین  می شود.  و 

قانون گذار اسالم نیز مهر تأیید بر آن زده است؛ آنجا که می فرماید:
ُهُم  ولِئَک 

ُ
أ َو  اْلُمْنَکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  اْلَخیِر  ِإَلی  یْدُعوَن  ٌه  مَّ

ُ
أ ِمْنُکْم  ْلَتُکْن  َو 

همان  آن ها  و  کنند  معروف  به  امر  و  نیکی  به  دعوت  جمعی  شما،   میان  از  باید  اْلُمْفِلُحون 
رستگارانید. )آل عمران؛ 104( 

تفسیری دیگر از شیخ طوسی پیرامون مرحله ی سوم منظور از مرحله ی فعلی،  اقدام عملی نسبت 
به شخصی که »معروف« را ترک می کند،  یا »منکر« را انجام می دهد نیست؛ بلکه »آمربه معروف« و 
»ناهی از منکر« نسبت به خودش اقدام عملی انجام دهد. یعنی جان و روح خویش را آراسته به معروف 
نماید و از منکر پاک کند و در نتیجه اسوه و الگوی عملی برای دیگران،  مخصوصًاًً تارکان معروف و 
آلودگان به منکر گردد. همان گونه که حدیث کوتاه،  اّما بلند »کونوا دعاه للّناس بغیر ألسنتکم؛ با کردارتان 
مردم را به کارهای نیک دعوت کنید« داللت بر این مطلب دارد. نتیجه اینکه مرحله ی اّول و دوم امر به 
معروف و نهی از منکر وظیفه  ی همه ی مردم، اّما مرحله ی سوم که در حقیقت مرحله ی تعزیراتی است،  
وظیفه  ی حاکم شرع است. بنابراین ادّله ی امر به معروف و نهی از منکر شامل تعزیرات نیز می گردد و به 

همان دلیل که این دو فریضه ی بزرگ واجب است،  تعزیرات نیز الزم است. 

نقش اجتماع و مردم
تعریف فقه سیاسی

در فقه مباحثی تحت عنوان: جهاد،  امر به معروف و نهی از منکر،  حسبه،  امامت و خالفت،  نصب 
امراء و قضات، مأمورین جمع آوری وجوهات شرعیه،  مؤلفه قلوبهم، دعوت به اسالم،  جمعه و جماعات،  
آداب خطبه ها و برگزاری مراسم عید،  صلح و قرارداد با دولت های دیگر، تواّل و تبّری همکاری با حاکمان 
و نظایر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده است که به آن ها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته 

می شود )فقه سیاسی )عمید(؛ ج 2،  ص 50( 
در فقه سیاسی از اهرام نیرومند نظارت مردم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر برای تضمین 
اجرایی وظایف و مسئولیت های مقامات و نهادهای حکومت استفاده می شود. در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران نیز به منظور اجبار قوای سه گانه به وظایف قانونی خود از اختیارات رئیس جمهور و برای 
اجبار نهاد ریاست جمهوری از اختیارات رهبر و برای کنترل مقام رهبری از وجود نهادی مردمی به نام 
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خبرگان استفاده شده است )همان ج 1،  ص 62( 
ادامه  و  استقرار  از  مانع  مسلمین  همه  باید  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مسلم  اصل  اساس  بر 
حکومت های ظالم و ضد اسالمی باشند و الزمه این وظیفه ایجاد تحوالت اساسی در جامعه و انقالب 
با برقراری حکومت حق و عدل امکان پذیر خواهد بود )همان ج 1،  ص  تنها  است و چنین مسئولیتی 

 )198
نظام جمهوری اسالمی که متکی بر مکتب جامع و کامل اسالم است از چنین ویژگی چشم گیری 
برخوردار است. اصل اسالمی نظارت عمومی و همه مسئول هم بودن و وظیفه همگانی و متقابل دعوت 
به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که بر عهده همه مردم نسبت به یکدیگر،  دولت نسبت به مردم و 
گاهی های مردم  مردم نسبت به دولت قرار دارد به نظام، آن توانائی را می بخشد که به صورت مداوم سطح آ
و کارایی و قدرت کنترل داخلی را تا آن حد باال ببرد که هرگز قدرتی به فساد کشیده نشود و طرز فکر و 
خواسته مردم از حدود حق و خیر تجاوز ننماید و راه نفوذی برای منحرفین و قدرت طلبان و سودجویان 

باقی نماند. )همان ج 1،  ص 227( 

نتیجه گیری
از مجموع مباحث مطرح شده در این مقاله برمی آید که امر به معروف و نهی از منکر دارای اهمیت 
بسیار زیادی از منظر قرآن کریم وائمه و بزرگان دین است و همه آحاد جامعه اعم از دولتمردان و عموم 

مردم را شامل می شود و به طور کلی نکات زیر را می توان استنتاج نمود:
1. وجوب امر به معروف و نهی از منکر از بدیهیات است و کسی از مسلمانان در آن شک نکرده 

است. 
2. وجوب این دو فریضه در همه ادیان الهی بوده و امت های گذشته نیز بدان مکلف بوده اند. 

3. امر به معروف و نهی از منکر از شئون پیامبری است. 
4. ترک امر به معروف و نهی از منکر علت نابودی جوامع گذشته بوده است. 

5. امر به معروف و نهی از منکر از حقوق متقابل مسلمانان است و افراد جامعه اسالمی در برابر آن 
مسئول اند. 

6. زنان نیز مکلف به امر به معروف و نهی از منکر هستند. 
7. امر به معروف و نهی از منکر نیازمند کسب قدرت است. 

8. معروف،  اگر مستحّب باشد امر به آن مستحّب است و اگر واجب باشد و انسان ملتفت شود که 

واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن...
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شخصی آن را ترک می کند امر به آن واجب است؛ و منکر عبارت است از فعل قبیح حرام، نهی از آن 
واجب است و وجوب، در هر دو وجوب کفائی است و به فعل دیگری،  ساقط می شود. 

9. وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  درباره ی مکّلف،  نسبت به اهل خودش تأکید بیشتر دارد 
پس اگر انسان ببیند که اهل خودش از واجبات،  تهاون می ورزد،  مثاًلًً نماز نمی خواند یا اگر بخواند دارای 
این  نماز می خواند در  لباس نجس،   بدن و  با  آنکه  یا  نمی گیرد  یا وضوی صحیح  نیست  قرائت صحیح 

صورت الزم است به ترتیبی که گفته شد،  آن ها را امر و نهی کند. 
10. امر به معروف و نهی از منکر دارای شرایط و مراتبی است
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امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
علی برجی

چکیده 
امر به معروف و نهی از منکر،  دو فریضه با ارزش دراسالم است. این دو فریضه 
الهی مقوم و زمینه ساز حقوق شهروندی در جامعه است. بزرگترین معروف،  استقرار 
دین  و  آبرو  و  مال  و  موجب حفظ جان  که  است،   دینی  در جامعه  اسالمی  حکومت 
مردم،  وبه طور کلی اجرای حقوق شهروندی در جامعه می گردد.. برای اینکه حکومت 
اسالمی تشکیل و دوام و بقا داشته و جامعه اسالمی از جهات مختلف رشد و شکوفایی 
داشته باشد و احکام و مقررات اسالم در آن جاری شود خداوند متعال دو فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر را قرار داده است. تا به این وسیله احکام دین به خوبی اجرا 
به  پایه های دین استوار و امنیت برقرار و عزت و سربلندی جامعه دینی فراهم گردد. 
طور کلی حقوق شهروندی در جامعه اسالمی برای همه مردم فراهم شود. در عظمت 
امر به معروف و نهی از منکر همین بس که قرآن کریم امر به معروف و نهی از منکر را 
در کنار ایمان به خدا و معاد ذکر می کند. احکام اسالمی که مبنای عمل این دو فریضه 
است،  برای تمام بشریت و در مسیر رشد و تعالی و سعادت انسان ها و بر مبنای فطرت 
انسانی است. این احکام هم مطابق باحقوق شهروندی است. مالک حقوق شهروندی 
در دین مبین اسالم مسلمان بودن است. معیار هایی،  همچون نژاد و قوم و محل زندگی و 
منطقه و مقام شغلی و فرزند چه کسی بودن مبنای برتری و تبعیض بین انسان ها نیست. 
نمی تواند مالکی برای حقوق شهروندی باشد. اهل کتاب و غیر اهل کتاب چون در 
مقررات  در  هستند.  برخوردار  شهروندی  حقوق  از  می کنند  زندگی  اسالمی  جامعه 
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اجتماعی تابع اسالم بوده و امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های اجتماعی شامل 
آن ها نیز می گردد. با بررسی مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی 
می توان نتیجه گرفت که تقریبا مصادیق این دو با هم یکی است. بر این اساس به بررسی 
مصادیق و مطابقت امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی پرداخته می شود. 

واژه های کلیدی 
امر به معروف،  نهی از منکر،  حقوق شهروندی،  مصادیق حقوق شهروندی 

مقدمه
از فرائض مهم در اسالم است. فریضه عملی که احیاء کننده  از منکر یکی  به معروف و نهی  امر 

v فرائض دیگر است به تعبیر شهید مطهری
یگانه ضامن بقای اسالم است و به اصطالح علت مبقیه است)امر به معروف و نهی از منکر،  

شهید مطهری،  ص8( 
این فریضه الهی مقوم اجرای حقوق شهروندی در جامعه است. بر مبنای امر به معروف و نهی از 
منکر است که حقوق شهروندی می تواند در جامعه به طور مطلوب اجرا شود. بنابراین بین امر به معروف 
معنای  به  معروف  به  امر  دارد. چون  ارتباط مستقیمی وجود  و حقوق شهروندی یک  منکر  از  نهی  و 
دستور به انجام معروف ها است که نتیجه آن تحقق حقوق شهروندی است. نهی از منکر نهی کردن مردم 
از انجام منکرها یعنی نهی از آنچه مخالف با حقوق شهروندی است. با بررسی مصادیق امر به معروف 
و نهی از منکر معلوم می شود که بعضی از آن ها مقوم حقوق شهروندی و بعضی از آن ها مطابق با حقوق 
شهروندی است. از بزرگترین معروف هایی که مقوم حقوق شهروندی است،  استقرار حکومت اسالمی در 
جامعه است. فلسفه حکومت اسالمی،  حفظ جان و مال و آبرو و دین مردم،  وبه طور کلی اجرای حقوق 

شهروندی در جامعه است. مرحوم شهید اول v در این زمینه به تفصیل وارد شده است. می فرماید:
شریعت و مقررات اجتماعی دین فلسفه مخصوص به خود را دارد و آن عبارت است از،  تأمین 
اهداف پنجگانه،  حفظ جان،  حفظ دین،  حفظ و حراست عقل،  سالمت نسب و حفظ مال که 
هر کدام بخشی از مقررات دینی را به خود اختصاص داده است ]...[)القواعد و الفوائد،  ج1،  
ص38( همچنین شهید اول v در ادامه می فرمایند:وقتی قوانین در پی تأمین مصلحت و یا 
پیش گیری از مفسده است،  در جاهایی که مصلحت و مفسده مقابل هم قرار می گیرد، مقررات 
دینی با توجه به مصلحت بیشتر یا مفسده سنگین تر به تصویب می رسد. چه آنکه نادیده گرفتن 
اهمیت فزون تر و عنایت به مهم،  منجر به تصویب حکم و قانون ضرری می شود. که در اسالم 
مورد انکار قرار گرفته است)القواعد و الفوائد،  ج1،  ص138( بنابراین فلسفه تشکیل حکومت 
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اسالمی،  حفظ و اجرای حقوق شهروندی در جامعه است و این امر یا به طور مستقیم،  هنگام 
مثل  است.  غیر مستقیم  یا  و  مثل حفظ جان  پیدا می کند.  تحقق  اسالمی  تشکیل حکومت 
اسالمی  حکومت  اینکه  برای  می شود.  شهروندی  حقوق  تحقق  موجب  که   ]...[ دین  حفظ 
تشکیل و دوام و بقا داشته و جامعه اسالمی از جهات مختلف رشد و شکوفایی داشته باشد و 
احکام و مقررات اسالم در آن جاری شود خداوند متعال فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
را قرار داده است. تا به این وسیله احکام دین به خوبی اجرا پایه های دین استوار و امنیت برقرار 
و عزت و سر بلندی جامعه دینی فراهم گردد. به طور کلی حقوق شهروندی در جامعه اسالمی 
برای همه مردم فراهم گردد. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی 
است. از طرف دیگر بیان اصول و مبانی و مصادیق حقوق شهروندی یک امر ضروری است. 
اسالم،   معتبر  منابع  به  رجوع  همچنین  و  حقوقی  و  فقهی  آثار  در  مطالعه  منظوربا  همین  به 
با  تا مشخص شود که مردم چگونه  مصادیق حقوق شهروندی استخراج و معرفی می گردد. 
هم و با حاکمیت اسالمی،  رفتار کنند. حکومت با مردم چگونه رفتار نماید. مردم و حکومت 
اسالمی نسبت به هم چه و ظایفی دارند. روابط مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به حکومت و 

وظایف حکومت نسبت به مردم چگونه باشد. 

اهمیت فریضه امر به معروف در اسالم
شریفه  آیه  می کند  ذکر  معاد  و  به خدا  ایمان  کنار  در  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کریم  قرآن 

می فرماید:
ُیؤِمنوَن ِباللِه َو الَیوِم االَخِر َو َیآُمروَن بِالَمعروِف َو َینَهوَن َعن المنکِر. )آل عمران:  104( به خدا و 

روز دیگر ایمان می آورند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند. 
امیر مؤمنان علی A می فرماید:

از منکر همچون  نهی  و  به معروف  امر  با  مقایسه  در  راه خدا  در  نیک و جهاد  کار های  همه 
دمیدنی )قطره ای( است بر دریای پر موج پهناور)نهج البالغه، ص542(

امام علی A می فرمایند:
هِی َعِن المنکِر ِإاّل َکَنفَثٍه  ها َو الِجهاُد فی َسبیِل اللِه ِعنَد ااَلمِر ِبالَمعُروِف وَ النَّ وَ ما أعماُل الِبرِّ ُکلُّ

؛ )نهج البالغه)صبحی صالح( ص 542، ح 374(  یٍّ فی َبحٍر ُلجِّ
همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره  ای است در 

دریای عمیق. رسول خدا a می فرمایند:
قوی َفإذا َلم  ال یزاُل الّناُس ِبَخیٍر ما أَمروا ِبالَمعروِف و َنَهوا َعِن المنکِر و ََتعاَونوا َعَلی الِبرِّ َو التَّ
َط َبعُضُهم َعلی َبعٍض و َلم یُکن َلُهم ناِصٌر ِفاألرِض َو  یفَعلوا ذِلَک ُنِزَعت ِمنُهُم الَبَرکاُت، َوُسلِّ
ماِء؛)تهذیب االحکام)تحقیق خراسان( ج6،  ص181، ح 22( }شبیه این حدیث در  ال ِفی السَّ
بحاراالنوار)ط-بیروت( ج 97، ص 94( تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند در خیر و سعادت خواهند بود، اما اگر چنین 
نکنند،  برکت ها از آنان گرفته شود. گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند و نه در زمین یاوری 

دارند و نه در آسمان.
 امام باقر A می فرمایند:

ِبَها  َعِظیَمٌه  یَضٌه  َفِر َلَحاِء  الصُّ ِمْنَهاُج  َو  ْنِبیاِء 
َ
اأْل َسِبیُل  اْلُمْنَکِر  َعِن  ْهی  النَّ َو  ِباْلَمْعُروِف  ْمَر 

َ
اأْل ِإنَّ 

ْرُض َو یْنَتَصُف ِمَن 
َ
َمُن اْلَمَذاِهُب  َو َتِحلُّ اْلَمَکاِسُب َو ُتَردُّ اْلَمَظاِلُم َو ُتْعَمُر اأْل

ْ
ُتَقاُم اْلَفَراِئُض َو َتأ

ْمُر )کافی)ط-االسالمیة( ج5،  ص56، ح1( امر به معروف و نهی از منکر 
َ
ْعَداِء َو یْسَتِقیُم اأْل

َ
اأْل

راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به و اسطه آن 
بر پا می  شود، راه ها امن می گردد و درآمد ها حالل می شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش 
برمی  گردد،  زمین آباد می شود و )بدون ظلم( حق از دشمنان گرفته می شود و کارها سامان می  
ِه ِفی  ِباْلَمْعُروِف َو َنَهی َعِن اْلُمْنَکِر َفُهَو َخِلیَفُه اللَّ َمَر 

َ
أ پذیرد. رسول خدا a می فرمایند: َمْن 

ْرِض َو َخِلیَفُه َرُسوِله  )مستدرک  الوسایل و مستنبط المسائل ج 12، ص 179، ح 13817( 
َ
اأْل

هر کس امر به معروف و نهی از منکر نماید،  جانشین خدا در زمین و جانشین رسول اوست.
 پیامبر اکرم a می فرمایند:

ُمُروَنُهْم 
ْ
یأ  ]...[ اْلِقـیاَمِه  یـْوَم  الّناُس  َتْغِبُطـُهْم  ُشهَداء  َو ال  ْنِبیاء 

َ
ِبأ َلیُسوا  َاْقواٍم  َعْن  ُاْخِبُرُکْم  ال 

َ
أ

المسائل ج 12، ص  الوسایل و مستنبط  الّلُه )مستدرک  یْکَرُه  َعّما  یْنَهْوَنُهْم  َو   ُ الّله  ُب  یحِّ ِبما 
182( گروهی هستند که نه پیامبرند و نه شهید و لی مردم به مقامی که خداوند به خاطر امر 
به معروف و نهی از منکر به آنان عطا فرموده غبطه می خورند. امام باقر A می فرمایند:ِإنَّ 
َمُن اْلَمَذاِهُب َو 

ْ
َ َتأ یَضٌه َعِظیَمٌه ِبَها ُتَقاُم اْلَفَراِئُض ]...[  ْهی َعِن اْلُمْنَکِر َفِر ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
اأْل

ْرض)وسایل الشیعة ج 16، ص 119، ح 21132( امر 
َ
َتِحلُّ اْلَمَکاِسُب َو ُتَردُّ اْلَمَظاِلُم َو ُتْعَمُر اأْل

به معروف و نهی از منکر دو واجب بزرگ الهی می باشند که سایر و اجبات با آن ها بر پا می 
مانند و به وسیله این دو راه ها امن و کسب و کار مردم حـالل می شود. با این دو واجب است 

که داد ستمدیدگان ستانده می شود و زمین آباد می گردد. 

تطابق فریضه امر به معروف و نهی از منکر با حقوق شهروندی
1. تمام احکام اسالمی مطابق با امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی 

است.
امر به معروف و نهی از منکر به دنبال اجرای احکام دین است. تمام احکام اسالمی بر مبنای حقوق 
شهروندی است. چرا که احکام اسالمی برای تمام بشریت و در مسیر رشد و تعالی و سعادت انسان 
است. بنابر این بر مبنای حقوق شهروندی است. دایره امر به معروف و نهی از منکر هم بر مبنای شریعت 
و احکام و قوانین اسالمی است. در جهت اجرای احکام دین است. رعایت نکردن حقوق شهروندی در 
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جامعه موجب ظلم به دیگران بوده و انسان را نمی تواند به سعادت برساند. این امر از خداوند حکیم صادر 
نمی شود. شاید در ابتدای امر و در ظاهر،  بعضی از احکام مطابق با حقوق شهروندی به نظر نرسند. اما 
اگر خوب بررسی شود معلوم خواهد شد که در راستای تأمین حقوق شهروندی است. در اسالم،  احکامی 

چون قصاص و مجازات مجرمان و... جود دارد. آیه شریفه می فرماید
قصاص،   در  شما  برای   )179 ]...[)البقره:   ااَللباب  اولی  یا  َحیاٌت  الِقصاِص  ِفی  ََلُکم   ]...[  

حیات و زندگی است،  ای صاحبان خرد.
اما این مجازات ها و قصاص برای این است که مردم در جامعه اسالمی در آسایش زندگی کنند. اگر 
این احکام نبود. مجرمان و جنایت کاران بدون هیج گونه ترسی به حقوق مردم تجاوزکرده،  جان و مال و 
ناموس مسلمانان،  در معرض خطر قرار می گرفت. به این وسیله حقوق مردم ضایع می شد. بی عدالتی و 

ظلم در جامعه رواج پیدا می کرد. شهید اول vدر این زمینه می فرماید:
بر این اساس تشریع قصاص، پرداخت دیه و مشروعیت دفاع، برای این است که افراد جامعه 
نیز  و  مالی  و  جانی  جهاد  باشند.  نداشته  نگرانی  احساس  خود  سالمتی  و  زندگی  به  نسبت 
تعیین  و  کننده  می کند. حرمت چیزهای مست  تأمین  را  دین  ماندگاری  مرتد،  تشریع کشتن 
و اجرای حد بر کسی که این قانون را نادیده می گیرد،  تأمین کننده سالمت خرد افراد جامعه 
است. ناروایی زنا،  همجنس گرایی و نزدیکی با حیوانات،  نسبت زنا برای افراد و در نظرگرفتن 
حد و کیفر برای کسی که به هنجار شکنی در این زمینه ها روی می آورد، بدین منظور صورت 
گرفته است که هرکس بداند،  به کدام فامیل و ابستگی دارد. از کدام پدر و مادر به وجود آمده 
است. تحریم تصرف ظالمانه مال دیگری،  دزدی و خیانت و راهزنی و نیز کیفری که در این 
رابطه ها در نظرگرفته شده است، هدفی جز این را دنبال نمی کند، که کسی نسبت به دارایی و 

ثروتش احساس نگرانی نداشته باشد)شهید اول،  القواعد و الفوائد،  ج1،  ص38( 

 2. گستره حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر 
تمام مسلمانان از حقوق شهروندی برخوردار هستند. در دین مبین اسالم معیار هایی، همچون نژاد 
و قوم و محل زندگی و منطقه و مقام شغلی و فرزند چه کسی بودن مبنای برتری و تبعیض بین انسان ها 
نیست. بلکه همه از حقوق یکسانی برخوردار هستند »معیار هایی از قبیل نژاد قوم منطقه،  خاک و خون 
تمام مسلمانان شهروند  القرآن، صص197 و 198(  تفسیر  تابعیت،  مردود است«)المیزان فی  در مورد 

حکومت اسالمی محسوب می شوند.
االسالم  دار  جا  هر  نتیجه  در  هست.  نیز  سیاسی  تابعیت  متضمن  مذهبی  تابعیت  اسالم  در   
محسوب می شود،  سرزمین اسالمی است. در این صورت تابعیت کشور خاصی مطرح نیست. 
اسالمی،  الملل  بین  بود)حقوق  پهنه زمین خواهد  ایده آل،  کشور اسالمی،   در صورت تحقق 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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ج1،  ص137( 
اهل  باشند.  اسالمی  دولت  تابعیت  در  باید  که  هستند.  واحد  امت  مسلمانان،   تمام  اسالم  نظر  از 
کتاب که در جامعه اسالمی زندگی می کنند،  شهروند حکومت اسالمی،  محسوب می شوند و از حقوق 

شهروندی، برخوردار هستند. 
به  اسالمی،   حکومت  شهروند  آن  شرایط  رعایت  و  ذمه  قرارداد  اساس  بر  کتاب،   اهل 
برخوردار  برآن،   مبتنی  حقوقی  از  گزینند.  اقامت  االسالم  دار  در  می توانند.  می روند.  شمار 

شوند)مسالک االفهام،  ص67، مجمع الفائده و البرهان،  ج7،  ص238(
زندگی می کنند،  شهروند حکومت اسالمی محسوب  اهل کتاب هم که در سرزمین اسالمی   غیر 

می شوند
شد.  برخوردارخواهند  اسالمی  درحکومت  شهروندی  حقوق  برخی  از  نیز  کتاب  غیراهل 
ممکن  معاهده  و  قرارداد  اساس  بر  را  آنان  برای  شهروندی  و  تابعیت  قراری  بر  فقها  برخی 
در  کتاب  اهل  غیر  همچنین  و  کتاب  اهل  بنابراین  28و29(  صص  ج48،   دانسته اند)الفقه،  
جامعه اسالمی شهروند محسوب می شون از حقوق شهروندی برخوردار هستند. این گروه هم 
الزم است در جامعه اسالمی پوشش و رفتار و کردار مطابق با قوانین اجتماعی اسالم را رعایت 

کنند. فرضیه امر به معروف و نهی از منکر هم شامل آن ها هم خواهد بود. 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی 
در جامعه  زمینه ساز حقوق شهروندی است.  که  است  الهی  منکرفریضه  از  نهی  و  معروف  به  امر 
اسالمی مردم دارای حقوقی هستند،  که از آن ها به مصادیق حقوق شهروندی تعبیر می شود. الزم است 
که این حقوق در جامعه اسالم رعایت شود. البته رعایت این حقوق به دو طریق قابل اجرا است. اول 
اینکه مردم یا حکومت اسالمی شرایط الزم جهت اجرای آن را در جامعه اسالمی فراهم نمایند. مانند حق 
امنیت و حق تأمین اجتماعی و حق آموزش و پرورش که از آن ها تعبیر به معروف می شود. دوم اموری 
است که الزم است مردم یا حکومت اسالمی مانع تحقق آن در جامعه شوند تاحقوق شهروندی در جامعه 
اسالمی تحقق پیدا کند. این امور را نهی از منکر می گویند. مانند ممنوعیت از قتل و کشتار مردم که 
نتیجه آن تحقق حق زندگی که از مصادیق حقوق شهروندی است می گردد. بر این اساس امر به معروف و 
نهی از منکرزمینه ساز مصادیق حقوق شهروندی است. در ذیل مصادیق حقوق شهروندی بر مبنای امر 

به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار می گیرد. 
1. حق زندگی 

یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی حق زندگی است بر مبنای فریضه امر به معروف و نهی 
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بزرگ منکر است. پس حاکم اسالمی  از مصادیق  از منکر کشتن دیگران و سلب زندگی دیگران یکی 
موظف است،  در برابر کسانی که این حق را از مردم سلب می کنند،  برخورد کند. چون با حق حیات و 
زندگی است که دیگر حقوق معنا پیدا می کند. آیه شریفه »َوَلُکم ِفی الِقصاِص َحیاٌت ]...[« )البقره:  179( 
اشاره به این موضوع دارد. آیات و روایات فراوانی برای اثبات این حق وجود دارد. آیه شریفه می فرماید:
الّناَس َجمیعًا. )مائده،  32(  َقَتَل  ما  َفَکَانَّ َاو َفساٍد ِفی ااَلرِض  َنفٍس  ِبَغیِر  َنفَسًا  َقَتَل  ]...[ َمن   
هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد،  چنان است که گویی همه 

انسان ها را کشته است.
 در دین مبین اسالم،  برای حفظ زندگی بشر،  مجازات قصاص تعیین شده است. و َال َتقُتلوا 
ِبالَحِق. )و انعام:  151( انسانی را که خداوند محترم شمرده به قتل  ِااّل  اللُه  َم  تی َحرَّ َالَّ فَس  النَّ
َم اللُه اال ِبالَحِق ]...[)فرقان،  68( و انسانی  تی َحرَّ فَس َالَّ نرسانید مگر به حق ]...[َ  ال َیقُتلوَن النَّ

را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمی کشند.
 اما علی A می فرمایند:

ها)نهج البالغه،  نامه 53( بپرهیز از خون ها و ریختن آن ها به  َماَء َو َسفَکَها ِبَغیِرِحلِّ اَک و َالدِّ ِایَّ
ناروا. 

بر مبنای اسالم،  حق حیات قابل اسقاط نیست. خود کشی،  حرام  این است که  نکته قابل توجه 
است.

َو ال َتقُتلوا َانُفَسُکم ِانَّ اللَه کاَن ِبُکم َرحیمًا َو َمن َیفَعل ذِلَک ُعدوانًا َو ُظلَمًا ُفَسوَف ُنصلیه نارًا 
)نساء:  29. 30( و خود کشی نکنید خداوند نسبت به شما مهربان است و هر کس این عمل را 

از روی تجاوز و ستم انجام دهد. بزودی او را در آتش وارد خواهیم ساخت. 
»سقط جنین و فتک در اسالم،  حرام اعالم شده است. فتک به معنای کشتن طرف مقابل است 

درحالی که غافل باشد«)العوالم االمام الحسین A،  ص 193( 
2. حق استقالل در عقیده 

برمبنای فریضه امر به معروف و نهی از منکر انسان ها را نباید درافکار و عقایدشان مجبور کرد. چون 
این اجبار نوعی از منکر است. بنابر این انسان ها درعقیده و تصمیم و اراده خود استقالل دارند. معنای 
این حق آن است که دیگران باید به تصمیم و اراده هر فرد در حوزه امور فردی او احترام بگذارند. این از 
حقوق شهروندی است. از وظایف حکومت اسالمی ایجاد شرایطی برای استقالل افراد درعقیده است. 
هر فرد می تواند در امور مربوط به خود به طور مستقل و بدور از اجبار و تحمیل دیگران،  تصمیم بگیرد. 

آیه شریفه »ال اکراه فی الدین ]...[«)البقره:  256( مؤید این امر است. 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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3. حق تساوی و برابری 
بی عدالتی در جامعه یکی از مصادیق منکر در جامعه است. از وظایف حاکم اسالمی ایجاد شرایطی 
برابر  در  افراد  تساوی  شهروندی  حقوق  مصادیق  از  است.  جامعه  در  برابری  و  تساوی  برقراری  برای 

امکانات و تسهیالت و حقوق عمومی است. که حاکم اسالمی در اختیار آنان قرار می دهد.
 برابری در لغت عبارت است از هم دوش،  هم و زن،  همسنگ،  مطابق،  مقابل،  برابری ]...[ 

است)فرهنگ فارسی عمید،  ج 1،  ص388( 
برابری به معنای این است که قانون با کسانی که از شروط و ویژگی های مطلوب برای بهره مندی 
از حقوق عمومی برخوردار هستند به گونه ای برخورد می کند و در مقابل کسانی که فاقد این شرایط و 
ویژگی ها هستند به گونه ای دیگر برخورد می کند یعنی قانون تنها برای افرادی که دارای جایگاهی قانونی 

شبیه به هم هستند یکسان عمل می کند.)اصول و مبانی حقوق اساسی( 
4. حق برخورد با مجرمان و متخلفان 

جرم و تخلف از مصادیق منکر است. که الزم است. در جامعه اسالمی با آن به شدت برخورد شود. 
یکی از مصادیق حقوق شهروندی، این است،  که حکومت اسالمی با مجرمان و متخلفان برخورد کند. 
چون مجرمان و متخلفان موجب سلب حقوق شهروندی در جامعه می شوند. امنیت و سالمت جامعه 

را به خطر می اندازد. 
5. حق رفاه و آسایش

ایجاد شرایط جهت رفاه و آسایش مردم از مصادیق معروف است. از مصادیق حقوق شهروندی در 
حکومت اسالمی،  برخورداری از رفاه و آسایش مادی مردم است. مردم حق دارند که در یک محیط امن 
و با آرامش از مواهب هستی بهره مند گردند. به طریق دلخواه خود به کسب و کار پردازند. قرآن کریم 

می فرماید:
ناُکم ِفی ااَلرِض َو َجَعلنا َلُکم فیها َمعاِیَش ]...[)اعراف:  9(  َوَلَقد َمکَّ

ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم. 
بنابراین، انتخاب شغل و کسب درآمد از مواهب و آزادی هایی است که اسالم برای هر یک از شهروندان 
قائل است،  مگر آنکه موجب ضرر به فرد یا اجتماع گردد. کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان 

ضعیف شمرده شده است و حکومت و افراد جامعه اسالمی در قبال آن مسئولیت دارند.
6. حق اقامت در بالد اسالمی 

از مصادیق معروف مختار بودن مردم در انتخاب محل اقامت و از مصادیق منکر مجبور کردن مردم 
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در انتخاب محل اقامت است. که خود از مصادیق حقوق شهروندی است. از وظایف حکومت اسالمی 
ایجاد شرایطی برای بر قراری حق اقامت همه افراد در بالد اسالمی است. هر انسانی در انتخاب محل 

اقامت خود مختار است. مگر علت و دلیلی بر اجباری بودن انتخاب محل اقامت باشد.
انسان در انتخاب محل اقامت و زندگی خود،  مختار و آزاد است و در هر محلی که اراده کند 
می تواند رفت و آمد یا اقامت کند که ره آورد آن نبود جواز توقیف یا سلب تابعیت و تبعید انسان 
است مگر آنکه دلیل قانع کننده قانونی وجود داشته باشد)آزادی در فقه و حدود آن،  ص 63( 
دلیل آن بر اساس قاعده اصالت االباحه و اصل حلیت آن است که اصل بر جواز و اباحه هر چیزی 

است. مگر آنکه خالف آن ثابت شود.
ُه َحراٌم ّبعیِنه)نهج الفصاحه، ص223وص89( هر چیزی  ُکلُّ َشیِئ ُهَو َلَک َحالٌل َحتی َتعِرُف َانَّ

برای تو حالل )پاک( است. تا اینکه بدانی که آن حرام است.
حدیث رسو ل خدا a است که می فرمایند:

الِبالُد ِبالُداللِه َو الِعباُد ِعباُد اللِه َفَحیثما َاصَبحُتم َخیَرًا َفَاِقم)نهج الفصاحه، ص223( سرزمین، 
 سرزمین خداست و بندگان،  بندگان خدا هستند پس هر جایی را که خوب یافتی،  پس اقامت 

کن. 
البته این حق موارد استثنایی هم دارد. از جمله 

شده  محدود  ناحیه هایی  و  کفار  شرک،   بالد  در  گزیدن  سکونت  حرمت  به  سیاسی  فقه  در 
است که یک فرد مسلمان نتواند شعائر دینی خود را انجام دهد)جواهر الکالم،  ج21،  ص34( 
همچنین در فقه،  در مواردی حبس و توقیف با مدت معین وجود دارند که از محدودیت های 
حق اقامت و آزادی رفت و آمد به حساب می آیند )آزادی در فقه و حدود آن،  صص 68. 71( 

7. حق برخورداری از دین و مذهب رسمی 
از مصادیق معروف ترویج دین و مذهب رسمی در جامعه است. برخورداری از دین و مذهب رسمی 
از مصادیق حقوق شهروندی است. از وظایف حکومت اسالمی،  ایجاد شرایطی برای برخورداری مردم 
از دین و مذهب رسمی در جامعه است. در مملکت اسالمی ایران،  ادیان و مذاهب مختلفی وجود دارد. 
از حنفی،  شافعی،   اعم  اهل سنت  و  مانند شیعه  یهودی و مذاهبی  و  دین اسالم و مسیحیت  از جمله 
مالکی،  حنبلی وجود دارد. اما این دلیل نمی شود که دین و مذهب رسمی در ایران وجود نداشته باشد. 
با توجه به اینکه اکثریت مردم دین اسالم و مذهب تشیع را دارند. بنابراین از حقوق شهروندی است که 
دین و مذهب رسمی داشته باشند. طبق اصل دوازدهم قانون اساسی»دین رسمی ایران،  اسالم و مذهب 
از  اعم  اسالمی،   دیگر  مذاهب  است.  تغییر  غیرقابل  است.  ابدی  اصل  این  است.  جعفری اثنی عشری 
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند. پیرو ان این مذاهب در انجام مراسم 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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مذهبی،  طبق فقه خودشان آزادند. در تعلیم و تربیت دینی و امور شخصی خود )ازدو اج،  طالق،  ارث 
و وصیت( و دعاو ی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند. در هر منطقه ای که پیرو ان هر یک از این 
مذاهب اکثریت داشته باشند،  مقررات محلی در حدو د اختیارات شوراها طبق آن مذهب خواهد بود،  
با حفظ حقوق پیرو ان سایر مذاهب و با رسمیت اسالم و شیعه اقتضاء می کند که قوانین و مقررات آن 

درکلیه امور حقوقی،  قضائی،  سیاسی،  اجتماعی و... حاکم و مجری باشد. 
8. حق برخورداری از نظام اسالم 

یکی ازبزرگترین مصادیق معروف تشکیل حکومت اسالمی است. حق برخورداری از نظام اسالمی 
از مصادیق حقوق شهروندی است. از وظایف حکومت اسالمی،  ایجاد شرایط الزم،  جهت برخورداری 
از نظام اسالمی است. بسیاری ازقوانین و مقررات اسالم،  اجتماعی است. از طرف دیگر،  هر مسلمانی 
حق دارد،  وظایف و تکالیف دینی خود را آزادانه انجام دهد. این امر تحقق پیدا نمی کند، مگر در پرتو 
دارد. اصل چهارم  اجرا  قابلیت  با وجود حکومت اسالمی  اجتماعی اسالم  قوانین  حکومت اسالمی. 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
نظامی،  سیاسی  فرهنگی،   اداری،   اقتصادی،   مالی،   مدنی،  جزایی،   مقررات  و  قوانین  »کلیه 
و غیر این ها باید بر اساس موازین اسالاست. این اصل بر اطالق با عموم همه اصول قانون 
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان 

است«
بنابراین جامعه اسالمی این حق را دارد که در پرتو نظام اسالمی به وظایف دینی خود عمل کند.

 9. حق برخورداری از والیت
و  توجه  اسالمی  حاکم  ازوظایف  است.  والیت  حق  الهی  بزرگ  نعمت های  و  معروف ها  از  یکی 
جامعه  در  می تواند  اسالمی  حاکم  که  است  والیت  برمبنای  چون  است.  والیت  اصل  به  دادن  اهمیت 
حکومت کند. امر و نهی کند. البته اصل والیت ازآن خداوند متعال و بعد از آن پیامبران و امامان معصوم 
است.   A معصوم  امام  جانشین  فقیه  ولی  اسالمی،   روایات  اساس  بر  غیبت،   زمان  در  است.   b
اجرای مقررات و دستورات دین در زمان غیبت با وجود والیت فقیه است،  که تحقق می یابد. حاکمیت 
مشروعیت می یابد. بنابراین مسلمانان حق برخورداری از والیت فقیه در زمان غیبت را دارند. اصل پنجم 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
در زمان غیبت و لی عصرf در جمهوری اسالمی ایران،  والیت امر و امامت امت،  بر عهده 
گاه به زمان،  شجاع،  مدیر و مدبر است. که طبق اصل یکصد و هفتم  فقیه عادل و با تقوا،  آ

عهده دار آن می گردد )قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  اصل پنجم( 
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10. حق برخورداری جامعه ازکارگزاران شایسته
 یکی ازاهداف امر به معروف و نهی از منکر تربیت کارگزاران شایسته در جامعه است. از مصادیق 
حقوق شهروندی که حاکم اسالمی وظیفه دارد آن را در جامعه اسالمی محقق سازد. این است که حاکم 
اسالمی کارگزاران شایسته را انتخاب کند. اساس حکومت اسالمی،  برای اجرای احکام و قوانین اسالم 
است. بنابراین کارگزاران آن هم،  الزم است افرادی مؤمن و متعهد و خوش رفتار و امانت دار و به طور 
کلی افراد شایسته باشند. چون همیشه مردم با آن ها در ارتباط بوده و گاهی هم مورد امر و نهی آنان قرار 

می گیرند. پس الزم است شایستگی الزم را جهت این امور داشته باشند. 
11. حق برخورداری از آراء عمومی و انتخابات

برخورداری از آراء عمومی و انتخابات و تعیین سر نوشت خود نوعی معروف است. یکی دیگر از 
مصادیق حقوق شهروندی، حق برخورداری مردم از آراء عمومی است،  که حاکم اسالمی وظیفه دارد،  
شرایط الزم برای تحقق آن را فراهم نماید. در حکومت اسالمی،  مردم حق دارند که در انتخابات شرکت 
کرده و مسئولین و کارگزاران حکومتی را خود انتخاب کنند. نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و... 
بر مبنای انتخاب آنان تعیین می گردد. بنابراین کارگزاران حکومتی،  به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، از 

طریق مردم انتخاب می شوند. مردم بر اساس حقی که دارند،  مسئولین را انتخاب می کنند. 
12. حق برخورداری از استقالل و تمامیت ارضی کشور 

حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور معروفی است ارزشمند. از وظایف حاکم اسالمی،  این است 
نیرویی  با قدرت و  پیدا نمی کند،  جز  این امر تحقق  از استقالل و تمامیت ارضی کشور دفاع کند.  که 
قوی. بنابراین حاکم اسالمی وظیفه دارد که مقداری از در آمد کشور را برای تجهیز نیروی نظامی خود 
مصرف کند. تا بتواند از وحدت و تمامیت ارضی کشور دفاع نماید. آیه شریفه قرآن به مردم و حاکمان 
ِمن  ِاسَتَطعُتم  ما  َلُهم  »َوَاِعّدوا  کنند.  مجهز  الزم  سالح های  و  امکانات  با  را  خود  که  می دهد  دستور 
ه ٍی«)االنفال،  60( هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنان )دشمنان( آماده سازید. مردم این  ُقوَّ
حق را دارند که در جامعه ای که زندگی می کنند، جامعه ای مستقل باشد. زیر سلطه هیچ فرد یا گروهی 

یا کشوری نباشد. 
13. حق برخورداری از وحدت جامعه اسالمی 

از وظایف حاکم اسالمی و مردم است که وحدت را در جامعه برقرار کند. مردم در یک جامعه اسالمی 
دارای افکار و عقاید،  مذهب و سلیقه های متفاوت هستند. این امر نباید باعث این شود که در جامعه 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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اختالف و دو دستگی بوجود آید. از طرف دیگر دشمنان سعی دارند. با ایجاد اختالف در جامعه اسالمی 
آنان را ضعیف کرده و زیر سلطه خود درآورند. حاکم اسالمی ضمن احترام به افکار و عقاید و سلیقه های 
مردم الزم است،  در بین مردم وحدت را ایجاد نماید. طبق دستور قرآن کریم که می فرمایند: »َوِاعَتِصموا 
قوا ]...[«)آل عمران:  103( و همگی به ریسمان خدا )قرآن و اسالم( چنگ زنید  ِبَحبِل اللِه َجمیعًا َو ال َتَفرَّ

و پراکنده نشوید. جامعه اسالمی در سایه وحدت است،  که می تواند به رشد و تکامل برسد. 
14. حق برخورداری از پرچم و خط و زبان رسمی

پرچم و خط و زبان رسمی چون موجب وحدت و همبستگی در جامعه می شود خود نوعی معروف 
محسوب می شود. ظایف حاکم اسالمی،  این است،  که برای همبستگی و تعامل بهتر مردم در جامعه از 
یک پرچم و خط و زبان رسمی استفاده کنند.. پرچم سمبل و نشانه اعتقادی یک ملت است. حتی با آن 
می توان به پیشینه تاریخی و افکار و اعتقادات کشورها پی برد. ملت ها دارا بودن این نشانه را به عنوان یک 
حق ملی مورد شناسایی قرارداده اند. نسبت به آن احترام خاصی قائل هستند. هرگونه توهین و تعرض 
و بی احترامی نسبت به آن را به منزله،  توهین و تعرض و بی احترامی به ملت و تمامیت ارضی و وحدت 
ملی خود می دانند. وجود پرچم عالمت کشور مستقل و موجودیت یک کشور است. »انتخاب شکل 
و اندازه و رنگ پرچم معمواًل یادآور مسائل مورد احترام مردم صاحب پرچم است«)مدنی،  سید جالل 
الدین،  حقوق اساسی و نهاد های سیاسی جمهوری اسالمی ایران،  ص 67( »پرچم ملی عالمت رسمی 
حاکمیت کشور و دارای اعتبار ملی و بین المللی است«)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران،  ج 1،  
ص209( عالوه بر این هر کشوری جهت وحدت در جامعه و آسان شدن ارتباطات در بین مردم،  یک خط 

و زبان رسمی را انتخاب می کند. 
15. حق برخورداری از قانون

و  باشد  گاه  آ از وظایف خود  و هر کس  کرده  پیدا  تکامل  که جامعه  قوانین موجب می شود  وجود 
موجب نظم در جامعه می گردد بنابراین از مصادیق معروف محسوب می گردد. از وظایف حاکم اسالمی 
این است که قوانین الزم را بر مبنای شریعت اسالم و جهت تحقق حقوق شهروندی وضع نماید. البته 

وضع قوانین راه کار و شرایط مناسب به خود دارد. 
16. حق اجرا شدن قوانین

اجرا شود. حاکم  در جامعه  قوانین  این  که  نمی کند. الزم است  کفایت  تنهایی  به  قوانین موضوعه 
اسالمی وظیفه دارد،  شرایط الزم جهت اجرای قوانین را فراهم نماید. این از حقوق مردم است که اواًل 

جامعه ای قانونمند داشته باشد. ثانیًا این قوانین در جامعه اجرا شود. 
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17. حق انتقاد از حاکم و کارگزاران
دیگر از مصادیق حقوق شهروندی حق انتقاد از حاکم و کارگزاران است. حاکم اسالمی وظیفه دارد،  
شرایطی را فراهم نماید،  تا مردم بتوانند در مورد کم کاری یا خطای کارگزاران و حتی خود حاکم انتقاد 
کنند. استبداد و خفقان و خود رأیی با رویکرد اسالم سازگار نیست. از مصادیق منکر محسوب می گردد. 

18. حق برخورداری از بهداشت و درمان 
یکی دیگر از مصادیق حقوق شهروندی و مصادیق معروف،  رعایت اصول بهداشتی در جامعه است. 
اموری از قبیل پیش گیری های مختلف از بروز بیماری ها و تشخیص و درمان بیماری و... از وظایف 
حاکم اسالمی است،  که شرایط الزم جهت برخورداری مردم از بهداشت و درمان را فراهم نماید. در اصل 

بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است:
بی  افتادگی،   کار  از  پیری،  بیکاری،   بازنشستگی،   نظر  از  اجتماعی  تأمین  از  برخورداری 
سرپرستی،  در راه ماندگی،  حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های 
پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است،  همگانی،  دولت مکلف است،  طبق قوانین از محل 
در آمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم،  خدمات و حمایت های مالی فوق را 
برای یک یک افراد کشور تأمین کند. خدمات بهداشتی در مراحل مختلف از جمله پیش گیری 
از بروز بیماری و تشخیص به موقع بیماری و درمان مناسب و به سرعت و متوقف کردن سیر 

بیماری و جلو گیری از ناتوانی کامل یا مرگ است
19. آموزش و پرورش مردم 

از حقوق مردم نسبت به حکومت اسالمی،  فراهم آوردن شرایط الزم برای آموزش تمام مردم است. 
اسالم به تعلیم و تربیت اهمیت زیادی داده است. پیامبر گرامی اسالم a می فرمایند:

ُاْطُلُبوا اْلِعْلَم و َلْو ِبالّصیِن)نهج الفصاحه،  ج1،  ص22( علم را طلب کنید اگر چه در)دور ترین 
نقطه( چین باشد. 

همچنین می فرماید:
َطَلُب الِعلِم َفریَضٌه َعلی ُکِل ُمسِلٍم)وسایل الشیعة،  ج 18،  ص 14( یاد گیری علم بر هر مسلمانی 

واجب است.
پیش  در  مردم  فرهنگی  و  علمی  سطح  ارتقای  برای  ویژه ای  تدبیر های  مدینه  در   a اکرم  رسول 
گرفت. تعلیم خواندن و نوشتن برای بی سوادان آموزش حرفه ها و مشاغل آموزش قرآن کریم و احکام و 
معارف دینی از جمله برنامه های آن حضرت بود.)حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان،  ص 514( 
و  آموزش  حق  حقوق،   آن  جمله  از  می شمارد  حقوقی  حکومت  به  نسبت  مردم  برای   A علی  امام 

پرورش است:
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ُکم َعَلیَّ ]...[ َتعِلیُمُکم َکیال َتجَهُلوا َو َتاِدیِبُکم ُکیَما َتعَلُموا)نهج البالغه، نامه34( حق  َفَاّما َحقُّ
شما بر من این است که ]...[ شما را آموزش دهم تا از نادانی نجات یابید. تربیت کنم تا فرا 
بگیرید. حضرت در جای دیگری می فرماید:بر امام )حکومت( واجب است که حدود اسالم و 

ایمان را به افراد جامعه بیاموزد)غرر الحکم،  ج 6،  ص 318( 
20-ایجاد شرایط جهت پاسخ گویی به مردم 

از مصادیق معروف در جامعه اسالمی پاسخگو بودن حاکم اسالمی است. یکی از مصادیق حقوق 
شهروندی، پاسخگو بودن حاکم اسالمی به مردم است. بنابراین حاکم اسالمی وظیفه دارد، که شرایطی را 
فراهم نماید تا مردم بتوانند، سؤال های خود را از او بپرسند. حاکم اسالمی هم به این سؤاالت پاسخ بدهد. 
مردم به عنوان شهروند در حکومت اسالمی حق دارند سؤاالت مختلف در مورد برنامه ها و عملکرد های 

حکومت را از حاکم اسالمی بپرسند. 
21. تالش در جهت رشد مادی و معنوی مردم 

حاکم اسالمی وظیفه دارد. در جهت رشد مادی و معنوی مردم تالش کند و بستر الزم را برای این 
امر فراهم نماید. همچنان که الزم است،  مردم جامعه اسالمی از نظر مادی رشد می کنند. الزم است،  

شرایطی فراهم شود که از نظر معنوی هم رشد کنند.
 22. توزیع عادالنه بیت المال و تسهیالت 

از مصادیق دیگر حقوق شهروندی توزیع عادالنه بیت المال و تسهیالت در بین مردم است. تا همه 
مردم عادالنه از آن ها بهرمند شوند. حاکم اسالمی وظیفه دارد،  شرایط الزم برای بهره مندی تمام افراد 
جامعه به طور عادالنه از بیت المال و تسهیالت را فراهم نماید. در صورتی که بی عدالت در این زمینه بود،  

به دنبال رفع تبعیض بوده و حتی با اصالح قوانین،  عدالت را در جامعه برقرار نماید.
23. ایجاد امنیت در جامعه

 یکی از نعمت های بزرگ در جامعه،  نعمت امنیت است. مردم خواهان آرامش و امنیت در جامعه 
از  این است،  که مقداری  نمی آید. ظیفه حاکم اسالمی  به خودی خود بوجود  امنیت هم،   این  هستند. 
بیت المال را در جهت ایجاد امنیت در جامعه خرج کند. از نیروهای توانمندی برای حراست از امنیت 

جامعه استفاده کند. 
24. حمایت از آمرین به معروف

یکی دیگر از مصادیق حقوق شهروندی و معروف در جامعه اسالمی،  این است،  که مردم از قوانین 
اسالمی بهره مند شده احکام اسالمی در جامعه اجرا شود. حال اگر فرد یا گروهی با بی بندوباری و به 
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به  امر  باب  از  به قوانین اسالم موجب فساد در جامعه شوند،  وظیفه مردم است،  که  التزام  خاطر عدم 
معروف و نهی از منکر جلو فساد را بگیرند. در انجام این فریضه دینی،  حاکم اسالمی الزم است،  که 
از آمرین به معروف،  حمایت کند. البته الزم است که آمرین به معروف افرادی مؤمن و متدین باشند و 
به عنوان گروه خاص مانند بسیج مردمی و دارای تشکیالت باشند و از طرف قوه قضائیه مورد حمایت 

قرار بگیرند. 
25. حفظ عزت و اقتدار 

مردم یک جامعه زمانی می توانند با عزت و احترام زندگی کنند،  که حکومت اسالمی در آن جامعه،  
دارای عزت و اقتدار باشد. بنابراین وظیفه حاکم اسالمی این است،  که عزت و اقتدار جامعه اسالمی را 
درجهان حفظ نماید. تا دشمنان اسالم جرأت تجاوز به جامعه اسالمی را نداشته باشد. آیه شریفه قرآن 

می فرماید:
ُکم َو  َو َعُدوَّ الّلِه  ِبه َعُدوَّ  ُترِهبوَن  الَخیِل  ِرباِط  َو ِمن  ٍه  ُقوَّ َما اسَتَطعُتم ِمن  َلُهم  وا  »َوَاِعدُّ
آَخریَن ِمن دوِنِهم ]...[«)االنفال،  60( هر نیرویی در قدرت دارید،  برای مقابله با آن ها 
آماده سازید. اسب های و رزیده تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید. 

26. تکافل اجتماعی
 یکی دیگر از وظایف حاکم اسالمی،  این است که تکافل اجتماعی را در جامعه اسالمی برقرار سازد. 
افراد مستضعف و ضعیف جامعه،  حاکم اسالمی الزم است بستر مناسب جهت  به خصوص در مورد 
کار و رفاه اجتماعی فراهم نماید. حضرت امیرالمؤمنین علی A در نهج البالغه، مدیران و کارگزاران 
را به توجه بیشتر به قشر آسیب پذیر و تأمین خواسته های آنان و سر و سامان دادن به زندگی آنان توصیه 

کرده اند. آن حضرت در عهدنامه مالک اشتر، به وی فرمود:
ْهِل اْلُبْؤَسی 

َ
ِذیَن اَل ِحیَلَه َلُهْم ِمَن اْلَمَساِکیِن َو اْلُمْحَتاِجیَن َو أ ْفَلی ِمَن الَّ َبَقِه السُّ َه ِفی الطَّ َه اللَّ ُثمَّ اللَّ

ِفیِهْم)نهج  ِه  َحقِّ ِمْن  اْسَتْحَفَظَک  َما  ِه  ِللَّ اْحَفِظ  َو  ُمْعَتّرًا  َو  َقاِنعًا  َبَقِه  الطَّ َهِذِه  ِفی  َفِإنَّ  ْمَنی  الزَّ َو 
البالغه، نامه 53، ( سپس خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه،  که هیچ 
محروم  طبقه  این  در  همانا  دردمندان.  گرفتاران،  نیازمندان،  گیران،   زمین  از  ندارند،   چاره ای 
گروهی خویشتن داری کرده، و گروهی به گدایی دست نیاز بر می دارند،  پس برای خدا پاسدار 

حّقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است. 

 27. گشاده رویی و با مردم بودن کارگزار 
حاکم و کارگزاران حکومت اسالمی، الزم است در برخورد با مردم،  با گشاده رویی روبه رو شوندامام 

علی A در عهدنامه خود به مالک اشتر می فرمایند:
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َو  ْحَظِه  اللَّ ِفی  َبیَنُهْم  آِس  َو  َْجَهَک  و  َلُهْم  اْبُسْط  َو  َجاِنَبَک  َلُهْم  ِلْن 
َ
أ َو  َجَناَحَک  َلُهْم  َفاْخِفْض 

َعَلیِهْم)بحار  َعْدِلَک  ِمْن  َعَفاُء  الضُّ َس 
َ
ییأ اَل  َو  َلُهْم  َحیِفَک  ِفی  اْلُعَظَماُء  یْطَمَع  اَل  ی  َحتَّ ْظَرِه  النَّ

االنوار،  ج33،  ص581( با مردم فروتن باش،  نرمخو و مهربان باش، گشاده رو و خندان باش. 
در نگاه هایت، و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم،  به تساوی رفتار کن،  تا بزرگان در ستمکاری 

تو طمع نکنند و ناتوان ها در عدالت تو مأیوس نگردند 
28. حق قرارداد 

یکی از وظایف حکومت اسالمی،  ایجاد شرایطی برای مردم است تا بتوانند قرارداد های الزم را در 
جامعه انجام دهند. مردم در جامعه این حق را دارند،  که با هم قرارداد ببندند. بر اساس قرارداد خود،  
عمل کنند. در زمان انعقاد قرار داد،  طرفین حق قبول یا نفی قرارداد را دارند. کسی قبل از انعقاد قرار 
داد،  حق مجبور کردن دیگران به قبول قرارداد را ندارد. قبول و ایجاد طرفین در قرارداد را حق قرارداد 

می گویند. 
29. مهرورزی و مهربانی با مردم

از مصادیق حقوق شهروندی،  حق مهرورزی و مهربانی با مردم است. کارگزار حکومت اسالمی 
الزم است نسبت به مردم مهربان باشد. مهر و محبت به مردم یک وظیفه دینی است. قرآن کریم رمز 

موفقیت پیامبر اکرم a را،  در مهربانی و مالطفت با مردم برمی شمارد و می فرماید: 
وا ِمْن َحْوِلَک)آل عمران:  159( به  ا َغلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ َفِبما َرْحَمٍه ِمَن الّلِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفظًّ
برکت رحمت الهی، در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی،  از اطراف 

تو پراکنده می شدند. 
امام علی A در عهدنامه خود به مالک اشتر، می فرماید:

َتْغَتِنُم  ِبِهْم َو اَل َتُکوَننَّ َعَلیِهْم َسُبعًا َضاِریًا  ْطَف  َلُهْم َو اللُّ َه  اْلَمَحبَّ ِعیِه َو  ِللرَّ ْحَمَه  َقْلَبَک الرَّ ْشِعْر 
َ
أ

َلُل َو َتْعِرُض  ا َنِظیٌر َلَک ِفی اْلَخْلِق یْفُرُط ِمْنُهُم الزَّ یِن َو ِإمَّ ٌخ َلَک ِفی الدِّ
َ
ا أ ُهْم ِصْنَفاِن ِإمَّ ْکَلُهْم َفِإنَّ

َ
أ

ِذی  الَّ ِمْثِل  َو َصْفِحَک  َعْفِوَک  ِمْن  ْعِطِهْم 
َ
َفأ اْلَخَطِإ  َو  اْلَعْمِد  یِدیِهْم ِفی 

َ
أ یْؤَتی َعَلی  َو  اْلِعَلُل  َلُهُم 

با  نامه 53( مهربانی  البالغه  َفِإنَّک  )نهج  َو َصْفِحِه  َعْفِوِه  ِمْن  ُه  اللَّ یْعِطیَک  ْن 
َ
أ َتْرَضی  َو  ُتِحبُّ 

مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز،  چونان حیوان 
شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم دو دسته اند،  دسته ای برادر دینی تو و 
دسته دیگر همانند تو در آفرینش می باشند. اگر گناهی از آنان سر می زند یا عّلت هایی بر آنان 
عارض می شود،  یا خواسته و ناخواسته،  اشتباهی مرتکب می گردند،  آنان را ببخشای و بر آنان 

آسان گیر،  آن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. 
30-آزادی احزاب و مذهب

همه انسان ها در انتخاب احزابی که در چارچوب قانون فعالیت می کنند،  آزاد هستند و طبق آیات 
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انتخاب دین و مذهب خود مجبور نیست. حق دارد،  هر دین و مذهبی راداشته  انسان در  قرآن کریم، 
یِن ]...[«)بقره:  256( درانتخاب دین هیچ اکراهی نیست. اگر چه مردم در سایه  باشد. »ال ِاکراَه ِفی الدِّ

حکومت اسالمی زندگی می کنند،  ولی در انتخاب مذهب خود آزادند. 
31. دیدار حضوری مسئوالن و مردم

و  ترس  گونه  هیچ  بدون  هم  مردم  و  شود  گاه  آ مردم  مشکالت  عمق  از  اینکه  برای  اسالمی  حاکم 
وحشتی با حاکم اسالمی صحبت کنند، الزم است با مردم دیدار حضوری داشته باشد. در دیدار حضوری 
بسیاری از حقایق و ناگفته ها آشکار می شود. امام علی A در نامه به قثم بن عباس و الی مکه، چنین 

سفارش می کند:
اِس  ِم اْلَجاِهَل َو َذاِکِر اْلَعاِلَم َو اَل یُکْن َلَک ِإَلی النَّ ْفِت اْلُمْسَتْفِتی َو َعلِّ

َ
یِن َفأ اْجِلْس َلُهُم اْلَعْصَر

َسِفیٌر ِإالَّ ِلَساُنَک َو اَل َحاِجٌب ِإالَّ وَ ْجُهَک )نهج البالغه،  نامه 67( در بامداد و شامگاه در یک 
مجلس عمومی با مردم بنشین،  آنان که پرسش های دینی دارند با فتواها آشنایشان بگردان، و 
گاه را آموزش ده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم،  ناآ

و جز چهره ات دربانی وجود نداشته باشد.
32. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن 

انتخابات در حکومت اسالمی آزاد است. در جامعه اسالمی همه مردم با داشتن شرایط حق انتخاب 
شدن در پست های مهم را دارند و همچنین حق انتخاب کردن افراد برای تمام پست های مهم را دارند. 

33. مشورت کردن با مردم
یکی دیگر از وظایف حاکم اسالمی این است که با مردم در زمینه های مختلف مشورت کند. چون 
حاکم اسالمی متولی کار مردم است. کارگزار شایسته کسی است که در کار های خود با مردم و صاحب 
نظران مشورت کند. چون در صورت مشورت نکردن ممکن است به استبداد در تصمیم گیری مبتلی شود. 
یکی از عواملی که سبب تباهی کارگزاران می شود همین خودرأیی و خودمحوری است. امیرالمؤمنین امام 

علی A می فرماید:
مشورت کننده در راه رستگاری و مشرف برآن است)غرر الحکم و درالحکم،  ج1،  ص 585( 

مشورت با دیگران موجب مشارکت در عقول و اندیشه های آنان می شود.
 امام علی A می فرمایند:

با دانشمندان، فراوان گفت و گو کن و با حکیمان،  فراوان سخن در میان نه)نهج البالغه، نامه 
 )53

34. آزادی بیان و عقیده 
ر  مردم بر اساس شرایط در بیان عقاید خود آزاد هستند. قرآن کریم در زمینه آزادی بیان می فرماید:»َفَبشِّ

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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همان  ده  بشارت  مرا  بندگان  پس  17و18(  ]...[«)الزمر،   َاحَسَنُه  ِبعوَن  َفَیتَّ الَقوَل  َیسَتِمعوَن  ذیَن  َالَّ ِعباِد 
کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکو ترین آن ها پیروی می کنند و مفاد آیه این است که بندگان خدا 
طالب حق و رشد هستند. به هر سخنی گوش می دهند بدین امید که در آن حقی بیابند و می ترسند بر اثر 

گوش ندادن به آن حق ایشان فوت شود
35. توجه به محرومان و مستضعفان:

از وظایف حاکم اسالمی این است این است که به حال طبقه محروم و قشر آسیب پذیر توجه بیشتر 
 A داشته باشد و در صدد تأمین خواسته های آنان و سر و سامان دادن به زندگی آنان باشد. امام علی

در عهدنامه خود به مالک اشتر، می فرمایند:
ْهِل اْلُبْؤَسی 

َ
ِذیَن اَل ِحیَلَه َلُهْم ِمَن اْلَمَساِکیِن َو اْلُمْحَتاِجیَن َو أ ْفَلی ِمَن الَّ َبَقِه السُّ َه ِفی الطَّ َه اللَّ ُثمَّ اللَّ

ِفیِهْم)نهج  ِه  َحقِّ ِمْن  اْسَتْحَفَظَک  َما  ِه  ِللَّ اْحَفِظ  َو  ُمْعَتّرًا  َو  َقاِنعًا  َبَقِه  الطَّ َهِذِه  ِفی  َفِإنَّ  ْمَنی  الزَّ َو 
البالغه، نامه 53( سپس خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه،  که هیچ 
محروم  طبقه  این  در  همانا  دردمندان.  گرفتاران،  نیازمندان،  گیران،   زمین  از  ندارند،   چاره ای 
گروهی خویشتن داری کرده، و گروهی به گدایی دست نیاز بر می دارند،  پس برای خدا پاسدار 

حّقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است.
همچنین امام علی Aوصیت نامه خود به امام حسنA می فرمایند:

العقول، ص  الَمساکیَن)ابن شعبه حّرانی،  تحف  الُفَقراِء  اللَه ِفی  اللَه  ااِلیَتاِم ]...[  اللَه ِفی  َاللَه 
 )195

36. حق مشارکت در مسائل مهم 
مردم  که  است  حق  این  اساس  بر  نمایند  مشارکت  کشورشان  مهم  مسائل  در  که  دارند  حق  مردم 
انواع  نمایند.  انتخاب  خود  نماینده  عنوان  به  مختلف  مناصب  در  را  افراد  و  کرده  شرکت  انتخابات  در 
قانون گذاری ها و تصمیمات مهم و ارتباط با کشور های دیگر و... چون در سرنوشت آینده آن ها دخیل 

است. با انتخاب نماینده مردم تحقق پیدا می کند. 
37. آسان گیری

از وظایف حاکم اسالمی این است،  که با مردم آسان گیری باشد. با وضع قوانین آسان باعث اذیت و 
آزار مردم را فراهم نکند. امام علی A می فرمایند:

ُه َلیَس َشیٌء ِبَادَعی ِالی ُحسِن َظنِّ َراٍع ِبَرِعیِتِه ِمن ِاحساِنِه ِاَلیِهم َو َتخِفیِفِه الَمُؤوَناِت  َو اْعَلم َانَّ
َعَلیِهم َو َترِک اْسِتکَراِهِه ِایاُهم َعلی َما َلیَس َلُه ِقَبَلُهم)نهج البالغه،  نامه 53( بدان هیچ چیز مثل 
احساس و آسان گیری بر مردم و مجبور نکردن آن ها بر کاری که وظیفه ندارند،  موجب اطمینان 

حاکم به مردم و جلب اعتماد آن ها نمی شود.
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38. حق حمایت قضائی از اقشار آسیب پذیر 
 دولت به منظور حمایت از اقشار خاص یا اقشاری که به دالیل مختلف در معرض آسیب هستند. 
راه کاری قضائی و شیوه های رسیدگی و حمایت های ویژه را مقرر کرده است این گروه عبارتند از زنان 

کودکان و نوجوانان و افرادی که تحت پوشش سازمان ها یا نهاد های خاص هستند.
39. عیب پوشی از مردم 

حاکمان و کارگزاران حکومتی دارای موقعیتی هستند که می توانند از عیوب مردم یا گروه های خاص 
مطلع شوند. اگر عیوبی از مردم برای حاکم یا کارگزار آشکار شد،  باید تا حد امکان پرده پوشی کند و از 
پخش آن جلوگیری کند. همچنین نباید در پی یافتن اسرار مخفی مردم باشد امام علی A می فرمایند:
َعَلیَک  ما  َفِانَّ ِمنَها  ا َغاَب َعنَک  َعمَّ َتکِشَفنَّ  َسَتَرها َفال  َاَحقُّ َمن  الَواِلی  ُعیوبًا،   اِس  النَّ َفِانَّ ِفی 
َتطِهیُر ما َظَهَر َلَک َو اللُه یحُکُم َعلی َما َغاَب َعنَک َفاْسُتِر الَعوَرَه َماِاسَتَطعَت یسُتِر اللُه ِمنَک َما 
ُتِحبُّ َستَرُه ِمن َرِعیِتَک)نهج البالغه،  نامه 53( در مردم عیوبی وجود دارد که حاکم سزاوارترین 
فردی است که باید در پوشاندن آن ها بکوشد. در صدد مباش کارهای پنهانی آن ها را بفهمی،  
زیرا تنها وظیفه داری در اصالح آنچه برایت آشکار می شود،  بکوشی و در موارد مخفی خداوند 
حکم می کند. تا می توانی عیوب را بپوشان،  تا خداوند عیوبی را که دوست داری از مردم مخفی 

بماند،  بپوشاند. 
40-حق دادرسی عادالنه 

در جامعه اسالمی هیچ کس نسبت به کس دیگر امتیاز و برتری ندارد. آیه شریفه می فرماید: »ِانَّ 
َاکَرَمُکم ِعنَد الله َاتقیُکم«)الحجرأت،  13( گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست همه مردم درحق 
برخورداری از دادرسی عادالنه در برابر قانون و مقررات دینی یکسان هستند. پول و منصب نمی تواند 
موجب امتیاز افراد شود. حتی دین و مذهب و حزب خاص موجب امتیاز نیست. این حق بر اساس آیه 
ناِت َو َانَزلنا َمَعُهم الِکتاَب َو المیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط« )حدید،  25(  شریفه »َلَقد َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبیِّ
راستی ما پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آن ها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به 
انصاف برخیزند. قیام به قسط در صورتی حاصل است که بر اساس دادرسی عادالنه بر پایه قسط باشد 

و نیز منش زندگی مردم، عادالنه گردد. 
41. انتقادپذیری حاکمان و مدیران 

یکی دیگر از مصادیق حقوق شهروندی این است که حاکم اسالمی و کارگزاران الزم است طوری 
رفتار نماید که مردم بدون هیچ گونه ترس و خفقانی بتوانند سخن بگویند و حتی انتقاد کنند و در صورتی 
که جامعه  است  انتقادات  با همین  باشند. چون  انتقادپذیر  مهربانی  کمال  با  بود  آنان درست  انتقاد  که 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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رشد می کند. زمینه رفتارهای ناهنجار اجتماعی را نیز برمی چینند. در این صورت، ارتباط تنگاتنگ و 
دوستانه ای میان دولتمردان و مردم برقرار خواهد شد. امام علی A در بخشی از نامه خود به مالک 

اشتر می فرماید: 
پاره ای از و قت خویش را برای آنان که با تو سخنی دارند،  قرار بده و در یک مجلس عمومی،  
و  نظامی  نیروهای  و  لشکریان  باش.  فروتن  خداوند  برای  فراده.  گوش  آنان  حرف های  به 
انتظامی را از آنان دور کن تا سخنگوی آن ها بدون هیچ ترس و نگرانی و گرفتگی زبان،  با تو 

سخن بگوید)نهج البالغه،  نامه 53( 
42. حق دفاع 

حق دفاع نقطه مقابل حق دادخواهی است. بر اساس این حق کسی که از جانب مدعی از طرف 
محاکم صالحه قانونی اعم از حقوقی و کیفری به خاطر رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی احضار گردیده 
مورد  می تواند  است،   و ی  متوجه  ناحق  به  حقوقی  ادعای  یا  است  شده  منتسب  و ی  به  جرمی  است. 
حمایت نظام حقوقی کشور قرار گیرد و با ابزار و وسایل قانونی مانند انکار و رد ادعا و یا جرح و تعدیل 

شهود یا دعوی تقابل و غیره از حیثیت و حقوق حقه خود دفاع نماید. 
43. تواضع و فروتنی حاکمان و کارگزاران 

 از حقوق شهروندان است که حاکمان و کارگزاران حکومتی افرادی متواضع و فروتن باشند. چون 
 a تکبر و ریاست طلبی یکی از جدی ترین آسیب ها برای مدیران در هر حکومتی است. پیامبر اکرم

می فرماید:
 َمْقَعَده ِمن الّناِر )روائع البیان تفسیر آیات االحکام، 

َ
أ َل َلُه الرجاُل قیامًا َفلُیَتَبوَّ َمْن َاَحبَّ ان َیَتَمثَّ

آتش  او  ببیند،  جایگاه  ایستاده  مقابل خود  در  را  مردم  دارد  که دوست  ج2،  ص546( کسی 
جهنم است. 

امام علی A می فرماید:
ئاَسِه الفخُر)میزان الحکمه،  ج2،  ص1007( آفت ریاست،  فخر است. آفُه الرِّ

 امام علی A در نامه ای به مالک اشترمی فرماید:
ُکلَّ  یِهیُن  َو  اٍر  َجبَّ ُکلَّ  یِذلُّ  َه  اللَّ َفِإنَّ  َجَبُروِتِه  ِفی  ِبِه  َه  َشبُّ التَّ َو  َعَظَمِتِه  ِفی  ِه  اللَّ ُمَساَماَه  َو  ِإیاَک 
ُمْخَتاٍل)نهج البالغه، نامه 53( اگر قدرتی که از آن برخورداری،  نخوتی در تو پدید آرد و خود را 
بزرگ بشمری،  بزرگی حکومت پروردگار را که برتر از توست، بنگر که چیست و قدرتی را که بر 
تو دارد و تو را بر خود آن قدرت نیست؛ که چنین نگریستن، سرکشی تو را می خواباند و تیزی 

تو را فرومی نشاند و خرد رفته ات را به جای باز می گرداند.
44. حق دادخواهی

از مصادیق حقوق شهروندی که به عهده حاکم اسالمی است،  حق دادخواهی شهروندان است. در 
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حکومت اسالمی اگر فردی حقوقش ضایع شد. مورد ظلم و اقع شد حق دادخواهی و اقامه دعوا را دارد. 
در جامعه باید شرایطی فراهم شودکه افراد بتوانند از این حق برخوردار شوند. این حق طبق قاعده عدالت 
برای تمام مردم جاری است. بر این اساس در صورتی که حق دادخواهی نباشد،  عدالت در جامعه برقرار 

نمی گردد. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
احسان  و  عدل  به  خداوند   )90 الُقربی)نحل،   ِذی  ایتاِء  َو  ااِلحساِن  َو  ِبالَعدِل  َیاُمُر  اللَه  ِانَّ 
به  مردم  قیام  را  انبیاء  رسالت  از  هدف  متعال  خداوند  می دهد  فرمان  نزدیکان  به  بخشش  و 
الّناُس  ِلَیقوَم  المیزاَن  َو  الِکتاَب  َمَعُهم  َانَزلنا  َو  ناِت  ِبالَبیِّ ُرُسَلنا  َارَسلنا  َلَقد  دانسته است:  قسط 
ِبالِقسِط)حدید،  25( به راستی ما پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آن ها کتاب 
و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. قیام به قسط در صورتی حاصل است که 
تشریع و تدبیر بر پایه قسط باشد و نیز منش زندگی مردم، عادالنه گردد. اگر حقی از کسی 

ضایع گردید. حق دادخواهی و اقامه دعوا را داشته باشد 
45. حق تعقیب

 یکی دیگر از مصادیق حقوق شهروندی حق تعقیب است »حق تعقیب حقی است برای صاحب حق 
عینی که می تواند با استناد به آن حق،  مال خود را در دست هر کس که بیابد بگیرد«)ترمینولوژی حقوق،  
ص219( این حق هم طبق قاعده عدالت و قاعده احترام مال و عمل مسلمان می توان ثابت کرد. همچنین 
طبق قاعده تسلط مردم بر اموال خود تسلط دارند و مالک آن محسوب می شوند در صورتی که این حق 

ضایع گردد صاحب ملک حق تعقیب را دارد. حدیث پیامبر گرامی اسالم a می فرماید:
خونش  مانند  مسلمان  مال  ص26(  ج2،   الفقهیه، ،   َدِمِه)القواعد  َکُحرَمِه  الُمسِلِم  َماِل  ُحرَمُه 
ِطیِب  َعن  ِااّل  َاِخیِه  َماُل  مَرٍئ  اِلِ َیِحلُّ  ال  حدیث  پایۀ  بر  همچنین  است.  شده  شمرده  محترم 

َنفِسه)سنن، ج2، ح 1905( 
تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است .در صورتی که این حق ضایع 

گردد صاحب ملک حق تعقیب را دارد. 
46. حق انتخاب و کیل

اسالمی  محاکم  در  حقوق  احقاق  جهت  شرایط الزم  آوردن  فراهم  اسالمی  حاکم  وظایف  از  یکی 
است. در روزگار حاضر به جهت اینکه رسیدگی به شکایات و دادخواهی دارای قوانین مدون و پیچیده 
است که یاد گیری آن مستلزم وجود تحصیالت قضائی و فقهی و تجربه زیاد است و مردم عادی از عهده 
آن بر نمی آیند در چنین مواقعی مردم حق انتخاب وکیل را دارند و می توانند با انتخاب و دارا شدن وکیل 
دادگستری احقاق حق نماید،  حق انتخاب وکیل بر اساس قاعده تعاون و قاعده ضرورت و قاعده عدالت 

و... است. 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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47. حقوق مصرف کننده 
رعایت  در صورت  رعایت شود.  کننده  که حقوق مصرف  است  این  مصادیق حقوق شهروندی  از 
نشدن آن که نوعی منکر محسوب می شود،  حاکم اسالمی وظیفه دارد. جلو عرضه آن کاال را بگیرد. یکی 
از اموری که سالمت و بهداشت جامعه را تهدید می کند،  مواد غذایی و بهداشتی است. متأسفانه عده ای 
سودجو به خاطر منافع شخصی کاالهای بدون کیفیت را به جامعه عرضه می کنند. حتی با اضافه کردن 
موادی مضر به آن موجب تهدید سالمتی مردم را فراهم می کنند. از حقوق مصرف کننده است که کلیه 
عرضه کنندگان کاال و خدمات می باید صحت کیفیت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و 
شرایط مندرج در قوانین را داشته باشد. بنابراین کلیه کاالها و خدمات باید از استاندارد الزم برخوردار 

باشد.
48. حفاظت از مالکیت های معنوی

 از مصادیق حقوق شهروندی در اسالم مالکیت معنوی افراد است بر این اساس حقوق پدید آورندگان 
کتاب و مقاله دیسکت و لوح فشرده اختراع ابتکار و فرمول های آن ها مالک واقعی شناخته می شوند 
و هرگونه چاپ نشر تکثیر و کپی برداری بدون اجازه مالک اصلی و اولیه ممنوع و غیر مجاز است. از 
نظر بسیاری از فقها مالکیت معنوی در فقه نیز به رسمیت شناخته شده است. شهید مطهری و آیت الله 
فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی ]...[ از موافقان مالکیت معنوی هستند. آیت الله مکارم شیرازی عالوه 

بر استناد بر عقالیی بودن حقوق پدید آورنده تجاوز به آن را مصداق ظلم می داند و می نویسد:
حق التألیف یک حق عقالیی است که در میان عقالی جهان به رسمیت شناخته شده است 
و تجاوز به آن مصداق ظلم و ممنوع است و نشر آثار مؤلفین و بدون اجازه آنان جایز نیست)،  

مجموعه استفتائات جدید آیت الله مکارم شیرازی ج2،  ص1624( 
49. خیر خواهی 

از مصادیق حقوق شهروندی، که الزم است،  مردم آن را رعایت نمایند. به عنوان یک وظیفه اخالقی 
 A برای مردم است،  خیر خواهی نسبت به مردم است. مؤمن باید خیر خواه مؤمن باشد. امام کاظم

فرمود: 
و  دنیا  به سود  را  آنچه  که  است  این  دارد  گردنت  بر  تو  ایمانی  برادر  که  اجب ترین حقی  و  از 

آخرتش است،  از و ی پوشیده نداری. )بحاراالنوار،  ج78، ص 329( 
50-حق دعوت به خیر 

یکی از وظایف مردم در اجرای حقوق شهروندی، دعوت به خیر یا همان امر به معروف و نهی از 
منکر در جامعه است. جامعه ای می تواند رشد کند که مردم آن جامعه دیگران را به خیر و خوبی دعوت 



79

 b نمایند. در مقابل خالف ها و منکرات در جامعه بی تفاوت نباشد. بر اساس آیات و روایات معصومین
مردم در مقابل رفتار و کردار دیگران مسئول هستند.

والُمؤِمُنوَن َو الُمؤِمناُت َبعُضُهم َاولیاُءَبعٍض َیأُمروَن ِبالَمعروِف َو َینَهوَن َعن المنکِر )توبه:  71( 
مردان و زنان با ایمان و لی)یارو یاور( یکدیگرند امر به معروف و نهی از منکر می کنند. 

ایران  اسالمی  که»در جمهوری  است  آمده  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  هشتم  اصل  در 
دعوت به خیر،  امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به 
یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند«

51. نداشتن بغض و کینه:
 بغض و کینه نوعی منکر محسوب می شود. یکی از حقوقی که جنبه تربیتی هم دارد،  این است که 

انسان نباید نسبت به برادر مؤمن خود بغض و کینه داشته باشد. خداوند در قرآن کریم فرموده است: 
َک  َنا ِإنَّ ِذیَن آَمُنوا َربَّ ِذیَن َسَبُقوَنا ِباإلیَماِن و َال َتْجَعْل ِفی ُقُلوِبَنا ِغال ِللَّ َنا اْغِفْر َلَنا و َإلْخَواِنَنا الَّ َربَّ
َرُءوٌف َرِحیٌم )حشر،  10( پروردگارا، ما و برا درانمان را،  که پیش از ما ایمان می آورند،  بیامرز و 

در  دلهای ما کینه ی مؤ منان راه قرار نده،  ای پروردگار ما تویی مهربان. 
 52. دوستی

از حقوق مؤمنین نسبت به یکدیگراین است که کینه ها را ازخود دور کرده و نسبت به هم دوستی و 
محّبت کنند. حضرت صادق A فرموده است:

باهم رفت و آمد داشته باشید،  به یکدیگر نیکی کنید و مهربان باشید همان گونه که خدایتان 
فرمان داده است برا دران نیکوکاری باشید)اصول کافی، ج2،  ص 140( 

53. سالم و احوال پرسی
از مصادیق حقوق شهروندی، که انجام آن به عهده مردم است،  سالم و احوال پرسی و خوش رویی 
برا دران دینی نسبت به همدیگر است. که می تواند محبت را در جامع زیاد کند، . مسلمانان باید هنگام 
مالقات با هم سالم و احوالپرسی کنند. پس اهل هر کوچه ای از شهر نیز باید چنین باشند. زیرا حضرت 
صادق A فرموده است: »مسلمان بر برادر مسلمانش این حق را دارد که بر او هنگام مالقات سالم 

کند«)اصول کافی، ص13( 
54. معاشرت

معاشرت و رفت و آمد،  سرکشی و خبرگیری، عیادت و زیارت از جمله حقوق برا دران ایمانی بر 
یکدیگر است. امام صادق A می فرماید:

 »کمترین حّق برادر مؤمن بر تو این است که ]...[ دعوتش را اجابت کنی بیمارش را 
گاه شدی پیش از آن  عیادت کنی، در تشییع جنازه اش حضور یابی و اگر از نیازش آ

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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که ابراز کند بدان اقدام کنی و نگذاری که از تو درخواست کند؛ اگر چنین کردی پیوند 
دوستی بین خود و او را محکم کردی« )اصول کافی ج 2،  ص 135( 

55. حمایت از خانواده 
از وظایف مشترک بین مردم و حاکم اسالمی،  حمایت از خانواده  است. تشکیل خانواده  در اسالم 
تقدس خاصی دارد. به مردم توصیه شده که جوانان را در ازدواج و تشکیل خانواده  کمک کنید. با تشکیل 
خانواده  آرامش و آسایش و امنیت و رشد ترقی در جامعه ایجاد می شود. سعادت و شقاوت یک جامعه 
بستگی به میزان اهمیت دادن به کانون خانواده  است. مردم هم در جامعه اسالمی حق دارند که از کانون 
خانواده  گرم و صمیمی برخوردار باشند. بر حاکم اسالمی الزم است که شرایط ازدواج و تشکیل خانواده  

را برای همه جوانان فراهم نماید. 
56. پرداخت بدهی 

دیگر از امور مشترک بین مردم و حاکمیت پرداخت بدهی مقروض های ناتوان است. اگر کسی در 
راه درست زندگی با مشکالتی روبرو شد که توان پرداخت آن را نداشته. مجبور می شود که قرض کند. بر 
مردم توانمند از نظر مادی و حاکم اسالمی است،  که بدهی او را پرداخت نمایند. امام صادق)A( از 

پدر یزرگوارش نقل می کند که امام علی A می فرموند:
ُه- َما َبَلَغ- ِإَذا اْسَتَداُنوا ِفی َغیِر َسَرٍف«)قرب  َکاِه َدیَنُهْم ُکلَّ َدَقِه َو الزَّ »یْعَطی اْلُمْسَتِدیُنوَن ِمَن الصَّ
آنکه در  به شرط  پرداخت می شود.  از صدقه و زکات  االسناد،  ج1،  ص109( دین بدهکاران 

قرض کردن زیاده روی نکرده باشد. 
درحدیث دیگری ازامام رضا A پرسیدند مردی مالی را قرض کرده و آن را خرج اهل و عیالش 

کرده است و راهی برای پرداخت هم ندارد. حضرت در جواب فرمود.
 »وقتی این مال را در راه خدا صرف کرده باشد و خبر آن به گوش حاکم و امام برسد، بر اوست 
که از سهم غارمین بدهی او را ادا کند. ولی اگر در راه معصیت صرف کرده است چیزی بر عهده 

امام نیست«)وسایل الشیعة،  ج18،  کتاب تجاره،  ابواب الدین باب 9، ح3( 
57. حق تعامل

حقوق  از  دیگر  یکی  هم  این  است.  اجتماعی  تعامل  اجتماعی  زندگی  در  مشترک  اصول  از  یکی 
اجتماعی و حقوق شهروندی است،  که اسالم نسبت به آن توجه خاصی دارد. اجرای این حق هم برعهده 
حاکم اسالمی و هم مردم است. بر اساس این حق هر فردی می تواند تا آنجا که به منافع دیگران و جامعه 
لطمه وارد نیاورد با دیگران رابطه برقرار نماید و از طریق روابط با دیگران به مقاصد مشروع خود برسد. 

قرآن کریم می فرماید: 
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ذیَن آَمنوا ِاصِبروا و صاِبروا َو راِبطوا ]...[)آل عمران:  200( ای کسانی که ایمان آورده اید  ها الَّ یا َایُّ
)در مقابل مشکالت و هوس ها( استقامت کنید. در مقابل دشمنان پایدار باشید و از مرز های 
خودمراقبت کنید. )با دیگران ارتباط خوبی داشته باشید(. بنابراین تحریم اجتماعی افراد جز 

در موارد خاص ممنوع است
58. حق مشارکت یا تعاون

از مصادیق معروف تعاون و همکاری مردم با هم است. مردم حق مشارکت یا تعاون در زمینه های 
مختلف در جامعه را دارند. حاکم اسالمی و مردم الزم است،  شرایط الزم برای تحقق آن را فراهم نمایند. 
اسالم به تعاون و همکاری بین مردم اهمیت زیادی می دهد. بر این اساس هر فرد می تواند در کارهای 

سودمند ی که دیگران آن را آغاز نموده اند،  مشارکت داشته باشد. قرآن کریم می فرماید: 
قوی ]...[)مائده،  2( در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید.  َوَتعاَونوا َعلی الِبرِّ َو التَّ

در تعالیم اسالمی نه تنها مردم الزم است با هم تعاون داشته باشند،  بلکه توصیه شده در امور خیراز 
هم سبقت بگیرید. 

قرآن کریم می فرماید:َفاسَتَبقوا الَخیراِت. )مائده 48( در نیکی ها بر یکدیگر سبقت جویید.
 از سوی دیگر به آغاز کنندگان امور عام المنفعه توصیه شده است، که مجال انجام کار خیر را در 

اختیار دیگران نیز بنهند. از انحصارطلبی اجتناب و رزند:
که  َفافَسحوا)مجادله،  11( ای کسانی  الَمجاِلِس  ِفی  حوا  َتَفسَّ َلُکم  ِقیَل  ِاذا  آَمنوا  ذیَن  الَّ ها  َایَّ یا   

ایمان آوردید هنگامی که به شما گفته شود )مجلس را فرست بخشید( پس و سعت بخشید. 
59. حق برخورداری از محیط زیست سالم

 حفظ محیط زیست از مصادیق معروف است. برخورداری از محیط زیست سالم از مصادیق حقوق 
شهروندی است. محیط زیست از حقوق عمومی است. تخریب آن مشکالت فراوانی را برای مردم ایجاد 
می کند. بنابراین بر حاکم اسالمی و مردم الزم است عواملی که موجب تخریب محیط زیست هستند را 
شناسایی و با عامالن آن برخورد کنند. به عنوان مثال هر عاملی که باعث شود هوا آلوده شود چه کارخانه 
جات یا وسایل نقلیه و... باشد الزم است تعمیر و درست شود و در صورت درست نشدن استفاده از آن 

ممنوع شود،  تا حقوق طبیعی مردم که استفاده از هوای پاک است تأمین شود:
»آلودگی هوا به معنای و رود مستقیم و غیر مستقیم مواد یا انرژی به داخل هوا توسط انسان 
زنده  منابع  به  و  می اندازد  به خطر  را  انسان  که سالمتی  آثار مضر می شود  به  منجر  که  است 
دیگر  و  رفاهی  وسایل  به  دسترسی  مانع  و  می رساند  آسیب  مواد،   همچنین  و  اکوسیستم  و 
کاربرد های قانونی از محیط زیست می شود«)اصول کلی برنامه سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی 

ص26( 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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همچنین آلودگی آب مجاز نست. چون زندگی انسان به وجود آب بستگی دارد. ولی این منبع حیاتی 
در بسیاری از نقاط جهان با کمبود روبرو است. بنابراین الزم است در حفظ و نگهداری آن بسیار دقت 
شود. کمبود آب روز به روز بیشتر می شود و علت آن به خاطر رشد جمعیت،  افزایش تولیدات کشاورزی 

و صنعتی است. 
»آلودگی آب دارای منشأ متعددی از جمله پساب های تصفیه ای از مواد زائد یا دارای تصفیه 
نامناسب به وسیله مواد مصرفی زیان آور در کشاورزی یا مواد شیمیایی سمی خطر ناک یا مواد 
بیماری هایی  به  آلودگی منجر  این  تأسیسات صنعتی است که  یا  زباله  زائد در محل های دفع 
برنامه سیاسی،   و غیره خواهد شد« )اصول کلی  اسهال خونی  و  با،  تب،  حصبه  و  قبیل  از 

اقتصادی،  اجتماعی ص26( 
در  است  الزم  است.  انسان  زندگی  روند  در  اثرگذار  منابع  از  یکی  خاک  است.  دیگرخاک  مورد 
محافظت از آن تالش مضاعفی انجام گیرد. خاک منبعی ثابت است که آالینده ها در آن جمع می شود 
بسیاری از این آالینده ها موجب تخریب خاک می شوند آالینده های داخل شده به خاک بیشتر از طریق 
فعالیت های انسانی از قبیل عملیات و ابسته به کشاورزی از جمله استفاده از آفت کش ها و کود های 

شیمیایی یا دفن زباله ها است. بنابراین حاکم اسالمی وظیفه دارد از آلوده شدن خاک جلو گیری کند. 
 60- آزادی در کسب و کار

کسب و کار یکی از عوامل رشد و ترقی در جامعه است. اسالم به آن اهمیت زیادی داده است. اسالم 
مردم را به کار و کسب و تالش برای گذراندن زندگی تشویق کرده است. قرآن کریم می فرماید:

َفانَتِشرواِفی ااَلرِض َو ابَتغوا ِمن َفضِل اللِه)جمعه،  10( در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا 
بطلبید. بنابراین حاکم اسالمی و مردم با هم وظیفه دارند که شرایط الزم جهت رونق کسب و 

کار در جامعه را فراهم نمایند. 
61. آزادی انتخاب شغل 

در اسالم هر کس در انتخاب شغل خود آزاد است و فعالیت در زمینه های مختلف صنعتی و تجارت 
آزاد اعالم شده است. هر کس می تواند بر اساس عالقه و تخصص خود هر نوع شغل و کاری را می تواند 
داشته باشد. البته باید از اموری باشد که از نظر اسالم مجاز است. این مطلب را می توان بر اساس اصل 
اباحه به عنوان یک قاعده کلی بدست آورد و آن اینکه،  اصل در اشیاء و اعمال حلیت است. مگر آنکه 
دلیل خاصی بر حرمت آن اقامه گردد. سیره پیامبر گرامی اسالمa و ائمه طاهرین b نیز بر این امر 

داللت دارد. مردم و حاکم اسالمی وظیفه دارند شرایط الزم برای اشتغال را فراهم نمایند 
62. حق استفاده از مشترکات
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 مشترکات از جمله اموری هستند که همه انسان ها مجاز به بهره برداری از آن هستند. بخشی از 
مواهب طبیعی در فقه اسالمی تحت عنوان مشترکات نامیده می شود. منع کردن مردم از برخورداری از 
این مشترکات نوعی منکر محسوب می گردد. حق تملک در برخی و حق بهره برداری و اباحه تصرف در 
برخی دیگر مشروع گردیده است. مفهوم مشترکات آن است که حق تملک در مشترکات باید بر اساس 
محاسبه دقیقی صورت بگیرد. که مقدار کافی از آن ها برای دیگران وجود داشته باشد. در حقیقت باید 
امکان پذیر  مالکیت  بر  بر اساس ضوابط حاکم  آن ها  تملک  نیاز ضروری مردم  از  مازاد  گفت در مقدار 
است. بنابراین استفاده از مشترکات برای همه مجازاست و هیچ بهانه ای باعث نمی شود که مانع استفاده 
مردم از مشترکات گردد. محصورکردن طبیعت برای افراد خاص و اخذ عوارض مرسوم در مسیر راه مردم 

و... مجاز نیست.
 حق اشتراک عموم در آبهای طبیعی به گونه ای که به صورت عادی قابل حیازت و تملک نیز 
است و لکن این حیازت و بهره گیری از آبهای مشترک نباید به گونه ای باشد که موجب تضییع 

حق اشتراک دیگران باشد )جواهر الکالم، ج38،  ص124( 
دستور العمل پیامبرa در مدینه درخصوص بهره و ری از آب چنین بود که استفاده از آب 

برای آبیاری درختان نباید مانع انتفاعات عمومی گردد )اقتصادنا،  ص 250، ص 384(
و  است  همگانی  حق  مرور  عبورو  جهت  در  عمومی  معابر  و  راه ها  بزرگ  گذرگاه ها،   از  استفاده   
و  عمومی  موقوفات  مدارس  مزارها  تکایا  مساجد  چون  اماکنی  نمود.  محروم  نمی توان  آن  از  را  کسی 
عمومی  توقفگاه های  پایانه ها  عام  دولتی  اماکن  تاریخی  ابنیه  و  پارک ها  و  راه ها  بین  استراحت گاهای 
از  می توان  را  دیگر  مورد  ده ها  و  پله ها  هوایی  راه های  جاده ها  حریم  دریا  سواحل  فرودگاه ها  اسکله ها 

مشترکات نام برد
و سایر  رودی  و  تعیین عوارض  و  کنندگان  استفاده  برای عموم  کننده  مقررات محدود  وضع 
با حکم  تنها  و  نیست  جایز  می آورد  وارد  لطمه  زمینه  این  در  به حقوق عمومی  که  ضوابطی 
َمکاٍن  الی  َسَبَق  قاعدهَمن  اساس  بر  مکان ها  این  از  استفاده  است.  توجیه  قابل  حکومتی 
َفهوَاَحقُّ ِبه )اقتصادنا،  ص 250، ص 89( حق اولویت با تقدم ثابت می گردد و با ترک محل 

اولویت ساقط می شود )اقتصادنا،  ص 250، ص 384( 
63. حق صنعت و تجارت

از مصادیقی که انجام آن وظیفه حاکم اسالمی و مردم است حق صنعت و تجارت است. اسالم به 
صنعت و تجارت اهمیت زیادی داده است. پس مردم حق دارند از طریق صنعت و تجارت امرار معاش 
نمایند. تجارت هر نوع کاالی حالل از هر شهری به شهر دیگر آزاد است. مگر مواردی و کاالهایی را 
که حاکم اسالمی به دالیلی تشخیص دهد که نباید تجارت شود. مثاًلً مواردی که موجب ضرر عمومی 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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می شودیا از نظر اسالم حرام است. 
64. راستی و صداقت 

حاکم اسالمی و مردم باید بر اساس راستی و صداقت رفتار کنند بر مبنای راستی و صداقت آرامش 
در زندگی ایجاد می شود. مؤمنین باید با صداقت و راستی با هم زندگی کنند. به عنوان نمونه برادر مؤمن 

باید نقص ها و ضعف های برادر مؤمنش  را صادقانه با او مطرح کند،  امام صادق A فرمود:
َاَحبُّ ِاخواِنی ِاَلیَّ َمن ِاهَدی ِاَلیَّ ُعیوِبی )کافی،  ج 2، ص 639( در نزد من محبوب ترین برا دران 

دینی کسانی هستند که عیب های مرا،  به عنوان هدیه به من بگویند. 
65. خوداری از سخنان ناروا 

از مصادیق مشترک خود داری از سخنان ناروا در جامعه است که وظیفه حاکم اسالمی و مردم است 
منظور از سخنان ناروا سخنانی است که منجر به رنجش برادر مؤمن می شود. مانند غیبت،  افشای راز، 
تهمت،  اهانت،  سخن چینی و... خداوند فرموده است: »هرکس به یکی از دوستان من اهانت کند به 
جنگ با من برخاسته است« )اصول کافی؛ ج2،  ص262( و امام صادق A فرمودند:»هر کس خبری 
بر ضّد مؤمنی بازگو کند و به این وسیله بخواهد از او عیب جویی کند و شخصیتش را نابود سازد،  تا از 
چشم مردم بیفتد،  خداوند او را از والیت خود خارج و به والیت شیطان حواله می دهد،  ولی شیطان هم 

اورا نمی پذیرد« )اصول کافی،  ج2،  ص267( 
66. آشتی دادن 

ِإْن َطاِئَفَتاِن  از وظایف مشترک بین جاکم و مردم آشتی دادن است. خداوند در قرآن می فرماید: . »َو
ْصِلُحوا َبْیَنُهَما« )حجرأت،  9( اگر دو گروه از مؤمنان به نزاع برخاستند به اصالح 

َ
ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفأ
میانشان اقدام کنید.  

67. احترام به آبرو و ناموس 
و  آبرو  است.  شهروندان  ناموس  و  آبرو  به  احترام  مردم،   و  اسالمی  حاکم  بین  مشترک  وظایف  از 
و  بپوشانند  را  باید عیب های هم  بماند. در ضمن مؤمنین  تعّرضی مصون  از هرگونه  باید  ناموس مؤمن 
امام صادق است.  و ضروری  واجب  آن  که حفظ حرمت  بدانند  ناموس خود  را چون  دیگری  ناموس 

A  در این باره می فرمایند:
»حرمت مؤمن از خانه ی کعبه بزرگتر است«)بحار االنوار، ج 68،  ص16(

رسول الله a فرموده است: 
کسی که از آبروی برا درش دفاع کند،  برایش مانعی ازآتش دوزخ خواهد بود )وسائل شیعه،  

ج 8،  ص607( 
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68. برآوردن حاجت
 A هر کسی در حّد توان باید در رفع نیازمندی های مشروع برا دران ایمانی خود بکوشد. امام باقر

فرمودند:
»کسی که در برآوردن نیاز برادر مسلمانش گام بردارد؛ خداوند با 75000فرشته او را حمایت 
می کند و با هر گامی حسنه ای برایش می نویسد و گناهی از او محو می کند و به او درجه ای 
عطا می کند و آنگاه که از چنین کاری فارغ شد پاداش حج و عمره برایش می نویسد«)اصول 

کافی،  ج2،  157( 
69. حق احترام متقابل

از وظایف حاکم اسالمی و مردم است که احترام مردم را نگه دارند. انسان دوست دارد مورد احترام 
انسانی هستند خداوند متعال  انسان ها دارای کرامت  به او بی احترامی نکند. چون  مردم باشد و کسی 
منا َبنی آَدَم ]...[« )االسراء، 70( ما  می فرماید ما انسان را گرامی داشتیم آیه شریفه می فرماید: »َوَلَقد َکرَّ

آدمی زادگان را گرامی داشتیم گرامی داشت انسان به این است که حقوق او محترم باشد. 
70.حق مالکیت

مالکیت  ندارد  بنابراین هیچ کس حق  است.  مالکیت  مردم حق  و  بین حاکم  از مصادیق مشترک 
شهروندان بر اموال خود را از او بگیرد. در اسالم مالکیت خصوصی مجاز بوده و مالکیت فردی به معنای 
مالکیت انسان بر اموال دارایی ها و کار و کوشش خود صاحب اختیار بودن و نفی هرگونه سلطه و حق 
دیگران است که از حقوق مردم بوده و از ضروریات و مسلمات فقه به شمار می آید و قاعده معروفی در 

این زمینه وجود دارد که می گوید: 
طوَن َعلی َامواِلِهم )المبسوط،  ج3،  ص272( بر اساس حدیث پیامبر گرامی اسالم  اُس ُمَسلَّ النَّ
طوَن َعلی َامواِلِهم )بحاراالنوار،  ج2،  ص 273، ( قطعًا مردم بر اموال  a است ِانَّ الناَس ُمَسلَّ
پیامبر گرامی اسالمa است که می فرمایند:  خود مسلط هستند. همچنین حدیث دیگری از
خونش  مانند  مسلمان  مال  ص357(  ج2،  الفرید،  )العقد  َدِمه.  َکُحرَمِه  الُمسِلِم  ماِل  ُحرَمُه 
ِااّل َعن طیِب َنفِسه )سنن، ج2، ح  مرٍئ ماَل َاخیِه  محترم شمرده شده است. حدیثال َیِحلُّ اِلِ

 )1905
صرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است. طبق این قاعده هر کس که 

چیزی در اختیار دارد مالک آن محسوب می شود. مگر اینکه با دلیل خالف آن ثابت شود
71. حق حریم خصوصی

در اسالم حریم خصوصی افراد مورد احترام است. هیچ کس حق و رود به حریم خصوصی دیگران 
را ندارد. در تعریف حریم خصوصی گفته اند. حق افراد،  گروه ها یا مؤسسات است. نسبت به اینکه کی،  

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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چگونه و چه اندازه اطالعات درباره آن ها به دیگران منتقل شود حریم خصوصی نام دارد. 
حریم خصوصی قلمروی از زندگی مادی و معنوی انسان است که انتظار دارد جز با رضایت 
و ی هیچ شخصی در آن و رود پیدا نکند )مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک،  ص113. 

)119
در  بنابراین تجسس  آن حمایت کرده است.  از  و  داده  اهمیت  این حقوق  به  اسالم  فقه سیاسی  در 
مسکن افراد بدون اذن و گوش دادن به سخنان دیگران بدون میل باطنی آنان،  حرام و ممنوع شده است. 

قرآن کریم مؤمنان را از آن نهی کرده است.
شما  از  یک  هیچ  و  نکنید  تجسس   )12 َبعضا)الحجرأت،   َبعُضُکم  َیغَتب  ال  َو  سوا  َتَجسَّ َوال 

دیگری را غیبت نکند. 
 72. حق مسکن

کریم  قرآن  نظر  از  نمایند.  رعایت  را  مردم  که حق مسکن  است  اسالمی  و حاکم  مردم  وظایف  از 
خانه های مردم به معنای واقعی مسکن یعنی محل آرامش،  آسایش و سکون است »َواللُه َجَعَل َلُکم ِمن 
ُبیوِتُکم َسَکنًا«)نحل،  80( و خدابرای شما از خانه هایتان محل سکونت )و آرامش( قرار داد. به همین 
دلیل وارد شدن به منزل دیگران بدون اذن مالک آن،  حرام و ممنوع شده است. قاعده اصالت االباحه و 

اصل حلیت دلیل بر حق مسکن را دارد 
73. آزادی رفت و آمد

در جامعه اسالمی شهروندان حق دارند در جاهای مختلف رفت و آمد کنند به شرط اینکه حقوق دیگران 
را ضایع نکنند. مردم یا حاکم اسالمی حق جلو گیری مردم از رفت و آمد مردم را ندارند. مگر موارد خاص. 

74. ممنوعیت استراق سمع
استراق سمع و گوش دادن به سخنان افرادی که مایل به شنیدن آن نیستند حرام و ممنوع است. این 
ِالی  ِاسَتَمَع  آمده است »َمن   a اکرم  از رسول  به حساب می آید. در حدیثی  نیز  کار مصداق تجسس 
اللغه ،  ج 10،  تهذیب  اللئالی،  ج1ص123،  )عوالی  اآلُنُک«  ُاُذنیِه  فی  کاِرُهوَن ُصبَّ  ُهم  َو  َقوٍم  َحدیِث 
صفحه207( هر کس به مکالمه دیگران گوش دهد در حالی که آنان مایل نیستند در روز قیامت در گوش 

و ی سرب گداخته ریخته می شود. همچنین رسول خدا a می فرمایند:
ِاذا کاَن ِاثناِن َیَتناَجیاِن َفال َتدُخل َبیَنهمازمانی که دو نفر با هم راز می گویند در بین آن ها داخل 

نشوید. 
75. ممنوعیت تجسس

از  یافتن  اطالع  و  دیدن  بنابراین  و محتوای حریم خصوصی حمایت کرده است.  ماهیت  از  اسالم 
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بسیاری از اموری کهمنکرحریم خصوصی تلقی می شود از قبیل نامه ها،  عکس ها،  تلگراف ها،  مکالمات 
تلفنی و دیگر وسایل مدرن جدید به عنوان تجسس حرام است.

ُسوا. )حجرأت،  12( ای  ِاثٌم َوال َتَجسَّ ِن  ِن ِانَّ َبعَض الظَّ ها اَلذیَن آَمنوا ِاجَتِنبواَکثیرًا َمن الظَّ َایُّ یا 
کسانی که ایمان آوردید. از بسیاری از گمان ها بپرهیزید چرا که بعضی از گمان ها گناه است و 

هرگز )در کار دیگران( تجسس نکنید.
 تالش برای دستیابی به امور پنهانی یا عیوب اشخاص با هر انگیزه ای که صورت بگیرد،  تجسس به 

شمار می رود که درآیه شریفه ممنوع شده است.
 »گمان بد عاملی است برای جستجوگری و آن هم عاملی است برای کشف اسرار و راز های 
نهانی مردم و اسالم هرگز اجازه نمی دهد راز های خصوصی آن ها فاش شوند«)تفسیر نمونه،  

ج 22،  ص 184( 

نتیجه تحقیق 
دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر باعث عزت و سر بلندی جامعه،  استواری پایه های دین،  
امنیت در جامعه،  کسب حالل،  جلو گیری از پرورش و سلطه کژروان و مجرمان،  پیش گیری از رواج 
نابهنجاریها در جامعه،  زمینه سازی رواج هنجارها،  اصالح همه جانبه،  الزمه ایمان حقیقی،  زنده شدن 
در جامعه  زمینه ساز حقوق شهروندی  و  مردم،   گاهی  آ و  رشد  و  آبادی جامعه  دینی،   دستور های  همه 
است. این دو فریضه الهی به دالیل مختلف مورد در جامعه ما مورد غفلت قرار گرفته است. از جمله 
آن ها می توان به نبودن قانون جامع در این زمینه،  عدم درک فرهنگی جامعه،  نبودن افراد توانمند و دل سوز 
در این زمینه،  عملکرد نادرست بعضی از افراد و عدم شناخت این فریضه و ثمرات آن در جامعه می توان 
اشاره کرد. در صورتی که معروف ها را کلی در نظر بگیریم و شامل و اجب ها و مستحبات هم شود و 
منکر ها را هم کلی بگیریم و شامل حرام ها و مکروهات هم شود. این دو فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر را می توان تجسم عملی اسالم و مهمترین عامل در تحقق اسالم در جامعه بشمار آورد. این را هم 
نباید فراموش کنیم که ایثار رزمندگان اسالم و جانفشانی شهداءگرانقدر ما که باعث شد ما عزت و امنیت 

در جامعه داشته باشیم،  به نوعی امر به معروف و نهی از منکر بوده است. 

پیشنهاد تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر
با توجه به اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اثرات فراوان آن درابعًاد مختلف - 1

فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در جامعه پیشنهاد می گردد که و زارت امر به معروف و نهی از 

امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی
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منکر تشکیل گردد. چون با این دو فریضه است که می توان قوانین اسالم را در جامعه اجرا کرد. 
پیشنهاد می گردد. در صورت عملی نشدن و زارت امر به معروف و نهی از منکر گروه مردمی - 2

متدین و جا افتاده )سن باالی چهل سال( زیر نظر قوه قضائیه جهت اجرای امر به معروف و نهی 
از منکر در مناطق مختلف تشکیل شود و مورد حمایت قوه قضائیه باشد. تا بتوانند این دو فریضه 

را در جامعه عملی کنند 
نظر قوه قضائیه تشکیل - 3 زیر  قوانین  به  آشنا  و  پیشنهاد می گردد که یک گروه اسالم شناس 

شود. عملکرد و قوانین موضوعه در هر سازمان ها و ادارات و تشکل ها و... را مورد بررسی قرار 
دهد. در صورتی که عملکردی یا قانونی خالف موازین اسالم و قانون اساسی یا مصلحت مردم بود. 

را به مسئولین گزارش دهد. تا با آن برخورد شود.
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راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر در جامعه

علی برجی

چکیده 
 امر به معروف و نهی از منکراصل عملی اسالم است. واجب بزرگی است که با آن،  
فریضه های دیگر برپا می شود. پایه های دین محکم می گردد. راه کارهای مشارکت مؤثر 

مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به این ترتیب است 
1. تدوین قوانین الزم در این زمینه است. قوانین هم باید بر مبنای منابع و قواعد 
فقهی و قانون اساسی تدوین گردد. جامع و کامل بوده و برای همه مردم باشد. تا بر 

مبنای آن مردم بتوانند مشارکت مؤثری در اجرای این دو فریضه الهی داشته باشند. 
2. بسترسازی توسط حاکمیت: حاکم اسالمی الزم است برای اجرای قوانین اسالم 
بسترسازی های مناسبی را داشته باشد. کارگزارانی مؤمن و متعهد و دل سوز و خوش 

رفتار و امانت دار و... انتخاب کند. 
3. رفتار متناسب با شئونات اسالمی تک تک مردم در جامعه اسالمی است،  که 
تعدی  دیگران  حقوق  به  کسی  شود.  شمرده  محترم  دیگران  حقوق  تا  می شود  موجب 

نکند. چون مبنای اسالم در حرمت نهادن به حقوق دیگران است. 
4. حمایت حاکم اسالمی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر. 

نتایج  و  منکرثمرات  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  دو  در  مؤثرمردم  مشارکت   
زیادی دارد. از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد. 1. اجرای درست احکام 
دین مبین اسالم2. برخورداری مردم از نظام اسالم 3. برخورداری جامعه ازکارگزاران 
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شایسته 4. برخورداری از استقالل و تمامیت ارضی کشور 5. برخورداری از وحدت 
جامعه اسالمی 6 - آبادی جامعه و رفاه و آسایش مردم 7. تالش در جهت رشد مادی 
و معنوی مردم 8. حفظ عزت و اقتدارجامعه اسالمی 9. ایجاد امنیت در جامعه10. 

ایجاد تساوی و برابری 

واژه های کلیدی
راه کارهای مشارکت مؤثر،  امر به معروف،  نهی از منکر،  حاکم اسالمی

مقدمه
 b از منکر در قرآن کریم و سخنان معصومین  نهی  به معروف و  امر  اهمیت و جایگاه  در مورد 

بسیارسخن گفته شده است. قرآن کریم می فرماید:
ُهم  ُاولِئَک  َو  المنکِر  َعن  َینَهوَن  َو  ِبالَمعروِف  َیاُمروَن  َو  الَخیِر  ِاَلی  َیدعوَن  ٌه  ُامَّ ِمنُکم  َولَتُکن 
به  و  کنند  دعوت  خیر  به سوی  که  باشند  شما  از  گروهی  باید  و   104 آل عمران:   الُمفِلحوَن؛ 
الُمؤِمناُت  َو  َوالُمؤِمنوَن  اینان رستگارانند.  باز دارند و  از زشتی ها  کارهای خیرفرمان دهند و 
کاَه َو  الَه َو ُیؤتوَن الزَّ َبعُضُهم َاوِلیاُء َبعٍض َیاُمروَن ِبالَمعروِف َو َینَهوَن َعن المنکِر َو ُیقیموَن الصَّ
َه َو َرسوَله ُاولِئَک َسَیرَحُمُهم الّلُه ِانَّ الّلَه َعزیٌز َحکیٌمتوبه:  71 مردان مؤمن و زنان  ُیطیعوَن اللَّ
مؤمنه دوستار یکدیگرند و بین آن ها رابطه و صله مودت و عواطف محبت آمیز حکم فرماست 
امر به معروف و نهی از منکر می کنند نماز را به پا می دارند زکات را ادا می نمایند خدا و پیغمبر 
را اطاعت می کنند که البته رحمت الهی شامل حالشان می شود خداوند غالب و حکیم است. 

استاد شهید مرتضی مطهریv در این باره می فرماید:
امر به معروف و نهی از منکر،  یگانه اصلی است که ضامن بقای اسالم است… اصاًلً اگر این 

اصل نباشد،  اسالمی نیست…)جامعه و تاریخ،  ص 236(
یبا به همین نکته اشاره می کند و می فرماید:  امام حسینA نیز در کالمی ز

اگر امر به معروف و نهی از منکر اجرا گردد، همه و اجبات،  چه آسان و چه سخت،  پا بر جا 
خواهد بود. )تحف العقول،  ص 237(

آنچه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در مرحله اهمیت دارد، اینکه آمرین به معروف در مرحله 
قلبی اخالص و حسن نیت و عالقه به سرنوشت مسلمانان داشته باشند. درمرحله زبان، بیانات روشن کننده 
و منطقی و در مرحله عمل هم تبلیغ عملی و حسن عمل داشته باشند. یعنی انسان خودش شخصًا باید 

عامل خیر باشد و از منکرات پرهیز کند. مرحوم شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی در کتاب نهایه می فرمایند:



93

امر به معروف هم به وسیله دست می شود. هم به وسیله زبان. اما به وسیله دست معنایش این 
است که خودش شخصًا عامل کار خیر باشد و عماًلً از منکرات اجتناب کند تا مردم خود به 
خود به او تأسی جویند. اما به وسیله زبان به این نحو است که مردم را دعوت کند و نوید بدهد 
که در دنیا مورد ستایش و در آخرت مشمول پاداش الهی و اقع می شود و آن ها را از کیفر های 

بد بترساند)نهایه،  ص299و300( 

مبحث اول راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق امر به معروف و نهی از منکر 
در جامعه

امر به معروف و نهی از منکر دامنه بسیار گسترده ای دارد. تمام واجبات و مستحبات معروف و حرام 
هاو مکروهات جزء منکر حساب می شوند. تشکیل حکومت اسالمی مبارزه با ظالمان و ستمگران و 
نداشتن بغض و کینه نسبت به مؤمنان و حتی سالم کردن به برا دران دینی از مصادیق امر به معروف و 
نهی از منکر است. امام خمینی v بر مبنای این دو فریضه الهی بود که اسالم را احیاء کرد. شهداء 
گرانقدر هم بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر بود. که با متجاوزان جنگیدند و در این راه به فیض 
عظمای شهادت رسیدند. عزت و اقتدار و آرامش و امنیت جامعه اسالمی ما مرهون خون شهداء و 
ایثار و فداکاری رزمندگان اسالم است. امر به معروف و نهی از منکر اصول عملی تحقق احکام اسالمی 
است و با این دو فریضه الهی است که جامعه اسالمی می تواند از نظر مادی و معنوی رشد کند. برای 
مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر راه کارهایی وجود دارد. الزم است 
که بسترسازی مناسب برای این راه کارها در جامعه اسالمی فراهم شود. از جمله این راه کارها به موارد 

زیر می توان اشاره کرد. 
1. تدوین قوانین: برای تحقق دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر قوانینی الزم است. 
که بر مبنای منابع و قواعد فقهی و قانون اساسی تدوین گردد. جامع و کامل بوده و برای همه مردم 
باشد. تا بر مبنای آن مردم بتوانند مشارکت مؤثری داشته باشند. حاکم اسالمی الزم است بستر الزم را 
جهت تدوین قوانین جهت این دو فریضه الهی فراهم نماید. برای تدوین قوانین نیاز به اصول و مبانی 
است. از جمله اول اینکه قانون باید بر مبنای فقه شیعه باشد. الزم است بر اساس منابع فقهی و اصول 
و قواعد مورد قبول مجتهدین تدوین گردد. دوم قوانین موضوعه الزم است کامل و جامع باشد و در 
اینکه قابلیت اجرایی داشته  ابعاد زندگی را شامل شود. سوم  تمام زمینه های زندگی مخصوصًاً در تمام 
باشد. قوانین باید سیر منطقی داشته باشد و همچنین قابلیت اجرا در جامعه را داشته باشد. چهارم اینکه 
قانون برای همه مردم جامعه باشد. اینگونه نباشد که افرادی به خاطر موقعیت خاص از قانون مستثنی 

راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف...
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شوند. این دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بستر قانون است،  که می تواند ضمانت اجرایی 
پیدا کند. برای اجرای این دو فریضه عالوه بر ضرورت وجود حکومت اسالمی،  الزم است راه کارهایی 
جهت قانون گذاری وجود داشته باشد. هر چند قوانین اسالم بر مبنای فتاوای مجتهدین،  براساس منابع 
به قوانین مختلف  نیاز  و  به علت گستردگی جوامع بشری  ما  اما در روزگار  فقهی، استخراج می شود. 
الزامات  دارد. همچنین  اختالف وجود  فتاوی  بین  در  این  بر  نیست. عالوه  مجتهدین جوابگو  فتاوای 
اجرایی را ندارد. بنابراین الزم است راه کارهایی اندیشیده شود،  تا احکام اجتماعی اسالم توسط حاکمان 
اسالمی اجرا شود. بهترین راه کار تدوین قانون اساسی و انتخاب افرادی به عنوان نماینده مردم جهت 
قانون گذاری است. البته الزم است با نظارت فقهایی باشد که از آن ها تعبیر به فقهای شورای نگهبان 

می شود. 
تنهایی  به  تدوین قوانین اسالمی  2. اجراشدن قوانین در جامعه توسط حاکم اسالمی: 
کفایت نمی کند. بلکه حاکم اسالمی الزم است در اجرای قوانین اسالم بسترسازی های مناسبی را داشته 
باشد. بر این اساس حاکم اسالمی جهت بسترسازی دراجرای قوانین و ظایفی را بر عهده دارد. از جمله 
و  متعهد  و  مؤمن  کارگزارانی  کند.  انتخاب  را  کارگزارانی شایسته  که  است  این  اسالمی  وظایف حاکم 
دل سوز و خوش رفتار و امانت دار و... تا به خوبی قوانین را اجرا نمایند. موجبات رضایت و خوشنودی 
مردم را فراهم نموده و موجب رشد و کمال جامعه از نظر مادی و معنوی شوند. اما انتخاب کارگزار به 
تنهایی کفایت نمی کند. چه بسا کارگزارخود از روی جهل و نادانی یا هوای نفسانی و یا گرفتار منکر در 
جامعه گردد. از طرفی بقای حکومت اسالمی یکی ازضرورت های دین و ضرورت های اجرای دو فریضه 
پایه های  استحکام  در  کارگزاران  رفتار درست  بنابراین  در جامعه است.  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر 
حکومت و ماندگاری آن نقشی اساسی دارند. این کار جز با انتخاب افرادی الیق و شایسته و توجه به 
تربیت مستمر آنان امکان پذیر نیست، چرا که ممکن است مقام و قدرت به تدریج سبب انحراف و یا تغییر 
ماهیت آنان گردد. براین اساس هدایت و تربیت کارگزاران اهمیت زیادی دارد. یکی دیگر از عواملی که 
حکومت اسالمی به وسیله آن می تواند این دو فریضه الهی را در جامعه بسترسازی نماید،  استفاده از شیوه 
نظارت است. کارگزاران در صورتی که بدانند برکارهای آن ها نظارت می شوند و تمام اعمال آن ها زیر نظر 
قرار دارد.  در کارهای خود دقت نظر بیشتری خواهند داشت و به حقوق مردم توجه بیشتری می کنند. 

امام A در این زمینه می فرماید:
َلُهْم  َحْدَوٌه  ُموِرِهْم 

ُ
أِل رِّ  السِّ ِفی  َتَعاُهَدَک  َفِإنَّ  َعَلیِهْم  اْلَوَفاِء  َو  ْدِق   الصِّ ْهِل  

َ
أ ِمْن   اْلُعیوَن   اْبَعِث   َو   

َحٌد ِمْنُهْم َبَسَط یَدُه ِإَلی ِخیاَنٍه 
َ
ْعَواِن َفِإْن أ

َ
ْظ ِمَن اأْل ِعیِه َو َتَحفَّ ْفِق ِبالرَّ َماَنِه َو الرِّ

َ
َعَلی اْسِتْعَماِل اأْل
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ْخَباُر ُعیوِنَک اْکَتَفیَت ِبَذِلَک َشاِهدًا َفَبَسْطَت َعَلیِه اْلُعُقوَبَه ِفی َبَدِنِه 
َ
اْجَتَمَعْت ِبَها َعَلیِه ِعْنَدَک أ

َصاَب ِمْن َعَمل)نهج البالغه،  نامه 430( امام A به مالک اشتر فرمان می دهد 
َ
َخْذَتُه ِبَما أ

َ
َو أ

که به عنوان یک تدبیر مدیریتی جاسوسانی امین برگزیند. با فرستادن جاسوسان و نیروهای 
مخفی راستگو و باوفا،  کارهای کارمندان و کارگزارانت را زیر نظر بگیر. بازرسی مداوم پنهانی،  
سبب می شود که آنان به امانت داری و مدارا کردن به زیردستان تشویق شوند. اعوان و انصار 
خویش را سخت زیر نظر بگیر،  اگر یکی از آن ها دست به خیانت زد و ماموران سّری تو،  مّتفقا 
چنین گزارشی دادند،  به همین مقدار از شهادت اکتفا کن و او را تازیانه بزن و به مقدار خیانتی 
که کرده کیفر کن. یکی دیگر از عوامل بسترساز در این زمینه برخورد با مجرمان و متخلفان 

است. 
امام علی A در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند:

 ]...[ اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند،  به 
همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه را که از اموال در اختیار دارد 
از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قالده بدنامی به گردنش )تاریخ 

یعقوبی، ج2،  صص203. 204( 
 3. رفتار مردم بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر: از وظایف مردم نسبت به جامعه این 
است که بسترسازی الزم را جهت تحقق این دو فریضه الهی داشته باشند. ایمان به خدا پیوندی محکم 
بین مردم پدید می آورد به طوری که از آنان پیکری واحد می سازد که هر یک سالمتی دیگران را سالمتی 

خود و ناراحتی آن ها را ناراحتی خود می داند. چنانکه امام صادق A فرموده اند:
مؤمن،  برادر مؤمن است،  همچون یک بدن که عضوی به درد آید، در سایر اعضا نیز احساس 
درد می کند. همچنین روح دو برادر مؤمن از یک رو ح است)اصول کافی، ج 2،  ص 133( 
پیامبر اسالمa می فرماید: هر کس صبح برخیزد در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نداشته 

باشد، مسلمان نیست)اصول کافی، ج 2،  ص 131(
امام صادق Aفرموده است: 

خداوند به چیزی برتر از ادای حّق مؤمن پرستش نشده است )اصول کافی، ج 2،  ص 136( 
بنابراین یکی از عوامل بسترساز در اجرای امر به معروف و نهی از منکر رفتارمردم متناسب با مقررات 

و دستورات دین است. 
یا  فرد  اگر  حال  منکر.  از  ناهیان  و  به معروف  آمرین  از  حمایت حکومت اسالمی   .4
گروهی با بی بندوباری و به خاطر عدم التزام به قوانین اسالم موجب فساد در جامعه شوند،  وظیفه مردم 
است،  که از باب امر به معروف و نهی از منکر جلو فساد را بگیرند. در انجام این فریضه دینی،  حاکم 
اسالمی الزم است،  که از آمرین به معروف و ناهیان از منکر،  حمایت کند. البته الزم است که آمرین به 

راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف...
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معروف افرادی مؤمن و متدین باشند و به عنوان گروه خاص مانند بسیج مردمی و دارای تشکیالت باشند 
و از طرف قوه قضائیه مورد حمایت قرار بگیرند. 

5. آگاهی و تشویق مردم دراجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر: یکی دیگر 
از عوامل مشارکت مؤثر مردم در این دو فریضه الهی در جامعه اسالمی،  این است،  که حاکم اسالمی 
از آمرین به معروف و ناهیان از منکرحمایت کند. چون مردم الزم است،  ازقوانین اسالمی بهره مند شده 

احکام اسالمی در جامعه اجرا شود. در جواهر الکالم آمده است 
منظور از معروف و منکر، هر کار پسندیده و ناپسند از نظر عقل و شرع است، اعم از واجب و 

مستحب،  حرام و مکروه)جواهر الکالم، ج21، ص356(
 در تعریفی دیگر آمده است

 مراد فقها از امر و نهی،  مطلق بر انگیختن بر انجام دادن یا ترک چیزی است؛ خواه به گفتار یا 
کردار)مهذب،  ج15، ص153، فرهنگ معین، ج1، ص351(

 با امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که مردم نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت 
می کنند. درچنین جامعه مردم به دنبال گسترش معنویت و ایمان در جامعه خود هستند و به فکر رشد و 
ترقی جامعه خود هستند. درصدد از بین بردن جهل و نادانی و فساد و بی عدالتی و گناه از جامعه خود 

بوده و در مقابل دشمنان از کشور و مکتب خود دفاع می کنند. قرآن کریم در این زمینه می فرماید:
شما به این دلیل با ارزش ترین امت ها هستید که امر به معروف و نهی از منکر می کنید)آل عمران:  

 )110
6. حمایت مردم از حاکمیت: امیرمؤمنان A در خطبه ای با بر شمردن وظایف مردم در برابر 

حکومت می فرماید:
ای مردم! اما حقی که من برعهده شما دارم و فاداری به بیعتی است که با من داشته اید)نهج 

البالغه،  خطبۀ 34( 
ناصحانه  فاداری  و  ضمن  که  دارند  وظیفه  حاکمان  به  نسبت  مردم  اسالم  درفرهنگ  این  بر  عالوه 
با حضور  مگر  نیست  کارعملی  این  و  باشند  داشته  نصیحت )خیرخواهی(  آنان  به  نسبت  و خالصانه،  
 A همه جانبه ی مردم در اداره امور که ثمره ی آن رشد و تعالی حکومت اسالمی است، امیرمؤمنان

می فرماید:
یکی از حقوق من بر شما این است که با حضور خالصانه و همه جانبۀ خود در اداره امور در 

آشکار و نهان خیرخواه و دل سوز من باشید)الغارات،  ج1،  ص 24( 
امام  کنند.  دعا  اسالمی  برای سربلندی حاکمان  است  مردم الزم  بر  و همکاری  اطاعت  بر  عالوه 

صادق A می فرماید: 
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سه چیز از حقوق حاکمان است. پیروی از آنان خیرخواهی برای آنان در آشکار و نهان و دعا 
برای پیروزی و صالح آنان)تحف العقول،  ص 319(

همچنین مردم در حکومت اسالمی وظیفه دارند که با ماموران حکومتی همکاری اطالعاتی نمایند 
این همکاری باعث می شود که نقشه دشمن در ضربه زدن به حکومت اسالمی و مردم تحقق پیدا نکند 
زمینه  این  Aدر  امام رضا  ایستادگی.  او  مقابل  در  راحتی  به  می توان  نقشه دشمن  از  گاهی  آ با  بلکه 

می فرمایند:
سیره  ی پیامبر a چنین بود هرگاه سپاهی را به جایی می فرستاد و به فرمانده آن اعتماد نبود،  
آن حضرت فردی مورد اعتماد را همراه سپاه می فرستاد تا اوضاع و احوال سپاه و فرمانده آن را 

زیر نظر داشته باشد و به آن گرامی گزارش دهد)و سائل الشیعة،  ج15،  ص 60( 

مبحث دو: ثمره مشارکت مؤثرمردم در دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر
 مشارکت مؤثرمردم در دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر ثمرات و نتایج زیادی دارد. از جمله 

آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد. 
1. اجرای درست احکام دین مبین اسالم: فلسفه و جودی امر به معروف و نهی از منکر 
اجرای احکام دین است و در سایه اجرای احکام دین است که نتایج و ثمرات دیگر نصیب جامعه ای 
خواهد بود که مجری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه خود باشند. امام محمد باقر A در این 

زمینه می فرمایند:
ِبَها  َعِظیَمٌه  یَضٌه  َفِر َلَحاِء  الصُّ ِمْنَهاُج  َو  ْنِبیاِء 

َ
اأْل َسِبیُل  اْلُمْنَکِر  َعِن  ْهی  النَّ َو  ِباْلَمْعُروِف  ْمَر 

َ
اأْل ِإنَّ 

ْرُض َو یْنَتَصُف ِمَن 
َ
َمُن اْلَمَذاِهُب  َو َتِحلُّ اْلَمَکاِسُب َو ُتَردُّ اْلَمَظاِلُم َو ُتْعَمُر اأْل

ْ
ُتَقاُم اْلَفَراِئُض َو َتأ

ْمُر )کافی،  ج5، ص56، ح1( امر به معروف و نهی از منکر راه و روش 
َ
ْعَداِء َو یْسَتِقیُم اأْل

َ
اأْل

پا  بر  آن  اسطه  و  به  فرایض  دیگر  که  است  بزرگی  فریضه  و  است  صالحان  شیوه  و  پیامبران 
می  شود، راه ها امن می گردد و درآمد ها حالل می شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش برمی  
گردد،  زمین آباد می شود و )بدون ظلم( حق از دشمنان گرفته می شود و کارها سامان می  پذیرد. 
به  امر  فریضه  دو  در  مردم  مشارکت  مؤثر  ثمرات  از  اسالم:  نظام  از  مردم  برخورداری   .2
حکومت  تشکیل  معروف  بزرگترین  که  چرا  است.  اسالمی  حکومت  تشکیل  منکر  از  نهی  و  معروف 
از طرف دیگر،  هر مسلمانی حق  اجتماعی است.  ازقوانین و مقررات اسالم،   بسیاری  اسالمی است. 
دارد،  وظایف و تکالیف دینی خود را آزادانه انجام دهد. این امر تحقق پیدا نمی کند، مگر در پرتو حکومت 
اسالمی. قوانین اجتماعی اسالم با وجود حکومت اسالمی قابلیت اجرا دارد. اصل چهارم قانون اساسی 
فرهنگی،   اداری،   اقتصادی،   مالی،   جزایی،   مدنی،   مقررات  و  قوانین  »کلیه  ایران  اسالمی  جمهوری 

راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف...
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نظامی،  سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسالم است. این اصل بر اطالق با عموم همه اصول 
قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان 

است«بنابراین جامعه اسالمی این حق را دارد که در پرتو نظام اسالمی به وظایف دینی خود عمل کند. 
این  در  مردم  مشارکت  ثمرات  از  دیگر  یکی  شایسته:  ازکارگزاران  جامعه  برخورداری   .3  
انتخاب کند. اساس حکومت  دو فریضه مهم الهی، این است که حاکم اسالمی کارگزاران شایسته را 
اسالمی،  برای اجرای احکام و قوانین اسالم است. بنابراین کارگزاران آن هم،  الزم است افرادی مؤمن 
و متعهد و خوش رفتار و امانت دار و به طور کلی افراد شایسته باشند. چون همیشه مردم با آن ها در 
ارتباط بوده و گاهی هم مورد امر و نهی آنان قرار می گیرند. پس الزم است شایستگی الزم را جهت این 

امور داشته باشند. 
این  از وظایف حاکم اسالمی،   یکی  از استقالل و تمامیت ارضی کشور:  4. برخورداری 
است که از استقالل و تمامیت ارضی کشور دفاع کند. این امر تحقق پیدا نمی کند،  جز با مشارکت مؤثر 
و همراهی مردم. در صورتی که مردم همراه حاکمیت باشند استقالل و تمامیت ارضی کشور حفظ خواهد 
شد. البته حاکم اسالمی وظیفه دارد که مقداری از در آمد کشور را برای تجهیز نیروی نظامی خود مصرف 
کند. تا بتواند از وحدت و تمامیت ارضی کشور دفاع نماید. آیه شریفه قرآن به مردم و حاکمان دستور 

می دهد که خود را با امکانات و سالح های الزم مجهز کنند. 
ۀٍ)االنفال،  60( هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنان  َوَاِعّدوا َلُهم ما ِاسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ

)دشمنان( آماده سازید. 
مردم این حق را دارندکه در جامعه ای که زندگی می کنند، جامعه ای مستقل باشد. زیر سلطه هیچ 

فرد یا گروهی یا کشوری نباشد. 
5. برخورداری از وحدت جامعه اسالمی: مردم در یک جامعه اسالمی دارای افکار و عقاید،  
مذهب و سلیقه های متفاوت هستند. این امر نباید باعث این شود که در جامعه اختالف بوجود آید.. از 
طرف دیگر دشمنان سعی دارند. با ایجاد اختالف در جامعه اسالمی آنان را ضعیف کرده  و زیر سلطه خود 
درآورند. مردم با مشارکت مؤثر در این زمینه و ضمن احترام به افکار و عقاید و سلیقه های مختلف الزم 

است،  در بین مردم وحدت را ایجاد نمایند. طبق دستور قرآن کریم که می فرمایند:
قوا ]...[ )آل عمران:  103( و همگی به ریسمان خدا )قرآن  َوِاعَتِصموا ِبَحبِل اللِه َجمیعًا َو ال َتَفرَّ

و اسالم( چنگ زنید و پراکنده نشوید. 
جامعه اسالمی در سایه وحدت است،  که می تواند به رشد و تکامل برسد. این امر محقق نمی شود،  

مگر با مشارکت مؤثر مردم.
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از منکر است که  نهی  به معروف و  امر  6. آبادی جامعه و رفاه و آسایش مردم:با فریضه 
جامعه آباد می شود. امام محمد باقر Aدر این زمینه می فرماید:

ْرُض ]...[به وسیله امر به معروف و نهی از منکر است که زمین آباد می گردد. 
َ
 ]...[ َ ُتْعَمُر اأْل

مردم حق دارند که در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهره مند گردند. به طریق 
دلخواه خود به کسب و کار پردازند. 

قرآن کریم می فرماید:
َمعاِیَش ]...[)اعراف:  9( ما تسلط و مالکیت بر  َلُکم فیها  َجَعلنا  َو  ناُکم ِفی ااَلرِض  َمکَّ َوَلَقد 

زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم. 
بنابراین،  انتخاب شغل و کسب درآمد از مواهب و آزادی هایی است که اسالم برای مردم قائل است،  

مگر آنکه موجب ضرر به فرد یا اجتماع گردد. 
7. تالش در جهت رشد مادی و معنوی مردم: بر اساس دو فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر حاکم اسالمی و مردم وظیفه دارند. در جهت رشد مادی و معنوی جامعه تالش کنند. بستر الزم 
را برای این امر فراهم نماید. همچنان که،  مردم جامعه اسالمی از نظر مادی رشد می کنند. الزم است،  
شرایطی فراهم شود که از نظر معنوی هم رشد کنند. این هم از ثمرات مشارکت مؤثر مردم حاصل می شود 
با مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت خود که نوعی معروف محسوب  8. حفظ عزت و اقتدار: 
می شود،  عزت و اقتدار مردم یک جامعه حفظ خواهد شد. مردم هم زمانی می توانند با عزت و احترام 
زندگی کنند،  که حکومت اسالمی در آن جامعه،  دارای عزت و اقتدار باشد. بنابراین وظیفه حاکم اسالمی 
این است،  که عزت و اقتدار جامعه اسالمی را درجهان حفظ نماید. تا دشمنان اسالم جرأت تجاوز به 

جامعه اسالمی را نداشته باشد. آیه شریفه قرآن می فرماید:
آَخریَن  و  ُکم  َعُدوَّ َو  الّلِه  َعُدوَّ  ِبه  ُترِهبوَن  الَخیِل  ِرباِط  ِمن  َو  ٍه  ُقوَّ ِمن  اسَتَطعُتم  َما  َلُهم  وا  َوَاِعدُّ
ِمن دوِنِهم ]...[)االنفال،  60( هر نیرویی در قدرت دارید،  برای مقابله با آن ها آماده سازید. 

اسب های و رزیده تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید. 
9. ایجاد امنیت در جامعه: یکی از نعمت های بزرگ در جامعه،  نعمت امنیت است. مردم خواهان 
آرامش و امنیت در جامعه هستند. این امنیت هم،  به خودی خود بوجود نمی آید. بلکه با مشارکت مردم 
در این زمینه بدست می آید. هر چند وظیفه حاکم اسالمی این است،  که مقداری از بیت المال را در جهت 
ایجاد امنیت در جامعه خرج کند. از نیروهای توانمندی برای حراست از امنیت جامعه استفاده کند. ولی 

امنیت جامعه ثمره مشارکت مؤثر مردم در جامعه است. 
از  یکی  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  فریضه  اساس  بین مردم:بر  در  برابری  و  تساوی  10 -ایجاد 

راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف...
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وظایف حاکم اسالمی و مردم ایجاد شرایطی برای بر قراری تساوی و برابری در جامعه است. بنابراین 
افراد در برابر امکانات و تسهیالت و حقوق عمومی برابر هستند. »برابری درلغت عبارت است از هم 
دوش،  هم و زن،  همسنگ،  مطابق،  مقابل،  برابری ]...[ است«)فرهنگ فارسی عمید،  ج 1،  ص388( 
بهره مندی  برای  مطلوب  ویژگی های  و  از شروط  که  کسانی  با  قانون  که  است  این  معنای  به  »برابری 
از حقوق عمومی برخوردار هستند به گونه ای برخورد می کند و در قابل کسانی که فاقد این شرایط و 
ویژگی ها هستند به گونه ای دیگر برخورد می کند یعنی قانون تنها برای افرادی که دارای جایگاهی قانونی 

شبیه به هم هستند یکسان عمل می کند«)اصول و مبانی حقوق اساسی( 
 11. جلوگیری از پرورش و سلطه کژروان و مجرمان. جرم و تخلف نوعی منکر است پس باید با آن 
برخورد شود. برخورد با مجرمان و متخلفان یکی دیگر از وظایف مردم و حکومت اسالمی است. چون 
مجرمان و متخلفان موجب سلب حقوق مردم در جامعه می شوند. امنیت و سالمت جامعه را به خطر 
از پرورش و سلطه کژروان و مجرمان در جامعه  از ثمرات مشارکت مردم است،  جلوگیری  می اندازد. 

می شود. 
داده است  زیادی  اهمیت  آن  به  اسالم  که  از معروف های مهمی  مردم:یکی  پرورش  و  آموزش   .12
به  از حقوق مردم نسبت  با مشارکت مؤثر مردم حاصل می شود.  امر هم  این  آموزش و پرورش است. 
حکومت اسالمی،  فراهم آوردن شرایط الزم برای آموزش تمام مردم است. اسالم به تعلیم و تربیت اهمیت 

زیادی داده است. پیامبر گرامی اسالم a می فرمایند: 
»ُاْطُلُبوا اْلِعْلَم وَ  َلْو ِبالّصیِن« )نهج الفصاحه،  ج1،  ص22( علم را طلب کنید اگر چه در)دور ترین 
نقطه( چین باشد. همچنین می فرماید:»َطَلُب الِعلِم َفریَضٌه َعلی ُکِل ُمسِلٍم«)وسایل الشیعة،  ج 
18،  ص 14( یاد گیری علم بر هر مسلمانی واجب است. »رسول اکرم a در مدینه تدبیر های 
ویژه ای برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی مردم در پیش گرفت. تعلیم خواندن و نوشتن برای 
از جمله  دینی  معارف  و  احکام  و  کریم  قرآن  آموزش  و مشاغل  آموزش حرفه ها  بی سوادان 

برنامه های آن حضرت بود«)حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان،  ص 514(
 امام علی A برای مردم نسبت به حکومت حقوقی می شمارد از جمله آن حقوق،  حق آموزش و 

پرورش است.
ُکم َعَلیَّ ]...[ َتعِلیُمُکم َکیال َتجَهُلوا َو َتاِدیِبُکم ُکیَما َتعَلُموا)نهج البالغه، نامه34( حق  َفَاّما َحقُّ
شما بر من این است که ]...[ شما را آموزش دهم تا از نادانی نجات یابید. تربیت کنم تا فرا 

بگیرید.
آموزش و  این است که،  همه در  از منکر  نهی  به معروف و  امر  ثمرات مشارکت مؤثر مردم در  از   

پرورش مردم سهیم باشند. 
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13. توزیع عادالنه بیت المال و تسهیالت: از ثمرات مؤثر مشارکت مردمی در این دو فریضه 
الهی حاکمیت عدالت و توزیع عادالنه بیت المال و تسهیالت در بین مردم است. تا همه مردم عادالنه 
از آن ها بهرمند شوند. حاکم اسالمی وظیفه دارد،  شرایط الزم برای بهره مندی تمام افراد جامعه به طور 
عادالنه از بیت المال و تسهیالت را فراهم نماید. در صورتی که بی عدالت در این زمینه بود،  به دنبال رفع 

تبعیض بوده و حتی با اصالح قوانین،  عدالت را در جامعه برقرار نماید
14. مهرورزی و مهربانی با مردم: مهرورزی و مهربانی نوعی از معروف است. مهر و محبت 
به مردم یک وظیفه دینی است. قرآن کریم رمز موفقیت پیامبر اکرم a را،  در مهربانی و مالطفت با 

مردم برمی شمارد و می فرماید: 
وا ِمْن َحْوِلکَ )آل عمران:  159(  ا َغلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ َفِبما َرْحَمٍه ِمَن الّلِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفظًّ
از  نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی،   آنان  برابر  الهی، در  به برکت رحمت 

اطراف تو پراکنده می شدند. 
امام علی A در عهدنامه خود به مالک اشتر، می فرماید:

َتْغَتِنُم  ِبِهْم َو اَل َتُکوَننَّ َعَلیِهْم َسُبعًا َضاِریًا  ْطَف  َلُهْم َو اللُّ َه  اْلَمَحبَّ ِعیِه َو  ِللرَّ ْحَمَه  َقْلَبَک الرَّ ْشِعْر 
َ
أ

َلُل َو َتْعِرُض  ا َنِظیٌر َلَک ِفی اْلَخْلِق یْفُرُط ِمْنُهُم الزَّ یِن َو ِإمَّ ٌخ َلَک ِفی الدِّ
َ
ا أ ُهْم ِصْنَفاِن ِإمَّ ْکَلُهْم َفِإنَّ

َ
أ

ِذی  الَّ ِمْثِل  َو َصْفِحَک  َعْفِوَک  ِمْن  ْعِطِهْم 
َ
َفأ اْلَخَطِإ  َو  اْلَعْمِد  یِدیِهْم ِفی 

َ
أ یْؤَتی َعَلی  َو  اْلِعَلُل  َلُهُم 

با  مهربانی  نامه 53(  البالغه  َفِإنَّک )نهج  َصْفِحِه  َو  َعْفِوِه  ِمْن  ُه  اللَّ یْعِطیَک  ْن 
َ
أ َتْرَضی  َو  ُتِحبُّ 

مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز،  چونان حیوان 
شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم دو دسته اند،  دسته ای برادر دینی تو و 
دسته دیگر همانند تو در آفرینش می باشند. اگر گناهی از آنان سر می زند یا عّلت هایی بر آنان 
عارض می شود،  یا خواسته و ناخواسته،  اشتباهی مرتکب می گردند،  آنان را ببخشای و بر آنان 
آسان گیر،  آن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. ثمره مشارکت مردم 

در این دو فریضه الهی افزایش مهرورزی و مهربانی در بین مردم است 
15. توجه به محرومان و مستضعفان: یکی از وظایف مردم و حاکم اسالمی توجه به محرومان 
و مستضعفان است. با مشارکت مردم درامر به معروف و نهی از منکر این امر تحقق بیشتری پیدا می کند. 

امام علی A در عهدنامه خود به مالک اشتر، می فرمایند:
ْهِل اْلُبْؤَسی 

َ
ِذیَن اَل ِحیَلَه َلُهْم ِمَن اْلَمَساِکیِن َو اْلُمْحَتاِجیَن َو أ ْفَلی ِمَن الَّ َبَقِه السُّ َه ِفی الطَّ َه اللَّ ُثمَّ اللَّ

ِفیِهْم)نهج  ِه  َحقِّ ِمْن  اْسَتْحَفَظَک  َما  ِه  ِللَّ اْحَفِظ  َو  ُمْعَتّرًا  َو  َقاِنعًا  َبَقِه  الطَّ َهِذِه  ِفی  َفِإنَّ  ْمَنی  الزَّ َو 
البالغه، نامه 53( سپس خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه،  که هیچ 
محروم  طبقه  این  در  همانا  دردمندان.  گرفتاران،  نیازمندان،  گیران،   زمین  از  ندارند،   چاره ای 
گروهی خویشتن داری کرده، و گروهی به گدایی دست نیاز بر می دارند،  پس برای خدا پاسدار 

حّقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است.

راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف...
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همچنین امام علی A وصیت نامه خود به امام حسنA می فرمایند:
َاللَه اللَه ِفی ااِلیَتاِم ]...[ اللَه اللَه ِفی الُفَقراِء الَمساکیَن)تحف العقول،  ص 195( 

نتیجه گیری 
 اسالم به دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر اهمیت فراوانی داده است. آن را راه و روش پیامبران 
و شیوه صالحان دانسته است. امر به معروف و نهی از منکر است،  که فرایض دیگر به و اسطه آن بر پا 

می شود. امام محمد باقر A می فرمایند:
ِبَها  َعِظیَمٌه  یَضٌه  َفِر َلَحاِء  الصُّ ِمْنَهاُج  َو  ْنِبیاِء 

َ
اأْل َسِبیُل  اْلُمْنَکِر  َعِن  ْهی  النَّ َو  ِباْلَمْعُروِف  ْمَر 

َ
اأْل ِانَّ 

ْرُض َو یْنَتَصُف ِمَن 
َ
َمُن اْلَمَذاِهُب  َو َتِحلُّ اْلَمَکاِسُب َو ُتَردُّ اْلَمَظاِلُم َو ُتْعَمُر اأْل

ْ
ُتَقاُم اْلَفَراِئُض َو َتأ

ْمُر )کافی ج5، ص56، ح1( امر به معروف و نهی از منکر راه و روش 
َ
ْعَداِء َو یْسَتِقیُم اأْل

َ
اأْل

پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به و اسطه آن بر پا می  
پایمال شده به صاحبانش برمی   شود، راه ها امن می گردد و درآمد ها حالل می شود و حقوق 
گردد،  زمین آباد می شود و )بدون ظلم( حق از دشمنان گرفته می شود و کارها سامان می  پذیرد. 
راه ها امن و کسب و کارها حالل می گردد. آنچه به ستم ستانده شده،  به صاحبان آن بازگردانده 

می شود. زمین ها آباد، از دشمنان انتقام گرفته و امور پا بر جا می شود.
 بر اساس این حدیث شریف با امر به معروف و نهی از منکر است که حقوقی چون ایجاد امنیت 
در جامعه و گسترش کسب و کار حالل مبارزه با دشمنان و عدالت در جامعه تحقق پیدا کرده و فرایض 
الهی  فریضه  دو  این  با  می کند.  پیدا  تحقق  است  انسانی  ارزش ترین حقوق  با  که  دین  پایه های  و  دین 
است که جامعه اسالمی می تواند از نظر مادی و معنوی رشد کند. برای مشارکت مؤثر مردم در تحقق 
دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر راه کارهایی وجود دارد. الزم است که بسترسازی مناسب برای 
این راه کارها در جامعه اسالمی فراهم شود. از جمله این راه کارها تدوین قوانین الزم در این زمینه است. 
راه کار دیگر اینکه حاکم اسالمی الزم است برای اجرای قوانین اسالم بسترسازی های مناسبی را داشته 
باشد. کارگزارانی مؤمن و متعهد و دل سوز و خوش رفتار و امانت دار و... انتخاب کند. راه کاردیگر 
رفتار متناسب با شئونات اسالمی تک تک مردم در جامعه اسالمی است،  که موجب می شود تا حقوق 
دیگران محترم شمرده شود. یکی دیگر از عوامل مشارکت مؤثر مردم در این دو فریضه الهی،  این است،  
که حاکم اسالمی از آمرین به معروف و ناهیان از منکرحمایت کند.. حمایت مردم از حاکمیت،  عامل 
مؤثری دربقا و دوام و اقتدار حاکمیت است. این خود زمینه ساز مشارکت مؤثر مردم در اجرای امر به 
معروف و نهی از منکر است. حاکم اسالمی برای اینکه بتواند جامعه اسالمی را به سعادت و خوشبختی 
برساند. مردم هم دردنیا و آخرت بتوانند سعادتمند شوند،  الزم است از این راه کارهای برای مشارکت 
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مؤثر مردم درجهت تحقق دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر رااستفاده کند. مشارکت مؤثرمردم در 
دو فریضه امر به معروف و نهی از منکرثمرات و نتایج زیادی دارد. از جمله آن ها می توان به موارد زیر 
اشاره کرد. 1. اجرای درست احکام دین مبین اسالم 2. برخورداری مردم از نظام اسالم 3. برخورداری 
جامعه ازکارگزاران شایسته4. برخورداری از استقالل و تمامیت ارضی کشور 5. برخورداری از وحدت 
جامعه اسالمی 6 -آبادی جامعه و رفاه و آسایش مردم7. تالش در جهت رشد مادی و معنوی مردم 8. 
حفظ عزت و اقتدارجامعه اسالمی 9. ایجاد امنیت در جامعه10 -ایجاد تساوی و برابری در بین مردم 11. 
جلوگیری از پرورش و سلطه کژروان و مجرمان 12. آموزش و پرورش مردم 13. توزیع عادالنه بیت المال 

و تسهیالت 14. مهرورزی و مهربانی با مردم. 15. توجه به محرومان و مستضعفان

پیشنهادها 
تدوین قوانین جامع در زمینه دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر - 1
تشکیل گروه هایی جهت امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر حکومت اسالمی- 2

راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف...
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راه کارهای مشارکت مؤثر مردم در تحقق دو فریضه امر به معروف...





راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با امر به 
معروف و نهی از منکر

مرتضی پیروجعفری1؛ کاظم یزدانی2

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین ارکان حیات اجتماعی مسلمانان و ضامن 
بقای احکام و شعائر الهی است. این واجب دینی و اجتماعی در سه سطح عموم مردم، 
گروه های نخبگان و دستگاه های اجرایی حکومتی قابل  پیگیری و پیاده سازی است. 
دانشگاهی  فرهیختگان  و  دینی  عالمان  که شامل  نخبه  گروه های  میان وظیفه  این  در 
است بسی سنگین تر و دشوارتر است. به همین تناسب ضرورت ایجاد گفتمان و تعامل 
مشترک در میان نخبگان جامعه به جهت برنامه سازی و تهیه راه کارهای عملیاتی آشکار 
نهی  و  معروف  به  امر  مقوله  به  جامعه شناختی  نگاهی  از  پژوهش  این  است.  بارز  و 
نمودن  برنامه ریزی و عملیاتی  به عرصه  را  پرداخته و ضرورت ورود نخبگان  از منکر 
ایده های علمی و اجرایی در جهت ارتقاء،  این واجب اجتماعی را بررسی و به پاره ای از 

آسیب های رسیدن به گفتمان مشترک اشاره می کند.

واژه های کلیدی
 امر به معروف و نهی از منکر،  نخبگان، گفتمان،  سازواری معرفتی،  کنش ارتباطی. 

مسئول.  نویسنده  مذاهب،   و  ادیان  دانشگاه  ابراهیمی  ادیان  ارشد  دانش آموخته  و  علمیه  حوزه  چهار  سطح  طلبه   .1
 peiro1362@gmail.com

2. طلبه سطح چهار حوزه علمیه. 
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مقدمه
نیست.  انسان گریزی  اجتماعی  طبع  این  از  و  می رسند  تعالی  و  رشد  به  جامعه  بستر  در  انسان ها 
هر جامعه ای بر محوریت ارزش ها و قواعدی شکل گرفته که قوام هویت آن جامعه را تشکیل می دهد. 
جامعه پذیری،  هماهنگ شدن با هنجارهای اجتماعی و تعدیل رفتار خود برای تأیید دیگران از کارکردهای 

حیات اجتماعی انسان است که با ابزارهای گوناگونی این کارکردها کنترل می شود. 
گروه ها و عوامل متعددی در جامعه هستند که در فرایند تولید و نهادینه کردن مؤلفه های فرهنگی 
اجتماعی نقش های گوناگونی را به عهده گرفته و البته همه این گروه ها یک سو،  هم پا و در جهت یک 
در  است  ممکن  نیز  گروهی  و  اجتماعی  ارزش های  با  سو  هم  گروهی  برنمی دارند.  قدم  واحد  ارزش 
نگرش های  و  انگیزه ها  با  متفاوت،   گروه های  از  مرکب  جامعه  لذا  بردارند؛  گام  ارزش ها  ضد  راستای 

گوناگون است. 
که  شکل گرفته  ارزش هایی  محوریت  بر  انسانی  نظام های  سایر  همانند  هم  اسالم  اجتماعی  نظام   
هویت یک انسان مسلمان را شکل داده، آن را ارج نهاده و برای حفظ آن و شعائری که برای انسجام 
جامعه و سّد بر کج روی ها و انحرافات توسط شارع مقدس تشریع شده،  احکام اجتماعی خاصی وضع 
برپایی  از هویت اسالمی و  پاسداری  این ارزش ها و  بدانیم حفظ  این نکته مهم است که  نموده است. 
که خداوند مسئولیت  معنا  این  به  است؛  دینی  عالمان  و  مسلمانان  بر عهده خود  دینی،  همگی  شعائر 
پایدار  و  منسجم  نظامی  همگانی،   مسئولیت  این  سایه  در  تا  داده  قرار  همگان  برای  اجتماعی  و  فردی 
حول ارزش های واالی الهی، کلمه توحید و نفی ظلم شکل گیرد تا مسیر سعادت انسانی هموارتر شود و 
شکوفایی استعدادهای فطری انسان سهل الوصول تر گردد. این ارزش های الهی باید از نسلی به نسل بعد 
منتقل شده و قوام استمرار یک نظام اجتماعی با حاکمیت قوانین الهی باشد؛ لذا اگر جامعه ای سازوکاری 
برای درونی کردن ارزش های الهی نداشته باشد یا در اثر اشاعه فرهنگ بیگانه عناصر کلیدی فرهنگ 
دینی خود را از دست دهد و نتواند کنترلی بر ناهنجاری ها و عناصر ضد ارزشی داشته باشد، آن جامعه 
رو به سقوط خواهد گذاشت. به عبارت دیگر اگر ایده ای،  عنصری از خرده فرهنگ یا فرهنگ نباشد،  از 
حمایت الزام های گروهی برخوردار نمی شود. اگر ایده ای از حمایت الزام های اجتماعی برخوردار نشود، 
بر جریان اجتماعی شدن و کنترل اجتماعی سوار نمی شود. ایده ای که بر جریان اجتماعی شدن و کنترل 
اجتماعی سوار نباشد،  به نسل بعد و افراد دیگر منتقل نمی شود و ایده ای که به نسل بعد و افراد دیگر 
منتقل نشود، دوام نمی یابد. پس اگر ایده ای در گروه یا سازمان اجتماعی تجلی نیابد،  دوام و بقا نخواهد 
یافت. با دقت می توان دریافت که ایده محوری در تشکیل گروه اجتماعی مؤمنان،  اصل توحید است. 
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)اندیشه اجتماعی در روایات امر به معروف و نهی از منکر،  ص 88( 
این مسئولیت همگانی بالطبع نیاز به سازوکارهایی برای اجرایی شدن دارد و این سازوکار نیز نیاز به 
برنامه و هدف گذاری توسط گروهی متشکل از افرادی را دارد که توانایی برنامه سازی و تولید محتوای 
غنی برای عموم و نیز دستگاه های متولی اجرا و ساماندهی به این مهم را دارا هستند. امر به معروف و 
نهی از منکر یکی از احکام مترقی است که خداوند برای ضمانت اجرایی و کنترلی دین و نیز برقراری 
مسئولیت های اجتماعی در جامعه تشریع کرده است و یکی از مصادیق جاودانگی دین اسالم و ضامن 

بقای آن است. 
 این پژوهش از نگاهی جامعه شناختی به مقوله امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و ضرورت ورود 
نخبگان را به عرصه برنامه ریزی و عملیاتی نمودن ایده های علمی و اجرایی در جهت ارتقا،  این واجب 

اجتماعی را بررسی می کند. 
سؤاالت مربوط به پژوهش

گفتمان چیست و ضرورت گفتمان امر به معروف و نهی از منکر در چیست؟ 
چگونه امر به معروف را به سطح مطالبات اجتماعی و گفتمان نخبگان راه دهیم؟ و آسیب هایی که به 

این گفتمان آسیب رسان هستند چیست؟ 
نوع پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی بر مبنای پژوهش کیفی است. در پژوهش کیفی،  هدف 
توصیف و درک پدیدارهای اجتماعی و تبیین راه کارها است. پـژوهش کیفـی از اطالعـات و دادههای 
پژوهش های تـاریخی، توصـیفی و تجربـی سـود می برد و معمواًلً پژوهشی ترکیبی است. )روش شناسی 
بدون دخالت کمیات  این است که محقق  پژوهش  از  نوع  این  پژوهش کیفی، صص 27. 44( ویژگی 

پژوهشی،  تصرفی در متغیرهای پژوهش ندارد. 

1. تعاریف مفهومی
1- 1. تعریف نخبه

کسفورد، نخبه یا طبقه نخبگان در یک جامعه به گروهی اطالق می شود  طبق تعریف فرهنگ لغات آ
متمایزند.  افراد  از سایر  ثروت  یا  و  از طریق هوش،  دانش  و  دارند  زیادی در جامعه  نفوذ  و  که قدرت 
به عبارت دیگر بخش برگزیده ای هستند که به دلیل توانمندی های فردی دارای منزلت ویژه ای در جامعه 
دارای  که  است  فردی  نخبه  پاره تو  تعبیر  به  می گیرند.  قرار  اجتماعی  منزلت  هرم  در  به نوعی  و  هستند 
این  بر جامعه شناسی سیاسی،  ص 35(  ویژگی هایی خاص هوشی،  روانی و جسمی است.  )درآمدی 

راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با...
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گروه در نتیجه قدرتی که در اختیاردارند و یا به دلیل توانایی تأثیرگذاری می توانند با ایجاد هیجان و اوج 
بخشیدن به احساسات در مقطعی تاریخی و در زمینه های گوناگون سیاسی،  فرهنگی و دینی نقشی وافر 

داشته باشند. )نخبگان و انقالب اسالمی، صص 10. 12( 
یعنی در قلمرو فرهنگ  اندیشه های فرهنگی هستند.  نخبگان کسانی هستند که خالق فرهنگ و 
جامعه دارای دستاوردهای فرهنگی هستند که دیگران مصرف کننده این دستاوردها هستند. )عوامل مؤثر 

بر وحدت نخبگان،  ص 16( 
دو شاخص کلی برای برگزیده  بودن نخبه تعریف شده است:

1. برگزیده بودن به جهت نمودی که عمل نخبه در جامعه داشته و باعث تصمیمات، اصالحات،  
ویرانی ها و به طور کلی اثرگذاری در جریانات اجتماعی می شود. به عبارت دیگر نخبگان دارای اقتدار، 

قدرت و یا نفوذ و به تعبیری دارای برتری های بیرونی نسبت به سایر افراد هستند. 
برتری های  عنوان مثال  به  نخبه؛  شخص  در  ممتاز  خصلت هایی  وجود  جهت  به  بودن  برگزیده   .2
جامعه شناسی،   منظر  از  نخبه  مفهوم  در  )کاوشی  درونی.  برتری های  عنوان  به  فرد  یک  روان شناختی 

صص 21-13( 
با توجه به ویژگی های خاص و توانایی های اکتسابی  به طور کلی، می توان نخبه را کسی نامید که 
خویش، در جامعه تأثیرگذار است و در واقع نقشی در فرایند کنترل و تولید ارزش های اجتماعی دارد و 
این گروه می تواند شامل دانشمندان،  عالمان دینی، صاحبان قدرت در عرصه سیاسی و یا حتی بازیگران 
سینمایی و ورزشکاران حرفه ای صاحب عناوین قهرمانی باشند،  اما در این مقاله مراد از نخبه مشخصًاًً 
عالمان دینی، مدیران فرهنگی،  اساتید و استعدادهای برتر دانشگاهی هستند که می توانند بیشترین سهم 
را در تولید و کنترل ارزش های اجتماعی داشته و به نهادینه شدن یک ارزش و تبدیل آن به هنجار سهمی 
داشته باشند. در واقع در این مقاله،  برخالف نظریات جامعه شناسان غربی که طبقه نخبه را محدود به 
گروهی خاص از صاحبان قدرت و ثروت و یا روشنفکران می کنند،  ما با توسعه در تعریف،  طبقه نخبه را 

شامل همه گروه های تأثیرگذار در فرهنگ جامعه دانسته و از این منظر بحث را پی می گیریم. 

1 -2. گفتمان
بده  تبیین آن می پردازیم واژه گفتمان است گفتمان مراوده ای زبان شناختی،   به  دومین مفهومی که 
بستانی بین گوینده و شنونده،  فعالیتی که بین اشخاص به وقوع می پیوندد و فعالیتی بینا شخصی است 
که شکل آن را هدف اجتماعی آن تعیین می کند. )تحلیل انتقادی گفتمان،  ص 42( گفتمان جریان یا 
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مقوله یا پدیده  ای اجتماعی است. به تعبیر فوکو،  گفتمان زبان و عمل را یکی می کند. این ایده به تولید 
دانش از طریق زبان و اعطای معنا به ابژه های مادی و اعمال اجتماعی برمی گردد. )مطالعات فرهنگی: 

نظریه و عملکرد،  ص 232( 
و  می گیرند  آن شکل  در  که  مختلفی  اجتماعی  کاربست های  و  نهادها  انواع  به  توجه  با  گفتمان ها 
یا می نویسند و مخاطبان آن ها  افرادی که صحبت می کنند و  به موقعیت و جایگاه و شأن  با توجه  نیز 
بر  لذا  زمینه و بستر گفتمان،  جریان همگن واحد و یکدست نیست. )مقدمه ای  پیدا می کند.  تفاوت 
گفتمان ها  است.  آن  برساخته  و هم  اجتماعی  کردار  گفتمان هم سازنده  گفتمان،  ص 54(  نظریه های 
نه تنها در تولید و بازتولید ساختارهای اجتماعی دخیل هستند بلکه منعکس کننده این ساختار نیز هست. 
)صورت بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،  صص 107. 143( در واقع 
گفتمان رابطه ای دیالکتیکی میان افراد به منظور نیل به هدفی مشخص و روشن است. شروع گفتمان هم 
از مفاهیم و تعاریف مورد وفاق و عناصر معناشناختی مشترک شروع می شود و در فرایند یک گفتمان، 

تولید و یا تلفیق نظریه ها و مفاهیم شکل می گیرد. 
در این نوشتار منظور از گفتمان، تضارب آراء میان گروه های نخبه فرهنگی و اجتماعی است که به 
خلق، توسعه و یا نقد رویکردی خاص در زمینه ی مسائل فرهنگی و اجتماعی می انجامد. باید توجه 
داشت که گروه های نخبه از طیف های گوناگون و متعددی تشکیل یافته اند و این تفاوت ها منجر به تفاوت 
جایگاه  و  اهمیت  گفتمان  یک  ایجاد  فرایند  در  که  می شود  آن ها  معرفت شناختی  مبانی  و  نظرگاه ها  در 

ویژه ای دارد. 

2. ضرورت گفتمان امر به معروف در میان نخبگان
در  نخبگانی  ایجاد گفتمان  اساسًاً  پرداخته شود که  این بحث  به  باید  تعاریف مفهومی  ارائه  از  پس 
حیطه واجبی به نام امر به معروف چه ضرورتی دارد و چگونه می توان به این مهم دست یافت؟ الزامات و 
مقدماتی برای درک رسیدن به گفتمان وجود دارد. در ادامه به ذکر تعدادی از این مقدمات نظری پرداخته 

می شود. 
نظام های  هدایت  در  و  می شوند  محسوب  جامعه  در  تأثیرگذار  و  مرجع  گروه های  از  نخبگان   .1
افرادی  اشاره شد نخبگان  بر وحدت نخبگان،  ص 19( همان طور که  اجتماعی مؤثرند. )عوامل مؤثر 
هستند که در ایجاد وفاق اجتماعی، تولید و تلفیق ارزش ها و مدیریت هنجارهای اجتماعی نقشی مؤثر و 
مستقیم دارند بر اساس همین اهمیت جایگاهی، عدم وفاق بر مسائل نظری و تنش های معرفتی میان این 

راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د1122

جل

گروه،  آسیب جدی به نظام یکپارچه ارزش های اجتماعی و دینی خواهد زد. ازاین رو،  رصد عوامل ایجاد 
افتراق میان گفتمان نخبگانی اهمیت بسزایی دارد. 

دیگر  از  فرهنگی  توسعه  و  ارزش ها  درونی سازی  در  نخبه  گروه های  کارکرد  و  اهمیت  نقش،   .2
ضرورت های این گفتمان است. گروه نخبگان به مثابه گروه مرجع و نهادی هنجار ساز است. همچنین 
پررنگ دارد. گروه مرجع، گروهی  نقشی  در مهندسی فرهنگ،  کنترل هنجارها و کج روی اجتماعی 
است که افراد خود را با آن مقایسه می کنند و ارزش های این گروه را به عنوان ارزش های ایده آل اتخاذ 
می کند. )آناتومی جامعه،  ص 133( در واقع گروه مرجع به طور پیوسته در حال تزریق حریم ها،  ارزش ها 
بماند و  باقی  این طریق مرجع بودن گروه  از  تا  افراد تحت سیطره خویش است  به  و هنجارهای خود 
هنجارهای گروه های غیر به درون گروه نفوذ نکند. گروه مرجع از دو راه به ساماندهی و کنترل می پردازد: 

1. القاء ارزش های درون گروهی خود به گروه های غیر 
2. کنترل ارزش ها و هنجارها با ابزارهای کنترلی. 

بهترین  از  و  دارد  اسالمی  اجتماعی  نظام  در  حیاتی  کارکردهای  منکر  از  نهی  معروف  به  امر   .3
ابزارهای کنترلی است که نظام فقهی اسالم آن را برای حفظ هویت و هنجارهای اسالمی تجویز کرده 
است. مهم ترین کارکردهای این واجب اجتماعی عبارت اند از: کنترل اجتماعی و درونی کردن ارزش های 
بی تفاوتی  القای حس مسئولیت و عدم  ارزش ها،   یکپارچه ساز  نظام  برای جامعه پذیری،   ابزاری  دینی، 
نسبت به ناهنجاری های اجتماعی. در حقیقت این واجب دو مؤلفه ی اصلی دارد: امر به معروف به عنوان 

ابزار درونی سازی ارزش ها و نهی از منکر به عنوان ابزار کنترل اجتماعی. 
4. در مسئولیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر میان شیعه و سنی اختالف هایی وجود دارد. 
بیشتر اهل سنت امر به معروف و نهی از منکر را در ذیل امور حسبه گنجانده اند و آن را داخل مناصب 
تنها وظیفه  امور حسبه  به عنوان  را  معروف  به  امر  قرطبی  افرادی همچون  و حتی  داده  قرار  حکومتی 
حکومت دانسته و از گردن آحاد مکلفین ساقط می داند. اما امور حسبه در منظر عالمان شیعی صبغه 
حکومتی چندانی ندارد و امور حسبه را شامل هر امری می دانند که شارع راضی به ترک آن نیست و باید 
انجام شود. لذا حسبه جزئی از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شده است. )حسبه از 

منظر حقوق، فقه شیعه و اهل سنت، صص 26. 40( 
با ادله نقلی و عقلی در فقه شیعه،  امر به معروف و نهی از منکر منحصر به طبقه خاصی نیست و با 
توجه به مراتب قلبی، زبانی و یدی آن،  امر به معروف را می توان در سه سطح تعریف کرد. این مهم در چند 

سطح به طور همزمان قابل دستیابی و مدیریت است. 
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الف( سطح اول در قالب واجب کفایی بر عهده همه افراد جامعه به شرط علم به معروف و منکر 
و احتمال تأثیر است که در این مرتبه به قدر کفایت و بقاء موضوع،  امر به معروف و نهی از منکر انجام 

می شود. در آیه شریفه 
َو  اْلُمْنکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َبْعٍض  ْوِلیاُء 

َ
أ َبْعُضُهْم  اْلُمْؤِمناُت  َو  »اْلُمْؤِمُنوَن 

َعزیٌز  َه  اللَّ ِإنَّ  ُه  اللَّ َسیْرَحُمُهُم  ولِئک 
ُ
أ َرُسوَلُه  َو  َه  اللَّ یطیُعوَن  َو  کاَه  الزَّ یْؤُتوَن  َو  الَه  الصَّ یقیُموَن 

َحکیٌم«)توبه:71( 
جواز امر و نهی افراد جامعه به حکم والیتی که خداوند برای آمر و ناهی جعل کرده است وجود دارد تا 
با این حکم الهی اقامه فرائض در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشد و جامعه پذیرای اطاعت از خداوند 
جامعه پذیری  و  اجتماعی  کنترل  غیرمستقیم  ابزارهای  از  معروف  به  امر  سطح  این  در  شود.  رسول  و 
گاهی همه افراد جامعه از مصادیق معروف و منکر  نیاز به آ محسوب می شود و در واقع در این سطح 
گاهی در سطح دوم یعنی در طبقه نخبگان فرهنگی و عالمان دینی باید تأمین شود.  وجود دارد. این آ
حیطه اختیارات در این سطح محدود به خود جامعه نیست بلکه دایره امر و نهی آحاد جامعه،  حکومت 
و زمامداران را نیز در برمی گیرد. در روایتی از امیر مؤمنان پس از تأکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از 
منکر باالترین مرتبه امر و نهی را،  امر و نهی حاکم و زمامدار می دانند. 1 این تأکید از طرفی نظام امر به 
معروف و نهی از منکر را محدود به گروه خاصی نمی کند و از طرف دیگر کسی را نیز از امر و نهی شدن 
مستثنا نمی داند. لذا وظیفه نظارت همگانی بر دستگاه های اجرایی و حکومتی نیز بر عهده آحاد مردم 

جامعه است تا با مشارکت سیاسی و مدنی مطالبه گر حقوق خود باشند. 
ب( در سطح دوم طبقه نخبگان عالوه بر درگیر شدن عملی با مقوله امر به معروف و نهی از منکر با 
مدیریت و برنامه ریزی و مهندسی فرهنگ،  نیازهای فرهنگی و علمی دو سطح دیگر را پاسخ می دهند. در 
حقیقت وظیفه این گروه، فرهنگ سازی،  تولید دانش و راه کار در راستای اعتالی فرهنگ امر به معروف 
برنامه سازی،   از طرفی  و  منکرات  برابر  در  اجتماعی، عدم سکوت  مسئولیت  دمیدن حس  در جامعه،  
نظارت بر نحوه اجرا و دریافت بازخوردها و جعل قانون برای دستگاه های اجرایی و حکومتی است که 
با توجه به این تفکیک نقش، اهمیت جایگاه این طبقه مشخص می شود. لذا این سطح باید عالوه بر 
برنامه سازی،  مدیریت و تولید دانش، نقش نظارتی بر اجرای صحیح برنامه و قانون و القای هنجارهای 
ٌه یدُعوَن إَلی الَخیِر و یأُمُروَن  اجتماعی گروه مرجع را دارا باشد. با توجه به آیه شریفه: »و لَتکن ِمنکم ُامَّ

ْمَر 
َ
ی َو ِإنَّ اأْل ْهی َعْن اْلُمْنکِر ِإال کَنْفَثٍه ِفی َبْحٍر ُلجِّ ْمِر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
ِه ِعْنَد اأْل َها َو اْلِجَهاُد ِفی َسِبیِل اللَّ ْعَماُل اْلِبرِّ کلُّ

َ
1. َو َما أ

ِه کِلَمُه َعْدٍل ِعْنَد ِإَماٍم َجاِئٍر.  ْفَضُل ِمْن َذِلک کلِّ
َ
َجٍل َو ال یْنُقَصاِن ِمْن ِرْزٍق َو أ

َ
َباِن ِمْن أ ْهی َعِن اْلُمْنکِر اَل یَقرِّ ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

)نهج البالغه،  حکمت 374( 

راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با...
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رابطه  این  A در  امام صادق  از  نیز روایتی1 که  و  الُمنکر« )آل عمران:  104(  َعِن  ینَهوَن  و  ِبالَمعُروِف 
روایت شده می توان بر اهمیت این سطح تأکید نمود. 

ج( در سطح سوم ورود حکومت و دستگاه های اجرایی به طور خاص و عینی به مقوله امر به معروف 
نخبه و  از طبقه  را  اجرایی خود  برنامه های  و  فقهی  نیازهای حقوقی،   و دستگاه ها،   نهادها  این  است. 

قانون گذار مطالبه می کند. عموم مفسرین و فقها به استشهاد آیه شریفه 
کاَه و َاَمُروا ِبالَمعُروِف و َنَهوا َعِن الُمنکِر«  الَه و آَتُوا الزَّ اُهم ِفی األرِض َاقاُموا الصَّ ذیَن إن َمکنَّ »الَّ

)حج:41( 
وظیفه تشکیل گروه های امر به معروف و نهی را منکر را بر عهده حاکمیت دینی می دانند تا اجراگر 

مرحله سوم یعنی مرتبه یدی باشند. 
5. اگر امر به معروف و نهی از منکر را ابزاری مهم و کارآمد برای این هدف بدانیم آنگاه باید به توسعه 
معنایی و مصداقی آن دست زد. در واقع توسعه معروف به همه معروف های فردی و اجتماعی است که 
ضامن بقای احکام شریعت و نیز انسجام و اجتماعی و سالمت جامعه است. این نگاه خاص به امر 
به معروف و نهی از منکر از دریچه فقه اجتماعی می گذرد. با نگاه فقه اجتماعی،  تکالیفی وجود دارد 
که مکلف به این تکالیف، جامعه است و تکلیف به تک تک آحاد جامعه احاله می شود. در واقع خطاب 
شارع یا قانون گذار در درجه اول جامعه است. )فقه اجتماعی، ص 12. 22( توجه به بعد اجتماعی فقه 
به ویژه امر به معروف با نگاه فقه اجتماعی از پیش فرض های بحث ما است. توسعه معنایی و مصداقی 
مذکور در معروف و منکر با نگاه فقه اجتماعی و این نوع برخورد با اوامر فقهی،  ضرورت دیگری را برای 

ورود نخبگان به گفتمان امر به معروف و نهی از منکر پیش می کشد. 
6. با رشد جامعه و توسعه در صنعت، فرهنگ و رفاه، گریزی از ایجاد هنجارهای جدید متناسب 
با این فضای جدید و نیز همخوان با ارزش های اصیل و سنتی جامعه نیست. در واقع ایجاد هنجارهای 
تلقی نشوند و ارزش هایی مغایر ارزش های اسالمی را جایگزین  به صورتی که خود ضد هنجار  جدید 
نکنند،  از چالش های گروه های هنجار ساز جامعه محسوب می شود. این وظیفه خطیر به عهده گروه های 

نخبه جامعه است که یکی از دستگاه های هنجار گذار جامعه به حساب می آیند. 
7. در جهان امر وزی و در سایه ارتباطات وسیع تمدنی،  فرهنگ پذیری انسان ها از دیگر فرهنگ ها 

ِه َجِمیعًا َفَقاَل اَل  مَّ
ُ
 َواِجٌب ُهَو َعَلی اأْل

َ
ْهی َعِن اْلُمْنکِر أ ْمِر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
ِه ع یُقوُل َو ُسِئَل َعِن اأْل َبا َعْبِد اللَّ

َ
1 َقاَل َسِمْعُت أ

ی ِمْن 
َ
ِذی اَل یْهَتِدی َسِبیاًل ِإَلی أ ِعیِف الَّ َما ُهَو َعَلی اْلَقِوی اْلُمَطاِع اْلَعاِلِم ِباْلَمْعُروِف ِمَن اْلُمْنکِر اَل َعَلی الضَّ َفِقیَل َلُه َو ِلَم َقاَل ِإنَّ

ُمُروَن 
ْ
ٌه یْدُعوَن ِإَلی اْلَخیِر َو یأ مَّ

ُ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َقْوُلُه َو ْلَتکْن ِمْنکْم أ ِلیُل َعَلی َذِلک کَتاُب اللَّ ی یُقوُل ِمَن اْلَحقِّ ِإَلی اْلَباِطِل َو الدَّ

َ
أ

ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکِر. )اصول الکافی،  ج 5، ص 59( 
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فرهنگ های  است.  گشوده  جامعه  به  غیرخودی  فرهنگ  ورود  برای  را  راه  و  گشته  مساعد  بسیار 
و  نرم  استحاله  اقتصادی،   باهدف هایی چون سیطره  فرهنگ خود  ترویج  و  اشاعه  در  غیربومی  غالب 
دارند  غرب  به سوی  فرهنگی  گرایش  که  نخبگانی  تربیت  و  رسانه  مدیریت  با  فرهنگی  یکسان سازی 
می کوشند تا سیطره ی کاملی بر سایر ملل بدون مداخله نظامی و هزینه های گزاف آن داشته باشند. در 
واقع اشاعه جریانی است که مسائل فرهنگی یک جامعه توسط جامعه ای دیگر پذیرفته می شود. حال 
این اشاعه یا در جهت تعالی جامعه پذیرای اشاعه است و یا در راستای اضمحالل و نابودی فرهنگ 
اصیل. یکی از نقاطی که مورد هدف و برنامه این سیطره جهانی است،  فرهنگ دینی و تعبد به ارزش هایی 
این ارزش ها و ارزش های غیردینی  تقابلی که میان  این  است که دین برای انسان در نظر گرفته است. 
شکل می گیرد،  باعث ایجاد تعارض در فرهنگ دینی می شود. به عبارت دیگر،  اگر مردمی در جامعه ای 
تمام یا بخشی از آموزه ها و دستورات دینی را نپذیرند، عناصر دینی پذیرفته شده،  بخشی از فرهنگ آن 
مردم می شود و آنچه از دین عماًلًً شیوه زندگی مردم نشود هرچند جزء دین الهی است،  جزئی از فرهنگ 
آن مردم نیست. )اندیشه اجتماعی امر به معروف،  ص 30( راه یابی امر به معروف به فرهنگ همگانی 
از درونی سازی الگوهای فرهنگی توسط طبقه نخبگان به عنوان دستگاه هنجار ساز اجتماعی می گذرد. 
بخشی از فرهنگ اجتماعی در تأیید یا سکوت این گروه ایجاد می شود؛ لذا تأکید خداوند بر عدم سکوت 
این گروه و خیزش بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر از مسائلی است که خداوند تأکید بسیار بر آن 

داشته و امر بر تشکیل گروه هایی ویژه برای این مهم می دهد. 
ْحَت َلِبْئَس ما کاُنوا َیْصَنُعوَن)مائده،   وَن َو اأْلْحباُر َعْن َقْوِلِهُم ااْلِءْثَم َو أْکِلِهُم السُّ اِنیُّ بَّ َلْوال َیْنهاُهُم الرَّ

)63
نیز در ادامه همین سوره آمده است: 

َیَم ذِلَک ِبما َعَصْوا َو کاُنوا  َمْر ْبِن  َبِنی إْسَراِئیَل َعَلی ِلساِن داُوَد َو ِعیَسی  ِمْن  َکَفُروا  ِذیَن  الَّ ُلِعَن 
َیْعَتُدوَن - کاُنوا ال َیَتناَهْوَن َعْن ُمْنَکٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس ما کاُنوا َیْفَعُلوَن )مائده: 78. 79(. 

در حدیثی از امیرالمؤمنین این عمل عالمان مورد نکوهش قرار گرفته است: 
و  علما  و  می کردند  گناه  که  گشتند  هالک  ازآن رو  مسیحیان(  و  )یهودیان  شما  پیشینیان 
فرود  آنان  بر  کیفرها  فرورفتند،   گناهان  در  نمی کردند. پس وقتی  منع  را  آن ها  دانشمندانشان 

آمد. )میزان الحکمه با ترجمه فارسی،  ج 7، ص 326(
 توبیخ هایی که از سوی خداوند به طبقه نخبه و عالم جامعه شده از این باب است که این گروه از 
اقتدار اجتماعی در جامعه خود برخوردار هستند و این اقتدار باید در جهت حفظ دین و شرایع الهی 
صورت بگیرد. از پیامبر اکرم a پرسیده شد: در چه زمانی امر به معروف و نهی از منکر انجام نمی شود؟ 

راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با...
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فرمود: »هنگامی که هنجارشکنی در دانشمندان، دانش نزد افراد رذل جامعه و سازش نزد خوبان باشد«. 
)مستدرک الوسائل، ج 12،  ص 327( 

نکته دوم در ضرورت این تشّکل،  این است که هر برنامه و حرکتی برای امور فرهنگی و اجتماعی 
ناگزیر از داشتن جهان بینی خاصی است که برنامه ریزان و مدیران اجرایی در بستر آن می اندیشند. این 
جهان بینی در جوامع سکوالر، جهان بینی مادی و در جامعه اسالمی،  جهان بینی اسالمی است. برای 
تأثیر فرایند درونی کردن ارزش ها و افزایش تأثیر تشویق و تنبیه هایی که در امر به معروف و نهی از منکر 
اتفاق می افتد، باید بینش خاصی که در جهان بینی اسالمی وجود دارد به افراد جامعه القا شود تا پذیرش 
رعایت این معروف و منکرها به حد ضرورت برای افراد جامعه برسد. این القاء و تبیین ضرورت بر عهده 
عالمان دینی و نخبگان جامعه است تا فرهنگ دینی را برای جامعه موردپذیرش قرار دهند و ارزش های 
حاکم بر دین را ارزش های غایی اجتماعی معرفی نمایند. در حقیقت نخبگان، سکان داران هدایت جامعه 
به  بتوانند  را  دارد  و احکام فقهی وجود  دینی  باب معرفت  در  نظریه هایی که  و  تئوری ها  باید  و  هستند 

الگوهای کاربردی و عملیاتی تبدیل نمایند. 

3. راه های رسیدن به گفتمان
ایجاد تعامل میان گروه های نخبه با همه توانایی ها و البته تفاوت ها در نگرش و دیدگاه ها کار سهل و 
ساده ای نیست. در حقیقت هدف در گفتمان امر به معروف رسیدن به تک صدایی مبتنی بر خرد جمعی 
که  است  نگرشی  در  تفاوت ها  بر  منوط  غالبًا  گفتمان،   ایجاد  راه  دشواری  طرفی  از  و  است  نخبگانی 
برداشت ها و درک این افراد را از هم متمایز می کند و گاه این حوزه اختالف را به بحث های علی المبنا هم 
می کشاند. ازجمله این تفاوت ها،  تفاوت ریشه ای و هنجاری میان دو قشر نخبه حوزوی و دانشگاهی 
است که هرکدام به عوامل متعددی چون تفاوت جایگاه و کارکردهای اجتماعی،  تفاوت فضای آموزشی،  
اختالل رابطه ای در خرده فرهنگ هایی که حاصل تفکیک موقعیت های اجتماعی است و نیز تداخل در 
نقش های اجتماعی بازمی گردد. در این بخش به عوامل مؤثری که در سوق دادن به یک گفتمان مشترک 

نقش دارند اشاره ای مختصر می شود:
3- 1. سازواری معرفتی

وفاق معرفتی به این معنا است که هر یک از گروه های نخبه حوزوی و دانشگاهی بر ضرورت ایجاد 
به معروف و  امر  برنامه ریزی،  هدایت و مدیریت راه کارهای علمی و عملیاتی در رابطه  تشکلی جهت 
نهی از منکر اتفاق نظر داشته باشند. به این معنا که با درک مسئولیت خطیر نخبه بودن و توقعات دینی و 
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اجتماعی که از این گروه می رود،  راه در این گام نهاده و در راستای این مسئولیت، در درجه اول به وفاق 
و هم آوایی برای هدف مشترک رسیده و به این طریق،  وظیفه خود را انجام دهند. 

به  به شدت  را تحت الشعاع خود قرار دهد. ازجمله عواملی که  این وفاق  عوامل متعددی می تواند 
وفاق معرفتی آسیب می رساند،  آنومی معرفتی و یا نسبی گرایی فرهنگی و اخالقی میان نخبگان جامعه 
است. در واقع نسبی گرایی به عنوان گرایشی در معرفت شناسی،  رسیدن به واقع را میسر نمی داند و چنین 
بیان می کند که هر کس هرآن چه می پندارد حقیقت است. در این نگرش، حقیقت و معرفت به حسب 
زمان،  مکان،  جامعه،  فرهنگ،  تربیت و اعتقاد شخصی،  امری نسبی دانسته شده و منکر حقایق مطلق 
است. )نسبی گرایی معرفت شناختی و داللت های آن بر تعلیم و تربیت،  صص 1. 12(. لذا اگر اصول و 
ارزش های اخالقی نسبی باشد، به دست دادن گزاره های صادق یا موجه اخالقی،  با قطع نظر از فرد یا 
فرهنگ،  ممتنع خواهـد بود. )نسبی گرایی اخالقی،  صص 289. 307(. در حقیقت نسبی گرایی در عدم 
حضور معیاری واحد و سنجه ای مورد وفاق همه برای داوری و ارزش گذاری رخ می دهد. بر مبنای این 
استدالل هیچ دیدگاهی بر دیدگاهی برتری ندارد و اصول اخالقی و ارزشی هیچ نظام اخالقی یا حقوقی 
و  معرفتی  )نسبی گرایی  گیرد.  قرار  موردسنجش  دیگر  اخالقی  نظام های  اصول  با  قیاس  در  نمی تواند 

خشونت ورزی درصحنه عمل، صص 36. 43( 
در بعد جامعه شناختی معرفت دینی می توان این گونه تبیین کرد که دین چه به لحاظ اصل و اساس آن 
و چه به لحاظ تحول، پدیده  ای اجتماعی است،  اما در وفاق معرفتی این تصور وجود دارد که منبع معرفت 
دینی، از تشکل های اجتماعی مستقل و جدا است. )جامعه شناسی معرفت،  ص 75( این جدا بودگی و 

حقیقی بودن برای فهم گفتمان الزم و ضروری است. 
توجه  با  داد؟  پیشنهاد  اصولی  و  معرفتی  اختالفات  این  برای کاهش  راه کارهای عملی می توان  چه 
به تعریفی که از گفتمان ارائه شد باید اذعان کرد که گفتمان در بستر تعامل و دیالوگ مشترک صورت 
می گیرد و این تعامل مشترک نیاز به یک سری نقاط مشترک و مورد وفاق همگانی دارد. این وفاق بر سر 
مسائل و ارزش های مشترک شکل می گیرد. امر به معروف با کارکردهایی که برای آن ذکر شد می توانند 
فصل مشترک در گفتمان باشد تا از این طریق هم به وحدت گفتمانی کمک کرده و هم در راستای پیشبرد 

این مهم، وفاق بر سر مسئولیت اجتماعی امر به معروف حاصل آید. 
2-3. تمرکز بر کاهش آسیب های اجتماعی

 از دیگر آسیب های جدی این حوزه در رابطه با امر به معروف تمرکز بر معروف ها و منکرهایی است 
که نه در اولویت آسیب های اجتماعی و فرهنگی هستند و نه درمان دائم و راه کاری اساسی به حساب 

راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با...
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می آیند. این تکیه بر مصداق های خاص باعث بی رغبتی فرهیختگان و عدم تمایل آن ها برای ورود به 
گفتمان است؛ اما با توجه به بسط معنایی و مصداقی که برای معروف و منکر قائل شدیم و اینکه منکر 
همه آنچه را که به وحدت و وفاق ملی،  فرهنگ بومی و دینی، انسجام اجتماعی و هنجارها و ارزش های 
تخصص  به  توجه  با  عملی  و  علمی  راه کارهای  می توان  می شود؛  شامل  را  است  آسیب رسان  اسالمی 
گروه های نخبه را تحت عنوان گفتمان امر به معروف انجام داد. به این معنا که منکر باید همه مصادیقی 
را در بر بگیرد که پایه های انسجام اجتماعی و فرهنگ اسالمی ایرانی را در معرض آسیب قرار داده و 
تبعات پرهزینه ای را برای جامعه به دنبال دارد. حال با توجه به این نکته می توان داعی و انگیزه دعوت 
نخبگانی به ایجاد یک گفتمان مشترک را نه فقط حفظ احکام تکلیفی فردی، بلکه حفظ حیات اجتماعی 
و پایداری و دوام آن در برابر انواع آسیب هایی دانست که در پیوستار تاریخی هر جامعه ای رخ می دهد 
و این وظیفه اولی و بالذات عالمان و فرهیختگان آن جامعه است که با هم فکری و هم اندیشی هدایت 

فکری و معنوی جامعه را به عهده بگیرند. 
3- 3. کنش ارتباطی و ایجاد گفتمان مشترک

از توان سخن گفتن و عمل کردن برای برقراری  ارتباطی یعنی هم کنشی دو فاعل برخوردار  کنش 
روابط دوسویه که تالش می کنند درباره وضعیت کنش و برنامه های خود به تفاهم برسند و از این طریق 
کنش های خود را هماهنگ کنند. )کنش ارتباطی؛ مفاهیم بنیادی کنش،  صص 10. 13( در پژوهش هایی 
که در این باب صورت گرفته این نتیجه حاصل شده است که هر چه میزان ارتباط افراد در گروه های نخبه 
بیشتر باشد، ارتباط گفتمانی در نزد آن ها نیز بیشتر خواهد شد. )بررسی عوامل مؤثر بر وحدت نخبگان 
نهادی نخبگان سیاسی  پژوهشی دیگر که در زمینه ی وفاق  در حوزه فرهنگ،  صص 129 -158( در 
انجام شده است این نتیجه حاصل شده که هر چه کنش ارتباطی میان گروه های نخبه سیاسی باالتر باشد 
وفاق میان آن ها نیز بیشتر می شود و هر چه کنش گفتمانی بین آن ها باالتر باشد وفاق به صورت ملموسی 
پایین می آید. )مطالعه تأثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی،  صص 43-76( این به این 
معنا است که افزایش ارتباط های اجتماعی و نه لزومًا علمی و کاری، افزایش گفتمان را در بین گروه های 
نخبه در پی دارد اما به همان دلیل اختالف های نظری میان گروه های مختلف نخبگانی، تمرکز بر گفتمان 
و امید به حصول نتیجه را کاهش می دهد. می توان این نتیجه را گرفت که در کنار کنش ارتباطی صورت 
مسائل  اهم  از  که  موضوعی  به مثابه  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  محوریت  بر  گفتمانی  کنش  گرفته،  
اجتماعی و دینی است،  خود باعث انسجام و ایجاد وفاق معرفتی می شود و برآیند این ارتباط و گفتمان 

همان چیزی است که به دنبال آن هستیم. 
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4. نتیجه گیری
جامعه انسانی همیشه دستخوش حوادث و دگرگونی هایی است که گاه منجر به رشد و باروری جامعه 
می شود و گاه آن را به پرتگاه سقوط و اضمحالل می کشاند. جامعه اسالمی و دینی نیز از این جکم مستثنا 
نیست و تا سازوکار و برنامه ای جهت حفظ جامعه از درگیر شدن به منکرات و آسیب های ناشی از آن 
نباشد،  جامعه اسالمی شیرازه و قوام دینی بودن خود را به مرور از دست می دهد. این سازوکار در قالب 
وظیفه ای به نام امر به معروف و نهی از منکر در شریعت مطرح گردیده است و خداوند سازوکارهایی 
باشد و  برقرار  تا ضمانت دینی بودن جامعه  برای نحوه اجرا و مدیریت آن جعل و تشریع نموده است 
ازجمله  تکلیف ساخته است.  این  مراتب و سطح،  مخاطب  در  تفکیک  با  را  اجتماعی  همه گروه های 
به  را  جامعه  فرهنگی  و  فکری  هدایت  سکان دار  که  هستند  نخبگانی  گروه  اجتماعی،   گروه های  این 
عهده دارند. لذا ضروری است تا این گروه به گفتمان امر به معروف ورود تخصصی کند و با طرح تئوری ها 

و نظریه های علمی،  برنامه ای برای اجرا و مدیریت این وظیفه ارائه نماید. 
اما در ایجاد گفتمان میان گروه های نخبه موانعی وجود دارد که به تفاوت در دیدگاه ها،  نسبی انگاری 
معرفتی و عدم درک متقابل و نیز تفاوت در جایگاه و نقش اجتماعی آن ها بازمی گردد. از طرفی می توان با 
توسعه در مفهوم معروف به همه آنچه به انسجام اجتماعی در ذیل کلمه توحید و وحدت کلمه می انجامد 
و منکر به هر آنچه به جامعه و وحدت و انسجام آن آسیب رسان است افق های گفتمان را توسعه داد و از 
طرف دیگر با طرح گفتمان امر به معروف و نهی از منکر با عنوان مهم ترین ابزار برای کنترل اجتماعی و 
درونی کردن ارزش های اسالمی اجتماعی،  وحدت و وفاق در میان گروهای نخبه ایجاد نمود تا این افراد 

بنا بر مسئولیت اجتماعی خاصی که خداوند بر گردن آن ها نهاده است،  ایفاء وظیفه نمایند. 

5. پیشنهادها
1. دعوت نخبگان جامعه برای ایجاد گفتمان امر به معروف نیاز به قبوالندن ضرورت اجرایی امر به 
معروف و نهی از منکر را دارد و این تبیین ضرورت نه فقط به عنوان واجبی فقهی، بلکه ازاین جهت است 
که امر به معروف بهترین ابزار برای درونی کردن ارزش ها و هنجارها و نهی از منکر ابزار کنترلی راهبردی 

جهت حفظ هنجارهای اسالمی است. 
2. دعوت نخبگان به ارائه برنامه و راه کار عملی برای تشکیل گروه هایی که خود مردم متصدی امر 
آن هستند. این کار تکیه بر توان حکومتی برای ورود مستقیم به مقوله امر به معروف را کاهش می دهد و 
با حمایت فکری طبقه نخبه، سازوکارهای ایجاد این گروه ها برای نظارت همگانی مردمی بر معضالت 

راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با...
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اجتماعی و کاهش آسیب های آن،  طراحی می شود. همانند تشکیل گروه های نظارتی برای حمایت از 
کودکان کار، حمایت از فرزندان طالق، نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در عرصه فرهنگ و... در 
حقیقت هدف از ارائه برنامه و راه کار توسط این گروه،  کشاندن مردم به عرصه نظارت همگانی و دعوت 
از همه برای کنترل هنجارهایی است که برای جامعه دینی حیاتی و ضروری است. این برنامه،  عالوه بر 
ترغیب نخبگان به همسویی فکری در کاهش آسیب های اجتماعی و حرکت برای گفتمانی واحد و با 
توجه به همان نکته ای که درباره توسعه مفهومی و مصداقی معروف و منکر ذکر کردیم،  مسئولیت های 
به  تبدیل  را  نظارت رسمی حکومتی  نقش  و  کرده  معرفی  آحاد جامعه  برای همه  را  اجتماعی جدیدی 
و  در جامعه محبوبیت  که  باشد  از سوی کسانی  برنامه  این  اگر  طبعًاً  مردمی می کند.  نظارت همگانی 
جایگاه اجتماعی باالیی دارند و نظیر چهره های فرهنگی و عالمان دینی جزء گروه های مرجع جامعه 

هستند،  پذیرش و دریافت آن برای تودههای مردمی آسان تر و گواراتر خواهد بود. 
بستر  در  را  و علمی  فرهنگی  نخبگان  میان شبکه  ارتباط  که  تشکل هایی  و  کارگروه ها  تشکیل   .3
ارتباط عاطفی و دوستانه برقرار کند تا با برقراری روند ارتباط عاطفی و دوستانه، پیامدهای اختالفات 
نظری و التهاب های ناشی از تفاوت در مبانی و روش های فکری در میان آن ها کاهش یافته تا گفتمان امر 
به معروف و نهی از منکر در افق مشترک این گروه ها شکل بگیرد. به عبارتی، وظیفه ارگان های حمایتی 
و متولی ایجاد گفتمان نخبگانی،  آماده سازی این بستر برای جذب فرهیختگان فرهنگی و عالمان دینی 

است. 
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واجب فراموش شده در قلم پژوهش گران؛ تحلیل محتوای کمی مقاالت چاپ 
شده در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

مهدی حامدی1

چکیده
نظارت اجتماعی که در فروع اسالمی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد 
می شود در ظهور، استمرار و عدم فروپاشی جوامع و تمدن ها مؤثر است و ضامن بقای 
اسالم به عنوان تمدنی فراگیر خوانده می شود. تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای 
مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر 
در طی یک دهه انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوای کمی بود 
و 33 مقاله منتخب با موضوع مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد،  از 
سال 1385 تا 1388 هیچ مقاله ای با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در نشریات 
علمی چاپ نشده است. همچنین مشخص شد،  23 نشریه مختلف مقاالتی با موضوع 
امر به معروف و نهی از منکر را در طی 8 سال چاپ کرده اند. برای رشد کمی در زمینه 
چاپ مقاالت در مورد این فریضه الهی پیشنهاد می شود یک نشریه علمی تخصصی راه 
اندازی شود تا به صورت تخصصی در حیطه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کند. 

واژه های کلیدی
امر به معروف،  نهی از منکر، تحلیل محتوا.

Hamedi-m@mashhad.ir 1. دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری منطقه شش مشهد مقدس؛
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 مقدمه
نظارت اجتماعی که در فروع اسالمی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد می شود در 
ظهور، استمرار و عدم فروپاشی جوامع و تمدن ها مؤثر است و ضامن بقای اسالم به عنوان تمدنی فراگیر 
خوانده می شود. بنابر آموزه های دینی درباره دو اصل امر به معروف و نهی از منکر،  می توان گفت که 
اسالم با نگرشی جامعه گرآیانه می خواهد همه افراد جامعه اسالمی به گونه ای تربیت شوند که در برابر 
یکدیگر مرتبط  به  افراد جامعه  دنیا و آخرت  زیرا مصالح و سعادت  یکدیگر احساس مسئولیت کنند؛ 
از منکر مهم ترین سازوکار اسالم  نهی  به معروف و  امر  )برا دران و موسوی شوشتری،  1393(.  است 
برای جامعه پذیری است. کارکرد امر به معروف و نهی از منکر تداوم ارزش ها و هنجارهای حاکم بر 
را در هدایت  آیه 104 مسئولیت های مسلمانان  جامعه است. خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران 
یکدیگر، به ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که مسئولیت رهبری و تبلیغ آرمان های اسالم را بر عهده 
دارند،  خاطرنشان کرده است. حضور مستمر دین در زندگی اجتماعی در قالب فرهنگ مستلزم اعمال 
و  دینی  فرهنگ  کردن  درونی  است.  مؤمنان  گروه  میان  اجتماعی  کنترل  و  اجتماعی شدن  فرایندهای 
والیت مؤمنان از جمله،  عوامل نهفته در بطن دستور به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. در 
نگاه شهید مطهری،  امر به معروف و نهی از منکر با عالقه ی مؤمنان به سرنوشت یکدیگر و محبت آنان 

به همدیگر مرتبط است )یوسف زاده،  1392(. 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  به این موضوع به خوبی توجه شده و از سه بعد به اجرای 
فریضه نگریسته شده است. در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: دعوت به خیر و امر به معروف 
و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،  دولت نسبت به مرم 
و مردم نسبت به دولت )جوان آراسته،  1392(. خدای متعال در آیه114 آل عمران از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر با عنوان صالحان یاد کرده است .پس امر به معروف و نهی از منکر با اصالح در جامعه 
در ارتباط است. در آیه 114 سوره نساء نیز سخن از امر به معروف و اصالح بین انسان هاست .کسانی 
که امر به معروف و نهی از منکر می کنند نقش مصلحان را ایفا می کنند. ساخت بقای جامعه ی دینی تنها 
با فرهنگ پذیری دینی )دعوت به خیر( و جامعه پذیری دینی )امر به معروف( و نظارت اجتماعی دینی 

)نهی از منکر( ممکن است )یوسف زاده، 1392(. 
بلکه  پاست  نو  و  تازه  اثری  بگوئیم  که  نیست  تازه ای  مقوله  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مسئله 
پشنوانه ای بس عظیم از جمله اسالم ناب محمدیa را دارا است،  اهمیت و ارزش فراموش شده ای که 
این امر مهم در خود دارد و در تمام طول تاریخ اسالم در ایجاد امنیت و پیش گیری از وقوع جرائم تأثیرگذار 
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از منکر،  حساب محیط سازی  به معروف و نهی  بوده است. شهید بهشتی عنوان می کند: حساب امر 
آوردن  به وجود  انسان ها  در  نهفته  استعدادهای خیر  پرورش سالم و صحیح  برای  است،  محیط سالم 
)جمشیدی و همکاران،  1388(. به طور قطع باید گفت که آئین اسالم تنها آئینی است که نگاهی کالن 
و جامع در عین حال ظریف و منعطف به مسئله امر به معروف و نهی از منکر داشته و از زوایا و مناظر 
گوناگونی مقوله نظارت همگان و مشارکت عمومی مردم را احیاء و اجرای ارزش های انسانی و دینی را 
مورد مداقه قرار داده است و هیچ کیش و آئین دیگری تا این اندازه به مقوله امر به معروف و نهی از منکر 
نپرداخته است. کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر: از جمله امتیازات دین مبین اسالم،  تبیین دقیق 
فلسفه احکام الهی است که این امر به صورت روشن و گویا هم در قرآن و هم در احادیث اسالمی بروز 
یافته است که از رهگذر آشنایی با آن،  هر محقق و غیر محققی می تواند حکمتی را بازیابد که این حکمت،  

بیانگر علت تشریع و وضع احکام و وقوانین بوده است )دستک،  1394(. 

مبانی نظری امر به معروف و نهی از منکر
امر دارای دو معنی است: الف( بمعنای کار و جیز،  در این معنا به صورت امور جمع بسته می شود 
و فصل و صفت از آن مشتق نمی گردد. ب( بمعنای دستور و فرمان و برانگیختن به چیزی،  اگر به این 
معنا باشد، جمع آن اوامر است و فعل و صفت از آن مشتق می گردد. نهی، به معنی بازداشتن و منع کردن 
از چیزی است. معروف واژه ای است عربی از ریشه َعَرف بمعنی شناختن و نامی و دانسته آمده است. 
منکر یعنی کار زشت، منکر یعنی آنچه در آن رضای خدا نیست. سخنی،  گفتاری، عملی،  کرداری که بر 

خالف خشنودی خداست منکر است و در مقابل آن معروف است )هاشمیان فر و محمدیان، 1391(. 
حاصل بررسی منابع لغت و تفسیر این است که معروف و منکر جزئی از دو مفهوم وسیع تر نیک و 
بد )خیر و شر( به عنوان زیربخشی از مفاهیم اخالقی- دینی در فرهنگ اسالمی هستند. امروزه کارهایی 
که نیکی یا زشتی آن ها توسط عقل یا شرع شناخته شده باشند،  به ترتیب معروف و منکر نامیده می شوند. 
به هر حال، معروف می تواند ریشه در فطرت، عقل و دین داشته باشد و در نگاهی دیگر، البته با کمی 
آنچه فطری، معقول، عادالنه و دینی  به  امر  بدین روی،   نیز دارد.  با عدالت  ارتباط جانشینی  تسامح،  
باشد، در حقیقت،  امر به معروف است. پیام های فطری جذابیت ذاتی دارند و پذیرش آن ها برای کسانی 
که دلشان هنوز زنگار نگرفته مطلوب و آسان است. به همین علت ادیان الهی بر اساس فطرت بنا نهاده 

شده و مخاطب ادیان الهی همواره فطرت پاک انسان هاست )یوسف زاده، 1392(. 
پس از شناخت اجمالی معنای امر،  نهی، معروف و منکر جای آن است که معنای عبارت امر به 

واجب فراموش شده در قلم پژوهش گران؛ تحلیل محتوای کمی...
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معروف و نهی از منکر را مورد دقت قرار دهیم؛ فقید بزرگ شهید ثانی در توضیح مفهوم و معنای فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر فرموده است: امر به معروف وادار کردن دیگران به پیروی از اوامر پروردگار 
است، به زبان باشد یا به عمل و نهی از منکر،  مانع شدن از انجام گناهان است،  آن هم به زبان باشد و 

عمل )هاشمیان فر و محمدیان، 1391(. 
برترین  جزء  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  رحم،  صله  و  خدا  به  ایمان  از  بعد   aاکرم پیامبر 
اعمال در نزد خدا ذکر نمودند و بیان فرمودند که هر کس به انجام این دو عمل مبادرت ورزد،  جانشین 
از  نهی  و  معروف  به  امر   .)1391 رخشنده نیا،   و  اجداد  )حسینی  است  زمین  روی  در  رسولش  و  خدا 
منکر از آموزه های اصیل دین اسالم است. راه رستگاری هر نظام عقیدتی بر پایه باید ها و ترک نیایدها 
است )مشیدی و اصغری باقوت،  1391(. امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرایض رکنی و اساسی 
 b معصومین  ائمه  روایات  در  هم  و  شده  وارد  بیشماری  آیات  هم  آن  درباره  که  است  اسالم  مکتب 
جایگاه و منزلت خاصی دارد )اخوان کاظمی،  1390(. صاحب وسائل الشیعة در باب«استحباب امر به 
معروف«حدیثی از امام صادقA آورده که طبق آن اقدام به امر به معروف دست کم دارای سه شرط 
مردم  برای  را  معروف  بتواند  باشد  داشته  دوست  که  هر  که  نیست  اذن. چنین  و  قدرت  رغبت،   است: 
بشناساند؛ زیرا همگان بر این امر قدرت ندارند و اگر هم قدرت داشته باشند،  اذن چنین کاری ندارند 
)یوسف زاده، 1392(. فقها،  سه مرحله برا امر به معروف و نهی از منکر بر شمرده اند مرحله اول شامل 

امر و نهی قلبی،  مرحله دوم امر و نهی زبانی و مرحله سوم امر و نهی عملی )جوان آراسته،  1391(. 
در آیه 41 سوره حج:  خداوند یکی ازویژگی های حکومت صالحان، انجام امر به معروف و نهی از 
به معروف و  امر  آیات وجود دارد: در یک دسته،   این فریضه دو دسته  منکر عنوان شده است. درباره 
نهی از منکر به عنوان تکلیف و فریضه یکایک افراد آمده است و در دسته دوم،  به عنوان وظیفه و نهادی 
است که بر دوش حاکمیت و مدیریت جامعه اسالمی قرار دارد. در دسته اول آیات،  امر به معروف و 
نهی از منکر را مانند سایر فرایض همچون نماز و زکات قرار داده که بر همگان واجب است؛ این همان 
تکلیف عمومی،  امر به معروف و نهی از منکر است که مکلف به این تکلیف مانند بقیه ی فروع دین،  آحاد 
مسلمانان است. در دسته دوم از آیات،  امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه ی حکومتی 
در  باید  که  نهادی  به عنوان  و  داده شده  قرار  اسالمی  مدیریت  و  بر دوش حاکمیت  و مسئولیت کالن 
حکومت اسالمی برپا شود و مجموعه ای متکلف و عهده دار انجام مسئولیت اقامه ی معروف و نهی از 
منکر شوند. در تاریخ ایران و اسالم،  اجرای سازمان یافته ی امر به معروف و نهی از منکر با عنوان حسبه 
درهم آمیخته و موقعیت واالیی داشته است. با تجلی حکومت اسالمی به رهبری زعامت ولی فقیه زمان، 
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امر به معروف و نهی از منکر روحی تازه یافت )اخوان کاظمی،  1390(. 
کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دینی

از ابعاد مختلفی می توان به نقش و کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دینی نگریست که 
از این بین سه کارکرد اصلی آن عبارتند از:

1( کارکرد تربیتی- معنوی: بی شک یکی از کارکردهای مؤثر امر به معروف و نهی از منکر را 
می توان در جنبه های تربیتی و روانی اثرگذار بر خود آمرین به معروف و ناهیان از منکر در طول دوران 
اجرای این فریضه بزرگ برشمرد؛ زیرا این دسته از افراد جامعه که به عنوان ناظران و حافظان نیز به طور 
دقیق و کامل، از التزام عملی خاصی از انجام معروفات و اجتناب از منکرات در درون و رفتار خویش 
مراقبت  و  گفتار خویش مواظبت  و  اعمال  بر  دیگران  از  پیش تر  و  بیشتر  دیگر،   از سوی  و  کنند  ایجاد 
نمایند تا از رهگذر آن،  بتوانند بر دیگران نیز نظارت نموده و آنان را از منکرات بازدارند. لذا همین خود 
نظارتی، باعث نوعی سازندگی روحی و اثربخشی قهری در گروهی از مؤمنان می  شود. عالوه بر کارکرد 
تربیتی،  این فریضه از جنبه و کارکرد معنوی نیز برخوردار است،  انسانی که از روی اخالص و تکلیف 
دینی به امر به معروف و نهی از منکر قیام می نماید،  در حقیقت به مقام خالفت الهی رسول خدا a و 
نیز جانشینی قرآن در روی زمین نائل آمده و چنین احساس پاک و مسئولیت خطیری که از رهگذر اقامه 
این وظیفه شرعی نصیب آمر به معروف و ناهی از منکر می شود،  ذاتًا در تزکیه نفس و تهذیب درون وی 
اثرات سازنده ای به همراه خواهد داشت و طبعًا موجبات ارتقاء معنوی و اجر اخروی وی خواهد گردید 
)دستک،  1394(. از نگاهی دیگر نیز قرآن کریم امر به معروف و نهی از منکر را در کنار فرایضی همچون 
نماز و زکات قرار داده که بر همگان واجب است؛ این همان تکلیف عمومی است که بنده را در مسیر 
رشد اخالقی و معنوی به پیش می برد. آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان اینکه مسائل اخالقی در 
جامعه امروز وضعیت نگران کننده یافته و مورد هجوم دشمنان از راه های مختلف سایت ها و ماهواره ها 
شده است؛ علت عمده این مسئله را نداشتن متولی خاصی برای مسائل اخالقی در جامعه دانسته اند 
و خواستار ایجاد فوری وزارت یا مؤسسه امر به معروف و نهی از منکر شدند )اخوان کاظمی،  1390(. 

2( کارکرد سیاسی و امنیتی: یکی از مهم ترین کارکردها و آثار فوق العاده انجام فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر،  کارکرد سیاسی آن است که از یک سو باعث اتحاد و انسجام همه آحاد جامعه ایمانی 
در برابر دشمنان دین شده و موجبات تقویت و تثبیت بنیه اعتقادی و دفاعی مرزهای اسالمی را به همراه 
خواهد داشت و از سوی دیگر،  عامل ربونی و ذلت جبهه استکبار و به تبع آن،  تضعیف و ناامیدی هر 
چه بیشتر آنان را فراهم خواهد آورد )دستک،  1394(. همچنین حضرت علیA یکی از آسیب های 
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موسوی  و  دران  )برا  کردند  عنوان  جامعه  بر  ناصالح  افراد  شدن  حاکم  را  منکر  از  نهی  ترک  اجتماعی 
شوشتری،  1393(. 

3( کارکردهای اقتصادی، مدیریتی و عمرانی: بر خالف نظر نادرست برخی از عامه مردم که امر 
به معروف و نهی از منکر را تنها منحصر و محصور در یک سلسله مسائل عبادی محدود می دانند و 
یا برخی دیگر که آن را،  تنها یک واجب دینی با رویکرد اخالق فردی می پندارند، باید اذعان نمود که 
اساس آموزه های جامعه اسالمی نظام نظارتی امر به معروف و نهی از منکر،  از یک جامعیت و انسجام 
کامل فردی و اجتماعی در خوری برخوردار است که میدان های گسترده ای از شئون مختلف زندگی آحاد 
را  امنیتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی و حتی  اعتقادی،  فرهنگی،  از اخالقی،   اعم  جامعه اسالمی 
دربرمی گیرد و در یک یا چند حوزه خاص محدود نمی شود. از همین روی،  اجرای دقیق و به هنگام این 
فریضه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر اقتصاد و معیشت و نیز درآمدها و حتی عمران و آبادانی جوامع 

انسانی تأثیرگذار و غیرقابل انکار است )دستک،  1394(. 

انقالب اسالمی و امر به معروف و نهی از منکر
امام خمینیv، رهبر کبیر انقالب اسالمی، از ابتدا به موضوع نظارت و ضرورت اجرای فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر آن هم در قالب سازمان و اداره ای مستقل،  عنایت بسیار ویژه ای داشتند و با 
فراست و هوشمندی ویژه خویش، اهمیت این امر مهم را به وضوح احساس می کردند و به همین خاطر، 
از اولین روزهای پس از پیروزی انقالب اسالمی به فکر تشکیل سازمان مستقلی برای این منظور بودند. 
در همین راستا،  امام راحل در تاریخ دهم اسفند ماه 57، یعنی بیست روز پس از پیروزی انقالب،  طی 
یک سخنرانی در مدرسه فیضیه تشکیل دایره امر به معروف و نهی از منکر را بشارت داد. در همین مسیر 
در سال 1358 ایشان به شورای انقالب اسالمی طی حکمی تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر 
را دستور دادند. البته باید گفت که این دستور هیچ زمان اجرایی نشد و تا بحال نیز عدم اجرا شدن دستور 

ایشان در هاله ای از ابهام باقی مانده است )جوان آراسته،  1392(. 
آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان اینکه مسائل اخالقی در جامعه امروز وضعیت نگران کننده 
یافته و مورد هجوم دشمنان از راه های مختلف سایت ها و ماهواره ها شده است؛ علت عمده این مسئله را 
نداشتن متولی خاصی برای مسائل اخالقی در جامعه دانسته اند و خواستار ایجاد فوری وزارت یا مؤسسه 

امر به معروف و نهی از منکر شدند. 
یکی از بهترین تحلیل ها و ارزیابی ها درباره پیشنهاد امام راحل مبنی بر تأسیس وزارتخانه و یا دایره 
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مستقلی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر،  توسط شاگرد ایشان عالمه شهید مطهری 
صورت گرفته است و استاد در خالل مصاحبه ای که متعاقب پیشنهاد امامv انجام شده و در کتاب 
پیرامون جمهوری اسالمی به چاپ رسیده است، دیدگاه های خود را در این زمینه بیان نموده اند. ایشان 
اگر  یعنی  باشد  وزارت  اگر  نیست؛  معروف  به  امر  وزارت  دادند،   دستور  راحل  امام  آنچه  داشتند،   بیان 
بودجه  از  و  باشد  به دولت  وابسته  اینست که دستگاهی  معنایش  بگذاریم،  بخواهیم  را وزارت  اسمش 
دولت هم استفاده بکند و قهرًا تحت مقررات و ضوابط دولتی باشد و زیر نظر نخست وزیر وقت و وزیری 
که از ناحیه نخست وزیر تعیین می شود باشد بلکه مقصودشان یک مؤسسه مستقل و وابسته به روحانیت 
است و این نظریه بر اساس نظریه دیگری است که ایشان درباره روحانیت دارند که روحانیت باید مستقل 
بماند،  همچنان که در گذشته مستقل بوده است و نهضت هایی که روحانیت کرده به دلیل مستقل بودنش 

بوده است )اخوان کاظمی،  1390(. 

سیر تطور امر به معروف و نهی از منکر در انقالب اسالمی
به حق باید امام راحلv را احیاگر امر به معروف و نهی از منکر در سده معاصر دانست که در عمل 
و قول به احیاء آن همت گماشتند. کتاب کشف االسرار امام خمینی نمونه بارزی از عمل ایشان به این 
واجب الهی محسوب می شود و حرکت عظیم انقالب اسالمی نیز مصداق روشنی از اقدام ایشان به این 
فریضه الهی است. امام با نگرش وسیعی که به این موضوع داشته اند و آن را فراتر از چند پند و تذکر 
خصوصی و در موارد محدود و جزئی می دانسته اند. ایشان در آثار فقهی خود و در تمامی دستورات و 
فرامین انقالب، و سپس در جمهوری اسالمی به احکام و لوازم امر و نهی ملتزم و موارد ضروری را به 
مردم و سردمداران گوشزد می کرده اند )اخوان کاظمی،  1391(. صبغه ی حکومتی امر به معروف و نهی 
از منکر که نیازمند فعالیتی سازمان یافته،  تشکیالتی و منسجم است. امام خمینیv از آغاز پیروزی 
انقالب اسالمی به فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر عنایت خاصی داشته و در فکر تشکیل سازمان 
مستقلی برای این منظور بودند. طرح موضوع وزارتخانه مستقل برای مدیریت بر انجام این واجب الهی 
و حکم تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقالب از سوی امامv، بیانگر اهمیت 
بخشی بیش از حد ایشان به این موضوع بود و جالب اینجاست که از همان ابتدای انقالب اسالمی،  طرح 

یاد شده نظر برخی از صاحب نظران را به خود جلب نمود )اخوان کاظمی،  1390(. 
با درایت و تدبیر رهبر کبیر و فقید  از انقالب اسالمی در بهمن 1357، از اولین اقداماتی که  پس 
انقالب،  انجام شد،  فراهم کردن زمینه های تدوین قانون اساسی بود. یکی از آسیب هایی که به صورت 
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تا جایی که در منظر  جدی،  جامعه اسالمی را دچار بحران می سازد، قلب حقایق و واقعیت ها است. 
بسیاری از افراد و به تعبیر دیگر، در جریان عمومی جوامع،  جای منکر و معروف،  عوض شده و به دنبال 
آن با کثرت ظهور منکرات و ترک معروف ها،  به جای امر به معروف،  به منکر ستور داده شده و در مقابل،  

افراد از انجام معروف و کارهای پسندیده باز داشته می شوند )همایون و مطهری نیا،  1388(. 
در بند یک اصل سوم قانون اساسی،  دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف می کند تا همه امکانات 
خود را در خصوص ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با 
کلیه مظاهر فساد و تباهی به کارگیرد. در سال 1372 ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر با فرمان 
رهبر معظم انقالب و به ریاست آیت الله جنتی تأسیس شد و در نیروی مقاومت بسیج نیز مرکز اجرایی 
امر به معروف و نهی از منکر آغاز به کار کرد. طرح امر به معروف و نهی از منکر با امضای 103 نفر از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خردادماه سال 1389 و یک فوریت آن با رأی 172 نماینده مجلس 

به تصویب رسید )جوان آراسته،  1392(. 
معروف  به  امر  اجرایی  مرکز  و  احیاء  ستاد  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدهای  با  اخیر،  سال های  طی 
بر  از منکر در مجلس،  به معروف و نهی  امر  را مانند تشکیل فراکسیون  از منکر،  فعالیت هایی  و نهی 
پایی کارگاه های آموزشی این فریضه در تمامی استان ها،  ایجاد شورای فریضه ی مزبور در نهاد ریاست 
جمهوری و ستاد حفاظت و پیش گیری اجتماعی قوه ی قضائیه، اجرایی کردن منشور امر به معروف و 
نهی از منکر،  یکسان سازی نظارت برحسن اجرای مصوبه حجاب و عفاف را سامان داد و با پیگیری های 
این ستاد،  عالوه بر برگزاری همایش های علمی توسط ستادهای استان های کشور،  طی بخشنامه ای از 
سوی معاونت اجرایی رییس جمهوری،  شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های دولتی 
ایجاد گردید. یکی از آخرین اقدامات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر،  اجرای آزمایشی طرح 

تذکر زبانی در چند شهر کشور است.)اخوان کاظمی،  1390(. 
همراه با سیر تطور فریضه امر به معروف و نهی از منکر تالش های بسیاری تاکنون برای تبیین نظری 
و اجرایی امر به معروف و نهی از منکر از سوی محققان انجام شده است. نمونه این تالش ها را می توان 
در پژوهش های مربوط به تبیین اهمیت،  ضرورت و جایگاه،  آسیب شناسی،  شیوه های اجرایی، تبعات 
دولتی شدن امر به معروف و نهی از منکر،  مطالعات روش شناختی، تعامل امر به معروف و نهی از منکر 
با فطرت، مبانی و موانع جامعه شناختی امر به معروف و نهی از منکر،  امر به معروف و نهی از منکر با 

تأکید بر حقوق شهروندی )تقوی،  1391(. 
امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت همگانی و متقابل در جامعه اسالمی است و احیاء روح امر 
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به معروف و نهی از منکر ضامن سعادت و پیشرفت و توسعه و ترقی و تکامل و فالح است. پیامبر اسالم 
درباره اهمیت و نقش روش در امر به معروف و نهی از منکر فرموده اند: هر که امر به معروف می نماید باید 
یبا و با روش معروف باشد. شهید مطهری در یادداشت خود درباره اثر  امر او به معروف با شیوه خوب و ز
گاهی ما مردم احیانًا نهی از منکر به صورت منکر بزرگ در آمده  اقدامات جاهالن نوشته است: در اثر ناآ
است. همان طور که درباره آزادی گفته شده است ای آزادی چه جنایت ها به نام تو نشد، باید گفت ای نهی 
از منکر چه منکراتی که به نام تو نشد. توفیق در امر به معروف و نهی از منکرنیازمند برنامه ریزی و طرح 

و نقشه عملیاتی و منطق و خردورزی است.)جواهری، 1393(. 
پیرامون ماست. در مجموع  از مفاهیم  به  شناختی روشن تر  برای رسیدن  فعالیتی منسجم  پژوهش 
پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است. شخصی که به 
شیوه های گوناگون پژوهش می  کند، پژوهش گر )محقق( نامیده می شود. پژوهش گر فردی است که با 
روش های علمی، در صدد رسیدن به  شناختی تازه از مسائل و مفاهیم گوناگون است. او با استفاده از 
ابزارهای گوناگون به مشاهده دقیق تر و عمیق تر پدیده های پیرامون خود می پردازد. پژوهش گر با نگاهی 
راه کارهای  بهترین  ارائه  و  رفع مشکالت جامعه  برای  و  می نگرد  پیرامون خود  به  موشکافانه  و  نقادانه 
عملی، اطالعات موثقی در اختیار متولیان امور می گذارد .در این راستا،  پژوهش گران هر جامعه ای وظیفه 
دارند تا برای مسائل هر جامعه ای از طریق روش ها و رویکردهای علمی راه حل های مناسب و سازگار 

با جامعه را مهیا کنند. 
شکی نیست که تحقیق و پژوهش علمی در اسالم اهمیت بسیار فراوانی دارد و پرواضح است که 
افکار،  اندیشه ها و آثار محققان و پژوهش گران هر جامعه زیر ساخت های علمی آن جامعه را تشکیل 
داده، بناهای علمی و نتایج عملی و تجربی فراوانی به همراه دارد. از این رو،  اگر محققان و پژوهش گران 
علمی  زیر ساخت های  کنند؛  همراه  پژوهشی خود  مسائل  با  را  اخالقی  پسندیده  و  ارزش های خوب 
امور غیر ارزشی و غیر  با  ناکرده  نتایج مثبت و همیشگی خواهند داشت و اگر خدای  اثرات و  جامعه 
اخالقی همراه شوند؛ نتایج منفی و ناپسند به دنبال خواهند داشت؛ به همین جهت در این یادداشت به 

برخی از آموزه های اخالقی اسالم درباره پژوهش اشاره می شود. 

سؤال پژوهش
در ذیل ماده 16 از قانون حمایت از آمرنان به معروف و ناهیان از منکر 12 بند آورده شده است که 
در این میان بند 8 این ماده به طور مستقیم به آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی 

واجب فراموش شده در قلم پژوهش گران؛ تحلیل محتوای کمی...
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از منکر و ترویج گسترش فرهنگ اشاره دارد. مطالعه روش مند از سوی علما،  پژوهش گران و صاحب 
نظران از دیرباز مورد نظر بوده هر چند تا به حال حق این فریضه الهی به طور کامل ادا نشده و گواه بر 
با کمی جستجو در  این زمینه است که  این مطلب تعداد کتاب ها نوشته شده و مقاالت چاپ شده در 
پایگاه اینترنتی کتابخانه ملی تنها به 347 رکورد عنوان کتاب با موضوع امر به معروف و نهی از منکر رو 
به رو می شوید. با این حال بررسی کمی و کیفی تحقیقات انجام شده در این زمینه می تواند نویدبخش 
تا با بهره گیری از روش تحلیل  تشخیص کم و کاستی ها باشد. از این رو تحقیق حاضر درصدد است 
محتوای کمی به مطالعه مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر علمی کشور در یک بازه زمانی 10 ساله 

بپردازد و به سؤاالت زیر پاسخ دهد. 
1. وضعیت کمی و فراوانی مقاالت چاپ شده در نشریات علمی در بازه زمانی تحقیق به چه صورت 

است؟ 
2. سهم هر یک از نشریات علمی کشور در چاپ مقاالت با موضوع امر به معروف و نهی از منکر 

چگونه است؟ 
3. پراکندگی جغرافیایی مقاالت چاپ شده با موضوع امر به معروف و نهی از منکر چگونه است؟ 

4. ویژگیهای مؤلفین مقاالت با موضوع امر به معروف و نهی از منکر به چه صورت است؟ 

روش تحقیق
تحلیل محتوا به منزله ی تکنیکی علمی عمدتًاً در قرن بیستم رایج شد. یکی از تعاریف اولیه و رایج 
تحلیل محتوا از برلسون است. به اعتقاد او در تحلیل محتوا،  ویژگی های ظاهری یک پیام را به شکل 
با توجه به عالقه خود می تواند  با توجه به نوع مطالعه و  عینی و نظام مند توصیف می کنند. هر محقق 
نوع ویژه ای از تحلیل محتوا را برگزیند. تحلیل محتوا معمواًل به دو روش تحلیل محتوای کمی و کیفی 
تقسیم می شود و محقق باید بر اساس طرح موضوع و با توجه به نوع استفاده از تحلیل محتوا و روال به 
کارگیری آن در مطالعه،  از این دو نوع روش سود ببرد تا بتواند از سردرگمی و ابهام کاربرد میان دو روش 
دوری گزیند. کرلینجر تحلیل محتوای کمی را شیوه ی نظام مند،  عینی و کمی برای اندازه گیری متغیرها 
کمی  محتوای  تحلیل  در  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  روش  است.  کرده  معرفی  آن ها  تحلیل  و  تجزیه  و 
می تواند توصیفی یا توصیفی تحلیلی باشد. در تحلیل توصیفی، براساس نوع واحد تحلیل،  باید فراوانی 
موضوع مورد بررسی در مقوله بندی ها تعیین و شمارش شود و بر اساس آن نتیجه گیری به عمل آید. بر 
این اساس، تحلیل محتوای کمی باید از چهار ویژگی عینی بودن، منظم بودن،  آشکار بودن و کمی بودن 
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به شرح ذیل برخوردار باشد:
1. عینی بودن: ویژگی استفاده از قواعد و قوانین و روشن است؛ به گونه ای که اگر محققان دیگر، 
نظام مند   .2 می آورند.  دست  به  همسان  نتایجی  کنند،  تحلیل  دوباره  روش،   همان  با  را  محتوا  همان 
بودن: این ویژگی بیان کننده ی این مووع است که همه ی عناصر موجود در محتوا باید بر اساس واحد 
و مقوله هایی که برای بررسی در نظر گرفته شده اند،  تحلیل شوند و محقق نباید عناصری را از محتوا به 
دلخواه کنار بگذارد یا تنها برخی از عناصر را تحلیل کند. 3. آشکار بودن: در اینجا باید به متن یا پیام 
آشکار و روشن، توجه و از هرگونه استنباط شخصی و پیش داوری های فردی تحلیل گر جلوگیری شود. 
4. کمی بودن: این ویژگی،  تحلیل محتوا را از یک مطالعه ی معمولی جدا می سازد. بر پایه ی این ویژگی،  
تعداد در متن تکرار  به چه  از همه و  نمادهایی بیش  باید روشن کند چه کلمات،  مضامین و  تحلیل گر 

شده اند. )تحلیل محتوا( 
دیدگاهی جامع نسبت به پدیده  ها همیشه موجب بهتر دیده شدن نقاط ضعف آن ها شده است. داشتن 
تصویری کلی از پژوهش های انجام گرفته در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به فعاالن این حوزه 
به ویژه پژوهش گران و متولیان فرهنگی کمک می کند به طور دقیق تر از کمبودهای این فرضیه الهی در 

گاه شوند و درصدد رفع آن برآیند.  میدان تئوری آ
شکل )1( مراحل فرآیندی این تحقیق را تشریح می کند. انتخاب فاصله زمانی تصمیم اصلی در طول 
هر تجزیه و تحلیل محتوایی است. اگر فاصله زمانی مناسبی انتخاب شود تغییراتی که احتمال دارد در 

طول زمان رخ بدهد قابل مشاهده است )اسمیت و الکس1،  1993(. 
با در نظر داشتن این حقیقت،  در این پژوهش تجزیه و تحلیل محتوایی، در دوره 10 ساله انجام شده 
است. دوره تجزیه و تحلیل از سال 1385 تا 1395 ادامه داشته است و مجموعا 33 مقاله مورد بررسی 

قرار گرفته است.
انتخاب نمونه

پژوهش گران  از سوی  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  زمینه  در  روند چاپ مقاالت  منظور درک  به 
که مجموعی  مرکز  این  داده  پایگاه  در  و جستجو  دانشگاهی  اطالعات علمی جهاد  پایگاه  به  با رجوع 
از مقاالت چاپ شده در مجالت و نشریات دارای مجوز علمی و پژوهشی،  علمی تخصصی و علمی 
ترویجی را در خود جای داده با کلید واژه های امر به معروف و نهی از منکر مقاالت به 33 مقاله در این 

حیطه رسیده شد. 

1 Smith & Lux
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تعیین واحد تجزیه و تحلیل
یکی از اساسی ترین و مهمترین تصمیمات، مشخص کردن مبنای طبقه بندی است. در این تجزیه 
انتخابگر  است.  شده  انتخاب  تحلیل  و  تجزیه  منظور  به  واحدی  بعنوان  مقاالت  موضوعات  تحلیل  و 
عنوان و اطالعات مربوط به نویسندگان 33 مقاالت مشخص شده بعنوان نمونه تحقیق را برای تعیین 
مقوله های تحلیل مورد بررسی قرار داد. بدین منظور اطالعات مقاالت در یک دوره 10 ساله به ترتیب 

زیر گروه بندی شدند:
سال چاپ مقاله،  عنوان نشریه،  امتیاز نشریات،  نوع نشریه بر حسب زمان چاپ،  صاحب امتیاز،  

شهر محل انتشار،  تحصیالت نویسندگان،  سطح علمی نویسنده، تعداد نویسندگان
پایایی تحقق

توافقی  تصادفی  بر موردهای  و غلبه  تحقیق  پایایی  افزایش  برای  از شاخص کوهن  تحقیق  این  در 
استفاده شده است )رست و کویل1،  1994(. کوهن کاپا به طور کلی پایایی بین کدگذاری را می سنجد و 
نتایج کوهن کاپا به شاخص توافقی باالتر بین قضاوت های دوتایی منجر می شود. در این تحقیق کوهن 
کاپا 86% است که به سطح توافق کامل از 1 تزدیک تر است. این نتیجه نشان می دهد در پژوهش ابهام 

کمی وجود دارد. 
یافته ها

نتایج تجزیه و تحلیل مقاالت منتشر شده در یک دوره 10 ساله در زیر نشان داده شده است. بر این 
انتشار مقاالت  برای  بازه زمانی در نظر گرفته شده  اساس نمودار 1 نشان می دهد که در طی یک دهه 
در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اولین مقاله در سال 1388 منتشر شده و فروانی 4 موردی را در 
این سال نشان می دهد. همچنین مشخص شد،  بیشترین فراوانی مربوط به سال 1391 با 10 مورد مقاله 

منتشر شده است. 
نتایج آورده شده در نمودار 2 نشان می دهد که 23 نشریه مختلف مقاالتی با موضوع امر به معروف 

مقاله بیشترین فراوانی را در بین نشریات داشت. 
در ادامه نمودار3 نتایج مربوط به فراوانی دسته بندی مقاالت منتشر شده بر حسب امتیاز علمی به 

چاپ رسانده اند. 
 در نهایت نمودار 6 نتایج مربوط به فراوانی دسته بندی مقاالت بر حسب شهر را نشان می دهد. بر 

این اساس دو شهر تهران و قم هر کدام با 14 مورد چاپ مقاله بیشترین فراوانی را داشتند. 

1 Rust & Cooil
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براین  که  می دهد،   نشان  را  مقاالت  نویسندگان  تحصیلی  مدرک  وضعیت  نمودار7  نتایج  ادامه  در 
اساس معلوم شد 31 مورد مقاله از 33 مقاله موجود به وسیله پژوهش گرانی با مدرک تحصیلی دکتری 
نگارش شده است. همچنین 1 مورد مقاله توسط محققی با مدرک کارشناسی ارشد و 1 مورد نیز توسط 

محققی با مدرک کارشناسی نگارش شده است. 
نتایج مربوط سطح علمی نویسنده مسئول مقاالت در نمودار 8 مشخص شده است. بر این اساس 

مشخص شد،  بیشترین فراوانی مربوط به رتبه استادیاری با تعداد 16 مورد مقاله بود. 
نتایج منعکس شده در نمودار 9 مشخص می کند،  روند انتشار یک مقاله با موضوع امر به معروف و 
نهی از منکر چند نفر با هم همکاری داشته اند. براساس اطالعات نمودار 9 تعداد 19 مورد از مقاالت تنها 

با یک نویسنده انتشار داده شده است. 
نتایج آورده شده در نمودار 2 نشان می دهد که 23 نشریه مختلف مقاالتی با موضوع امر به معروف و 

نهی از منکر را چاپ کرده اند. براساس اطالعات زیر نشریه مطالعات انقالب اسالمی با 4 مورد

بحث و نتیجه گیری
از ویژگی های امت اسالمی و افراد با ایمان،  این است که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در 
این راه چشمداشتی جز اصالح جامعه و انجام تکلیف الهی ندارند. در این باره رسول خدا می فرمایند: 
همه کارهای نیک نسبت به جهاد در راه خدا، مانند قطره ای است در برابر دریای پهناور و همه کارهای 
نیک همراه با جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر قطره ای است در برابر دریای پهناور 
)هاشمیان فر و محمدیان، 1391(. از سویی دیگر جایگاه پژوهش در جامعه اسالمی تا آنجا باال رفته 
A عنوان شده که در روز قیامت قلم علما برتر از خون شهدا  که در حدیثی منتسب به امام صادق 
گاهی و تأثیرپذیری نسبت به ارزش ها و ضد  است )حسینی اجداد و رخشنده نیا، 1391(. بعالوه اینکه،  آ
ارزش ها در جوامع کنونی از مسیرهای متعدد و متنوعی به دست می آید. یکی از این مسیرها مطالب به 

تحریر درآمده از سوی نخبگان جامعه به ویژه پژوهش گران و نویسندگان است. 
بازه زمانی در نظر گرفته شده برای این تحقیق یک بازه 10 ساله بین سال های 1385 تا 1395 بود. 
در این بین مشخص شد طی این دوره ده ساله تنها 33 مقاله با محوریت امر به معروف و نهی از منکر 
تا 1388  بازه زمانی 1385  نتایج نمودار 1 مشخص شد در  به چاپ رسیده است. همچنین بر اساس 
هیچ گونه مقاله ای در این زمینه در نشریات دارای مجوز داخلی به چاپ نرسیده است. این نتایج برای 
موضوعی همچون امر به معروف که یکی از پایه های نظام اسالمی را شکل می دهد،  مصادق همان جمله 
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معروف مقام معظم رهبری یعنی واجب فراموش شده است. توجه از سوی مراکز دانشگاهی و حوزه های 
علمیه و نشر پژوهش های انجام شده در نشریات معتبر داخلی در سال های آینده می تواند در رفع حل 

این مشکل کارساز باشد. 
به  امر  موضوع  با  مقاالتی  مختلف  نشریه  عنوان   23 شد،   مشخص   2 نمودار  به  توجه  با  همچنین 
این  اینکه در زمینه  اول  بیانگر دو نکته است نکته  نتایج  این  از منکر را چاپ کرده اند.  معروف و نهی 
نشریات  اینکه  دوم  نکته  و  کند  را چاپ  مرتبط  پژوهش های  که  ندارد  نشریه مشخصی وجود  موضوع 
متعددی این فریضه را در اولویت چاپ خود قرار داده اند که این مسئله فرایند انتشار مقاالت در این حیطه 

را آسان تر کرده است. 
علمی  نشریات  به  مربوط  مقاالت  چاپ  فراوانی  بیشترین  که  ساخت  آشکار   3 نمودار  همچنین 
باید  نتایج قابل توجیه است اما  با توجه به تعداد بیشتر این نشریات این  پژوهشی بوده است. هر چند 
گفت برای رشد و توسعه در یک حیطه همیشه باید بین مقاالت ترویجی و پژوهشی تعادل برقرار باشد 
که این مسئله در این تحقیق دیده نشد. از این رو و با توجه به تعداد رکوردهای کتاب یعنی 347 مورد که 
در کتابخانه ملی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ثبت شده کامال مشخص است که توان نظری 

این موضوع نیازمند توجه بیشتر است. 
در بخش مربوط به صاحب امتیازان نشریاتی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به چاپ مقاله 
پرداخته اند )نمودار 5(، دانشگاه معارف اسالمی با ثبت 4 مورد رکورد چاپ وضعیت بهتری دارد،  اما 
نشریات دانشگاهی همچون دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه تهران به ترتیب با 3 و 2 مورد مقاله چاپ 
شده در طی 10 سال عملکرد مناسبی نداشته اند. هر چند شاید بتوان بیان کرد که نشریات هیچ اختیاری 
در زمینه نوشتن مقاالت ندارند، و تنها متولی چاپ هستند ولی با برنامه ریزی خوب و محور قرار دادن 
بعضی موضوعات و حتی اختصاص یک شماره به موضوع امر به معروف و نهی از منکر می تواند در این 

زمینه عملکرد بهتری داشته باشند. 
در ادامه تحلیل اطالعات نشان داد که در بین نویسندگان مقاالت بیشترین فراوانی مربوط به رتبه 
دانشگاهی استادیار با 16 مورد چاپ بوده است که این نشانگر سطح کیفی باالی مقاالت بوده است. اما 
نکته دیگری که در نمودار )8( منعکس شده این مسئله است که تنها یک مورد از نویسندگان حوزوی 
بوده اند،  هر چند باید توجه داشت شاید دیگر رتبه های دانشگاهی نیز تحصیالت حوزوی داشته اند که در 
مقاله مشخص نشده است،  اما با این وجود این آمار بسیار نگران کننده است و نیازمند توجه و تحلیل 

دقیق تر است. 

واجب فراموش شده در قلم پژوهش گران؛ تحلیل محتوای کمی...
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در نهایت نتایج مربوط به تعداد نویسندگان همکار در مقاالت نشان داد )نمودار 9(، 19 مورد مقاله 
تنها با همکار یک نفر و 12 مورد دو نفر و 1 مورد سه نفر و 1 مورد هم 4 نفر به رشته تحریر درآمده بود. 
این نتایج بیانگر این نکته مهم است که ظرفیت کار علمی گروهی در این حیطه بسیار کم مورد توجه بوده 
شاید هم بتوان عنوان کرد یکی از دالیل کم کاری نویسندگان در این زمینه همین عدم تجمیع بوده است 

چرا که نگارش یک مقاله تنها توسط یک نفر زمان بیشتر را خواهد گرفت. 
در دنیای امروز،  دانایی یکی از محور ها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار 
می رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و 
آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته های ما یا با مطالعه منابع اطالعاتی موجود و یا بنا به 

پژوهش هایی که خود انجام می دهیم،  به دست می آید.  
پرداخته ایم  اطالعات  مصرف  به  واقع  در  باشد،  قبلی  پژوهش های  نتایج  پایه  بر  دانسته ها  این  اگر 
است؛  شده  منجر  اطالعات  تولید  به  ما  تالش  باشد،  جاری  تحلیل های  و  مشاهدات  بر  مبتنی  اگر  و 
بنابراین،  منبع اصلی تولید اطالعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت های پژوهشی است که انجام 
می گیرد. پژوهش در هر موضوع،  به هرگونه و در هر سطحی که انجام شود،  تالشی منسجم و نظام مند در 
راستای توسعه دانش موجود درباره موضوع هایی است که با آن ها سروکار داریم. پژوهش کوششی است 
راستا  این  در  برای حل مشکالت موجود در عرصه های زندگی.  راه کارهای ممکن  بهترین  یافتن  برای 
موضوعات اجتماعی با زیربنای دینی همچون امر به معروف و نهی از منکر نیازمند توجه بیشتر گروه های 

علمی و پژوهشی کشور است تا بتواند کارکرد اصلی خود را در جامعه انجام بدهد.
 

پیشنهادها
با توجه به نتایح حاصل از این تحقیق پیشنهادها زیر برای بهبود وضعیت فعلی ارائه می شود تا با 
به کار گرفتن این موارد فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در قلم پژوهش گران پررنگ تر شود و 

زمینه ساز ترویج اجتماعی این امر الهی به نحو احسن فراهم گردد
برای رشد کمی در زمینه چاپ مقاالت در مورد این فریضه الهی پیشنهاد می شود یک نشریه 	-

از منکر  نهی  و  به معروف  امر  به صورت تخصصی در حیطه  تا  اندازی شود  راه  علمی تخصصی 
فعالیت کند. 

برخی نشریات علمی کشور که امر به معروف و نهی از منکر را در موضوعات محورهای برای 	-
چاپ مقاله قرار داده اند در سال یک شماره را به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اختصاص بدهند
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بسیار از اساتید حوزه و طالب پژوهش های خوبی را در این زمینه انجام می دهند اما بازتاب 	-
پیشنهاد می شود حوزه های  رو  این  از  به جشم می خورد  کمتر  نشریات علمی  در  آن ها  تحقیقات 

علمی ارتباط بین تحقیقات خود با نشریات علمی را بیشتر فراهم کنند. 
در عصر حاضر تحقیقات به سمت حل مسائل رفته و از اینرو پیشنهاد می شود نهادهای متولی 	-

در زمینه امر به معروف و نهی از منکر مسائل و مشکالت این حوزه را به صورت سفارش در اختیار 
پژوهش گران قرار دهد و نتایج حاصل را در قالب مقاالت علمی در نشریات به چاپ برسانند. 

واجب فراموش شده در قلم پژوهش گران؛ تحلیل محتوای کمی...
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نقش دولت ها در توسعه امر به معروف و نهی از منکر )با تکیه بر منابع 
خطی و چاپی( 

علی درویشانی1؛ محمدعلی ملکی2

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان و به نظر پیشوایان شیعه از 
فروع دین اسالم است. در اصطالح امر به معروف یعنی کنشی برای تحقق آنچه مطابق 
تعالیم دین، عرف دین داری و عقل پسندیده و خوب است و نهی از منکر یعنی واکنشی 
است برای نهی و نابود ساختن آنچه به از نظر عقل یا شرع اسالم بد و نکوهیده است. 
این مبحث توسط معتزله وارد علم کالم شد و همیشه بین نحله های مختلف فکری اسالم 
بر سر واجب و یا مستحب بودن آن و مراحل آن اختالف نظر بوده و میان جایگاه امر به 
معروف و نهی از منکر و دیدگاه سیاسی مذاهب رابطه ای مستقیم وجود داشته و نحوه ی 
گسترش مباحث امر به معروف با مواضع سیاسی آن مذاهب متناسب بوده است. اما 
موضوع مهم اینجاست که برخی این امر را تنها موضوعی حکومتی می دانند که نقش 
با روی کارآمدن  ایران  را کمرنگ می کند. در  نویسندگان و علما  خواست و عالقه ی 
حکومت شیعی صفویان آثاری مستقلی در این مورد تألیف شد و نگارش این گونه آثار 
البته پس از انقالب اسالمی رواج و رشد بیشتری یافت. سؤال مطرح شده این است که 
آیا نوع و جهت گیری حکومت ها در تقویت و رشد نگارش و تألیف آثار در این موضوع 

 alidarvishani53@gmail.com  ،1 پژوهش گر گروه انقالب و تمدن اسالمی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
maleki. m. ali33@gmail.com :2 پژوهش گر گروه فقه بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی،  تلفن
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مهم بوده است؟ آیا خود عالمان دغدغه های نیز برای نگارش در این زمینه را داشته اند؟ 
از بررسی آثار نکات جدیدی می توان دریافت؟ روش ما در این پژوهش بر اساس منابع 
کتابخانه ای است که غیر از استفاده و پایش آثار چاپی، به معرفی نسخه های خطی که 

تاکنون توجه چندانی به آن ها نشده نیز،  پرداخته ایم. 

واژه های کلیدی
نسخ  چاپی،   آثار  فقهی،  نگارش های  منکر، حکومت ها،  از  نهی  معروف،  به  امر 

خطی. 

بیان مسئله
بامطالعه تاریخ فقه می توان دریافت که امر به معروف و نهی از منکر،  یکی از پرچالش ترین مباحث 
نهی  و  امر  فرد  مقابل)یعنی  افراد  با حقوق  ناهیان،   و  آمران  فعالیت  دلیل اصطکاک  به  که  فقهی است 
شونده( با حوزه ی وظایف و اختیارات حاکمان و حکومت ها،  موجب شده تا مذاهب گوناگون،  هریک 
بر پایه ی نگرش سیاسی خاص خود،  به بررسی ویژگی های امر به معروف و نهی از منکر مشروع مقبول 
خود بپردازند و آن را از دامنه ی مطلق به پهنه های مقّید،  بکشانند. از زمانی که امر به معروف و نهی از 
منکر به عنوان یکی از اصول پنج گانه سنجش اعتقاد معتزله توسط مطرح شده)االن ت ص ار وال رد ع ل ی  اب ن  
ال رون دی،  ص127؛ باب ذکر المعتزله،  صص63. 64 ( و وارد حوزه ی کالم اسالمی شد )شرح المقاصد، 
در  تنها  جدید،  نظریه ای  ایجاد  بدون  که  اشاعره  تا  ص374(،  ج7،  المواقف،  شرح  ص172؛   ،5 ج 
المعتمد  المقاصد، ج5، ص174. 175؛ االرشاد، ص369 ؛  پی رد نظریات معتزله بودند )نک: شرح 
به گروه های مختلف،  در  توجه  با  و  تاریخ  امامیه که در گستره ی  باآلخره  فی اصواًللدین، ص175( و 
مورد مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برخی تنها اعتقاد به حوزه زبان و برخی به عمل داشتند. 
برخی نیز وجوب آن را منوط به حضور امام زمانf می دانستند)شرح االصول الخمسه،  ص 124،   126؛  
برداشتن  از خروج، جهاد و  لزوم  المواقف، ج  7، ص374( و حتی در صورت  االرشاد،   368؛  شرح 
شمشیر برای دفع منکر )انوار الملکوت،  ص  455؛  اوائل المقاالت،  ص56( سخن به میان آورده و در 
همه این حوزه ها اختالف نظر وجود داشته است. همچنین با توجه به اینکه این مبحث در قرآن بارها و 
بارها به عنوان وظیفه ای ویژه در کنار نماز،  زکوه و ایمان به مبدأ و معاد مورد تأکید قرار گرفته )نک: 
لقمان)31(:17(  حج)22(:41؛   112؛   ،71  ،67 توبه)9(:  اعراف)7(:157؛  110؛  آل عمران)3(:104، 
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تنها باب کوچکی در کتاب های آیات االحکام به این موضوع اختصاص  یافته است)کنز العرفًان، ج1، 
صص404. 408(. حال در این میان آثار حدیثی شیعی و اهل سنت نیز دارای ویژگی ها و تنوع ارزشی 
خاصی است که بدان پرداخته شده است. قصد ما در اینجا پس از نگاهی گذرا به موضوع امر به معروف 
و نهی از منکر در آثار عالمان برجسته و منابع فقهی شیعه، با توجه به منابع تازه یافته شده و نسخ خطی 
که از نظر محققان پیشین مغفول مائده: پاسخگویی به این سؤال است که آیا در طول تاریخ جهت گیری 
حکومت ها و دولت ها در نگارش آثار مستقل در این موضوع مهم بوده است؟ اولین آثار مستقل به کدام 
دوره بازمی گردد؟ یا تنها به دلیل حکومت صفوی تک نگاری در این موضوع رشد یافت؟ و اینکه آیا خود 
عالمان شیعی این دغدغه را خود پیش از صفویه نیز داشته اند که با ظهور این حکومت به منصه ی ظهور 

رسید. 
بانگاهی به آثار فقهی روایی سده های سوم و چهارم هجری، همچون: کتب حسین بن سعید اهوازی 
)زنده254ق.(1 و آثار فقهی ابوجعفر محمد بن علی ابن بابویه مشهور به شیخ صدوق)306. 381ق.( و 
سید ابوالقاسم علی بن حسین مشهور به سید مرتضی )355هـ.، 965 م. – 436هـ.، 1044 م). 2 و نیز 
 برخی دیگر، هرچند از امر به معروف و نهی از منکر سخن به میان آمده، اّما تقریبًا بخش ویژه ای به این 
موضوع اختصاص نیافته است)رجال النجاشی، 58(. اما  در آثار بزرگانی همچون شیخ ابوجعفر محمد 
بن یعقوب کلینی) 258ق.، 864م. –329 ق.، 941م.( صاحب کتاب الکافی که یکی از کتب اربعه و 
مشهورترین فقیه و محدث شیعه است- در بخش کتاب الجهاد )کلینی)1377ق.(،   5،  55 به بعد( و 
نیز در کتاب فقه الرضا A–که منسوب به امام رضاA است،  در پایان به عنوان ملحقات اخالق به آن 

مجزا پرداخته شده است)فقه الرضاA،  ص 375(. 3
1. وی از اصحاب امام رضاA، امام جوادA و امام هادیA بوده است .که همراه با برا درش حسن،  آثار فقهی و 
حدیثی مهمی تألیف کرد. نام وی در اسناِد بیش از پنج هزار حدیث شیعه آمده است)نک: رجال برقی، ص 54،  56؛ رجال 

طوسی، ص 355، 374،  385(. 
2 به احتمال زیاد سید مرتضی به دلیل اینکه امر به معروف را امری شخصی و وظیفه ای انفرادی نمی نگریسته به این موضوع 

به طور خاص و مجزا نپرداخته است. 
3- دیدگاه این فقیهان با اندیشه ی سیاسی آنان پیوستگی تمام داشته به طور مثال با نگاهی به نظر ُمحّمد بن ُمحّمد بن َنعمان 
شیخ مفید)سده ی چهارم هجری( که با در نظر گرفتن شرایط غیبت امام زمانf موضوع امر به معروف و نهی از منکر را 
امر حکومتی می دانست و آن را در کنار اقامه ی »حدود« قرار داده و حتی همکاری با حاکمان را درصورتی که باعث ایجاد 
امکان انجام امر به معروف و نهی از منکر شود،  واجب دانسته است)المقنعة،  ص808 به بعد؛ حقائق التأویل، ص 216. 
224( همچنین شیخ محمد بن حسن طوسی)385. 460ق.( این موضوع را در دو اثر خود یعنی الجمل و العقود) الجمل و 
العقود،  ص245به بعد( و النهایة، ص 299به بعد( ذیل بحث جهاد آورده که تلویحًاً نمایان گر نقطه نظر او در مورد ارزش امر 
به معروف و نهی از منکر است که شاگردان و فقها و عالمان پس از شیخ طوسی نیز تقریبًا همین مسیر را به صورت معمول 
طی کردند. برای بررسی بیشتر نک: مقاالت امر به معروف و نهی از منکر دایره المعارف تشیع و نیز،  مبانی فقهی امر به 

نقش دولت ها در توسعه امر به معروف و نهی از منکر )با تکیه...
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1. آثار خطی مستقل در موضوع امر به معروف و نهی از منکر 
بررسی آثار موجود مستقل)خطی و چاپی( در این موضوع می تواند پاسخگوی سؤاالت مطرح شده ی 
باال باشیم. طبق آنچه نظر محققان و مورخان است، با ایجاد حکومت شیعی صفویه،  عرصه های جدیدی 
برای تألیف آثاری مستقل به نام و با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شد. تاکنون »کتاب االمر 
بالمعروف و النهی عن المنکر« اثر حسن بن علی بن عبدالعال کرکی که در اواخر قرن دهم هجری و 
اثر دیگری با همین نام تألیف میرزا محمد خیاری)وف 1232ق.،  1817م.( از مهم ترین ادّله برای طرح 
این نظریه بود،  که پس از بررسی منابع و فهرست نسخ خطی کتابخانه های ها مختلف،  بیش از 8 نسخه 
مستقل دیگر یافته شد که هرچند اکثر آن ها در دوره صفویه نگاشته شده بود،  اما نسخه هایی در بررسی ها 

یافته شد که مربوط به دوره ی تیموریان یعنی پیش از حکومت صفویان است که در ادامه می آید:
الکنز االکبر فی االمر بالمعروف و النهی عن المنکر،  اثر زین الدین عبدالرحمن بن ابی بکر - 1

بن داود دمشقی)وف 856ق.،  1452م.( تألیف شده در 800ق.، 1397م. که در نسخه های عربی 
کتابخانه ی دانشگاه لس آنجلس است1 )ایضاح المکنون،  ج2،  ص384؛  نشریه نسخه های خطی 

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج11، ص331(. 
رساله االمر بالمعروف و النهی عن المنکر، مؤلف نامشخص و بدون تاریخ و در نسخه های - 2

عربی کتابخانه ی دانشگاه لس آنجلس است. )نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران، ج11، صص930-944، شمـ 1039( 

تألیف حسن بن علی بن عبدالعالی که در - 3 المنکر،  النهی عن  بالمعروف و  رساله فی االمر 
اول جمادی االول 961ق.، 1554م. تألیف شده است)فهرست نسخه های خطی دانشکده ادبیات 

دانشگاه تهران، 41،  شمـ 120(. 
بن - 4 محمد  شمس الدین  توسط  نامشخص،   نویسنده  المنکر،  عن  النهی  و  بالمعروف  االمر 

)فهرست  است،   کتابت شده  قهپائی،  سال999 - 998 ق.،  1589. 1590م.  کمال الدین حسین 
جهانی  گنجینه   v نجفی  مرعشی  العظمی  الله  آیت  حضرت  بزرگ  کتابخانه  خطی  نسخه های 

مخطوطات اسالمی،  ج22، صص282. 284، شمـ 8748(
بن عبدالعالی - 5 المنکر،   تألیف محمدکاظم  النهی عن  و  بالمعروف  التسع فی االمر  االبحاث 

تنکابنی،   کتابت شده در 1022ق.،  1613م. تألیف و توسط عبدالرزاق بن علی گیالنی کتابت شده 
معروف و نهی از منکر،  تهران،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

1.پس از جستجوهای فراوان مشخص شد که این اثر توسط انتشارات جامعه ام القرای و به تصحیح توسط محمد نور مصطفی 
الرهوان،  در 1989م. نیز توسط دارالکتب العلمیه بیروت در سال 1417ق. نیز چاپ و منتشر شده است. 
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است)فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملک، ج6، صص 169. 171، شمـ 2614(. 
االمر بالمعروف و النهی عن المنکر، تألیف شیخ نجم الدین محمد بن محمد بن محمد بن - 6

احمد عزی - مفتی شافعیان در دمشق، بنام احمد افندی زاده که در 1069ق.،  1658م. کتابت 
شده و در 53 مسئله و یک خاتمه،  مرتب شده است این نسخه در کتابخانه وایدنر،  دانشگاه هاروارد 
شهر ماساچوست است )نک: نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران،  ج 9، ص 

347، شمـ 28(. 
ثنوان موسوی حویزی - 7 تألیف سید شبر بن محمد بن  المنکر،  النهی عن  بالمعروف و  االمر 

فخاری )وف حدود 1190ق.،  1776م(، این رساله در آخر رجب 1178ق.،  1764م. تألیف شده 
شمـ   ،336 صص334.   ،5 ج  اسالمی،   میراث  احیاء  مرکز  عکسی  نسخه های  )فهرست  است 

 )1873
از - 8 بعد  کاشانی)وف  محمدرضا  بن  ابوالقاسم  میرزا  المنکر،  عن  النهی  و  بالمعروف  االمر 

1347ق.، 1928م.( فهرست نسخه های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی 
نجفی v گنجینه جهانی مخطوطات اسالمی،  ج32، صص930-944، شمـ 1،  12983( 

حاال با توجه به نسخه ی اول این فهرست که اولین نسخه تاریخ تألیفش 800ق.،  1398م. یعنی دوره 
تیموریان نگاشته شده است و البته هرچند نسخه ی دوم تاریخ تألیفی ندارد،  ولی احتمال دارد مربوط به 
همان سال ها باشد،  که باعث تقویت این نظریه است که علما، فقها و نویسندگانی که دغدغه ی دین 
آثاری ازاین دست می زده اند،  ولی  داشته و در چارچوب شرایط زمانه نمی گنجیده اند،  دست به نگارش 

دولت هایی که حمایت کننده بوده اند نیز بسترهایی مناسب برای تعریف بیشتر از ایجاد کرده اند.1
2. آثار چاپی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر

زمانی  بازه ی  در  که  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  زمینه ی ی  در  منتشرشده  چاپی  آثار  بررسی  با 
دهه ی چهل تا نود نکات جالب دیگری روشن شد که ارائه می شود. پس از بررسی منابع و فهرست های 
کتابخانه های معتبر،  درمجموع بالغ بر بیش از 1855 اثر مکتوب و غیر مکتوب بود که تعداد آن ها 852 
که شامل منابع چاپی همچون: کتاب،  پایان نامه،  کتاب نامه و... فارسی و عربی و انگلیسی چاپ شده 
در ایران است که در بازه ی زمانی دهه ی50 تا دهه ی90 شمسی و با موضوع و محتوای »امر به معروف و 

نهی از منکر« تألیف و منتشرشده اند که در جدول زیر ارائه می گردد. 2
زیاد هنوز  به احتمال  اما  باشد که وجود دارد  آثار دیگری  از  نشانه ای  اما می تواند  اثر است،   اثر هرچند یک  این  1. خود 

فهرست نشده و یا در کنج خانه ای خاک می خورد. 
1. الزم به ذکر است که در این فهرست مقاالت مجالت،  روزنامه ها،  کتابچه ها، جزوه ها،  دیسکت های سخنرانی و... را 

نقش دولت ها در توسعه امر به معروف و نهی از منکر )با تکیه...
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فراوانی نسبیفراوانی مطلقدهه تألیف و انتشارردیف
51دهه ی 40، 150 1
8510دهه ی 260
10713دهه ی 370
35742دهه ی 480
29835دهه ی 590

852جمع کل
نتیجه گیری

جالبی  و  ارزشمند  بسیار  نکات  به  گرفت،  قرار  پایش  مورد  که  منتشرشده ای  آثار  به  باتوجه  پس 
دست یافتیم که ارائه می شود:

است، - 1 صفویه  دوره ی  به  مربوط  آن ها  اکثر  هرچند  که  کرد  مشخص  خطی  نسخ  بررسی 
بستر  در  که  دارد  نویسندگان  و  عالمان  از عالقه های  نشان  تیموریان  دوره   به  متعلق  نسخه ی  اما 

ایجادشده توسط حاکمان و بعدها دولت ها رشد و توسعه می یابد. 
آثار - 2 با نگاهی به نسخ خطی نگاشته شده در این موضوع،  مشخص می شود که همه ی این   

نگاهی فردگرا داشته و به بررسی نقش حکومت ها و یا وظایف حاکمان نپرداخته اند. 
بررسی آثار چاپی نیز نمایان گر تفاوت بسیار فاحش آثار منتشرشده در دهه های 40، 50 با دهه های - 3

بعدی است که تفاوتی بسیار معنادار بوده و نشان از حمایت و ایجاد بستر توسط دولت ها دارد. 
دغدغه های - 4 و  نیاز  احساس  از  نشان  شاید  زمینه،   این  در  منتشرشده  آثار  تفاوت  همچنین 

نویسندگان و دولت ها نیز باشد. 
حجم باالی آثار تألیفی و عدم اجرایی شدن این آثار، نمودی از این است که یا آثار کاربردی - 5

نبوده اند که نمی تواند درست باشد، و یا اینکه رابطه آثار با سیاست گذاران و دولت ها طوری نیست 
که به راهبردهای عملی و اجرایی تبدیل شود. 

موضوع و مفاهیمی که بیشتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته،  در طول این چند دهه،  باتوجه - 6
در  نیز می-تواند  این موضوع  بررسی  که  است،   بوده  تغییر  در حال  و شرایط  نیازها،  جریانات  به 

رسیدن به رهیافت های جدیدی مؤثر باشد. 

در آمار و نمودارهای آماری قرار ندادیم و تنها در آمار کلی ارائه شد تا میزان کلی اثار مشخص گردد. همچنین باید گفت که 
موارد به دست آمده از سایت خانه کتاب، کتابخانه ملی و کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورا و برخی کتابخانه های دیگر 

پایش شده است. 
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جرجانی، علی)1325ق.(،  شرح المواقف ال ق اض ی  ع ض دال دی ن  ع ب دال رح م ن  االی ج ی،  به کوشش محمد بدرالدین،  
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جوینی،  عبدلملک)1369ق.(، االرشاد، به کوشش محمد یوسف موسی،  علی عبدالمنعم عبدالحمید ،  قاهره، 
دارالکتب العلمیه. 

حسینی اشکوری،   سیدصادق)1383(، فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی،  ج 5،  قم،  مرکز 
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ال م س ل م ی ن ، م ع  م ق دم ه  و ت ح ق ی ق  و ت ع ل ی ق ات  نیبرج، قاهره،  ک ت ب ه  ال دار ال ع رب ی ه  ل ل ک ت اب  ب ی روت،  اوراق  ش رق ی ه . 

دانش پژوه،  محمدتقی)1341(،  فهرست نسخه های خطی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران،  )مجموعه وقفی علی 
اصغر حکمت(،  ضمیمه سال دهم،  دانشگاه تهران. 
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خطرات و پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر
امیر زاهدی1

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر بوده و ضمن 
بیان اهمیت آن،  خطرات ناشی از ترک این دو فریضه ی الهی را از لحاظ آثار و عواقب 
اخروی و دنیوی با نگاه به قرآن، روایات و عقل مورد بررسی قرا داده است. لذا در دو 
بخش: الف( آثار و عواقب اجتماعی و ب( آثار و عواقب فردی تدوین گردیده است. 
در هر بخش سعی شده که چند نمونه از آثار سوء اهمال در این دو فریضه ی الهی 
بیان شود و شواهدی قرآنی،  روایی برای آن آورده شده است؛ و هم چنین با نظر به 
تاریخ گذشتگان و یا زمان فعلی و به حکم عقل و وجدان نمونه هایی عینی برای اثبات 
مسئله بیان شده است. پاسخ به این شبهه که چرا بعضی از بالها و مصیبت ها بر سر 
انسان های به ظاهر خوب هم می آید را در ضمن متن توضیح داده و علت بسیاری از 

گرفتاری های انسانی را نیز به صورت مختصر بیان کرده است. 

واژه های کلیدی
وجوب،   منکر،   از  نهی  ترک  معروف،   به  امر  ترک  منکر،  از  نهی  معروف،   به  امر 

فریضه. 

Amirzahedi18151@gmail.com 1 طلبه ی سطح سه حوزه ی علمیه خراسان؛
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مقدمه: اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
یکی از واجبات و فروع دین ما که از اهمیت بسیاری برخوردار است،  فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر است که متأسفانه علی رغم اهمیت آن خواسته یا نا خواسته در حال کم رنگ شدن است. نقش 
هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤلیت های اجتماعی داشته باشد، 
ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه 
اسالمی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک 
مسلمان به شمار می رود؛ چنان که از مهم ترین فرایضی است که وجوب کفایی آن ضروری دین شناخته 

شده و ضامن بقای اسالم است. 
در جامعه ی اسالمی،  مسلمانان موظف اند در برابر یک حرکت ناهنجار اجتماعی از دیدگاه ارزش های 
اسالمی، به نام منکر،  حساس باشند و تکلیف خود را در این  زمینه انجام دهند. بر اساس آئین اسالم،  
امر به معروف و نهی از منکر،  در کنار فرایضی هم چون روزه، حج: نماز و جهاد، از فروع دین شمرده 
می شود؛ بنابراین امر به معروف و نهی از منکر جزء ضروریات دین اسالم است. اسالم،  درست،  نقطه 
مقابل دیدگاه مرسوم در غرب را پی می گیرد و بر آن است هر فردی در برابر فرد دیگر و نیز هر جامعه ای در 
برابر فرد یا جامعه ی دیگر، هر رهبر و پیشوایی در برابر افراد جامعه و همچنین افراد جامعه در برابر رهبر 
و پیشوای خود مسئول اند. این مسئولیتی یک پارچه،  همگانی و متقابل است. در واقع،  همچون رابطه 
ارگانیک اندام های بدن، در میان اجزای جامعه نیز پیوستگی وجود دارد. همان گونه که تمام قسمت های 
بدن،  در زمان گرفتاری، سهیم اند و از سهم خون خود کم می گذارند تا عضو آسیب  دیده ترمیم شود،  در 
جامعه اسالمی نیز چنین رابطه ای وجود دارد و مهم این است که این ارتباط و همیاری تنها در زمینه امور 

مادی نیست، بلکه،  مهم تر از آن،  در زمینه امور معنوی است. 
پس در اسالم فرد هم مسئولیت صیانت از خود را دارد و هم صیانت از دیگران را. 

سعدی نیز به همین مطلب اشاره کرده است و می گوید: 
 بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

 چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
اما در فرهنگ غرب کسی حق دخالت در امور سایرین را تا زمانی که به حق بقیه افراد تعدی نکرده 

باشد را ندارد و حتی دخالت افراد دیگر نوعی تجاوز به حقوق فرد خاطی تلقی می گردد. 
مثاًلً در فرهنگ اسالم ما موظف هستیم کسی را که مشروب خوار را از این کار نهی کنیم ولی در سایر 
فرهنگ ها این امر دخالت در حقوق شخصی افراد محسوب می شود و انسان ها در انجام امور آزاد هستند. 
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متأسفانه در جامعه ی کنونی ما این نوع تفکر در حال رسوخ است و لذا مشاهده می شود که این مهم 
الهی،  کم کم به فراموشی سپرده شده است و روز به روز مسائلی همچون بی حجابی رو به افزایش است. 
به  امر  ترک  پیامدهای سوء  از  بعضی  بررسی  به  متعال  از خداوند  استعانت  با  مختصر  این  در  لذا 
معروف و نهی از منکر از نگاه قرآن، روایات و عقل پرداخته شده است؛ تا عالوه بر روشن شدن اصل 

مسئله به علت بعضی از ناگواری های موجود در جامعه نیز پی برده شود. 

پیامدهای ناشی از ترک امر به معروف و نهی از منکر
در یک نگاه آثار و پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر به دو دسته ی آثار اخروی و دنیوی 

تقسیم می شود،  که در ذیل بیان شده است. 
دسته ی اول آثار اخروی

الف. گرفتاری در عذاب قیامت بخاطر ترک فریضه
از جمله عواقب سوء ترک این فریضه ی الهی که هم در قرآن و هم روایات پرداخته شده و عقل نیز آن 
را تأیید می کند، این است که این فرد در روز قیامت گرفتار عذابی سخت خواهد بود؛ زیرا هم بی توجهی 

به وظیفه ی شخصی خودش نموده است و هم جامعه را با این سهل انگاری به انحطاط کشیده است. 
لذا بر طبق متون دینی در روز قیامت دو دسته از انسان ها گرفتار عذاب الهی می گردند:

دسته ی نخست انسان هایی هستند که در زندگی خود با انجام اعمال ناپسند و روآوری به گناهان عمر 
خود را تباه ساخته و درصدد جبران آن بر نیامدند. 

دسته ای دیگر از انسان ها نیز وجود دارند که خود مرتکب گناه و اعمال ناپسند نشده یا توبه کرده اند؛ 
اما نسبت به مسئله ی مهم امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی ورزیده و یا حتی مانع تراشی نموده اند. 
 این عده نیز گرفتار عذاب دردناک الهی هستند و با آن ها در صورتی که قادر به امر به معروف و نهی 

از منکر بوده ولی سهل انگاری ورزیده باشند،  معامله ای همچون افراد گنه کار می شود. 
قرآن کریم در این رابطه می فرماید:

نَّ الّلَه َشدیُد اْلِعقاِب. )انفال،  25( 
َ
ًه َو اْعَلُموا أ ذیَن َظَلُموا ِمْنُکْم َخاصَّ ُقوا ِفْتَنًه ال ُتصیَبنَّ الَّ َو اتَّ

از فتنه ای که تنها به ستم کاران شما نمی رسد، بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است. 

ب. به دوش کشیدن بار گناه دیگران و عذاب مضاعف بخاطر عدم ارشاد و اتمام 

خطرات و پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر
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حجت برآن ها
با توجه به اینکه پیامبر اکرم a وظیفه ی ارشاد مردم را دارا بوده اند و این ارشاد الی یوم القیامة به 
دوش مسلمانان افتاده است و آن ها باید بر طبق قرآن و سنت واصله،  به ادامه ی راه ایشان بپردازند؛ لذا 
اگر کسی در این مقام کوتاهی نماید و در برابر اعمال زشت دیگران سکوت کند،  به نوعی که رضایت به 
آن محسوب شود،  مسئولیت گناه انجام شده برعهده ی او هم خواهد بود هم چنان که در بعضی روایات 

به این مسئله اشاره شده است. 
امیر المؤمنین A می فرمایند:

َضا  اِخِل ِفیِه َمَعُهْم َو َعَلی ُکلِّ َداِخٍل ِفی َباِطٍل ِإْثَماِن ِإْثُم اْلَعَمِل ِبِه َو ِإْثُم الرِّ اِضی ِبِفْعِل َقْوٍم َکالدَّ الرَّ
کسی  همانند  باشد  راضی  دیگران  زشت  عمل  به  که  کسی  حکمت146(  البالغه،  )نهج  ِبه . 
است که آن را انجام داده است و بر عهده ی آن فرد بار دوگناه است؛ گناه عمل و گناه رضایت 

به وجود آن. 
اما اگر فردی وظیفه ی خود را انجام دهد دیگر گناهی برای او نوشته نمی شود هرچند گناه را کسی 

دیگر انجام دهد زیرا حجت را بر او تمام کرده است. 
قرآن در این رابطه می فرماید:

ُکْم  ُبُهْم َعذابًا َشدیدًا قاُلوا َمْعِذَرًه ِإلی  َربِّ ْو ُمَعذِّ
َ
ُه ُمْهِلُکُهْم أ ٌه ِمْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْومًا اللَّ مَّ

ُ
َو ِإْذ قاَلْت أ

ُقون . )اعراف:  164( و هنگامی را که گروهی از آن ها گفتند: چرا جمعی )گنه کار(  ُهْم یتَّ َو َلَعلَّ
را اندرز می دهید که سرانجام خداوند آن ها را هالک خواهد کرد،  یا به عذاب شدیدی گرفتار 
خواهد ساخت؟ گفتند: برای اعتذار )و رفع مسؤلیت( در پیشگاه پروردگار شماست،  به عالوه 

شاید آن ها )بپذیرند و( تقوا پیشه کنند. 

دسته ی دوم آثار دنیوی
یابی نمود: بررسی آسیب های دنیوی که می توان آن را در دو مورد ارز

بخش اول آسیب های اجتماعی 
الف. مستولی شدن بدان و انسان های شرور جامعه بر دیگران

مداومت بر ترک امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود که ترک معروف و یا فعل منکر در جامعه 
به صورت امری عادی تلقی شود،  قبح آن از بین رفته و افراد گنه کار با حیله و نیرنگ،  بر جامعه مسلط 

شده و انسان های خوب و صالح تحت سلطه آنان قرار گیرند. 
انسان های  به حکم عقل وجدان می شود که در طول قرون متمادی  این مسئله  تاریخ  به  با نگاهی 
شرور و حاکمان ظالم بر مردم حکومت می کرده اند و حق آن ها را پایمال می نموده اند و این نتیجه ی همان 
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بی توجهی و یا کم کاری به وظیفه ی اجتماعی مردم نسبت به هم بوده است. 
بزرگترین شاهد تاریخی که می توان این مسئله را وجدان نمود،  تسلط فردی شراب خوار و سگ باز 

همچون یزید )لعنت الله علیه( بر مردم بود در حالی که امام حسین A در بین آن ها حضور داشت. 
)قیام سید الشهدا خود بزرگترین ایستادگی در برابر ظلم و مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر 

بوده است که مجال پرداختن به آن در این مختصر نیست.( 
امام رضا A در این باره می فرمایند:

ْو َلیْسَتْعَمَلنَّ َعَلیُکْم ِشَراُرُکْم   . )کافی جلد5، ص ی56(
َ
ُمُرنَّ ِباْلَمْعُروِف َو َلَتْنُهنَّ َعِن اْلُمْنَکِر أ

ْ
َلَتأ

همانا باید که دیگران را به معروف امر کنید و از منکر بازدارید؛ در غیر این صورت خداوند 
بدترین شما را بر بهترین  تان مسلط می کند. 

ب( از بین رفتن برکت و نقصان روزی در زندگی مردم:
پیامبر گرامی اسالم a می فرمایند:

َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن اْلُمْنَکِر َو َتَعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َفِإَذا َلْم یْفَعُلوا َذِلَک 
َ
اُس ِبَخیٍر َما أ اَل یَزاُل النَّ

ُنِزَعْت َعْنُهُم اْلَبَرَکاُت. )بحار االنوار، ج97، ص ی94( تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی 
از منکر کنند، و یکدیگر را در کار نیک یاری دهند، در خیر و برکت هستند؛ و چون چنین 

نکنند،  برکات از ایشان گرفته می شود. 
همچنین در روایتی دیگر از امام صادق A آمده است:

ْن یْنُقَص 
َ
َل َما یَعاِقُبُهْم ِفیِه أ وَّ

َ
َه َعزَّ َو َجلَّ أ ْب َعَلی َمْعِصیٍه َفِإنَّ اللَّ  ِفی َقْوٍم ُثمَّ َلْم یَؤدَّ

َ
یَما َناٍش َنَشأ

َ
أ

ْرَزاِقِهْم. )ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص ی223(هر جوانی و نوجوانی که در میان 
َ
ِمْن أ

آنان،  توسط  می زند  سر  او  از  که  گناهی  بخاطر  و  شود  بزرگ  خود  آشنآیان  و  خانواده   افراد 
نظر  در  برایشان  که  متعال نخستین مجازاتی  نگردد،  خداوند  تأدیب  و نکوهش و[  ]سرزنش 

می گیرد،  کاستن روزی آن هاست . 
بی  که  اینست  شود  مواجه  چالش  با  انسان ها  معیشت  است  شده  باعث  امروزه  که  عللی  از  یکی 
توجهی به گناهان زیاد شده است در روایات فراوانی آمده است که به جهت زیاد شدن ظلم و بی اهمیتی 
مردم رزق و روزی آن ها کم می شود و زندگی برای آن ها سخت می گردد؛ از جمله روایتی از پیامبر اکرم 

a که می فرمایند:
َکاَه َو ِإَذا َلْم یْفَعُلوا َذِلَک اْبُتُلوا ِباْلَقْحِط  َماَنَه َو آَتُوا الزَّ

َ
ُوا اأْل دَّ

َ
ِتی ِبَخیٍر َما َلْم یَتَخاَوُنوا َو أ مَّ

ُ
اَل َتَزاُل أ

ِنین . )الحیاۀ، ج6،  ص341( اّمت من،  تا زمانی که به یک دیگر خیانت نکنند و امانت  َو السِّ
را به صاحب آن برگردانند و زکات بدهند،  در خیر و خوشی خواهند بود. چون چنین نکنند به 

قحطی و خشکسالی مبتال خواهند گشت. 
ج. عدم اقامه ی واجبات در جامعه

خطرات و پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر
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ترک امر به معروف و نهی از منکر باعث عدم اقامه ی واجبات و فراموش شدن آن ها می شود. 
به  نیز  مراقبت  این  و  دارد  مراقبت  به  نیاز  نفسانی،   و شهوات  امیال  از  ماندن  امان  در  برای  انسان 
دو صورت ممکن است: مراقبت خود انسان نسبت به نفسش و مراقبت دیگران نسبت به وی. این دو 
انسان  وقتی  باشند.  واجبات  ترک  و  گناهان  انجام  از  انسان  نگهدارنده  می تواند  هم،   کنار  در  مراقبت 
ترک  و  گناهان  انجام  از  خویش  آبروی  حفظ  برای  هستند،   او  مراقب  مؤمنین  سایر  می کند  احساس 
واجبات می  پرهیزد؛ بنابراین جامعه کم تر در معرض گناهان قرار می گیرد و واجبات در آن اقامه می شود؛ 
لذا ترک آن مساوی با از بین رفتن اقامه ی واجبات و روی آوری به انجام محرمات است که نتیجه ای جز 

فساد و تباهی فرد را در پی ندارد. 
در روایتی از امام باقرA آمده است: 

الشیعة،  )وسائل  الفرائض.  ُتقاُم  بها  عظیمٌه  فریضٌه  المنکِر  عن  النهَی  و  بالمعروِف  األمَر  إّن 
ج16، ص119( امر به معروف و نهی از منکر،  واجب بزرگی است که بقیه واجبات به وسیله 

آن اقامه می شود. 
متأسفانه این مورد هم از مواردی است که امروزه کامال احساس می شود مادری را می بینیم با حجاب 

اما دخترش بی حجاب پدری را می بینیم اهل نماز و مسجد اما پسرش سهل انگار نسبت به نماز؛
 وقتی علت را جویا می شویم با بهانه های واهی و توجیهاتی بی اساس می گویند زمانه عوض شده 
و یا هرکسی را در قبر خودش می خوابانند و امثال این موارد که برای همگان آشنا است. )عصمنا الله و 

آیاکم عن الفتن والشبهات(. 
د. نزول بالهای آسمانی و هالک شدن انسان ها

خداوند در قرآن کریم به صراحت یکی از علل هالکت اقوام پیشین را ترک امر به معروف و نهی از 
منکر بیان می کند و می فرماید:

ْنَجینا 
َ
ْن أ ْرِض ِإالَّ َقلیاًل ِممَّ

َ
وُلوا َبِقیٍه یْنَهْوَن َعِن اْلَفساِد ِفی اأْل

ُ
َفَلْو ال کاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُکْم أ

ِمْنُهْم. )هود: 116( چرا در اقوام پیشین شما دانشمندان صاحب قدرتی نبودند تا از فساد باز 
دارند! مگر اندکی از آنان که نجاتشان دادیم. 

در جایی دیگر می فرماید:
ْهُلها ُمْصِلُحوَن)هود: 117( و چنین نبود که پروردگارت 

َ
َک ِلُیْهِلَک اْلُقری ِبُظْلم َو أ َو ما کاَن َربُّ

آبادی ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش در صدد اصالح بوده باشند. 
در قرآن کریم درباره عقوبت ترک امر به معروف و نهی از منکر حکایت هایی درباره امت های گذشته 
نقل شده است که داستان اصحاب سبت یکی از آن هاست. داستان اصحاب سبت در سوره هایی از قرآن 
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مجید نظیر سوره  )بقره:  65(، )اعراف:  164. 165( و سوره )نحل،  124( و)نساء: 47( بیان شده است. 
تکرار این داستان در سوره های مختلف دلیل بر اهمیت آن است. 

در ذیل اشاره ای کوتاه به این داستان شده است:
در زمانهای قدیم در روستایی نزدیک ساحل دریا مردمانی زندگی می کردند که شغل آن ها ماهی گیری 
بود. پیامبر آن مردم، به فرمان خداوند،  به آنان دستور داد که روز شنبه ماهی نگیرند و این نوعی امتحان 
الهی بود. از قضا روز شنبه بیشتر از روزهای دیگر ماهی روی آب می آید، به خصوص حرکت آزادانه 
ماهی های بزرگ بر روی آب مردم را وسوسه می کرد که آن ها را بگیرند و چشم پوشی از آن ماهی ها برای 
مردم آن سرزمین مشکل بود. آنان به گمان خود می خواستند،  خداوند را فریب دهند و با پروردگار حیله 
یا به این  یا ارتباط داشت،  وقتی آب در کنند. به این دلیل حوضچه هایی ساختند که با دریچه هایی به در
حوضچه ها می ریخت،  ماهی ها هم در آن حوضچه  می افتادند و با بسته شدن دریچه ها دیگر نمی توانستند 
به  کار  شرعی  حیله  خود،   خیال  به  و  می گرفتند  را  ماهی ها  این  یک شنبه  روز  هم  مردم  شوند.  خارج 

می بردند. 
به صورت  الهی  از دستور  نافرمانی  به سبب  را  قریه  اهل  پروردگار عالم،   قرآن کریم می فرماید که 

خوک و میمون درآورد و حسب برخی روایات آنان بعد از سه روز به هالکت رسیدند. 
در قرآن مجید آمده است که این مردم سه دسته بودند: یک دسته کسانی بودند که با سرپیچی از 
فرمان الهی به گرفتن ماهی مبادرت می کردند و از گناهکاران بودند. دسته دوم،  افرادی بودند که امر به 
معروف و نهی از منکر می کردند و کار گنهکاران را نیرنگ و خدعه با خداوند می دانستند و دسته سوم،  
کسانی بودند که ماهی نمی گرفتند، اما امر به معروف و نهی از منکر نیز نمی کردند و به مسائل موجود در 

جامعه خود بی اعتنا بودند. 
هنگامی که عذاب الهی نازل شد،  از میان این گروه ها، فقط کسانی نجات یافتند که امر به معروف و 
نهی از منکر می کردند و گنهکاران و بی اعتنایان به هالکت رسیدند،  زیرا کسانی که گناهی را شاهد باشند 

و امر به معروف و نهی از منکر نکند، در آن گناه با گنهکار شریک اند. 1 
امیر المؤمنین A می فرمایند:

ِمْن  ْلفًا 
َ
أ ْرَبِعیَن 

َ
أ ْلٍف 

َ
أ ِماَئَه  َقْوِمَک  ِمْن  ُمْهِلٌک  ی  نِّ

َ
أ ُشَعیٍب ع  ِإَلی  ُقْدَرُتُه  ْت  َجلَّ َتَعاَلی  ُه  اللَّ ْوَحی 

َ
أ

ْهَل 
َ
أ َداَهُنوا  َفَقاَل  ْخیاِر 

َ
اأْل َباُل  َفَما  ْشَراُر 

َ
اأْل َهُؤاَلِء  ع  َفَقاَل  ِخیاِرِهْم  ِمْن  ْلفًا 

َ
أ یَن  ِستِّ َو  ِشَراِرِهْم 

اْلَمَعاِصی َفَلْم یْغَضُبوا ِلَغَضِبی. )وسائل الشیعة، ج16، ص ی146( خداوند عزوجل به شعیب 
پیغمبر وحی فرمود که البته من صد هزار نفر از امت تو را عذاب خواهم نمود چهل هزار از 

 .1تفسیر نمونه،  ج 1، ص 297، ج6، ص 423-418. 

خطرات و پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر
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اشرار و بدکاران و شصت هزار از نیکان را،  پس شعیب عرض کرد پروردگارا این گروه اشرار 
مستحق و سزاوار عذابند پس جهت عذاب نیکان چیست؟ خداوند فرمود: همانا نیکوکاران در 
نصیحت و باز داشتن گناهکاران از اعمال زشتشان سستی و سهل انگاری و سازش نمودند و 

به جهت غضب من بر ایشان،  غضب و خشم نکردند. 
امام علی A در جایی دیگر می فرمایند:

ْحَباُر َعْن َذِلَک 
َ
اِنیوَن َو اأْل بَّ َما َهَلَک َمْن َکاَن َقْبَلُکْم َحیُث َما َعِمُلوا ِمَن اْلَمَعاِصی َو َلْم یْنَهُهُم الرَّ ِإنَّ

ْحَباُر َعْن َذِلَک َنَزَلْت ِبِهُم اْلُعُقوَبات . 
َ
اِنیوَن َو اأْل بَّ ا َتَماَدْوا ِفی اْلَمَعاِصی َو َلْم یْنَهُهُم الرَّ ُهْم َلمَّ َو ِإنَّ

)کافی،  ج5، ص ی57( همانا آنان که قبل از شما هالک شدند بدان سبب بود که چون گناه 
می کردند عالمان یهودی و مسیحی آن ها را نهی نمی کردند; و چون درگرداب گناه فرور رفتند،  

عذابهای الهی بر آنان فرود آمد. 
و نیز از امام صادق A روایتی به این مضمون وارد شده است که:

ا اْنَتَهیا ِإَلی اْلَمِدیَنِه َوَجَدا َرُجاًل یْدُعو  ْهِلَها َفَلمَّ
َ
ْهِل َمِدیَنٍه ِلیْقِلَباَها َعَلی أ

َ
َه َبَعَث َمَلَکیِن ِإَلی أ ِإنَّ اللَّ

ِلَما  ْمِضی 
َ
أ َلِکْن  َو  یُتُه 

َ
َرأ َقْد  َفَقاَل  اِعی   َما َتَری َهَذا الدَّ

َ
أ َحُدُهَما ِللَْخِر 

َ
أ َفَقاَل  ِإَلیِه  ُع  َه َو یَتَضرَّ اللَّ

ِه َتَباَرَک َو َتَعاَلی َفَقاَل  ی َفَعاَد ِإَلی اللَّ ْرِجَع ِإَلی َربِّ
َ
ی أ ْحِدُث َشیئًا َحتَّ

ُ
ی اَل أ ی َفَقاَل َو َلِکنِّ َمَرِنی ِبِه َربِّ

َ
أ

ِلَما  اْمِض  َفَقاَل  ِإَلیَک  ُع  یَتَضرَّ َو  یْدُعوَک  ُفاَلنًا  َعْبَدَک  َفَوَجْدُت  اْلَمِدیَنِه  ِإَلی  اْنَتَهیُت  ی  ِإنِّ یا َربِّ 
. )کافی، ج5، ص ی58( خداوند متعال  َمْرُتَک َفِإنَّ َذِلَک َرُجٌل َلْم یَتَغیْر َوْجُهُه َغَضبًا ِلی َقطُّ

َ
أ

دو فرشته را مأمور کرد تا شهری را با اهلش ویران کنند؛ زمانی که به شهر رسیدند فردی را 
یافتند که در حال دعا و تضرع در برابر خداوند بود؛ یکی از آن دو فرشته به دیگری گفت این 
فرد عابد را نمی بینی ]آیا می خواهی شهر را با او ویران کنی[؛ آن دیگری گفت می بینمش ولی 
آنچه را که خدا به من دستور داده انجام می دهم؛ آن ملک گفت ولی من تا زمانی که از خداوند 
متعال کسب تکلیف نکنم دست به کاری نمی زنم؛ پس به خداوند متعال عرض کرد در آن شهر 
فردی را دیدم که در حال عبادت و تضرع بود ]آیا با وجود آن شهر را ویران سازیم؟ [ خداوند 
فرمود به آن چیزی که دستور دادم عمل کنید چون آن فرد به هیچ عنوان بخاطر من ]نسبت 
به هیچ گناه و خطایی[ غضبناک و خشمگین نشده است و هیچ اقدامی در تغییر آن گناهان 

انجام نداده است. 
ه. از بین رفتن امنیت اجتماعی

اگر افراد شرور و خاطی احساس کنند که کسی به کار آن ها کاری نخواهد داشت و هرطوری که 
بخواهند می توانند رفتار نمایند؛ مطمئنًا ناامنی ها در جامعه بیشتر خواهد شد. 

فرض کنید در جامعه ای که اگر کسی به ناموس اشخاص تعرضی نماید،  مورد بازخاست تمام آحاد 
آن جامعه قرار گیرد، آیا فرد راحت تر به خود اجازه می دهد به کار زشت خود ادامه دهد یا در جامعه ای که 

کسی او را از عمل زشتش باز نمی دارد؟ 
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پاسخ روشن است زیرا با توجه به اینکه انسان ها نمی پسندند که مورد نکوهش افراد واقع شوند، لذا 
به طور قطع در جامعه ای که فرد علم داشته باشد که کسی به کار او کاری ندارد،  خطا و رفتارهای ناپسند 

بیشتر خواهد بود. 
پس احیاء این فریضه قطعًا امنیت اجتماعی را برای آحاد مردم جامعه فراهم می آورد و ترک آن امنیت 

را در جامعه به مخاطره می اندازد. 
و. جا به جایی منکر و معروف

اگر که در جامعه ای به اسم آزادی و اینکه کسی حق ندارد در امور دیگران و نحوه ی زندگی آن ها 
دخالت کند،  امور خیر و امور شر برای افراد بیان نشود، کم کم این امور جایگاه خود را از دست داده و 

فراموش خواهند شد که کدام کار،  کار نیکو و کدام کار،  زشت است. 
مثاًلً اگر جلوی بدحجابی ها در جامعه گرفته نشود و انسان های مؤمن به آن هایی که سهل انگاری 
می نمایند تذکرات الزم را ندهند و آن ها را به اشتباهاتشان متذکر ننمایند، کم کم با زیاد شدن انسان های 
بدحجاب در جامعه مواجه خواهیم شد و در نتیجه بدحجابی امری کاماّل معمول به حساب خواهد آمد؛ 
حال اگر در همین جامعه معدود افرادی وجود داشته باشند که حجاب خود را به طور کامل حفظ نمایند 
این جاست که جای  آمد؛ در  به حساب خواهند  افراطی  افرادی  و  انسان هایی خشک  اجتماع  دید  از 
معروف و منکر عوض خواهد شد و به جای اینکه زنان بدحجاب از بدحجابی خود شرمسار باشند،  زنان 

با حجاب از حجاب خود احساس سرشکستگی خواهند نمود. 
و در دیگر مسائل نیز همین اتفاق و جا به جایی رخ خواهد داد تا آن جا که امر کاماّل برعکس می شود 
و مردم یکدیگر را از حجاب،  غیرت،  نماز،  روزه،  خمس و تمامی این امور نهی می کنند و به جای آن به بی 
حجابی و شهوت پرستی و امثال آن تشویق خواهند نمود. تا جایی که انبیاء و اولیاء الهی را که به عدالت 

بشارت می دهند را می کشند همان گونه که قرآن به این امر اشاره می کند:
ِمَن   ِباْلِقْسِط  ُمُروَن  

ْ
یأ ِذیَن   الَّ یْقُتُلوَن   َو  َحٍق   ِبَغیِر  ِبییَن   النَّ یْقُتُلوَن   َو  هِ   اللَّ ِبآیاِت   یْکُفُروَن   ِذیَن   الَّ ِإَن  

ِلیم. )آل عمران:  21( کسانی که به آیات خدا کفر می ورزند و پیامبران را 
َ
ْرُهْم  ِبَعذاٍب  أ اِس  َفَبشِّ النَّ

بنا حق می کشند و نیز می کشند کسانی از مردم را که به عدالت امر می کنند،  آنان را به عذابی 
دردناک بشارت بده . 

در روایات فراوانی نیز به این مسئله اشاره شده است؛ از جمله روایتی از رسول اکرم a که فرمودند:
ُمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َلْم َتْنَهْوا َعِن اْلُمْنَکِر َفِقیَل 

ْ
اُنُکْم َو َلْم َتأ َکیَف ِبُکْم ِإَذا َفَسَد ِنَساُؤُکْم َو َفَسَق ُشبَّ

َمْرُتْم ِباْلُمْنَکِر َو َنَهیُتْم َعِن 
َ
ِه َقاَل َنَعْم َو َشرٌّ ِمْن َذِلَک َکیَف ِبُکْم ِإَذا أ َلُه َو یُکوُن َذِلَک یا َرُسوَل اللَّ

یُتُم اْلَمْعُروَف 
َ
ِه َو یُکوُن َذِلَک َقاَل َنَعْم َو َشرٌّ ِمْن َذِلَک َکیَف ِبُکْم ِإَذا َرأ اْلَمْعُروِف ِقیَل یا َرُسوَل اللَّ
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ُمْنَکرًا َو اْلُمْنَکَر َمْعُروفًا. )تحف العقول، ص 49( چه خواهید کرد موقعی که زنان شما دچار 
فساد اخالق شوند و جوانان شما به گناه آلوده گردند و از امر به معروف و نهی از منکر 
ه آیا چنین وضعی برای مسلمین پیش می آید؟  خودداری کنند؟ ! عرض شد: یا رسول اللَّ
! فرمود بلی و بدتر از آن؛ چه خواهید کرد موقعی که مردم را به گناه امر کنید و از نیکی ها 
ه آیا چنین وضعی پیش آمد می کند؟ ! فرمود بلی  نهی نمائید؟ ! عرض کردند یا رسول اللَّ
و بدتر از آن؛ چه خواهید کرد وقتی در نظر شما نیکی ها گناه و منکر شناخته شود و 

منکرات و گناهان را نیک و پسندیده بدانید؟ . 
لذا بی توجهی به این مسئله کار را به جایی خواهد رساند که عده ای به اسم دفاع از حقوق افراد به 
دنبال مانع تراشی و ایجاد مزاحمت هرچه بیشتر برای از بین رفتن این فریضه ی الهی می شوند و این ها 
همان انسان هایی هستند که نه تنها مورد لعنت و غضب الهی در آخرت واقع می شوند بلکه در این دنیا 

نیز ذلیل و خوار خواهند شد. 
قرآن کریم به صراحت این مطلب را بیان می کند؛ آن جا که می فرماید:

ْن 
َ
ولِئَک ما کاَن َلُهْم أ

ُ
ْن یْذَکَر فیَها اْسُمُه َو َسعی  فی  َخراِبها أ

َ
ِه أ ْن َمَنَع َمساِجَد اللَّ ْظَلُم ِممَّ

َ
َو َمْن أ

ْنیا ِخْزی َو َلُهْم ِفی اآلِْخَرِه َعذاٌب َعظیم . )بقره:  114( و کیست  یْدُخُلوها ِإالَّ خاِئفیَن َلُهْم ِفی الدُّ
ستمکارتر از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشش 
نماید؟ چنین گروه را نشاید که در مساجد مسلمین در آیند جز آنکه بر خود ترسان باشند. این 

گروه را در دنیا ذلت و خواری نصیب است و در آخرت عذابی بزرگ. 

بخش دوم آسیب های فردی
الف. شباهت با مردگان

یکی از ضررهای فردی ترک امر به معروف و نهی از منکر،  دل مردگی است. 
 امام علی A می فرمایند: 

ْحیاِء. )وسائل الشیعة، ج16، ص 
َ
َمْن َتَرَک ِإْنَکاَر اْلُمْنَکِر ِبَقْلِبِه َو ِلَساِنِه )َو یِدهِ ( َفُهَو َمیٌت  َبیَن  اأْل

ی132( هر کس نهی از منکر را با قلب و زبان و دست ترک نماید،  مرده ای در بین زندگان 
است. 

کسی که هیچ کدام از مراحل امر به معروف و نهی از منکر را انجام نمی دهد و حتی در قلب نیز از گناه 
دیگران بدش نمی آید، به یقین مرده ای در بین زندگان است. همان طور که مرده نمی تواند در مقابل رفتار 
دیگران عکس العملی نشان دهد،  این فرد نیز نمی تواند در مقابل رفتار دیگران عکس العمل نشان دهد و 
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زندگی پوچ و بی خاصیتی را از نگاه دین دارا است. 
ب. عدم استجابت دعا

از دیگر پیامدهای سوء ترک امر به معروف و نهی از منکر اینست که انسان هرچند با تمام وجودش 
از خداوند درخاست و دعایی نماید باز هم به جهت وجود مانع که همان بی اعتناعی به این فریضه است، 

دعایش مستجاب نخواهد شد. 
در روایتی از پیامبراکرم a آمده است که ایشان در ثمره ی ترک امر به معروف و نهی از منکر بیان 

می دارند که:
ْوَ یْدُعو ِخیاُرُکْم  َفاَل یْسَتَجاُب  َلُهم . همانا امر به معروف 

َ
ُمُرنَّ ِباْلَمْعُروِف َو َلَتْنُهنَّ َعِن اْلُمْنَکِر أ

ْ
 َلَتأ

و نهی از منکر کنید و یا نیکان شما خدا را می خوانند،  ولی دعایشان مستجاب نمی شود. 
ج. خشک شدن چشم و افسردگی

در متون دینی این مطلب بیان شده است که انسان اگر که از گناه بازداشته نشود با توجه به اینکه نفس 
انسان همانا به بدی و سوء حکم می کند لذا کثرت گناهان باعث قساوت قلب می شود و در نتیجه اشک 

انسان خشک می گردد. 
قرآن در این باره می فرماید:

ُعوا َو لِکْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم . )انعام:  43( پس ای کاش هنگامی که  ُسنا َتَضرَّ
ْ
َبأ ِإْذ جاَءُهْم  َفَلْوال 

سختی و ناگواری ای از سوی ما به آنان می رسید، تضّرع و زاری می نمودند،  لیکن دل هایشان 
قساوت پیدا نموده و سنگدل گردیده بودند. 

حال با توجه به اینکه گریه و اشک نعمتی الهی است برای تخلیه انسان از غصه ها و غم ها،  به طوری 
که دل را از کینه ها و پلیدی ها شست و شو می دهد و باعث می شود انسان به حالت تعادل برسد و قلب 
و روح او جال پیدا کند؛ لذا کسی که از این نعمت الهی محروم گردد دچار افسردگی و اختالالت روانی 

می گردد. 
پس باز داشتن افراد از گناه سبب می شود قلب ها به خاطر کثرت گناهان نمیرد و در نتیجه انسان 
متوجه عمل زشتی که انجام داده است بگردد و برای عرض توبه در محضر حق تعالی گریه و خشوع کند؛ 

که این گریه موجب تخلیه ی انسان از غم و پیش گیری از افسردگی افراد می شود. 
د. خاموشی وجدان

با کمی دقت در جوامع غربی و رفتارهای موجود در بین آن ها می توان به این نتیجه رسید که رفتارهای 
موجود در بین آن ها تنها از دیدگاه ما ناهنجاری به حساب می آید؛ اما از دید افرادی که آن کارها را انجام 

می دهند،  یک هنجار بلکه گاهی یک امتیاز محسوب می شود. 

خطرات و پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر
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مثاًلً از دیدگاه ما روابط بین دو جنس مخالف در خارج از چهارچوب پیوند زناشویی عملی زشت 
پشیمان  و  نادم  آن  انجام  از  در ضمیر خود  دهد  انجام  را  کار  این  کسی  هم  اگر  لذا  می شود؛  محسوب 

می شود. 
اما همین مسئله در بعضی کشورها با از بین رفتن بنیان خانواده  به مسئله ای بسیار طبیعی مبدل شده 
و بلکه همجنس گرایی به عنوان یک روشن فکری و امتیاز محسوب می شود تا آن جا که برای آن در قانون 

مدنی جایگاهی قائل شده اند. 
و  حقوق  از  نادرست  تفسیری  بخاطر  هم  آن  انسانی  وجدان  رفتن  بین  از  جهت  به  تنها  اتفاق  این 

آزادی های فردی است. 
اما در جامعه ی اسالمی اگر که امر به معروف و نهی از منکر درست اجرا شود نه تنها نسبت به حق 
افراد تعدی صورت نمی گیرد،  بلکه استیفاء حق آن ها نیز خواهد شد؛ زیرا باعث می شود فطرت انسان 

زنده بماند و کرامات انسانی که حق هر فرد است احیاء شود. 

نتیجه گیری
با توجه به اینکه دین مبین اسالم یک دین مستحکم و بر پایه ی عقل و خرد بنا شده است، لذا اهتمام 
به یک مسئله نشان از جایگاه ویژه ی آن دارد؛ با توجه به این مقدمه برای هر صاحب خردی واضح و 
روشن است که اهتمام شارع مقدس به مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر به حدی است که به طور 
قطع ریشه در تمامی مسائل و احکام دارد و نمی توان مسئله ای را بدون در نظر گرفتن این دو فریضه به 
طور صحیح انجام داد؛ به عنوان مثال خداوند در قرآن برای حکم نماز که ستون دین است امر به معروف 
را لحاظ نموده و در تمامی موارد تعبیر به )اقاموا( دارد نه تعبیر به )اقرؤا( یعنی خداوند صرف خواندن 
نماز را از انسان ها طلب نمی کند بلکه اقامه ی آن را موضوع حکم خود قرار داده است؛ و اقامه به صرف 
خواندن محقق نمی شود بلکه وقتی اقامه صدق می کند که نماز خوانده شده نمود داشته باشد به طوری 
که دیگران را هم جذب نماید؛ به همین جهت است که سفارشات فراوانی در روایات به ساخت مسجد، 
خواندن نماز به جماعت،  تشویق فرزندان،  هدیه دادن به کودکان برای اقامه ی نماز و موارد بسیار دیگری 

شده است. 
بلکه رد غیبت هم  آن است؛  نکردن موضوع حرمت  تنها غیبت  در مورد غیبت مؤمنان،   مثاًلً  یا  و 

واجب است و اگر کسی کوتاهی کند مانند فرد غیبت کننده محسوب می شود. 
در تمامی احکام دیگر هم همین مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر لحاظ شده است که مجال 
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پرداخت به آن در این مختصر وجود ندارد. 
 لذا باید هر مسلمانی این اعتقاد را داشته باشد که در برابر آحاد جامعه مسئولیت ویژه ای را دارا است 
و اگر به وظیفه ی خود عمل نکند همان بال و گرفتاری که بر سر گنه کاران می آید دامن او را هم خواهد 

گرفت. 
در پایان باید توجه داشت که مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر دارای شرایط و ضوابطی است که 
الزم است مسلمانان آن را از متون دیگر بیاموزند؛ زیرا اگر آن شرایط فراهم نباشد،  حکم وجوب مسئله 

برداشته خواهد شد. 
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زیان های بی تفاوتی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی از منکر
فاطمه سبزعلیان1

چکیده
 مبارزه با فساد و انحراف و سپس دعوت و راهنمایی به کارهای نیک، ضرورتی 
گاه،  دخالت در زندگی دیگران نیست و  انکارناپذیر است و برخالف گمان برخی افراد ناآ
با آزادی شخصی آنان منافات ندارد. زیرا آزادی حقیقی،  از دیگران سلب آزادی نمی کند 
و  معروف  به  امر  که  هم  اساس، کسی  این  بر  نمی اندازد.  به خطر  را  دیگران  منافع  و 
نهی از منکر می کند،  از حقوق خود و جامعه که با افراط و انحراف مفسدان به خطر 
می افتد،  دفاع می کند که در واقع،  امری پسندیده و عقالنی است. از طرفی بعضی افراد 
به خصوص نخبگان و خواص نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت هستند. 
این بی تفاوتی نسبت به این امر مهم حیات را از انسان سلب می کند و انسان به مرده ای 
متحرک که منشا هیچ اثری در اجتماع نیست تبدیل می شود و این میوه بی تفاوتی باعث 
می شود که افراد شرور بر مردم مسلط شوند و کسانی که کار را بر عهده می گیرند،  هیچ 
بررسی کوتاه و مفید  به  برآمدیم که  این مقاله  لذا در  بر مردم نخواهند داشت.  رحمی 
برخی از پیامدهای بی تفاوتی امر به معروف و نهی از منکر در بین افراد نخبه و خواص 

بپردازیم. 

واژه های کلیدی
 امر به معروف،  نهی از منکر، نخبه،  زیان ها

 c 1. طلبه سطح دو،  مدرسه فاطمه الزهرا توس



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د1682

جل

 مقدمه
با گذشت حدود 37 سال از انقالب اسالمی، انقالبی که توانست قلب های خسته از ظلم وجود را 
متوجه خودش نماید متأسفانه شاهد رشد فزاینده رفتارهای سوء،  آن هم به شکل علنی در سطح جامعه 
اسالمی، می باشیم. رفتارهای سوئی که دولت های گذشته را به اضمحالل کشاند و محکوم به نابودی 

نمود. 
قرارمان برای تشکیل انقالب،  آن هم به نام اسالم،  فقط نامگذاری نبود بلکه برای رسیدن به اسالم 

واقعی خون ها ریخته شد و جانفشانی ها صورت گرفت. 
جنگ سخت را با تمام تحریم ها به سالمت پشت سرگذاشتیم و اما قدرت والیتمداری و وحدت با 
محوریت توحید،  سرلوحه کارمان بود. اعتقادات از درون انسان های تشنه حق می جوشید و در رفتارشان 
متبلور می شد. نگاه ها به افق انقالب اسالمی،  توأم با امید بود لذا با دست خالی و با کمترین امکانات با 
تمام وجود به سمت جلو پیش می رفتیم تا اینکه جنگ به اتمام رسید و حال و هوای سازندگی و آبادانی 
در اولویت کارها قرار گرفت. به سازندگی خرابه های بازمانده از جنگ سخت پرداختیم و از جنگ نرم و 

تخریب روح و وران انسان ها،  غفلت نمودیم. 
خانواده   در  آن  الزام  روز  هر  و  کرد  پیدا  خانواده   در  را  راه خود  رسانه  به سبک  مخفیانه  که  جنگی 
محسوس می نمود، و بنا و هدفش، براندازی خانواده  و سمت اصلی این پیکان شوم، مهدویت زن در 

خانواده  بود. 
صداها از گوشه و کنار دین مبنی بر تضعیف زن در اسالم بلند شد و با شعار حق تساوی زن و مرد در 

امور مختلف،  مدعی احقاق حقوق پایمال شده زنان شدند. 
دلیل آن به این ادعا هم:

حجاب سلب آزادی زن است. کار در خانه یعنی به خدمت گماردن زنان،  اسالم نگاه دسِت کمی به 
زن دارد که دیه زن نیم دیه مرد است و... 

جریان اسالم زدائی،  شبانه روز و خستگی ناپذیر برای براندازی دین مبین اسالم کمر بسته،  تا دینی 
خود  فریبنده  شعارهای  مجذوب  را  نخبگان  و  خواص  توانستند  دارد  مغایرت  آنان  دنیوی  منافع  با  که 
نمودند. طوری نقشه تحکم خانواده  را در برنامه توسعه گنجاندن که نه تنها دردی از مشکالت خانواده  
دوا نکرد بلکه باعث رشد تصاعدی، آمار طالق و ناهنتجاری های اجتماعی شد. تلقین محتوای لیبرالی 
بین اعضای  باعث شکاف عمیق  اندرویدی  بازی های  فیلم ها و سریال ها و  اومانیستی در البه الی  و 
خانواده  گردید. مادر که محور اصلی کانون خانواده  است را با افکار اشرافی به سمت تجمالت کشاند و 
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رسالت واقعی خود را فراموش نمود. با رسیدگی های بی مورد به اطفال سطع توقع کودکان را باال برده 
و جوان را با ابزار واهی گری به ورطه ی پوچی کشاندن- در این حین بعضی از مسئوالن و عناصر مهم 
مملکت را متوجه انباشتن ثروت و سه خواهی نمود. ریشه اصلی این دردها غرب زدگی مزمن بود. مزمن،  
زیرا توسط بمباران اطالعاتی مخاطب مسلمانان را شوک زده و مجذوب سراب واهی پیشرفت تکنولوژی 
در غرب نمودند. لذا مسئولین دولتی دچار هژمونی غرب شده و پنداشتند غرب ماتریالیست حاال که در 
علم صنعت پیشرفت نموده پس می تواند راه کار سعادت بشری را انشاء نماید،  غافل از اینکه جامعه غربی 
در مشکالت عدیده خود به خصوص مشکالت فرهنگی به بن بست رسیده و راه به خطا رفته ی خود را 
برای مسلمانانی دیکته می کند که راه سعادتشان قباًل توسط دین روشن گردید ترک امر به معروف و نهی 
از منکر و تغافل و تسامح در این دو اصل از اصول عملی و دینی و عدم تعمیم اصول کلی به جزئیات 

روزمره،  منجر به عدم راه کار در مشکالت و توجه ویژه در تمام امور به غرب گردید. 
استخراج جزئیات و راه کارهای کاربردی برای رساندن بشر به سمت سعادت از البه الی اصول کلی 
دین، کار نخبگان دل سوز و دغدغه مند است و کوتاهی خواص و نخبگان باعث رشد فزایند مشکالت 

جامعه اسالمی می شود و خواهد شد. 
پیامدان بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر توسط نخبگان در اداره جامعه ای که ودیعه الهی 

است باعث تسلط اشرار خواهد شد. 
خداوند در قرآن بیان می کند که هر کدام از امت های سابق که نابود شده اند، به خاطر ترک این دو 

واجب الهی توسط نخبگان بوده است. 

فرضیه
بی تفاوتی به امر به معروف و نهی از منکر دارای زیان هایی است که بر جامعه و افراد اثر می گذارد. 

سؤال های پژوهش
سؤال اصلی:

1. بی تفاوتی خواص و نخبگان در امر به معروف و نهی از منکر چه اثراتی دارد؟ 
سؤال های فرعی:

1. اشرار چگونه بر اثر بی تفاوتی به امر به معروف و نهی از منکر بر جامعه تسلط پیدا می کنند؟ 
2. کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند؟ 

یان های بی تفاوتی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی... ز
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تعریف واژگان کلیدی
1. امر به معروف: »معروف« به عملی گفته می شود که از راه عقل یا شرع نیکویی اش شناخته شده 

باشد؛ )مفردات راغب اصفهانی،  ص331( 
)مجمع  می کنند.  حکم  آن  زشتی  به  سلیم  عقل های  که  است  کاری  هر  منکر  منکر:  از  نهی   .2

البحرین،  ج3،  ص158( 
3. نخبه: منظور علماء دین و خواص دانشگاهی هستند که با اتحاد و راه کارهای قابل اجرا و جذاب 
به روند مفید امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه کمک می کنند. )نخبگان سیاسی ایران بین 

دو انقالب، ص 13( 
4. زیان ها: تبدیل هنجار به ضد هنجار و رشد تصاعدی آمار طالق و بزهکاری در خانواده  و جامعه 

بر اثر عدم تبیین وآموزش امر و نهی توسط نخبگان. 
بی تفاوت در دو امر واجب: عدم دغدغه خواص نسبت به مشکالت جامعه دینی که باعث عدم برنامه 
مدون خواهد شد و که باعث جذب توجه بیشتر نخبگان بی دین، برای رفع مشکالت ما و دادن برنامه های 

به سبک خودشان می شود. 

ترک امر به معروف و نهی از منکر
خداوند در قرآن کریم می فرماید:

ْنَجینا 
َ
ْن أ ْرِض ِإالَّ َقلیاًل ِممَّ

َ
وُلوا َبِقیٍه یْنَهْوَن َعِن اْلَفساِد ِفی اأْل

ُ
َفَلْو ال کاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُکْم أ

ْتِرُفوا فیِه َو کاُنوا ُمْجِرمیَن؛ چرا در قرون )و اقوام( قبل از شما،  
ُ
ذیَن َظَلُموا ما أ َبَع الَّ ِمْنُهْم َو اتَّ

دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در زمین جلوگیری کنند؟ ! مگر اندکی از آن ها،  
که نجاتشان دادیم! و آنان که ستم می کردند،  از تنّعم و کامجویی پیروی کردند و گناهکار بودند 

)و نابود شدند(! )هود: 116( 
خداوند در این آیه از گروهی انتقاد می کند که به علم و قدرت امر و نهی مجهز نشدند تا به جامعه 
اِنیوَن َو  بَّ هشدار دهند. این هشدار با لعن »لوال« بارها در قرآن تکرار شده است. مانند »َلْو ال یْنهاُهُم الرَّ

ْحباُر« )مائده: 63( 
َ
اأْل

آقای جوادی آملی در ذیل این آیه می فرمایند:
وظیفه رهبانیون و احبار منهج گذشته وشریعت های پیشین،  همانا تعدیل افکار تنظیم اندیشه ها 
و تعلیم کتاب و حکمت و... از یک سو و تعدیل اقتصاد و توزیع عادالنه درآمدهای سرانه 
ملی و نیز دولتی از سوی دیگر است. )چنین کاری عهدی الهی است که در طول تاریخ دینی، 
بر عهده عالمان دینی بوده است( منظور از عالمان دینی همان نخبگان هستند. )والیت فقیه،  
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ص 202( 
و در ادامه آیه می فرماید:

ْهُلها ُمْصِلُحوَن؛ و چنین نبود که پروردگارت آبادی ها را به 
َ
َک ِلیْهِلَک اْلُقری  ِبُظْلٍم َو أ َو ما کاَن َربُّ

ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش در صدد اصالح بوده باشند! )هود: 117( 
این آیه تاریخچه ای از سکوت و ترک امر به معروف و نهی از منکر توسط نخبگان و خواص را در 
اختیار ما می گذارد وقتی به معنای معروف و منکر توجه می نمائیم متوجه می شویم که امر به معروف و 

نهی از منکر انحصار به اسالم ندارد. در سوره لقمان آیه 7 خداوند می فرماید:
صاَبَک ِإنَّ ذِلَک ِمْن َعْزِم 

َ
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَکِر َو اْصِبْر َعلی  ما أ

ْ
الَه َو أ ِقِم الصَّ

َ
یا ُبَنی أ

ُموِر؛ پسرم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو 
ُ
اأْل

می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهّم است! 
برخی مفسران از آیه استفاده کرده اند که وجوب نماز و امر به معروف و نهی از منکر مخصوص اسالم 

نیست، زیرا لقمان قبل از اسالم به این دو سفارش می کند. )تفسیر نور، ج9، ص 261( 

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
امر به معروف و نهی از منکر دو حکم از احکام اساسی و کلیدی اسالم اند،  که سبب اجرایی سایر 
احکام دین می گردند اگر تدابیر تخصصی متناسب با جنس و نیاز افراد و همسو با اعتقادات در زمینه 
امر به معروف و نهی از منکر توسط نخبگان دین و خواص دل سوز از دین استخراج گردد و برای رفع 
مشکالت واقعی جامعه به کار بسته شده مسلمًا نیازی به تدابیر و راهبردهای غرب برای این مهم نیست، 
زیرا هر کشور و جامعه ای متناسب با عقاید و باورهایش می باید برای اصالح جامعه خود برنامه ریزی 
نماید. لذا با آموزش و نهادینه کردن امر بهم عروف و نهی از منکر صحیح و کاربردی در جامعه می توان 

مردم را نسبت به سرنوشت یکدیگر دغدغه مند نمود. 
امام باقر A می فرمایند:

یَضٌه َعِظیَمٌه ِبَها ُتَقاُم اْلَفَراِئُض؛ امر به معروف و نهی  ْمَر ِبالَْمْعُروِف َو النَّْهی َعِن الُْمنَْکِر فَِر
َ
َنّ اْل إِ

از منکر فریضه عظیی است که باعث به پاداشتنش تمام فرائض خواهد شد.  )وسائل الشیعة، 
ج11، ص 395( 

در سایه امر به معروف و نهی از منکر است که می توان مشکالت خانواده  از قبیل: طالق،  بدهکاری،  
بیکاری، اقتصاد و... را حل نمود و جامعه را به سمت جامعه متمدن اسالمی و تمدن ساز سوق داد. این 
مهم میسر نخواهد شد مگر در سایه جهد و پوشش نخبگان و علما و خواص فرهیخته. اما جامعه ای که 

این دو واجب الهی را ترک کند به تعیر امام علی A جامعه ای مرده است. 

یان های بی تفاوتی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی... ز
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حضرت علی A فرمودند:
کسی که کار بد را به قلب و زبانش انکار نکند، مرده ای میان زنده ها است. )وسائل الشیعة، 

ج11، ص404( 
این مرگ،  مرگ معنوی است هر چیزی نشانه ای دارد و حیات معنوی نیز  نشانه های خاص خود را 
دارد که از جمله این عالئم حساسیت داشتن به موافقت و مخالفت خداوند تعالی است. اگر کسی از 
چنین احساس محروم باشد در حقیقت حیات معنوی خود را از دست داده است و در ُمردار خیری نیست 

کادمیک را اخذ کرده باشد.  حتی اگر باالترین مدارک علوم آ
ترک امر به معروف و نهی از منکر نوعی موافقت با گناه و خالفت با خدای متعال است. اگر آدمی 
موافق گناه نیست چرا ابراز نمی کند؟ چرا در حدی که بر موقعیت خود حساس و از آن دفاع می کند بر 

موقعیت دین خود حساسیت ندارد و از آن دفاع نمی کند؟ 
اگر کسی با یکی از دوستان و نزدیکان ما مخالفت ورزد از او دفاع می کنیم چه ارتباطی باالتر از 
این  به  چه  اگر  آمده ایم،   گرفتار  با خدای خود  پنهان  دشمنی  به  می شود  معلوم  و خداوند؟  بنده  ارتباط 

واقعیت قلبی، اقرار نداشته باشیم. 
امام صادق A می فرمایند:

کسی که گناه را ببیند و با توانی که دارد از آن نهی نکند دوست دارد معصیت خدا شود و کسی 
)مستدرک  است.  ساخته  آشکار  خدا  با  را  خود  دشمن  شود،  خدا  معصیت  دارد  دوست  که 

الوسائل، ج12، ص 177( 
حال اگر خواص و نخبگان ما همچنان متوجه دستورالعمل های غرب باشند و منفعالنه در مورد این 
دو واجب الهی عمل نمایند دچار مصیبت هایی در سطح جامعه دینی خواهم شد که گاهًا غیر قابل جبران 
ایمانشان تجدیدنظر  الهی کوتاهی کنند می باید در  این دو واجب  ارزش ها  است و علمایی که در نشر 

نمایند. 
رسول خدا a می فرمایند:

ذی  عیُف الَّ َلُه، َفقیَل: َو ما اْلُمْؤِمُن الضَّ ذی الدیَن  عیِف الَّ َلیْبِغُض اْلُمْؤِمَن الضَّ إنَّ الّلَه َعزَّ َوَجلَّ 
ال دیَن َلُه؟ قاَل: َالّذی ال یْنهی َعِن اْلُمْنَکِر؛ خداوند عزوجل دشمن می داند مؤمن ضعیفی را 
که دین ندارد! گفته شد،  مؤمن ضعیفی که دین ندارد کیست؟ فرمود: کسی که نهی از منکر 

نمی کند. )وسایل الشیعة، ج16، ص 122( 
ترک این دو واجب الهی پیامدهای سوئی برای جامعه بشری خواهد داشت از قبیل:

1. تسلط اشرار 
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طبیعی است هنگامی که حریم الهی رعایت نشود و حد و مرز دین حفظ نگردد و وابستگی های 
مذهبی و تعهد های دینی کم رنگ شده ضربه ای بر پیکره امت خواهد خورد و از مقام رب خوفی در دل ها 
نمی ماند تا حدی که دین داری در مقابل بی دینی به عنوان یک ارزش و امتیاز در انظار مردم،  مورد توجه 
قرار نمی گیرد،  در این صورت طبعًاً زمینه رشد شیاطین به وجود می آید و دنیاطلبان،  دوستاران ریاست بر 
سر کار می آیند و برای رأی ایجاد جایگاه مطمئن برای خود دست به هر خیانت و سلطه جویی می زنند و 
در حقیقت جایگاه استکبار جهانی و تسلط همیشگی او بر مستضعفان به وجود می آید،  در اخبار بر این 

یاد تکیه شده است که جای نقل همه آن ها نیست و به نقل بعضی از آن ها اکتفا می کنیم.  پدیده  ز
امام علی A در وصیت خود به امام حسین A و امام حسین A می فرماید:

هر دو به حق سخن گوید و برای پاداشت )از خدا( عمل کنید، برای ظالم و ستمگر دشمن 
وبرای مظلوم ستمدیده کمک کار باشید،  سپس فرمود: خدا را خدا را در جهاد با مال هایتان و 
جانهایتًان بنگرید و زبانهایتًان را در راه خدا حرکت دهید، امر به معروف و نهی از منکر را ترک 
نگوید که در نتیجه افراد شرور از شما بر شما والیت و حکومت می کند. )مستدرک الوسائل، 

ج12، ص180( 
فرزند ایشان امام حسین A شهید امر به معروف و نهی از منکر می شود و در راه احقاق حق از 
باقی  از اسالم  نامی  این صورت  آنچه داشت در طبق اخالص گذاشت در غیر  بهترین ها گذشته و هر 

نمی ماند. 
معلوم است که وقتی اشرار حاکمیت جامعه را به دست بگیرند فساد انتشار یافته و دیگر هیچ جایی 
در چنین  باطل  و حاکم شدن  مسئولیت شکست حق  که  البته  و  گذارد؛  نخواهد  نیکی  و  نیکان  برای 
قرآن،   دیدگاه  از  خواص  و  )عوام  نکرده اند.  عمل  خود  وظیفه  به  که  است  خواصی  عهده  بر  وضعیتی 

ص51( 
2. دخالت و سلطه بیگانگان

نیز  بیگانگان  باترک امر به معروف و نهی از منکر و تسلط اشرار بر جامعه،  زمینه دخالت و نفوذ 
فراهم می شود؛ یعنی استبداد زمینه ورود استعمار می گردد، چرا که اگر ملتی امر به معروف و نهی از منکر 
را از دست داد، از پذیرفتن ذلت باکی نخواهد داشت و هرجا که تخم ذلت پاشیده شود، بیگانگان برای 

برداشت حاضر می شوند، امیر مؤمنان A در این باره چنین می فرماید:
اُس َلْو َلْم َتَتَخاَذُلوا َعْن َنْصِر اْلَحقِّ َو َلْم َتِهُنوا َعْن َتْوِهیِن اْلَباِطِل َلْم 284 یْطَمْع ِفیُکْم َمْن  یَها النَّ

َ
أ

یُه  َفنَّ َلُکُم التِّ ُکْم ِتْهُتْم َمَتاَه َبِنی ِإْسَراِئیَل َو َلَعْمِری َلیَضعَّ َلیَس ِمْثَلُکْم َو َلْم یْقَو َمْن َقِوی َعَلیُکْم َلِکنَّ
ْفُتُم اْلَحقَّ َوَراَء ُظُهوِرُکم؛ ای مردم! اگر دریاری حق کوتاهی نمی کردید  ْضَعافًا ِبَما َخلَّ

َ
ِمْن َبْعِدی أ

و در از بین بردن باطل سستی نداشتید، دیگران که مثل شما نیستند. بر شما طمع نمی کردند، 

یان های بی تفاوتی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی... ز
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وبر تسلط آن ها افزوده نمی شد، ولی شما سرگردان شدید، مانند سرگردانی بنی اسرائیل،  به جان 
خودم سوگند که پس از من،  این سرگردانی شما چندین برابر خواهد شد،  چرا که حق را رها 

کرده اید. )نهج البالغه، ص 165( 
3. عذاب دنیوی

بدیهی است هنگامی که بنده ای امر موالی خود را ترک گفت، از نظر عقلی و عرفی مستحق عذاب 
است،  به ویژه اگر امر موال از موارد مهم باشد،  لذا در اخبار می بینیم در این مؤاخذه و عذاب الهی در نیا 

یاد تکیه شده در اینجا به عذاب های دنیوی آن بسنده می کنیم.  و آخرت ز
می کند،  نقل  السبت  اصحاب  قصه   A جعفر  ابی  از  السعود(  سعد  کتاب  )در  طاووس(  )ابن 

می فرماید: 
آنان سه فرقه بودند: فرقه ای بام نکر مباشرت داشته و گروهی منکر را انکار کرده و برخی با اهل 
معاصی سازش داشتند. نه خود معصیت می کردند و انکار می نمودند. خداوند آن گروهی که 
منکر را انکار می نمودند نجات داد و گروهی که با گنه کاران سازش داشتند را مورچه قرارداد و 
آن فرقه ای که با اهل منکر و زشتی ها مباشرت داشتند را به شکل بوزینه مسخ کرد. سپس امام 
A فرمود: شاید مسخ افراد سازش کار به صورت مورچه به خاطر آن بود که عظمت خدا را 
کوچک شمرده و به حرمت او اهانت نمودند و عکس العمل آن ها نیز این بود که خداوند آن ها 
الوسائل، ج12، ص 184؛ جامع احادیث الشیعة،  را به صورت مورچه قرار داد. )مستدرک 

ج18، ص 235( 
نقل  را   A علی  که وصیت حضرع  است  نقل شده  السالم(  )علیهما  باقر  امام  و  امام سجاد  از 

کرده اند،  ایشان فرمودند:
رسول خدا a به من فرمود: یا علی! امر به معروف کن و نهی از منکر نما پس اگر قدرت آن 
را نداشتی با زبانت انکار کن و اگر با زبان مقدور نبود با قلبت انکار کن و اگر هیچ گونه انکار 
تو را فرا گرفت( جز خودت هیچ کس را سرزنش و مالمت نکن)جامع  ننمودی )هر عذابی 

احادیث شیعه،  ج18، ص 244( 
از علی A نقل شده فرمودند:

به  امر  اینکه  به خاطر  نکرد، مگر  لعنت  را  بودند  از شما  قبل  که  قرن گذذشته  مردم  خداوند 
معروف و نهی از منکر را ترک کردند. خداوند نادانان را به خاطر اینکه بر )اسب های( معصیت 
سواران و علما را به خاطر اینکه نهی از منکر نمی کنند لعن می کند. )جامع احادیث شیعه،  

ج18، ص 244( 
اجتماعی  عبادت  کنار  در  را  فردی  عبادت  که  است  محبوب  عزوجل  نزد خداوند  در  عالمی  پس 
توأمان داشته باشد زیرا فقط در این صورت است که خوبی،  خوب و بدی بد خواهد ماند و حرمت الهی 
حفظ شعائر دینی رواج خواهد یافت لذا هرجا که عالم و عابدی فقط به عبادت فردی پرداخته و عبادت 
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اجتماعی را فراموش و عذاب الهی گرفتار شده است. 
در حدیثی از رسول خدا a نقل شده است:

دارای  که  شهری  داد  ماموریت  را  نمود او  وحی  جبرئیل  به  شما  از  قبل  زمانی  در  خداوند 
رهسپار  دیار  آن  به  الهی  امر  امثال  جهت  جبرئیل  برد!  فرو  زمین  به  را  بودند  فجار  و  کفار 
به زمین فرو برم، مگر فالن فرد زاهد  از آن عرضه داشت: پروردگارا! همه آن ها را  شد،  پس 
چیست؟  او  درباره  حکمی  چنین  علت  بداند  اینکه  برای  کرد(  را  کاری  چنین   )جبرئیل 
پروردگارش  از  برد! جبرئیل  فرو  به زمین  از سایر کفار و فجار  را قبل  زاهد  فرمود:   خداوند 
مسئلت نمود،  گفت: پروردگارا! مرا روشن کن! برای چه به زمین فرو رود در حالی که او زاهد 
و عابد است. خداوند فرمود: من او را مکنت و قدرت عطا کردم پس از آن او امر به معروف 
نمی کند و نهی از منکر نمی نماید و پیوسته بر محبت و عالقه به آن ها زیاده روی می کرد، در 
حالی که غضب و خشم من نسبت به آنان زیاد بود. )مستدرک الوسایل، ج 12، ص 183؛ 

جامع احادیث الشیعة، ج 18، ص 230( 
4. شریک شدن در گناه گناهکاران

طبیعی است که فاعل هر کاری دارای انگیزه ای است و ترک امر به معروف و نهی از منکر دارای 
عللی است،  از جمله آن ها این است که تارکین این فریضه الهی شاید از عصیان و سرپیچی خدا خوشحال 
باشند،  اگر چنین نبود جهت برپایی این فریضه اقدامات الزم را می نمودند. همچنین سکوت به انجام 
معاصی و ترک واجبات به معنای رضایت نسبت به آن وضع است وفرد برای اینکه نارضایتی خود را نشان 
دهد باید به هر صورت که ممکن است تنفر و نارضایتی خود را از آن وضع اعالم و ابراز کند و اگر می تواند 
در اصالح آن وضع بکوشد. کسانی که توان اظهار تنفر و اقدام اصالحی دارند و اقدام نمی کنند با ترک 
این وظیفه در گناه گناهکاران شریک شده و عذاب دنیایی اگر نازل شود،  آنان را نیز فرا می گیرد. )امر به 

معروف و نهی از منکر،  ص 143( 
راوی می گوید از امام صادق A سؤال کردند،  پرهیزگار کیست؟ ایشان فرمودند: پرهیزگار کسی 
است که از حرام های خدا اجتناب ورزد و هنگامی که از شبهات پرهیز نکرد در فعل حرام واقع می شود،  
در حالی که نمی داند و هنگامی که )منکری( را مشاهده کرد و آن را انکار ننمود در حالی که بر آن قادر 
بود محققًا دوست دارد که معصیت خدا شود و کسی که چنین باشد در حقیقت با خدا به پیکار برخاسته 
و کسی که بقاء ستمگران را دوست دارد حقیقتًا دوست دارد که معصیت خدا شود. در حالی که خدای 

متعال بر هالکت ظالمین ستایش خود را نموده،  چنانچه می فرماید: 
اْلعاَلمیَن؛پس دنباله زندگی جمعیتی که ستم کرده  ِه َربِّ  ِللَّ اْلَحْمُد  َو  ذیَن َظَلُموا  الَّ اْلَقْوِم  »َفُقِطَع داِبُر 

بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوند و پروردگار جهانیان است«. )انعام: 45( 

یان های بی تفاوتی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی... ز
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5. باعث عدم استجابت دعا
یکی از عواملی که باعث عدم اجابت دعا می شود،  بی تفاوتی نسبت به فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر است. ترک این فریضه می تواند جامعه را به هالکت بیندازد،  زیرا مسلمانان نسبت به اعمال و 
رفتار یکدیگر بی تفاوت هستند و به فکر سعادت و سالمت جامعه خود نیستند. )ره رستگاری،  ص228( 
راوی می گوید: از ابوالحسن A شنیدم،  فرمود: امر به معروف و نهی از منکر نماید و در صورتی 
که آن را ترک گوید ]...[ َفیْدُعو ِخیاُرُکْم َفاَل یْسَتَجاُب َلُهْم؛ افراد نیکوکار از شما دعا می کنند ولی دعایشان 

مستجاب نمی شود«. )وسائل الشیعة، ج16، ص 118( 

6. باعث جدایی از اولیاء خدا
از آنجا که اولیاء خدا تنها حامیان دین و پاسداران حقیقی مکتب بودند و امر به معروف و نهی از 
منکر نیز عالی ترین وسیله برای حفظ و حراست مکتب به شمار می روند، تارکین این فریضه الهی به 
خاطر اینکه هیچ گونه در حراست و حفظ اسالم نقش نداشته اند طبعًاً از پاسداران دین و اولیاء خدا به 

دوراند،  به این نکته در اخبار تصریح شده است:
پیامبر اکرم a می فرماید:

ما  از  اْلُمْنَکر؛  َعِن  َیْنَه  َوَلْم  ِباْلَمْعُروِف  َیأُمْر  َوَلْم  غیَر  َوَلْم َیْرَحم الَصّ اْلَکبیَر  ِر  لَْم ُیَوِقّ َمْن  ِمنّا  لَْیَس 
نیست کسی که به کوچک ما ترحم ننمود و بزرگ ما را احترام نکرد و به مروف امر ننمود واز 

منکر نهی نکرد. )اصول کافی، ج2، ص165( 
اصرار در ترک این واجب الهی در جامعه اسالمی باعث هنجار شکنی خواهد شد و امر به معروف و 
نهی از منکر این دو ارزش واال، تبدیل به صدرارزش شده و دین همانند پوستن وارونه ای گشته که بیشتر 

از آن ترسیده و فرار می کنند. 
)کافی( و )تهذیب( از ابی جعفر A نقل می کند که فرمود:

بئس القوم قوم یعیبون االمر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ بدقومی هستند آن گروهی که امر 
به معروف و نهی از منکر را عیب دانسته و زشت می شمردند. )وسایل الشیعة، ج11، ص394( 

از رسول خدا a نقل شده،  فرمودند:
اِهیَن َعِن اْلُمْنَکِر؛ بدقومی هستند آن گروهی  یَن ِباْلَمْعُروِف َو الَنّ بئَْس اْلَقْوُم قَْوٌم یْقِذفُوَن الِْمِر
که امرکنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکر را نسبت زشت و ناپسند می دهند. )مستدرک 

الوسایل، ج12، ص 183( 
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مسلمًا در آخر زمان به دلیل تهاجم فرهنگی،  این دو واجب الهی بسیار کم رنگ شده، تعهدات و 
التزامات و پاییندی ها ضعیف می شود. تا حدی که دین دارای افراد متدین نیز به پایه )حفظ خودیت( قرار 
داده می شود یعنی اگر )خودیت( از بین رفت دیگر پای بند به اجرای دین و ملتزم به عمل به آن نخواهد 

بود. 

نتیجه گیری
یانباری که بر بی تفاوتی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی از منکر متوجه  با توجه به آثار ز
و  اشرار  و  ستمگران  سلطه  برابر  در  بخواهد  جامعه  اگر  که  می گردد  روشن  می شود،   جامعه  و  انسان 
گسترده شدن فساد و تباهی ها مصو نیت پیدا کند باید این فریضه بزرگ الهی را به بهترنی شکل و با تمام 
قوت و قدرت به انجام برساند و نیز باید توجه ویژه به اتحاد خواص فرهیخته، نخبگان و علماء دینی 
داشت تا اندیشه خود را متمرکز نجات جامعه اسالمی نمایند و در حیطه های مختلف امر به معروف و 
نهی از منکر از قبیل: حیطه خانواده  و مشکالت آن حیطه پزشکی،  اقتصاد، صنعت و... ورود پیدا کرده 
و با ارائه راه کارهای علمی و سازنده جامعه را آماده برای پذیرش ظهور و جامعه جهانی مهدوی نمایند. 

پیشنهادها
کادمی )نخبگان  1. اتحاد بین علماء دغدغمند و اساتید دانشگاه )نخبگان دینی و واساتید علوم آ

دانشگاهی(. 
2. هم اندیشی نخبگان دغدغه مند و ریشه یابی مشکالت روز جامعه. 

3. علت العلل تمامی مشکالت جوامع اسالمی ریشه در سه منشاء اصلی دارد:
الف( عدم اعتقادات به اصول دین یا سستی در آن. 

ب( تغافل و تسامح نخبگان در تبیین وآموزش امر به معروف و نهی از منکر. 
ج( تزلزل در خانواده  به دلیل عدم تبیین اهمیت این اجتماع کوچک وعدم آموزش صحیح و کاربردی 

برای خانواده  توسط نخبگان. 
 4. تهیه و تنظیم کتب درسی توسط نخبگان برای مقطع حوزه و دانشگاه، متناسب با نیاز زن و مرد،  

کاربردی و قابل اجرا برای تحکم خانواده . 

یان های بی تفاوتی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی... ز
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5. تهیه و تنظیم کتب اعتقادی از مقطع مهد ها تا دبستان توسط نخبگان. 
برای مقطع  لذا  تبدیل نخواهد شد.  یقین  باور و  به  اعتقادی بدون تحقیق  آنجایی که اصول  از   .6

دبیرستان تا دانشگاه تحقیق کاربردی که جزء دروس مهم باشد لحاظ شود. 
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اصول الزم برای حصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر
سمیه سلیمانی؛1مرتضی رحیمی؛2 سید کمال موسوی خو3

چکیده
رعایت اصول چندی شرط توفیق در امر به معروف و نهی از منکر است،  مثاًلًً چنان 
که آمران به معروف و ناهیان از منکر در درستی کار خود تردید داشته باشند،  در امر به 
معروف و نهی از منکر توفیق نخواهند داشت. لزوم تأکید بر خودسازی و آغاز نمودن 
از خویشان خود برای امر به معروف و نهی از منکر نیز نشانگر آن است که عامل نبودن 
آمران به معروف و ناهیان از منکر،  همچنین رفتار ناشایست خویشان آن ها موجب عدم 
توفیق در امر به معروف و نهی از منکراست،  مخاطب شناسی آمران به معروف و ناهیان 
از منکر و روان شناسی ایشان بسیار ضروری است، زیرا این امر موجب می شود که آن ها 
از روش های مناسب امر به معروف و نهی از منکر که متناسب مخاطبان است،  بهره 
گیرند،  بهتر اعتماد ایشان را جلب کنند و بهتر در ایشان ایجاد آرامش کنند، تدریجی 
بودن احکام اسالم نشانگر آن است که عجله در ایجاد تغییر دلخواه در مخاطبان از یک 
سو نتیجه نامطلوب ببار می آورد و از سویی با توجه به اصل»ما الیدرک کله ال یترک 

کله« تغییر برخی از رفتارهای مخاطبان نیز مفید است. 

s. soleimani23@gmail.com  ،1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شیراز
mrahimi@shirazu.ac.ir  ،2استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات دانشگاه شیراز 

s. soleimani23@gmail.com  ،3 کارشناس حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شیراز
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واژه های کلیدی
 معروف،  منکر،  مخاطب شناسی،  خود سازی، خویشان

 1. مقدمه
 شناخت معروف و منکر و شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تنهایی در رسیدن به 
موفقیت و اثر گذاری مطلوب کافی نیست، عالوه بر آن آمر به معروف و ناهی از منکر باید اصولی را 
رعایت کند،  تا در رسیدن به هدف تأثیرگذاری مطلوب توفیق یابد، زیرا چه بسا افرادی که در زمینه 
گاهی های زیادی دارند،  اما در  امر به معروف و نهی از منکر و احکام و شرایط آن ها اطالعات و آ
امر به معروف و نهی از منکر توفیق چندانی به دست نمی آورند،  از این رو بررسی اصول الزم برای 

توفیق در امر به معروف و نهی از منکر ضروری می نماید. 
 در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت که گرچه به صورت پراکنده در کتب اخالقی و آیات و 
روایات درباره اصول الزم در حصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر اشاراتی به چشم 
باشد، وجود  داده  قرار  بررسی  مورد  تفصیل  به  را  مزبور  اصول  که  مستقلی  تحقیق  اما  می خورد،  
ندارد،  از این رو تحقیق حاضر به این امر اختصاص یافته تا به پرسش هایی، همچون»اصول الزم 
موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر کدامند؟ «، »آیا در متون اسالمی اعم از قرآن و روایات به 

اصول مزبور اشاره شده است؟ «و نظایر آن پاسخ گوید. 

 2. اصول الزم برای دستیابی به هدف در امر به معروف و نهی از منکر
 مطالعه متون اسالمی،  اعم از قرآن و روایات نشان می دهد که رعایت اصول چندی شرط الزم 
موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر هستند،  آن اصول به شکل ذیل مورد اشاره و بررسی قرار 

می گیرند. 
 2. 1. ایمان داشتن به هدف 

 بر اساس این اصل آمر به معروف و ناهی از منکر باید به آنچه می گوید ایمان راسخ داشته و به آن پایبند باشد 
و مردم از او عمل ببینند. چنانچه قرآن می فرماید: »آنان به خدا و روز قیامت ایمان راسخ دارند و به کارهای نیک 
دعوت کرده و از کارهای ناپسند باز می دارند و خود نیز عماًلًً به سوی نیکی ها می شتابند و آنان از انسان های 
صالح و شایستگانند« )طه،  114( امام رضا A ایمان را معرفت قلبی،  اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح 
می دانند. )عیون اخبار الرضا،  ج1: 230( بدیهی است که تردید در درستی کار آمر به معروف و ناهی از منکر 
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و عدم باور قلبی به درستی آن،  موجب می شود که امر به معروف و نهی از منکر تأثیر الزم و مطلوب را نداشته 
باشد. 

 2. 2. آگاهی داشتن و آگاهی بخشیدن 
 با توجه به این اصل، الزمه ی امر به معروف و نهی از منکر مؤثر آن است که آمر به معروف و ناهی از منکر 
نسبت به معروف و منکر و حالل و حرام الهی و شرایط و مقتضیات روز شناخت داشته باشد،  زیرا سخنی که 
 aگاهی نباشد،  بر روی مخاطبین اثر نامطلوبی خواهد داشت،  از همین رو قرآن خطاب به پیامبر از روی آ

می فرمایند:
گاهی و بصیرت کامل، خود و پیروانم را به سوی   ای رسول ما! بگو این است راه من! که با آ

خدا دعوت می کنم )یوسف،  108( 
و خطاب به علما و دانشمندان یهود که از علم کافی برای ارشاد مردم برخوردارند. می فرماید:

 چرا دانشمندان نصاری و علمای یهود: آن ها را از سخنان گناه  آمیز و خوردن مال حرام،  نهی 
نمی کنند! چه زشت است عملی که انجام می دادند )مائده،  63( پیـامبر a نیز می فرمایند: 

گاهی  پیدا  کـنی و بـدانی  بـه  چه   امر به معروف و نهی از منکر  مکن  تا دانا گردی و علم و آ
چیزی امر می کنی )کنزالعمال، ج3، ص74( 

 آمران به معروف و ناهیان از منکر،  باید عالم و با بصیرت و معرفت بوده و در صورت امکان از دانش 
گاهانه،  ضعف و کمبود معرفت و بصیرت،  بسیار  خطرناک   روان شناسی برخوردار باشند،  زیرا اقدامات ناآ
و زیان بار است و »هر کس بی دانش عمل کند بیش از آن که  اصالح  کـند و سامان دهد افساد می نماید و 
نابسامانی  به  وجود  می آورد « )بحار االنوار، ج 1 ص208( و به جای اصالح مـوجب ضـاللت و فساد و دوری  
از  هدف می گردد. چنانچه امام صادق A می فرمایند: »مجری و عامل بی  بصیرت مـثل کـسی اسـت  که بر 
بیراهه و کژ راه ه می رود و شتاب و سرعت سیر او،  جز بر دوری اش از راه اصـلی و راسـت نمی افزاید! « )کافی،  

ج1، ص54( امام  خمینی v نیز می فرمایند: 
آمر یا  ناهی باید بداند آنچه مکلف ترک کرده یا مرتکب گردیده،  معروف یا منکر است پس بر 
گاهی شرط وجوب است )تحریر الوسیلة،   جاهل به  معروف  و منکر  واجب نـیست و علم و آ

ص363( 
گاهی   آمران امر به معروف و ناهیان از منکر،  عالوه بر دارا بودن اطالعات الزم باید همواره به علم و آ
دانشم  بر  پروردگارا  علمًا؛  زدنی  »رب  فرموده اند:   aپیامبر زبان  از  خداوند  که  چنان  بیفزایند،   خود 
بیفزای« )طه،  114( و از تحمیل نمودن سخن و باوری از پیش خود به مردم خوداری کنند،  زیرا چنین 
ویژگی صدمات جبران ناپذیری به دین وارد می کند،  از همین رو خداوند فرموده: »شما نباید از پیش خود، 
چیزی را حالل و چیزی را حرام کنید و به خدا نسبت دهید تا بر خدا دروغ بندید؛ همانا کسانی که بر 

اصول الزم برای حصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر
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خدا دروغ می بندند،  رستگار نخواهند شد« )نحل، 116( و از آن مهم تر،  آمران به معروف و ناهیان از 
منکر نباید با قرار دادن برنامه های دین در مقابل فطرت و عقل و خواسته های معقول افراد و به نام دین با 
فطریات مردم مبارزه کنند،  زیرا عدم توجه به این آفت مهم،  موجب دین گریزی برخی از افراد می شود. 
غافل از اینکه دین اسالم بر اساس فطرت بشر و عقل سالم انسان ها است،  چنان که خداوند فرموده: 
آفریده  آن  بر  را  انسان ها  این فطرتی است که خداوند  پروردگار کن  آئین خالص  متوجه  را  »روی خود 
دگرگونی در آفرینش خدا نیست این است دین و آئین محکم و استوار ولی اکثر مردم نمی دانند« )روم،  30( 

 2. 3. خود سازی 
 از جمله اصول الزم برای تأثیر مطلوب امر به معروف و نهی از منکر،  خود سازی آمر به معروف و ناهی از 
منکر است،  چنان که خداوند فرموده: »فانا اول العابدین« )زخرف،  81( آمر به معروف و ناهی از منکر، باید 
خود صالح باشد، تا امر و نهی او مؤثر واقع شود. »ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنی می گوئید که عمل 

نمی کنید. نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگوئید که عمل نمی کنید» )صف،  2و3( 
 2. 4. شروع کردن از نزدیکان خود

 آمران به معروف و ناهیان از منکر پس از خودسازی و اصالح خویشتن،  باید از خانواده  و نزدیکان خود 
شروع نموده و ایشان را امر به معروف و نهی از منکر کنند، چنان که خداوند در آیه»وامر اهلک بالصاله « )طه،  
132(، از حضرت اسماعیلA خواسته که خانواده  اش را به نماز امر کند؛ همچنین در آیه »وانذر عشیرتک 
االقربین« )شعرا،  214( از پیامبرa پیامبر اسالمa خواسته که خویشانش را امر به معروف و نهی از منکر 

کند. 
 امر نمودن خویشان و نزدیکان به معروف و نهی نمودن ایشان از منکر می تواند تجربه مفیدی برای امر به 
معروف و نهی از منکر نمودن دیگران است، از همین رو امام رضا A در تفسیر آیه »قوا انفسکم و اهلیکم 
نارًا« )تحریم،  6( فرموده اند: »خانواده  خود را به آنچه خداوند امر فرموده امر کند و از آنچه ایشان را از آن نهی 
فرموده نهی کند« )عیون اخبار الرضا،  ج2،  ص 375( همچنین توصیه های آن حضرت به امر به معروف و نهی 
از منکر و واجب دانستن آن دو )عیون اخبار الرضا،  ج2: 125( مطلق بوده و همه افراد،  از جمله خانواده  را شامل 
می شوند. در فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر برای تأثیر بیشتر،  باید ابتدا خودمان و سپس نزدیکان و بعد 
دیگران را را اصالح کنیم، چنانچه حضرت ابراهیم همین که عموی بت پرست خود را دید به او فرمود: »ِاذ قاَل 
البیِه َو َقوِمِه ما هذِه الّتماثیُل اّلتی َانُتم َلها عاکفوَن؛ این مجسمه هایی که شما پابند عبادت آن شده اید چه معنایی 
دارد؟ « )انبیا،  52( همچنین خداوند در مورد حضرت مریم B فرموده: »او همواره خانواده  اش را به نماز و 

زکات فرمان می داد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود« )مریم،  55(. 



185

 2. 5. فصاحت و بالغت 
 داشتن فصاحت در کالم و استفاده از کلمات و عبارات متعارف و شفاف در تأثیر امر به معروف و نهی از 
منکر و انتقال پیام نقش زیادی دارد. )شعراء،  216 و 168( از این رو حضرت موسیA از خداوند درخواست 
کرده که برا درش هارونA به دلیل آن که زبانش فصیح تر است در امر به معروف و نهی از منکر نمودن هارون 
وی را یاری دهد. »واخی هارون هو افصح منی لسانا« )قصص،  34(. زیرا انسان با سخنان کوتاه و گویا و رسا 
و به جا و مناسب و پر معنی و آمیخته  با  منطق ،  به هدف می رسد. چنانچه در روایات نیز بالغت  را،  در نزدیک 
شدن به معنای  مورد  نـظر ،  دوری کردن از گفتار حشو و زاید و رساندن  معنای  زیاد با عبارت کم دانسته اند. 
)بحار االنوار،   ج 75،   ص230( از سویی در روایات آمده که تأثیر سخن بیش از تأثیر شمشیر است،  بدیهی 
 A است که این تأثیر با فصیح و بلیغ بودن آمر به معروف و ناهر از منکر وضوح بیشتری می یابد،  چنان که علی
فرموده اند:»رّب قول أنفذ من صول«)بحار االنوار، ج68، ص291( چه بسا سخنی که از شمشیر برنده تر باشد. 

 2. 6. آراستگی 
 با توجه به اصل مزبور،  »انسان به مقتضای فطرت،  جویای پاکیزگی،  زیبایی و آراستگی است و از ژولیدگی 
و پلیدی نفرت دارد و اسالم چون دین فطرت است به پیروانش دستور می دهد،  تا همواره مظاهر زشتی را از خود 
ومحیط زندگی خویش دور سازند و با ظاهری آراسته و زیبا در معرض دید همنوعان خود ظاهر شوند«. )آداب 
معاشرت،  ص 101(  از همین رو یکی از اصول الزم برای موفقیت آمر به معروف و ناهی از منکر، آراستگی وی 
است. توصیه و تأکید اسالم به آراستگی، اعم از آراستگی ظاهری و باطنی و نیز توصیه به کمال و رشد شخصیت 
و روان انسانی در کنار آراستگی ظاهری در همین راستا است. قرآن کریم آراستگی ظاهر را به آراستگی باطن 
گره زده و می فرماید: »یا بنی آدم،  خذوا زینتکم عند کل مسجد؛ ای فرزند آدم! زینت و آراستگی خود را در هر 
مسجدی با خود بردارید. )اعراف:  31( آراستگی باطن شامل آراستگی فکری، گفتاری و رفتاری است که بر آمر 
به معروف و ناهی از منکر، واجب است که رفتار خود را بر اساس موازین دین اصالح کند و در تربیت این بعد 
روحی بکوشد و دیگران را نیز به آن امر کند. امام صادق A می فرمایند: »ان الله یحب الجمال و التجمل و 
یبغض البؤس و التباؤس خداوند زیبایی و آرایش را دوست دارد و از زشتی و زشت نمایی بیزار است« )الکافی، 

ج6، ص440( 
 انسان مؤمن به ظاهر و جسم خود رسیدگی می نماید،  همچنین به محیط زندگی و آراستگی آن توجه 
می کند،  این امر درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر،  که نقش تربیتی دارند و مخاطب،  به ظاهر و آراستگی 

آن ها توجه خاص دارد،  اهمیت بیشتری می یابد. 
 با توجه به آن که یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر مرتبه عملی است،  آراستگی زوجین یک 

اصول الزم برای حصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر
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 Aامام رضا نوع امر به معروف و نهی از منکر بوده که جلو سستی بنیان خانواده  را می گیرد، چنان که 
فرموده اند:»زنان بنی اسرائیل،  به دلیل کم توجهی شوهرانشان به آراستگی خویش از حریم عفت خویش 
خارج شدند«)بحار االنوار، ج76، ص 102( همچنین سخن آن حضرت که از عطر زدن به عنوان »حرز« 
تعبیر نموده اند)صدوق قمی،  عیون اخبار الرضا،  ج2،  ص 40( تأثیر آراستگی زوجین در عفت و استحکام 

نهاد خانواده  را نتیجه می دهد. 
  2. 7. هماهنگی گفتار و کردار

 همخوانی و هماهنگی مـیان گفتار  و رفتار  آمران به معروف و ناهیان  از منکر، یکی از اصول اصلی امر به 
معروف و نهی از منکر است که نقش  برجسته ای  در پذیرش آن در مخاطب دارد. خداوند می فرماید: »أتامرون 
الناس بالبر و تنسون أنفسکم ]...[؛ آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید، اما خودتان را فراموش می نمایید ]...[« 
)بقره:  44( لذا امام علی A راه اصالح و راهنمایی افراد به خیر را رفتار و گـفتار زیبا دانسته )تصنیف غرر 
الحکم و درر الکلم ،   ص255( و می فرمایند: »آنان که خود ارزش های الهی انسانی را رها می کنند و به 
دیگران دستور می دهند و نیز خود نا ارزشیها را عمل می کنند و به دیگران توصیه ترک آن ها را می دهند 
خدای متعال بر آنان لعنت کرده است«. )وسائل الشیعة، ج 11، ص 420( زیرا عمل کردن در این راه، 
بسیار مؤثرتر از گفتار است چنانچه امام صـادق A می فرمایند: »خداوند آن جمعیت را رحمت کند که چراغ 
و مناره هدایت اند و مردم را بـا اعـمال و نهایت توانشان به سوی ما فـرا می خوانند« )تحف العقول،  ص301( 
و نیز می فرمایند: »مردم را با  غیر  زبان، به خوبی فرا بخوانید تا در شـما عـمل و کوشش و راستی و صداقت و 
ورع مشاهده کنند« )الکافی،  ج2،  ص105( زیرا »هـرگاه عـالم به علمش عمل نکند،  اثر موعظه اش از دل ها 
زایل می گردد،  آن چنان که باران از روی سنگ  صاف  می لغزد« )الکافی، ج 1،   ص44( چنانچه پیامبر a و 
ائمه A بر هیچ معروفی امر نمی کردند،  جز آنکه خود بیشتر و پیشتر از دیگران بدان عمل می کردند و از هیچ 
منکری نهی نمی کردند؛ جز آن که خود همیشه از آن اجتناب می نمودند. چنانچه امام رضا A به یارانشان 
می فرمودند: »کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم« )آل عمران:  60( مردم را به غیر زبانتان به نیکی فراخوانید چرا که 
انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر گردد، از کردار تأثیر می پذیرد« )بحاراالنوار،  ج 70، ص 303( به ویژه کرداری 
که از ایمان برخیزد و سخنی که از قلب سرچشمه گیرد. از این رو،  در روایات از کسانی که نـهی می کنند از 
چیزی که خود از آن دوری نمی نمایند و امر می کند به آنچه خود انجام نـمی دهند،  تعبیر به منافق شده است. 

)الکافی،  ج4،  ص161( 
 2. 8. شجاعت 

 آمران به معروف و ناهیان از منکرباید شجاع بوده و در انجام این دو فریضه به خداوند توکل کنند. آیه »آنها 
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که رسالت های الهی را تبلیغ می کنند و )تنها( از او می ترسند و از هیچ کس جز او واهمه ای ندارند، همین بس 
که خداوند حسابگر )و پاداش دهنده اعمال آن ها( است« )احزاب،  39( به این ویژگی اشاره دارد. از امام  رضا 

A درباره حقیقت  توکل  سؤال  شد. فرمود: »این  که  جز خدا، ازکسی  نترسی« )تحف العقول،  ص  469( 
 امام رضا A بدون هیچ واهمه ای به امر تبلیغ،  تبیین دین پرداخته و امر به معروف و نهی از منکر 
می فرمودند.  هنگامی که به آن حضرت عرض کردند: شما نمی ترسید از اینکه هارون شما را هم مانند پدر 
 a به شهادت برساند یا اذیت کند؟ فرمودند: »همان طور که پیامبر اکرم Aگرامی تان امام موسی بن جعفر
می فرمودند: »اگر ابولهب توانست یک مو از سِر من کم کند، من پیغمبر شما نیستم« من هم به شما می گویم؛ 

اگر هارون توانست یک مو از سر من کم کند،  من امام شما نیستم« )الکافی،  ج8،  ص 258( 
 2. 9. شناخت مخاطب و ظرفیت های وی 

 شناخت مخاطب و ظرفیت او،  از شاخصه های امر به معروف و نهی از منکر است؛ آمر به معروف و ناهی 
از منکر باید مخاطب خود را بشناسد، روحیات،  گرایش ها،  حساسیت های سنی،  گروهی،  شغلی و سیاسی 
او را با دقت مورد نظر قرار داده و در مورد مخاطبین مختلف از شیوه های متفاوت و مؤثر بر آن مخاطب بهره 
گیرد؛ باید ظرفیت مخاطب لحاظ شود،  زیرا درک ظرفیت مخاطب بسیار الزم و ضروری است،  چه آن که اگر 
بیش از توان،  حوصله،  ظرفیت و شرایط مخاطب به او امر و نهی شود، به نتیجه مطلوب نمی رسیم. از این رو 
در صدر اسالم ترک شرابخواری و برخی از دیگر احکام با توجه به ظرفیت مردم آن عصر،  به صورت تدریجی به 
پیامبر a ابالغ شده تا اثربخش باشد. از هر کسی باید متناسب با درجه ایمانش انتظار داشته باشیم و بیشتر 

از آن بر او تحمیل نکنیم. 
 آمران و ناهیانی موفق هستند که ظرفیت ها،  وضعیت جسمی و روحی و توانایی های مخاطب را در نظر 

گرفته و شرایط زمانی،  مکانی،  روانی و اجتماعی مخاطب را لحاظ کنند. 
 2. 10. توجه به آزادی مردم

 اسالم بر حفظ حقوق، شخصیت و آبروی مسلمانان تأکید دارد، لذا اجازه تجسس و پرده دری و عیب 
جویی گناهان پنهان که در خلوت انجام می شود را به بهانه امر به معروف و نهی از منکر به کسی نداده است. 
تأثیر فرهنگ غربی موجب شده که برخی تصور کنند که آزادی ارزشی مطلق است که به هیچ وجه نمی توان و 
نباید آن را محدود کرد،  لذا زندگی هر شخص به خودش مربوط است و امر به معروف و نهی از منکر دخالت 
در کار و زندگی دیگران و مخالف حق آزادی است.  حال آن که چنین تصوری کامال اشتباه بوده و با روح اسالم 

و مسلمانی سازگاری ندارد،  زیرا: 
 الف- در کشورهای غربی هم آزادی محدود و مقید به قانون است. قانون مسلمانان نیز اسالم و ضوابط 

اصول الزم برای حصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر
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شرعی است،  لذا آزادی عمل نسبت به کار خالف شرع بی معنی است. البته امر  به  معروف و نـهی از مـنکر  
برای  کنترل و مهار تخلف است و در جایی که خداوند انسان را آزاد گذاشته است و تخلفی صورت نگرفته است 

کاربردی نداشته و بلکه ممنوع است. شهید مطهری در این رابطه می نویسد:
تصور عامه مردم  ما  درباره ی امر بـه مـعروف این است که به بند کفش و دگمه ی لباس و موی 
است.  مردم  آزادی  منطقه ی  این ها  که  صورتی  در  بگیریم،   ایراد  مردم  جامه ی  دوخت  و  سر 
منطقه ی آزادی افراد  غیر  از محیط  و جو اجتماعی است ]...[ بـه طـور کلی حدود این مطلب 
باید روشن شود که در چه مسائلی جامعه  حق نظارت بر اجرا دارد و در چه مواردی حق ندارد 

و فقط  در  زمینه ای  که تخلف ثابت می شود حق مداخله دارد )مجموعه آثار،  ج 1 ،  ص258( 
و در جای دیگر می گویند:

 ما فقط در مورد منکراتی که علنی است و به آن ها تجاهر می شود حق تعرض داریم. دیگر حق 
تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است نداریم. ولی در گذشتۀ 
نزدیک یک عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع که می خواستند ماجراجویی کنند و حساب 
احیانًاً  را دستاویز قرار می دادند،   این اصل مقدس  با دیگران صاف کنند،   را  خردههای خود 
برای آنکه بتوانند مقاصد خود را عملی کنند چند صباحی در گوشه مدرسه زندگی می کردند و 
برای خود عبایی و ردایی و عمامه و نعلینی و ریش و هیکلی می ساختند و بعد به جان مردم 
می افتادند. چه جرمها و جنایتها که به این نام نشد! و چه منکرات شنیع که به نام نهی از منکر 

واقع نشد! داستانها در این زمینه هم شنیده ایم و می دانیم)مجموعه آثار؛ ج 20، ص 199( 
اما بحث امر به معروف و نهی از منکر،  در گناهی علنی و مأل عام است. 

 ب- امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگیری از ارتکاب کارهایی است که مصالح مادی یا معنوی 
دیگران را به مخاطره می اندازد و ضرر گناه بجز فرد معصیت کننده،  دامان سایر افراد جامعه را گرفته و به مصالح 
سایر افراد جامعه نیز آسیب برساند،  زیرا اگر منکرات در جامعه به صورتی پوشیده و به دور از منظر عمومی عمل 
شود. عقوبت آن تنها متوجه فرد عمل کننده است؛ اما اگر آشکار شود و دیگران نیز در مقابل زشتی ها عکس 
العمل و مقاومتی نشان ندهند،  کیان و هستی کل جامعه بر باد می رود، لذا اگر امر به معروف و نهی از منکر 
با شرایط تعیین شده در احکام دینی به اجرا در آید،  هیچ گاه با آزادی های فردی و سلب امنیت افراد منافات 

نخواهد داشت. لذا 
 ]...[ بعضی افراد درنمی آیند بگویند آقا! این فضولی کردن است! نه؛ این همکاری کردن است؛ 
این نظارِت عمومی است؛ این کمک به شیوِع خیر است؛ این کمک به محدود کردِن بدی و 
شّر است؛ کمک به این است که در جامعه ی اسالمی،  گناه،  همیشه گناه تلّقی شود )بیانات، 

ص142(
 آمده است که: 

شبی از شب ها خلیفه دوم مشغول گشت زنی در کوچه ها و گذرها بود،  به خانه ای رسید که 
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صدای آواز از آن شنیده می شد. چون در بسته بود،  خود را از دیوار باال کشید و وارد خانه 
شد. گفت: ای دشمن خدا! پنداشتی خداوند چنین گناهی را بر تو می پوشاند؟ آن مرد گفت: 
تند مرو،  اگر من گناهی کرده ام،  تو مرتکب سه گناه شده ای! پرسید: کدام گناه؟ گفت: اول آن 
که،  خداوند متعال می فرماید: تجسس نکنید )حجرأت،  12( و تو کرده ای؛ دوم آن که خداوند 
می فرماید: از درها وارد خانه ها شوید )بقره:  159( و تو از پشت بام وارد شده ای؛ سوم آن که 
می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه هایی جز خانه خود وارد نشوید،  مگر اینکه 
آشنایی دهید و اجازه بگیرید و بر اهل آن سالم کنید )نور،  27( و تو بی اجازه و بی سالم وارد 
از تو بگذرم،  راه خیری هست؟ گفت: آری. سپس  خانه دیگران شده ای. خلیفه گفت: اگر 
خلیفه او را بخشید و از خانه خارج شد و او را به حال خود رها کرد. )کنزل العمال،  ج 3، 

ص 808( 
 2. 11. جلب اعتماد مخاطب

 یکی از روش های مهم و مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر،  جلب اعتماد مخاطب است. تا 
مخاطب به آمر و ناهی اعتماد نداشته باشند،  سخن او در آنان مؤثر نخواهد بود. مخاطب زمانی اعتماد 
می کند که نشانه های صداقت گفتاری و رفتاری را در چهره و رفتار آمر و ببیند. پس از جلب اعتماد 
مخاطب،  آمر و ناهی نباید  از  علت های شناخته شـده و روشـن برخی ناهنجاری ها غفلت ورزیده و تنها  
به  معلول ها تأکید و اصرار کنند و در واقع نـسبت به اولویـت ها تـغافل کنند،  زیرا مبارزه  با  عوامل و علل به 
وجود آمدن فساد و گناه اولویت بیشتری نسبت به معلول ها دارد، همچنین مبارزه با منکرات بزرگ و زیان بار و 
خطرناک بر مبارزه با سایر منکرات اولویت دارد می توان گفت که پرداختن به معلول ها و غفلت از  علت ها، از 

عوامل ناکامی  آمران  به معروف و ناهیان از منکر  است. 
 درک مشکالت مخاطب،  همچنین توجه بـه دردها و رنج ها و رفع نیاز های او و یاری کردن وی در برطرف 
کردن سختی ها و ناراحتی ها از جانب آمر به معروف و ناهی از منکر مـوجب  توجه متقابل  مخاطب به  امر به 

معروف و نهی از منکر و در نتیجه جلب اعتماد وی می گردد، از همین رو امام حسین  A می فرمایند: 
بدانید که حوایج و نیازهای مردم به شما،  از نعمت های خـداوند بر شما هستند پس  از نعمت ها 
اندوهگین و افسرده مباشید و این نعمت ها بر شما ناگوار و سـخت نباشد که به دیـگران انـتقال 

می یابد )أعالم الدین فی صفات المؤمنین ،   ص298( 
 2. 12. پرهیز از برچسب زدن

 همان طور که صفات و رفتار نیک و پسندیده در انسان ها وجود دارند،  احتمال خطا و انحراف نیز در آنان 
وجود دارد. انسان جایز الخطاست. در نظام تربیتی اسالم،  حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف 
مهم و اساسی به شمار می رود. آمر به معروف و ناهی از منکر نباید با تجّسس خود،  موجب کشف فساد و 

اصول الزم برای حصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر
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هتک حرمت مخاطب گردد، بلکه برای اصالح،  تربیت و حفظ حرمت و کرامت مخاطب باید با خوش بینی 
 Aبا او برخورد کند و تا جایی که ممکن است،  رفتار او را به نیکوترین وجه، توجیه و تعبیر نماید. امام علی
می فرمایند: »کار برا درت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیر کن،  مگر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد 
و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد، گمان بد مبر« )الکافی، ج 2، ص 362( لذا 
هنگامی که اشتباه یا منکری از شخصی سر می زند،  باید از برچسپ زدن به وی پرهیز کرده و او را فاسق، گناه 

کار و متخّلف نشمارند،  زیرا این کار نتیجه معکوس داده و زمینه بیشتر گناه را برای شخص به وجود می آورد. 
 2. 13. ایجادآرامش در مخاطب

 ایجادآرامش در مخاطب،  از اصول مهم امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا ضعف و ناتوانی آمربه 
معروف و ناهی از منکر از استدالل و برهان و نفوذ و جلب اعتماد در دل  مخاطب ، موجب عدم پذیرش سخنان 
او مـی گردد. گفتار و رفتار آمران و ناهیان باید برای مخاطب آرامش بخش باشد،  زیرا »معروف  هر چیزی است 
که نفس انسان آن را خیر می شناسد و با  آن  اطـمینان  و آرامـش می یابد« )معجم مقاییس اللغه،  ج2، ص768( 
و »معروف  را  معروف نامیده اند چون دل ها با آن آرامش می یابد« ) همان،  ج 4 ص281( اقناع مخاطب توسط 

آمران به معروف و ناهیان از منکر در ایجاد آرامش برای مخاطب مؤثر است. 
 2. 14. جذب تدریجی و پرهیز از عجله و شتابزدگی

 در راستای رسـیدن به هدف  در  امر  به معروف و نهی از منکر،  باید حوصله و وقت هزینه کرد؛ زیرا »دقت 
و حوصله موجب پشت گرمی و پیشرفت است « )تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،  ص477( و »شـتابزدگی 
مـوجب لغزش است« )همان،  267( لذا امام صادق A می فرمایند: »آرامـی و حـوصله و درنـگ با سالمتی 
از خطا و انحراف  همراه اسـت  همچنین  شتابزدگی با پشیمانی همراه است « )الخصال، ج 1، ص100( آمران به 
معروف و ناهیان از منکر باید به این نکته توجه داشته باشند که نمی توانند کسانی که در گرداب منکرات غوطه ور 
شده اند را به یک باره از گرداب درآورند،  تربیت امری تدریجی است، کسب فضایل و نیز دفع رذایل یک مرتبه 
در انسان ها به تحقق نمی یابند،  از همین روی است که خداوند قرآن را به صورت تدریجی نازل فرموده و پیامبر 

اسالم a احکامش را در طول 23 سال بر مردم ابالغ فرموده اند. 
 2. 15. با مهرورزی و نرمی امر به معروف و نهی از منکر نمودن 

 یکی از عوامل مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر،  همراهی این دو فریضه با مهرورزی و با نرمی رفتار 
کردن است. خداوند بـه  حـضرت موسی و برا درش هارون در روش گفتگو با فرعون چنین دستور می دهد: 
»به سوی فرعون بروید  که  طغیان کرده اسـت،  امـا به نرمی با او سخن بگویید، شاید متذکر شود یا از خدا 
بترسد« )طه،  43 و 44 ( همچنین خداوند نرمی پیامبر a را عامل جذب  مردم برشمرده )آل عمران:  159( 
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اِس  ُحسناً »)بقره:  83( امـام  بـاقر  A در تفسیر این آیه می فرمایند: »هر که امر به  و فرموده اند: »ُقوُلوا ِللنَّ
معروف می نماید باید امر او بـه مـعروف با  شیوه ی  خوب و زیبا و با روش مـعروف بـاشد« )نهج الفصاحه، 
ص 739( پیامبر a تأکید داشتند که »امر به معروف و نهی از منکر نکند مگر کسی که سه خصلت در او 
باشد: در امر و نهی خود مدارا کند،  در امر و نهی خود میانه  روی نماید و به آنچه امر و نهی می  کند، دانا باشد« 
)بحاراالنوار،  ج 97،  ص 87( آن حضرت،  آنقدر دل سوز و نگران مردم بود که گاهی مریض می شد. تا جایی که 
خداوند متعال خطاب به او می فرماید: »شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند،  تو جان خود را از اندوه در پی گیری 
)کار( شان تباه کنی« )کهف،  6( »قرآن را بر تو نازل نکریم تا به رنج افتی« )طه،  1( پیامبر a چنان با مردم 
با شفقت و مهربانی رفتار می کرد که گویی پاره ای از جان مردم و روح جامعه بود و همین سبب جذب دلها 
شده بود. قرآن می فرماید: »برای شما پیامبری از جنس خودتان آمد که هرگونه ناراحتی و ضرر و زیانی به شما 
برسد برای او سخت ناراحت کننده است و به هدایت شما عشق می ورزد و نسبت به مؤمنان دل سوز و مهربان 
است« )توبه:  128( ائمه A نیز   با  نرمی و مدارا در راه اصالح و هدایت بشرگام برداشته اند. امر به معروف و 
نهی از منکر،  موضوعی بسیار حساس است و باید با مهر و عطوفت و انتخاب بهترین روش های اخالقی همراه 
گردد. »رفیق لمن یأمر و رفیق لمن ینهی؛ با رفق و مدارا امر و نهی کند« امر به معروف و نهی از منکر،  وظیفه 
است انسانی که بر مبنای عشق به همنوع شکل می گیرد،  لذا سرو صدا و جنجال،  بد زبانی کردن،  کتک زدن 
و تندخویی نمودن در برابر گناهکار با چنین وظیفه ای،  سازگار نیست و جز نفرت و آثار سوء،  نتیجه ای نخواهد 
داشت .آمران به معروف و ناهیان از منکر،  باید خود را به فضایل و مکارم اخالق آراسته کنند،  زیرا حسن خلق 
و با نرمی سخن گفتن در این فریضه،  یک اصل ضروری است،  از همین رو گفته شده پیشرفت اسالم معلول سه 
چیز بوده که عبارتند از: مال خدیجه برای دنیا طلبان،  شمشیر علی A برای خائفین در جان و مال و اخالق 

پیامبرa برای حقیقت طلبان« )اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 406( 
 2. 16. تشویق به ارزش ها و ایجاد فضای امر و نهی

 یکی از امتیازات مکاتب الهی تشویق به خوبی ها و ارزش هاست. پیامبر مکرم اسالمa از عامل تشویق 
در جهت پیشبرد اهداف استفادههای زیادی می کرد و امت را به نیکی و پاکی دعوت می فرمود. تا ارزش های 
الهی و اسالمی در جامعه حاکم و محیط جامعه برای مردم محیط راحت و مطلوبی باشد. »اگر مؤمنین،  
پرهیزکاران،  باتقواها،  آشنآیان به معارف،  معتقدین و پای بندان به ارزش های الهی و اسالمی،  احساس کردند 
که محیط اجتماعی برای آن ها محیط راحت و مطلوب و قابل تنّفسی است، معلوم می شود که در این جامعه،  
ارزش های الهی حاکم است ]...[ نظام اسالمی باید تضمین کند که ارزش های الهی حاکم باشد. آیه ی مبارکه ی  
»اّلذین ان مّکّناهم فی االرض اقاموا الّصاله و آُتوا الّزکاه و اَمروا بالمعروف و َنهوا عن المنکر« ناظر به همین 

اصول الزم برای حصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر
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معناست؛ چون اگر در محیطی،  حّکام،  فرمانروآیان و زمامداران،  مردم را به نیکی امر کردند و از بدی بازداشتند 
و نماز را اقامه کردند،  در آن محیط ارزش ها رشد می کند« )بیانات، ص70( » ]...[ محیط جامعه،  باید چنان 
زالل باشد که اگر کسی قطره ی فسادی هم در آن چکاند،  خوِد جامعه،  آن را هضم کند و از بین ببرد. چگونه 

امکان پذیر است؟ با امر به معروف،  با نهی از منکر و با دعوت به خیر ]...[« )بیانات، ص43( 
 2. 17. صبر و پایداری 

 زمانی که حضرت موسی در وادی طور مبعوث شد؛ خداوند به وی فرمود: از این به بعد رسول ما هستی، 
پیام ما را باید به فرعون و فرعونیان برسانی. )طه،  24( حضرت موسی از خداوند تقاضا کرد که »َربِّ اْشَرْح 
ِلی َصْدِری« )طه،  25( خدایا به من حوصله فراوان و شرح صدر بده تا بر سختی های رسالت صبر و حوصله 
به خرج دهم و از سخنان نادرست دشمنان زود نرنجم. در تبلیغ دین و اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی 
از منکر،  باید صبر و سعه ی صدر داشته باشیم. زیرا »مسلم است که در همه کارهای اجتماعی مخصوصًاً در 
برنامه امر به معروف و نهی از منکر،  مشکالت فراوانی وجود دارد، و سود پرستان سلطه جو و گنهکاران آلوده 
و خودخواه، به آسانی تسلیم نمی شوند و حتی در مقام اذیت و آزار، و متهم ساختن آمران به معروف و ناهیان از 
منکر بر می آیند که بدون صبر و استقامت و شکیبائی هرگز نمی توان بر این مشکالت پیروز شد .)تفسیر نمونه،  

ج17، ص23( 
 حضرت لقمان در توصیه به فرزندشان فرموده اند: »یا بنی اقم الصلوة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و 
اصبر علی ما أصابک إن ذلک من عزم االمور؛ ای فرزندم،  نماز را بپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و 
در برابر سختی های حوادث صبر کن که این ها از واجبات امور است« )لقمان،  17( مفسران گفته اند: منظور از 
صبر در آیه مزبور،  صبر در برابر سختی های امر به معروف و نهی از منکر است،  چنان که علی A فرموده اند: 
»در مشقت و سختی هایی که در راه امر به معروف و نهی از منکر به تو می رسد،  صبر کن« )مجمع البیان،  ج8،  
ص500( آمران به معروف و ناهیان از منکر،  باید در برخورد با مشکالت محکم و ثابت بوده و در مقابل سنگ 

اندازی ها استقامت ورزد، از همین رو خداوند به پیامبر a فرموده: »فاستقم کما امرت« )هود:  112( 
 2. 18. اهل سازش نبودن و به مالمت  مالمتگران توجه نکردن

 کسی که بخواهد امر به معروف و نهی از منکر نماید،  مسلمًا باید ثابت قدم و استوار باشد. اهل سازش 
و تابع مطالع نباشد و در این راه از سرزنش مالمت گران نهراسند، چنان که علی A فرموده اند: »کسی 
نمی تواند امر خدای سبحان را اقامه  کند، مگر آنکه مدارا نکند، سازشکار نباشد و پیرو آرزوها نگردد«. )شرح 
نهج البالغه،  حکمت 111، ص 682( همچنین در وصیت خود به امام حسن A فرموده اند: »در راه خدا 
جهاد کن،  آن گونه که شایسته است، مبادا سرزنش سرزنش کنندگان تو را باز دارد«. )نهج البالغه، نامه 31، ص 
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382( چرا که سخنان مالمت گران، یکی از موانع اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است،  بی شک امر 
به معروف و نهی از منکر اعتراض عده ای را به دنبال خواهد داشت، اما آمران به معروف و ناهیان از منکر نباید 

به این موضوع توجه کنند. 
 2. 19. خالق و نو آور بودن

 خالقیت و نوآوری در امر به معروف و نهی از منکر،  موجب جذب مخاطب و تأثیرگذاری بیشتر می شود،  
از همین روی استفاده از وسایل ارتباطی روز،  همچون اینترنت و... می توانند بسیار راهگشا و مفید باشند،  چنان 
که مقام معظم رهبری فرموده اند:»امر وز وظایف حوزه های علمیه با گذشته تفاوت های زیادی کرده است. 
حوزه ی علمیه فقط برای اقامه ی جماعت نیست. منبر رفتن به صورت سنتی هم اگر محتوای عالی و ُپر مغزی 
نداشته باشد،  کافی نیست. امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در دنیا چقدر متنوع شده؛ این طرِف دنیا یک نفر جوان 
پای یک دستگاه کوچک می نشیند و افکار،  تصورات، تخیالت،  پیشنهادهای فکری و پیشنهادهای عملی را 
از سوی هرکسی- بلکه هر ناکسی- از آن طرِف دنیا دریافت می کند. امروز اینترنت و ماهواره  و وسایل ارتباطِی 
بسیار متنوع وجود دارد و حرف،  آسان به همه جای دنیا می رسد. میدان افکار مردم و مؤمنین،  عرصه ی کارزار 
تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیقِی فکری قرار داریم. این کارزار فکری 
به هیچ  وجه به زیان ما نیست؛ به سود ماست. اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نیاز ماست- از مهمات 
تفکر اسالمی و انبارهای معارف الهی و اسالمی- بیرون بکشیم و صرف کنیم،  قطعًاً ُبرد با ماست؛ لیکن مسئله 

این است که ما باید این کار را بکنیم « )بیانات، ص29( 
 2. 20. رعایت مراتب

 با توجه به اصل یاد شده در صورت امکان بهره گرفتن از شیوه های آسان تر از شیوه ها و مراتب مشکل تر 
امر به معروف و نهی از منکر استفاده نشود، چنانچه امـام  خـمینی v فرموده اند: »همانا برای امر به معروف 
و نهی از منکر مراتبی است که در صورت حصول مطلوب از مرتبه پایین ترـ  حتی با احتمال  حصول  آن ـ جایز 

نیست که به مرتبه باالتر تعّدی نمود« )تحریر الوسیلة،  ج 1،  ص541(.
 

 3. نتیجه گیری
 چنان که آمران به معروف و ناهیان از منکر در درستی کار خود تردید داشته باشند،  در ایجاد تغییرات توفیق 
چندانی نخواهند داشت. لزوم تأکید بر خودسازی و آغاز نمودن از خویشان خود برای امر به معروف و نهی از 
منکر،  نشانگر آن است عامل عمل نبودن آمران به معروف و ناهیان از منکر،  همچنین رفتار ناشایست خویشان 

آن ها تأثیر مناسب امر به معروف و نهی از منکر را با مشکل مواجه می کند. 

اصول الزم برای حصول موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر
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 مخاطب شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر بسیار مفید و راهگشا است، زیرا این امر موجب می شود 
که آن ها با توجه به ظرفیت ها و شرایط مخاطبان از روش های مناسب امر به معروف و نهی از منکر که متناسب 
ایشان است، بهره گیرند،  بهتر اعتماد ایشان را جلب نموده و ضمن پرهیز از تحقیر و برچسب زدن آن ها در ایشان 

ایجاد آرامش کنند. 
 تدریجی بودن نزول قرآن و احکام اسالم نشانگر آن است که عجله در ایجاد تغییر دلخواه در مخاطبان 
از یک سو نتیجه نامطلوب ببار می آورد و از سویی، چنان که مخاطبان منکر های متعدد را مرتکب می شوند و 
معروف های متعددی را ترک می کنند،  با توجه به اصل»ما الیدرک کله ال یترک کله« تغییر برخی از رفتارهای 

مخاطبان نیز مفید است. 
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شیوه های کاربردی مؤثر امر به معروف و نهی از منکر
سمیه سلیمانی1؛مرتضی رحیمی2 

 چکیده
نظارت  دینی،  غیرت  مکتب،   به  عشق  نشانه ی  منکر،   از  نهی  و  معروف  به  امر   
عمومی،  ارتباط دوستانه بین مردم و عالقه به سالمتی جامعه است. اصالح فرد بدون 
اصالح جامعه میسر نمی شود؛ انتخاب بهترین شیوه های اخالقی و شناسایی راه کارها 
افزایش جاذبه و کشش  در  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  نتیجه  بخش   راهبردهای   و 
مخاطبان به  سوی  خوبی ها و رهایی از بدی ها نقش انکار ناپذیر دارد. شیوه های آینه 
جایگزین  ارائه ی  و  الگو سازی  محبت،   ایجاد  روانی،   باز سازی  تلقین،   تغافل،   وار،  
منکر هستند.  از  نهی  و  معروف  به  امر  کاربردی  مهم ترین شیوه های  از  و...    مناسب  
و  متنوع  روش های  از  استفاده  به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مطلوب  تأثیرگذاری 
از  برخی  که  زیرا ممکن است  نیازمند است،   منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  کاربردی 
روش های امر به معروف و نهی از منکر در شرایطی خاص و برای افراد خاص مؤثر 
نباشند. روش تکرار امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد که برای تأثیرگذاری 
بیشتر امر به معروف و نهی از منکر همه باید احساس مسئولیت کرده و امر به معروف 
و نهی از منکر کنند. از همین رو محدود شدن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به 

گروهی خاص،  کافی و مؤثر نیست. 

s. soleimani23@gmail.com  ،1. کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شیراز
mrahimi@shirazu.ac.ir :2. استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات دانشگاه شیرازایمیل
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واژه های کلیدی
امر به معروف،  نهی از منکر، شیوه ها،  استمرار 

 1. مقدمه
 »معروف« کاری است که با عقل و شریعت نیکو شناخته شود. )المفردات،  ص561( و »منکر« هر 
کاری است که به زشتی شناخته شده، عقل ها و خردهای صحیح زشتی آن را حکم می کنند)همان، ص823(، 
یا اینکه عقل ها در زشتی و خوبی آن کار سکوت می کنند، سپس دین و شریعت بدی وزشتی آن را بیان می کند« 

)تفسیر المیزان،  ج 21، ص 18( 
 امر به معروف و نهی از منکر از دیر باز مورد توجه متکلمان و فقیهان تمام فرقه های اسالمی بوده و اهل 
شرع در وجوب آن،  اختالفی ندارند. )تذکره الفقها، ج 1، ص471( وحی و عقل نیز بر وجوب آن تأ کید کرده اند. 
)ایضاح الفوائد،  ج1،  ص398( چنانچه امام حسین A برای برپا داشتن امر به معروف و نهی از منکر قیام 

کرد. )بحاراالنوار،  ج44، ص329( و شهادت مظلومانه او گواه راستینی بر اهمیت انجام این وظیفه است. 
 در جامعه اسالمی نظارت و امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه امامان وعالمان دین نیست،  بلکه 
بر هر مسلمانی واجب است که از خیرخواهی در حق دیگران دریغ نورزد و با تحقق شرایط،  مردم را با گفتار و 
رفتار از کار ناشایست باز دارد و یا آن را در دل زشت شمارد. )وسائل الشیعة، ج12، ص192( در اهمیت این 
فریضه همین بس که خداوند نخستین امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر است،  چنان که فرموده است: 
»همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر می کند و از کارهای زشت و ناپسند و تجاوز به 
حقوق دیگران نهی می نماید و شما را موعظه می کند باشد که پند گیرید» )نحل،  90( همچنین خداوند بهترین 
 A ویژگی امت اسالمی را،  انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته است. )آل عمران:  110( و امام علی
می فرمایند: » ]...[ تمامی اعمال و کارها حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند 
قطره ای در مقابل یک دریای بزرگ و پهناور است« )نهج البالغه، حمکت 374، ص515( زیرا »امر به 
معروف و نهی از منکر راه پیامبران و روش صالحان است،  واجبی بس بزرگ است که به وسیله آن،  واجبات به پا 

داشته می شوند» )تهذیب االحکام،  ج 6، ص 180( 
 از کمال فضیلت و ارزش »امر به معروف و نهی از منکر« همین بس که در روایات،  دو خلق و صفت 
خداوند )وسائل الشیعة، ج 11،  ص 529( و بهترین انفاق )مستدرک  الوسایل،  ج 12، ص 179( دانسته شده 
و آمران به معروف و ناهیان از منکر،  جانشین خدا و رسول در زمین معرفی شده اند. )بحاراالنوار،  ج 68، ص 
311( روایت شده: »هر کس آن دو را یاری کند،  خداوند او را عزیز و آقا گرداند و هر کس آن دو را خوار نماید،  
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خداوند او را خوار و ذلیل گرداند« .)کافی،  ج 5، ص 59( 
 با وجود آیات و روایات فراوان در مورد امر به معروف و نهی از منکر و با اینکه در سال های اخیر نسبت به 
آن،  هشدارها و تأکیدات فراوانی خصوصًا از جانب مقام معظم رهبری )دامت برکاته( شده است،  اما متأسفانه 
باید اقرار نمود که امروزه این دو واجب شرعی، زوایا، ظرایف و مسائل مختلف آن،  به خوبی بیان و آن طور که 
شایسته است اجرا نشده » ]...[ البته ما باید تأّسف بخوریم از اینکه معنای امر به معروف و نهی از منکر درست 
تشریح نمی شود ]...[« )بیانات، ص 142(، از همین رو ثمر بخشی الزم را ندارد،  تا جایی که از آن،  تحت عنوان 
دو فریضه ی »فراموش شده« یاد می شود؛ به نظر می رسد که یکی از دالیل عمده آن،  عدم اجرای شیوه ی 
مناسب و به تبع،  پیامدهای منفی ناشی از روش های نامناسب آن باشد؛ چرا که »برا ی هر چیز آدابی  است « 
)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،  ص247( و ثمربخشی کارها و تحقق اهـداف،  بـستگی به روش شناسی و 
شیوه های متناسب و زیبای آن دارد. لذا »باید کارها و امور، از راه و روش  و صورت  مناسب  آن انجام گیرد« 

)بحاراالنوار،  ج2،  ص105( 
 در اهمیت و ضرورت اتخاذ شیوه های صحیح و مناسب برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
گاهی از روش های اجرای این فریضه چه بسا عکس العمل منفی در فرد مخاطب ایجاد  تردیدی نیست،  زیرا نا آ
کند. چنان که پیامبر a می فرمایند: »هرکس )مردم را( به کارهای نیک بخواند باید با شیوه نیکو آن را انجام 
دهد« )کنز العمال،  ج 3، ص 66( و نیز می فرمایند: »هر که امر به معروف می نماید،  باید امر او بـه مـعروف با  

شیوه ی  خوب و زیبا و با روش مـعروف بـاشد« )نهج الفصاحه، ص 739( 
 در باب امر به معروف و نهی از منکر آثار ارزشمند زیادی نگاشته شده است از جمله مقاله »جایگاه امر 
به معروف و نهی از منکر در قرآن و سنت« خانم مریم شمس علیئی،  مقاله »امر به معروف و نهی از منکر در 
قرآن« آقای حسن منتظری و.. در برخی از مقاالت به صورت مختصر به برخی از شیوه های امر به معروف 
و نهی از منکر اشاره شده است ولی مقاله مستقلی که به تفصیل شیوه های کاربردی امر به معروف و نهی از 
منکر امر به معروف و نهی از منکر را بررسی نموده باشد، یافت نشد. لذا این پژوهش که به روش کتابخانه ای و 
تحلیلی – کاربردی انجام شده به سؤاالتی چون »شیوه های کاربردی امر به معروف و نهی از منکراز منظر قرآن و 

سنت چیست؟ « با توجه به جامعه ی امروز کدام شیوه ها کاربرد بیشتری دارد؟ « و... پاسخ داده است. 
 2( اهمیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر

در زمینه ی مسائل اجتماعی شاید هیچ خطابی به مردم شدیدتر،  غلیظتر، زنده تر و پر هیجان تر 
از خطاب امر به معروف و نهی از منکر نیست ]...[ اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و 
حدود آن برای مردم روشن شود،  معلوم خواهد شد یکی از نوترین،  شیرین ترین،  کارآمدترین 
و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی،  همین امر به معروف و نهی از منکر است )بیانات، 

شیوه های کاربردی مؤثر امر به معروف و نهی از منکر
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ص142( زیرا این دو فریضه،  آثار فراوانی در اصالح روابط اجتماعی و محیط زندگی مسلمانان 
خواهد داشت؛چنانچه امام باقر A می فرمایند: امر به معروف و نهی از منکر،  روش پیامبران 
و راه و رسم صالحان است که به سبب آن واجبات دینی،  برپا شده و راه ها،  امن و خرید و 
فروش مردم حالل، حق کشی ها برطرف،  زمین آباد و حق از دشمنان ستانده و امر حکومت 

پایدار می شود )وسائل الشیعة،  ج11،  ص39(. 
رشد و کمال انسان ها تنها در محیط و اجتماع سالم،  امکان پذیر است. افراد یک اجتماع سالم، مانند 
جریان خون در رگ های یک بدن،  در زندگی اجتماعی و سامان بخشیدن به زندگی سالم و پاک یکدیگر سهیمند 
و بی تفاوتی نسبت به یکدیگر،  بی رنگی و مرگ تدریجی جسمی و معنوی را در پی خواهد داشت. لذا مسئله امر 
به معروف و نهی از منکر ضرورت پیدا می کند.  چرا که فلسفه ی تشریع این دو واجب شرعی؛ تحرک و پویایی 
جوامع اسالمی بر محور رشد اجتماعی است. از این رو امام علی A از کسی که منکرات را با قلب و زبانش 
نکوهش نکند، تعبیر به »میت بین األحیاء« )نهج البالغه،  حکمت 374، ص515( می نمایند. توضیح آن که،  
عمل به برخی واجبات و فرایض )که با وجودمهم بودنشان از لحاظ فردی و اجتماعی( نفع و ضررشان محدود 
به همان دایره خودشان است و تأثیری در سایر فرایض ندارند؛ اما از ویژگی های خاص امر به معروف و نهی از 
منکر این است که عالوه بر نظارت مستقیم بر سایر فرایض و محّرمات، در انجام آن ها نیز تأثیر دارند و موجب 
احیاء فرایض و ترک محّرمات می گردند. این ویژگی خاص این دو فریضه است و هیچ واجب دیگری چنین 
خصوصیت و نقشی ندارد. لذا امام علی A بعد از ضربت خوردن،  مواظبت بر آن را به حسنین A، توصیه 
و تأکید بر عدم غفلت از آن،  نموده و می فرمایند: »امر به معروف و نهی از منکر را وا مگذارید که بدترین شما 
حکمرانی شما را بر دست گیرند. آن گاه دعا کنید و از شما نپذیرند« )نهج البالغه،  نامه 47،  ص321( چرا که 
گاه کردن افراد جاهل، هشدار برای جلوگیری از خالف  امر به معروف و نهی از منکر،  سبب تشویق نیکوکاران،  آ
و ایجاد نوعی انضباط اجتماعی و ترک،  سکوت و بی تفاوتی نسبت به آن منجر جرأت پیدا کردن گنهکار به 
تثبیت امور ضد اخالقی رشد فساد و در نهایت تسلط افراد فاسد و مفسد بر مردم خواهد شد. »وقتی که امر به 
معروف و نهی از منکر نشود و در جامعه خالفکاری،  دزدی،  تقّلب و خیانت رایج گردد و بتدریج جزء فرهنگ 

جامعه شود،  زمینه برای روی کار آمدن آدم های ناباب فراهم خواهد شد« )بیانات، ص142( 
 مقام معظم رهبری،  امر به معروف و نهی از منکر را همانند جریان رودخانه ای می دانند که در مسیر 
خود هر چیز فاسدی را از بین می برد » ]...[ محیط جامعه باید به گونه ای باشد که اگر در آن فسادی 
پدیدار شد،  فرصت رشد پیدا نکند و زود از بین برود. مثل جریانهای عظیم آب«،  )بیانات، ص43( که 
اگر در جامعه این جریان وجود نداشته باشد،  ناهنجاری های اخالقی و رفتاری به قدری گسترش یافته 
و تکرار می شود که کم کم به یک عادت عمومی تبدیل می شود و جای هنجار و ناهنجار و گناه و ثواب 
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با یکدیگر عوض شده و در چنین جامعه ای نمی توان به ثبات امنیت و سالمت،  رشد و بهبود شرایط و 
تحقق عدالت امید داشت و این بدترین خطر برای جامعه اسالمی است. »بدترین خطرها این است که 
یک روز در جامعه،  گناه به عنوان ثواب معرفی شود؛ کار خوب به عنوان کار بد معرفی شود و فرهنگ ها 
عوض شود. وقتی که امر به معروف و نهی از منکر در جامعه رایج شد،  این موجب می شود که گناه در نظر 
مردم همیشه گناه بماند و تبدیل به ثواب و کار نیک نشود. بدترین توطئه ها علیه مردم این است که طوری 
کار کنند و حرف بزنند که کارهای خوب کارهایی که دین به آن ها امر کرده است و رشد و صالح کشور 
در آن هاست در نظر مردم به کارهای بد و کارهای بد به کارهای خوب تبدیل شود. این خطِر بسیار بزرگی 
است« )بیانات، ص142( لذا امام محمد باقر A در ضمن روایتی در اوصاف قومی که در آخرالزمان 

می آیند،  می فرمایند:
 ]...[ از جمله ی آن ها این است که فریضه ی امر به معروف و نهی از منکررا سبک شمرده و به 
آن عمل نمی کنند،  در آن زمان است که غضب خداوند بلند مرتبه بر آن ها فرود می آید و عقاب 

الهی همه را فرا می گیرد 
)الکافی،  ج5،  ص56( امام علی A نیز می فرمایند:

خداوند عموم مردم را به گناه گروه خاصی گرفتار عذاب نمی کند، مشروط به اینکه آن گروه 
گاه نشوند. اما اگر گروه  بدکار،  کارهای زشت را به صورتی پوشیده عمل کنند که مردم بر آن آ
اندکی معاصی را آشکارا مرتکب شوند و عموم مردم هم در مقابل آن ها ساکت شوند، هر دو 

گروه مستوجب عذاب الهی خواهند بود )وسائل الشیعة،  ج11،  ص407(
 لذا عمل اجتماعی بسیار ارزشمند است. چنانچه شهید مطهری در مورد همکاری در امر به معرو 

و نهی از منکر می گوید:
 باید به این نکته توجه کنیم که عمل فردی،  چندان مفید نیست، آن هم دردنیای فعلی، مشکلی 
که امر وز،  در زندگی اجتماعی ما هست این است که افراد اهل عمل،  توجهی به عمل اجتماعی 
ندارند و به اصطالح تکرو هستند،  درحالی که از عمل فردی کاری ساخته نیست، از فکر فردی 
کاری ساخته نیست، از تصمیم فردی کاری ساخته نیست، همکاری و همفکری و مشارکت 

الزم است. )ده گفتار،  ص 68( 
 تنها فرهنگی که در طول زمان و گستره جهان به طور جدی به بحث درباره این وظیفه مهم اجتماعی و دینی 
پرداخته است،  اسالم است، دیگر فرهنگ ها یا ادیان الهی یا آئین های غیر الهی یا در این مورد بحثی نکرده اند و 
یا خیلی گذرا از آن گذشته اند. لذا امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای است که در فرهنگ های غیر اسالمی 
جایش خالی است و گمشده ای است که تنها در اسالم می توان آن را یافت و تنها نظام حقوقی اسالم است که با 
داشتن نظام امر به معروف و نهی از منکر،  زمینه مداخله ناظرین را در برابر انحرافات و اشتباهات فراهم می کند. 

شیوه های کاربردی مؤثر امر به معروف و نهی از منکر
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 مایکل کوک )نویسنده انگلیسی -آمریکایی و محقق برجسته تاریخ اجتماعی اسالم( کتابی در باب امر به 
معروف و نهی از منکر و بررسی این فریضه در قرآن و حدیث نگاشته اندکه این اثر ارزشمند پانزده سال طول 
کشیده )به گفته ی خودشان( و برنده چندین جایزه کتاب بین المللی شده است. ایشان در کتاب خود می نویسند: 
»فریضه امر به معروف و نهی از منکر،  تکلیف هر مسلمان را در سراسر جهان برای بازداری مردم از زیر پا 
گذاشتن قانون خداوند روشن می سازد« )امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسالمی، ج 1،  ص11( کوک 
در مقدمه این کتاِب تحقیقی که درآن از 1700 منبع سود جسته است،  به تفصیل درباره انگیزه خود از تألیف آن 
سخن گفته است. »در شب پنج شنبه 22سپتامبر 1988، یک زن در ایستگاه قطار محلی در شیکاگو در حضور 
چندین تن مورد تجاوز قرار گرفت. سیمای برجسته این رویداد این بود که هیچ کس برای یاری به وی واکنشی 
از خود نشان نداد و به فریادهای او که از آنان یاری می خواست،  توجهی نکرد فریادهای زن بی پاسخ ماند و 
رهگذران جز تماشا یا عبور سریع کاری نکردند. تا اینکه باآلخره از میان جمع حاضرین تنها یک رهگذر جوان 
به نام رندی کالز پس از فریادهای مکرر زن که مورد تجاوز قرار گرفته بود به تعقیب متجاوز پرداخت،  جلو 
ماشین پلیس را گرفت و برای دستگیری متجاوز از آن ها کمک خواست. این واقعه دلخراش در روزهای بعد 
مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت و چندین گزارش چاپ شد. کالز انگیزه ی کار خود را به این صورت بیان کرده 

بود: 
ازدوستان  یکی  یا  مادر،  عمه، خاله  او می توانست  کاری می کردم  باید  زن  آن  به  برای کمک 
مادرم باشد ]...[ برایم این پرسش مطرح شد که چرا اکثر مردم ساکت بودند؟ همین که یک نفر 
اقدام کرد و بعد هم مورد تحسین قرار گرفته،  نشان می دهد که زمینه ای برای مداخله به صورت 
یک اصل اخالقی وجود دارد. کوک می نویسد: کسی نمی تواند کناری بایستد و فردی را به 
چشم ببیند که این گونه با او رفتار می شود. باید کسی کاری کند و واکنشی از خود نشان دهد 
و یا دلیل خاصی برای عدم اقدام داشته باشد. به سخن دیگر، مفهوم روشنی داریم که گونه ای 
ارزش است  این  نداریم ]...[  این وظیفه  از  نامی  ما  روزانه  زندگی  در  که  آن  با  وظیفه است. 
]...[ خواه درک کنیم یا نه؛ ولی در حقیقت کاماًل خوب می فهمیم که فرهنگمان نیاز هیچ طرز 
گفتار ساخته و پرداخته ای از درکمان را برطرف نمی سازد ]...[ در فرهنگ غربی جای چنین 
وظیفه ای خالی است ]...[ گمشده خویش را در فرهنگ اسالمی پیدا کردم. من تا هنگامی 
گاهی نداشتم. اسالم تعالیمی ویژه  که برای پژوهش در اسالم کار نکرده بودم،  از این مسئله آ
و گسترده برای این وظیفه اخالقی دارد که نام آن امر به معروف و نهی از منکر است. )امر به 

معروف و نهی از منکر در اندیشه اسالمی، ج 1،  ص15. 18( 
 امام علی A درباره اهمیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر فرموده اند: »کسی که جلوی منکر 
را نگیرد،  مانند کسی است که مجروحی را در جاده رها کند تا بمیرد« )کنز العّمال، ج 3، ص 170( و شاید به 

همین دلیل است که رهبر معظم انقالب می فرمایند:
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 ]...[ امروز باید جلوه های درخشان تحول بزرگ کشور و مردم ما به وضوح در هر گوشه ی نظام 
اداری مشهود و عیان گردد و با به کار بستن امر به معروف و نهی از منکر،  شیوه ها و رفتارهای 

در خور تحسین و تشویق رواج یابد ]...[. )خامنه ای،  بیانات 8،  3،  68( 

 3. شیوه های کاربردی مؤثر امر به معروف و نهی از منکر 
 استفاده از شیوه های مطلوب امر به معروف و نهی از منکر در تأثیرگذاری آن نقش سازنده دارد، از همین 
رو در قرآن کریم و سیره عملی بزرگان دین و سخنان آنان، به مواردی از آن ها اشاره شده، که به شکل ذیل مورد 

اشاره و بررسی قرار می گیرند. 
 3. 1. شیوه ی تغافل

 تغافل یعنی خود را به غفلت زدن و نادیده انگاری )معارف و معاریف،  ج 3، ص 160( و به معنای 
گاه باشد ولی با اراده و عمد خود را غافل نشان دهد و وانمود  آن است که انسان چیزی را بداند و از آن آ

گاه نیست )اخالق از نظر همزیستی و ارزش های انسانی،  ص 403(  کند که از آن آ
 انسان موجودی است که همیشه در معرض خطا و اشتباه است. خصوصًا در برخی از دوره های 
زندگی،  احتمال خطا و اشتباه بیشتر است. گاهی الزم است که آمر به معروف و ناهی از منکر، خود را به 
غفلت زند و نادیده انگاری کند تا بدین وسیله،  به شخصیت افراد آسیبی نرسد،  زیرا وقتی انسان احساس 
مطلعند،  گناهش  از  همه  و  نمی کند  اعتنا  او  به سخن  و کسی  ندارد  کرامت  و  آبرو  در جامعه  که  کند 
احساس حقارت و بی آبرویی،  او را به سوی هر گناهی می کشاند و زمینه های انجام خالف در او بیشتر 
می شود،  لذا باید به او فرصت بازگشت و بازیابی داده شود؛ زیرا ممکن است از عمل خویش پشیمان 
گردد و دیگر قصد تکرار آن را نداشته باشد. این شیوه، یکی از اصول اخالقی و تربیتی پیامبران و ائمه 
A بوده است،  چنانچه برا دران یوسف که پس از ده ها سال او را دیدند و نشناختند،  به یوسف گفتند: 
ما قباًل برادری داشتیم به نام یوسف که دزد بود؛ یوسف خود را به تغافل زد و هیچ نگفت که: آن برادر من 
هستم و چرا به من نسبت دزدی می دهید. )یوسف،  77( امام علیA نیز می فرماید: »نیمی از ساختار 
انسان خردمند بر اساس احتمال و نیمی دیگر به چشم پوشی بستگی دارد« )میزان الحکمه، ج 9، ص 
437( و نیز می فرماید: »کسی که از بسیاری امور تغافل نکند، آرامش و آسایش خود را متزلزل کرده 
است« )غررالحکم،  ج 2، ص 717( ایشان،  تغافل را،  شاخه ای از حلم و بردباری )غررالحکم،  ج 2، ص 
345( و از جمله شریف ترین کارهای شخص بزرگوار دانسته اند )میزان الحکمه، ج 3، ص 2287(؛ زیرا 
»اصالح وضع زندگی و معاشرت با پیمانه ای انجام می شود که دو سوم آن،  زیرکی و یک سوم آن،  تغافل 
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و چشم پوشی از لغزش های دیگران است« )همان( و تغافل نمودن از امور ناچیز باعث افزایش منزلت 
تغافل کننده است. امام علی A می فرمایند:

پنهان است  که  اموری  از  زیاده  ببرید ]...[  باال  او  به  تغافل نسبت  با  را  منزلت خود  و   قدر 
تجّسس نکنید که عیب جویان شما زیاد می شوند ]...[ با چشم بر هم نهادن،  از دقت بیش از 
حّد در جزییات،  بزرگواری خود را ثابت کنید )بحاراالنوار،  ج 75، ص64( آن حضرت بدترین 
مردم را کسی می داند که از لغزش دیگران درنمی گذرد و از خطای آنان چشم پوشی نمی کند. 

)میزان الحکمه، ج 3، ص 2013( 
ناشایست خود احساس  از آشکار شدن رفتارهای  تا وقتی الزم است که شخص گنهکار،   تغافل   
به  که  و چنان گستاخ شده اند  ندارند  اصرار  لغزش خود  و  پوشاندن خطا  بر  افراد  اگر  اما  کند.  نگرانی 
صورت آشکار و بدون هیچ هراسی از رسوایی در بین مردم به انجام کارهای ناشایست روی می آورند،  
استفاده از تغافل ناروا خواهد بود،  زیرا به کارگیری تغافل برای پیش گیری از رسیدن فرد به مرحله طغیان 
و مرزشکنی است. )چشم اندازی بر جایگاه و نقش تغافل در فرایند تربیت با نگرشی اسالمی،  ص 98( 
به ویژه آن که تغافل در مورد خالفهای شخصی، جزئی و فردی است و گرنه در مسائل مهم که دشمنان 
و کفار برای براندازی نظام اسالمی نقشه می کشند، تغافل بزرگترین خواست دشمن است. )نساء:  102( 

 3. 2( شیوه های آموزشی و غیر مستقیم
 گاه امر به معروف و نهی از منکری به شیوه ی مستقیم کارآیی الزم را ندارد زیرا بسیاری از افراد 
مورد  اشخاص  مکانی  یا  زمانی  شرایط  گاه  و  ندارند  را  مستقیم  انتقادهای  یا  و  اندرزها  شنیدن  تحمل 
از  باشد،  داشته  منفی  اثر  یا شاید  و  نهی شود  و  امر  به طور مستقیم  نمی کند مخاطب  اقتضاء  خطاب 
این رو باید برای اصالح رفتار آنان از روش غیر مستقیم استفاده کرد. پیامبر a هرگز از انسانی خرده 
نمی گرفت،  بلکه وقتی از کسی خطایی می دید، بر منبر می رفت و می فرمود: »عده ای را چه شده است 
که این گونه عمل می کنند و این چنین می گویند؟ ]...[« )دوستی و دوستان،  ص 318ـ 319( نقل شده 
A که  امام حسین  و  امام حسن  نمی گرفت،   است که »پیرمردی وضو می گرفت،  ولی درست وضو 
کوچک بودند،  می دیدند. فکر کردند که اگر نزد او بروند و بگویند غلط وضو می گیری،  ناراحت می شود 
و خجالت می کشد. با هم قراری گذاشتند و نزد پیرمرد رفتند و گفتند: »ای شیخ، نگاه کن وضوی کدام 
یک از ما درست است پیرمرد پس از آنکه وضو گرفتن آن دو را دید، گفت: »وضوی هر دو شما درست 
است،  وضوی من اشتباه بوده است«. )مناقب،  ج3،  ص452( و این بهترین شیوه ای بود که حسنین 
انتخاب نمودند. شهید مطهری درباره یکی از روش های  با برای امر به معروف و نهی از منکر   C
غیر مستقیم در امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: »شما اگر بخواهید به شکل غیر مستقیم امر به 
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معروف و نهی از منکر بکنید یکی از راه های آن این است که خودتان صالح و با تقوا باشید،  وقتی خودتان 
اینطور بودید مجسمه ای خواهید بود از امر به معروف و تهی از منکر،  هیچ چیز بشر را بیشتر از عمل 

تحت تأثیر قرار نمی دهد ]...[« )حماسه حسینی،  ج 2، ص 106( 
 گاه می توان، امر به معروف و نهی از منکر را به شیوه های آموزشی از جمله؛ ساختن فیلم،  قصه 
گویی، سرود،  شعر و... معرفی نموده و آموزش داد و خطر آلوده شدن به مفاسد و پیمودن راه فساد و ضد 
آن را یادآوری کرد،  یا با افعال غیر مستقیم،  شخص را متوجه آثار مثبت معروف و یا آثار منفی منکر کنیم. 
مثاًلًً وقتی ازکنار یک خانم بدحجاب رد می شویم باموبایل خود درباره مزیت های حجاب سخن بگوییم. 

 3. 3. شیوه ی ایجاد محبت 
 محّبت عبارت است از میل و کشش طبع به سازگار و لّذت آور )جامع السعادت، ص 396( ایجاد 
محبت در مخاطب،  یکی از شیوه هایی است که موجب تأثیر و نفوذ در دل ها می شود و در امر به معروف 
و نهی از منکر بسیار مؤثر است. محبت سّنت و شیوه همه پیامبران الهی بوده و رمز موفقیت آنان در 
تربیت و هدایت انسان ها بوده است. چنانچه خداوند به پیامبر a می فرماید: »پس به برکت رحمت 
الهی با آنان نرم خو و بامحبت شدی، و اگر تندخو و سخت دل بودی،  از اطراف تو پراکنده می شدند 
]...[« )آل عمران:  159(. شیوه ی محبت و مهرورزی، بسیار مورد استفاده پیامبرa و ائمه b قرار 

به  انسان دوستی است.  آنان  تربیت  بوده و اساس هدایت و  الهی  آنان مظهر صفات  گرفته است؛ زیرا 
همین دلیل، آنان در برخورد با دیگران اصل را بر محبت قرار داده و از خشونت و تندی تنها در موارد 
استثنایی بهره گرفته اند. برای نمونه،  آن گاه که یاران پیامبر گرامی در برابر رفتار نادرست یک عرب بادیه 
نشین،  با او به گونه ای خشونت آمیز برخورد کردند،  پیامبر آنان را از این کار برحذر داشت، با دادن عطای 
بیشتری به عرب بادیه نشین او را راضی کرد و خطاب به اصحاب خویش فرمود: »َمثل من و این عرب 
بادیه نشین، مانند کسی است که شترش فرار کرده و افرادی برای کمک به او،  شتر را دنبال می کردند تا 
مهارش کنند، ولی این کار آنان باعث می شد که شتر رم کرده،  بیشتر فرار کند. از این رو،  صاحب شتر 
فریاد زد: آن را رها کنید، من خود با او بهتر راه خواهم آمد. سپس دسته علفی را به دست گرفت و جلوی 
شتر رفت و آن را مهار زد. سپس پیامبر افزود: اگر من شما را رها می کردم، او را می کشتید و او به آتش 
وارد می شد« )سیره تربیتی پیامبرa و اهل بیتb، ج 1، ص 85ـ 86( محبت موجب الفت دل ها و 
نفوذ در قلب ها شده و انسان را زیر و رو می کند،  امام علیA می فرمایند: »دل های انسان ها بیگانه و 
نامأنوسند. هرکس از راه محبت وارد شود،  با او الفت می گیرند« )نهج البالغه، حکمت 50،  ص453( 
؛ انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد«  امام صادقA نیز می فرماید: »َالَمرُء َمَع َمْن َاَحبَّ
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)میزان الحکمه، ج2، ص 120( 
 3. 4( بیدار سازی و ایجاد اشتیاق در مخاطب 

نـهایی،   هدف  بلکه  نیست  سرزنش  مخاطب  و  تحقیر  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  از  هـدف   
بیدار سازی،  تشویق و واداشتن مخاطب بر اجرای معروف و بازداشتن  وی  از منکر است. باید شوق انجام 
معروف و ترک منکر را در مخاطب  ایجاد  نمود  .یکی از مهم ترین عواملی که موجب اشتیاق مخاطب به 
گاهی یافتن از آثار مثبت کارهای معروف و آثار منفی کارهای  معروف و کاهش و ترک گناه می شود،  آ
منکر است،  لذا بیدارسازی ضروری می نماید. توضیح آن که بسیاری از افراد از آثار و خطرات گناه خود،  
گاهی بخشی در  گاه شوند، آن منکر را ترک می کنند. اطالع رسانی و آ بی اطالعند و اگر از زیان های آن آ
مورد خطرات و آسیب های اعمال منکر که دامن گیر فرد و جامعه می شود،  مهم ترین عامل بازدارنده ای 
است که به عنوان اقدام پیش گیرانه از ادامه انجام خالف فرد را بازداشته و تذکر و نصیحت را نیز مؤثر 
می نماید. بسیاری از اوامر و نواهی براساس عقل و منطق است که اگر آن ها را برای مردم بیان کنیم، 
و  نموده  تأکید  بیدار سازی  روش  به   A عسکری  امام  بیدارسازی،   روش  می رسیم،  نتیجه  به  زودتر 
درباره ُحرمت شراب،  به نقل از رسول خداa فرموده اند: »میگسار همچون بت پرست است« )تذکره 

الخواص، ص 324( ایشان در این سخن قباحت میگساری را برای مؤمنان بیان نموده اند. 

 3. 5( ارائه جایگزین مناسب،  با تکیه بر نقاط مثبت 
 یکی از شیوه های مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر،  ارائه جایگزین مشروع و مناسب  است، زیرا 
اگر مخاطب راه مناسب دیگری را بیابد،  با رغبت بیشتری عمل منکر را ترک خواهد کرد، از همین رو در 
منابع اسالمی به محبوب سازی معروف و ایجاد تنفر از گناه  »دفـع مـنکر با معروف« تأکید شده است؛ 
زیرا این امر اثـرگذاری بر مخاطب را افزایش می دهد. تقدیم امر به معروف بر نهی از منکر در قرآن در 
همین راستا است،  از سویی امام  حسن مجتبی A روش درست رفتاری و گفتاری در امر  به  معروف  
و نهی از منکر را،  »دفع  منکر  بـه  مـعروف« دانسته اند. )کشف الغمه فی معرفه األئمه،  ج 1،   ص568( 
از آن جا که انسان ذاتًا نیاز دارد که مفید و مورد پذیرش دیگران باشند،  در غیر این صورت،  دچار شک 
و تردید شده و دل سرد و نا امید می شود،  یکی از روش های مؤثر و سودمند در دفـع مـنکر و دعوت به 
معروف،  توجه به نقاط قّوت و مثبت افراد و تشویق آنان به کارهای خوب است؛ زیرا اگر انسان بدون 
توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار، وی را مورد سرزنش قرار دهد،  آن فرد را به واکنش و دفاع از خویشتن 
واداشته و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب می گردد و نه تنها در او اثر مثبتی نمی گذارد، 
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بلکه چه بسا در ارتکاب گناه جسورتر شود، چنان که امام علی A می فرماید: »زیاده روی در سرزنش،  
آتش لجاجت را برمی افروزد« )بحاراالنوار،  ج 77، ص 214(. 

 اینکه آمر به معروف و ناهی از منکر تنها تکرار کند که مثاًلًً فالن کار بد است و نتواند یک کار خوب 
جایگزین آن کند،  نهی از منکر به خوبی مؤثر واقع نمی شود، اما با ارائه جایگزین مناسب آن توفیق بیشتری 

حاصل می شود،  چنانچه شهید مطهری می نویسد:
 در چندین سال پیش،  در یکی از شهرهای کوچک،  واقع در آیالت فیالدلفی زن ها مبتال به 
تا می توانستند  ابتدا کشیش ها و روزنامه نویس ها و خطبا و فصحاتا  قمار بازی شده بودند. 
راجع به بدی قمار خصوصًاً برای زن ها گفتند و نوشتند،  ولی مثل همین حرف های خودمانی 
به  تا آن که شهردار محل  به جایی نرسید.  افتاد و  پایین  مانند گردو روی گنبد،  ُسر خورد و 
نمایشگاه هنری زنانه دایر کند و سرگرمی های مناسب در آن  باشگاه و  تا  افتاد یکی دو  فکر 
جا فراهم نماید،  از قبیل نمایش بچه های چاق و تندرست و جایزه دادن به مادران کاردان و 
از قبیل کارهای دستی و غیره که هر کدام برنامه و ترتیب خاصی داشت و مردم را سر ذوق 
می آورد،  دو سه سالی از این جریان گذشت که زن های آن شهر به کلی قمار را فراموش کردند 

)ده گفتار،  ص 69( 

 3. 6. شیوه ی باز سازی روانی و امید دادن
 گاهی انسان گنهکار خود را بدبخت و محروم می پندارد و با خود می اندیشد که من که آلوده به گناه 
شده ام و برایم،  کم و زیاد فرقی ندارد،  لذا به فکر بازگشت از گناه و توبه نیست، از این رو هر روز به 
گناه بیشتری گرفتار می شود. آمران به معروف و ناهیان از منکر باید به این نکته توجه کنند که با تکریم و 
احترام،  شخصیت متزلزل فرد را بازسازی کنند. او را به عفو الهی و قبول توبه امیدوار کنند تا گناهش او را 
نا امید نسازد،  زیرا برخی از گناهکاران که از گناهان خود توبه نموده اند،  در نهایت عاقبت به خیر شده اند، 
 A ساحرانی که به دعوت فرعون برای شکست دادن موسی .A چنانچه در ماجرای حضرت موسی
در دربار فرعونی اجتماع کرده و به هدیه ی او چشم دوخته بودند و به عّزت او قسم می خوردند، با دیدن 
تهدید و خطر  استقبال هرگونه  به  زدند،  پا  او پشت  به فرعون و قدرت و مال   ،A معجزه ی موسی 
رفتند؛ و گفتند: ما در گذشته گناهانی مرتکب شده ایم و در این صحنه سردمدار مبارزه با پیامبر راستین 
خدا موسی A شدیم و در ستیز با حق پیشقدم بودیم )شعراء،  42. 49( اما امیدواریم که پروردگارمان 
خطاهای ما را ببخشد چرا که ما نخستین ایمان آورندگان بودیم« )شعراء،  52( چون از گناه بازگشته و 
امید به ببخش خداوند داشتند، در نهایت به باالترین مرتبه،  یعنی شهادت رسیدند. لذا باید مرتکب منکر 
را به لطف و بخشش خداوند امیدوار کرد،  چرا که ».. امیدی که صاحبش را از ارتکاب عمل زشتی که 
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برای او فراهم شده،  باز ندارد و بر مصیبتی که بر او وارد شده است، شکیبایی ندهد،  چه سودی دارد؟ « 
)حیاه االمام العسکری،  ص 73( 

 3. 7( شیوه ی تلقین مثبت
 انسان پرورش یافته تلقین های مثبت است و زمانی دست به تالش می زند که نسبت به چیزی احساس 
نیاز نموده و به آن رغبت نشان داده یا به آن دید مثبت داشته باشد. متأسفانه بسیاری از افراد که مرتکب گناه 
می شوند، فکر می کنند که دیگر نمی توانند تغییر موضع بدهند،  در صورتی که تلقین صحیح در این زمینه کارگشا 
است،  زیرا یکی از موانع امر به معروف و نهی از منکر،  اندیشه و تصویر ذهنی منفی شخص از خود و تواناییها و 
استعدادهای خویشتن است. لذا آمران به معروف و نهی از منکر باید تالش کنند تا این رغبت و انگیزه مثبت را 
در مخاطب به وجود آورده و با تلقین مثبت، تواناییها و استعدادهای مخاطب را به او یادآوری نموده تا هم افرادی 
که از انجام معروف هراس دارند را،  به کار خیر وا داشته و هم کسانی که جدا شدن از بعضی منکرات را برای خود 
محال می دانند را،  یاری رسانند،  زیرا در بسیاری از موارد،  فرد با  تلقین کردن توانایی انجام کار مشکل را هم پیدا 

کرده و به سوی سعی و تالش بیشتر و در نهایت به سوی موفقیت راهنمایی می شود. 
 3. 8( شیوه ی استمرار 

 انسان به قدری فراموش کار است که تذکر گاه به گاه برای او کافی نیست. لذا قرآن به عنوان کالم وحی 
و مبلغ وحی الهی از تکرار استفاده کرده و می فرماید: »خدا را زیاد یاد کنید« )انفال،  45(. داستان سجده 
یِّ آالِء 

َ
فرشتگان بر آدم و انکار ابلیس،  داستان حضرت موسی و فرعون،  تکرار شدن آیات در سوره الرحمن »َفِبأ

ِبیَن« و... همه بر این مطلب تأکید دارند. لذا باید به افراد گناهکار  باِن« و مرسالت »َوْیٌل َیْوَمِئٍذ ِلْلُمَکذِّ ُکما ُتَکذِّ َربِّ
به طور مکرر تذکر داد تا از چنگال گناه فرار کنند؛ زیرا تکرار در عرصه ی اندیشه ها،  به استقرار افکار،  نظریات و 

تثبیت آن ها در اذهان مردم می انجامد. امام خمینی v می فرمایند: 
تکرار یکی از روش های یادگیری به حساب می آید. چنانچه بعضی از مسائل است که اهمیتش 
این قدر زیاد است که باید آن مسائل را تکرار کرد. کتاب هایی که برای انسانسازی آمده است 
مثل قرآن کریم، و کتاب هایی که در اخالق نوشته می شود، و مقصود،  ساختن یک انسان است 
و ساختن یک جامعه است،  به حسب اهمیت،  هر موضوعی در آن ها تکرار شده است. تکرار 
در قرآن مجید زیاد است. بعضی ها خیال می کنند که این تکرار چرا؟ و حال آنکه الزم است 

)صحیفه نور ج13،  ص398(
 مقام معظم رهبری نیز تکرار این فریضه را شاه کلید رفع ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی دانسته و 

فرموده اند: 
بزرگترین حربه در مقابل گناهکار،  گفتن و تکرار کردن است. اینکه یک نفر بگوید اما ده نفر ساکت 
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بنشینند و تماشا کنند، نمی شود. اگر یکی دچار ضعف نفس بشود، یکی خجالت بکشد و یکی 
بترسد،  اینکه نهی از منکر نخواهد شد )بیانات، ص112( 

 3. 9. شیوه ی تنبیه گنهکار،  از طریق تشویق نیکوکار
  انسان به طور فطری عالقه به احترام،  برتری و سرافرازی دارد. روان آدمی تشنه ی ستایش و تحسین 
است،  از این رو تشویق و سپاس دیگران،  عامل محرک او خواهد بود در سایه ی تشویق می توان فرد را به 
کارهای مطلوب وا داشت و عملکرد او را به راه صحیح هدایت کرد؛ امام علیA در این باره فرموده اند: »ازجر 
المسی ء بثواب المحسن؛ بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار از کار بد باز دار« )نهج البالغه، حکمت 177، ص 
477( و نیز فرموده اند: »همین که نیکوکار را پاداش دادی، بدکار تنبیه شده و از کردار خود پشیمان می شود« 
)بحاراالنوار،  ج74،  ص18( و گاهی یادآور ی آنچه شخص در برابر چشم پوشی از آن گناه به دست می آورد 
موجب تشویق نیکوکار و آنچه گنهکار در مقابل آن گناه از دست می دهد موجب تنبیه گنهکار می شود؛ چنانچه 
»رسول اکرم a در سفر حج:  هنگام رفتن به عرفًات،  اسامه بن زید را پشت سر خود بر مرکب سوار کرد و 
چون وقوف در صحرای عرفًات به پایان رسید و خواستند به طرف مشعر الحرام کوچ کنند فضل بن عباس را که 
جوان بسیار خوش سیما و زیبایی بود پشت خود بر مرکب جای داد. در همین هنگام عربی همراه با خواهرش،  
که او نیز از زیباترین زنان عرب بود، جلو رسول اکرم a را گرفت و سؤاالتی از آن حضرت کرد. حضرت به 
پاسخ گفتن مشغول شد،  ناگهان متوجه شد که فضل به آن زن عرب چشم دوخته است، پس با آرامی دستش را 
به صورت او گذاشته صورتش را برگرداند و مانع نگاه کردن او شد و به سخن خویش ادامه داد. فضل از زاویه 
دیگر، باز به نگاه کردن خویش به آن زن ادامه داد. وقتی رسول خدا a از پاسخ دادن فراغت یافت، به فضل 
فرمود: »آیا نمی دانی این روزها اّیام شمرده شده و مشخص شده ای هستند که هیچ مردی در این اّیام چشم 
خویش و زبان و دست خود را )از حرام( باز نمی دارد مگر آن که خداوند همانند ثواب حج سال آینده را برایش 

می نویسد« )مستدرک الوسائل، ج 2، ص 8( 
 3. 10. شیوه ی آینه وار

 بهترین شیوه های امر به معروف و نهی از منکر،  شیوه ی آینه وار است. که به نوعی تکمیل کننده ی 
شیوه های دیگر است. در روایات از مؤمنان درخواست شده که نسبت به برادر ایمانی خویش همچون آینه 
باشند. پیامبر a می فرمایند: »اْلُمْؤِمُن ِمْرآُه اْلُمْؤِمن؛ مؤمن، آینه مؤمن است«. )بحاراالنوار،  ج 71، ص 
268( علیA نیز فرموده اند: »مؤمن،  آینه برادر خویش است،  پس اگر از برا درتان عیب و خطایی دیدید،  بر 
ضّد او نباشید،  بلکه به سود او کار کنید و مثل خودش باشید،  ارشاد و راهنمایی و خیرخواهی کنید و با او با رفق 
و مدارا برخورد کنید« )بحاراالنوار،  ج10، ص97( امام صادق A نیز مسلمان را برادر مسلمان، چشم،  آینه و 

شیوه های کاربردی مؤثر امر به معروف و نهی از منکر
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جل

راهنمای او دانسته )الکافی، ج3، ص 242( و اشاره فرموده که مسلمان بر مسلمان هفت حق دارد که آینه بودن 
برای برادر مسلمان خود یکی از آن ها است. )بحاراالنوار،  ج71، ص224( و نیز فرموده اند: »مؤمن بسوی مؤمن 

آرامش می گیرد، چنانکه تشنه به آب سرد آرامش می گیرد« )همان،  ج 3، ص345( 
 آخوند خراسانی می نویسند: »امر به معروف و نهی از منکر،  به معنای خواستن چیزی است که نفوس 
بشری به سبب آن،  آرامش یابد آمده است. امر به معروف سبب آرامش است، زیرا انسان،  به معروف،  آرامش 
می یابد. چنانچه عرب به بوی خوش،  »عرف« می گوید؛ زیرا نفوس انسانی،  بدان وسیله سکون پیدا می کند. 

معروف و عرفًان،  نیز از همین باب است .)کفایه االصول، ج1، ص91. 232( 
 امام علی A در وجه شباهت آینه با مؤمن می فرمایند: » ]...[ چرا که در او به دقت می نگرد،  نیازهایش 
را برطرف می سازد و حالت او را آراسته می سازد« )بحاراالنوار،  ج74، ص414( این حدیث روحیه انتقادپذیری 

و انعطاف پذیری در مقابل یکدیگر را آموزش می دهد. 
 3. 10. 1. شباهت های آینه با مؤمن

 از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر شیوه ی و سیره ی مؤمنان است، در ذیل به مهم ترین شباهت آینه با 
مؤمن آمر به معروف و ناهی از منکر، پرداخته می شود. 

 3. 10. 1. 1. تأثیر پاکی 
یبایی را به درستی نشان دهد که خودش پاک و بی غبار باشد. اگر   آینه،  وقتی می تواند زشتی و ز
روی آینه گرد و غبار بنشیند،  دیگر عیب را نشان نمی دهد. مؤمن نیز اگر خود آلوده باشد،  حرفش اثر 
ندارد،  زیرا همان طور که آینه درروشنایی سودمند است نه درتاریکی،  مؤمن هم با نورانیت دل منتقد خوبی 
است نه با تاریکی وگناه درون. همانگونه که آینه،  هر اندازه بزرگ تر باشد، نقش بهتر و کامل تری را 
نشان می دهد. روح مؤمن نیز هر قدر بزرگ تر باشد، نقش بهتر و گسترده تری در امر به معروف و نهی 
از منکر برادر مؤمن خود خواهد داشت. آینه،  به خاطر صاف و پاک بودنش عیب را می گوید. مؤمن نیز 
باید از روی صفا و صمیمیت عیب را بگوید،  نه از روی کینه توزی و غرض ورزی. زیرا مانندآینه کثیف 
به عیبها می افزاید. سخن و تذکر برادر مؤمن نیز وقتی اثرگذار است که خود آمران به معروف و ناهیان 
از منکر،  خود به آن پایبند باشند .اول خودشان را اصالح نماید،  سپس همت به اصالح دیگران بگمارد؛ 
چراکه در غیر این صورت اقدامشان تأثیر مطلوب را نداشته و نمی تواند دیگران را اصالح نماید .چنانچه 
امام علی A می فرمایند: ای  مردم،  به خدا قسم من هیچ گاه شما را به طاعتی تشویق و ترغیب نکرده ام 
مگر اینکه خودم قبل از شما از آن دست کشیده ام«. )نهج البالغه، خطبه 175، ص 237( زیرا »برای 
گمراهی انسان همین کافی  است که دیگران را به چیزی امر کند که خود،  بدان عمل نمی کند و دیگران را 
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از چیزی نهی کند که خود از آن دست نمی کشد« )غررالحکم و دررالکم،  ج2،  ص 98( و نیز فرموده اند: 
»آمر و عامل به  معروف باش و از کسانی نباش که به معروف امر می کنند،  ولی به آن عمل نمی نمایند؛ 
چراکه در این صورت دچار گناه شده و سخط و خشم خداوند را نصیب خود گردانیده ای«. )همان،  ص 

 )108
 نقل شده است که زنی فرزند خود را خدمت پیامبر a آورد تا ایشان آن کودک را از خوردن خرمای 
زیاد نهی کند. حضرت به آن زن فرمودند که فردا مراجعه نماید. روز بعد حضرت علی A رو به کودک 
نموده،  فرمودند: »خرما نخور«. آن زن بسیار تعجب کرد و پرسید که این سخن را دیروز نیز می توانستید 
بفرمائید! حضرت فرمودند: من خود روز گذشته خرما خورده بودم و نخواستم از کودک ترک کاری را 
بخواهم که خود انجام داده بود  اگر او را نصیحت می کردم، تأثیری نداشت. )جامع السعادت، ص 107( 
امـام صـادق A نیز فرموده اند:»به راستی هنگامی که عالم به علم خود عمل نکرد موعظه او در دل 
های مردم اثر نمی کند همان طور که باران از روی سنگ صاف می لغزد و در آن نفوذ نمی کند«. )میراث 

الحدیث، ج2، ص29( 
 3. 10. 1. 2. صادقانه رفتار کردن )عیب گویی نه عیب جویی( 

 آینه صاف و بی غش و پاک و خالص است. عیب گویی می کند نه اینکه در جستجوی عیب باشد؛ 
آینه فقط ظاهر انسان را بدون غرض و نظر نشان می دهد. مؤمن نیز باید در امر به معروف و نهی از منکر،  
یبایی،  هدفی جز  نسبت به برادر ایمانی خویش صاف،  خالص و با صداقت باشد، در بازگویی زشتی و ز
راهنمایی و ارشاد برادر مؤمن خود نداشته باشد و اگر در گفتار و کردار او نادرستی و عیبی دید،  صمیمانه 
و دل سوزانه و به دور از هرگونه حسد و کینه و... به قصد اصالح و عیب زدایی،  او را راهنمایی کرده،  به 
خوبی دعوت و از بدی نهی نماید. به عیب گویی مخاطب بپردازد نه اینکه عیب جویی کند. از تجسس 
و ارائه باطِن برادر مؤمن خود پرهیز کند. )حجرأت،  12( تا نه تنها مخاطب نرنجد،  بلکه سپاس گوید و 
آن را چون هدیه از ما بپذیرد،  از همین رو امام صادقA فرمود: »محبوب ترین برا درانم پیش من،  کسی 

است که عیب های مرا به صورت هدیه به من ارائه دهد« )بحاراالنوار،  ج71، ص282( 
 3. 10. 1. 3. بی صدا و حضوری بیان کردن عیب و نقص 

یبایی،  عیب و نقص انسان را در حضورش می نمایاند بدون آن که آن را فریاد کند.   آینه،  زشتی و ز
مؤمن نیز با برادر دینی اش چنین رفتار می کند و عیوب برا درش را بدون جار و جنجال به او می نماید،  
خصوصًاً اینکه اگرمسلمانی در غیاب دیگران،  نقل عیب و نقصشان کند، نه تنها حق برادری را ادا نکرده،  
بلکه گرفتار غیبت که از گناهان بزرگ است،  نیز خواهد شد،  که خداوند در نکوهش آن فرموده است: 

شیوه های کاربردی مؤثر امر به معروف و نهی از منکر
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»بعضی از شما از بعضی دیگرغیبت نکنند. آیاهیچ کدام ازشماخوش دارد که گوشت برا درمرده اش رابخورد« 
)حجرأت،  12( »غیبت آن است که برادر دینی خود را بدانچه او را ناخوش آید یاد کنی،  پس اگر آن چیز در 
او باشد،  غیبت و اگر نباشد بهتان نامیده می شود؛ خواه این بدگویی با قول باشد یا فعل و خواه با اشاره 
باشد یا کنایه و خواه در امور دینی باشد یا دنیوی و خواه در لباسش باشد یا خانه. )جامع السعادات،  ج 2، 
ص 293( عایشه گفته: زنی نزد ما آمد. چون روی خود برگرداند با دست اشاره کردم که کوتاه قد است. 

رسول خدا a فرمودند: »غیبت این زن را کردی« )بحار االنوار،  ج 77،  ص 89( 
 در امر به معروف و نـهی از مـنکر،  باید نصیحت و تذکر به صورت نجوا و پنهانی انجام شود، زیرا 
در این شیوه عزت ، کرامت  و حرمت مخاطب رعایت شده و بیانگر صداقت،  دل سوزی و خیرخواهی آمر 
و ناهی و در نتیجه بـاعث نفوذ در  مـخاطب  و تأثیرگذاری بیشتر است. اما اگر به صورت عـلنی  و در مأل 
عام امر به معروف و نهی از منکر شود،  غالبًا موجب ناراحتی، تحقیر، شکستن غرور مخاطب،  رسوایی، 
مذمت و مالمت شده و از همین رو مورد پذیرش مخاطب قرار نمی گیرد،  چنانچه علی A فرموده اند: 
»نصیحت علنی و در میان مردم ،  کوبیدن  و درهم شکستن و بی قرار ساختن است« )شرح نهج البالغه،  

ج 20  ،  ص341( امام  حسن  عسکری  A نیز فرموده اند:
 هر کس برا درش را پنهانی و سّری  موعظه  کند  او  را  آراسته  است و هر کس او را علنی موعظه 

نماید،  او را رسوا و مفتضح ساخته اسـت )بحاراالنوار،  ج 75،  ص 374( 
 3. 10. 1. 4. عدم غفلت از امتیازات و خوبی های مخاطب 

یبایی او را هم در برابر چشمانش آشکار می سازد.   آینه،  همان گونه که زشتی انسان را نشان می دهد،  ز
یبایی ها و نقاط مثبت برادر ایمانی خود را نیز بگوید  آمر به معروف و ناهی از منکر، هم باید مانند آینه ز
تا او را بیش از پیش به کار مثبت بکشاند،  چنانچه علیA به مالک اشتر فرموده اند: »یادآوری زیاد 
افراد  برانگیختن  و  افراد شجاع  بیشتر  افراد،  موجب تحّرک  ارزشمند  رفتارها و کارهای  نقاط مثبت و 
ترسو و مسامحه کار به سوی رفتار مثبت خواهد شد« )نهج البالغه، نامه 53، ص403( از این رو آمر به 
معروف و ناهی از منکر باید ابتدا نقاط قوت مخاطب و سپس نقاط منفی او را بازگو کند. در روایتی نقل 
شده است: »روزی حضرت عیسی A با حواریون از راهی گذر می کردند ناگاه به مردار گندیده سگی 
رسیدند، حواریون گفتند: چقدر این سگ بوی بدی دارد و متعفن است. حضرت عیسی A فرمود: 
این سگ چه دندانهای سفید و خوش آیندی دارد«. ایشان با این سخن به حواریون آموختند که در کنار 

بدی خوبی را نیز می توان دید. 
3  . 10. 1. 5. میانه روی و برخورد دور از تبعیض
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یبایی انسان را همان گونه و به همان اندازه که هست،   از جمله ویژگی های آینه آن است که زشتی و ز
نشان می دهد، از این گذشته در نشان دادن تصویر تبعیض قائل نشده و مراعات پست و مقام را نمی کند. 
 با توجه به شباهت یاد شده، آمر به معروف و ناهی از منکر نباید عیب را بیش از آنچه هست بزرگنمایی 
از برخورد تبعیض آمیز با فسادها و خالفکاری  ها باید دوری نماید،  زیرا عدم رعایت آن ها  کند همچنین 
نتیجه ی عکس داده و موجب دور شدن از هدف های عالی امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود؛ گاهی 
دیده می شود که آمران به معروف و ناهیان از منکر نزدیکانشان معروفی را ترک کرده و یا منکری را مرتکب 
شده اند، اما آن را ندیده و از آن چشم پوشی می کنند و حال آن که باید اصالح امور و مبارزه با فساد هدف 
باشد،  چنان که خداوند فرموده: »ان ارید اال االصالح ما استطعت« )هود:  88(؛ همچنین هرگاه امام 
رضا A در میان بستگان خود خالف و انحرافی می دید،  بدون توجه به نسبت خویشاوندی،  آنان را منع 
می کرد، چنان که حسن بن موسی وشاء بغدادی گفته است: »در خراسان در محضر امام رضا A بودم 
و در آن مجلس، برادر حضرت، زیدبن موسی، معروف به زیدالنار هم حضور داشت، او مرتب تعریف 
A که با جمعی مشغول صحبت بود،  وقتی  می کرد که ما خاندان، چنین و چنان هستیم. امام رضا 
سخنان زید را شنید،  بی درنگ رو به او کرد و فرمود: ای زید! آیا سخن گذشتگان کوفه مغرورت کرده 

است که گفته اند:
یه او را بر آتش حرام کرد؟ این سخن فقط درباره   فاطمه A چون عفاف ورزید،  خداوند، ذّر
حسن و حسین A است. اگر پدرت خدا را اطاعت کند، روزها را روزه بگیرد و شب ها را به 
عبادت سپری کند و تو خدا را نافرمانی کنی و هردو شما که ذریه زهرا هستید در قیامت برابر 

باشید،  باید تو از پدرت عزیزتر باشی ]...[ )بحاراالنوار،  ج 79، 218(
 همچنین هنگامی که زید بر مامون وارد شد،  مامون او را به احترام امام رضا A احترام کرد،  اما 
آن گاه که بر امامA وارد شد،  حضرت جوابش را نداد، زید گفت: من برادر تو و پسر پدرت هستم. 
حضرت فرمود: تو تا وقتی برادر من هستی که خدای متعال را اطاعت کنی،  ولی آن گاه که خدا را معصیت 

کنی،  میان من و تو برادری نیست« )عیون اخبار الرضا،  ج2،  ص221( 
 3. 10. 1. 6. کارآیی آینه حتی با شکستن و محو تصویر با کنار رفتن از مقابل آینه

 اگر آینه بشکند،  هر قطعه ای از آینه های شکسته،  کار خودش را می کند و دست بردار نیست و تکه های 
کوچک آینه نیز اهداف آن را دنبال می کنند،  آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز،  هر چه تحت فشار قرار گیرند،  

حتی اگر شکسته شوند باز ساکت نمی شوند و اهداف امر به معروف و نهی از منکر را دنبال می کنند. 
 وقتی انسان از آینه جدا شد،  آینه زشتی و زیبایی او را از خود می زداید و تصویر آن را نگهداری نمی کند تا 
در هنگام اختالف،  از آن بهره برداری کند. آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز باید عیب را در دل نگه دارند و 

شیوه های کاربردی مؤثر امر به معروف و نهی از منکر
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همین که از کنارمخاطب رد شدند،  آن تصویر را از ذهن خود محو نمایند. 
 3. 10. 1. 7. عدم تحقیر 

 از دیگر خصوصیات خوب آینه آن است که کسی را بخاطر عیب و نقص یا زشتی اش تحقیر نمی کند، از 
همین رو یکی از اصول مهم در امر به معروف و نهی از منکر احترام به شخصیت افراد است، چنان که خداوند 
خطاب به پیامبرa از ایشان خواسته که از کار خطاکاران بیزاری بجوید نه از خود آن ها و فرموده: »َفِإْن 
ا َتْعَمُلون «)الشعراء،  216( پس اگر مخالفت تو کردند و ایمان نیاوردند پس از آن ها  ی َبِری ٌء ِممَّ َعَصْوَک َفُقْل ِإنِّ
اعراض فرما و بگو من بیزارم از آنچه شما عمل می کنید، لذا امر به معروف و نهی از منکر،  باید موجب حرمت 

شکنی نشده و به خاطر آن،  مخاطب تحقیر نشود. 
»حسن بن محمد قمی می گوید: حسین بن حسن بن جعفر در قم آشکارا شرابخواری می کرد،  
روزی به قصد حاجتی به در خانه احمد بن اسحاق اشعری،  که وکیل اوقاف در قم بود،  رفت 
ولی احمد بن اسحاق اجازه ورود به او نداد و حسین بن حسن با دلی پر از اندوه به خانه باز 
گشت. احمد بن اسحاق پس از چندی روی به حج نهاد،  وقتی به سامرا رسید از حضرت امام 
نداد. احمد مدتی طوالنی گریه کرد و  عسکریA اجازه ورود خواست و حضرت اجازه 
به تضرع و زاری نشست تا حضرت به او اجازه تشرف داد،  هنگامی که وارد شد عرض کرد: 
پسر پیامبر! به چه سبب مرا از تشرف به محضرت منع کردی؟ ! در حالی که من از شیعیان 
و یاران و پیروان شما هستم، حضرت فرمود: زیرا پسر عموی ما را از درب خانه ات راندی! 
احمد گریست و به خدا سوگند خورد که او را از ورود به خانه اش مانع نشد مگر برای اینکه 
از مشروب خواری توبه کند. حضرت فرمود: راست گفتی ولی در هر حال باید اکرام و احترام 
می نمودی و از تحقیرش دوری میجستی و سبکش نمی انگاشتی که از زیان کاران خواهی بود. 
هنگامی که احمد بازگشت،  اعیان قم به دیدنش آمدند و حسین هم با آنان بود. هنگامی که 
احمد او را دید به سرعت از جا بر خواست و از او استقبال کرد،  اکرامش نمود و او را باالی 
مجلس نشاند. حسین تعجب کرد و سبب این برخورد را پرسید. احمد بن اسحاق آنچه را بین 
او و حضرت امام عسکری A گذشته بود یادآور ی کرد. وقتی حسین بن حسن ماجرا را 
بازگشت و همه ی  به خانه  توبه کرد  آن ها  از همه ی  از کار های زشتش پشیمان شد و  شنید،  
مشروب ها را ریخت، وسایل و اسبابش را شکست و از پرهیزگاران پارسا و نیکان متعبد گردید 
 B و مالزم مسجد و معتکف در آن گشت تا آن که وفات یافت و نزدیک مزار فاطمه معصومه

دفن شد. )بحاراالنوار،  ج 50،  ص323( 
همان گونه که آینه برای خدماتش منت نمی گذارد و منتظر تشکر نیست، آمران به معروف و ناهیان از منکر 

نیز باید بر مخاطب منت نگذاشته و منتظر تشکر وی نباشند.
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 4. نتیجه گیری
 تأثیرگذاری مطلوب امر به معروف و نهی از منکر به استفاده از روش های متنوع و کاربردی امر به معروف 
و نهی از منکر نیازمند است،  زیرا ممکن است که برخی از روش های امر به معروف و نهی از منکر در شرایطی 

خاص و برای افراد خاص مؤثر نباشند. اما دیگر روش ها مؤثر و مفید باشند. 
 تشابه مؤمن با آینه و تشویق مؤمن به خیرخواهی برادر مؤمن خود،  که در برخی از روایات به آن تصریح شده 
نشانگر آن است که ضمن لزوم توجه به نقاط مثبت فاعل منکر و تارک منکر و نیز لزوم امر به معروف نمودن 
خویشاوندانی که فاعل منکر و تارک معروف هستند،  باید از تحقیر فاعل منکر و تارک معروف خودداری شده 

و از منت گذاشتن بر وی پرهیز گردد، زیرا در نظر نگرفتن موارد مزبور نتیجه معکوس را در پی دارد. 
 شناخت و آشنایی با روش های مطلوب و متنوع امر به معروف،  از طرق گوناگون به مؤثرتر شدن امر به 
معروف و نهی از منکر کمک بسزا می کند و استفاده از روش های غیر مفید و غیرکارآمد موجب زدگی فاعل 

منکر و تارک معروف شده و نتیجه معکوس ببار می آورد. 
 روش تکرار امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد که برای تأثیرگذاری بیشتر امر به معروف و نهی از 
منکر همه باید احساس مسئولیت کرده و امر به معروف و نهی از منکر کنند. از همین رو محدود شدن وظیفه 

امر به معروف و نهی از منکر به گروهی خاص،  کافی و مؤثر نیست. 
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شیوه های کاربردی مؤثر امر به معروف و نهی از منکر





نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشبرد اهداف اسالمی
 سمیه سلیمانی1؛ مرتضی رحیمی2 حمید رضا طوسی3

 چکیده 
توسعه  جامعه،   رفتاری  و  اخالقی  سالمت  امنیت،   در  همگانی  نظارت  نقش   
اقتصادی و نهایتًا رشد و پیشرفت همه جانبه جامعه،  انکارناپذیر است و بی توجهی به 
آن می تواند،  استمرار و حیات جامعه اسالمی و اهداف آن را در معرض خطر قرار داده 
و عواقب ناگواری برای جامعه در پی داشته باشد. سالمت افراد با سالمت جامعه به 
هم پیوند خورده و افراد جامعه نباید تنها خیرخواه خودشان،  بلکه باید با امر دیگران به 
معروف و نهی ایشان از منکر،  خیرخواهی ایشان کنند. زندگی اجتماعی با وجود فواید 
فراوانی که دارد، می تواند با آسیب هایی نیز همراه باشد، از همین رو بی توجهی  افراد در 
برابر خطاهای آشکار دیگران،  دیر یا زود به زیان ایشان می انجامد. اسالم،  برای تضمین 
سالمت جامعه و پیشبرد اهداف خود، با طرح نظارت همگانی )امر به معروف و نهی از 
منکر( مؤثرترین ابزار برای رسیدن به این اهداف را پیش بینی کرده و جامعه را به کشتی 
تشبیه کرده که ایجاد سوراخ و مشکل در قسمتی از آن همه افرادی که سوار آن کشتی 
نظام  در  طیبه  تضمین کننده ی حیات  مزبور  اصل  می کند.  مواجه  با مشکل  را  هستند 
اسالمی و شاه کلید رسیدن به مدینه فاضله ای است که آرمان پیشوایان ما بود. جامعه ای 

که در آن،  این دو فریضه،  به شیوه ی احسن اجرا شود،  در همه ابعاد اقتصادی، 

s. soleimani23@gmail.com  ،1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شیراز
mrahimi@shirazu.ac.ir  ،2استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات دانشگاه شیراز- 
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به معروف و  امر  پیشرفت خواهد کرد؛ چرا که  سیاسی، اجتماعی،  فرهنگی و علمی 
نهی از منکر،  در راستای رشد و ارتقای جامعه و گسترش ایمان و عمل صالح است. 

واژه های کلیدی
 معروف،  منکر،  شریعت،  پیشبرد، اهداف، سالمت جامعه. 

مقدمه
 بر اساس تصریح قرآن، خداوند از آفرینش زمین و آسمان و هر آنچه میان آن ها،  است، هدف داشته و آن ها 
را  بازیچه )دخان،  38( و باطل )ص،  27( نیافریده است. هدف نهایی در کارهای خداوند، ذات کامل اوست و 
مقتضای ذات کامل الهی و صفـات علیای او،  آفرینش و حفظ جهان به بهترین وجه، سود رساندن به بندگان 

و از همه مهم تر،  اصالح و پیشرفت جامعه بشری و به کمال رساندن انسان است. 
 بر عکس، هدف حکومتهای غیر دینی تنها تأمین نیازهای مادی و معیشتی مردم و پیشرفت در همین زمینه 
است. از دیدگاه مکتب اسالم،  پیشرفت انسان جامع بوده و شامل جنبه های اخالقی،  روحی و مادی می شود 
و اسالم عالوه بر حداکثر رساندن نفع مادی،  به دنبال دستیابی انسان به سعادت در آخرت است،  از سویی دنیا 
مکانی برای تکامل شخصیت انسان است. )ابن ابی جمهور،  ج1،  ص 267( رسیدن به این هدف،  متوقف بر 
مقدماتی است که اگر حاصل نشود، انسان به آن هدف باالتر، نخواهد رسید؛ مثاًلًً خداوند برای رسیدن به این 
اهداف واجباتی را مقرر فرموده،  که امر به معروف و نهی از منکر برجسته ترین،  بارزترین و گرامی ترین آن ها 
است،  خداوند ضمانت اجرایی احکام اسالم و هرچه بهتر اجرا شدن دیگر واجبات،  همه مسلمانان را به آن 
موظف ساخته است،  از همین رو همه اعمال و کارها،  حتی جهاد در راه خدا در برابر آن،  مانند قطره ای در مقابل 

یک دریای بزرگ و پهناور است. )نهج البالغه، حمکت 374، ص515(. 
 شهید مطهری در مورد اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسالم می فرمایند: »امر به معروف و نهی 
از منکر،  یگانه اصلی است که ضامن بقای اسالم و اهداف آن است به اصطالح، علت »مبقیه« است. اصاًلً 
اگر این اصل نباشد،  اسالمی نیست ]...[ آیا یک کارخانه بدون بازرسی و رسیدگی دائمی مهندسین متخصص 
که ببینند چه وضعی دارد، قابل بقاست؟ اصاًلً آیا ممکن است یک سازمان همین طور به حال خود باشد،  هیچ 
درباره اش فکر نکنیم و در عین حال به کار خود ادامه دهد؟ ابدًا. جامعه هم،  چنین است« )مطهری،  جامعه 
و تاریخ،  ص 236( ایشان امر به معروف و نهی از منکر را وسیله ای برای پیشبرد اهداف اسالمی ترجمه کرده 

و می فرماید: 
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 ]...[ تمام هدف های مثبت اسالمی داخل در معروف و تمام هدف های منفی اسالمی داخل 
در منکر است و گرچه در امر به معروف و نهی از منکر تعبیر امر و نهی هست ولی با توجه 
به قرائنی که از خود قرآن کریم می توان استنباط کرد و به نّص احادیث قطعی اسالمی و به 
دلیل اینکه از مسّلمات فقه اسالمی ماست و تاریخ اسالمی ما بدان گواهی می دهد،  مقصود از 
آن تنها امر و نهی لفظی نیست، بلکه مقصود استفاده کردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد 
هدف های اسالمی است. پس اگر بخواهیم روح امر به معروف و نهی از منکر را با ترجمه و 
تعبیر فارسی خودمان بیان کنیم باید بگوییم: لزوم استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد 

اهداف اسالمی )حماسه حسینی،  ج1،  ص264( 
 آیت الله مکارم شیرازی نیز می فرمایند: 

امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین واجبات الهی،  فروع دین و از آموزه های فقه اجتماعی 
اسالم،  بلکه مهم ترین مشخصه آن است. انجام این دو فریضه ضامن گسترش ایمان و اجرای 
همه قوانین فردی و اجتماعی می باشد )تفسیر نمونه،  ج3،  ص48( از همین رو ترک آن از 

بد ترین اعمال محسوب شده است. )تهذیب االحکام،  ج6،  ص176( 
 امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی اهمیت بسزا دارد و مهم ترین ابزار برای پیشرفت جامعه 
اسالمی است،  با این وجود امروزه مردم توجهی به اصالحات امور زندگی اجتماعی و توسعه و پیشرفت خود از 
طریق امر به معروف و نهی از منکر ندارند،  زیرا دایره معروف و منکر را محدود به موارد خاص و اندک می دانند. 
 در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت درباره امر به معروف و نهی از منکر،  آثار فراوان و ارزشمندی نگاشته 
شده است،  که به بیان برخی مسائل و زوایای مختلف و کاربردهای آن پرداخته اند؛ از جمله کتاب های »امر 
به معروف و نهی از منکر« و »ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر« از محسن قرائتی،  همچنین 
مقاالتی، مانند: »نقش امر به معروف و نهی از منکر در سالمت محیط« از آقای حسین ابویی مهریزی و »امر 
به معروف و نهی از منکر و روش های تأثیرگذار آن از منظر امام رضا« از سیدجواد خاتمی )1391(، »نظریه 
قبض – ظهور تبیینی شناختی برای فعال نمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه« از سید محمد رضا 
تقوی )1391( و... اما تحقیق مستقلی که به تفصیل نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشبرد اهداف 
اسالمی را مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد، از این رو تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کاربردی 
انجام شده به این مهم پرداخته تا به پرسش هایی،  مانند: »معیار پیشرفت در اسالم چیست؟ « »مهم ترین ابزار 
و راه کارها مورد نیاز برای رسیدن به این هدف کدامند؟ «، »امر به معروف و نهی از منکر چه تأثیری در ایجاد 

امنیت و سالمت اخالقی و رفتاری جامعه و رشد و پیشرفت همه جانبه دارد؟ « و... پاسخ گفته است. 
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 معیار پیشرفت در اسالم
 پیشرفت به معنای رشد،  تغییر و گسترش تدریجی،  تکامل و شکوفایی است. )فرهنگ عمید،  ص 42( 
از نگاه اسالم پیشرفتی مطلوب است که،  به همه ابعاد و ساحت های وجودی انسان،  مشتمل بر جسم و روح،  
دنیا و آخرت و جنبه های فرهنگی اقتصادی و اجتماعی او توجه داشته باشد، از آنجا که جنبه اخالقی پیشرفت 
نیز مد نظر اسالم است،  اسالم تقویت عواملی که به ارتقاء معنویت، اخالق، تربیت و حیات طیبه انسانی کمک 
کرده و زمینه رشد معنوی و قرب انسان و جامعه را فراهم آورد )برداشتی نو از مسائل توسعه گزیده مسائل 
اقتصادی-اجتماعی،  1364، ص 6( و موانع را برطرف کند )اسالم و توسعه،  ص 17 18( تأکید نموده است. 
پیشرفت واقعی انسان و جامعه انسانی،  نه در برخورداری از ثروت )مریم،  74( و نه اموال و اواًلد،  بلکه در ایمان 
و عمل صالح  تحقق می یابد. )سباء،  37( پیشرفت انسان معلول رشد علمی و عملی است،  رشد علمی او به 
ایمان وی و رشد عملی او به عمل صالح بستگی دارد، از همین رو از نگاه اسالم ایمان و عمل صالح دو رکن 
پیشرفت هستند. اعمال انسان بدون ایمان بی ارزش هستند،  از سویی اعمال شایسته ای که بصیرت درباره دین 

و چراغ راهنمای آن هستند،  روشنی بخش ایمان هستند. )الکافی، ج 2، ص 49(. 
 ایمان حقیقی در عالقه مندی افراد جامعه به سرنوشت یکدیگر نمود می یابد؛ زیرا با وجود بی تفاوتی نسبت 
به کارهای دیگران نمی توان با عمل صالح فردی به پیشرفت و اهداف مهم اسالمی رسید؛ چون سرنوشت بشر 
به یکدیگر پیوند خورده و انجام اعمال غیر صالح و ناشایست برخی افراد جامعه،  بر سرنوشت دیگر افراد جامعه 
مؤثر است؛ از همین رو زندگی اجتماعی گرچه ثمرات فراوانی دارد، اما می تواند با آسیب هایی نیز همراه باشد، 
مثاًلًً بی توجهی  شخص در برابر ناهنجاری  های اخالقی دیگران، دیر یا زود به زیان او می انجامد،  چنانچه پیامبر 

a می  فرمایند: 
با گروهی سوار کشتی می  شود و هنگامی که در  گنه کار در میان مردم، مانند کسی است که 
وسط دریا قرار می  گیرد،  به سوراخ کردن جایگاه خویش می  پردازد. اگر دیگران او را از این کار 
خطرناک بازندارند،  آب به کشتی نفوذ می  کند و یک باره همگی غرق می  شوند )روض الجنان 

و روح الجنان، ج 4، ص 974( 
از این رو،  در متون اسالمی نه تنها انسان به انجام عمل صالح دعوت شده،  بلکه بی اعتنایی به کارهای 
بد دیگران نکوهش شده است؛ چنانچه پیامبر a می فرمایند: »خدای عزیز از مؤمن ضعیفی که دین ندارد 
عصبانی است و از او نفرت دارد .عرض کردند چه مؤمنی است که دین ندارد؟ حضرت فرمود: آن کس که نهی 
از منکر نمی کند«)بحاراالنوار،  ج 72، ص 228( چرا که جامعه همانند مسافران کشتی هستند که سالمت آن ها 
در گرو سالمت کشتی است،  لذا از نگاه اسالم افراد عالوه بر آن در برابر خود مسئولیت دارند در برابر جامعه نیز 

مسئول هستند. پیامبر a فرموده اند: 
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برای چشم با ایمانی که عصیان خداوند رامی بیند، روا نیست آن چشم به هم خوَرد تا اینکه 
وضعیت را تغییر دهد. )وسائل الشیعة، ج16،  ص126(

 این همان امر به معروف و نهی از منکر است،  یعنی مسئولیت و تعهد در برابر خود و جامعه و بی تفاوت 
نبودن نسبت به سالمت،  امنیت و سرنوشت خود و دیگران؛ از این رو قرآن والیت مؤمنان بر یکدیگر را گوشزد 
کرده و دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر را،  از ایمان به خدا و اقامه نماز و اداء زکات و اطاعت خدا و 
رسول او برتر دانسته و می فرماید: »مردان و زنان مؤمن بعضی از ایشان اولیاء بعض دیگرند امر به معروف و 
نهی از منکر می نمایند و نماز به پا می دارند و زکات می پردازند و خدا و رسول اش را اطاعت می کنند« )توبه:  
71( »در این آیه کریمه قسمتهایی به طور علت و معلول و سبب و مسّبب مترتب بر یکدیگر ذکر شده است: 
الزمه ایمان حقیقی و واقعی رابطه ِوداد و عالقه به سرنوشت یکدیگر است. الزمه این محبت و عالقه امر به 
معروف و نهی از منکر است. الزمه امر به معروف و نهی از منکر قیام بندگان است به وظیفه عبادت و خضوع 
نسبت به پروردگار یعنی نماز، و قیام به وظیفه کمک و دستگیری از فقرا یعنی زکات، و باآلخره الزمه امر به 
معروف و نهی از منکر اطاعت  خدا و رسول و زنده شدن همه دستورهای دینی است. الزمه همه این ها این 
است که رحمت های بی پایان خداونِد قادِر غالب که کارهای خود را بر سنت حکیمانه اجرا می کند شامل حال 

می گردد«. )مجموعه آثار، ج 20، ص 196( 

 نظارت همگانی و قلمرو آن
 نظارت همگانی در سالمت اخالق و رفتار جامعه و رسیدن به پیشرفت و اهداف مهم اسالمی نقش مهمی 
گاهانه ای است که هدف از آن سالم سازی محیط زندگی،  خیر خواهی و  دارد؛ زیرا »نظارت همگانی، عمل آ
رشد و بالندگی است. امر به معروف و نهی از منکر،  مکمل فریضه هایی چون نماز و زکات است و غالبا در قرآن 
در کنار اجتماعی متداول می دانند و به فطرت سلیم آن را درمی یابند» )حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم،  

ص163( 
 این نظارت و تعهد از خانواده  شروع )تحریم،  6( و در جامعه جریان می یابد؛ از سویی مردم به عنوان موکل 
و صاحب حق،  حق نظارت و انتقاد بر نحوه ی حکومت حاکم را نیز دارند و اسالم حاکمان را نیز موظف به 
پاسخگویی در مقابل مردم کرده است » الکافی، ج 1، ص 332(؛ زیرا پیشرفت و کمال انسان ها تنها در محیط 
و اجتماع سالم،  امکان پذیر است. افراد یک اجتماع سالم، مانند جریان خون در رگ های یک بدن،  در زندگی 
اجتماعی و سامان بخشیدن به زندگی سالم و پاک یکدیگر سهیمند و بی تفاوتی آن ها نسبت به یکدیگر،  بی 
رنگی و مرگ تدریجی جسمی و معنوی ایشان را در پی خواهد داشت، از همین رو امر به معروف و نهی از منکر 

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشبرد اهداف اسالمی
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ضرورت دارد؛ زیرا »هرگاه بنده به طور پنهانی گناهی مرتکب شود،  جز خودش،  کسی از آن زیان نمی  بیند، ولی 
هرگاه آشکارا معصیت کند و با او برخوردی نشود، همه جامعه از آن زیان می  بیند. این بدان دلیل است که او 
با انجام دادن این عمل گناه  آلود،  دین خدا را خوار می کند و دشمنان خدا نیز )جسارت می  یابند و( از او پیروی 

می  کنند »)بحاراالنوار،  ج 100، ص 78( 
 امام خمینی v در مورد این وظیفه همگانی می فرمایند: 

امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسالم که همه چیز را می خواهد اصالح کند. 
یعنی با این دو اصل می خواهد تمام قشرهای مسلمین را اصالح بکند، به همه مأموریت داده، 
به همه،  به تمام افراد زیر پرچم مأموریت داده که باید وادار کنید همه را به کارهای صحیح و 

جلوگیری کنید از کارهای فاسد )صحیفه امام،  ج10، ص112( 
 مقام معظم رهبری،  امر به معروف و نهی از منکر را همانند جریان رودخانه ای می دانند که در مسیر خود 

هر چیز فاسدی را از بین می برد و تأکید می نمایند که:
 ]...[ محیط جامعه باید به گونه ای باشد که اگر در آن فسادی پدیدار شد،  فرصت رشد پیدا 

نکند و زود از بین برود، مثل جریانهای عظیم آب،  )بیانات، ص43(
 زیرا در فرض عدم امر به معروف و نهی از منکر،  ناهنجاری های اخالقی و رفتاری به قدری گسترش یافته 
و تکرار می شوند که کم کم به یک عادت عمومی تبدیل شده و جای هنجار و ناهنجار و گناه و ثواب با یکدیگر 
عوض می شود. در چنین جامعه ای نمی توان به ثبات امنیت و سالمت،  رشد و بهبود شرایط و تحقق عدالت امید 

داشت و این بدترین خطر برای جامعه اسالمی است. 
 امر به معروف و نهی از منکر ضامن نظام سازی حکومت اسالمی در حوزه های مختلف،  گسترش و اجرای 
عمل صالح در جامعه و وسیله ای مؤّثر در اعمال اصالحات الزم هست؛ از همین رو بر همه ی مسلمانان واجب 
شده است، از آن جا که دایره و قلمرو آن بسیار گسترده است؛ همه مسائل اعتقادی و فرهنگی و سیاسی را 

شامل می شود. امام خمینی v درباره قلمرو معروف و منکر می فرماید:
 آنچه عقاًل یا شرعًا واجب است امر به آن واجب است و آنچه عقاًل زشت است و شرعًا حرام 
است،  نهی از آن واجب است و آنچه مستحب است امر به آن مستحب و آنچه مکروه است 

نهی از آن مستحب می  باشد )تحریر الوسیلة،  ج 2،  ص 463(
شهید مطهری نیز می فرمایند: 

اسالم از باب اینکه نخواسته موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به امور معین مثل عبادات، 
معروف،   است:  آورده  عام  کلمۀ  کند،  محدود  و...  خانوادگی  محیط  اخالقیات،   معامالت،  
یعنی هر کار خیر و نیکی امر به معروف الزم است. نقطۀ مقابلش: هر کار زشتی )مجموعه 

آثار، ج17،  ص 236( 
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 رابطه امر به معروف و نهی از منکر با پیشبرد اهداف اسالمی 
 امر به معروف و نهی از منکر،  دو جزء از فروع ده گانه دین اسالم بوده و از همین رو در حدود 30 آیه با 
الفاظ و عبارات مختلف به آن توجه و اشاره شده است؛ در روایات نیز، از آن به عنواینی، مانند: »بهترین و با 
فضیلت ترین اعمال خلق خدا« )غرر الحکم،  ج 1، ص 103( »نشان شیعیان« )علل الشرایع، ج1، ص158( و 
»دری از درهای بهشت« )وسائل الشیعة، ج 11،  ص 529( تعبیر شده است. آمران به معروف و ناهیان از منکر 
از رستگاران بشمار رفته )آل عمران:  104( و در روایات آمده است: »کسی که جلوی منکر را نگیرد،  مانند کسی 

است که مجروحی را در جاده رها کند تا بمیرد« )کنز العّمال، ج 3، ص 170( 
 امر به معروف و نهی از منکر،  از چنان اهمیت و منزلتی برخوردار است که برای شناخت اولی االمر باید به 

عنوان مالک و معیار از آن استفاده نمود. 
اعرفوا الله بالله و الرسول بالرساله و اولی االمر باالمر بالمعروف و العدل و االحسان؛ خداوند 
را به وسیله خداوند و پیامبر را به وسیله رسالت و اولی االمر را به وسیله امر به معروف و عدل 

و احسان بشناسید )الکافی، ج1، ص213( 
 اسالم امر به معروف و نهی از منکر را نه تنها در مورد انسان ها،  بلکه در مورد حیوانات نیز،  ضروری و مهم 

دانسته است،  چنانچه امام صادقA می فرمایند:
در میان بنی اسرائیل پیر مردی عابد در حالی که به نماز ایستاده بود،  چشمانش به دو پسر بّچه 
افتاد که پرهای خروسی را می کندند. عابد بی آن که آنان را از این کار باز دارد،  به عبادت خود 
ادامه داد. در آن حال خداوند به زمین دستور داد که بنده ام را در خود فرو ببر. ) بحار االنوار، 
ج 97، ص 88( ]...[ ترک این دو فریضه،  به منزله ترک تمام احکام و قوانین دینی است؛ زیرا 
معروف،  توحید و تبعات آن و منکر، شرک و تبعات آن است. این همه تأکیدات به خاطر آن 
است که این دو فریضه بزرگ درحقیقت ضامن اجرای بقیه وظایف فردی و اجتماعی است 
و در حکم روح و جان آن محسوب می شود، و با تعطیل آن ها،  تمام احکام و اصول اخالقی،  

ارزش خود را ازدست خواهد داد )جامعه و تاریخ،  ص 237( 
 امر به معروف و نهی از منکر،  نقش فراوانی در زمینه ی مسائل اجتماعی، اصالح روابط و پیشرفت جامعه 

دارد.
 در زمینه ی مسائل اجتماعی شاید هیچ خطابی به مردم شدیدتر،  غلیظتر، زنده تر و پر هیجان تر 
از خطاب امر به معروف و نهی از منکر نیست ]...[ اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر 
و حدود آن برای مردم روشن شود،  معلوم خواهد شد یکی از نوترین،  شیرین ترین،  کارآمدترین 
و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی،  همین امر به معروف و نهی از منکر است. )بیانات، 

ص142(

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشبرد اهداف اسالمی
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 امام باقر A می فرمایند: 
امر به معروف و نهی از منکر،  روش پیامبران و راه و رسم صالحان است که به سبب آن واجبات 
دینی،  برپا شده و راه ها،  امن و خرید و فروش مردم حالل، حق کشی ها برطرف،  زمین آباد و 

حق از دشمنان ستانده و امر حکومت پایدار می شود )وسائل الشیعة،  ج11،  ص39(؛
 از همین رو امر به معروف و نهی از منکر،  نقش بسیار مهمی در اجرا و تداوم برنامه های اسالم و درخشش 
استعدادهای انسانی و رسیدن به رشد و کمال دارد، زیرا پیشرفت زمانی تحقق می یابد که شرایط مناسب فراهم 
شده و موانع و آفت های مختلف فردی و اجتماعی نابود گردند،  از همین رو خداوند،  در قالب دو دستور مهم 
اجتماعی،  به هر مرد و زنی حق نظارت بر همگان را عطا کرده و آنان را موظف به نظارت دقیق بر اعمال خود 

ودیگران،  امر به نیکی ها و و مبارزه با منکر و حفاظت از ارزش های اسالمی فرموده است.

 آثار فردی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر 
 ایمان و عمل صالح از عوامل اصلی پیشرفت اسالم بشمار می روند و جامعه پیشرفته جامعه ای است که 
پایه های دینی اش استوار،  عدالت و امنیت آن برقرار و عّزت و سربلندی، آبادانی و برکت و... در آن تحقق پیدا 
می کند. مهم ترین ابزار برای رسیدن به این اهداف،  عمل به دو فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است،  از 
همین رو مهم ترین آثار امر به معروف و نهی از منکر که در واقع همان اهداف مهم اسالم برای پیشرفت هستند،  

به شکل ذیل مورد اشاره و بررسی قرار می گیرند:
 1. انجام کار نیک و اهل معروف شدن 

 در منابع اسالمی آمده است که 
به خیری  را  او  اینکه  یا  باز دارد  از کار زشتی  را  او  یا  امر کند  نیکی  به کار  را  هرکس دیگری 
راهنمائی نماید و یا اشاره به امر خیری داشته باشد در آن کارنیک شریک خواهد بود. )من ال 
ا َنُسوا ما  یحضره الفقیه، ج 4، ص380( امام صادق A درباره نجات یافتگان آیه شریفه َفَلمَّ

وِء ]...[ )اعراف:  165(  ِذیَن  یْنَهْوَن  َعِن  السُّ ْنَجیَنا الَّ
َ
ُروا ِبهِ  أ ُذکِّ

می فرمایند: »آنها کسانی بودند که از کارهای نیک پیروی می کردند و مردم را نیز به آن امر می نمودند« 
)الکافی، ج 15، ص 377( امام علی A نیز می فرمایند: »امر به معروف کن تا از اهل معروف شوی« 
)تصنیف غررالحکم و دررالکلم،  ص 332( و در سفارش به محّمد بن حنفیه می فرمایند: »به خوبی فرمان ده تا 
اهل آن باشی؛ زیرا تمامیت و کمال کارها نزد خداوند تبارک و تعالی امر به معروف و نهی از منکر است« )من ال 
یحضره الفقیه، ج4، ص387(. همچنین خطاب به مردی که در جنگ صفین به آن حضرت گفت: تو به عراق 
خود برگرد و ما به شاممان بر می گردیم،  فرمودند: »می دانم که این سخن تو از روی خیرخواهی و دل سوزی 
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است ]...[ خداوند تبارک و تعالی راضی نمی شود که در زمین نافرمانی شود و دوستان او خاموش بنشینند و دم 
بر نیاورند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند ]...[« )واقعه صفین،  ص 474( امام باقر A نیز می فرمایند:
»اگر کسی به شخص و یا اشخاصی عمل نیکی یاد بدهد و یا اینکه او را راهنمایی به کار نیکی بنماید و آن 
شخص یا اشخاص،  به آن عمل نیک عمل نمایند،  شخص یاد دهنده،  تمام پاداش عمل کنندگان به آن عمل 
نیک را می برد،  بدون اینکه ذّره ای از پاداش آن اشخاص نزد خداوند کم گردد، و هرکس کار زشت و گمراهی را 
به کسی یا اشخاصی یاد بدهد و یا آنان را به عمل زشتی دعوت و یا راهنمایی کند،  تمام گناه عمل کنندگان به آن 
کار زشت در نامه ی عمل او هم نوشته می شود. بدون آنکه ذّره ای ازگناه عامالن به آن کار زشت کاسته گردد« 
)الکافی، ج1، ص 35( از همین رو در روایات از آن به بهترین انفاق تعبیر شده است. )وسایل الشیعة، ج 16، 

ص 124( 

2. برپایی واجبات،  قوام حکومت 
 امر به معروف و نهی از منکر یک اصل عبادی،  سیاسی،   اجتماعی و اخالقی بوده که موجب برپایی 
واجبات و قوام حکومت اسالمی می گردد؛ از همین رو در روایات اسالمی، پایندگی شریعت به امر به معروف و 

نهی از منکر منوط شده است. )تهذیب االحکام،  ج6،  ص181(
امام باقر A می فرمایند:

ان االمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیم بها تقام الفرائض ]...[؛ امر به معروف و 
نهی از منکر واجب عظیم و بزرگی است که پابرجایی سایر واجبات به آن بستگی دارد ]...[ 

)تهذیب االحکام،  ج6،  ص181( 
از تعبیر »بها تقام الفرائض« چنین استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر از لوازم حکومت 

اسالمی بوده و موجب محکم شدن پایه های دین و جامعه اسالمی می شود. علی A می فرمایند:
پایه و استوانه نماز، روزه،  حج:  جهاد،  خمس، زکات و سایر دستورات دین،  امر به معروف و 

نهی از منکر است )نهج البالغه، حکمت31( 
چهمچنین امام حسینA می فرمایند:

اگر امر به معروف و نهی از منکر اجرا گردد، همه واجبات،  چه آسان و چه سخت،  پا بر جا 
خواهد بود )تحف العقول،  ص 237( 

 امام خمینی v نیز امر کردن و نهی را دو واجب  توّصلی  برای ریشه کن کردن فساد و بپا داشتن واجبات 
دانسته )تحریر الوسیلة،  ج 1، ص528( مقام معظم رهبری می فرمایند:

 امروز فقط جنگ نظامی نیست؛ همه تهاجمهای دیگر،  باشّدت کم سابقه ای وجود دارد. در 
مقابل این تهاجم،  این جامعه اسالمی،  باید زنده، هوشیار،  آسیب ناپذیر،  پرامید، آماده مقاومت،  

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشبرد اهداف اسالمی
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آماده ضربه زدن و به صورِت یک موجود زنده مقاوم بماند و مقاومت کند. این، چگونه ممکن 
است؟ این است که بنده موضوع امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کردم. موضوع امر به 
معروف که موضوع جدیدی نیست. این، تکلیف همیشگی مسلمانان است. جامعه اسالمی، 
با انجام این تکلیف زنده می ماند. قوام حکومت اسالمی،  با امر به  معروف و نهی از منکر است 

]...[ )بیانات در دیدار جمعی از روحانیون07،  05،  1371( 

 3. تأمین مصلحت عاّمه و راندن سفیهان جامعه
 »امر به معروف و نهی از منکر،  مصلحت عاّمه است ]...[« )نهج البالغه، حکمت 252، ص487( 
جامعه ای به پیشرفت می رسد که همه ی مردم آن به وظیفه ی همگانی خویش عمل کرده و طبق والیت همدیگر 
گاه کردن افراد جاهل، هشدار  را امر و نهی کنند،  زیرا امر به معروف و نهی از منکر،  سبب تشویق نیکوکاران،  آ
برای جلوگیری از خطا و گناه و ایجاد نوعی انضباط اجتماعی می شود؛ در مقابل،  سکوت و بی تفاوتی نسبت 
به گناهان آشکار،  موجب آسیب های اجتماعی و گستاخ شدن گنهکار و تثبیت امور ضد اخالقی،  رنگ باختن 
معنویات و تسلط هواهای نفسانی در فرد و جامعه شده و در نهایت تسلط افراد فاسد و مفسد بر مردم را در پی 
داشته و در نهایت زمینه حاکمیت هواپرستان و ستمگران را فراهم می کند. در این هنگام است که به فرموده امام 
حسین A باید فاتحه اسالم را خواند: »فعلی االسالم السالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید« )بحاراالنوار،  
ج 44،  ص 326( امام علی A می فرمایند: »خداوند ایمان را برای پاکسازی دل از شرک،  نماز را برای 
گاه مردم و نهی از منکر را برای  پاک بودن از کبر و خودپسندی ]...[ امر به معروف را برای اصالح توده های نا آ
بازداشتن بی خردان از زشتی ها ]...[ واجب کرد« )نهج البالغه، حکمت 252،  ص487( و در مورد حکمت 
امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: »خداوند متعال فرمان دادن به کارهای پسندیده را برای اصالح عوام 
و سوق دادن آن ها به راه رستگاری و سعادت واجب کرد. همینطور نهی از منکر و باز داشتن از کارهای ناپسند 
را واجب فرمود تا از کارهای ناشایست و ارتکاب معاصی کم خردان جلوگیری شود« )نهج البالغه، حکمت 

365،  ص511( و نیز می فرمایند:
به  امر  آنکه  جهت  به  مگر  نساخت  دور  خود  رحمت  واز  نکرد  لعن  را  گذشته  مردم  خداوند 
به واسطه گناهانشان و  ازاین رو،  خداوند سفیهان را  از منکر را ترک کردند.  معروف و نهی 

دانایان را به واسطه ترک نهی از منکر لعن کرد. )نهج البالغه، خطبه192،  ص396(
 زیرا هنگامی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نکنند،  از نیکان اهل  بیت تبعیت و پیروی نمی کنند 
)غررالحکم،  ج 1، ص 286( و تابع نا اهالن و فاسدان خواهند گردید و جامعه گرفتار گمراهی و ضاللت می شود 
و این بزرگ ترین خطر و ضرری که در اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر متوجه جامعه اسالمی می شود؛ 

امام موسی کاظم A می فرمایند: 
باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، و گر نه نابکاران شما، زمام کارهایتان را به دست می 
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گیرند ]...[ )تهذیب االحکام،  ج6،  ص176( 
 4. توانمندی مؤمنان و تضعیف جبهه نفاق 

 از جمله آثار مثبت امر به معروف و نهی از منکر،  توانمندی مؤمنان و ایجاد پشتوانه برای آنان، تضعیف 
دشمنان و از بین بردن توطئه ی منافقان است،  زیرا اجرای این دو واجب شرعی، فسق و فجور را ریشه کن 
کرده و به کسی جرأت و فرصت تعرض به حدود خداوند و زیر پا گذاشتن فرمان های الهی و ایجاد فساد و 
تباهی در بین مؤمنان، را نمی دهد، چنانچه خداوند می فرماید: »منافقان سعی در امر به منکر و نهی از معروف 
دارند و مؤمنان باید با امر به معروف و نهی از منکر توطئه آنان را خنثی نمایند« )توبه:  76( در روایات نیز آمده 
است: »آن کس که به نیکی ها فرمان دهد،  پشت مؤمنان را محکم کرده است و کسی که از زشتیها نهی کند بینی 
کافران)منافقان( را به خاک مالیده است« )وسائل الشیعة، ج 11، ص 30( و از مکر آن ها در امان می  ماند. 
)الکافی، ج2، ص51(. لذا »حالل نیست برای مؤمنی که ببیند نافرمانی خداوند می شود، چشم پوشی نماید،  
مگر اینکه نسبت به تغییر آن اقدام نماید» )بحار االنوار ج 100، ص 77( زیرا امر به معروف و نهی از منکر از 

مهم ترین ابزار رسیدن به اهداف اسالمی و پیشبرد آن ها است. 
 5. سالمت دنیا و آخرت 

 امر به معروف و نهی از منکر موجب حفظ سالمت دنیا و حتی آخرت انسان ها می گردد، چنانچه امام 
علی A فرموده اند: »کسی که سـه چیز در او باشد، دنیـا و آخرتش سـالم می مـاند: 1. امر به معروف کند 
و خود نیز پذیرای آن باشد. 2. نهی از منکر کند وخود نیز پذیرای آن باشد. 3. حدود الهی را نگهداری کند« 
)غررالحکم،  ج1،  ص100(؛ »هر کس منکر و خالفی را دید و قلبًا از آن ناراحت شد،  همانا از قهر خدا نجات 
پیدا کرده و تن به سالمت برده است؛ و هر کس با زبان از کار خالف نهی کرد، به پاداش رسیده است« )امر به 

معروف و نهی از منکر،  ص25( 
 6. برقراری عدالت و امنیت اجتماعی 

 »عدالت در نظام هستی به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود است« )نهج البالغه، حکمت437، 
آرامش خاطر است«  و  از خطر و ترس  نیت  بودن، مصو  آسایش  امان و  به معنی در  ص527( و»امنیت 

)المفردات،  ص 90( 
 عدالت و امنیت اجتماعی، از نیازهای حیاتی و اساسی انسان و دو مقوله ی اساسی هستند که هر جامعه ای 

برای پویایی خویش به آن ها نیازمند است و در هر نظام اجتماعی به آن ها اولویت داده می شود. 
 از جمله آثار مهم امر به معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی بر حسن اجرای احکام،  برقراری عدالت 
و امنیت است؛ زیرا دیگر آثار اجتماعی این فریضه،  مانند: باز پس گرفتن حقوق پایمال شده افراد،  مبارزه با 

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشبرد اهداف اسالمی
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تبغیض ها،  بقای جامعه و... همگی در راستای برقراری امنیت در جامعه،  بوده و وجود آن ها به نوعی با ایجاد 
امنیت مرتبط است )نهج البالغه، نامه 53، ص 249(؛ چنانچه امام علیA فرموده اند:

آن( و مخالفت  )به صاحبان اصلی  برگرداندن مظالم  با  از منکر  نهی  به معروف و  امر   ]...[  
بیت المال و غنایم را در پی دارد و صدقات  ستمگر همراه است. همچنین تقسیم )عادالنه( 
مناسب مصرف می شود  و  در جای حق  و  گرفته شده  از جاهای الزم  )مالیات های شرعی( 

)وسایل الشیعة، ج 11، ص 30( 
همچنین امام باقر A فرموده اند:

 اجرای امر به معروف و نهی از منکر،  راه ها را امن خواهد کرد ]...[ )وسائل الشیعة، ج 11،  
A درخواست امنیت برای شهر  ص 395( از سویی نخستین درخواست حضرت ابراهیم 

ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهیُم َربِّ اْجَعْل َهَـَذا َبَلدًا آِمنًا ]...[ )بقره:  126( مکه بود َو
 زیرا اگر در جامعه ای،  امنیت نباشد،  کسب و کار و تجارت بی رونق بوده و امور مختلف فرهنگی،  
اقتصادی و سیاسی سامان نمی یابند. اگر محیط جامعه امن نباشد،  اموال و نوامیس مردم هر لحظه مورد تعرض 
قرار گرفته و ترس و آشفتگی بر جامعه سایه افکنده و آرامش عمومی از بین خواهد رفت؛ از آنجا که در واقع 
هدف امر به معروف و نهی از منکر اصالح همه افراد جامعه است، از همین روفریضه مزبور موجب کاهش 
آسیب های اجتماعی و »عدم تسلط اشرار و ستمگران خواهد شد« )الکافی، ج 13، ص 451( از این رو امر به 
معروف و نهی از منکر امنیت اجتماعی را در پی دارد، چنان که خداوند به کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح 
انجام دهند وعده داده که دین و آئینی را که برای آن ها پسندیده پا برجا و ریشه دار خواهد ساخت و خوف و 
ترس را به امنیت و آرامش مبدل می کند )نور،  55( و آن ها کسانی هستند که هرگاه در روی زمین به آن ها قدرت 
بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند و در تمام این امور 

یاد شده هدفشان خداست. )حج:  41( 
 7. حفظ وحدت اجتماعی

 با توجه به اینکه قرآن در سوره آل عمران در آغاز انسان را به وحدت اجتماعی از پرتو اعتصام 
به حبل الله دعوت می کند و به دنبال آن وظیفه نظارت همگانی را مطرح می نماید. استفاده 
می شود که اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد،  عوامل مختلفی که دشمن بقای وحدت 
اجتماعی هستند،  همچون موریانه،  از درون ریشه های اجتماع را می خورند و آن را متالشی 
)نظارت  نیست  ممکن  عمومی  نظارت  بدون  اجتماعی  وحدت  حفظ  بنابراین  می سازند 

عمومی،  ص28( 
به سان سرنشینان یک کشتی،  دارای سرنوشت یکسانی هستند  انسانی در جامعه  افراد  زیرا 
و مسافران کشتی صرف نظر از مقرراتی که توسط مؤسسه کشتی رانی یا ناخدا به آن ها ابالغ 
می شود،  به طور طبیعی حق دارند و موظفند از اموری که ممکن است آن ها را در کام دریا جای 
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دهد شدیدًا جلوگیری به عمل آورند و در جهت حفظ کشتی و مسافران از خطرات کوشش 
نمایند )روض الجنان و روح الجنان، ج 4، ص 974( 

 8. آبادانی محیط زیست 
 آبادانی محیط زیست، از جمله پیامدهای مهم و آثار مثبت اجرای امر به معروف و نهی از منکر است،  
چنان که پیامبر a فرموده اند: »تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و 
تقوا به یاری یکدیگر بشتابند در خیر و سعادت خواهند بود، اما اگر چنین نکنند،  برکت ها از آنان گرفته شود و 
گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند و نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان« )بحاراالنوار،  ج 97، ص 94( 
امام باقرA نیز فرموده اند: » ]...[ با این دو واجب است که داد ستمدیدگان ستانده می شود و زمین آباد می 
گردد« )وسائل الشیعة، ج 11،  ص 395( از آنجا که معروف و منکر دایره وسیعی داشته و محدود به مصداق 
معینی نمی شوند،  همه هدف های مثبت اسالمی را دربر می گیرند؛ زیرا »معروف چیزی است که حسن و نیکی 
آن از نظر شرع و عقل شناخته و معلوم است و منکر چیزی است که عقل و شرع آن را بد شمارد« )طبرسی،  
ج2،  ص 807( شیخ طوسی گفته است: »معروف هر چیزی است که در عقل یا شرع انجام آن نیکو باشد و نزد 
عقال،  منکر و قبیح نباشد« )طوسی،  ج5،  ص62( از این رو عقل یکی از ابزارهای رسیدن به مصادیق معروف 
و منکر است ویکی از مواردی که قطعًا عقل آن را معروف دانسته و به آن امر نموده،  آبادانی زمین و حفاظت 
و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست است،  از این گذشته تخریب و آسیب زدن به این حق همگانی منکر 
بوده و باید از آن نهی شود، از همین رو اتالف منابع عمومی،  همچون: منابع حیاتی،  برق، وسایل سوخت، مواد 
غذایی،  اسراف در آب و... منکر هستند و رعایت مسائل زیست محیطی از اهم واجبات و مصادیق امر به 
ْرِض َو اْسَتْعَمَرُکْم ِفیها« )هود:  61( انسان 

َ
ُکْم ِمَن اأْل

َ
ْنَشأ

َ
معروف و نهی از منکر هستند،  زیرا به موجب آیه »ُهَو أ

به آباد نمودن زمین موظف شده اند و زمین و امکانات آن به همه انسان ها تعلق دارد؛ چه آن که استعمار در این آیه 
به معنای امر به عمران و آبادی است. )طباطبایی،  ج10، ص310( که همه مردم را شامل می شود. 

 اگر امر به حفاظت از محیط زیست و نهی از تخریت آن ترک شود،  مشکل محیط زیست حتی دامن 
نسل های آینده را نیز خواهد گرفت،  زیرا بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از منابع طبیعی و عناصر زیست 
محیطی،  تخریب و آلوده ساختن آن ها باعث از بین رفتن قوام و پایداری نعمت و تجاوز به حق حیات دیگران،  به 
ویژه نسل های آینده و محروم نمودن آن ها از داشتن زندگی سالم شده و جامعه را در رسیدن به توسعه و پیشرفت 
باز می دارد، از سویی اتالف منابع و سرمایه های طبیعت که عمومًا محدود هستند،  موجب نابودی حیات بشر 
می شود، چنانچه علی A فرموده اند: »اسراف موجب هالکت است« )الکافی، ج7، ص339( هرچند 
 a که این منابع زیاد باشند،  زیرا »اسراف،  ثروت زیاد را هم به فنا می دهد« )غررالحکم،  359( لذا پیامبر

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشبرد اهداف اسالمی
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فرموده اند: »اگر کسی از شما منکری دید،  باید آن را با دست خویش دگرگون سازد،  اگر نتوانست، پس به زبان 
خویش، پس اگر باز هم نتوانست با دل خویش، و آن کمترین درجه  ایمان است« )بحاراالنوار،  ج97، ص85(. 
 متأسفانه آسیب های بزرگ در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و موانع فراگیری آن در جامعه اسالمی 
از جمله تواکل به وجود آمده است. »تواکل« درباره امر به معروف و نهی از منکر به معنای موکول کردن انجام 
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به یکدیگر،  مسئولیت را به یکدیگر واگذار کردن، به هم حواله دادن، به گردن 
یکدیگر انداختن،  از انجام کار شانه خالی کردن و ترک کردن است. پیامبر a نسبت به خطر تواکل هشدار 
داده و فرموده اند: »وقتی ملت من امر به معروف و نهی از منکر را بیکدیگر حواله دادند باید در انتظار حوادثی از 
طرف خدا باشند« )الکافی، ج 5، ص 59( همچنین فرموده اند: »هرگاه دنیا در نظر اّمت من بزرگ آید،  شکوه 
اسالم از آنان گرفته شود و هر گاه امر به معروف و نهی از منکر را وا گذارند،  از برکت وحی محروم گردند« 

)کنزالعمال،  حدیث6070( 
 امام صادق A نیز می فرمایند:

 هر گاه مردمی در برابر زشت کاریهایی که در میانشان صورت می گیرد دم فرو بندند و آن را 
تغییر ندهند،  زود باشد که خداوند عّز و جّل کیفر خود را شامل همه آنان سازد )بحار االنوار، 

ج97،  ص78( 
چنانچه ترک امر به معروف و نهی از منکر علت نابودی جوامع گذشته و از اسباب بروز خشکسالی ذکر 
شده است )فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت b، ج 3، ص 459( در روایات آمده است که: »خدای تعالی 
به شعیب پیامبر وحی فرمود که من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم کرد: چهل هزار نفر بدکار را،  شصت 
هزار نفر از نیکانشان را. شعیب عرض کرد: پروردگارا! بدکاران سزاوارند اما نیکان چرا؟ خدای عز و جل به او 

وحی فرمود که: آنان با گنهکاران راه آمدند و به خاطر خشم من به خشم نیامدند« )الکافی ج 9، ص 484( 
  9. شکوفایی و توسعه ی اقتصادی

 توسعه ی اقتصادی جامعه از جمله اهداف اسالم است،  زیرا برخالف تصور برخی، که همه دغدغه اسالم 
را معطوف به نیازهای معنوی و اخروی مردم می دانند،  شکوفایی و توسعه اقتصادی نیز از اهداف اسالم است. 
امر به معروف و نهی از منکر در تحقق اقتصاد سالم نقش بسزا دارند،  زیرا با آن دو راه های صحیح کسب و 
تجارت و پیشرفت صنعت،  هموار گشته و هر کسی درخور استعداد خویش به امرار معاش می پردازد و بیکاری،  

گرانفروشی، احتکار و سایر انحرافات اقتصادی ریشه کن شده و اقتصاد شکوفا می گردد. 
گاهی،  تربیت غیر صحیح و... به هر راهی برای کسب درآمد متوسل   برخی افراد به دالیلی،  همچون: عدم آ
می شوند،  برایشان فرقی ندارد که این درآمد از راه های غیر شرعی،  چون: تقّلب،  رشوه،  احتکار، و... به دست 
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آمده باشد؛ بی توجهی به این دست از خالف کاری ها،  سبب رواج درآمدهای نامشروع در بین مردم و رخنه 
لقمه های حرام در زندگی افراد می شود که زیان ها و آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال دارد، از همین رو 
»حضرت علی A همواره با تازیانه وارد بازار می شد و به کسانی که جنس خود را در سایه می فروختند تا 
عیب آن مخفی بماند و یا جنس بهتر را روی دیگر اجناس و نوع نا مرغوب را در زیر می نهادند،  هشدار می داد« 

)دعائم االسالم،  ج2،  ص538( 
گاه ساخت،  گاهان را به شغل های حالل و درآمدهای مشروع آ  باید از راه امر به معروف و نهی از منکر،  ناآ
زیرا وقتی شخص می بینند که جامعه به عنوان یک منکر به شغل آنان نگاه می کند،  خود به خود به دنبال کسب 
و کارهای حالل و درآمدهای مشروع خواهند رفت، چنانچه امام صادقA فرموده اند: »معامله نکنید مگر با 
کسی که کار خوب انجام می دهد«)بحار االنوار، ج100، ص83( بر اساس این روایات مسلمانان باید با نیوکاران 
و انسان های خوب معامله کنند و از معامله با بدکاران بپرهیزند،  اگر مسلمانان به همین جمله عمل کنند،  یعنی 
بر ضد آنان اعتصاب کنند،  وی مجبور است خود و تجارتش را اصالح کند. امام باقر A نیز فرموده اند: »به 

وسیله امر به معروف و نهی از منکر کسب ها حالل می شود« )وسائل الشیعة، ج 11، ص 395( 
 10.  عّزت و سربلندی 

 فلسفه ی تشریع امر به معروف و نهی از منکر،  تحرک و پویایی جوامع اسالمی بر محور رشد اجتماعی 
است؛ از این رو امام علی A از کسی که منکرات را با قلب و زبانش نکوهش نکند، به »میت بین األحیاء« 

تعبیر فرموده اند. )نهج البالغه، حکمت 374، ص515( 
 جامعه ای که افرادش خود را نسبت به یکدیگر مسئول دانسته و یکدیگر را به نیکی دعوت کرده و در مقابل 
منکر از خود عکس العمل نشان می دهد و برای آن چاره جویی می کند،  جامعه ای زنده و پر تحرک خواهد 
بود. چنین جامعه ای برای انجام کارهای نیک و از بین بردن منکر، مردانه به میدان می آید و از دل و جان از 
ارزش های خود حفاظت کرده و خود را عزیز و سربلند نگاه می دارد. اجرای این فریضه الهی موجب می شود 
که ضمن تقویت جامعه و نفوذ ناپذیر کردن بنیه دفاعی آن،  افراد آن جامعه را از گزند دشمن نیز محفوظ داشته 
و عّزت و سربلندی جامعه را به دنبال می آور،  چنان که خداوند فرموده: »شما به این دلیل با ارزش ترین امت ها 
هستید که امر به معروف و نهی از منکر می کنید« )آل عمران:  110( امام صادق A نیز فرموده اند: »برای 
عّزت مؤمن همین کافی است که هر گاه منکری را ببیند،  خداوند عّز وجّل بداند که در دل آن را انکار می کند« 
)الکافی، ج5،  ص60( همچنین امام باقر A فرموده اند: »امر به معـروف و نهی از منـکر،  دو خصلت از 
خصلتهای خداوند می باشد،  هرکس آن دو را یاری کند،  خداوند او را عزیز و آقا گرداند و هر کس آن دو را خوار 
نماید،  خداوند او را خوار و ذلیل گرداند. زیرا با امر به معروف و نهی از منکر،  فاسقان خوار می شوند«)الکافی، 
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ج9، ص492( لذا زمینه برای حاکمیت هواپرستان و ستمگران فراهم نخواهد شد. 
 پیامبر a فرموده اند: 

»باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، در غیر این صورت َبدان بر شما مسلط می شوند و آن 
گاه خوبانتان دعا می کنند، اما جوابی داده نمی شود« )الکافی، ج 4،  ص 56( 

شهید مطهری در توضیح معنای این سخن پیامبرa گفته است:
»معنای حدیث )این نیست که خدا را می خوانند و خدا دعای آن ها را مستجاب نمی کند،  
آن قدر پست می  کنند،   ترک  را  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  که  این است: وقتی  معنایش 
شوند،  آن قدر رعبشان،  مهابتشان )شوکت و عظمتشان(، عزتشان و کرامتشان از بین می رود 
که وقتی به درگاه همان ظلمه )ستم کاران( می روند،  هر چه ندا می کنند، به آن ها اعتنا نمی 
شود )یعنی حضرت می فرماید( اگر می خواهید عزت داشته باشید و دیگران روی شما حساب 
کنند، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. اگر امر به معروف و نهی از منکر نداشته 
باشید،  اولین خاصّیت آن ضعف شماست،  پستی و ذلت شماست،  دشمن هم روی شما حساب 

نمی کند« )حماسه حسینی،  ص 45( 
 جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر در آن رواج دارد، افرادش شهامت داشته و قدرت رویایی با 
مفسدان و گناهکارانش را دارند و می توانند جامعه را از نابسامانی رهانیده و به سوی پیشرفت و ترقی سوق 

دهند. 
 نتیجه گیری

 سالمت جامعه و پیشبرد اهداف اسالمی، با طرح نظارت همگانی )امر به معروف و نهی از منکر( میسر 
می شود،  چرا که امر به معروف و نهی از منکر،  نقش نگهبانی از سایر احکام،  کامل کننده امور وسنگ پایانی 
دستورات الهی، رمز رستگاری انسان وجامعه،  نجات معنوی و اخالقی جامعه را داشته و این مسئولیت نظارت 
همگانی،  به عنوان یکی از وظائف مؤمنان،  جامعه را به سوی تمدن و پیشرفت و ترقی سوق می دهد. طبق این 
اصل مهم،  همه افراد در برابر سالمت جامعه مسئول هستند که با منکر مقابله خواهند و امر به معروف کنند 
و گرنه همان گونه که تشبیه جامعه با کشتی -که افرادی سوار آن هستند و یکی از آن ها اقدام به سوراخ کردن 
قسمتی که خودش در آن قرار دارد – نشان می دهد،  عدم امر به معروف و عدم نهی از منکر انحطاط و فساد 

جامعه را در پی خواهد داشت. 
 از آنجا که پایداری جامعه و زندگی اجتماعی به امور زیادی بستگی دارد که از مصادیق معروف و منکر 
هستند،  تشخیص آن مصادیق اهمیت بسزا دارد، از همین رو باید از محدود نمودن معروف و منکر به برخی از 

مصادیق خوداری شود. 
 لزوم خیرخواهی و مطلوب بودن آن ایجاب می کند که افراد جامعه با امر به معروف و نهی از منکر خیرخواه 
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دیگران نیز بوده و انجام خوبی ها و ترک بدی ها را برای دیگران نیز دوست داشته باشند،  زیرا فایده آن به نوعی به 
خود افراد جامعه نیز بازگشت دارد. 

 پیشنهادها
با توجه به نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود و پیشرفت همه جانبه جامعه،  باید مصادیق - 1

جدید معروف و منکر شناسایی شوند و از محدود نمودن نمودن آن دو به موارد مشهور پرهیز شود. 
نسبت به روش های جدید و تأثیرگذار امر به معروف و نهی از منکر،  از طرق گوناگون، همچون - 2

گاهی حاصل شود  فرهنگ سازی آ
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واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره  آن
حسین سهرابی1

چکیده
مطرح  سؤاالت  اساس  بر  بتواند  که  است  بوده  این  پی  در  مختصر  نوشتار  این 
پیرامون مسئله ی مورد بحث،  مفهومی جامع از »معروف« و »منکر« را که موافق با 
منابع لغت در عربی و منابع دینی بیان کند. به همین دلیل ابتدا به بررسی لغوی هر 
یک از آن دو بر اساس منابع اصیل لغت پرداخته و در مرحله ی بعد به بررسی آن در 
است.  پرداخته  باشند  قرآنی  الفاظ  دهندگان  و شرح  فقها  که  امر  متخصصان  کالم 
بر اساس تعاریف ارائه شده از سوی ایشان سعی شده است که مفهومی را که متفق 
بر اساس مفهوم  ارائه دهد.  نیز باشد،  افراد و کاربردی در جامعه ی هدف  علیه بین 
ارائه شده و یک »طرح کلی« که استوار بر منبع دین و عقل و موافق با فطرت است. 
به سراغ مصداق شناسی رفته است. در حد وسع خود و بر اساس داده های علمی هر 
یک از مصادیق »معروف« و»منکر« را به صورت دسته بندی در ذیل »عناوین کلی« 
ارائه داده است. در ادامه به گستره ی بحث و گستره ی عملیاتی آن در سطح جامعه 
پرداخته است. بر اساس دادههای موجود به این نتیجه رسیده است که برای به انجام 
رسیدن این واجب الهی، همتی استوار و فرا گیر از طرف تمام افراد مسئول در حوزه ی 
فرهنگ و تبلیغ،  خصوصًا در حوزه ی رسانه برای جهت دهی به بدنه ی اجرایی آن که 

آحاد جامعه باشند را می طلبد. 

M. sohrabi1363@gmail.com .1. طلبه ی سطح چهار حوزه علمیه خراسان
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واژه های کلیدی
مفهوم شناسی،  چیستی معروف،  چیستی منکر،  مصداق شناسی.

مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات دینی و از فروعات احکام است. این واجب از جایگاه و 
اهمیت ویژه ای در نظم اجتماعی و سالم سازی رفتارها و روابط فردی و اجتماعی در جامعه دارد. اهمیت 
و جایگاه آن به اندازه ای است که پیامیر اکرم a فساد زنان و فسق جوانان را متوقف بر ترک این واجب 

الهی معرفی می کند. )کافی ج5 ص59( 
با زنده کردن و اهمیت دادن به این واجب الهی می توان بسیاری از مشکالت حاد جامعه را در همان 
مراحل اولیه پیش گیری کرد. اجازه نداد که بسیاری از امور منفی در جامعه تبدیل به یک چالش پیچیده ی 
می فرماید؛ خداوند   a اکرم  نبی  که  است  فراوان  اهمیت  این  واسطه ی  به  انتظامی شوند.  و  قضائی 
دشمن می دارد مؤمن ضعیفی را که دین ندارد و وقتی سؤال می شود که آن مؤمن که دین ندارد،  چه کسی 

است. حضرت می فرمایند؛ کسی که نهی از منکر نمی کند. )همان( 
اما باید دانست که این واجب هر قدر هم با اهمیت باشد،  الزم است که مثل هر واجب دیگری بر 
اساس شناخت و علم و معرفت به مفهوم و مصادیق آن صورت بگیرد. بلکه اهمیت شناخت و معرفت 
در این مورد دو چندان می شود. چون بر پا داشتن این واجب،  در بسیاری از اوقات مستلزم برخورد با 
سایر افراد است. بر همین اساس، شناخت معروف و منکر شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
یاد رفته، ص 125( که اگر کسی مفهوم آن را نداند و مصادیق آن را نشناسد بر او واجب  از  است)دو 

نیست. 
بر همین اساس در این نوشتار مختصر سعی بر بیان »چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و 

گستره آن« است. تا بتواند شناخت الزم را به مخاطب به اندازه ی کافی ارائه کند. 
فرضیه، سؤاالت تحقیق

به  از سوی دیگر مربوط  دینی هستند.  امر درون  از یک سو دو  آنجا که »معروف« و »منکر«  از 
رفتار های فردی و اجتماعی انسان ها هستند. به نظر می رسد که برای رسیدن به چیستی مفهوم هر یک 
از این دو واژه بهترین طریق بررسی درون دینی و لغوی آن ها است. مصادیق هر یک از آن دو و گستره ی 

آن را نیز می توان با توجه به همین منابع و عرف تعیین کرد. 
هر یک از واژگان »معروف« و »منکر« از چه مفهومی در منابع دینی و لغوی برخوردار هستند؟ . 1
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چه مصادیقی را در چه عرصه هایی و از چه منابعی می توان برای این دو مورد بیان کرد؟ . 2
هر یک از این مصادیق در چه سطح و گستره ای قابل بحث و بررسی هستند؟ . 3

ضرورت بحث 
شیخ طوسی نظر به این دارد که؛ برای متصدی امر به معروف و نهی از منکر علم داشتن معتبر است. 
چرا که اگر علم نداشته باشد. ممکن است،  چیزی را که انکار کند که منَکر نباشد. که این انکار خودش 
نیک »معروف«  کار  داشتن  با علم  که  به حساب می آید. چرا  مثابه خبر  به  آن  قبیح حساب می شود. 
شمرده می شود. در باب خبر نیز، تا هر زمان که خبر دهنده علم به خبرش نداشته باشد ممکن است که 
خبرش کذب باشد. پس این نوع خبر دادن نیکو نیست. انکار منکر نیز به همین شکل است. )االقتصاد 
الهادی إلی طریق الرشاد،  148( چه بسا اگر شخص جاهل باشد، نهی از معروف و امر به منکر کند. 
)رساله آموزشی،  1،  329( راوندی نیز عقیده دارد این باعث می شود که در جایگاهی که باید نرمش نشان 
دهد تندی کند و در موردی که باید تند برخورد کند نرم برخورد کند. )فقه القرآن،  ج 1، 358( بر این 
اساس است شهید مطهری عقیده دارد آمر به معروف و ناهی از منکر باید بصیرت در دین و بصیرت در 
عمل داشته باشند. چرا که اگر بصیرت در عمل را فاقد باشد. نمی تواند پیش بینی کند که اثری بر این کار 
مترتب است یا خیر، و یا مفسده ی باالتری را در بر دارد یا خیر و به همین دلیل است که امر به معروف 
جاهالنه همان طوری که در حدیث آمده است،  افسادش بیشتر از اصالح آن است. )امر به معروف و نهی 

از منکر در آثار شهید مطهری،  77( 
تحلیل معنای لغوی »معروف« 

ابن منظور »معروف« را ضد »منکر« معرفی می کند. )لسان العرب؛ ج 9، 239( ابن اثیر جزری بیان 
می کند که:

»معروف« در حدیث اسم جامعی است برای هر آنچه در رابطه با اطاعت خدا و نزدیکی به 
خدای تعالی شناخته شود. هر آنچه باعث نیکی به مردم شود. هر آنچه از خوبی ها که شرع آن 
را نیک می داند. یا از بدی ها که شرع دوری از آن را خواستار است. ]که دوری کردن از آن ها 
نیز معروف به حساب می آید[ و آن از صفات غالب است. یعنی: امور شناخته شده بین مردم که 

وقتی آن را می بینند انکار نمی کنند. )النهایة فی غریب الحدیث و األثر؛ ج 3، 216(
 بر اساس بیانی که در نهایه آمده است. گویا ایشان خواسته است که نهی از قبیح در شرع را نیز 
یک نوع معروف،  معرفی کند. به این مطلب طریحی در مجمع البحرین نیز اشاره می کند. که البته در 
نهایه واژه ی »نهی عنه« قبل از واژه ی »المقبحات« ذکر شده است. که این مقصود را می فهماند. اما در 
مجمع این واژه ی »نهی عنه» را نیاورده است. به همین دلیل امکان دارد اگر کسی فقط به مجمع مراجعه 
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کند در فهم از کالم ایشان که گفته:
المعروف: اسم جامع ]...[ لکل ما یندب إلیه الشرع من المحسنات و المقبحات دچار اشتباه 
شود. اما او در ادامه بعد از بیان این کالم این گونه بیان می کند که: معروف اسمی است برای هر 
کاری که شرع آن را به نیکی بشناسند. هر کاری که عقل آن را به نیکی بشناسد و شرع نیز با 

آن نزاعی نداشته باشد. )مجمع البحرین؛ ج 5،  93( 
برتری داشتن  بودن و  بر ارجح  بیان می کند که: »معروف« در مقابل »َحَسن« مشتمل  ایشان  بعد 
است. به همین دلیل اختصاص به واجب و مستحب دارد. اما شامل مباح و مکروه نمی شود. که اگر 
چه این دو شاید از کار های نیک به حساب آیند. اما معروف به حساب نمی آیند. )همان،  95( راغب 
اصفهانی آن را اسمی برای هر کاری که نیکی آن به واسطه ی عقل و شرع شناخته شده باشد،  دانسته 
است. )مفردات ألفاظ القرآن،  561( و جرجانی آن را بر آنچه در شرع نیکو است )التعریفات، 165( 

فقط اطالق می کند. 
بر اساس آنچه تا این جا از کتب لغت و کتاب هایی که در باب شرح واژگان قرآنی بیان شد. برداشت 
می شود می توان به این جمع بندی دست یافت که؛ معروف به معنای کار خوب شناخته شده،  که خدا 
آن شامل  متیقن  قدر  فریضه،  13(  )بزرگ ترین  می کنند.  اراده  را  نزد خدا«  »پسندیده ی  آن  از  پرستان 
واجب و مستحبی که نزد شارع به عنوان شناخته شده هستند می شود. حتی باالتر از آن،  شامل چیز هایی 
که عقل نیز آن ها را نیک می شمارد می شوند. البته به شرط آنکه شرع با آن مخالفتی نداشته باشد. اما 

شامل مباح و مکروه نمی شود. 

تحلیل معنای لغوی »منکر« 
راغب می گوید؛ هر کاری که عقل صحیح حکم به قبح آن می کند و یا اینکه عقل در حکم به قبح 
آن سکوت می کند اما شرع آن را قبیح می داند منکر محسوب می شود. )المفردات الفاظ القرآن، 823( 
واسطی زبیدی،  منکر را ضد معروف معرفی می کند و آن را شامل هر آنچه شارع آن را تقبیح کرده است 
و حرام یا مکروه دانسته باشد،  می داند. )تاج العروس من جواهر القاموس،  ج 7، 558( اما طریحی در 
آن را به هر چیز قبیح و مقصود از قبیح را حرام می داند. )مجمع البحرین؛ ج 3،  501( و با او موافق است 
قریشی در قاموس که می گوید: منکر )به صیغه مفعول( ناشناخته »مقابل معروف« … و منظور از آن 
در قرآن معصیت است. )قاموس قرآن؛ ج 7، 110( پس منکر در عرف دینداران به معنای کاری است که 
خداوند از آن راضی نباشد. )بزرگ ترین فریضه،  13( قدر متیقن از منکر شامل محرمات الهی که در متن 
دین به آن اشاره شده باشد می شود. می توان گفت که برخی از اموری که در شرع قبیح به حساب آمده اند 
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و عقل قدرت تشخیص آن را ندارد. نیز داخل در منکر هستند. 

بررسی مفهوم »معروف« و»منکر«
بوده  از طرف شیخ طوسی  است  گرفته  که صورت  اولیه ای  بررسی های  اساس  بر  مفهوم  تبیین  در 
است. که در بحث ضرورت بحث،  به آن اشاره شد. قطب الدین راوندی نیز در قرن 6 ق در تعریف این 
مفاهیم گفته است؛ مقصود از معروف حق است. معروف نامیده شده است برای اینکه صحت آن شناخته 
بلکه  نمی شود.  آن شناخته  برای  اینکه هیچ وجه صحت  دلیل  به  نامیده اند،  را منکر  شده است. منکر 
صحت آن انکار می شود. مردم در آن اختالف کرده اند. برخی گفته اند که طریق انکار منکر عقل است به 
دلیل آنکه چنانچه عقل کراهت منکر را واجب می داند، همچنین منع از آن را نیز واجب می داند. که اگر 
چنین کاری را انجام ندهد به منزله ی شخص راضی به آن فعل محسوب می شود. برخی نیز طریق وجوب 
انکار را شنیدن1 می دانند. ایشان در این زمینه تمسک به اجماع کرده اند. واین مورد دوم را وجه صحیح 
دانسته است. در ادامه به تبیین لزوم علم به معروف و منکر پرداخته است. )فقه القرآن؛ ج 1،  357( بعد 
ایشان به چرایی معروف بودن حسن و منکر بودن قبیح اشاره می کند و می گوید با اینکه گاهی قبیح نیز 
شناخته شده است اما به دلیل جایگاه پست آن و اما معروف به عنوان یک امر پرورش یافته ای که دارای 

جایگاه واال است معرفی می گردد. به دلیل آن نیکویی که درون خودش دارد. )همان ج1،  360( 
اما به نظر می رسد، بهترین و جامع ترین مفهوم شناسی را محقق حلی در قرن 7ق ارائه داده باشد. که 
مفهوم شناسی های بعد نیز نوعًا مبتنی بر کالم ایشان است. ایشان می گوید؛ معروف،  هر کار نیکویی که 
وصف زائدی تأکید بر نیکویی آن داشته باشد طوری که انجام دهنده ی آن نیکویی،  آن را بشناسد یا اینکه 
به نحوی به سوی آن نیکی رهنمون شود. 2 )شرائع االسالم؛ ج 1،  310( شهید ثانی3 در توضیح و شرح آن 
گفته است که مراد از »فعل نیکو« این جا جایز بالمعنی االعم است. که شامل واجب و مستحب و مباح 
و مکروه می شود اما با قید »اختصاص به وصف زائد« که در این مفهوم شناسی آمده است باعث می شود 
که مباح از دایره ی کار های نیک خارج شود و چرا که وصف زائدی اختصاص به آن ندارد. مکروه نیز به 
معروف به حساب نمی آید. )حاشیه شرائع االسالم،  321( و به طریق اولی از تحت بحث خارج می شود. 
ایشان قائل است که صاحب شرایع با ارائه این تعریف و خصوصًا اینکه بیان کرد که: »یا خودش آن را 

1. به نظر می رسد که مقصود از سمع این جا نقل باشد. به دلیل اینکه سمع در مقابل عقل قرار گرفته است. 
2. المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل علیه و المنکر کل فعل قبیح عرف 

فاعله قبحه أو دل علیه. 
3. زین العابدین بن علی عاملی. 
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بشناسد و یا دیگری به آن رهنمون شود« عمومیت آن را نسبت به عقلی و شرعی بیان کرد. )همان( اما 
منکر را محقق حلی اینگونه بیان کرده است که؛ هر کار قبیح که انجام دهنده ی آن زشتی و قبح آن را 
بفهمد. )شرائع االسالم؛ ج 1،  310( اما شهید ثانی در توضیح کالم ایشان بیان می کند که مراد از قبیح 
حرام است. با این بیان مکروه را از دائره ی منکر نیز خارج می کند. در ادامه گفته است که می توان گفت 

نهی از آن مستحب است چنانچه امر به مستحب،  مستحب است. )حاشیه شرائع االسالم،  321( 
بنابراین معروف عبارت است از هر چیزی که عقاًل و شرعًا انجام آن مستحسن و نیکو باشد، خواه 
حسن و نیکویی آن به حدی باشد که عقل یا شرع ترک آن را جایز ندانند. خواه به این حد نباشد و عقل 
ترک را تجویز نماید. منکر عبارت است از هرچیزی که عقاًل و یا شرعًا )در صورت علم و یا توجه داشتن 
فاعل( انجامش نکوهیده باشد، خواه نکوهیده گی آن به حدی باشد که عقل و شرع آن را تجویز ننمایند. 

خواه به این حد نباشد. عقل آن را تجویز ننماید. 
و بر این اساس بیان شده،  آنچه عقل و شرع انجام آن را تجویز ننمایند و یا ترک آن بر انجام آن ترجیح 
داشته باشد،  منکر است. )امر به معروف و نهی از منکر در اسالم،  163( بنابراین حداکثر چیزی که به 
عنوان مالک در باب مفهوم معروف و منکر بیان شده عقل و شرع است. چنانچه در بسیاری از منابع 
موجود که در این باب بحث کرده اند و در تعاریفی که از قرن 9 به بعد ارائه شده است. مالک آن را همان 
حسن و قبح دانسته اند و مبنای حسن و قبح نیز در همه ی امور عقل و شرع هستند. چنانچه بیان شده 
است، به طور کلی شامل رفتار مردم و فعالیت های عمومی و خصوصی آن ها می شود. )امر به معروف و 

نهی از منکر گران قدر ترین فریضه اسالمی،  7( 
می توان به این صورت نیز مفهوم شناسی بحث را انجام داد که هر آنچه باعث جلب غضب الهی و 
موجب استحقاق انسان برای ورود به آتش باشد،  مفهوم منکر را در بر دارد. که در مقابل آن هر چیزی 
که سبب جلب رحمت حق باشد نیز می تواند مفهوم معروف را در بر داشته باشد و از مصادیق رحمت 

الهی به حساب آید. 
مصداق شناسی 

کتاب های مختلفی اقدام به بیان مصداق کرده اند. برخی فقط بر اساس قرآن کریم مصادیق را بیان 
کرده اند. )امر به معروف و نهی از منکر »قرائتی« 261( اما برخی از این کتاب ها با دید قرآن و سنت به 
بیان برخی از مصادیق منکر پرداخته اند. کتابی که به بر شمردن برخی از منکرات فردی اجتماعی اخالقی 
و رفتاری پرداخته است )گناهان کبیره ی مرحوم دستغیب( است. برخی از کتاب ها ابتدا راه های شناخت 
معروف و منکر را به مخاطب معرفی کرده اند که به راه های؛ فطرت و عقل و دین و عرف که مخالف با 
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شرع و عقل نباشد،  اشاره کرده اند. )پژوهشی در امر به معروف و نهی از منکر،  16 22( و قائل هستند 
که؛ برای شناخت ]مصادیق[ »معروف و منکر« می توان »ضوابط کلی« ارائه کرد. این ضوابط از آیات 
و روایات استفاده و استنتاج می گردد. با شناختن این »اصول کلی« می توان موارد و مصادیق بسیاری 
را برای هر کدام پیدا نمود. فهمید که این عمل در کدام یک از آن ها جا دارد. گاهی نیز یک عمل ممکن 
است دارای ابعاد مختلفی باشد، که با توجه به هر حیثیتی از آن،  تحت یک اصل و ضابطه قرار می گیرد. 
ممکن است برخی از اصول کلی و عام باشند به طوری که شامل موارد دیگر هم بشوند. )همان،  23( با 
توجه به مباحث مطرح شده و همچنین با رجوع به کتاب و سنت و آنچه در آن آمده است. مفهوم هایی که 
برای هر یک از معروف و منکر بیان شد که در نهایت پذیرفته شد،  که باید مرجع در مفهوم هر یک از آن 
دو،  شرع باشد. به صورتی که اگر موردی را عقل به لحاظ مفهوم داخل در یکی از آن ها می کند، نباید با 
شرع تنافی داشته باشد،  بر این اساس: بهترین راه به دست آوردن مصداق های معروف و منکر، مراجعه 
به شرع مقدس است. که همان عقل خارجی است. چنانکه عقل در وجود انسان،  شرع داخلی است. 
بنابراین هر چیزی که شارع مقدس به آن امر کرد. مردم را به انجام آن تشویق کرد. آن چیز معروف است. 
به عکس، هر گاه شارع مقدس، از چیزی نهی کرد. مردم را از انجام دادن آن نهی و سر زنش کرد. آن 
چیز منکر است. این یک ضابطه و معیاری است که ] مصادیق [ »معروف و منکر« را از هم جدا می کند. 

)امر به معروف و نهی از منکر »نوری«،  83( 
بر این اساس می توان مصادیق معروف را در ذیل چند عنوان کلی دسته بندی کرد که مورد اتفاق شرع 
و عقل نیز هستند. البته باید توجه داشت که به شمار درآوردن کل مصادیق ذکر شده در منابع دینی خارج 
از حوصله ی این نوشتار است بر این اساس »اصول کلی« به برخی از موارد عام اشاره می شود که سایر 

مصادیق نیز در ذیل این موارد گنجانده می شود. 
مصادیق معروف

امور فردی: هر آنچه انسان را به یاد خدا و آخرت بیندازد و دارای هدفی معقول باشد معروف و . 1
پسندیده است همچون؛ تحصیل،  خود باوری،  احکام فردی،  واجبات دینی و هر چیزی که موجب 

عزت و سر افرازی شود. 
اجتماعی: احیاء مراکز فرهنگی و دینی، حرکت در راه حاکمیت بخشیدن به دین،  یاری نمودن . 2

دین با عمل خود در مقابل تهاجم همه جانبه و همه گونه ی دشمنان،  »شناخت دینی و دین شناسی« 
از مصایق معروف و  تقویت دین و مکتب می گردد. همه  از علل عواملی هستند که موجب  همه 
پسندیده شده نزد خدا به حساب می آیند. )پژوهشی در امر به معروف و نهی از منکر،  25( توجه به 
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 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د2462

جل

مسائل اجتماعی )تألیف قلوب،  تشویق،  تجلیل از خوبان،  استقالل( رسیدگی به مسائل خانواده ، 
سیاسی: عدم اعتماد به دشمن،  داشتن آمادگی در مقابل دشمن، و... .. 3

افتادگان 2. دفاع از شرافت و حیثیت 3.  به  به ان حکم می کند: 1. کمک  اما مصادیقی که عقل 
تالش و کوشش 4شکر و سپاس گزاری از نعمت دهنده 5. مهربانی نسبت به دیگران و... را معروف به 

حساب می آورد. )همان،  20(  
مصادیق منکر:

لهو و لعب،  لغو و باطل: … هر آنچه از مصادیق این موارد باشد و انسان را از خداوند و آخرت . 1
و امور دینی باز دارد و یا کاری باشد که هدف و مقصدی نداشته باشد. از منکرات به حساب می آید. 
)پژوهشی در امر به معروف و هی از منکر، 23( که این می تواند فرهنگی یا اجتماعی )مثل تقلید 
کور کورانه از دیگران،  شرکت در جلسات گناه، تهمت و آبروریزی،  پیروی غیر معقول از اکثریت،  
شخصیت گرایی،  سوءظن و تجسس و غیبت، سعایت، بی تفاوتی،  تفرقه،  اشاعه ی فحشاء،  ایجاد 
وحشت،  پخش اخبار دروغ، ( باشد. چنانچه به این موارد آقای قرائتی آن ها را از منکر های قرآنی 

به حساب آورده است. )امر به معروف و نهی از منکر،  261ـ327( 
 فساد: شامل فساد های فردی، )اعتقادی: »کفر، شرک«( اجتماعی،  )شراب خواری و آدم . 2

کشی و نمامی( اقتصادی،  )ربا خواری،  گران فروشی،  غش در معامله، و...( سیاسی،  )پذیرش 
دادن  نفع دشمن،  به  تبلیغ  و سازش، پخش شایعات سیاسی،   بیگانه، مالحظه  پذیرش  طاغوت،  
اطالعت داخلی به دشمن، نپذیرفتن منسوبین الهی، نق زدن به حاککم الهی،  پذیرش والیت کفار،  
سوء ظن به والیان،  قتل مردم، سکوت و بی تفاوتی در برابر ظلم، تفرقه، به بردگی کشیدن( برای 
اطالع بیشتر نک: به کتاب قرائتی )همان( ظلم و ستم به خویش،  به دیگران، تضعیف دین و مکتب 

با دادن حاکمیت به دنیا گرآیان منکر محسوب می شود. 
ذلت و خواری )خود یا دیگران( . 3
تقویت حکومت اسالمی با مقابله کردن با سلطه ی بیگانگان با: دلبستگی به آن ها،  وابستگی . 4

به آن ها،  پیروی از آن ها،  پشتیبانی ازآنها. 
کفران نعمت و ناسپاسی: )پژوهشی در امر به معروف و نهی از منکر،  23 53( . 5

منکرات عقلی: تجاوز به حقوق دیگران،  خشونت،  تنبلی و بیکاری،  جهل و بی سوادی،  خیانت،  
دورغ،  )همان،  20( 

برخی از موارد از معروف و منکر، عرفی هستند به طوره که بیان شده است، منکر و معروف عرفی 
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گاهی برخی از چیز ها از نظر جامعه سنت محسوب می شوند به طوری که اگر کسی آن ها را رعایت نکند 
جامعه حکم می کند که کار بدی انجام داده است. اما این موارد عرفی مواردی هستند که عقل و شرع با 

آن مخالفت نکرده باشندپای بندی به آن ها اشکال ندارد و در مواردی الزم است. )همان،  21( 
سید محمد صادق حسینی روحانی در ضمن مواردی که به ذکر مصایق پرداخته است. گفته منکر های 
اجتماعی دارای دو مرتبه هستند،  مرتبه ی اول نسبت به سایر امتها مثل؛ دوری سایر امتها از خیر و در 
مقابل آن معروف اجتماعی هست که شامل دعوت مسلمانان از ایشان برای مشارکت آن ها در کار های 

خیر می شود. 
 مرتبه ی دوم نسبت به شریعت اسالم: معرفی کردن راه های خیر و مبانی شریعت مقدسه و حقایق 
آن و احکام آن و زدودن دامن شریعت از شبهات و دفاع از حریم قرآن و عترت و ایستادگی در مقابل 
بدعت ها، و ایستادگی در مقابل وضع قوانین مخالف با قوانین شرعی، که بر این نوع قوانین شیوع حرام 
در میان جامعه مترتب می شود. یا قوانینی که باعث می شوند فریضه ای ترک شود. یا دیگران ملزم به این 
شوند که با شرع مخالفت کنند، یا باعث ترک چیزی شوند که خدا به ان امر کرده است. )کتاب االمر 

بالمعروف و النهی عن المنکر ص 54 و 55(. 
آن  پیرامون  به بحث حدیثی  از منکر  به معروف و نهی  امر  نیز کتابی تحت عنوان  شیخ حر عاملی 
می پردازد که در این کتاب دو فصل جدا گانه می آورد که در فصل اول تحت عنوان »ابواب امر و نهی و 
ما یناسبها« به ذکر اموری در این باب می پردازد که از جمله در ضمن باب 41 به ذکر جمله  ای از مصادیق 
منکر می پردازد و در فصل بعدی »ابواب فعل المعروف« نیز در ضمن ابواب گوناگون به بیان مصادیق 
می توان  منکرها  بهتر  شناخت  برای  همچنین   )390 117ـ  ج16،  الشیعة،  )وسائل  می پردازد.  معروف 
به باب کبائر از کتاب االیمان و الکفر در کتاب کلینی نیز رجوع کرد که به صورت مفصل به بیان کبائر 
پرداخته است. مواردی همچون شرک به خدا، و یأس از رحمت خدا و... را مورد اشاره قرار داده است 

که بیان تمام موارد از حوصله ی این نوشتار خارج است. )اصول کافی »اسالمیه« ج2،  276( 

گستره  معروف و نهی از منکر
بر اساس آنچه گفته شد،  گستره ی معروف و منکر می تواند هر آنچه را که در آیات قرآن و منابع روایی 
ما به عنوان جلب کننده ی رحمت الهی بیان شده اند و به انسان معرفی شده اند به عنوان مصادیق معروف 
قرار گیرند که بر این اساس مطمئنا واجبات و مستحبات را نیز در بر می گیرد و هر آنچه تحت این دو قرار 

می گیرد را نیز می تواند شامل شود. 
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در مقابل هر آنچه در قرآن کریم و منابع روایی ما از اموری به حساب می آیند که باعث استحقاق 
غضب الهی و توجه پیدا کردن نهی از طرف خدای تعالی به حساب بیایند. می توانند به عنوان مصادیق 
ق نهی الهی قرار گیرد و خدای تعالی انسان را از آن  منکر به حساب آیند که بر این اساس هر آنچه متعلَّ

نهی کرده باشد می توانند از این مصادیق به حساب آیند. 
از سوی دیگر از جنبه ی فردی و اجتماعی نیز می توان گفت که گستره ی معروف و منکر تمام جوانب 
زندگی انسان را در همه ی شئون تحت پوشش قرار می دهد به صورتی که جوانب زندگی انسان را از لحاظ 
فردی و خانوادگی،  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی،  فرهنگی، اعتقادی و دیگر جوانب زندگی انسان را 

در بر می گیرد. 
 گستره ی آن از لحاظ سطح اجتماعی نیز هر کسی در هر جایگاهی که باشد، چه مقام باال داشته 
باشد و چه مقام پایین،  جامعه به عنوان یک عامل اجرایی و نشر دهنده ی معروف و باز داردنده از منکر 
می تواند در صورت تشخیص حقیقی منکر بر اساس مالک های ذکر شده، جلوی آن را بگیرد و به همین 
نحو در صورت تشخیص معروف به اشاعه ی آن بپردازد. البته تا جایی که با تذکر و اقدام قلبی و زبانی 
مؤثر باشد و فراتر از آن در نظام اسالمی مربوط به حکومت اسالمی و قوای اجرایی کشور است. به همین 
دلیل بیان شده است که؛ حتی اگر امر و نهی زبانی نیز اگر باعث توجه ضرری به آمر یا ناهی از طرف 
مقامات باالتر شود الزم است که آن را به نهاد های ذی ربط از طرف حکومت که برای این کار اختصاص 

داده شده اند اطالع دهند )رساله ی آموزشی،  1،  328( 

نتیجه گیری
با توجه به فرضیه ی طرح شده در ابتدای بحث و بر اساس سؤاالت مطرح پیرامون مسئله ی تحقیق 
راه های  با مفهوم شناسی »معروف« و »منکر« صورت گرفت و  رابطه  این جا در  به  تا  آنچه  براساس  و 
دست یابی به مصادیق هر یک از آن دو،  به این نتیجه می رسیم که بهترین راه برای ارائه ی مفهوم هر یک از 
این دو منابع دینی هستند. که در آن ها اقدام به این امر شده بود. چنانچه بیان شد »معروف عبارت است 
از هر چیزی که عقل و شرع انجام آن را مستحسن و نیکو بدانند،  خواه حسن و نیکویی آن به حدی باشد 
که عقل یا شرع ترک آن را جایز ندانند. خواه به این حد نباشد و عقل ترک را تجویز نماید. منکر عبارت 
است از هرچیزی که عقل و یا شرع )در صورت علم و یا توجه داشتن فاعل( انجام آن را نکوهیده بدانند،  
خواه نکوهیده گی آن به حدی باشد که عقل و شرع آن را تجویز ننمایند. خواه به این حد نباشد. عقل آن 
را تجویز ننماید« که این برداشت با تعریف قدمای از فقها نیز که به بیان آن پرداخته بودند موافقت دارد. 
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پیشنهاد ها: 
واضح  نیز  دو  آن  از  یک  هر  مصادیق  دو مشخص شد،  محدوده ی  آن  برای  که  مفهومی  این  بنابر 
می شود که آمر به معروف و ناهی از منکر، با شناخت صحیح این مفهوم اساسی که در لسان متشرعه و 
اهل لغت به آن پرداخته شده بود. می توانند از شرع و عقل به عنوان منابع ذکر شده در تعیین مفهوم و با 
کمک گرفتن از فطرت سالم به مصادیق دست یافته و از آن ها در گستره ی فردی و اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی،  فرهنگی، برای اصالح جامعه ی پیرامونی خود بهره برند. 
بر این اساس الزم می آید،  نهاد های متولی امر فرهنگ و دین و قانون گذار در مقام تهیه ی قوانین 
باید این امر را مد نظر داشته باشد،  که به نحوی برنامه های کالن فرهنگی تبلیغی و قانونی تهیه شوند 
که بتوانند در مقام اجرا در مرحله ی اول آن را به مسئولین اجرایی آن بدنه عمومی جامعه تفهیم کنند. 
مصادیق را نیز بر این اساس به آن ها القاء کنند. این آمادگی را برای جامعه از لحاظ فرهنگی به وجود 
آورند که هر کدام در هر جایگاهی که هست خودش را برای دسِت کم اجرای قلبی و زبانی این واجب 
الهی مسئول بداند. که این مهم در صورتی دست یافتنی است که نهاد های تبلیغاتی کشور که در رأس آن 
گاهی بخشی جامعه نسبت به این امر نمایند و آن را به شیوه ی  صدا و سیما است. خودش را مکلف به آ
هنرمندانه و به دور از هر نوع تکلف در طول برنامه های روزانه ی خود به مخاطب القاء نماید. زمینه ی 
این فرهنگ عمومی را ایجاد کنند. در سطح کشوری فراتر از نهادهای متولی که مسؤلیت آن ها به جای 
خود الزم است دیگر مسؤالن و رده های مختلف کشوری به صورت یک فرهنگ الزم االجرا خود را ملزم 
به رعایت آن بدانند. تا اینکه جامعه بتواند به عنوان عامل سالم ساز و پیش برنده برای نهاد حکومت در 

زمینه رشد ارزش ها عمل کند. که بر اساس منابع دینی این حق یک جامعه نسبت به مسئوالن است. 

واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره  آن
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نقد و بررسی حمایت های قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر )شکلی – 
ماهوی( 

فرزاد بهشتی توندری1؛ سید هادی شریعت یار2 

چکیده
 امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مورد تأکید اسالم است و همواره 
مورد توجه و عنایت جمهوری اسالمی به عنوان یگانه نظام دینی مدعی اجرای اسالم 
ناب بوده است و بدین جهت در منشور قانون اساسی نیز این امر مندرج شده است و 
علی رغم تبلور این اصل در قوانین مختلف مصوب مراجع قانون گذاری تا سال 1394 
قانون مستقلی در این زمینه به تصویب نرسیده است و در سال 1394 قانونی در راستای 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد و این قانون و دستور العمل آن 
علی رغم اینکه تأسیسات قانونی و حمایتی فراوانی جهت اجرای فریضتین ارائه نموده 
انتقاداتی به آن وارد است که در این پژوهش به آن خواهیم  است در برخی از جهات 

پرداخت. 

واژه های کلیدی
حمایت های  ماهوی،   قانونی  حمایت های  منکر،   از  ناهیان  و  معروف  به  آمران   

قانونی شکلی
آموخته  از وقوع جرم و دانش  1. دادیار حوزه معاونت دادستان مرکز استان خراسان رضوی درامور اجتماعی و پیش گیری 
farzad.beheshti.z@gmail.com  ،کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی و نویسنده مسئول

2. معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی و سرپرست دادسرای عمومی و انقالب ناحیه شش مشهد و دانشجوی 
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی قوه قضائیه
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مقدمه
یکی از مؤکدات اسالم که در زمره فروع دین قرار داده شده است و گاهی با عبارت فریضتین از آن 
یاد می شودکه دال بر اهمیت این دو است امر به معروف و نهی از منکر است و اگر دستورات اسالم به 
دو دسته تقسیم شود )شخصی و اجتماعی( امر به معروف و نهی از منکر در دسته دستورات اجتماعی 
بوده و در حقیقت قوام جامعه اسالمی به این دو است و مادامی که این دو فریضه جایگاه خود را پیدا 
کند در جامعه اسالمی فردی متجری یافت نخواهد شد تا آشکارا قوانین و مقررات شرعی را زیر پا نهد و 
در صورتی که این دو فریضه از بین برود قطعًا خالف اسالم عمل خواهد شد و هر آینه باید منتظر تسلط 
کافرین بر مؤمنین بود )وسایل الشیعة: 16، 123. نهج البالغه: 362( لزوم توجه به این دو فریضه همواره 
مورد تأکید قرآن)آل عمران: 104. سوره آل عمران: .110 سوره آل عمران: 114 و .113 سوره اعراف: 157. 
سوره توبه: 67. سوره توبه: .71 سوره جمعه، آیه .2 سوره ی عنکبوت،  آیه .45 سوره ی بقره: آیه 195. 
سوره ی مائده،  آیه  8( و روایات )محاسن برقی: 1،  292. الکافی: 5،  57. تهذیب االحکام: 6،  176( و 
سیره معصومین b بوده است و هیچ یک از علما در وجوب آن شکی ندارد )رسایل فقهی: 23(. برای 
امر به معروف و نهی از منکر تقسیمات و مراتبی )برگرفته از روایات( ارائه شده است که در مراتب آن سه 
دسته )قلب و زبان و ید( بیان شده است )المقنعة: 809( و شهید مطهری در این زمینه بیان نموده اند که 
»برای مرتبه ید و عمل هم مراتبی ذکر کرده اند و غالبًا متوجه این قضیه شده اند که گاهی احتیاج می افتد 
به اینکه اعمال زور و عنف بشود و بسا می شود صدمه ای بر طرف وارد شود و جراحتی بردارد، و یا آنکه 
و  توقف می کنند  به اصطالح  فقها  که می رسد  اینجا  به  بشود.  قتل کسی  به  منجر  است  احیانًاً ممکن 
می گویند این دیگر وظیفه عامه مردم نیست. عامه حق ندارند از پیش خود دست به این گونه کارها بزنند. 
این مرتبه  ی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه حاکم شرعی و یا کسی است که از طرف حاکم شرعی 
اجازه و دستور این کار را داشته باشد. اگر به عامه مردم اجازه این کارها داده شود مستلزم هرج و مرج در 

اجتماع می شود«)فقه و حقوق-مجموعه آثار-:  20،  191 ( 
و برخی دیگر از علما به صراحت از ضرورت تأسیس وزارتخانه ای به نام وزارت امر به معروف و 
نهی از منکر سخن به میان اورده اند و بیان نموده اند که«این مسئله را حقیر در نامه ای که بر پیش نویس 
قانون أساسی خدمت رهبر کبیر انقالب نوشتم،  متذّکر شدم که: باید وزارتی به نام »أمر به معروف و نهی 
از منکر« تشکیل بشود تا اینکه به وظائف خود عمل نماید این نامه،  بعنوان ضمیمه کتاب »وظیفه  ی فرد 
مسلمان در احیاء حکومت اسالم« به طبع رسیده است. اکنون این وزراتخانه به نام وزارت فرهنگ و 
إرشاد اسالمی تشکیل شده است،  ولیکن نه به آن صورتی که متکّفل تمام اطراف و جوانب مسئله باشد؛ و 
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منکر را من جمیع الجهات شناخته و از آن نهی کند، و معروف را من جمیع الجهات در زیر پوشش خود 
قرار داده و بدان امر نماید و در منطقه اسالم،  باید مصطلحات اسالمی را بکار برد وانگهی لفظ فرهنگ 

و إرشاد اسالمی،  مانند لفظ امر به معروف و نهی از منکر نیست. 
باید بر همان أساس  در اسالم،  اصطالح أمر به معروف و نهی از منکر آمده است و ما هم 
عاّم  و  عبارت مطلق  دو  إرشاد،   و  فرهنگ  تأمین شود.  اسالم  نظر  که  بدهیم  تشکیل  وزارتی 
و  زرتشتی ها  و  یهودی ها  میان  در  حّتی  می شود،   استعمال  مذهبی  و  مکتب  هر  در  و  است 
کمونیست ها؛ أّما امر به معروف و نهی از منکر از مصطلحات اسالم است و نباید از آن تجاوز 

کرد. )والیت فقیه در حکومت اسالم:  3،  255 (
حضرت  که  دارد  نیز  فرد  بر  و  دورنی  تأثیر  برجامعه  و  برونی  تأثیر  بر  عالوه  فریضه  دو  این  انجام 
و  به عمل می نماید  وادار  را  انسان  بیان  در حقیقت  آن می شوی  اهل  از  معروف کن  به  امر  می فرمایند 
قانون گذار نیز در اصل هشتم قانون اساسی مقرر داشته است که«در جمهوری اسالمی ایران دعوت به 
خیر،  امر به  معروف  و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،  
دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. »و 
المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرن بالمعروف و ینهون عن المنکر««و تا کنون قانونی در 
راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وجود نداشته است و نظر به اینکه بسیاری از قوانین 
دارای خاستگاه اجتماعی بوده و در اثر مطالبه گری ضمنی یا صریح جامعه پا به عرصه وجود گذاشته 
است این قانون نیز مستثنی نبوده و به دلیل برخی وقایع رخداده از جمله شهادت شهید خلیلی شهید امر 
به معروف وضع شده است و تا کنون جایگاه آن در بین قوانین خالی بوده است البته این قانون نیز کافی 
نیست که در متن مقاله از پیشنهادها نویسندگان برای ارتقا این قانون سخن به میان خواهدآمد این قانون 
جنبه حمایتی در خصوص عامل این دو فریضه دارد که می توان حمایت ها ی قانونی مندرج در این قانونی 
را به دو دسته حمایت های قانونی ماهوی و حمایت های قانونی شکلی تقسیم و مورد بررسی قرارداد و 

در ادامه نیز به انتقاداتی که به این قانون وارد است خواهیم پرداخت. 

فصل اول: حمایت های قانونی ماهوی
در این فصل به حمایت هایی که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به عمل آورده 
است و از نظر تقسیم قواعد و قانون به شکلی و ماهوی در دسته ماهوی قرار می گیرد خواهیم پرداخت 

که در چهار مبحث ارائه خواهد شد. 
مبحث اول: عدم امکان اعمال برخی از نهاد های تخفیفی قانونی در خصوص مرتکبین جرم نسبت 

نقد و بررسی حمایت های قانونی از آمران به معروف و ناهیان از...
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به آمران به معروف و ناهیان از منکر
قانون گذار در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 در فصل دوم تا یازدهم از بخش دوم از کتاب 
اول برخی از نهاد های تخفیفی قانونی را در خصوص متهمین به جرایم مختلف با شرایطی وضع نموده 
است که از جمله آن ها تعلیق و تعویق و تخفیف و... است و قانون گذار در ماده هفت قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر به صراحت اظهار داشته است که افرادی که مبادرت به اعمال مجرمانه 
نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر می نمایند قابل تعلیق و تخفیف و قابل تخفیف و تعلیق نیست و 
صدور حکم به مجازات قابل تعویق نیست و در حقیقت از دسته جرایم مندرج در ماده 47 قانون مجازات 
اسالمی محسوب می گردد سؤالی که ممکن است در ذهن ایجاد شود این است که آیا جرایم علیه آمران 
به معروف قابل تعلیق تعقیب )مرحله دادسرا( است یا خیر؟ ممکن است از عموم قابل تعلیق نبودن این 
جرم در ماده مذکور چنین برداشت شود که این جرایم قابل تعلیق نیست و یا به دلیل اینکه سیاق ماده و 
اینکه سایر تأسیسات قانونی مذکور در ماده 7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تمامًا 
مربوط به مرحله دادگاه است و نهاد تعلیق تعقیب با این ها متفاوت است و مربوط به مرحله دادسرا است 
لذا صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص این جرایم خالی از وجه است و از طرفی مکن است چنین 
برداشت شود که تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد که تعلیق تعقیب در خصوص این افراد ممکن باشد اما 
به نظر نگارندگان با توجه به ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری که تعلیق تعقیب در مرحله دادسرا را تنها 
در خصوص جرایمی پذیرفته است که تعلیق مجازات آن ها امکان داشته باشد از این رو تعلیق تعقیب 
جرایم علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر امکان ندارد به دلیل اینکه تعلیق مجازات آن بر طبق ماده 

فوق امکان پذیر نیست. 
سؤال دیگری که به ذهن می رسد این است که آیا متهمین به جرایم علیه آمر به معروف و ناهی از 
منکر می توانند از سایر نظام های قانون جدید از جمله نظام نیمه آزادی و یا آزادی مشروط و غیره استفاده 
نمایند؟ پاسخ به این سؤال واضح است زیرا به نظر می رسد که حکم به عدم شمول این نظام ها نسبت به 
این مجرم نیازمند حکم قانونی است و با اینکه قانون گذاردر ماده فوق در مقام بیان است بیان نشده است 
لذا مجرم می تواند از این نظام ها استفاده نماید گرچه حمایت کامل از آمران به معروف و ناهیان از منکر که 
بزه دیده واقع شده اند اقتضاء می کرد که مجرم از این نظام ها که انفع به حال وی است برخوردار نباشد. 

مبحث دوم: جنبه عمومی بخشیدن به جرایم علیه آمر به معروف و ناهی از منکر
حمایت دیگری که در این قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر به عمل امده این است که به این 
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جرایم جنبه عمومی بخشیده است و سؤالی که در این بخش مطرح می شود این است که: آیا این تبصره 
در خصوص جرایم قابل گذشت نیز امکان اجرا دارد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا قانون گذار با این ماده 
خواسته است به تمامی جرایم علیه آمران به معروف و یا ناهیان از منکر جنبه عمومی اعطا نماید یا اینکه 
تنها در خصوص دو مورد مندرج در تبصره و در صورت تحقق آن ها جنبه عمومی برای جرایم علیه آمران 
به معروف و ناهیان از منکر متصور خواهد بود؟ در بدو امر ممکن است چنین به نظر برسد که قانون گذار 
چنین قصدی داشته است و اال آوردن این تبصره جایگاهی نداشت زیرا در غیر مورد آمر به معروف و 
ناهی از منکر نیز این موارد مندرج در تبصره در صورت تحقق شرایط اجرایی است زیرا در قوانین عام 
امده است پس گویا این تبصره جنبه حمایتی دارد از این رو باید در تمامی جرایم علیه آمران به معروف و 
ناهیان از منکرچنین باشد اما این استدالل صحیح به نظر نمی رسد به دلیل اینکه در این ماده قانون گذار 
نخواسته است جنبه عمومی بر این جرایم بار کند بلکه چنین آمده است که جنبه عمومی جرم حسب مورد 
چنین رسیدگی می شود یعنی اگر جنبه عمومی داشته باشد این چنین رسیدگی می شود نه اینکه این موارد 
جنبه عمومی دارد لذا در موارد ضرب عادی که مشمول هیچ یک از دو ماده مندرج در تبصره نگردد قطعًا 
جنبه عمومی وجود نخواهد داشت البته این انتقاد به قانون گذار وارد است که آوردن این تبصره با توجه به 
قوانین عام موجود که در مورد تمامی متهمین و از جمله متهمین به جرایم علیه آمران به معروف و ناهیان 

از منکر قابلیت اجرا دارد خالی از جایگاه است. 

مانع  ایجاد  که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  برای  مجازات  تعیین  سوم:  مبحث 
می کنند.

قانون گذار در ماده 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موضوع فوق پرداخته 
است و در این ماده قانون گذار در حمایت از این دو فریضه بیان نموده است که در صورت ایجاد مانعی 
که جرم باشد عالوه بر مجازات مندرج در جرم مزبور فرد به حبس و یا جزای نقدی درجه 7 نیز محکوم 
می گردد نکته ای که نباید به دور از ذهن باشد این است که به نظر می رسد در صورتی که فردی مانعی 
ایجاد نماید که جرم باشد عالوه بر آن که به مجازات آن جرم محکوم می گردد به جزای نقدی درجه هفت 
نیز محکوم می گردد و نباید با این ماده بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 برخورد 
نمود و تنها از بین این دو مجازات،  مجازات اشد را اجرا نمود بلکه باید جمع مجازات ها نمود زیرا اواًل: 
قانون حمایتی است و باید به این شکل تفسیر گردد. ثانیًا: الزم می آید که تنها در مواردی که مانع ایجاد 
شده از مصادیق درجه هشت باشد این ماده اجرایی شود و مجازات اشد که درجه 7 باشد اجرا گردد 

نقد و بررسی حمایت های قانونی از آمران به معروف و ناهیان از...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د2582

جل

که در خصوص این دسته از مجازات ها نیز قاعده جمع حاکم است و از اشد پیروی نمی نماید و باعث 
لغو کلی تبصره می گردد ثالثًا: نحوه بیان قانون گذار حاکی از جمع است زیرا بیان شده است )عالوه بر 
مجازات مقرر( رابعًا: قانون گذار نخواسته است عنوان مجرمانه جدیدی به این فعل بدهد تا دو جرم و 
بالتبع دومجازات باشد بلکه یک کیفیتی را اضافه نموده است )مانعی که خود جرم است جلوی فعالیت 
آمر به معروف و ناهی از منکر را گرفته است( و سؤالی که ممکن است مطرح گردد این است اگر مانعی که 
در اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شود خودش جرم دارای مجازات درجه هفت باشد حال که 
مجازات درجه هفت نیز بر اساس ماده فوق شامل آن می شود باید جمع این ها را برای تعیین صالحیت بین 
دادسرا و دادگاه در نظر گرفت یا خیر؟ به نظر می رسد که جواب مثبت باشد و در صورتی که مجازات ها 
یکسان باشند مثل اینکه هر دو جزای نقدی باشند یا هر دو حبس باشند در این زمینه باید هر دو حداکثر 
جمع و مشخص گردد که چه درجه ای می شود و در صورت اختالف مجازات ها حسب رویه معمول و 

اتخاذ مالک از رأی وحدت رویه مالک حبس درجه هفت خواهد بود. 

مبحث چهارم:تعیین مجازات مستنکفین از صدورمجوز برای سازمان های مردم 
نهاد و صدور مجوز راهپیمایی مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر موضوع درخواست 

اشخاص حقیقی یا حقوقی
قانون گذار در تبصره 3 ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر داشته است 
که هرگاه مسؤالن از صدرو مجوز برای سازمان های مردم نهاد و یا صدور مجوز راهپیمایی مرتبط با امر به 
معروف و نهی از منکر موضوع تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی استنکاف نمایند به مجازات مندرج 
در ماده 570 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 محکوم می شوند و تفاوتی نیز بین مسؤالن ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر و سایر مسؤالن از قبیل بخشداران و فرمانداران و استانداران وجود ندارد زیرا 
در این ماده عبارت مسؤالن ذی ربط به کار برده شده است و مسؤالن ستاد نیز از مسؤالن ذی ربط در 

موضوع محسوب می گردند. 

فصل دوم: حمایت های قانونی شکلی
در این فصل به حمایت های قانونی شکلی که در این قانون برای آمر به معروف و ناهی از منکر وضع 

شده است اشاره خواهیم کرد و در چهار محور اصلی بحث را پی می گیریم. 
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مبحث اول: اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه آمران به معروف 
و ناهیان از منکر

قانون گذار در ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تکلیفی را برای قوه قضائیه 
ایجاد نموده است که عبارت است از تعیین شعب اختصاصی برای رسیدگی به این جرایم و باید توجه 
داشت که رسیدگی اختصاصی است نه تخصصی و ارجاع این قبیل پرونده ها مانع از ارجاع سایر پرونده ها 
به شعب اختصاصی نیست و جهت تأمین حمایت کامل و مورد نظر قانون گذار باید روحیات و تخصص 
و تحصیالت و آشنایی با فرهنگ عمومی و جامعه شناسی و... قاضی شعبه را در تعیین شعب اختصاصی 

مورد توجه قرار داد. در این زمینه نباید مفاد ماده 9 دستوالعمل اجرایی را از نگاه دور داشت. 

مبحث دوم: معرفی آمران به معروف و ناهیان از منکر که مجنی علیه واقع شده اند 
به عنوان شهید و یا جانباز حسب مورد

نظر به اینکه در روایات از فردی که عامل به این دو فریضه باشد و در این راه جان بدهد به عنوان 
شهید یاد شده است لذا قانون گذار نیز مقرر نموده است که در مواردی با پیشنهاد هیأت مذکور در تبصره 
ماده 15 و احراز دادگاه صالحیتدار ممکن است فرد شهید و یا جانباز تلقی گردد )بدیهی است در صورتی 
که فرد شهید یا جانباز تلقی گردد می تواند در شکل رسیدگی متفاوت باشد از جمله اینکه نماینده حقوقی 
بنیاد شهید می تواند در جلسات دادگاه شرکت نماید لذا نگارندگان این حکم را در قسمت حمایت های 
کلی اورده اند( البته در تفسیر و تبیین این ماده نباید ماده 11 دستورالعمل اجرایی را از نظر دو نگاه داشت. 

مبحث سوم: استفاده از حمایت های قضائی بسیج و دخالت کارشناسان حقوقی 
به عنوان وکیل

قانون گذار درتبصره ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان نموده است که 
آمران و ناهیان مشمول حمایت های قضائی موضوع ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج می گردند که 
این حمایت به صراحت ماده 4 قانون حمایت قضائی بسیج عبارت است از شرکت کارشناسان حقوقی 
این دفاتر بدون پروانه وکالت و عمل به وکالت از طرف مورد حمایت. سؤالی که در خصوص این ماده به 
ذهن می رسد این است که آیا مراد این ماده آن است که این آمران از حمایت قضائی و استفاده از امکانات 
ماده 4 قانون حمایت قضائی بسیج برخوردارند یا اینکه این ستاد نیز می تواند چنین ساز و کاری را تشکیل 
و کارشناسان خود را بفرستد تا به وکالت عمل کنند؟ در پاسخ باید گفت ظاهرًا چون ماده گفته است 

نقد و بررسی حمایت های قانونی از آمران به معروف و ناهیان از...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د2602

جل

مشمول حمایت قضائی مندرج در تبصره ماده 11 می شوند لذا از این حمایت می توانند استفاده کنند نه 
اینکه عینا مشمول این ماده گردند و اال باید قانون گذار حمایت قضائی را حذف می کرد و بیان می نمود که 
می توانند مانند ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج استفاده نمایند که همین برداشت مورد تأیید برخی 

 ) aajiow. persianblog،  post،  165( از اهل نظر است
ضمنا به نظر می رسد که با وجود تبصره ماده 11 حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیازی 
به ماده 16 دستورالعمل اجرایی قانون فوق نباشد مگر اینکه رابطه بین این دو ماده را عموم و خصوص 

من وجه دانست.

مبحث چهارم: جبران خسارت فوری و بدون قید و شرط آمران به معروف و ناهیان 
از منکر

ماده 13 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به حکم فوق پرداخته است و در بررسی 
باید گفت حکم مقرر در این ماده عالوه بر اینکه درست و اقدام حمایتی صحیح محسوب می گردد تبصره 
آن در قسمت دوم )در صورت تمکن مالی جانی ستاد می تواند در صورت اذن ولی یا مجنی علیه اقدام 
نماید( قابل انتقاد است زیرا اواًل: باعث تجری جانی غیر متمکن می شود و می گوید من که هنوز غیر 
متمکن هستم لذا هرگونه جناینی انجام خواهم داد و فرد نمی تواند از من بگیرد لذا بهتر این بود که چنین 
بیان شود که ستاد به مجنی علیه در راستای حمایت تمامی خسارات وارده را می دهد اما خود او جانشین 
مجنی علیه می شود و حتی از غیر متمکن نیز می گیرد ولو اینکه طبق قانون محکومیت های مالی منتهی 

به حبس وی شود. 
ثانیًا: در این ماده با دو شرط می توان به جانی که شناسایی شده و متمکن است یا غیر متمکن و جانی 
غیر متمکن رجوع نمود یک: ستاد بخواهد و این امر اختیاری دانسته شده است دو: مجنی علیه اجازه 
دهد که این دو شرط اشتباه است و در واقع حمایت از مجنی علیه به عمل نیامده است زیرا وقتی جانی 
شناسایی شده و متمکن است باید مثل تصادفات متواری عمل شود و ستاد قائم مقام این فرد گردد و 
تمام خسارات را از متهم اخذ نماید و نیازی به اذن مجنی علیه نباشد و خود به خود باید قائم مقام مجنی 
علیه شود و ستاد نیز باید اجبارا این کار را انجام دهد تا جلوی هرگونه توافق و یا تخطی چه توسط مجنی 
علیه و چه توسط ستاد گرفته شود. البته قسمت دوم اشکال به وسیله ماده 11 دستور العمل اجرایی رفع 
شده است و مقرر شده است که ستاد قبل از پرداخت باید اذن و اختیارات قانونی را از مجنی علیه یا ولی 
وی اخذ نماید. در حقیقت قسمتی از نقص قانون را مرتفع نموده است اما سؤال این است که اگر فرد 
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همکاری نکرد و اختیاری به ستاد در این زمینه نداد چه باید کرد و آیا باید حسب قانون عمل کرد و یا 
حسب دستوالعمل قانون مزبور؟ وآیا می توان به این حکم خالف قانون دستورالعمل عمل نمود یا اینکه 
باید بر اساس اصل 170 قانون اساسی عمل نمود و در این قسمت دستورالعمل را خالف قانون تلقی 
نمود و از اجرای آن امتناع نمود؟ به نظر نگارندگان با توجه به صراحت قانون و عدم تقید به هیچ شرطی 

باید گفت نظر دو مصائب است. 
مبحث پنجم: دخالت سازمان های مردم نهاد 

در ماده 14 قانون مزبور مقرر شده است که سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه امر به 
معروف و نهی از منکر است می توانند بر اساس ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل 
نمایند و باید ماده فوق و 102 از قانون فوق و اصل 165 قانون اساسی در این زمینه مورد توجه باشد و 
در تبصره 1 ماده 16 قانون گذار وزارت کشور را پس از کسب نظر مشورتی ستاد مکلف به صدور مجوز 
برای سازمان های مردم نهاد نموده است و باید توجه داشت که به حکم صریح این تبصره نظریه ستاد در 
این زمینه مشورتی است و می توان برخالف آن عمل نمود و به نظر می رسد اصل نیز بر همین است و نباید 

وزارت کشور امری فراتر از شرایط تأسیس سایر سامان های مردم نهاد برای این سازمان ها مقرر نماید. 

فصل سوم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در بوته نقد
این قانون علی رغم اینکه دارای مزایای فراوان است می توانست به شکل بهتری مورد تصویب قرار 
گیرد یا اینکه مورادی در آن گنجانده شود تا به احیاء این فریضه الهی کمک شود در این فصل به برخی 

از انتقادات و پیشنهادهای که در این زمینه مطرح است خواهیم پرداخت:
مبحث اول: وضع ماده ای جهت جلوگیری از هرگونه تعرض به آمران به معروف و ناهیان از منکر چه 

تعرض جرم باشد و چه نباشد
این قانون همانگونه که قبالً  بیان شد تنها در برخی از موارد حمایتی است مثل عدم اعمال تخفیف 
و تعلیق در خصوص جرایم انجام شده علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر اما به نظر می رسد که این 
اقدام کافی نیست و نظر به اینکه این دو فریضه به فراموشی سپرده شده است و در بسیاری از موارد بدون 
اینکه هیچ گونه جرمی علیه آمر و ناهی صورت گیرد تعرض صورت می گیرد و گاهی محترمانه و بدون 
اینکه هیچ گونه جرم یا جنایتی علیه فرد انجام شود فرضًا می گویند که ارتباطی به تو ندارد اگر مبنابراین 
شد که امر به معروف در جامعه گسترش یابد باید مثل ماده 619 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
)مزاحمت اطفال و بانوان در معابر عمومی( ماده ای نیز در این خصوص وضع شود و هرگونه تعرض به 

نقد و بررسی حمایت های قانونی از آمران به معروف و ناهیان از...
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آمر به معروف چه از ناحیه مأمور و منهی و چه از ناحیه سایر افراد جرم انگاری شود از این طریق زمینه 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر بهتر فراهم می گردد.

مبحث دوم مشخص نمودن محدوده حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
الشتات فی  بیان شده است )جامع  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  برای اجرای   در شرع شرایطی 
أجوبه السؤاالت:  1،  419( در این قانون تعریفی از اینکه چه فردی می تواند آمر به معروف و ناهی از منکر 
این قانون  این رو سؤاالت متعددی در ذهن قضات هنگام اجرای  از  محسوب گردد مشاهده نمی شود 
بوجود می آید از جمله اینکه آیا اگر فردی بدون رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر اقدام به این 
امر نماید و اتفاقًا در اثر آن مجنی علیه واقع شود از حمایت های قانونی این قانون برخوردار است یا خیر 
و آیا امر به معروف و نهی از منکر با تذکر محقق می گردد تا در پی آن از حمایت های قانونی برخودار 
شود و اینکه راه تشخیص دعاوی شخصی با اینکه فرد در مقام امر به معروف بوده است چه است و یا 
اینکه در صورتی که فردی بدون رعایت مراتب امر به معروف و یا نهی از منکر امر به معروف نماید آیا از 
حمایت های قانونی برخوردار است یا خیر؟ و یا اینکه اگر فرد بدون رعایت سایر شر ایط از جمله تأثیر 
یا عدم تأثیر اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید از حمایت های قانونی برخوردار است یا خیر؟ و 
اینکه آیا فرد در صورتی که امر به معروف نماید و بعد مشخص گردد در معروف و منکر اشتباه نموده است 
و در حقیقت جهل حکمی یا موضوعی داشته باشد)جهل ساده یا مرکب( آیا از این حمایت های برخوردار 
است یا خیر و ده ها سؤال دیگر که همه در راستای تشخیص آمر به معروف و ناهی از منکر است. گرچه 
در مواد اولیه این قانون مواردی مقرر شده است که می تواند پاسخگویی ناقص به سؤاالت فوق را دشته 
باشد از جمله ماده 6 این قانون که به صورت کلی مقرر داشته است که کسی حق ندارد به بهانه اجرای 
قانون دست به اعمال مجرمانه بزند و در حقیقت این ماده بیانگر این است که اجرای امر به معروف و 
نهی از منکر از موانع مسئولیت کیفری فرد نیست و لی ای کاش دقیقًا موضوع اجرای قانون حمایت از 

آمر به معروف و ناهی از منکر مشخص می شد.
 

یا  مبحث سوم عدم ارائه راه کار در خصوص ایجاد مانع توسط اشخاص حقیقی 
حقوقی که خود جرم نباشد

 حسب ماده 9 قانون مزبور هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی حق ایجاد مانع برای امر به معروف و نهی از 
منکر ندارند و همانگونه که پرواضح است گاهی موانع ایجاد شده خود جرم هستند که در این صورت بر 
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اساس حکم قانون عالوه بر محکومیت به مجازات جرم مزبور به مجازات درجه هفت محکوم می گردند 
اما در صورتی که فردی با ایجاد مانعی که قانونًا جرم نباشد جلوی اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
را بگیرد در این صورت قانون گذار برای آن مجازاتی پیش بینی ننموده است و این نقض قانون است. در 

حقیقت باز هم قانون به جنبه حمایتی خود عمل ننموده است
مبحث چهارم: عدم امکان مجازات ایجاد مانعی که جرم باشد و موجد مانع شخص حقوقی حقوق 

عمواست 
حسب ظاهر ماده فوق این مجازات شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی شود زیرا حسب ماده 
20 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 نمی توان مجازات بند پ را بر آن اعمال نمود فرضًا اگر شهرداری 
مانعی در این زمینه ایجاد کند چه مجازاتی برای او می توان در نظر گرفت؟ در این زمینه مجازاتی برای آن 

در نظر گرفته نشده است اما می توان بر اساس ماده 6 دستوالعمل اجرایی صادره عمل نمود. 

نتیجه گیری
از مباحثی که تا کنون مطرح شد می توان چنین نتیجه گرفت که در قانون گذاری ایران جای خالی 
قانونی در راستای احیاء فریضتین به وضوح مشهود بود که با وضع قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر و تأسیسات قانونی آن تا حد زیادی این امکان برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
اینکه این قانون مشتمل بر حمایت های قانونی  و سریان آن در جامعه به وجود آمده است و علی رغم 
و مشتمل بر ساز و کارهای تشکیالتی و هماهنگ است و در این زمینه گام بلند و رو به جلو محسوب 
می گردد دارای نقایصی نیز است که می توان با اجرایی شدن قانون به طور جدی و نمایان  شدن برخی 
دیگر از مشکالت در اجرا پیشنهاد اصالح آن را از طرق قانونی مطرح نمود که پژوهش حاضر که اولین 

مجموعه با این رویکرد است می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. 

پیشنهادها
این قانون گام بلند و روبه جلو در زمینه حمایت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر محسوب 
می گردد اما در مقام اجرا با مشکالت و مسائلی رو برو است که باید پس از اجرای یک دوره دو الی سه 
ساله آن و نمایان  شدن دیگر انتقاداتی که به آن وارد است و مشکالت عملی موجود جهت اجرای قانون،  
مورد اصالح قانون گذار قرار گیرد تا بیش از پیش آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار 

گیرند. 

نقد و بررسی حمایت های قانونی از آمران به معروف و ناهیان از...
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بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
اعظم شفیعی1

چکیده
بررسی راه کارهای تسهیل امر به معروف و نهی از منکر،  گامی در جهت تضمین 
سعادت جامعه است. بنابراین حکومت اسالمی باید برای از بین بردن انحرافات و در 
جهت عمل به دستورات الهی، طراحی و برنامه ریزی داشته باشد. بدون تردید شناخت 
روان شناسی  نیز  افراد مختلف  با  برخورد  و قدرت  نیست  کار هرکس  منکر  و  معروف 
تبلیغاتی الزم دارد. حکومت می تواند فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را فرهنگ 
رایج و معمول اجتماع کند؛ چرا که اگر در برابر فساد، انحراف و گناه ساکت نشستیم،  

به تدریج فساد رشد می کند. 
جزء وظایف دولت اسالمی است که در آشفته بازار احتمالی عرضه فرهنگ،  عقیده 
و اخالق،  نگذارد عائله او یعنی ملت،  دچار گمراهی شوند. حوزه های علمیه نیز باید 
در جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر،  به طرح جامعی دست زنند و در اجرای 
آن اتحاد داشته باشند. همچنین برای احیاء مراکز دینی و فرهنگی برنامه ریزی شود. 
و  مصلحان  متفکران،   دانشمندان،   از  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمرین  اگر 
کردن  زنده  و سیما  برنامه های صدا  و  فیلم ها  و مسیر همه  باشند  جامعه  دل سوزان 
خوبی ها در جامعه و محو کردن منکرات باشد شاهد بروز تحول در تسهیل فریضتین 
خواهیم بود. بدیهی است زمینه سازی در باب امر به معروف و نهی از منکر به معنای 

ایجاد مقتضیات تأثیر و برطرف ساختن موانع موفقیت در امر و نهی است. 

B 1. فارغ التحصیل سطح دو حوزه )کارشناسی(؛ مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا
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واژه های کلیدی
امر به معروف،  نهی از منکر، تسهیل، حکومت اسالمی،  فرهنگ

مقدمه
پرچمدار  و  داشت  فرهنگی  درون مایه ی  که  انقالبی  انقالب می گذرد؛  پیروزی  از  دهه  تقریبًا چهار 
احیاء امر به معروف و نهی از منکر شد. آنچه بعد از این سال ها انتظار می رود،  قطعًاً ترویج و فرهنگ 
یافتن منکرات است؛ لکن در اجتماع کنونی برعکس قضیه، رخ می نماید.  شدن معروف ها و کاهش 
به هشت سال جنگ تحمیلی و عدم  نموده است می توان  پی ریزی  از عوامل مهمی که چنین جریانی 
تدابیر صحیح دولت های روی کار آمده اشاره کرد. علی رغم توصیه های مقام معظم رهبری مدظله العالی،  
هنوز نیز در رابطه با خأل موجود نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر و دغدغه های فرهنگی 

ایشان،  سازوکارهای دستگاه های اجرایی،  خالف نظر ایشان را در پیش گرفته و می گیرند. 
امروزه حمایت دولت رکن مهم تسهیل و آسان سازی امر به معروف و نهی از منکر است. اقدامات 
جسته گریخته ی بعضی از نهادهای مردمی نیز چون رکن مهم »قدرت« را ندارند نیز چندان کار به جایی 
و  در خانواده   الهی  فریضه  دو  این  تسهیل  راه کارهای  به  دوباره  نگاهی  است  رو الزم  این  از  نمی برند. 
اجتماع که حافظ اجرای سایر فرایض هستند،  شود تا با دیدی عمیق تر برای احیاء اندیشه امر به معروف 
ارائه  سپس  و  راه کارها  این  بایسته های  بیان  به  نگاره  این  در  لذا  شود.  برداشته  گامی  منکر،   از  نهی  و 
راه کارها پرداخته شده است. آنچه در این محتوا به بیان آن بسنده شده در قالب چند سؤال قابل طرح 

است:
چرا راه کارهای تسهیل فریضتین باید جامع باشند؟ - 1
چه شیوه های مناسب و کاربردی ای برای تسهیل فریضتین وجود دارد؟ - 2
چرا باید راه کارها را به صورت فرهنگ جامعه،  نهادینه کرد؟ - 3
مضرات تفکر بی تفاوتی چیست؟ - 4
نقش دولت تا چه حد در امر تسهیل راه کارها یاری دهنده است؟ - 5
وظیفه حوزه علمیه در این باب چیست؟ - 6
احیا و رسیدگی به مراکز دینی و فرهنگی چه کمکی به اجرای این دو فریضه مهم الهی می کند؟ - 7
از - 8 نهی  به معروف و  امر  برای اجرای  الگویی  از جمله هنرمندان می توانند  برجسته  افراد  آیا 

منکر باشند؟ 
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رابطه بین رفع موانع و راه کارهای تسهیل فریضتین در خانواده  و اجتماع چیست؟ - 9
آیا اجرای امر به معروف و نهی از منکر به پشتیبانی رسانه های جمعی نیازمند است؟ - 10

بایسته ها
جامع و قابل اجرا بودن

نهی از منکر عالوه عالوه بر وظیفه عمومی،  یک کار تخصصی است و نیاز به کارشناسی علمی، 
روانی، اجتماعی،  تبلیغی و هنری دارد. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 180( 

]از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر یک فعالیت فرهنگی و دینی است[ در فعالیت های 
فرهنگی و اصالح خود و بقیه، راه را درست انتخاب کردن و مقصد را درست شناختن بسیار 
مهم است و موجب ثمردهی فعالیت ها در انتهای کار می شود؛ وگرنه موضوع برعکس خواهد 
شد،  به طوری که اول با دلگرمی کار را شروع می کنیم، ولی هر چه جلوتر می رویم احساس 
بی ثمری و خستگی بیشتری می نماییم و در نهایت با پوچی کامل روبه رو می شویم. )آنگاه که 

فعالیت های فرهنگی پوچ می شود،  ص 31( 
عالوه بر این اگر در کارها ]ی فرهنگی و دینی[ ِصرف مفید بودن و یا مضر بودن،  مدنظر ما بود، 
دیگر بحث باطن قدسی عمل،  در میان نیست و سیر به سوی عالم معنویت گم می شود و این 

شروع پوچی ]فعالیت[ است. )ر. ک. همان،  صص 138. 137( 
این که می گویند در هر جلسه دینی معلوم نیست انسان با شنیدن دستورات و وظایف دینی، صاحب 
عزم بشود، به جهت همین نکته است که آیا عوامل قوی کردن عزم هم مدنظر قرار داده شده است؟ ! )ر. 
ک. همان،  ص 132( چراکه اگر عزم مخاطبان،  مورد توجه قرار نگیرد،  نمی توان به اجرایی شدن این دو 

فریضه الهی خوش بین بود. 
با  مقابله  برای  ما  تنها سالح  اگر  فریضتین،  اجرایی شدن  و  جامعیت  تحقق هدف  برای  همچنین 
تنها  نه  یعنی  گرفت؛  نتیجه عکس خواهیم  که  باشید  مطمئن  باشد،  ایجاد محدودیت  فرهنگی  تهاجم 
نمی توانیم در مقابل این شبیخون مقاومت کنیم؛ بلکه عطش جوانانمان را نسبت به این مسائل بیشتر هم 

می کنیم. باید با کار فرهنگی بر تهاجم فرهنگی غلبه کنیم. )بشقاب های سفره پشت بام مان،  ص 229( 
متأسفانه نهادهای سیاست گذار و برنامه ریز در کشور ما،  به شناخت و تحلیل پدیده های اجتماعی 
و بررسی علل و عوامل آن،  چنان که بایسته است توجه نکرده و همت خود را قبل از آسیب شناسی،  به 
تدوین برنامه های اصالحی معطوف کرده اند؛ از این رو می توان انتظار داشت که بسیاری از برنامه ها به 
دلیل فقدان موضوع شناسی تحلیلی،  نه تنها به طور کامل ثمربخش نباشد که گاه، نتایج زیان بخشی در 

پی داشته باشد. )نظام اسالمی و مسئله پوشش زنان، ص 35( 

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
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فقدان اتاق فکر،  بخشی نگری و فقدان نگاه کامل و آینده نگرانه و غلبه نگاه حقوقی بر نگاه فرهنگی 
است  شده  سبب  کارشناسانه  نگاه  ضعف  دید.  می توان  مسئوالن  و  مدیران  گفته های  و  نوشته ها  در  را 
ماندن  ناکام  دلیل  به  ثانیًاً  مواجه شود؛  کارشناسی  با عکس العمل جامعه  انجام شده  اقدامات  اواًلً  که 
فعالیت ها،  این ایده تقویت شود که نمی توان کاری انجام داد و به همین دلیل زمینه اقدامات بعدی از میان 
به اهداف است.  از موانع دستیابی  نیز  می رود. سیاست های تجزی گرآیانه در پیگیری پروژه های کالن 

)همان،  ص 50- 49( 
و  کنترل  برای  و  دارند  ارتباط  هم  با  زنجیر  دانه های  اجتماعی همچون  آسیب های  این ها  بر  عالوه 
پیش گیری از افزایش آسیب ها باید شبکه ای از علل ایجاد کننده مورد توجه قرار گیرد. )ر. ک. دختران 

فراری،  ص 69( 
با نگاهی کالن و مبتنی بر شناخت علل و عوامل  نیازمند تدوین طرح جامعی هستیم که  بنابراین 
مشترک و علل و عوامل خاص،  بتواند سیاست های محتوایی،  روشی،  سازمانی و انسانی را به درستی 
مرحله  در  هم  و  تحلیلی  و  تبیین  مرحله  در  هم  را  علمی  حوزه های  متخصصان  جایگاه  نماید؛  ارائه 
و  حکومتی  مختلف  نهادهای  جایگاه  کند؛  مشخص  نظارت  و  اجرا  برنامه ریزی،   سیاست گذاری،  
نسبت میان آن ها را به وضوح تعیین نماید؛ استعدادهای مردمی،  اعم از حوزه های علمیه،  سازمان های 
مردم نهاد،  هیأت های مذهبی و رسانه های گروهی را شناسایی و در نسبتی معنادار با حکومت تعریف کند 
و بتواند به طور مستمر،  نارسایی های موجود در عملکرد نهدها را تحلیل و به شکل پویا،  پیوسته خود را 

ترمیم نماید. )ر. ک. همان،  صص 55. 54( 
حکومت اسالمی باید برای از بین بردن فساد و انحرافات و نیز در جهت عمل به دستورات الهی، 
طراحی و برنامه ریزی داشته باشد؛ زمینه ها و بسترهای الزم را فراهم نماید و از طریقی مؤثر و معقول،  
اهداف و اغراض شارع را به اجرایی شدن نزدیک نماید؛ اما تنها راه آن توسل به زور و مجازات و برخورد 
مستقیم نیست، بلکه بسیاری از اوقات استفاده از شیوه های غیر مستقیم، مؤثرتر و نتیجه آن،  پایدارتر 
است. البته در این راستا استفاده از نظرات کارشناسان در رشته هاس مختلف علوم،  از قبیل روان شناسی،  
جرم شناسی،  مدیریت و... ضرورت دارد. در این بین،  مسئولیت و نقش حکومت در مقابله با منکراتی 
که ارتکاب آن ها به نوعی سبب آسیب های اجتماعی و اشاعه فساد و مخالف مصالح عامه است،  خطیرتر 

و برجسته تر است ]...[. )پوشش زنان در عرصه قانون و حکومت،  ص 106( 
مدیریت احساسات نسل جوان و روان شناسی تحوالت شخصیتی نسل جوان )همان،  ص 60( نیز 
از مسائلی است که باید در راستای جامعیت و قابل اجرا شدن طرح های مربوط به امر به معروف و نهی 



269

از منکر مورد توجه قرار بگیرد. همچنین باید میان فریب خوردگان و کسانی که به شکل سازمان یافته به 
باید میان کسانی که حریم های جدیدی را  ابتذال ]و منکرات[ دامن می زنند، تفکیک نمود؛ چنان که 
می شکنند و کسانی که ابتذال ] و منکر[ رایج را مرتکب می شوند، تمایل قائل شد. )ر. ک. همان،  ص 

 )68

استفاده از شیوه های مناسب  و کاربردی
نباید به صرف اینکه یک فعالیت،  فعالیت دینی است و با حدیث و آیه سر و کار دارد،  به آن دل خوش 
بود؛ بلکه باید تالش کرد عالوه بر موضوع مورد تحقیق،  روش ما هم درست باشد که خود و جامعه را به 

کجا برسانیم. )آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود،  ص 28( 
اگر دیدیم در فعالیت های دینی، انکشافی حاصل نشد و هر چه جلو می رویم مثل همان اول است، 
باید کمی فکر کنیم،  نکند راه و روش ما غلط است! ]...[ وقتی می بینیم مردم به سخنان ما توجه نمی کنند،  

آیا باید بیشتر داد بزنیم یا باید علت بی توجهی افراد را بررسی کرد؟ )همان،  ص 42( 
امر به معروف و نهی از منکر شرایط و اصولی دارد و با هر منکر، باید به گونه ای متناسب برخورد 
کرد و برای بازداشتن مردم از فساد باید راه های حالل را به روی آنان باز کرد. )تمثیالت،  صص 35. 34( 
همچنین گفتن حق باید در صورت لزوم باشد. بسیاری از سخنان حق اگر بدون زمینه سازی قبلی 
گفته شود،  مفاسدی را به بار می آورد. بسیاری از حقایق را باید با مقدمه مطرح کرد؛ زیرا همه مردم،  
و فکری شرط الزم است. )همان،   اعتقادی  آمادگی  ندارند. پس  را  یکباره سخن حق  پذیرش  آمادگی 

صص 66. 65( 
باید اذعان کرد استفاده از مثال و بیان عوامل سعادت و شقاوت انسان در قالب تمثیل،  از اصول 
تربیتی قرآن است )تفسیر سوره محمد، ص 16( که از شیوه های مهم و کاربردی جهت رسیدن به هدف 

اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر است. 
مطالعه تاریخ و شناخت سرنوشت ملت ها ]نیز[، در جهان بینی و ایمان انسان نقش دارد )همان،  ص 
26( و آشنایی با تاریخ،  انگیزه ای برای مقاومت در برابر نامالیمات است. )همان،  ص 32( استفاده از 

شیوه بیان قصه های تاریخی می تواند ما را در بهبود اجرای فریضتین یاری کند. 
باید گفت انسان ها را به دلیل اینکه همه فطرتی پاک دارند و بنده و مخلوق خدا و هم نوع ما هستند،  
باید عالقه داشته باشیم. این عالقه موانع ارتباطی مبلغ و مخاطب را محو می کند؛ چون این مهر،  در زبان 
بدن به نمایش در می آید. کسی که بدون توجه به این اصل، امر به معروف یا نصیحت می کند و از فرد 

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
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به دلیل گناهش متنفر است و به دلیل دوریش از منابع نور و هدایت توجه ندارد،  موفق نیست. )ر. ک. 
روان شناسی و مهارت های رفتاری در تبلیغ غیر مستقیم، ص 62( 

نیز احتیاج  امروزه استفاده از روش های مناسب و کاربردی، عالوه بر تخصصی شدن،  به ظرافت 
دارد. صاحب نظران و روانشناسان بر این نکته تأکید دارند که روش های تربیتی و تبلیغی غیر مستقیم،  
بسیار تأثیرگذارتر از روش های مستقیم است. در اهمیت تبلیغ غیر مستقیم باید به نکات زیر اشاره کرد: 

اثر بخش ترو ماندگارتر از تبلیغ مستقیم است. ( 1
دارند ( 2 تمایل  افراد  و  دارد  فردی  به  منحصر  شخصیت  فردی  هر  فردّیت؛  احساس  با  همسو 

این تفّرد و تصویر ذهنی ای که از خودشان دارند ثابت بماند. بنابراین در مقابل تغییرات،  مقاومت نشان 
می دهند. تبلیغ مستقیم معمواًلً با این حس تفّرد و تصویر ذهنی در جنگ است. 

تبلیغ غیر مستقیم همه گیر است. ( 3
تبلیغ غیر مستقیم مخاطب محور است ]...[. مثاًلًً در قصه، مخاطب، خود به خلق داستان در ( 4

ذهن خود می پردازد ولی در سخنرانی خطیب می گوید: »متوجه عرایضم شدید؛ گرفتید چی شد و... 
در تبلیغ غیر مستقیم از هنر و نمادها و درون مایه های فطری و عقلی و ضمیر ناهشیار استفاده می شود. 
بنابراین،  گستره زمانی،  مکانی و اثرگذاری در تبلیغ غیر مستقیم بیشتر است. در تبلیغ مستقیم کمتر به 

درون مایه های فطری، انگیزشی و منابع خودانگیختگی مخاطب توجه می شود. 
احساس ارزشمندی؛ تبلیغ غیر مستقیم بیشتر از تبلیغ مستقیم احساس کرامت و ارزشمندی ( 5

فرد را باال می برد.
و ( 6 و مستمع،  رسمی  فضا  نظر مخاطب،   از  اغلب  مستقیم  تبلیغ  و خودمانی؛  راحت  فضای 

خشک است و این با خودبودن و راحت بودن مخاطب منافات دارد. انسان طبعًاً از چیزهایی که تصنعی 
و رسمی است گریزان است؛ چون حالت ناخوشایند بر او ایجاد می کند و یا دسِت کم رغبت درونی به 

آن کمتر می شود. 
اغلب ( 7 با ذهن مصداق طلب و جزئی و خالصه دوست  تبلیغ غیر مستقیم  نه کلی؛  مصداقی 

انسان ها مطابقت دارد. مثل رفتار عملی، قصه،  خاطره گویی و... 
مخاطب همسو ( 8 تفرد  احساس  و  از خود  تصور  با  غالبًا  مستقیم چون  تبلیغ  عایق ها؛  کنترل 

نیست، مرتع عملیات روانی دشمن برای ایجاد عایق های ارتباطی زیادی است. این عایق ها مقاومت و 
مکانیزم های دفاعی مخاطب مثل انکار،  تهاجم،  گریز،  توجیه،  دلیل تراشی،  فرافکنی و... را باال می برد 

و مخاطب گاهی احساس می کند به عقل و فهم او توهین شده است. 
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توجه بیشتر به روان شناسی زن و مرد؛ این امر موجب کارایی باالی تبلیغ غیر مستقیم است. ( 9
مردان از نظر روان شناختی رقابت طلب،  خودمحور،  خودرهبربین،  هدفمدار و استقالل طلبند و زنان از 
نظر روان شناختی،  همکاری طلب،  شرایط مدار،  عاطفی تر،  اخالقی تر و وابسته ترند. بنابراین مردان بیشتر 
از زنان نسبت به تبلیغ مستقیم مقاومت نشان می دهند ]...[ احتمااًلً در شیوه مستقیم،  بیشتر مبلغ را مثل 
خود گناهکار و ریاکار تصور می کنند. از سوی دیگر، زنان غالبًا نسبت به خطاها،  تقصیر و گناهان خود، 
گاه، رفتارهای غیر اخالقی خود را زیر چتر  گاهی کمتری نسبت به مردان دارند. بنابراین،  ناخودآ خودآ
عواطف،  دل سوزی و مهرورزی جای می دهند و از تذکر نسبت به این ضعف ها به شدت دفاع،  تهاجم 
و یا مقاومت می کنند. البته زنان چون قدرت تخیل باالتری نسبت به مردان دارند،  نسبت به شیوه هایی 
که تخیل در آن ها قوی تر است مثل شعر، قصه،  شرح حال،  کرامات و... توجه بیشتری نشان می دهند. 

یعنی فردی که ( 10 پررنگ تر است؛  اثر هاله ای منفی  تبلیغ مستقیم  اثر هاله ای منفی؛ در  کنترل 
مهارت،  تخصص،  اعتبار اجتماعی، اعتماد به نفس یا ضعف اخالقی یا شخصیتی دارد و از نظر سنی 
از مبلغ باالتر است، ممکن است خود را در همه ابعاد حتی در زمینه تبلیغی شایسته تر احساس کند و 
خود را بی نیاز از کالم مبلغ احساس کند. اما در تبلیغ غیر مستقیم این مقایسه در کار نیست یا کمتر اتفاق 

می افتد؛ چون خود فرد با درون مایه های خود به نتیجه می رسد. )همان،  ص 72. 67(. 
زیبایی شیوه ها نیز از مشخصه های مهم آن است. مقام معظم رهبری در تأکید این نکته چنین گفته اتد: 
که  کسانی  بگذارید  و  کنید  حفظ  پیامتان  در  را  خودتان  مشخصه  شما  می گویم  من 
مخاطبتان قرار می گیرند،  این طعم برایشان خوشایند باشد. مثل همان کاری که پیامبران 
و مصلحین دنیا کردند ]...[. سعی کنید در زیبایی کوشش کنید، سرمایه گذاری کنید، 
یبایی  نگویید ]...[ ما اهل دنیا نیستیم. نه آقا! این دنیا نیست؛ آخرت است ]...[. در ز
یبایی که می گویم، نه  کاری که انجام می گیرد کوشش کنید و پول خرجش کنید. البته ز

کارهای تجمالتی زرق و برق دار بی محتوا. )دغدغه های فرهنگی،  ص 138( 
با  که  بوده  مواظب  اما  کرده،  آسان  را  موضوع  بیایید  ]باید[  فرهنگی،   فعالیت های  در 
تغییر جهت قلب ها یا با تغییر روش ها موضوع،  ناقص نگردد که دیگر متذکر اصل خود 
نباشد. ناقص شدن فعالیت های فرهنگی به این معنی است که یک بعد از ابعاد انسان 
را تغذیه می کند ولی به بقیه ابعاد آن نظر ندارد؛ مثاًلًً خیال را اقناع می کند ولی عقل را 
تغذیه نمی کند ]...[ این کار بسیار خطرناک است؛ چون وقتی عقاید و سلوک انسان 
ناقص شد،  دیگر سیر او به سوی مقصد، حقیقی نیست بلکه به بیراهه می رود ]...[. )ر. 

ک. آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود،  صص 110. 109( 
ابتدا  نهایت،  روشی غیر مفهومی است؛ هر چند در  آن در  تبلیغ  این، روش درک دین و  بر  عالوه 
با استداللی کردن عقاید،  از خطر  اثبات مفاهیم حقایق معنوی نداریم و  عمومًا گریزی از استدالل و 
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خرافه گرایی،  خود ]و دیگران[ را نجات می دهیم؛ ولی دائمًاً روش اهل البیت b به عنوان مصادیق کامل 
دینداری و حافظان حقیقی دین باید مدنظرمان باشد. )همان،  ص 305( زیرا روش آن ها روشی است که 

انسان با نور حقایق مرتبط می شود و نه با مفاهیم حقایق. )همان،  ص 47( 
اگر مشاهده می کنیم که گاهی نهی از منکرها بی اثر است، گناه را تنها به گردن خالفکار نیندازیم؛ 
و  است  گوناگون  برای مرض های  واحد  نسخه   مثل  متنوع،   دردهای  برای  واحد  گاهی شیوه های  زیرا 
شفابخش نخواهد بود. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 180( ضمنًا همان گونه که برای هر کاری 

شیوه ای است،  امکان دارد برای یک کار شیوه های زیادی باشد. )همان،  ص 181( 
و  مقام  به  انسان  دادن  توجه  است،   کارساز  منکر،   از  نهی  و  معروف  به  امر  راه  در  که  اهرم هایی  از 
موقعیت اوست ]...[. هرچه انسان به ارزش واالی خود بیشتر واقف شود،  کمتر خود را در معرض خالف 
قرار می دهد ]...[. کسی گرد منکرات می گردد که ارزش خود را فراموش می کند. )همان،  صص 185. 
182( دومین اهرم برای نهی از منکر آن است که خالفکار را به یاد الطاف خداوند بیندازیم تا بداند که او 
چقدر به ما لطف کرد و انسان را از ذره ای آفرید و همه چیز را در اختیارش گذاشت. )همان،  ص 52( 
یکی دیگر از اهرم ها تاریخ است. آشنایی با زندگی اقوام و گروه هایی که اهل معروف یا منکر بودند،  انسان 

را به انجام خوبی ها و دوری از منکرات می کشاند. )همان،  ص 59( 
باید گفت انتقاد زمانی مؤثر است که ما از نقاط مثبت و تشکر از ارزش ها و خدمات غافل نباشیم. 
)همان،  ص 194( در امر به معروف و نهی از منکر به دسِت کم،  اکتفا کنیم و اگر پذیرفته شد،  قدم بعدی 

را برداریم. )همان،  ص140( 
همچنین توجه به مقام و موقعیت علمی،  اجتماعی و قبیله ای،  انسان را از خالفکاری باز می دارد. 
و  ریسمان ها  تشویق،   و  محبت  کماالت،  به  توجه  احترام،  نیک،   نام  حال،  هر  به  ص185(  )همان،  
راهروهای موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر هستند. )همان،  ص 187( مدنظر قرار دادن این 

نکات،  در پیشبرد شیوه مناسب،  یاریگر است. 
شناخت معروف و منکر کار هرکس نیست و قدرت برخورد و تماس با افراد مختلف نیز روان شناسی 

تبلیغاتی الزم دارد. )همان،  ص 26( 
را  عقیده اش  است،   درست  دیگران  عقاید  با  برخوردش  اما  است،  نادرست  عقیده اش  که  کسی 
درست نشان می دهد. مردم در میان صاحبان عقاید،  گوش به حرف های آن ها نمی سپارند؛ بلکه چشم 
به برخوردهای آنان می دوزند. هنگامی که مردم بنگرند صاحب عقیده ای در برخورد با عقاید دیگر به 
فی  آن عقیده،   که  آن عقیده می گریزند؛ هر چند  از چنگ  می اندازد،  تهمت چنگ  و  و طرد  خشونت 
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نفسه،  درست باشد. هکذا هنگامی که مردم بنگرند صاحب عقیده ای در برخورد با عقاید دیگر،  چنگ 
و دندان نشان نمی دهد و به برهان و استدالل متوسل می شود،  به آن عقیده چنگ می اندازند و جذبش 
می شوند؛ اگرچه آن عقیده،  فی نفسه،  درست نباشد. )شهروند مسئول با رویکردی به امر به معروف و 

نهی از منکر،  صص 211. 210( 
همه کسانی که به عنوان خطاکار مورد امر و نهی دینی قرار می گیرند دارای روحیه و ویژگی های یگانه 
و همسو نیستند و بنابراین باید برخورد با آن ها متناسب با ویژگی های آنان صورت پذیرد. )تحلیلی نو و 

عملی از امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر،  ص164( 
همان گونه که آشنایی با آثار شوم گناه،  انسان را برای ترک منکر آماده می کند،  آشنایی و توجه دادن 
به برکات،  منافع و آثار خوبی ها، انسان را برای انجام معروف ها آماده می سازد. )ر. ک. امر به معروف و 

نهی از منکر،  صص 54. 53( 
و  جلوه ها  بیان  با  می گردد،   گناهان  برخی  ارتکاب  وسیله  که  دنیوی  زینت های  و  برابرجلوه ها  در 
یبایی ها وکامیابی های بهشت، مردم را به حق دعوت کنید. چرا که تشویق و تهدید در کنار هم سازنده  ز

است. )تفسیر سوره محمد، صص37. 36( 

فرهنگ شدن راه کارها
ترکیب  از  کلّیتی است که  آن ها است و  فرهنگ،  عنصر هویت ساز جوامع و مظهر حیات عقالیی 
خصوصیات و نمادهای به وجود آمده در هر جامعه پدید می آید. )شهروند مسئول با رویکردی به امر به 

معروف و نهی از منکر،  ص 266( 
و  می کنند  خلق  متداومی  معانی  که  می دهند  بروز  هنگامی  در  را  خویش  اصلی  ماهیت  انسان ها 
نیز در نمادها و الگوها و ساختارهای  رفتارهای ثابت و مشخصی بر می گزینند. این معانی و رفتارها 

فرهنگی تجلی می یابند. )همان،  ص 267( 
نقش رسانه های گروهی مانند مطبوعات و صدا و سیما و همچنین نقش نهادهای فرهنگی مانند 
و  گروهی  رسانه های  اگر  است.  اهمیت  حائز  بسیار  میان،  این  در  نیز  دانشگاه ها  و  پرورش  و  آموزش 
وسایل آموزشی و فرهنگی جامعه ما،  تعمیق و تکامل فرهنگ خردورزانه را در جهت گسترش مقوله هایی 
فرهنگ  دیالوگ،   تسامح،  مدارا،  کنشگری، خودانگیختگی،  آزادی عقل،  مشارکت، مسئولیت،   مانند 
گفتگو،  فرهنگ نقادی و نقدپذیری و به طور کلی ترویج گفتمان انتقادی هدف قرار دهد،  یکی از گام های 

الزم را برای تشکیل جامعه مدنی بر خواهد داشت. )همان،  ص 120( 
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جامعه مدنی،  مجموعه ای از نهادهای واسط و میانجی نهاد قدرت و جامعه ]است[ که حقوق و 
به نحوی معین و اطمینان بخش تضمین  را  آزادی های فردی و مشارکت آحاد مردم در عرصه عمومی 

می کند. )همان،  ص 118( 
نظارت اجتماعی در جامعه شناسی با این سؤال آغاز می شود که اصواًلً آیا نظارت اجتماعی بر رفتار 
افراد الزم است و چرا؟ در پاسخ باید گفت: آری؛ زیرا خواست های انسان،  نامحدود و امکانات جامعه،  
محدود بوده و انسان اگر حد و مرزی نداشته باشد،  ممکن است به حقوق دیگران تجاوز نماید. )امر به 

معروف و نهی از منکر در ساحت حقوق شهروندی، ص 83( 
از نظر جامعه شناسان،  پدیده  ها و امور اجتماعی واقعیاتی هستند که خارج از انسان و در پیرامون وی 
وجود دارند و بر او نقش تحمیلی و تأثیرگذار دارند و انسان علی رغم مختار بودن، ناگزیر از تأثیرپذیری 
آن هاست. )همان،  ص 77. 76( از سوی دیگر انسان فطرتًا با بدی مخالف است و هر کجا می خواهد 

یبا می زند. )تفسیر سوره محمد، ص 34(  دست به کار زشتی بزند، ابتدا آن را رنگ و لعاب ز
بنابراین در جهت فرهنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر باید زمینه ای پرجاذبه و هماهنگ با 

فطرت در جامعه به وجود بیاید. 
به مبدأ و معاد است. لذا کسی که  از منکر،  عقیده  به معروف و نهی  امر  بهترین اهرم و وسیله ی 
می خواهد به طور ریشه ای مردم را به معروف وادار نماید و از منکرات باز دارد، باید روی عقاید مردم 
اگر خالفکار احساس کند که  باید گفت  از منکر،  ص 50( همچنین  به معروف و نهی  کار کند. )امر 
شخصیت دارد و محبوب است و تنها نقطه ضعف او کار خالفش است، به راحتی آن را ترک می کند. 
اما اگر احساس کند که انسانی منفور و مردود و مطرود است،  هر روز به تباهی خود می افزاید. )همان،  

ص 134( 
مقام معظم رهبری مدظله العالی فرموده اند: »اگر ما آن وقت ]اوایل انقالب، امکاِن[ این را داشتیم،  
اول کاری که می کردیم این بود که می آمدیم از آن جوش و شور انقالبی استفاده می کردیم؛ معارف اسالمی 
)دغدغه های  می کردیم«  ارائه  زبانی  ترجمه  نه  معنوی،   ترجمه  صورت  به  صحیح،  فضای  یک  در  را 

فرهنگی،  ص 44( 
عالوه براین ها از طرق مختلف و با شیوه های شایسته باید به بیان ضرورت و دالیل اهمیت این دو 
فریضه الهی مبادرت ورزید تا اینکه این دالیل به صورت فرهنگ در جامه گسترش یابد. از جمله این 

دالیل می توان به این موارد اشاره نمود:
گاه کردن افراد جاهل، هشدار برای  امر به معروف و نهی از منکر،  سبب تشویق نیکوکاران،  آ
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جلوگیری از خالف و ایجاد نوعی انظباط اجتماعی است. )تفسیر سوره لقمان،  ص 63( 
سرنوشت و عاقبت خوب یا بد انسان،  تابع افکار و اعمال اوست. باطل گرایی،  زمینه گرایش 

به کفر است. )تفسیر سوره محمد، ص 16( 
عبادِت تفکر را وارد زندگی مان کنیم ]که[ ما از سر بی فکری به بسیاری از بالها دچار شده ایم. 

)بشقاب های سفره پشت بام مان،  ص 154( 
مردم باید امر به معروف را یک فریضه اسالمی بدانند و نه دخالت و مزاحمت. )امر به معروف 

و نهی از منکر،  ص 26( 
در شعارهای در و دیوار نیز جمالتی باشد که مردم را به سوی کمال و نور دعوت کند و فضای 

جامعه،  اسالمی و فضای رشد خوبی ها و محو بدی ها باشد. )همان،  ص 26( 
را  مردم  مشکالت  و  مسئولیت  احساس  دینی،  غیرت  نشانه  منکر،   از  نهی  و  معروف  به  امر 
است.  مسری  گناهاِن  و  عیب ها  برابر  در  روحی  قرنطینه  نوعی  و  بوده  دانستن  خود  مشکل 

)همان،  ص 8( 
بدون تردید باید عوامل انحراف را ]نیز[ از فضای خانواده  دور کرد؛ آن هم نه یک متر و دو متر. این 
فاصله باید به اندازه فرسنگ ها باشد. اشتباه است که بگوییم باید فرهنگ را باال برد و نباید کاری به ابزار 
فساد داشت. )بشقاب های سفره پشت بام مان،  ص 192( هر اندازه هم که جمع آوری عوامل انحراف را 
از درون خانواده  امری الزم بدانیم؛ اما باید پذیرفت بدون باال بردن فرهنگ خانواده ، نمی توانیم به هدف 
اصلی که همان ایجاد مصو نیت از درون است برسیم. بهتر است به جای کلمه »فرهنگ«، از دو کلمه 

رسای دیگر استفاده کنیم؛ ما باید »معرفت« و »معنویت« خانواده  را باال ببریم. )همان،  ص 193( 
کار سخت افزاری بدون کار نرم افزاری فایده چندانی ندارد. ما باید بیشترین همت خود 
گاه کنیم. باید راه مقابله با جنگ  را خرج کارهای فرهنگی کنیم. باید مردم کشورمان را آ
نرم را آموخته و عملی کنیم ]...[. اما آیا تنها کار فرهنگی کافی است؟ بسنده کردن به 
یبایی آن برخی  کار فرهنگی، از حرف های به ظاهر قشنگی است که متأسفانه به جهت ز
جذبش می شوند. به مدافعان این نظریه باید گفت اگر حرف شما مالک عمل باشد،  

از امروز هر منعی در برابر مواد مخدر را هم باید برداشت! )همان،  صص 200- 201( 
اگر قبل از انجام هرگونه فعالیت فرهنگی، سمت و سوی کار مشخص باشد و معلوم شود تا کجا 
می خواهند این مسیر را طی کنند، کار به جایی نمی کشد که بعد از یک مدتی احساس کنند نه خودشان 
به کمال مطلوبی رسیده اند و نه بقیه را توانسته اند به کمالی برسانند. )آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ 
نیز  و  نیست  فعالیت فرهنگی  باید روشن شود چه چیزهایی،  حقیقتًا  ابتدا  بنابراین،   می شود،  ص 27( 
با حقیقت اند.  ارتباط  به خودی خود،  حجاب  از فعالیت های فرهنگی و عبادات  باشیم بعضی  متوجه 

)همان،  ص 284( 
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کنیم  فکر  که  است  آن  می کند،  تهدید  فرهنگی  فعالیت های  در  را  جامعه  که  خطری  اساسی ترین 
دانایی هایمان به حقایق معنوی،  سرمایه های اصلی ماست و آن دانایی ها به خودی خود یک کمال است 
و در نتیجه از ارتباط با حقایق معنوی و »دارا بودِن« آن حقایق،  کمال محسوب می شود؛ لذا می گویند 
دنیای امر وز،  دنیای اطالعات است. اگر روشی پیدا نشود که از طریق آن،  دانایی های انسان به دارایی 

تبدیل شود، عمر خود و بقیه را تلف کرده است. )همان،  ص 45( 
به ما بدهید،   v در زمان شاه فرمودند شما روزی یک ساعت رادیو را  امام خمینی 
است  ما ممکن  برای  کار می کنیم.  ما چه  ببینید  تا  را هم خودمان می دهیم  هزینه اش 
سؤال شود حاال که 24 ساعت،  رادیو در اختیار ماست چرا آن نتیجه مطلوب حاصل 
نمی شود؟ فراموش نفرمایید که امام خمینی در چه فضایی می خواستند کا را به دست 
بگیرند؛ مسلمًا در آن فضای قدسی ]و معنوی[ که آن زمان امکان ایجادش بود با یک 
ساعت در روز نتایج بسیار زیادی به دست می آمد. بعدًا مدرنیته بالیی بر سر ذهن ها و 
فکرها آورد که دیگر سخنان دینی متذکر عاَلم قدس نیست؛ بلکه بیشتر حرکاتی است 
شبه قدسی، بدین معنی که ظاهرش دینی است ولی روح معنوی ندارد و حقایق قدسی 
و معنوی را در حد واقعیت های محسوس و مادی پایین آورده است ]...[. فرد در چنین 
قالب های  به  را  آن ها  می دهد،   انجام  را  دینی  آداب  گریخته  و  اگر هم جسته  فرهنگی 
بی روحی تبدیل کرده که جنبه های قدسی آن به شدت فروکاسته شده است. لذا نتیجه 
مورد نظر به دست نمی آید و نسلی که در نظام جمهوری اسالمی متولد شده است به 
جهت محدود شدن در اعمال شبه قدسی،  احساس حیات و بقا و دارایی در رابطه با 

عالم معنا و معنویت نمی کند. )ر. ک. همان،  صص 93 و 187( 
علت سرخوردگی و بی عالقگی نسل جوان به فعالیت های فرهنگِی رسمی، به این جهت است که در 
جان و روح خود به حقیقتی وصل نشده و در پرتو فعالیت فرهنگی، حیات معنوی قابل قبولی به دست 

نیاورده است. )همان،  ص 190( 
فطرتش  با  که  به چیزی  کردن  در صورت عمل  آدمی  باید گفت:  پاسخ  در  راه چاره چیست؟  پس 
هماهنگ است، هر چه جلوتر برود بیشتر با جان او هماهنگ می شود و همواره با پایدار ماندن در آن 
عمل و عقیده،  به عالی ترین شکل به خود نزدیک می شود. )ر. ک. همان،  ص 251( با توجه به اینکه 
ائمه b، عین فطرت متعّین و بالفعل هر انسانی هستند،  دستورات و عقایدی که می دهند،  بیگانه با جان 

ما نیست و همه ما یک نحوه یگانگی با آن دستورات داریم. )ر. ک. همان،  ص 251( 
امروزه دو عامل مهم »اکثریت« و »کمیابی« در بی اهمیتی به معروف ها و جذب شدن به منکرها 
نقش دارند. اکثریت از جذابیت برخوردار است و از این رو رفتار و نگرشی که متعلق به اکثریت مردم 
است،  برای ما مطلوب و مورد عالقه و تحسین است. »کمیابی« یکی دیگر از عوامل ایجاد جذابیت 
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ارزشی یک  نظام  و  فرهنگ  براساس  که  است  هنگام موجب جذابیت  آن  کمیابی چیزی،   البته  است؛ 
باال،   درآمد  ثروت،   جامعه ای  در  اگر  مثال  برای  باشد.  ارزش  دارای  و  نیاز  مورد  »مطلوب«،  جامعه،  
تحصیالت عالی یا فناوری پیشرفته،  مطلوب و ارزشمند باشد، در صورت عدم وفور امور مذکور،  افراد و 
گروه های برخوردار از آن،  دارای جذابیت هستند. در مجموع،  مردم با افراد یا گروه های دارای جذابیت 
احتراز می کنند.  نفرت آمیز،   یا گروه های غیرجذاب و  افراد  با  از همانندسازی  همانندسازی می کنند و 

)بررسی جامعه شناختی بدحجابی در ایران،  صص 128. 127( 
به عنوان نمونه،  وقتی بارها در رسانه های جمعی،  دانشگاه ها،  مراکز شغلی،  روابط میان فردی و... 
استفاده از کلمات خارجی،  کاالهای بیگانه و یا شیوه لباس پوشیدن،  سخن گفتن و نگرش های مختلف 
آن ها،  همراه با افتخار، توسط افرادی تحصیل کرده، متخصص و یا ثروتمند به نمایش گذاشته شود، در 

واقع اهمیت و ارزش آن کشورها،  مورد تأکید قرار گرفته است. )همان،  ص 162( 
برای مقابله با این فرهنگ،  به نشر فرهنگ دیگری نیاز است. اینکه وقتی پیشرفت های مادی غرب 
بدون پیامدهای منفی آن لحاظ گردد، بسیار جذاب تر از جامعه ما به نظر می رسد؛ ولی اگر آثار منفی 
این پیشرفت ها، مانند آثار نامطلوب زیست محیطی، نابرابری های اجتماعی، انحطاط اخالقی و سقوط 
ارزش های انسانی و معنوی،  تزلزل خانواده  و آسیب های اجتماعی فراوان آن نیز مورد توجه قرار گیرد، از 

جذابیتش کاسته می شود. )همان،  ص 161( 
در باب امر و نهی،  واقعیت مطلب این است که این فرایض باید بعد از دعوت به خیر صورت پذیرند. 
ابتدا باید مردم نسبت به معروف ها و منکرات آشنایی پیدا کنند و آن ها را بشناسند تا پس از آن نوبت به 
مرحله امر و نهی برسد. این دعوت به خیر،  هم سالمت جامعه را تضمین می کند و هم به رشد و تعالی آن 
یاری می دهد و هم به عنوان پیش گیری، مانع گسترش گناه می شود و نیاز به درمان را که وظیفه دوم است 

کم می کند. )امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حقوق شهروندی، ص 128( 
کند؛  اجتماع  معمول  و  رایج  فرهنگ  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فرهنگ  می تواند  حکومت 
حمایت های خود را از اصالح گران جامعه اعالم و عملی سازد و نه تنها از گنهکاران حمایت نکند که بر 
مذمت و برخورد با آن ها اصرار داشته باشد. در این فضای اجتماعی ارزشمند است که گنهکاران جرأت 
خود را از دست می دهند و هدایت گران اجتماع،  توان امر و نهی پیدا می کنند و دیگران هم به انجام این 
فریضه راغب می شوند. )تحلیلی نو و عملی از امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر،  ص 103( 
مسئله قرهنگ سازی،  مسئله یک سال و دو سال نیست؛ چندین سال پیاپی،  تالِش همراه با هزینه 
را می طلبد. همچنین از سنین کودکی باید اقدام نمود. بنابراین برای دانش آموزان،  به خصوص در سنین 

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
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پایین،  مسئله حق نظارت انتقاد عمومی،  راهنمایی جامعه و دفاع و مبارزه مطرح نیست، اما این روحیه 
باید در محیطی کودکانه در آنان تقویت شود تا بدین ترتیب چند مقصود حاصل گردد: 

1. دانش آموزان باید بیاموزند که در آینده به عنوان یک شهروند مسئول در زمینه امر به معروف و نهی 
از منکر از زمینه از زمینه های الزم ذهنی بهره مند شوند. 

2. قدرت تشخیص خوبی و بدی در آنان تقویت گردد. 
3. روش انتقاد کردن را بدانند و بتوانند درباره عمل دیگران در کالس،  قضاوت و انتقاد صحیح کنند 

و در عین حال، صراحت و جرأت و شهامت آنان در ابراز حق زیاد شود. 
4. کودکان عادت کنند تا کار خوب یکدیگر را بستایند،  خواه آن کار خوب، نقاشی جالب یا دفتر تمیز 
و نظیف باشد یا نظم و نظافت و ادب و مهربانی آنان یا جدیت در درس یا همکاری در مدرسه و خانه ]...[ 

تا در عین حال به تدرج فضیلت غبطه را جایگزین رذیلت حسد کرد. 
5. این دستور اسالمی را در حد کودکانه خود و در مواقع مناسب تمرین کنند و به تدریج عادت 
نمایند که حق را بگویند و از آن پشتیبانی کنند و در بزرگسالی با گستردگی و دقت و اهتمام بیشتری به 

آن مبادرت ورزند. 
و  تعرض  جنبه  و  خرده گیری  حالت  تا  کرد  کنترل  خوبی  به  را  دانش آموزان[  ]ی  انتقادها  باید   .6
و  و مهربانی  ادب  با کمال  انتقادها  این  باید  بلکه  نباشد؛  بی جا  نیز  و  نکند  پیدا  بدگویی و عیب جویی 
خیرخواهی بازگو شود و کودکان بدانند که در امر به معروف و نهی از منکر باید رعایت ادب و اخالق را 

بنمایند. 
7. آموزش صریح پیرامون امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت آن را باید به سال های پایانی دبستان 

موکول کرد تا تجارب و زمینه های ذهنی الزم در آنان به وجود آمده باشد. 
8. ذکر مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر که با خشونت و استفاده از جبر و زور همراه است، 
با  )ر. ک. شهروند مسئول  کرد.  آن خودداری  بیان  از  باید  و  نیست  کودکان  لطیف  روحیه  با  مناسب 

رویکردی به امر به معروف و نهی از منکر،  صص 312. 310( 

از بین بردن تفکر بی تفاوتی
اگر در برابر فساد، انحراف و گناه ساکت نشستیم،  به تدریج فساد رشد می کند و افراد فاسد و مفسد 
بر مردم حاکم خواهند شد. سکوت و بی تفاوتی در مقابل گناه،  سبب می شود که گناه کردن، عادی شود؛ 
گناهکار جرأت پیدا کند؛ ما سنگدل شویم؛ شیطان راضی گردد و خدا بر ما غضب نماید. امر به معروف 
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و نهی از منکر،  دو وظیفه الهی است و توهماتی از این قبیل که: گناه دیگران کاری به ما ندارد،  آزادی 
مردم را سلب نکنیم،  من اهل ترس و خجالت هستم، با یک گل که بهار نمی شود، عیسی به دین خود 
موسی به دین خود، ما را در یک قبر قرار نمی دهند،  دیگران هستند من چرا امر به معروف کنم،  با نهی از 
منکر، دوستان یا مشتریان خود را از دست می دهم و امثال آن نمی توانند این تکلیف را از دوش ما بردارند. 

)تفسیر سوره لقمان،  ص 64( 
پیامبران الهی همه هستی خویش را فدای اقامه معروفات و ریشه کن ساختن منکرات کردند که با 
ظهور آخرین فرستاده خداوند این موضوع شتاب بیشتری به خود گرفت و به صورت جدی وارد قوانین 
شد و به شکل یک مسئولیت مهم برای آحاد مردم در آمد؛ چرا که زندگی کردن در اجتماع بدون قبول 
یعنی  بی تفاوتی  و  هستند  بی تفاوت  نمی کنند،   مسئولیت  احساس  که  کسانی  است.  بی معنا  مسئولیت 
انسان  هر  و  مسلمان  یک  واالی  شأن  از  دور  معنا  این  و  بودن  مرده  یعنی  بی تحرکی  و  بودن  بی تحرک 
آزاده ای است. بنابراین نمی توان در یک جامعه ای زندگی کرد و از کنار مسائلی که سالمت جامعه را به 
خطر می اندازد بی تفاوت گذشت؛ زیرا در جامعه ای که سرنوشت اعضایش به هم پیوسته است، تنها با 
سالمت جامعه می توان سالم ماند و امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین ضامن سالمت جامعه است. 

)پیامدهای دنیوی اعمال در قرآن،  ص 304( 
ندارند و مسئولیت نمی پذیرند.  به دیگران  به هر حال، در هر جامعه ای عده ای ساکت اند و کاری 
این گونه افراد هم در بین عوام و هم در میان خواص وجود دارند و از این رو ضربه های ناگواری از سوی 
این ها به جامعه وارد می شود. اینان به دلیل منافع شخصی خود،  تماشاگر اضمحالل جامعه در اثر رواج 

فساد بوده اند. )امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حقوق شهروندی، ص 73. 72( 
سکوت در برابر گناه، نشانه ضعف،  ترس، یأس و نداشتن تعهد نسبت به دین و جامعه و اصالحات 

است. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 69( 
اگر افراد در برابر مفاسد بی تفاوت باشند بار سنگین آن بر دوش دولت و حکومت قرار می گیرد و 
ناتوانی از انجام آن،  صرفًاًً جنبه صوری و دستوری و نظامی به آن  دولت اگر اسالمی هم باشد، ضمن 
خواهد داد که ممکن است روح عمل را از بین ببرد. پس الزم است همه آحاد جامعه،  ابتدا ناظر اعمال 
خود و سپس دیگران باشند ]...[. از سوی دیگر، اگر حکومت نقش نظارتی و امر و نهی خود را از دست 
بدهد،  ضمن اینکه عمر خود را کوتاه می کند،  جامعه به سمت تباهی و گرفتاری در انبوه بحران ها و مفاسد 
عدیده سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی و اخالقی می رود. دین در بین مردم کمرنگ می شود و 
زمینه برای هجوم اشرار و تسلط بیگانگان فراهم می آید. )امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حقوق 

شهروندی، ص 76. 75( 
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راه کارها
2. 1. حمایت دستگاه های دولتی و قضائی

برای رسیدن به سعادت،  نیازمند توجه به جنبه های فردی و اجتماعی هستیم. زندگی 
بشر ]نیز[ نیاز به نظم و قانون دارد. انسانی که در یک جامعه فاسد زندگی کند،  دچار 
بدبختی و هالکت می شود؛ یعنی سعادت فرد و جامعه از هم جدا نیست ]...[. امر به 
معروف و نهی از منکر ]یعنی[ سرنوشت هر مسلمانی با مسلمان دیگر در ارتباط است 
و هیچ کس چشم خود را بر اعمال دیگران نمی بندد؛ چرا که می داند زندگی جمعی چون 
سفر با کشتی واحد است که هرگونه آسیبی که منجر به غرق شدن یا انحراف یا توقف 
کشتی واحد است که هرگونه آسیبی که منجر به غرق شدن یا انحراف یا توقف کشتی 
گردد، همه در آن سهیم و شریکند؛ چه مایل به آن نتیجه باشند،  چه نباشند، چه بدانند،  

چه ندانند. )همان،  صص 73. 72( 
قانون الهی امر به معروف و نهی از منکر در ُبعد اجرا، دارای دو مرحله فردی و گروهی است. مرحله 
فردی آن یک وظیفه عمومی و همگانی در شعاعی محدود است؛ اما مرحله گروهی آن از شئون حکومت 

اسالمی به شمار می رود که دارای شعاعی وسیع است. )همان،  ص 68( 
جامعه،   مهم  فریضه  دو  این  دادن  انجام  در  مردم  عمومی  وظیفه  کنار  در  تردید  بدون 
عمل پوشاندن به مرتبه سوم امر به معروف و برخی درجات این مرتبه،  نیازمند قدرت، 
اجرای  و  قصاص  صالحیت  که  مقتدر  تشکیالتی   ]...[ است؛  حکومت  و  تشکیالت 
حدود و تعزیرات را داشته باشد. )شهروند مسئول با رویکردی به امر به معروف و نهی 

از منکر،  ص 132( 
مسلمًا نهاد حکومت به سبب اینکه از اقتدار بیشتری نسبت به تک تک آحاد مردم برخوردار است،  
وظیفه سنگین تری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دارد و باید از اقتدار و امکانات خود برای انجام 

این فریضه الهی استفاده نماید. )پوشش زنان در عرصه قانون و حکومت،  ص 105( 
حکومت اسالمی با توجه به امکانات وسیعی که در اختیار دارد می تواند مردم سراسر کشور را امر و 
نهی زبانی و قلمی نماید که این کار با دستگاه های تبلیغاتی و مطبوعاتی به ویژه رادیو تلویزیون صورت 
می پذیرد و وزارت ارشاد اسالمی،  وزارت کشور و قوه قضائیه از عوامل و حصه های اصلی امر و نهی 
از ضرورت شرعی و  امر و نهی دینی نقشی واال و  دینی حکومتی در جامعه اند. مصوبات مجلس در 
عقلی برخوردار است. رادیو تلویزیون،  امر و نهی زبانی را به عهده دارد و وزارت کشور غالبًا نهی از منکر 
عملی را توسط نیروهای انتظامی انجام می دهد و وزارت ارشاد به هر دو وظیفه امر و نهی زبانی و عملی 
موظف گردیده است و قوه قضائیه، امر و نهی همراه با قدرت را اعمال می کند. موفقیت این دستگاه ها 
گسترش فضای سبز معنوی جامعه و ازاله از زشتی ها و بدی ها را به همراه دارد و ترک وظیفه آن ها سبب 
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اضمحالل نشانه های دین خدا را سبب می گردد. )تحلیلی نو و عملی از امر به معروف و نهی از منکر در 
عصر حاضر،  صص 149. 148( 

و  آموزش  اسالمی،   ارشاد  و  فرهنگ  وزارتخانه های  چون  نهادهایی  باید  ابتدا  دینی  حکومت  در 
پرورش،  آموزش عالی،  سازمان تبلیغات اسالمی،  حوزه های علمیه،  صدا و سیما و نهادهای مردم نهاد 
همچون کانون های فرهنگی و... کار تبیین معروف ها و منکرات را انجام دهند. امری که به هر دلیلی از 
جمله مشغولیت های دوران دفاع مقدس، کوتاهی برخی مسئولین و نهادهای مرتبط،  کمبود امکانات 
به طور شایسته و کامل  تاکنون  انبوه و گستردگی تهاجم فرهنگی،   نیروهای فکری،  اقتصادی، کمبود 

انجام نشده است. )امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حقوق شهروندی، صص 129. 128( 
تمام وزارت خانه ها، سازمان ها،  ارگان ها،  قوه قضائیه،  مرزها و پادگان ها و صدا و سیما میدان امر به 

معروف و نهی از منکر است. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 39( 
برای عموم  را  متعالی و حرکت آفرین  آرمانهای  پیوسته،   بتواند  که  آن است  در  نظام  توانمندی یک 
جامعه و جوانان ترسیم کند و حساسیت های اجتماعی را مدیریت نماید؛ وگرنه باید شاهد آرمان های 
منحط،  تغییر گروه های مرجع و تغییر نگرش ها و رفتارهای عمواست. )نظام اسالمی و مسئله پوشش 

زنان، ص 43( 
مسئله امر به معروف و نهی از منکر تنها یک موعظه عاجزانه در برابر خالفکار نیست؛ بلکه مأموریتی 
از موضع قدرت است. بدون قدرت نمی توان از بسیاری از منکرات و به ویژه منکرات بین المللی جلوگیری 
کرد. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 31( تبلیغات فاسد در انحراف مردم نقش دارد. تهاجم تبلیغاتی 

و فرهنگی دشمن،  مقدم بر تهاجم نظامی است. )تفسیر سوره اسراء،  ص 93( 
یکی از عوامل سایش در جبهه خودی، این است که مسئولین خودی فرهنگ،  مانند وزارت ارشاد و 

بعضی دستگاه های دیگر به آن کم توجهی کردند. )دغدغه های فرهنگی،  ص 95( 
آیا حکومت می تواند بگوید من آزادی و امنیت را فراهم می کنم،  مردم خودشان بروند؛ میدان معارضه 
و بحث عرضه و تقاضاست؟ ! ]...[ نه،  به هیچ وجه. این جزء وظایف دولت اسالمی است که در این 
آشفته بازار احتمالی یا حتی غیر آشفته بازار،  در بازار عرضه فرهنگ و عقیده و اخالق،  نگذارد عائله او 

یعنی ملت،  دچار گمراهی شوند. )همان،  ص 141( 
همراهی دولت در احیاء ارزش ها و امر و نهی دینی و تقویت آمر و ناهی، تأثیر به سزا دارد؛ ضمن 
اینکه گنهکار را با پذیرش بیشتری همراه می سازد و دسِت کم برخوردهای منفی احتمالی او را کاهش 

می دهد. )تحلیلی نو و عملی از امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر،  صص 103. 102( 

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
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که  اموری  پیگیری  برای  را  و هماهنگی الزم  که عزم  داده اند  نشان  مقاطع مختلف  در  اما دولت ها 
نیازمند استمرار یا ثبات قدم است، ندارند ]...[. عدم پیش بینی هزینه های ناشی از مقاومت برخی گروه ها 
و مسائلی از این دست،  سبب شده است که هرگاه دولت ها گارد مقابله گرفته اند، به سرعت کوتاه بیایند؛ 
تا آنجا که اقشار مختلف فکر می کنند تصمیمی که اتخاذ می شود، امکان چانه زنی درباره آن وجود دارد و 
می توان از اهرم اعتراض یا فشار برای توقف برنامه ها سود جست. )نظام اسالمی و مسئله پوشش زنان، 

ص 51( 
که  هستند  تنفرها  و  عالقه ها  اوست.  تمایالت  از  متأثر  عادی  شرایط  در  انسان،   ارادی  رفتارهای 
انسان را به سمت کاری می کشانند یا از فعالیتی باز می دارند. گرچه انسان،  خود می تواند تا حدود زیادی 
تمایالت شخصی اش را مدیریت کند، اما در غالب اوقات،  ساختارهای فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی 
و حقوقی زمینه هایی را فراهم می کنند تا تمایالت را جهت دهند؛ از این رو تحوالت ساختاری،  فعالیت 

انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد. )همان،  ص 39( 
سؤال این است که نقش دولت برای به اصطالح به راه آوردن این انسان چیست؟ برای پاسخ به این 

سؤال می توان مثال های گوناگونی زد و از زوایای مختلفی به قضیه پاسخ داد:
ثابت شده است هنگامی که آموزش از کیفیت باال برخوردار باشد احتمال بزهکاری و انحراف کودکان 
و نوجوانان به شدت کاهش می یابد. از این رو دولت باید در تمام شهرها و روستاها دبیرستان های دخترانه 
]و پسرانه[ را تقویت کرده و گسترش دهد و برای کلیه دختران ]و پسران[ امکانات تحصیلی فراهم آورد 
و مفاد درسی هر دوره باید با توجه به شرایط و ویژگی های همان دوره تدوین شود. آموزش مهارت های 
حرفه ای برای دختران ]و پسران[ در دوران نوجوانی از بسیاری از انحرافات پیش گیری می کند و نوجوان 
را مجذوب جامعه و سرگرم نگه می دارد و باعث می شود کمتر اوقات خود را در پای برنامه های تلویزیونی 
و ماهواره ای بگذرانند. عالوه بر این ها مدارس می توانند نقش واسطه ای و میانجیگری را بین کودکان 
و نوجوانان ناراضی و عصیانگر با خانواده هایشان ایفا کنند و به نوعی مشاور والدین و فرزندان باشند. 

)دختران فراری،  ص 35(. 
نظام  در  تغییر  مهم  عوامل  از  رسمی،   غیر  و  رسمی  پرورشی  و  آموزشی  نظام  که  آنجا  از  بنابراین،  
ارزشی و فاصله گرفتن نسل جوان از جغرافیای باور دینی است،  اصالحات بنیادین در آن ضروری به نظر 

می رسد. )نظام اسالمی و مسئله پوشش زنان، ص 61( 
باید با ایجاد و گسترش مراکز مشاوره خانواده  در تمام شهرها،  جایگاهی خاص در سیستم آموزشی 
سرایت  جامعه  کل  به  ذاتی  طور  به  خانواده   درون  بحران  آسیب های  زیرا  شود؛  گرفته  نظر  در  خانواده  
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می کند. )دختران فراری،  ص 70( 
اصالح زمینه های فساد در جامعه مثل حجاب و یا نبود مواد مخدر، می تواند غیر مستقیم از کشیده 
شدن به فساد و اعتیاد جلوگیری کند. )امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حقوق شهروندی، ص 

 )78
در روان شناسی اعتیاد می گویند هر اندازه مصرف یک ماده مخدر سخت تر باشد،  گرایش به آن 
کمتر خواهد شد ]...[. مواد مخدر صنعتی را می توان در هر کجا حتی وسط خیابان استفاده 

نموده و چند برابر تریاک هم عالم هپروت رفت. )بشقاب های سفره پشت بام مان،  ص 210( 
تا زمانی که ما نتوانسته ایم جوانانمان را جذب محیط های کاری سالم کنیم و اوقات فراغت آن ها 
را با برنامه های متنوع و سالم پر کنیم، عوارض خیلی بدی گریبانگیر جامعه ]وخانواده ها[ خواهد شد. 

)دختران فراری،  ص 65( 
برای اجرای نهی از منکر باید ابتدا،  مراکز و انسان های فتنه خیز را از جامعه حذف کرد؛ زیرا بدون 
محو کردن آن ها،  نهی از منکر، مبارزه با معلول و رها کردن علت هاست. )امر به معروف و نهی از منکر،  

ص 165( 
]مسئوالن دولتی توجه داشته باشند که[ هر عملی که بتواند بخشی از فساد را کم کند،  موفقیت 

بزرگی محسوب خواهد شد. )دختران فراری،  ص 65(. 
از  امر و نهی های مردمی که خود  باید  ابعادی که دارد کافی نیست و  با همه  امر و نهی حکومتی 
جهتی گستردگی بیشتری از ارشادها و هدایت های حکومتی درد مکمل آن گردد. اگر هر یک از حکومت 
تعطیلی  به  اصالح گرانه  حرکت  از  نیمی  کنند  سهل انگاری  دینی،   نهی  و  امر  فریضه  انجام  در  مردم  یا 

می گراید. )تحلیلی نو و عملی از امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر،  صص 151. 150( 
اقدامات دولتی تا با پشتوانه ی خواست عمومی همراه نشود،  چندان ثمربخش نخواهد بود. از اینجا 
معلوم می شود که نمی توان با اکثریت جامعه درگیر شد؛ بنابراین سیاست حکومت باید مقابله جدی با 
مواردی از فساد باشد که اکثریت جامعه نسبت به آن حساسند. این اقدام سبب می شود مرز بسیاری از 
منکرات از آنچه هست،  بدتر نشود؛ از سوی دیگر الزم است حساسیت های عمومی را به گونه ای هدایت 
کرد که بخشی از اکثریت امروز به اقلیت فردا تبدیل شوند. )ر. ک. نظام اسالمی و مسئله پوشش زنان، 

ص 68( 
به  مراجعه  و  نزاع  به  اوقات  برخی  در  که  است  خاصی  حرکت  اجتماعی،  اصالح  دیگر  سوی  از 
دستگاه های حکومتی می انجامد. اگر در نیروی انتظامی و سپس دستگاه قضائی،  از امر و نهی کنندگان 
تمایل  و  می گردد  ضعیف  نهی  و  امر  انجام  روحیه  شود،  حمایت  گنهکاران  از  بسا  و ای  نشود  حمایت 

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
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مؤمنین به انجام آن کاهش می یابد و چه بسا به دلیل متضرر شدن از ناحیه برخی دستگاه های حکومتی،  
ترک آن را شرعی تلقی کنند و مسئولیت گسترش ناهنجاری های اخالقی را به عهده آن ها گذارده،  عماًلًً 
خود را منزوی سازند. ناسازگاری هر یک از دستگاه ها یا افراد بلندمرتبه حکومتی،  به تنهایی می تواند 
نقشی منفی در تحقق فریضه امر و نهی دینی داشته باشد. )تحلیلی نو و عملی از امر به معروف و نهی 

از منکر در عصر حاضر،  ص 160( 
حکومت باید از آمرین به معروف و ناهیان از منکر که طبق وظیفه فردی نیز تذکر می دهند، حمایت 
کند؛ زیرا اگر خالفکار بداند حامی امر به معروف کنندگان است،  زودتر و بهتر دست از خالف برمی دارد. 

)امر به معروف و نهی از منکر،  ص 163( 
حمایت از ناهیان منکر باید هم به صورت تقویت مهارت ها و دانش های آنان است و هم پشتیبانی از 

عملکرد آن ها. )نظام اسالمی و مسئله پوشش زنان، ص 70( 
به دست  را  کامل  توفیق  تنهایی  به  یک  هیچ  و  است  بوده  کارساز  همیشه  مردم  و  دولت  همکاری 
نخواهند آورد. لذا برای اجرای احکام نورانی اسالم باید حکومت اسالمی در کار باشد؛ وگرنه بسیاری از 

احکام که نیاز به قدرت دارد، به زمین خواهد ماند. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 163( 

2. 2. حضور جدی حوزه های علمیه
گرچه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه عمومی است،  اما گروه ویژه ای نیز الزم است تا با داشتن 

امکانات و قدرت به این وظیفه عمل و از عموم مردم نیز حمایت کنند. )همان،  ص175( 
این گروه ویژه، مبلغین تربیت یافته ی حوزه های علمیه هستند که وظیفه ای خطیر در میدان تسهیل 

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دارند. 
هنر تبلیغ،  به کار گرفتن شیوه های مؤثر انتقال پیام های تبلیغی است. تبلیغ بزرگترین ابزاری است که در 
جهت تأمین مقاصد و مکاتب و احزاب در بین همه قشرها در مجامع مختلف بین المللی مورد استفاده واقع 
گاه ساختن مردم نسبت  شده است. پیام آوران الهی نیز از این ابزار برای گسترش و نشر افکار آسمانی و آ

به بایدها و نبایدها استفاده می کردند. )روان شناسی و مهارت های رفتاری در تبلیغ غیر مستقیم، ص 9( 
عالوه براین،  موفقیت انبیاء b دالیل زیادی دارد؛ از جمله: پاکی و حسن سابقه و سوز و خلوص 
آنان؛ استدالل و منطق آنان، نه تحکم و قلدری؛ عمل به آنچه می گفتند و پیشگامی در عمل و استقامت 
الهی؛  آنان؛ دستورات و تکالیفی مطابق فطرت و وعده های  تا پای جان؛ سعه صدر و خوش اخالقی 
سیاسی،   اقتصادی،   روانی،   خانوادگی،   اجتماعی،   فردی،  مسائل  تمام  به  نسبت  دستورات  جامعیت 
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بهداشتی،  عبادی و...؛ آسان و دلپذیر جلوه دادن دستورات. )ر. ک. تمثیالت،  صص 100- 99( 
همچنین زبان بدن و عمل،  نه تنها هنگام سخن،  بلکه در کل لحظات زندگی یک مبلغ، حرف می زند 
باید  بنابراین مبلغ  به دیگران مخابره می کند.  او  از نگرش ها،  شناخت،  ارزش ها و عواطف  پیام هایی  و 
بیشتر از کالم و محتوای بیان،  بر رفتار و عمل خود توجه کند. )روان شناسی و مهارت های رفتاری در 

تبلیغ غیر مستقیم، ص 46( 
امروز مردِم دینی که عالم دینی داشته باشند کم اند،  در حالی که دوست داران دین،  کم نیستند؛ اما این 
دوست داران دین عمومًا اهل نیایش به معنی ارتباط حضوری با عالم اعلی نیستند. شما اگر به تاریخ نگاه 
کنید، می بینید اکثر مردم صد یا صد و پنجاه سال گذشته،  به خصوص در کشور شیعه، مردمی اهل نیایش 
بودند و به اصطالح انسان های دین دار بودند تا دین دان؛ ولی امروز دین دان ها خیلی بیشترند. )آنگاه که 

فعالیت های فرهنگی پوچ می شود،  ص 71. 70( 
بنابراین،  اگر کسی خواست جلوی فسادی را بگیرد،  حتمًا باید مو به مو از عالم باتقوا پیروی کند تا 
گرفتار حرکت های ناشیانه و خودسرانه ای را که سبب بهره برداری دشمن و یا سوء استفاده افراد مغرض 

و یا مانع حرکت های اساسی می شود،  قرار نگیرد. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 121( 
مسائل فرهنگی حقیقتًا درخور این است که به آن،  با سعه صدر و اهتمام و دل سوزی عمیق و همراه 

با ُخبرگی و کارشناسی رسیدگی بشود. )دغدغه های فرهنگی،  ص 21( 
مقام معظم رهبری مدظله العالی چنین توصیه فرموده اند:

من می گویم برای اینکه سایش ]در جبهه خودی[ پیدا نکنید،  از عوامل درونی خودتان 
شروع کنید؛ عواملی که در جمع خود شما هست. البته برای عواملی هم که مربوط به 
بیرون شماست،  فکر کنید ]...[ اما پیشرفت کار را متوقف به آن ها ندانید. از خودتان 
شروع کنید و با شرایط موجود،  کار را دنبال نمایید. از جمله کارهایی که باید بکنید یکی 
این است که مخاطب خودتان را خلق کنید. اگر به فکر این باشید که مخاطب جبهه 
مقابل را تصرف کنید، ممکن است همین فکر،  شما را وسوسه کند که به تقلید کار جبهه 

مقابل بپردازید. )همان،  ص 135( 
امر وز مردِم دینی که عاَلم دینی داشته باشند کم اند،  در حالی که دوست داران دین،  کم نیستند؛ اما این 
دوست داران دین عمومًا اهل نیایش به معنی ارتباط حضوری با عالم اعلی نیستند. شما اگر به تاریخ نگاه 
کنید، می بینید اکثر مردم صد یا صد و پنجاه سال گذشته،  به خصوص در کشور شیعه، مردمی اهل نیایش 
بودند و به اصطالح انسان های دین دار بودند تا دین دان؛ ولی امروز دین دان ها خیلی بیشترند. )آنگاه که 

فعالیت های فرهنگی پوچ می شود،  ص 71. 70( 

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
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بنابراین،  اگر کسی خواست جلوی فسادی را بگیرد،  حتمًا باید مو به مو از عالم باتقوا پیروی کند تا 
گرفتار حرکت های ناشیانه و خودسرانه ای را که سبب بهره برداری دشمن و یا سوء استفاده افراد مغرض 

و یا مانع حرکت های اساسی می شود،  قرار نگیرد. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 121( 
شکل کامل یک تشکیالت درست نیز این طور است که باید فرد در جمع، حّل بشود ]...[. ما از این 

روح جمعی اسالم دور مانده ایم. )ر. ک. دغدغه های فرهنگی،  ص 144( 
مرحوم شهید مطهری v می فرماید: »در قرآن از آیه امر به معروف،  مسئله اتحاد مسلمانان مطرح 
شده است؛ یعنی اگر خواستید جلو مفاسد را بگیرید باید قدرت داشته باشید و قدرت زمانی دارید که 
متحد باشید« )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 27( بنابراین حوزه های علمیه باید در جهت اجرای 
امر به معروف و نهی از منکر،  به طرح جامعی دست زنند و در اجرای آن اتحاد و همبستگی داشته باشند. 
از وظایف دیگری که حوزه های علمیه و مبلغان در امر تسهیل این دو فریضه الهی دارد می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
نوع برخورد با کسانی که در برابر حق دیر تصمیم می گیرند این است که نه از استقبال مردم هیجانی 
شده، که درختانی که زود گل می کنند سرما می خورند و نه از کسانی که دیر تصمیم می گیرند مأیوس 

شوند که ایمان باید براساس فکر و انتخاب احسن باشد. )ر. ک. تمثیالت،  ص 110( 
به تبلیغ نقش منکرات در از بین بردن هویت و شخصیت انسانی )شهروند مسئول با رویکردی به 
با  آرامش روانی )شهروند مسئول  از منکر،  ص 211( و نقش منکرات در سلب  نهی  به معروف و  امر 
رویکردی به امر به معروف و نهی از منکر،  ص 212( پرداخته شود. همچنین اینکه امر به معروف و نهی 
از منکر در حقیقت به منزله یک پوشش اجتماعی یرای محافظت جمعیت است و وحدت اجتماعی و 
محبت و دوستی و اخوت مردم را به دنبال خواهد داشت. )امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حقوق 

شهروندی، ص 68( 
عالوه براین،  به تبلیغ گسترده این مهم بپردازند که امر به معروف و نهی از منکر،  ضمن اینکه خود یکی از 
حقوق شهروندی است،  برای اصالح جامعه و پیروزی بر مشکالت قرار داده شده و بهترین راه برای سعادت 

جامعه و فرد و عالی ترین امکان برای حفظ و پاسداری از حقوق شهروندی است. )همان،  ص 86( 
2. 3. احیاء و رسیدگی به مراکز دینی و فرهنگی

مقام معظم رهبری مدظله العالی فرموده اند: این سؤال واجبی است که ما باید از خودمان 
بکنیم و اگر نکنیم،  دیگران از ما سؤال می کنند که شما برای تحول بخشیدن و پیشرفت 
دادن به مساجد چه کارهایی می خواهید بکنید و چه برنامه هایی در پیش دارید ]...[. 
ما باید برای مساجد برنامه ریزی کنیم. غیر از خود علما و روحانیون و ائمه جماعات،  
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برنامه ریزی کند؟ ]...[ من عرض می کنم که همان شیوه گذشته را هم  باید  چه کسی 
رهبری،   معظم  مقام  نگاه  در  طلبه  آرمانی  )سیمای  داد  ادامه  بهتر  محتوای  با  می توان 

صص 167. 166( 
امکاناتی که در  تزئینات و  باشد و هر  آنان  باید همان مساجد  حقیقتًا فرهنگ سراسری مسلمانان 
جای دیگر هزینه می شود باید در مسجد و اطراف آن هزینه شود؛ زیرا که در غیر این صورت جاذبه های 
غیر مسجد بیشتر و مساجد خلوت تر خواهد شد. اسالمی که مسجد را مرکز مشورت و اعزام به جبهه و 
کمک رسانی به دیگران و دادرسی محرومان و شناسایی نیروهای حزب اللهی قرار داده است،  نباید محل 
افراد بیکار و وارفته و ترسو باشد. از بزرگترین معروف ها در زمان ما احیاء مساجد و بازسازی عمرانی و 

فرهنگی آن است. )امر به معروف و نهی از منکر،  صص 264. 265( 
به  نمی توان  دولت  بدون حمایت  زیراکه  دارد؛  را  باره، جایگاه خاص خود  این  در  نیز  دولت  نقش 

اجرای امر به معروف و نهی از منکر و تمام مسائل مربوط به آن ها پی برد. 
پیش گیری  راه  بهترین  مسلمان،   و  شرایط  واجد  افراد  همه  توسط  منکر،   از  نهی  و  معروف  به  امر 
امر  ستاد  مثل  رسمی  مکانیسم های  انواع  با  گاهی  که  است  اجتماعی  انحرافات  و  آسیب ها  درمان  و 
به معروف و نهی از منکر،  ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد اقامه نماز،  دایره مبارزه با منکرات و...، 
همچنین توسط هر مسلمانی اجرا می شود. )امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حقوق شهروندی، 
ص 78( دولت می تواند با حمایت مالی، برنامه ای و سازمانی خود از این ستادها و نهادها به تسهیل امر 

به معروف و نهی از منکر کمک شایانی کند. 

2. 4. الگوسازی 
آنچه که برای کشور ما و برای عناصر فرهنگی مهم است،  گسترش کیفی فرهنگ است؛ یعنی تربیت 
شاعر، نویسنده،  هنرمند و تربیت کسانی که بتوانند تولید هنری کنند و پایگاه هنری را پیش ببرند. این ها 
الزم است. با تشویق هنرمندان،  با شناختن استعدادها،  با باز کردن میدان کار برای آنان، اگر بشود در 
یک استان و در سطح کشور این گونه کارها انجام گیرد، آن وقت امیدهای زیادی هست. )دغدغه های 

فرهنگی،  ص50( 
هر شهروند مسئولی که در جامعه زندگی می کند و با دیگران رابطه دارد،  به ویژه اگر روابط اجتماعی 
و سیاسی گسترده ای دارد و یا در عرصه اختالفات و نزاع ها حضور دارد، باید به چگونگی برخورد با 
با  به درستی عقیده و عمل شخصی خود بسنده نکند. )شهروند مسئول  تنها  باشد و  دیگران حساس 

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
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رویکردی به امر به معروف و نهی از منکر،  ص 210( 
در جامعه،  از نقش افراد غافل نشویم. اگر یک فوتبالیست در میدان بازی در برابر چشم دیگران از 
خدا یاد کند و برنامه های نماز جماعت را در میدان ورزشی احیاء کند و اگر یک دانشگاهی در وسط 
درس،  کالم خود را قطع کند و به نماز اول وقت بایستد و اگر مجریان سیما سخن و برنامه های خود را 
قطع کنند و در اول وقت به نماز بایستند، فرهنگ نماز اول وقت ترویج می شود. )امر به معروف و نهی 

از منکر،  ص 30( 
آمرین به معروف و ناهیان از منکر باید از دانشمندان،  متفکران،  مصلحان و دل سوزان جامعه باشند. 
)همان،  ص 180( در واقع این افراد الگوهای مهمی در جامعه محسوب می شوند. پس اگر خود مجری 

یا مشوق منکر باشند آثار سوء بسیاری دارد. 
اگر سکوت علما، سبب بدگمانی مردم به خود آنان،  جرأت ظالم، تأیید ظالم، معروف شدن منکری و 
یا منکر شدن معروفی، ضعف عقاید مسلمانان،  رشد انحرافات فکری و بدعت شود،  حرام است و باید 

سکوت را شکست؛ حتی اگر به انسان لطمه ای وارد شود. )همان،  ص 73( 
بدون تردید اگر بتوان از الگوسازی افراد مشهور و برجسته ی صالح استفاده کرد می توان در جامعه 
این نکته مهم را ترویج کرد که امر به معروف،  نشانه عشق به مکتب، عشق به مردم، عالقه به سالمت 
جامعه و نشانه آزادی بیان، غیرت دینی،  ارتباط دوستانه بین مردم و نشانه فطرت بیدار و نظارت عمومی 

و حضور در صحنه است. )ر. ک. تفسیر سوره لقمان،  62( 

2. 5. پشتیبانی رسانه های جمعی
امروزه ما در عصری زندگی می کنیم که ارتباطات و استفاده از وسایل فناوری از جمله تلویزیون و 
رادیو و مجالت الزمه حیات بشری است. اگرچه این امکانات موجب تسهیل ارتباطات و دستیابی ما 
به اطالعات و اخبار جهانی گردیده است، اما از سوی دیگر باید متوجه این امر باشیم که برنامه های این 
الگویی  و همانند  تأثیر می گذارند  فرزندان  رفتار  و  افکار  بر روی  به شدت  تلویزیون  رسانه ها خصوصًاً 
برای زندگی آن ها درآمده اند. استفاده از تلویزیون به لحاظ اینکه نیاز به داشتن تحصیالت و مکان و زمان 
خاصی ندارد و همه افراد خانواده  از کودکان تا سالمندان،  خصوصًاً جوانان از آن استفاده می کنند تأثیرش 
بر زندگی دو چندان است. این گونه وسایل ارتباط جمعی در هدایت و تربیت و باال بردن شعور اجتماعی 
نقش مؤثری ایفا می کند و برعکس در صورتی که برنامه های آن بدون کارشناسی،  طراحی شده باشد و یا 
اهداف آن برخالف خیر و صالح عمومی و عرف خانواده  و جامعه باشد می تواند باعث گمراهی،  انحراف، 
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فساد مردم خصوصًاً جوانان شود. )دختران فراری،  صص 36. 35( 
رسانه های نمایشی چون دو حس دیداری و شتیداری را به کار می گیرند،  در تبلیغ نامحسوس و پنهان 
بسیار اهمیت دارد و تصویر به این دالیل از اهمیت بیشتری برخوردار است: ثابت شده که یک تصویر از 
هزار واژه ارزشمندتر است؛ مغز میانی و لیمبیک،  عواطف ما را می سازند و چون تصویر با این قسمت 
ارتباط دارد ماندگارتر است؛ تصویر با ذهن مصداق و جزئی طلب ما هماهنگ است. )روان شناسی و 

مهارت های رفتاری در تبلیغ غیر مستقیم، ص 53( 
متأسفانه صدا و سیما با انعکاس زندگی های مرفه در خانواده  ها منجر به افزایش انگیزه مدگرایی در 

افراد می شود. )دختران فراری،  ص84( 
ما معتقدیم صدا و سیما به فراخور ذائقه هایی که در جامعه وجود دارد باید با رعایت حدود دینی، 
به سراغ  نکند مردم دیگر  امر کوتاهی  این  در  اگر صدا و سیما  نیستیم که  اما معتقد  برنامه سازی کند؛ 
ماهواره نمی روند. عدم جذابیت کافی برنامه های صدا و سیما با چاشنی ایمان ضعیف، عوامل جذب 

شدن به ماهواره و امثالهم است. )ر. ک. بشقاب های سفره پشت بام مان،  صص 171. 170( 
باید اذعان کرد رسانه های عمومی به ویژه سیما، هم به دلیل تأثیرگذاری عمیق در باورها،  تمایالت و 
رفتار عمومی و هم به دلیل آنکه بیش از ابزارهای آموزشی و پرورشی دیگر،  برخاسته از مدرنیته و روح 
مادی حاکم بر آن است،  در مقوله موضوعات مهم امر به معروف و نهی از منکر،  تأثیرگذار بوده و نیازمند 

اصالحات اساسی است. )ر. ک. نظام اسالمی و مسئله پوشش زنان، 62( 
اهمیت این تأثیر از آنجاست که یک نهی از منکر رادیویی ]یا تلویزیونی[ که در کل کشور طنین انداز 
می شود می تواند جمع زیادی از گنهکاران را زیر پوشش خود قرار دهد. )تحلیلی نو و عملی از امر به 
معروف و نهی از منکر در عصر حاضر،  ص 149( پس باید مسیر همه فیلم ها و برنامه های صدا و سیما 

زنده کردن خوبی ها در جامعه و محو کردن منکرات باشد. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 26( 

2. 6. رفع موانع ایجاد زمینه ها
اقتدار  گذشته،   می کند چون  احساس  آنکه  اول  می دهد.  رنج  مهم  دومسئله  را  وز،   امر  خانواده  ی 
این  از  ناتوان می شود؛  بیرونی خود،  محدود و  ندارد و گویا توسط دشمنان  ابتکار عمل را در دست  و 
اغلب  دارند،   نظر  در  فرزندان  برای اصالح  برنامه هایی  دل سوز،   و  متدین  مادران  و  پدران  که  زمانی  رو 
احساس که نه طایفه به حمایت آنان بر می خیزد، نه رسانه ها موقعیت والدین را در خانه، به عنوان کانون 
اقتدار،  مسئولیت و هماهنگی، تثبیت می کنند؛ نه مدرسه به کمک آنان می شتابد و نه حتی سیاست ها و 

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
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برنامه های دولتی به آنان میدان می دهند؛ لذا رفته رفته احساس مسئولیت والدین نسبت به آتیه فرزندان 
کم رنگ می شود و به این نتیجه می رسند که نباید در شئونات فرزند دخالت کنند. از سوی دیگر، صرف 
نظر از مشکل فوق،  خانواده  با ضعف هایی مواجه است که توانمندی اش را در کنترل و اصالح اخالقی 
کننده  مصرف  گذشته،   چون  خانواده   امروز  می سازد.  مواجه  چالش  با  فرزندان  و  همسران  رفتاری  و 
نه  نهادهایی هستند که  نیازهای علمی خانواده ،  به  پاسخگویی  نیست و مرجع  دینی  تربیتی  آموزه های 
تنها از آموزه های وحیانی ارتزاق نمی کنند که بر مبانی الحادی بنا شده اند. در اینجا نیز رسانه ها موضوع 
شکاف میان نسلی را به گونه ای مطرح کرده اند که پدران و مادران را نسبت به عدم دخالت در شئونات 
فرزندان، به این بهانه که آنان برای زمانی دیگر ساخته شده اند، متقاعد سازند. به وضوح می توان ضعف 
خانواده  را معلول تغییرات ساختارها ارزیابی نمود. )نظام اسالمی و مسئله پوشش زنان، صص 46. 45( 
متأسفانه برای انجام معروف ها آن قدر موانع یر راه است که انجام معروف را برای عموم مردم، مشکل 

و گاهی غیر ممکن می کند. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 167( 
موانعی که باعث بروز چنین مشکالتی می شود را می توان به سه بخش تقسیم نمود:

الف( موانع روانی: جهالت مردم و مسئولین ذی ربط از این دو فریضه،  ترس از سرزنش دیگران و از 
بین رفتن شغل و موقعیت،  طمع و دنیامداری،  وابستگی به گروه و ترجیح منافع آن بر ارزش های دینی. 
ب( موانع حکومتی: نبودن ساز و کارهای مناسب،  عدم قوانین الزم،  عدم بودجه کافی، عدم احساس 

مسئولیت دولتمردان،  کثرت کارها،  کثرت مسئولیت های دولتمردان در کشور ما. 
ج( موانع علمی: ابهام علمی در باب حق و تکلیف،  ابهام علمی در باب آزادی،  نبود تبیین درست 
از زندگی جمعی، عدم عزم ملی. )ر. ک. امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حقوق شهروندی، 

صص 132. 125( 
برای اینکه در جامعه بتوان خوبی ها را گسترش داد و از مفاسد جلوگیی کرد، باید نخست مقدمات 
نفوذ کالم و قدرت عمل را به وجود آورد؛ زیرا هر حرفی از هر کسی،  در هر زمان و با هر شرایط علمی و 

سّنی و فکری و اجتماعی پذیرفته نمی شود. )امر به معروف و نهی از منکر،  ص 119( 
است  نهی  و  امر  در  موفقیت  موانع  برطرف ساختن  و  تأثیر  مقتضیات  ایجاد  معنای  به  زمینه سازی 
)تحلیلی نو و عملی از امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر،  ص 96( که با همسوسازی تحلیل 
ریشه های شکست در امر و نهی و شیوه های جلوگیری از زمینه های گناه می توان به این مهم دست یافت. 
ریشه های شکست در امر و نهی از قبیل: نسنجیده عمل کردن،  رعایت نکردن مراتب امر و نهی،  
از منکر، مخالفت و لجاجت  ناهی  به معروف و  آمر  نبودن خود  ناموّجه، اهل عمل  اعمال سلیقه های 
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گنهکار،  بی توجهی به زمان و مکان امر و نهی،  ترک همکاری حکومت و امر و نهی کنندگان،  بی توجهی 
به شیوه های اجرایی موفق است. )ر. ک. همان،  صص 161. 151( 

از جمله شیوه های جلوگیری از زمینه های گناه نیز پرکردن ایام فراغت،  آماده سازی مقدمات امر به 
معروف و نهی از منکر،  تلقین در جهت انجام کار خیر و ترک منکر،  شیوه ی استفاده از هنرهای مختلف،  
قصه، سرود و شعر،  امید دادن به گنهکار و بازسازی روانی او،  تغافل در جهت شکسته نشدن کرامت 
فرد و جسور نشدن او در گناه، بیان خوبی ها،  توجه به ظرفیت افراد،  ابتدا لطف و محبت بعد امر و نهی،  
توصیه غیر مستقیم،  عدم بازگویی یکباره عیوب،  استمداد از وجدان فرد،  تحریک عوامل بشری و ملی،  
مخفیانه بودن، مختصر بودن، آموزش فلسفه اوامر و نواهی،  آسان سازی معروف،  الگوسازی،  بیان نهی از 
منکر در قالب طنز،  استفاده از شیوه های تدریج و تکرار،  خشک کردن ریشه مفاسد،  سنت شکنی کردن 
افراد مؤمن، احترام به ارزش های دیگران،  تنگ کردن زمینه منکر با باز کردن راه معروف،  علنی کردن 
خوبی ها، افشاگری چهره ها منحرف،  حرکت جمعی، ایجاد وحدت، عرضه ی کار صحیح،  تنبیه مجرم از 

طریق تشویق نیکوکار است. )امر به معروف و نهی از منکر،  صص 189. 258( 
در این بین دولت،  وظیفه ای خطیر دارد؛ چرا که با رفع موانع و ایجاد زمینه،تسهیل گر امر به معروف 
گاهی بخشی  و نهی از منکر خواهد بود. برطرف نمودن عوامل نپذیرفتن امر و نهی از طریق آموزش و آ
اسرار معروف ها و احکام،  جلوگیری از تبلیغات سوء علیه آمرین به معروف،  رفع تعارضاتی مانند تعارض 
بین مدرسه و منزل و بین شعارهای مثبت دولت و عملکرد منفی او و نیز حل نمودن مشکالت اقتصادی 
مردم که سبب پذیرش سایر سخنان مبلغان از سوی آنان است است، از جمله این وظایف مهم هستند. 

)ر. ک. همان،  صص 107. 101( 

نتیجه گیری
نتیجه حاصله از این بحث این است که حکومت اسالمی باید برای از بین بردن انحرافات و در جهت 
عمل به دستورات الهی، طراحی و برنامه ریزی داشته باشد. بدون تردید شناخت معروف و منکر کار 
تبلیغاتی الزم دارد. حکومت می تواند  نیز روان شناسی  افراد مختلف  با  هرکس نیست و قدرت برخورد 
فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را فرهنگ رایج و معمول اجتماع کند؛ چرا که اگر در برابر فساد، 

انحراف و گناه ساکت نشستیم،  به تدریج فساد رشد می کند. 
جزء وظایف دولت اسالمی است که در آشفته بازار احتمالی عرضه فرهنگ،  عقیده و اخالق،  نگذارد 
عائله او یعنی ملت،  دچار گمراهی شوند. حوزه های علمیه نیز باید در جهت اجرای امر به معروف و نهی 

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر
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از منکر،  به طرح جامعی دست زنند و در اجرای آن اتحاد داشته باشند. همچنین برای احیاء مراکز دینی 
و فرهنگی برنامه ریزی شود. 

اگر آمرین به معروف و ناهیان از منکر از دانشمندان،  متفکران،  مصلحان و دل سوزان جامعه باشند 
و مسیر همه فیلم ها و برنامه های صدا و سیما زنده کردن خوبی ها در جامعه و محو کردن منکرات باشد 

شاهد بروز تحول در تسهیل فریضتین خواهیم بود. 
تأثیر و  ایجاد مقتضیات  به معنای  از منکر  نهی  به معروف و  امر  باب  بدیهی است زمینه سازی در 
برطرف ساختن موانع موفقیت در امر و نهی است. اگر دولت در رفع موانع و زمینه سازی برای تسهیل امر 
به معروف و نهی از منکر،  کوتاهی کند،  باید خسارات زیادی را متحمل شویم؛ زیرا که امروزه حمایت 

دولت رکن مهم این تسهیل و آسان سازی است. 

پیشنهادها
از منکر  نهی  به معروف و  امر  به  برنامه ای مدون و جامع نسبت  تهیه  به  باید  1. حوزه های علمیه 
پرداخته که بین تمام مبلغان این بخش،  ارائه گردد و در سراسر کشور به طور همزمان و مستمراجرا شود 

گاهی های الزم به مردم داده شود.  تا آ
2. صدا و سیما با همکاری نویسندگان دغدغه مند و حوزه علمیه به تهیه و پخش انواع برنامه های 
تا  بپردازد  نوجوان  و  کودک  برای سنین  به خصوص  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  زمینه  در  کاربردی 

فرهنگ سازی را ریشه ای آغاز کند. 
3. ارگان هایی مانند دفتر تبلیغات و تولیت های حرم های مطهر به طور نسبتًا گسترده به آموزش و 
تربیت مربیان و نویسندگان و هنرمندان توانمند و مستعد،  اقدام نمایند تا به نشر و معرفی معروف ها و 

انزجارسازی منکرات با سازوکار صحیح بپردازند. 
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از اخالقی ترین فرائض دینی، یک رفتار فردی -  از منکر  به معروف و نهی  امر 
اجتماعی مداخله ای است که در صورت اجرای صحیح و خردمندانه این مهم دینی 
با  جامعه،   نتیجه  در  و  فرد  جامعه،   در  مسئول  و  گاه  آ شهروندان  توسط  اجتماعی  و 
دعوت و نزدیک شدن به راستی ها و دور شدن از کجی ها،  رو به تعالی و سعادتمندی 
رشد نموده،  دستگاه آموزش و پرورش،  وظیفه و مسئولیت تعلیم و تربیت شهروندان و 
آموزش و پرورش انسان متعالی با صفات عبدصالح از طریق ارائه خدمات آموزشی و 
پرورشی متعدد،  متنوع و مؤثر ملهم از آموزه های دینی به شهروندان را به عهده داشته،  
جمع بندی عملکردهای متنوع آموزشی و به ویژه پرورشی دستگاه آموزش و پرورش 
و فراتحلیل نتایج حاصل از مطالعات میدانی متعدد در خصوص دانش ها،  نگرش ها 
نشان دهنده  اخیر،  در سال های  ویژه  به  اجتماعی مذهبی شهروندان،   رفتارهای  و 
مهارت های  نقصان  و  ارزشی  توانایی های  سطح  کاهش  و  دانایی ها  عمومی  ضعف 
عملکردی آنان به ویژه در مقوله مهم فردی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر 
گاهانه،  شتابان و روزافزون از دانش  بوده، گاه این کاستی های عمومی با استفاده ناآ

1. عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان،  پردیس شهید مطهری- زاهدان
2. عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان،  پردیس شهید مطهری- زاهدان

3. کارشناس ارشد فلسفه اخالق



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د2962

جل

ناقص و توانمندی های ناکارآمد گسترش یافته،  نهاد آموزش و پرورش با حجم وسیعی 
اولیای  مربیان،  مدیران،  معلمین،  دانش آموزان،   در گروه های مختلف  از مخاطبین 
وسیعی  بخش  که  است  اجتماعی  نهادهای  پرهزینه ترین  از  یکی  و...  دانش آموزان 
از سرمایه های عمومی جامعه در ابعاد مختلف مادی و معنوی،  زمانی و مکانی را به 
خود اختصاص داده، با این حال در تعلیم و تربیت شهروند متعالی،  خردورز، مسئول و 
فعال، موفقیت های چندانی کسب ننموده، ارائه راه کارهایی برای بهبود عملکردهای 
تبیین شده در این نهاد انسان ساز،  همواره مورد نظر مسئولین اجرایی کشور،  نهادهای 
مدنی، اولیای دانش آموزان،  اولیای آموزش و پرورش،  صاحب  نظران و عالقه مندان 
به تعالی انسانی و سعادتمندی اجتماعی بوده، استفاده از مدل های یاددهی- یادگیری 
فعال و توجه به خواسته ها و نیازهای  واقعی مخاطبین در فرایندهای متنوع یاددهی- 
جدید  درب هایی  گشودن  و  محدوده   آموزشگاه  گسترش  و  بسط  طریق  از  یادگیری 
آموزشگاهی،   فعالیت های  و  آموزش  روی  بر  دانش آموزان  علم آموزی  برای  وسیع  و 
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همچون امر به معروف و نهی از منکر در جامعه انسانی خواهیم بود. 
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 .]...[  ِ ه  ِباللَّ َوُتْؤِمُنوَن  اْلُمْنَکِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َتأ اِس  ِللنَّ ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍه  مَّ

ُ
أ َخْیَر  ُکْنُتْم 

اّمتی هستید که برای مردم ظاهر و برگزیده شده اید. به خوبی ها فرمان  ترجمه: شما بهترین 
می دهید و از بدی ها و زشتی ها،  نهی می کنید و به خدا ایمان دارید. 

طبق نص صریح قرآن مجید، بهترین اّمت، بهترین کاری را که انجام می دهند، امر به معروف و نهی 
از منکر است؛ زیرا اگر کاری مهمتر و بهتر از آن وجود داشت، همان در آیه ذکر می شد)دهقانی،  1389(. 
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در کتب حدیت از پیامبر خاتم،  حضرت مصطفیa در تبیین این رسالت عمومی شهروندان برای خود 
و برای سایر اعضای جامعه نقل شده است که حضرتa می فرمایند:

ُکم َمسؤوٌل َعن َرِعیِته)جامعه االخبار،  ص119(. تمام افراد شما مسلمانان  ُکم راٍع و ُکلُّ  أال ُکلُّ
به منزله حافظ و نگهبان و شبان دیگران هستید و تمام شما نسبت به تمام خودتان  مسئولید.

 تعبیری از این باالتر نمی توان کرد،  یعنی ایجاد نوعی تعهد و مسئولیت مشترک میان افراد مسلمان 
گاهی و  برای حفظ و نگهداری جامعه اسالمی بر مبنای تعلیمات اسالمی. چنین وظیفه سنگینی اواًلً آ
گاهی نمی تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد و ثانیًاً  اطالع زیاد می خواهد،  یعنی هر فرد یا اجتماع ناآ
قدرت و امکان می طلبد. انجام دادن چنین مسئولیت بزرگ و چنین تکلیف بسیار بزرگی احتیاج به قدرت 
و نیرو دارد، و ما قدرت و نیروی الزم را برای این موضوع کسب نکرده ایم. نیرو را بالقوه داریم ولی این 

نیرو را جمع نمی کنیم)مطهری،  1378(. 
فریضه فردی- اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین فرایض تأثیرگذار دینی است که 
اگر این فریضه به خوبی در بین مردم و توسط خود آنان اجرا شود،  بسیاری از مشکالت اخالقی فردی و 
ناهنجارهای رفتاری- اجتماعی جامعه حل می شوند. اهتمام به ارزشمندی امر به معروف و نهی از منکر 
سبب می شود هر یک از اعضای جامعه،  ضمن مراقبت دائمی از خود و رفتارهای خود در حیطه زندگی 
فردی و زندگی اجتماعی، مراقب باشد تا مبادا دیگران رفتارهای صحیح و هنجارهای راستین جامعه را 
رها نموده و به ناراستی ها و کج روی روی آورند. امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز رفتار شایسته 
و در نتیجه تقویت کننده افکار صحیح باشند. پس بی اعتنایی به این وظیفه،  پایه رفتار صحیح و سالم را 

سست و اندیشه های واال را در معرض فراموشی قرار می دهد)سویزی،  1384(. 
انسان موجودی اجتماعی است و سرنوشتش با سرنوشت جامعه ای که در آن زندگی می کند، ارتباط 
متأثر  را  جامعه  هم  و  می گردد  باز  او  خود  به  هم  می زند  سر  انسان  از  که  کارهایی  زیان  و  سود  دارد. 
می کند. از این رو،  همان گونه که انسان در قبال اعمال و رفتار خود مسئولیت دارد، در برابر عملکرد افراد 
جامعه ای که در آن زندگی می کند نیز مسئول است. در بینش اسالمی،  یک فرد مسلمان باید پابه پای 
اندیشه در حفظ سالمت نفس خود،  در جهت اصالح دیگران نیز بکوشد. بی توجهی نسبت به اعمال و 
سرنوشت دیگران، در واقع بی اعتنایی به سرنوشت خویشتن است و اگر فساد،  گناه،  فحشاء،  منکر و 
انحراف در جامعه شیوع یابد، آثار نامطلوب آن،  دامنگیر همه افراد خواهد شد و حتی مؤمنان و پارسایان 

نیز از شعله آن در امان نخواهند ماند )سروش،  1383،  ص13(. 
از جهتی اهمیت و ضرورت آموزش شهروندان و تربیت اعضای جامعه بشری بر هیچ کس پوشیده 

مدل بسط یابنده ای برای آموزش اثربخش؛ امر به معروف و...
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نیست و چنانچه از آموزه های اسالمی در قرآن کریم و روایات معصومینA استفاده می شود،  تزکیه 
و تربیت از مباحث اصولی و محوری محسوب می شود. از دیدگاه قرآن و سنت،  در این مقوله سرنوشت 
ساز، هدف اصلی، تربیت شهروندانی است که باورها و رفتارهای اساسی دینی در وجود آن ها نهادینه 
شود و بر اساس اسناد باالدستی در دستگاه آموزش و پرورش )سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی 
به مراتبی از  ایران،  عبدصالح است که  وزارت آموزش و پرورش،  1390(، هدف آموزش و پرورش در 
تجربه  تناسب ظرفیت و رشد خود  به  را  ارزشی  رفتارهای ضروری  از  برخی  یافته،   حیات طیبه دست 
و  راه رشد  در  اینکه  برای  است،   فراوان  و ظرفیت های  دارای جوانب مختلف  انسان  که  آنجا  از  کنند. 
تعالی قدم بردارد علل و عوامل متعددی را می طلبد،  تا او را به این طریق رهنمون سازد و اگر بعضی از 
این علل و عوامل مفقود و یا ضعف و ناکارآمد باشد ممکن است از رسیدن به مراتب عبدصالح و تعالی 
فردی و سعادتمندی اجتماعی بازماند. اگر رفتار ارزشمند دینی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر 
که طبق آیات متعددو روایات متکثر از اسباب سعادتمندی انسان و جامعه است،  از کودکی و از طریق 
صحیح و اثربخش به کودکان، که شهروندان امروز و آینده جامعه هستند،  آموزش داده شود و آن ها از 
کودکی به شکل صحیح و عمیق با این ارزش اجتماعی و فریضه دینی پرورش یابند،  این رفتار نه تنها در 
افکار،  اعمال و رفتار فردی و اجتماعی آن ها نهادینه می شود،  بلکه در عملکردهای بیرونی شهروندان 
جامعه نیز ظهور می یابد)سعیدی و همکاران، 1394(. آموزش و پرورش صحیح و فراگیر،  اثربخش، 
از  و  پرورش است که توسط معلمین  آموزش و  بر عهده دستگاه  یابنده و عمیق کودکان جامعه  بسط 
باز  با  باید  انان ساز و سرنوشت ساز  این دستگاه  ازاین رو  طریق روش ها و فنون تدریس اجرا می شود. 
تعریف اهداف و روش های قصد شده، به تجهیز نیروهای ارائه کننده خدمات آموزشی و پرورشی خود 
و  پژوهش  بپردازد)سازمان  آموزشگاهی  یادگیری  یاددهی-  فعالیت های  در  کننده  شرکت  مخاطبین  به 
برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش،  1390(. یکی از مهمترین ابزار توانمندسازی معلمین برای 
ارائه اثربخش محتواهای متعالی تدوین شده در کتاب های درسی،  آشنایی و استفاده آن ها از روش های 

فعال یاددهی یادگیری  )یونسکو، 1379( در فرایند تعلیم وتربیت شهروندان است. 

بحث و گفتگو
که  بگونه ای  داشته،   عمده ای  بسیار  شخصیتی  تغییرات  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  دانش آموزان 
و آسیب هائی که در  آنان  دبیرستان و قدرت فهم و درک  تا  ابتدائی  نیازمندی های مقطع  می توان گفت 
معرض آن قرار دارند دارای تفاوت های بسیار زیادی است. در بخشی از این دوران،  بلوغ رخ می دهد. 
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تغییرات جسمی بسیار چشمگیری در هر سال اتفاق می افتد. توان درک و رشد فکری کودکان و نوجوانان 
متغیر است،  از این رو با توجه به شناخت مخاطب،  استعداد،  توان تربیت پذیری و نیازمندی های معرفتی 

دینی آنان برنامه ریزی نمود. 
فقیهی و نجفی)1393( در پژوهش تحلیل اسنادی با عنوان بررسی شیوه های کاربردی سازی امر به 
معروف و نهی از منکر در تعلیم و تربیت دانش آموزان بیان می نمایند: نهادینه شدن و اشاعه امر به معروف 
و نهی از منکر در تعلیم و تربیت،  مستلزم شناخت کامل مصادیق معروف و منکر، شرایط و مراتب آن ها 
به شرایط اقتصادی، اجتماعی،  فرهنگی و روانی  با توجه  از همه مهم تر گزینش روش های مناسب  و 

دانش آموزان است. 
در هزاره   دانایی و در دنیای دانایی  محوری،  در عصری که تولید و عرضه  اطالعات، دانش و دانایی 
و  مختلف  دانش های  آموزش   چگونگی  است،   جوامع  بشری   جانبه  همه  توسعه  و  انسان  تعالی  ابزار 
فرایند  در  بحث  مورد  مهم  موضوعات  از  پرورش  آموزش  و  مخاطب  به شهروندان   عملی  مهارت های 
توسعه  و تعالی شهروند و تربیت و پرورش یادگیرنده ی  مادام العمر با صفات انسان متعالی و عبد صالح 
است)هارلن،  1375(. در این عصر جهانی شدن که در هر لحظه   آن از هر دری، بری می رسد،  شهروندان 
جامعه  جهانی و به ویژه اعضای امت اسالمی، به عنوان پرچمداران تعالی انسان و مدعیان توسعه همه 
جانبه سالم و پایدار جامعه انسانی، بیش از آموختن و یادگرفتن هرچیز،  به آموختن چگونه آموختن نیاز 

دارند. 
در آموزش  دانش های مختلف در آموزشگاه و دیگر محیط های آموزشی دو مدل بانکی و کارخانه ای 
مؤثر  و  فعال  الگوی  آموزش   و  درس دادن  غیرفعال  و  سنتی   روش های  بر  ترتیب  به  که  هستند  مطرح  
یاددهی- یادگیری  منطبق  هستند. از آن جائی که در دنیای متعالی تعلیم  و تربیت،  همیشه این شعار برای 
یادگیری  فعال،   یاددهی-  به سمت  گام  تبیین وضع  موجود،  یک  و  با شناخت  که:  دارد  معلمین وجود 
بنابراین برای معلم  هزاره،  مهم این است که خصوصیات، محاسن  و معایب هر مدل و الگوی آموزشی 
را به  خوبی بشناسد و سعی کند در هر موقعیت و شرایط آموزشی که قرار دارد با شناخت مخاطب و 
بهترین و  توانایی های حرفه ای و تخصصی  خود و...  امکانات و  نیازها و استعدادهای  او،   توانایی ها، 
مؤثرترین مدل و الگوی آموزشی را انتخاب  نماید،  در زیر دو مدل  آموزشی ممکن در فرآیند تعلیم  و تربیت  

دانش آموزان به تصویر کشیده  شده اند. 
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اکتشاف و تولید دانایی فرایند اکتشاف وتولیددانایی فعالیت های اولیه
در مدل  تدریس الف،  دانش  دین و زندگی مثاًلً سواد شناختن و مهارت های اجرایی امر به معروف و 
نهی از منکر،  هم چون پول)سپرده ی  بانکی( به حافظه  دانش آموز سپرده  می شود. در این  الگوی  تدریس 
به کارگیری روش هایی هم چون سخنرانی،  توضیح دادن،  روخوانی،   با  آموزگار  با عنوان حافظه  سپاری،  
زندگی  بخش  لذت  و  ارزشمند  دانایی های  و...  حفظ  کردن  تکرارکردن،   خزانه   سؤال،  تهیه    رونویسی،  
شامل آموزه های اصیل دینی را هم چون پول و اشیای  قیمتی به گاوصندوق  حافظه   دانش آموزان  می سپارد 
و حافظه   مخاطبان، هم چون گاوصندوق  بانک به  ذخیره و نگه داری آموزه ها و آموخته های ارائه  شده، 
پرداخته و آن ها را عمومًا بدون درک  و فهم  عمیق  و مؤثر، با تالش زیاد معلم و فراگیر )سپارنده  و گیرنده( 
به حافظه و بایگانی  سپرده،  عمومًا بدون توسعه  و تبدیل و تحول در روز امتحان، باز پس  می دهد. از این 
رو در این مدل آموزشی دانش آموز، منفعل  است. او فقط نگه بان دانایی های دینی و دانش های زندگی،  
درباره  گذشته  مصرف  تاریخ  با  عمومًا  شده  تعریف  و  تعیین  قبل  از  پاسخ های  و  سؤاالت  و  اندیشه ها 
انسان و جامعه انسانی و عمومًا بدون توجه و دیدن مسائل جدید و جاری در زندگی روزمره به ویژه در 
عصر جهانی شدن ابزارها و دانش های فنآوری اطالعات و ارتباطات و تبدیل شدن آن دنیای بزرگ و 
نامتنهای دیروز،  به دهکده ای کوچک و در دسترس همگانی،  است. به این گونه الگوی آموزشی، مدل 

 بانکی  )Banking model(می گوییم)امانی طهرانی،  1379(. 
اما با این  همه،  طرح  پرسش بسیار و اندیشیدن درباره ی  پاسخ آن از جهات مختلف الزم  و ضروری 
آیا گاوصندوق  یا حتی  بانکی می افزایند  بر ارزش سپرده    باگذشت  زمان  بانک ها  آیا گاوصندوق  است: 
 بانک،  ارزش  واقعی سپرده را در طی  زمان حفظ  می کند؟ آیا آن چه در روز بازخواست،  پس داده  می شود 
و  علت ها  و  دارد  فهم  و  درک   گاوصندوق  آیا  دارد!؟  را  سپرده گذاری  نخست  روز  ارزش  واقعی  همان 

چگونگی ها را می فهمد! 
دامنه    بر  می آموزد.  پس دادن،   امتحان  برای  او  است.  پذیرنده    دانش آموز،  الگوی  تدریس،   این  در 
بر  خود  آموخته های  اجرای  صدد  در  و  نمی افزاید  چیزی   تمدن  بشری  و  خود  توانایی های  و  دانایی ها 
نمی آید. زیرا آن ها را نه برای عمل و کاربست در زندگی روزمره، بلکه برای بازنویسی بر برگه امتحانی 
حفظ نموده است. اصواًل نمی داند و نمی تواند چیزی  بیفزاید. او تنها حافظ دانش های منقول،  اندیشه ها، 
تالش ها،  دریافت ها و حتی پرسش های به دست آمده توسط افراد خاصی از مجموعه   بشر است که در 
نتایج  و  می گویند  دانشمند  کالم  یک  در  و  اندیشمند  مکتشف،   جهان گرد،   آن ها  به  کتاب های  قدیمی 

مطالعات و اکتشافات کهن آن ها،  در کتاب های  درسی به دانش آموزان،  آموزش داده  می شود. 
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فراگیر  اختیار  در  اولیه  و  ماده   خام  عنوان  به   علمی،   عملی   فعالیت های  دیگر،  تدریس  الگوی   در 
به  تولید  برای  کارخانه  یک  اجزای  مشابه  دانش آموز،   ذهن  و...  چشم ها  دست ها،  می گیرد.  قرار 
فعالیت پرداخته،  به تغییر و تحول در مواد اولیه  ورودی به کارخانه می پردازند. ماده   خام و اولیه را خود 
جدیدی  فرآورده    متکامل تر،   و  متحول  به صورت  و  پیرایش  می کند  و  آرایش  پردازش  نموده،   می یابد! 
مدل  الگوی  تدریس،   این  به  است.  متفاوت  بسیار  ماده   اولیه  با  فعالیت  فرآورده ی  این  می کند.  تولید 
 کارخانه ای  )Factory modeling(می گوییم)امانی طهرانی،  1379(. در مدل  کارخانه ای، نه دانایی 
 و دانش دین و زندگی سالم فردی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های اصیل دینی، بلکه شرایط،  موقعیت ها 
و فرصت های  مناسب،  متعدد،  متنوع و متناسب یادگیری  توسط عوامل و عناصر مختلف دست اندرکار 
آموزش شهروندان میهن اسالمی،  هم چون کتاب  درسی، ارزشیابی  آموزشی، معلم آموزش دین و اخالق 
حیطه   در  کنجکاوی   به   دانش آموزان  تا  فراهم  می گردد  و...  المپیادها  نمایشگاه ها،   مسابقات،   دینی، 
نمودن  طی  و  نمودن  تمرین  و  فعالیت های  خودخواسته   شخصی  و  تالش ها  دینی،  اخالق  و  دین   علوم 
از  تجربیات دست  اول  و کسب  کارکردن  با  دانش آموز  بپردازند.  دین  علم  در حیطه   علمی  فرآیندهای  
و  مهارت ها  و  نگرش ها  یعنی  دانایی های  اصیل  حیطه    در  دانایی  تولیدی  اکتشافی  فعالیت های  طریق 
دانش های دینی هم چون کنجکاوی در جهان هستی،  بحث  و گفت  و گو،  مجادله و مذاکره و... با تولید 
 )Process دانایی و مهارت،  به کسب نگرش های دین- اخالق آموزی و کسب مهارت های  فرایندی
 )Skillsبا انجام فعالیت های علمی- عملی در مسائل دین واخالق دینی و زندگی فردی و اجتماعی 
و  می خوانند  می شنوند،   که  را  آنچه  ما  دانش آموزان   بدیهی است   .)1391 می پردازد)صاحب زاده،   دینی 
تکرار می کنند را به  خاطر می سپارند! اما آن چه را که کنجکاوی می کنند، پرسش  می کنند، جست وجو  
می کنند، مشاهده  می کنند،  کار می کنند، بحث  می کنند،  تحقیق  می کنند، اطالعات  جمع آوری  می کنند،  
اطالعات جمع آوری  شده را دسته بندی،  تجزیه  و تحلیل  می کنند و از اطالعات اولیه،  دانایی ها جدید 
استنباط می کنند و فکر می کنند،  نظریه  می دهند و از نظریات  خود دفاع  می کنند و دانایی تولید می کنند،  
اما  نمی برند  از تالش های خود،  لذت  و  فراموش  می کنند  به خاطر می سپارند،   را  آن چه  یاد می گیرد!  را 

آن چه را انجام  می دهند، می آموزند و از نتیجه   آن،  لذت  می برند)یغما،  1382(. 
دینی مسئله   آموزه های  بر  مبتنی  زندگی  و  وارزشی  دینی  در حیطه علوم  از مهم ترین سؤاالت   یکی 
آموزش  مدل  خصوص  در  جدیدی  سؤال  اینک  بیایید  است.  یکدیگر  با  شهروندان  متقابل  ارتباط 
آموزه های دینی و اخالقی و طراحی و اجرای زندگی مبتنی بر آموزه های مذهبی را طرح نمائیم. مهم ترین 
عامل حیات  چیست؟  مهم ترین عامل  حیات،  آب نیست! هوا، هم نیست! پول، هم نیست! سالمتی، هم 

مدل بسط یابنده ای برای آموزش اثربخش؛ امر به معروف و...
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از  لذت بردن  لذت بردن )Pleasure( است!  که مهم ترین عامل حیات،  معتقدند  روانشناسان  نیست!  
آب  خوردن! لذت  بردن از پول  داشتن و پول  خرج کردن،  لذت  بردن از ]...[. مشخص  است که باالترین 
و اساسی ترین وظیفه   نظام  تعلیم  و تربیت  در امر آموزش  و پرورش  مخاطبین،  آن  است که طوری برنامه  
 آموزشی  درس  دین و زندگی را طراحی و تدوین  نماید و معلم طوری به آموزش  درس دین و اخالق دینی و 
زندگی دینی در کالس  درس  بپردازد که دانش آموزانش از آموزش  آن ها و یادگیری  آن ها و حضور در کالس 
 درس  دین و زندگی و تالش برای آموختن  دانش ها،  مهارت ها،  ارزش ها،  هنجارها،  رفتارها و معیارهای 

دینی، لذت  ببرد. 
نقل  تربیت  جهانی  تعلیم  و  رتبه   عرصه    فیلسوف  عالی  پیاژه)1712. 1787(،  ژان  از  که  همان طور 
شد که او میگوید: بزرگ ترین خطا در آموزش  و پرورش این است که دانش آموزان را از لذت یادگرفتن 
محروم می سازد. این گفته برای معلم دین و اخالق دینی و زندگی ارزشی به این  معناست که آموزش  و 
پرورش خطاهای  متعدد و متنوع و البته اثرگذار در امر تعلیم  و تربیت   مخاطبان خود مرتکب می شود. در 
این میان بزرگ ترین خطا، کشتن حس خدادادی و زنده  سازنده و زنده  نگه  دارنده  تمامی مخلوقات زمین 
به ویژه  ابنای  بشر،  یعنی حس  لذت  بردن از کنجکاوی کردن،  پرسش پرسیدن،  گشتن و البته عمومًا به 
 نتیجه نرسیدن و بازهم کنجکاوی کردن،  گشتن دوباره و دوباره و پرسش  پرسیدن دقیق تر، گسترش یابنده 

و متعدد و تالش های بیشتر برای یافتن دانایی است)گالسر،  1380(. 
به طور کلی در آموزش محتواهای   مختلف  قصدشده از جمله آموزش مسائل دین واخالق دینی و 
زندگی مبتنی ب آموزه های دینی در نظام های تعلیم  و تربیت جهانی،  روی کردهای چهارگانه  شامل  رویکرد 
رویکرد   )Discovery Approach(،اکتشافی رویکرد   )Transmission Approach(،انتقالی
فرآیندی  )Process Approach(و رویکرد تعاملی )Interacted Approach(مطرح است)رئوف،  
و  ظرائف  به  توجه  با  ارزشی  زندگی  و  اخالق  و  دین  درس  آموزش  است  بهتر  همواره  البته   .)1383
پیچیدگی های مقوالت ارزشی به ویژه در عصر حاضر و اهداف  آموزشی مترتبط بر آن با رویکردی ترکیبی 

صورت  پذیرد تا آموزش به صورت یادگیری  فعال و اثر بخش به مخاطبین ارائه  گردد. 
امروزه در عصر دانایی  محوری و تالش برای پرورش و تولید شهروند  هزاره،  در آموزش  و پرورش 
از  را  پرورش  آموزش   و  نحوی  به  که  است  این  بر  تأکید  ایران،   پرورش  آموزش   و  در  آن  تبع  به  و  دنیا 
سمت آموزش   و پرورش انفعالی و یادگیری  انفعالی )Passive Learning(به سمت آموزش   و پرورش 
مقابل  در  و  یادگیری  فعال  و  پرورش  و  آموزش  یادگیری  فعال )Active Learning(ببریم.  و  فعال 
آن آموزش و پرورش انفعالی و غیرفعال دو موضوع دیرینه  آموزشی   و پرورشی اند. با در نظرگرفتن این 
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اصل که در هر شرایطی یاددهی- یادگیری فعال بر یاددهی- یادگیری انفعالی ترجیح دارد)امانی طهرانی،  
آموزشی  شرایط  هر  در  معلم  یعنی  است.  انعطاف پذیر  روی کردی  فعال،  یادگیری  به  رویکرد   .)1379
و با هر امکانات آموزشی که قرار دارد، باید کوشش  کند تا دانش آموزان را تا آن جا که ممکن  است در 
پیرامون زندگی خود،  مشارکت  دهد.  از موضوعات  تولید مفاهیم علمی  فعالیت های  یادگیری کشف و 
اگر معلم می تواند به طور غیرمستقیم از طریق فعالیت هایی  یادگیری،  دانش آموز ان را به مفاهیمی برساند 
بسیار خوب است که این کار را انجام  داده و به طور مستقیم آن مفاهیم را به آن ها نگوید. در هر حال 
وقتی که معلم مفهومی را مستقیمًا به دانش آموز می گوید،  لذت کارکردن و از همه مهم تر لذت  یادگیری 
را از او سلب  می کند. پیاژه  می گوید: گفتن،  آموزش دادن نیست)پیاژه،  1367(. از این  رو وظیفه   اساسی 
فرآیند آموزش  و پرورش در سطح  عمومی امکانات و اسباب خدمات رسانی آموزشی و پرورشی خود و 
به ویژه نقش  معلم در کالس  درس آن  است که فرصت ها، موقعیت ها و شرایط متعدد،  متناسب و متنوع 
نگاه  با  دانش آموزان  تا  نماید  مدیریت  را  موقعیت های  یادگیری  و  فرصت ها  آن  و  نماید  فراهم  آموزشی 
گوی  گفت  و  بحث  و  گروهی،   و  فردی  مطالعه ی     ،)Psychomotor( دست ورزی  کارکردن،   کردن، 
 New( دست  اول  تجربیات  کسب  با  و...  نظر  حیطه  مورد  در  دانایان  مباحثات   در  شرکت  گروهی،  
ببرند.  لذت  یادگیری  فعالیت های  و  یادگیری  از  پرداخته،  یادگیری  به  فعاالنه  به طور   )Experiments
در این صورت رسالت   آموزش  و پرورش از ارائه  دهنده     دانایی های تولید شده از قبل، که احتمااًل تاریخ 
به  به فراهم  کننده  فرصت های پرسش گری،  حرکت برای رسیدن  از آن ها گذشته  است!   مصرف برخی 
تشریح   و  دهنده  توضیح   صوت  بودن،  ضبط   از  معلم  رسالت   و  نقش  و  یادگیری  دانایی،  تولید  دانایی،  
کننده   یافته ها،  اکتشافات و نظرات  پیرامون مسائل زندگی فردی و اجتماعی و... در کالس،  به مدیریت  
دانایی  فعالیت های یاددهی و مدیریت  دانایی محور فعالیت های  یادگیری دانش آموزان تغییر می کند. مراد 
مفاهیم،  تولید  در  فعالیت های خود  با  نحوی  به   یادگیرنده  که  است  یادگیری  نوع  آن  فعال،  یادگیری   از 
یادگیری نکاتی  این  توانائی های قصدشده مشارکت داشته  باشد)امانی طهرانی، 1379(. در  دانائی ها و 
هم چون مشارکت  یادگیرنده،  تولید مفاهیم ،  راه های تولید دانایی،  راه های تقویت و ارتقای میزان فعالیت ها 
و مشارکت  یادگیرنده و فعالیت های  آموزشی علمی  و عملی متنوع و خودساخته ی  یادگیرنده و... مهم 

است)ونتلینگ،  1383(. 
در یادگیری  انفعالی و غیرفعال ،  مفاهیم  و دانایی های دینی و اخالقی و زندگی ارزی فردی و اجتماعی 
به صورت از پیش تعیین  شده و آماده  شده در قالب های مشخص شده عمومًا حفظی در اختیار مخاطب 
برای یادگیری  قرار می گیرد. در این شیوه از دیدگاه آموزش  و پرورش،  فرصت و هزینه های کافی برای 

مدل بسط یابنده ای برای آموزش اثربخش؛ امر به معروف و...
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فعالیت های یادگیری دانش آموزان وجود ندارد دانش آموز،  لوح  سفیدی است که هر چیزی را می توان بر 
ذهن او نوشت. در این فرآیند،  آموزش  و پرورش ارائه  کننده  اندیشه ها،  مطالعات و تجربیات، تألیفات و 
دانایی های  دیگران است و دانش آموز پذیرنده ی بی کم  و کاست آن  چیزهایی است که دستگاه آموزش  و 
پرورش از طریق کتاب درسی، معلم،  برنامه های آموزشی و فوق برنامه، کتاب های کمک درسی و... به 

او ارائه می دهد. 
در اندیشه ها و روش های  سنتی تدریس علم دین و ارزش ها و هنجارهای دینی هر شهروند در جامعه،  
فرآوردههای  اندیشه ها،  این  در  است،  دیگران  تولیدات  و  پذیرنده    اندیشه ها  تنها  و  منفعل  دانش آموز، 
 یادگیری مهم  است و هرچه حجم این فرآورده ها بیشتر باشد،  موفقیت  آموزشی بیشتر تعیین  می شود. در 
این شیوه توضیح دادن، روخوانی و گوش دادن به سخنرانی ها و توضیحات  معلم بیشترین وقت  کالس و 

آموزش را به خود اختصاص  می دهد)لین فلیر، 1379(. 
اما در یاددهی– یادگیری  فعال،  فرآوردههای یادگیری به تنهایی مهم  نیستند. در این رویکرد، فرآیند 
انجام  با  دانش آموزان  که  این است  مهم،   یعنی  است.  فرآوردههای  یادگیری  از  مهم تر  بسیار  یادگیری 
دانائی ها،   یعنی  ارزشی  و  دینی  فرآوردههای  آن  به  خودشان  یادگیری،  متنوع  و  مختلف  فعالیت های 
توانایی ها و نگرش های ارزشمند برای تعالی فردی و سعادتمندی زندگی اجتماعی دست  یابند. به این 
ترتیب ضمن آنکه دانش آموزان مفاهیم، دانایی  ها و مهارت ها و نگرش های دینی و ارزشی را کشف و باز 

تولید می کنند و کسب  می کنند به آن ها راه یادگیری را هم یاد می دهیم)گالسر،  1380(. 
در روش های سنتی  تدریس و آموزش علوم دین و اخالق دینی و زندگی مبتنی بر آموزه های دینی،  
چه در نظام کهن و مکتب خانه ای تعلیم  و تربیت و چه در نظام جدید آموزش  و پرورش آموزشگاهی،  
فلسفه بافی  و  آن ها  در  اندیشه های  دیگران، اصطالحًا موشکافی  توضیح دادن  و   )Lecture( سخنرانی
بیشترین کاربرد را دارد. چون آموزش  و پرورش می خواهد بیشترین وقت را به ارائه و انتقال محض  دانش  
دین اختصاص  دهد. این در حالی است که در گفته ها و نظرات فالسفه   تعلیم و تربیت هم چون ژان  ژاک 
 روسو )1778. 1712( آمده  است که: معلم  خوب کسی نیست که در کمترین زمان،  بیشترین چیزها را 
یاد می دهد. بلکه معلم  خوب کسی است که شوق به آموختن و فهمیدن را در دانش آموزان برمی انگیزد. 
زیرا رسالت و مسئولیت آموزش و پرورش گردآوری و انباشت اطالعات نیست بلکه مسئولیت و رسالت 
آن،  برانگیختن شوق به اندیشیدن و فهمیدن است. از این رو در روی کردهای  جدید یاددهی- یادگیری،  
بیشترین  نقش یادگیری را فعالیت دانش آموزان در فرآیندهای  متنوع و متخلف محیطی تشکیل  داده،  نقش 
 معلم از یاددهنده به فراهم کننده  و مدیریت دانایی محور فعالیت های  یادگیری دانش آموزان تغییر کرده، 
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کسب  جهت  در  دانش آموزان  یادگیری  فعالیت های  تسهیل کننده   فعالیت های  آموزشی،  مدیریت  با  او 
شهودی  و تولید دانایی در حیطه   علوم دین و زندگی را به  عهده دارد. این در حالی است که معلم در کالس 
 سنتی،  دانش آموز ان را تشویق  می کند که مرتب  بنشینند. منظم و ساکت  باشند. باهم صحبت  نکنند و 
گوش کنند. نکات  مهم  درس را یادداشت کنند. پاسخ  سؤاالت متعدد تشریحی  و تستی گنجانده شده در 
کتاب درسی و سایر کتاب هاب تست و آزمون را بیابند و درس را خوب حفظ  کنند. اما در کالس های 
هم  بحث کردن،   با  نظریه دادن،   سؤال  پرسیدن،  اندیشیدن،   مجاز  فرصت های   دانش آموز ان  برای  فعال، 
در گروه کارکردن، با هم صحبت کردن و حتی فرصت های متعدد و همگانی برای مجادله  ئذ خصوص 
مسائلدینی و چگونگی اجرای آن ها در شرایط فعلی جامعه و... دعوای علمی،  باهم کارکردن و با هم 

یادگرفتن و... را باید فراهم  نمود)یونسکو،  1360(. 
در روند سنتی تدریس دین و ارزش های دینی در مدارس ظاهرًا مدرن  امروزی، دانش آموزان بیشتر 
به جای اینکه درس دین و زندگی دینی را  بیاموزند،  دانش دین و زندگی دینی و ارزش های دینی و اخالقی 
 را می شنوند و دانش دینی و ارزش های دینی و اخالقی  می خوانند. درس دین و زندگی دینی و ارزش های 
تعیین  پیش  از  به خاطر سپردن مطالب و مفاهیم  و  نوشتن  به  معنای خواندن،  دینی و اخالقی  خواندن 
شده ای  است که به وسیله  گوش دادن به گفتار معلم در کالس یا از طریق حفظ کردن مطالب چاپ  شده در 
کتاب های  درسی حاصل می یابد. پیاژه می گوید: خواندن، آموختن نیست! در مقابل،  دانش دین و سواد 
دینی و دانستن ارزش های دینی و اخالقی آموختن به  معنای انجام فعالیت های  شخصی،  کنجکاوی،  
مشاهدات،  پرسش   پرسیدن،  بحث کردن،  مواجه  شدن با سؤاالت فکری و چالش برانگیز و قرارگرفتن 
در موقعیت های  واقعی تفکر و تعمق در دین و مسائل زندگی دینی و ارزش های دینی و اخالقی است،  
به دانش دین و زندگی دینی و ارزش های دینی و اخالقی دست  این مسیر  هرچند که ممکن است در 
نیابد اما به دانایی های دین و زندگی دینی و ارزش های دینی و اخالقی یعنی مشاهده در جهان  هستی،  
پرسش  پرسیدن، جمع آوری  اطالعات،  مهارت بحث  کردن و استدالل  کردن،  گوش  کردن و حرف  زدن 
و تشریح  کردن،  نظریه  دادن، قبول  کردن و رد کردن و... مهارت های ارزشی برای زندگی اجتماعی هم 
چون احترام گذاشتن به قوانین و رعیات قوانین حاکم و جاری در زندگی روزمره،  برقراری ارتباط سالم،  
اجتماعی  زندگی  در  و...  ونظافت،   نظم  رعایت  مسئولیت،   احساس  وظیفه،   انجام  کردن،  کنجکاوی 

دست  می یابند)ونتلینگ، 1383(. 
یادگیری  نوع  و  آموزش  وضعیت  معلم،  که  است  این  مهم  شهروندان،   تعالی   و  توسعه  مسیر  در 
دانش آموزان را بررسی  کند و تعیین کند که با توجه به شرایط و امکانات و نوع  آموزش و... در کجای  این 

مدل بسط یابنده ای برای آموزش اثربخش؛ امر به معروف و...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د3062

جل

مسیر به سوی یادگیری  فعال قرار دارد. آن گاه با مطالعه،  کسب  شناخت و توان مندی های جدید یک  قدم 
به سوی آموزش   و پرورش  فعال و اجرای برنامه های  آموزشی مبتنی بر فعالیت های  یادگیری  دانش آموزان 

در مسیر یاددهی- یادگیری و یادگیری  فعال گام  بردارد)یونسکو، 1360(. 
از  آموزشگاهی  محدوده   فعالیت های  به  بخشیدن  وسعت  برای  متعالی  رویکرد های  این  از  یکی 
چهاردیواری مرتفع کتاب خانه،  کارگاه کامپیوتر،  آزمایشگاه و... آموزشگاه ها به آموزشگاه بسط یابنده 
و گسترده جهان آفرینش در تمامی مناطق اجتماعی در انتخاب،  تدوین و سامان دهی محتوای  آموزشی 
و ارائه   آموزش ها و پرورش های قصدشده به مخاطبین با توجه به تنوع روزافزون زمینه های آموزشی  و 
پرورشی قبل از ورود به تحصیالت رسمی در خانه و خانواده  و یا از طریق جامعه و رسانه های اجتماعی 
اجتماعی مخاطبین،  و  نیازهای فردی  و  امکانات  توانائی ها،   استعدادها،   تریبون های عمومی و...،  و 
و  اقوام  زیاد  تنوع  با  آن  تبع  به  و  زیاد  وسعت  با  پرورشی  و  آموزشی  سیستم  با  کشورهایی  در  ویژه  به 
یا  فرهنگ های  دانش آموزی مخاطب دستگاه رسمی تعلیم و تربیت در جامعه،  رویکرد موضوع  محور 
زمینه محور )Thematic approach to teaching( شامل انتخاب موضوع ها،  زمینه ها و محورهایی 
برای یادگیری که امکان تلفیق تجربه های متفاوت یادگیری را فراهم کند )صاحب زاده،  1391( در آموزش و 
پرورش دانش ها، مهارت ها و نگرش های علمی قصدشده به مخاطبین متنوع خواهان تعالی و ترقی است 
تا از این طریق، در انجام رسالت رفیع و ماموریت خطیر و وظیفه عظیم انسان سازی خود با هدف ایجاد 
فرصت ها و موقعیت های متعدد،  متنوع،  متناسب و مؤثر انجام فعالیت های یادگیری آموزشی و پرورشی 
برای مخاطبین خود،  در تربیت و پرورش انسان متعالی و شهروند دارای سواد علمی- تکنولوژیک و 

یادگیرنده   مادام العمر)امانی طهرانی،  1379(، مؤید و موفق بوده باشد. 
این مهم از طریق یادگیری های مشترک،  توجه به مهارت های  تفکر ارزشی و مهارت های  زندگی،  کار 
و فن آوری به عنوان مباحث بین رشته ای میسر گشته،  هنگامی که قرار است موضوع و یا هدفی خاص 
دانش آموز  و مطلوب  ارائه می شود، خواسته  دانش آموز،   به  آنچه  اگر  آموزش  دهیم،  دانش آموزان،   به  را 
بوده و در رشد و تعالی فردی و پیشرفت اجتماعی اومؤثر باشد و دانش آموزان بتوانند برای آنچه به آن ها 
آموزش داده  می شود،  کاربرد، دلیل و معنایی در محیط  اطراف بیابند، آموزش و یادگیری آن موضوع و 
هدف قصدشده بسیار راحت تر صورت می گیرد. در هر حال آموزش نمی تواند در خأل اتفاق افتد )پیاژه،  
1367(، آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آنچه به مخاطب می آموزد دلیل و جایی در زندگی 
 روزمره وی پیدا کند. دانش دین و زندگی دینی و ارزش های دینی و اخالقی شامل محتوا،  موضوع ها و 
مفاهیمی است که می تواند به زندگی فردی و محیط زندگی اجتماعی یادگیرنده انتقال داده شود. این شیوه 
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کار از ایده هایی که مفاهیم و موضوعات را در موقعیت های واقعی آن ها به کار می گیرد،  استفاده می کند و 
می تواند موجب شکوفایی استعدادهای خداددادی و بالندگی دانش آموزان در ابعاد مختلف زندگی فردی 
و اجتماعی به ویژه در حوزه وسیع و مؤثر دانش دین و مهارت های زندگی دینی و ارزش های دینی و 

اخالقی شود. 
مراد از تم )محور یادگیری( هر موضوع یاددهی- یادگیری که دسِت کم 4 خصوصیت زیر را داشته 

باشد، می تواند یک تم برای یادگیری مخاطبین باشد)امانی طهرانی،  1379(. 
مورد خواسته،  عالقه و توجه دانش آموزان باشد. 

محور  که  است  این  است،  دانش آموزان  وعالقه  خواسته  مورد  محور  و  موضوع  تم،   اینکه  از  مراد 
دانش آموزان،   صورت  این  در  باشد.  دانش آموزان  عالقه  مورد  علمی  موضوعات  و  مسائل  از  یادگیری 
خود موضوع یادگیری را انتخاب نموده،  خود با عالقه و انگیزه،  به انجام فعالیت های یادگیری در ابعاد 
مختلف آموزشی و پرورشی پرداخته،  فرآیند آموزش دانش آموز محور و فعالیت  مدار گشته، دانش آموز،  
خود مرکز و محور فعالیت های  یادگیری بوده، با انگیزه و عالقه به دنبال یادگیری است)عابدی،  1381(. 
در این فرایند دانش آموز، به دانش جویی کنجکاو، جست وجوگر،  مشاهده  کننده،  محقق،  فعال،  یابنده، 
تولید کننده،  پرسش گر،  نظریه پرداز،  تفسیر کننده و... تبدیل شده، عالوه بر آن که دانش ها،  مهارت ها 
و نگرش های متعدد و متنوع یادگیری را در محیط های متنوع یادگیری، یاد می گیرد، در عین حال یاد 
می  گیرد که چگونه یاد بگیرد  )یونسکو، 1379(. محصول فعالیت یادگیری، پرورش شهروند یادگیرنده 
یادگیری های  یادگیری  برای  نیاز  مورد  شایستگی های  دارای  که  است   )1375 )هارلن،   العمری  مادام 
جدید، است. در رویکرد تماتیک،  تم )محور اصلی یادگیری( را یاد گیرنده،  تعیین می کند. بدیهی است 
که این موضوعی کی از مسائل مهم زندگی روزمره دانش آموز که دانش آموز در زندگی روزمره خود با آن 

ارتباط دارد و آن را می خواهد بشناسد،  است. 
و  نیاز  مورد  شرایط  و  امکانات  فرصت ها،   فراهم  نمودن  پرورش  و  آموزش  نقش  رویکرد،  این  در 
مناسب برای فعالیت های یادگیری و وظیفه معلم، فراهم  نمودن فرصت ها و موقعیت های مناسب،  متعدد 
و متنوع برای فعالیت های خودخواسته دانش آموزان در مسیر یادگیری است تا دانستنی ها،  مهارت ها و 
نگرش های قصدشده)هارلن،  1375( در نظام تعلیم و تربیت کشور را،  خود پیدا کنند و کسب نمایند و 

از این طریق،  یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرند)امانی طهرانی،  1379(. 
قابلیت  عمق بخشی داشته باشد. 

مراد از قابلیت  عمق بخشی داشتن،  قابلیت ادامه بحث و یادگیری محور یادگیری در سال های آتی 

مدل بسط یابنده ای برای آموزش اثربخش؛ امر به معروف و...
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یعنی  و جامعه   شهروندی است.  دانش آموز  امکانات  و  توانائی ها و خواسته  با رشد  متناسب  تحصیلی 
رشد  با  که  ناپذیراست  پایان  و  یابنده  بسط  و جالب،  متنوع،  جذاب  و  عمیق  چنان  آن  یادگیری  محور 
دانش آموز، خانواده ،  جامعه  محلی و جهانی در ابعاد مختلف فکری- ذهنی و امکانات مادی و مطالعاتی 
یادگیرانه همچون توسعه  سواد خانواده  و جامعه،  ایجاد نیازهای جدید یادگیری برای شهروندان و توسعه  
روزافزون،  نرم و شتابان فناوری اطالعات  و ارتباطات در هزاره   دانایی  محوری و رشد امکانات آموزشی  و 
پرورشی در اختیار نهاد آموزش و پرورش همچون کتاب خانه ها،  معلمین متخصص،  تکنولوژی  آموزشی 

و... قابلیت مطالعه،  تحقیق و یادگیری داشته باشد. 
ابعاد  توانائی های رشدی ذهنی- جسمی و فکر- تعقلی دانش آموزان در  با افزایش  در این صورت 
مختلف فردی،  خانوادگی و اجتماعی و حتی تکنولوژیکی،  نه تنها از ارزش تم کاسته  نشده،  بلکه اعماق 
پس  می گیرد.  قرار  توانایی  و  دانایی  جست وجوگر  اختیار  در  یادگیری  برای  متنوع  آن  ابعاد  از   بیشتری 
فرایند یاددهی- یادگیری با پایان آموزش در کالس درس و با پایان سال تحصیلی در آموزش و پرورش،  
آن گونه که فعاًل سنت جاری و اغلب مدارس و دانش آموزان و خانواده های دانش آموزی است،  نه تنها 
متوقف  نشده و پایان ناپذیر جلوه نموده،  اعماق بیشتری برای یادگیری  مادام العمر و در نتیجه رشد و تعالی 

همیشگی در اختیار دانش آموز و دانش جو و جامعه انسانی قرار می گیرد. 
ارتباطات بیرونی با موضوعات یادگیری متعدد داشته باشد. 

و  ارتباط  متعددی  مسائل  و  موضوعات  با  یادگیری  محور  که  است  آن  بیرون،   ارتباطات  از  مراد 
به همراه داشته  فایده متفاوت می تواند  بیرونی متعدد دسِت کم دو  ارتباط  این  باشد.  همبستگی داشته 

باشد. 
در دنیای  هزاره،  امروزه،  نهاد آموزش  و پرورش،  آموزشگاه،  کالس  درس و معلم، با یک گروه همگن - 

از دانش آموزان با توانایی ها، خواسته ها و نیازها،  استعدادها و امکانات یکسان و برابر،  روبه رو نیست. 
بلکه دنیای امروز، دنیای  تنوع، تکثر و گوناگونی در ابعاد مختلف آن از جمله، خواسته ها و توانایی های 
دانش آموزان،  معلمین و آموزشگاه ها و فراتر از آن توسعه  روزافزون،  شتابان و درهم  تنیده   تکنولوژی های 
 ارتباطی و توسعه   گستره  تکنولوژی های  آموزشی  و پرورشی در سطح جهانی )یونسکو،  1360( بوده،  الزم 
است برنامه های   دینی و اخالقی و ارزشی قصدشده در نهاد  آموزش  و پرورش برای ارائه به مخاطبین، به 
گونه ای تدوین و سامان دهی و اجرا گردد که بتواند پاسخ گوی  تنوع و تکثر در عناصر مختلف در دستگاه 
آموزش و پرورش باشد)گالسر،  1380(. در این صورت هرچه ارتباطات  بیرونی محور یادگیری بیشتر 
باشد یعنی محور یادگیری با موضوعات  متعدد و متنوع بیشتری در محدوده ای فراتر از محدوده   مطالعاتی 
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علم مورد نظر و حیطه های متنوع متأثر از آن و تأثیرگذار بر آن،  در ارتباط بوده و بتوان آن را از ابعاد مختلف 
و متنوع مورد مطالعه و کنکاش و یادگیری واگرا قرار داد،  از آن جهت که شرکت کنندگان در فعالیت های 
دانش آموزان  برای  متناسب  و  متعدد  فرصت های  هستند،   متکثر  و  متعدد  متفاوت،   متنوع،  یادگیری، 
مختلف با نیازها، توانائی ها،  امکانات و خواسته های مختلف ومتنوع یادگیری فراهم می گردد)ونتلینگ،  
انتخاب موضوع یادگیری و انجام  به  نیاز و امکانات خود  انتخاب،  عالقه،   به  تا هر دانش آموز   )1383

فعالیت های  یادگیری در محدوده ای وسیع تر،  متنوع تر،  جذاب تر و مبتال در محیط بپردازد. 
از جهت  دیگر، داشتن تنوع و ارتباطات  بیرونی متعدد،  سبب می شود که موضوع مورد مطالعه   علمی 
و  محض  محدود،   مطالعه   حالت  از  آموزشگاه  یک  و  کالس  یک  دانش آموزان  یا  و  دانش آموز  توسط 
یافته،  دانش آموزان  تکثیر  ابعاد مختلف  یابنده و بسط  یابنده در  به یک مطالعه  واگرا،  گسترش  بسیط، 
ارتباطات بیرونی پدیده  ها و حوادث را با یکدیگر را بهتر، بیشتر و عمیق تر درک نموده،  در پی مطالعه 
و شناسایی حوادث و وقایع از ابعاد مختلف و متنوع گشته، با جست وجوی تأثیر عوامل و متغییرهای 
مختلف در رخ داد یک پدیده ،  خود آن پدیده ،  بهتر مطالعه گشته و درک می گردد. بنابراین در رویکرد 
تماتیک،  همبستگی عمیق بین ارتباطات بیرونی تم موجود است. مراد از این همبستگی،  آن است که 
این  در  نمایند.  تأیید  را  یکدیگر  یادگیری،  محور  مورد  در  موضوعات  مختلف  مطالعه   از  حاصل  نتایج 
صورت ابعاد محور یادگیری از جهات مختلف به طور عمیق مورد مطالعه قرار گرفته و موارد یادگیری 
حاصل از آن،  با تأیید یک دیگر،  به تقویت و تأیید صحت و سالمت یادگیری های حاصل از موضوعات 
مختلف می پردازند)صاحب زاده،  1391(. از این طریق یاددهی- یادگیری مشارکتی  و همیاری با نقش ها 
گستره ی   این  در  می پذیرد.  صورت  شهروندان  تربیت  و  تعلیم  فرآیند  در  خود  مفید  و  مثبت  تأثیرات  و 

آموزشگاهی به وسعت جهان  آفرینش و خلقت خداوند،  یادگیری شامل دو حادثه است:
- یادگیری راه یادگیری،  یعنی دانش آموز با انجام فعالیت های متنوع یادگیری حول محور یادگیری، 
تطابق  پردازی،   نظریه  اطالعات،  آوری  جمع  جستجو،   پرسش،   مشاهده،   شامل  یادگیری  فرآیندهای  
یادگیری  او  این صورت  یاد می گیرد. در  و  نموده  تمرین  را  استخراج و...  استنتاج،   استنباط،   یافته ها،  
دیگر هیچ چیز  )یونسکو، 1379(، پس  یافته   درونی دست  به گنج  و  گرفته است)یغما،  1382(  یاد  را 
در این جهان متنوع،  زاینده، پایان ناپذیر و... برای او یادناگرفتنی نیست. چون یاد دارد که چگونه یاد 

بگیرد)رئوف،  1383(. 
- دانایی حاصل از یادگیری، مراد از دانایی های حاصل از یادگیری، دانش ها،  مهارت ها و نگرش های 
علمی که در مسیر یادگیری برای فرد حاصل  شده است)هارلن،  1375(، نه به صورت تئوری و حفظی، 

مدل بسط یابنده ای برای آموزش اثربخش؛ امر به معروف و...
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بنابراین فراموش  شدنی و عمل  ناکردنی، بلکه به صورت درونی  شده و ذاتی شده،  بسط یابنده و التزام 
آور، به صورت نهادینه در عمل  و رفتار شهروند تا پایان عمر متجلی و متظاهر می گردد. تصویر زیر این 

رویکرد را در فرآیند آموزش و پرورش دانش آموزان به تصویر کشیده است. 

شکل1: نمایش مفهوم رویکرد تماتیک در آموزش و یادگیری آموزشگاهی
در این نمودار مثاًلً موضوع امر به معروف و نهی از منکر را می توان از در بیان توحیدی و نعمت های 
 الهی و...، امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با زندگی فردی،  امر به معروف و نهی از منکر در 
ارتباط با زندگی اجتماع، امر به معروف و نهی از منکر در سالمت روانی- اجتماعی شهروندان جامعه  
و... مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بنابراین،  موضوع امر به معروف و نهی از منکر،  یک تم و محور 
در سنوات مختلف تحصیلی می تواند  دانش آموزان  برای  یابنده و جذاب  متنوع، بسط  یادگیری عمیق، 
باشد. نمودار زیر ارتباطات بیرونی محور یادگیری امر به معروف و نهی از منکر را با موضوعات یادگیری 
مختلف نشان می دهد. هر موضوع یادگیری می تواند توسط یک دانش آموزان انتخاب و یادگیری صورت 

پذیرد. 

 

شکل2: نمایش موضوع امر به معروف و نهی از منکر در آموزش  تماتیک در کالس درس زندگی و 
ارزش های اجتماعی

و  مطرح  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  زمینه   در  یادگیری  موضوع  یک  دانش آموزان  از  هریک 
انتخاب نموده و مطالعه در مورد آن را به عهده می گیرد تا در فرصت مشخص شده و معین به مطالعه،  
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تحقیق و... درباره ی موضوع یادگیری مورد عالقه  خود بپردازد. در این رویکرد،  محور یادگیری توسط 
دانش آموزان مطرح شده،  معلم با تجزیه و تحلیل میزان مفید بودن و مناسب بودن تم معرفی شده،  اعالم 
می نماید که محور یادگیری این جلسات،  )تعداد تقریبی جلسات یادگیری با توجه به بودجه بندی ساالنه 

توسط معلم تعیین می شود.( امر به معروف و نهی از منکر است. 
عالوه بر آن دیگر مفاهیم علمی قصدشده در نظام تعلیم و تربیت جاری هم چون ارزش،  اخالق،  
به عنوان  پادار جامعه و... می توانند  تعالی فردی، توسعه همه جانبه و  اخالق فرد، اخالق اجتماعی، 
محورهای یادگیری در ارتباط با موضوعات مختلف و متنوع مورد عالقه دانش آموزان در محدوده  محور 
امر به معروف و نهی از منکر و فراتر از آن،  به انتخاب خود دانش آموزان مطرح و مطالعه شده و شناخته 

شوند. 
در رویکرد زمینه  محور،  معلم،  آموزش  و یادگیری را در موقعیت ها و محیط های مختلف  و متنوع 
 یادگیری،  اعم از کالس  درس،  حیاط آموزشگاه،  اجتماع انسانی در همین نزدیکی ها،  خانه،  بازار و مغاز 
و... ادامه  می دهد. در این فرایند،  وی مفاهیم را با مثال و مصداق هایی واقعی و عملی از محیط  واقعی 
زندگی روزمره فراگیر ارائه می کند و... چیزهای آشنا و ممکن در دسترس  برای دانش آموز است و در 
نهایت حاصل کار و تعامل دانش آموزان با یک دیگر و با معلم به دانشی می رسد که کودک خود در تعامل 

با محیط زندگیش کسب کرده است. 
هر جلسه دانش آموز یا دانش آموزانی که فرآیند مطالعه آن ها پایان یافته است،  نتایج یادگیری  خود را به 
کالس ارائه می نمایند. به این روش،  اصطالحًا بارش مغزی گفته می شود. در این صورت عالوه بر آن که 
دانش آموزان شرکت کننده در فعالیت های یادگیری آموزشگاهی- کالسی،  یاددهنده می شوند  )یونسکو، 
نیز به همراه سایر اولیای آموزشگاه و دانش آموزان،  خود یاددهنده   یادگیرنده ای)گالسر،   1379(، معلم 
1380( است که دائمًا همراه با شاگردان  خود در حال یادگیری،  رشد و تعالی و دست یابی به سواد علمی- 
تکنولوژیک روز است و خود به عنوان فردی در این نظام متعالی،  در حال تعالی فردی و جمعی است. 
نظام آموزش  و پرورش در حال رشد و بالندگی بوده، در انجام رسالت  خطیر خود،  یعنی آموزش  و پرورش 

 شهروند مسئول،  انسان  متعالی و جامعه   توسعه  یافته مؤید و موفق خواهد گشت)ونتلینگ،  1376(. 
پس از انتخاب رویکرد موضوع  محوری برای ارائه  محتوای  آموزشی و دست یابی به اهداف آموزش  
و پرورش،  معلم در هنگام آموزش  دانش ها،  نگرش ها و مهارت های دینی در حیطه فردی و اجتماعی، 
با طرح سؤاالتی،  هم چون موارد زیر می تواند میزانپای بندی خود را به هدف های  آموزش زمینه محور را 
ارزیابی کنید. بدیهی است هر چه تعداد پاسخ های مثبت بیشتر باشد آموزش های  ارائه شده به مخاطبین 

مدل بسط یابنده ای برای آموزش اثربخش؛ امر به معروف و...
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به رویکرد زمینه  محور،  نزدیک تر است. 
- چقدر مفاهیمی که آموزش می دهم از محیط  زندگی دانش آموز گرفته شده است؟ به عبارتی برای 

وی آشنا است؟ 
- چقدر مثال های  مورد استفاده در آموزش های امروز از زندگی روزمره   دانش آموز گرفته  شده  است؟ 
- چقدر مفاهیم  انتخاب  شده برای ارائه  و آموزش،  براساس دانش  فعلی و تجربیات  زندگی  روزمره  

 دانش آموز بنا نهاده شده است؟ 
که  است  روزمره   زندگی   در  واقعی  حل  مسئله   موقعیت های  شامل  تمرین ها  و  مثال ها   چقدر   -

دانش آموز با آن ها آشناست؟ 
- چقدر مثال ها و تمرین ها،  نگرشی در دانش آموز ایجاد می کند،  برای اینکه بگوید من باید این را 

یاد بگیرم؟ 
و  تجزیه  کرده اند  جمع آوری  که  را  اطالعاتی  تا  می شود  ایجاد  فرصت  دانش آموزان  برای  چقدر   -

تحلیل کنند؟ 
مفید  زمینه های  در  اطالعات  و  مفاهیم  کاربرد  به  را  دانش آموزان  فعالیت های  یادگیری  چقدر   -
و  کاری  محیط های  )مثل  ناآشنا  مکان های  و  )آینده   شغلی(  آینده  تصور  مثل  زندگیشان،  با  مرتبط  و 

کارگاه ها( تشویق می کند؟ 
- چقدر دانش آموزان به  کار در گروه های  تعاملی که گفت وگوهای مهم در آن گروه ها درمی گیرد و 

ایده های  متنوع و فراوان رد و بدل شده و تصمیم گیری می شود،  شرکت می کنند؟ 
- چقدر درس ها و تمرین ها و آزمایش ها،  توان خواندن و نوشتن و سایر مهارت های  ارتباطی  دیگر،  

را در کنار استدالل های  علمی آنان را پرورش می دهد؟ 

نتیجه گیری
از سیاست های نظارتی و کنترلی دین مبین اسالم  به منزله بخشی  از منکر،   به معروف و نهی  امر 
افزایش  در  را  مهمی  و  محوری  نقش  اسالمی،   جامعه  در  جمعی  تعالی  و  عمومی  نظم  برقراری  برای 
دانش فردی و التزام فردی- عمومی به رعایت ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی ایفا می کند. 
تمهید  نهادسازی و  برنامه ریزی،   این ظرفیت،  مستلزم سیاست گذاری،   از  بهره گیری  این مهم و  تحقق 
مقّدمات و شرایط الزم اجرایی از جمله آموزش شهروندان به ویژه از سنین کودکی و نوجوانی در فرایند 
تعلیم و تربیت رسمی از طریق دستگاه آموزش و پرورش است. بدیهی است ایران اسالمی به اقتضاءی 
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ضرورت های ناشی از انقالب اسالمی و تالش در مسیر جامعه سازی منطبق بر فرهنگ اسالمی،  باید به 
صورتی برنامه ریزی شده و ساختاری، اقدامات الزم را در جهت احیاء،  ترویج و بسترسازی عملی برای 
اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در عرصه های مختلف انجام دهد؛ زیرا این فریضه،  عنصر 
مکمل فرایند جامعه پذیری و تعلیم و تربیت دینی به حساب می آید. نظام تعلیم و تربیت که از عوامل و 
کارگزاران مهم آموزش و ترویج و اجرایی دانش ها و جامعه پذیری و اجتماعی شدن شهروندان محسوب 
کلی  به طور  و  و هنجارها  ارزش ها  تقویت  فرهنگ،   انتقال  در  را  بی بدیلی  و  بسیار مهم  نقش  می شود،  
بسترسازی مناسب برای اجرایی شدن این فریضه در سطوح مختلف حیات اجتماعی دانش آموزان ایفا 

می کند. 
با توجه به اینکه فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر نقش تأثیرگذاری در شکل گیری رفتار دینی 
بین دانش آموزان داشته و به عنوان عاملی بازدارنده و تعالی بخش،  مسیر دستیابی به کمال و شکوفایی 
معنوی را هموار می سازد، ضروری است سیاست گذاران و برنامه ریزان درسی در سطوح کالن و معّلمان 
تغییر،   شناسایی،   بر  عالوه  فریضه،   این  اجرای  در  تربیت،   و  تعلیم  نظام  عملیاتی  و  اجرایی  سطح  در 
از  تثبیت )با استفاده  تعمیق و  به  تبلیغ ارزش ها و ضدارزش های عقلی و شرعی،  بیان و  مصداق یابی،  

روش های مستقیم و غیرمستقیم( نیز اهتمام ورزند. 
و اطالعات و هم چنین  دانش  از  که  پیدا می کند  تعالی  و  توسعه  در هزاره   سوم  میالدی جامعه ای 
اثربخشی فعالیت های  افزایش  از راه های  مهارت ها و نگرش های علمی ـ ارزشی بهره مند باشد. یکی 
از  آموزشگاه  فرهنگی   - محیطی  محدوده های  بسط  پرورش،   و  آموزش  دستگاه  یادگیری  یاددهی- 
پرورشی  و  آموزشی  فرآیند  تدوین  و  واقعی هروندان  زندگی  و محیط  آفرینش  به جهان  ساختار سنتی 
قصد شده با رویکرد تماتیک )موضوع محور( است. تم یک موضوع علمی جذاب، قابل  عمق بخشی 
با ارتباطات بیرونی متعدد و تأیید کننده   یکدیگر است که دانش آموزان کالس آن را تعیین می کنند و خود 
ابعاد مختلف آن می پردازند. دستگاه و عناصر مختلف آموزش و پرورش و خانواده  وظیفه  به یادگیری 
امکانات متنوع  نمودن فرصت ها و  آموزشگاه مسئولیت فراهم  یادگیری و معلم،  امکانات  نمودن  فراهم 
و متناسب یادگیری را داشته،  خود همراه دانش آموزان به یادگیری فعال پرداخته، این مجموعه با کسب 
شایستگی یادگیری و رسیدن به ابعادی از عبد صالح و حیات  طیبه، آن گونه که در نظام تعلیم و تربیت 
اسالمی تعریف شده  است،  کتاب سفید آموزش و یادگیری دین وارزش ها و هنجارها و رفتارهای صحیح 
دینی را با صحت و سالمت نوشته و تدوین می نمایند. با در نظرگرفتن اینکه، معنا و مفهوم درس دادن 
مترادف با تالش زیاد برای یاد دادن،  یاد دادن  اجباری و یاد گرفتن  بدون  درک  و فهم است و آموزش  دادن 

مدل بسط یابنده ای برای آموزش اثربخش؛ امر به معروف و...
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به معنای فراهم  نمودن شرایط و فرصت هایی برای انجام فعالیت های  یادگیرانه    دانش آموزان،  تولید دانایی 
و در نتیجه یاددهی- یادگیری  فعال است،  دو رویکرد کلی آموزش سنتی و غیرفعال و رویکرد فعال با 
عنوان مدل های آموزشی بانکی و کارخانه ای در آموزش مسائل و موضوعات دینی و ارزش های هنجاریی 
جامعه دینی، در آموزش  موضوع ارزشمند فردی- اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر در میان معلمین 

این درس می تواند جاری باشد. 
در رویکرد سنتی تدریس   و آموزش موضوعات و مسائل و ارزش ها و هنجارهای دینی و اخالقی،  
برنامه   پائین طراحی و اجرا می شود.  به  باال  از  و  پرورش  آموزش  و  بسته   برنامه ی  آموزشی در سیستم 
 آموزشی عمدتًا بر دانش محض تأکید دارد. منبع   آموزشی اصواًل کتاب  درسی است. وسایل  آموزش عمدتًا 
در کتاب  درسی خالصه  می شود. در برنامه   آموزشی، استفاده از رسانه های آموزشی واقعی و حقیقی و 
طبیعی چندان مطرح نبوده،  حداکثر بر استفاده از تخته و گچ که امروزه جای خود را به وسایل تسریع کننده  
سخنرانی ها و توضیحات کتبی معلم یعنی ماژیک و وایت برد داده اند،  تأکید می شود. دانش آموزان به طور 
انفرادی کار می کنند. معلم،  محور فعالیت های آموزشی است. معلم  انفرادی آموزش  می بینند و به طور 
و  تعیین  شده  قبل  از  مخاطبین  نیاز  مورد  آموزشی  محتوای   است.  فعالیت های  یادگیری  تعیین کننده  
برای همه  شهروندان با شرایط متفاوت و متنوع،  توانایی های متفاوت و نیازمندی های  متفاوت،  یکسان 
است. سخنرانی،  بیشترین و ساده ترین روش  تدریس در این رویکرد آموزشی است. دانش آموز منفعل،  
گوش کننده و پذیرنده    آموزش های ارائه شده  است. تکرار،  تمرین و حل  مسائل یک نواخت و تکراری،  

بیشترین فعالیت  آموزشی دانش آموز در داخل و خارج کالس را تشکیل می دهد. 
در مقابل مشخصه هایی  هم چون اینکه دانش آموز و نیازهای  او تعیین کننده  اهداف  آموزشی است. 
دانش آموز و نیازهای او تعیین کننده   محتوای  آموزشی است. دانش آموز، امکانات و شرایط  او تعیین کننده  
موقعیت های  آموزشی است. دانش آموز، محور فعالیت های   یادگیری  است. بر انجام فعالیت های آموزشی 
کالس،  بیرون  واقعی  و  طبیعی  محیط های  و  درون  کالس  محیط  می شود.  تأکید  گروهی  به صورت 
محیط های  آموزشی متنوع برای یادگیری  دانش آموزان هستند. فرآیند یاددهی– یادگیری بر کسب تجربیات  
دست اول و شهودی دانش آموزان استوار است. بر کسب دانش از طریق پرورش نگرش ها و مهارت ها 
فراهم  با عنوان  بوده، معلم،   اطراف،  کتاب و معلم  ابزار و وسایل محیط  دارد. وسایل  آموزشی،   تأکید 
 کننده،  تسهیل  کننده،  راهنما و مدیریت  فرآیندهای  یادگیری  دانش آموزان ،  از ویژگی های  آموزش  فعال و 
مؤثر موضوعات و مفاهیم ارزشمند و مؤثر دین و اخالق دینی به ویژه ارزش های بسیار اساسی در قوام 

و دوام تعالی جامعه یعنی امر به معروف و نهی از منکر در نظام تعلیم و تربیت شهروندان هزاره است. 
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توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در گرِو باز مهندسِی 
توانمندی هاِی شخصی حرفه اِی معلم در فراینِد تربیِت  معلم 

بهروز صاحب زاده1،  زهره افشاری2

   
چکیده

با شروع قرن بیست  و یکم،  در اوج هزاره ای از چالش ها و نابسامانی های جهانی 
به ویژه در مقوله مسائل و مشکالت اخالقی وسیع در جامعه انسانی،  بحث توانمندی 
با  است.  گردیده  روبه رو  ویژه ای  اهمیت  با  جامعه،   تربیت  تعلیم  و  نظام  اثربخشی  و 
به  عمومًا  که  ارزشی  و  اخالقی  ارتباطی-  مشکالت  و  معضالت  روزافزون  افزایش 
توسعه  برای  جامعه  در  آدمیان  میان  روابط  غیرمسئوالنه  و  نادرست  برقراری  دلیل 
تکنولوژی و تمدن انسانی است و تأثیرات عمیق و همه جانبه آن ها در زندگی فردی و 
اجتماعی شهروندان هزاره،  لزوم توسعه و تعالی مؤثر فعالیت های هدفمند آموزشی  و 
پرورش نظام تعلیم  و تربیت جوامع برای آموزش و پروش شهروند مسئول،  خردمند و 
اخالقی بیش از پیش هویدا می گردد. از این رو الزم است فعالیت های خدمات رسانی 
بهبود  از طریق  بازمهندسی شود که  به گونه ای  در جامعه  پرورش  آموزش  و  دستگاه 
کیفیت فرایندهای آموزشی و پرورشی با بهبود عملکردهای دانشی،  مهارتی و نگرشی 
دانش آموزان،  شرایط مناسب برای تربیت شهروند آرمانی متناسب با مقتضیات زمانه 
آموزش  و  در  باید  دیگر  به  عبارت  گردد.  فراهم  بشری  جامعه  حاضر  عهد  شرایط  و 

1. عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مطهری،  زاهدان
2. کارشناس ارشد فلسفه اخالق
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پرورش بستری فراهم  شود تا مفاهیم اخالق انسانی، مسئولیت پذیری،  ارزش گذاری 
از منکر در میان دانش آموزان  باورهای ارزشی و... همچون امر به معروف و نهی  و 
نهادینه  شود و توسعه پیدا کند تا اینک و در آینده با حفظ سالمت و بقای ارزش های 
اخالق عملی، جامعه ای سالم، توسعه یافته و پایدار داشته باشیم. شرایطی را معلمین 
به  عنوان عرضه  کننده  مستقیم و نهایی فعالیت های آموزشی و پرورشی در آموزشگاه 
ایجاد کنند تا دانش آموزان صالحیت  های  ارزشی زندگی در جامعه  دینی ایران و جامعه 
متحول جهانی را کسب  کنند و بتوانند در قرن  دانایی  محوری،  حضوری خردمندانه، 
موضوعات  جمله  از  آدمی  حیات  مختلف  عرصه های  در  مؤثر  و  سالم  مسئوالنه، 
مختلف،  متنوع و درهم تنیده دین واخالق دینی و ارزش های متعالی انسانی داشته  

باشند. 
 

واژه های کلیدی
از  نهی  و  معروف  به  امر  عملی،   اخالق  دینی،   آموزه های  آموزش  دینی،  واجب 

منکر،  باز مهندسی تربیت ِ معلم، شهرونِد متعالی، تربیت معلم. 
 

 مقدمه
شروع  هزاره   سوم میالدی و قرن  بیست  و یکم با دنیای  متنوع و متضاد تکنولوژی های  مختلف به  
ویژه تکنولوژی شتابان صنعتی- کشاورزی،  چالش های  جدیدی فرآروی تربیت اخالقی و ارزشی در 
جوامع  مختلف را ایجاد نمود. ما در دوران خاصی قرار گرفته ایم که در آن،  ویژگی های  جدیدی نسبت  به  
گذشته در حال ظهور است. پویایی هر نظام تربیتی در این است که اصول،  روش  ها و کارکردهای  خود 
را از حالت ایستا خارج  کند و بتواند خواسته  هایش را متناسب با دگرگونی های  محیطی،  شاداب و زنده 
نگه  دارد)سرکار آرانی،  1378(؛ در غیر این صورت،  محکوم به گرفتاری در روزمرگی  های  بیهوده و بی  

سرانجام و در نهایت با اضمحالل  تدریجی، رو به نابودی خواهد بود)بهرام پور،  1383(. 
آن  از  که  است  نتایج چیزی  قرن  حاضر، ظهور  مهم ترین خصیصه   شاید  و  مهم ترین وجه چالش 
ابعاد مختلف زندگی فردی واجتماعی بشر دیده می شود.  به عنوان  سرعت و شتاب صنعتی شدن در 
تنیدگی  درهم  و  در بحث سرعت، شتاب  مقوله ای  به عنوان  و چالش  آفرین  انقالب صنعتی  بارز  وجه 
و  واقعیت  ها  که  معنا  این  به   ،)1368 است)امینی،   خصیصه  ساخت  زدایی  آن  اخالقی،   تربیت  برای 
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به آن ها،  سامان داده   با نظر  مفاهیم متقابل، هم چون ممنوع،  مجاز و... که تربیت اخالقی - ارزشی 
می شوند)مصباح یزدی، 1373(، تقابل خود را از دست  می دهند. شکسته  شدن  مرز ها و ساخت  های  
تقابلی مذکور،  برای مباحث اخالقی و ارزشی بسیار مهم  است)کریمی،  1374(؛ تربیت دینی و اخالقی 
به یک معنا، تعیین مرز ها و مأنوس کردن افراد با آن هاست. واژه های باید و نباید یا واژه  های ممنوع و 
مجاز کلید واژه  های تربیت دینی و  اخالقی و ارزشی  اند)مصباح یزدی،  1373(. از جهتی اگر باورداریم 
عمدتًا  تحوالت  این  که  قبول کرد  باید  هستند،   توسعه  و  تحول  تغییر،   حال  در  دائمًا  جوامع  بشری  که 
آرانی،  1378(. در  از دگرگونی هایی است که در نظام  ارزشی آن جامعه صورت  می پذیرد)سرکار  ناشی 
چنین جوامعی نیازهای  افراد نیز پیچیده می گردند،  برای ارضای این نیازها، آدمی به دانش ها،  علوم  و 
فنون پیچیده و جدید نیاز پیدا می کند و کسب این علوم )دانش ها( و فنون )مهارت ها - عمل کردها( 
و ارزش ها )نگرش ها( تنها در سایه   آموزش  و بهره گیری از روش های مختلف  آموزشی توسط معلمین 
صورت  می پذیرد. از این رو نقش آموزش  و پرورش در ارتباط با آموزش دین و تدریس آموززه های دینی 
و اخالقیات  و باورهای  ارزشی از آنجا که تربیت دینی و اخالقی مفید تمامی جنبه های زندگی فردی و 
اجتماعی  آدمی را  در بر می گیرد و تحت تأثیر قرار می دهد و باعث جهت  دار و هدفمند شدن نگرش  های 
وجود شناختی و هستی شناختی آدمی شود به گونه ای که آدمیان در عمل و در صحنه  زندگی  واقعی از فواید 
و ثمرات آن بهره مند می شوند)کریمی،  1374(، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وظایف عملی فردی 
را که تحت تربیت قرار می گیرد، مشخص نموده و به مربی کمک می نماید تا مناسب ترین شیوه را به اجرا 

بگذارد )احمدی،  1387(. 
انتظار اثربخشی  از تربیت دینی و اخالقی و التزامی دینی همچون فریضه واجب شرعی امر به معروف 
و نهی از منکر در قرن بیست  و یکم،  مستلزم آن است که تربیت دینی و اخالقی شهروندان به  صورتی 
پرورش کشور  آموزش  و  نظام  در  تربیت  تعلیم  و  امر  ویژه متخصصان  به  و  برنامه  ریزان جامعه  توسط 
تعریف  و تبیین گردد و محتوای  آموزشی ارائه  شده به دانش آموزان و سایر گروه های شهروندی به  گونه   ای  
طراحی  و تدوین   شود و به  شیوه  و روش هایی توسط معلمین )پیاژه،  1367( و دیگر گروه های آموزش  
دهنده به مخاطبین ارائه گردد که نه تنها تربیت  شدگان این فرآیند پیچیده، توان مقاومت در برابر چالش  
های هزاره را داشته  باشد بلکه به شهروندان جامعه   جهانی توانمندی هایی برای رشد دینی و توسعه و 
تعالی  اخالقی  و ارزشی را عطا نماید. از این رو، هم باید خصیصه های چالش  آفرین این روزگار مورد 
واکاوی قرار گیرد)بهرام پور،  1383( و هم خصایص تربیت دینی و ارزشی به ویژه در حیطه فرائض دینی 

همچون امر به معروف و نهی از منکر،  با نظر به  آن،  مورد تحلیل  و بررسی قرار گیرد. 

توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در...
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بحث و گفتگو
و  است  دوران  این  طبیعی  فرزند  )سکوالریسم(  دنیاگرایی  که  پذیرفته اند  برخی  وز،   امر  دنیای  در 
ارزش ها و اخالق کم کم رنگ و بوی خود را از دست خواهد داد. اما این داوری،  زمانی درست است که 
تربیت دینی و ارزشی،  خود را با ساختارهای عادی و جاری در جامعه  تنظیم کرده  باشد و تربیت دینی 
را با تعریف  مرزها و ایجاد قرنطینه هایی  برای دورکردن افراد از محیط های  نامطلوب و قراردادن آن ها در 
محدوده امور مجاز آشکار سازد. تلقی های  گوناگونی درباره مرز وجود دارد که تنها یکی از آن ها در انگاره   
مرز قرنطینه ای و تربیت  گلخانه ای جلوه گر شده  است. اّما در صورتی که تربیت دینی و ارزشی شهروندان 
بتواند به  صورت پویا، رشد یابنده و تعالی  بخش، خود را برای شرایط جدید و حضور مؤثر در آن ها مهیا 

سازد، دلیلی بر زوال تعالی شهروندی وجود نخواهد داشت. 
تصور غالب از مفهوم  تربیت ایجاد تغییرات  مطلوب در نسل  جدید است. اما این تصور،  تربیت را از 
شبه  تربیت متمایز نمی سازد)امینی،  1368(. مفهوم  تربیت تنها به ایجاد رفتارها، حاالت و افکار معینی 
در افراد،  محدود نمی شود،  بلکه مالحظه های  روشی،  یعنی شکل ایجاد آن ها نیز در مفهوم  تربیت ملحوظ 
و مؤثر است. دست  کم می توان سه مورد بارز برای شبه تربیت ذکر کرد: عادت،  تلقین و تحمیل. چنان  که 

عادت بر تکرار،  تلقین بر هیبت گوینده   آن و تحمیل بر زور استوار است)کریمی،  1374(. 
آیا مراد از تربیت دینی و ارزشی این است که ما در کالس های درس برای شاگردان  مان، قصه های 
دینی و اخالقی- ارزشی بیان کنیم و دین ودرس دی و زندگی دینی و اخالق و ارزش های اخالقی را 
تعریف کنیم که چنین و چنان است؟ و در قصه ها و اوراق افسانه ای تاریخ چنین آمده است که ]...[؟ یا 
اینکه باید دین و ارزش های دینی و اخالقی را به آن ها به گونه ای آموزش دهیم که به عنوان یک اعتقاد 
الزامات دین و دستورات و  به  التزام عملی  به یک معنا،  باشد و  آن ها  باور، همیشه وهمه جا همراه  و 
ارزش های دینی در ذهن و فکر آن ها به صورتی نقش بندد که آن ها شهروندانی متخلق به اخالق متعالی 
و ارزش های عملی دینی شوند؟ اگر معنای دوم مقصود است،  آیا آموزش  ارزش های دینی و التزام های 
اخالقی و مسئولیت های اجتماعی- فردی به شهروندان در کالس های سنتی درس توسط آموزشگران 
به  وسیله  سخنرانی،  توضیح دادن،  روایت تاریخ،  قصه سرایی و... سبب کشف و دریافت و شهود دانش 
ارزش مداری مردمان   و  دیندار شدن  و  دینی  فرائض  از  آموخته شده  آموزه های  به  التزام عملی  و  دینی 
هزاره  در  اخالقی  و  ارزشی   – دینی  الزامات  و  هنجارها  و  دین  آموزش  با  کار  این  آیا  اساسًا  و  می شود 
سوم، با ساختارهایی که آن را به دهکده ای کوچک و در هم تنیده،  متأثر از رسانه ها و ارتباطات و دنیای 

دیجیتال)مهرمحمدی،  صمدی،  1382(، سازگار است و نتیجه  می دهد؟ 
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در تعریف و توصیف ایمان،  به هرچیزی از جمله سواد دینی و التزام عملی به فرائض دینی و ارزشی،  
باید در سه حوزه   شناختی، عاطفی و عملی، اثرهای خود را بگذارد تا جمع این  ها را ایمان بنامیم)امینی،  
1368(. یعنی ایمان باید هم مؤلفه  فکری - اعتقادی داشته  باشد و هم باید عاطفی و احساسی باشد 
و هم باید عملی و رفتاری باشد. فردی متخلق به ارزش های دینی و ملبس به ارزش های عملی دین در 
زندی روزمره فردی خود و زندگی اجتماعی خود است که این ها را با هم داشته  باشد. هر کدام از آن ها 
ضعیف باشد، مشکل ایجاد می شود. عاطفه )اخالق - ارزش( و رفتار )مهارت - عمل کرد( به تعبیر 
زیبای روایت »االیمان معرفه بالقلب و اقرار باللسان و العمل باالرکان« شناختی است و می تواند همراه 
یبا و  با مسائل عاطفی و زبان و عمل باشد)مصباح یزدی، 1373(. جامعه شهروندان ملبس به لباس ز
برازنده دین و الزامات دینی و اخالق و ارزش های اخالقی،  صحت و سالمت بیش تری دارند)کریمی،  

 .)1374
علمای علم دین،  مفهوم دین و التزام عملی به احکام دینی و ارزش های اخالق را مختص به یک 
رابطه ویژه میان یک فرد انسان و خدا نمی دانند بلکه دین و ارزش ها و الزامات دینی رابطه ای است بین 
انسان،  خدا و تمامی مخلوقات خداوند در جهان آفرینش، از جمله رابطه بین انسان با انسان در جامعه 
بشری. آموختن دانش دین و رعایت دین و حفظ ارزش های دینی در تمامی ابعاد و در تمامی مراحل 
زندگی فردی و اجتماعی مردمان،  سالمت  زندگی ما و سایر اجزا و عناصر جامعه بشریی در ارتباط با ما 
را حفظ و تأمین  می کند)امینی،  1368(. اگر دین مدار و ارش مدار خوبی  باشیم،  در این دنیای فانی هم،  

به ما خیلی خوش می گذرد)مصباح یزدی، 1373(. 
  شناخت مفهوم تربیت دینی  منوط به شناخت معنای دو کلمه تربیت  و دین است. از این  رو،  الزم 
است  به معانی این دو واژه اشاره شود: واژه  تربیت  در لغت، به معنای پرورانیدن یا پرورش دادن - یعنی 
به فعلیت  رساندن نیروهای بالقوه)دهخدا،  1375( آمده  است. اما در اصطالح،  تعاریف متعددی از آن 
ارائه شده  است. این تعاریف در عین تعدد، همگی در این جهت توافق دارند که تربیت،  فرایندی است 
که نتیجه اش تغییر رفتار فرد، اعم از رفتارهای ظاهری و رفتارهای درونی و باطنی و کسب هنجارهای 
مورد قبول می باشد)نقیب زاده، 1365(. با توجه به این مطلب،  اواًل،  حصول چنین چیزی نمی تواند دفعی 
باشد. ثانیًا،  متربی نیز باید استعدادهای الزم را برای تربیت پذیری دارا باشد. اما عالوه براین،  پرورش  
واقعی در صورتی محقق  می شود که جریان تربیت  بر اساس فطرت و سرشت متربی انجام  گیرد. واژه  
دین  نیز شامل مجموعه  اصول و قواعد و ارزش های انسانی - فطری است که از سوی  خداوند سبحان 
به انسان داده  شده  است. به  عبارت  دیگر،  دین شامل گزاره های  توصیفی  و تجویزی آسمانی است که سه 
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عنصر اساسی دارد: 
و  دینی  احکام  و  دین  دینی، شناختن  ارزشمندی  و  دین  مداری  در  مؤثر  نخستین  عنصر  شناخت: 
ارزش های دینی و علم به اصول و قواعد دین است)امینی،  1368(. یعنی شهروند در جستجوی دانش و 
ارزش های دینی باید بسیاری از گزاره های دینی را از طریق استدالل فطری و یا اقامه ادله و براهین عقلی 
پی جویی و دریافت نماید. مانند توصیف این که مسئولیت پذیری خوب است. دروغ بد است. امر به 
معروف و نهی از منکر سبب سالمت و نجات جامعه از دروغ گویی و فساد و... می شود)مصباح یزدی،  
1373( و... از گزاره های توصیفی مربوط به مسائل دینی است که یک شهروند در حال دریافت تربیت 
دینی باید آن ها را آموزش ببیندو آن ها را بداند. آنچه در این زمینه قابل توجه است اینکه در باب شناخت 
آموزه ها و گزاره های دینی،  نباید به ظن و گمان قناعت کرد. زیرا خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه 

اسراء: 32می فرماید: "ال تقف ما لیس لک به علم" بلکه باید با عمل،  به علم و یقین رسید. 
ایمان: عنصر دوم در دین و التزام عملی به ارزش ها و الزامات دینی، التزام قلبی انسان به باورها و 
و  ارزش ها  وا  به دین  قلبی نسبت   اعتقاد  به کسی که  دینی است)امینی،  1368(.  ارزش های  و  اصول 
الزامات دینی نداشته باشد،  فرد متدین ودین مدار گفته  نمی شود. ریشه تمام ارزش های دینی،  ایمان به 
آموزه ها و گزاره های  آسمانی است و این ایمان مبتنی بر معرفت و شناخت است،  به گونه ای که هر چه 
معرفت آدمی از دین و دستورات دینی و الزامات و ارزش های دینی بیشتر و کامل تر باشد، آن ایمان نیز 
بارورتر خواهد بود. البته علم و شناخت  شرط کافی برای ایمان نیست، بلکه شرط الزم آن است و عنصر 
اراده و گرایش باطنی به التزام قلبی نسبت  به باورهای دینی جزء اخیر ایمان را تشکیل می دهد)کریمی،  

 .)1374
ایمان به دین و ارزشمندی دین و رعایت ارزش های دینی توسط فرد در  به این مطلب که  با توجه 
ارتباطات مختلف با خود، خدا،  خلق و مخلوق،  یک عمل قلبی و علمی کامال اختیاری است که فرد پس 
از شناخت الزم و به دور از فشارهای بیرونی یا اصول دینی را پذیرا می شود و یا آن را انکار می کند)کریمی،  
1374(. در مورد انتخابی بودن ایمان،  شواهد فراوانی از آیات قرآن وجود دارد. از جمله این که خداوند 
تبارک وتعالی درسوره مبارکه  انسان،  در آیه شماره  4 می فرماید: انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا 

در سوره  مبارکه  بقره: در آیه  مبارکه شماره 256 می فرماید: " ال اکراه فی الدین  " 
عمل: عنصر سوم دین، عمل به گزاره های تجویزی و احکام دینی است)امینی،  1368(. یعنی آنچه 
نیز آشکار سازد. در سوره  مبارکه   ایمان  دارد،  در مرحله   عمل  به آن  از باورهای دینی می داند و  را فرد 
یونس، در آیه   معزز شماره 10، خداوند متعالی می فرمایند: آمنوا و عملوا الصالحات . در آیه مکرم شماره 
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129 در سوره  مبارکه  نحل خداوند تبارک و تعالی می فرمایند: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن 
فلنحیینه حیوه طیبه")مصباح یزدی،  1373(. 

و  دین    معیارهای   و  دینی  ارزش های  مفهوم  شناخت  به  نیاز  ارزشی  و  دینی  تربیت  رابطه   بررسی 
افعالی  به  و  است  فعل  اختیاری  صفات  اخالقی   و  دینی  ارزش های  و  دارد.  دین  دو  آن  میان  نسبت 
 دینی گفته  می شود که قابل اتصاف به خوب و بد باشد و بر اساس بایدها و نبایدها انجام  گیرد)مصباح 
یزدی، 1373(. ویژگی دیگر فعل  دینی - ارزشی آن است که مطلوبیت  بالغیر دارد و همه ارزش آن به 
دلیل نتیجه ای است که با انجام آن کار عاید انسان می شود. مانند انجام کارهای شایسته از قبیل امر به 
معروف و نهی از منکر،  راست گویی، خیر اندیشی،  وفای به عهد،  امانت داری و... که به دلیل ذات 
خوب بودن آن ها،  صورت می گیرد. از سوی  دیگر،  در یک جامعه معتقد دینی و ارزشی بایدها و نبایدهای 
دینی - ارزشی مبتنی بر اصول و قواعد بنیادین دینی هستند. بایدها و نبایدهای دینی و اخالقی از نظر 
اسالم،  بر معیار اندیشه  ها و باورهای مسلم اسالمی قابل تبیین است. یعنی هر کس نخست  باید اصول 
از  ناشی  به ارزش  های  دینی و اخالقی  به آن ها ملتزم شود،  سپس  و عقاید اسالمی را بشناسد و قلبا 
اخالق عملی،  و  دین  دانش  نسبت  بین  این اساس،   بر  آن عمل  نماید)مهرمحمدی،  صمدی،  1382(. 
نسبت بین عام و خاص مطلق است. به این معنا که حوزه   دین اعم از دایره   اخالق است. زیرا بخشی 
از گزاره های  دینی که عبارت از اندیشه  های  بنیادین دین می باشد،  خارج از معیارهای  اخالقی است. 
اما گزاره های اخالقی تمامًا داخل در قلمرو دین است. در نتیجه،  تربیت دینی نیز اعم از تربیت اخالقی 
از  فراگیرتر  اعتقادی، رفتاری و عاطفی،   از  اعم  تمام جنبه ها،   دینی در  تربیت  است)کریمی،  1374(. 
تربیت اخالقی – ارزشی شهروندی و این بخش از تربیت،  زیر مجموعه آن قرار می گیرد که همان تربیت 
 اسالمی است)امینی،  1368( و مهم ترین وظیفه  مربیان کودک و نوجوان،  اعم از والدین و معلم، این 
است که متربی را در محیط خانه و مدرسه در سه بعد شناخت و ایمان در حوزه   دینی و در بعد عمل به 
بایدها و نبایدها در قلمرو اخالق دینی پرورش  دهند. شروع تربیت دینی بهتر است از محور شناخت 
 باشد تا با اعطای  بینش به متربی نسبت  به مفاهیم و ارزش های دینی در وی انگیزه ایجاد کند تا خود با 
گرایش قلبی به سوی عمل دینی رود. به عنوان مثال،  به جای دستور به راست گویی یا مسئولیت پذیری 
و یا مراقبت و نگهداری از زبان برای دروغ نگفتن و... که در این رابطه،  نوعی راست گویی و مسئولیت 
پذیری محسوب می شود،  ارزش،  نتیجه و پاداش آن را به متربی ارائه شود. تحقق این موضوع پیش از 
همه،  بسته به این است که مربی از نظر ارزشی و دینی، شرایط الزم را برای تربیت دارا باشد تا بتواند 

دیگران را درست تربیت نماید)دبی،  1374(. 
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بسیاری معتقدند که در جهان  کنونی،  رفتار انسانی در قالب فن آوری رفتار و مهندسی ژنتیک شکل 
می گیرد، زندگی دینی و ارزشی و اخالقی بشر در اثر تزلزل نظام های ارزشی و انحالل مبانی مقدسات 
و  مکانیکی  اندیشه های  شده،   گرفته  وی  از  ارزشی  و  دینی  عقاید  پایدارترین  گرفته،   قرار  تهدید  مورد 
عاریتی جایگزین آن گردیده و انسان با بحران های گوناگون درونی و بیرونی مواجه شده که مهم تر از همه 
بحران معرفت دینی و ارزشی و اخالقی و بدتر از آن،  بحران تربیت دینی و اخالقی و ارزشی شهروندان 
در مدارس و توسط سایر نهادهای دست اندر کار آموزش و پرورش شهروندان از جمله رسانه های صوتی 
و به ویژه تصویری و دیجیتالی عمومی و رسمی است)مهرمحمدی،  صمدی،  1382(. تنها راه فرار از این 
بحران ها روی آوردن عمیق و عاشقانه به خویشتن خویش،  فطرت  اصیل و احساس درونی حقیقت جوی 
الهی است که در نهاد آدمی به ودیعه نهاده شده است. به عبارت دیگر،  راه خروج از بحران های زندگی 

کنونی بازگشت  به فطرت و دین فطری- ارزشی است که خداوند آدمی را بر آن آفریده است. 
تربیت دین در مقام اجرا، به دو شکل رسمی و غیررسمی در قالب نهادهای آموزشی  رسمی، خانه و 
جامعه انجام  می گیرد )مهرمحمدی،  صمدی،  1382( و هرکدام نقش اساسی در سعادتمندی و رستگاری  

فرد دارد. 
- تربیت دینی  رسمی: منظور از تربیت دینی  – ارزشی رسمی این است که تربیت دینی با برنامه ریزی 
از پیش تنظیم  شده به وسیله   افراد خاصی در نهادهای آموزشی رسمیی دایر در سطح جامعه  مدون و 
انجام  شود. محیط  مدرسه جایی است که شخصیت دینی و اخالقی و ارزشی فرد پس از خانواده  در آن 
شکل می گیرد. مدرسه   ابتدایی بیش از دیگر نهادهای آموزشی در تربیت دینی و اخالقی و ارزشی متربی 
القا شود،   ارائه و  او  به  از زندگی،  گیرنده  است و عمومًا هر چه  این مرحله  مؤثر است. زیرا متربی در 
نه تنها معلم و مربی در تربیت دانش آموز مؤثرند)پرداخت  چی،  1381(،  می پذیرد. در محیط مدرسه،  
بلکه سایر کارمندان و مسئوالن و حتی ویژگی ها واختصاصات فضای آموزشی نیز بر ابعاد تربیتی او تأثیر 
می گذارند. از این رو در این فرایند دو نهاد خانه و مدرسه مکمل یکدیگرند،  برهم تأثیر متقابل دارند و 
هر یک نقش خاصی در تربیت کودک ایفا می کند)فتحی آذر،  1382( برای دست  یابی به تربیت  مطلوب 
و به ویژه تربیت دینی و اخالقی - ارزشی  مطلوب)مصباح یزدی، 1373(، به خصوص در دنیای امروز 
ارائه ناهنجاری های اخالقی - ارزشی به  با چهره های رنگانگ و زاینده ارزش های دینی و اخالقی و 
صورت ارزش ها و هنجاری مقبول به جامعه  هدف،  همکاری و هماهنگی دو نهاد خانه و مدرسه ضروری 
از  عملی   اخالق  و  ارزشی   – دینی  تکمیل  آموخته های   بر  عالوه  مدرسه   .)1381 است)پرداخت  چی،  
محیط  خانواده ،  می تواند آموزش های  تازه ای در زمینه های ارزش های الزامی  دینی با شیوه های  جدید به 
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وی ارائه  دهد)بهرام پور،  1383(. 
- تربیت دینی – ارزشی غیر رسمی: این نوع از تربیت  دینی در قالب دو نهاد خانه و جامعه بدون 
طرح و برنامه پیشین انجام  می گیرد. پس از خانه و مدرسه،  جامعه ای که کودک در آن زندگی می کند به  
عنوان یک عامل مؤثر در تربیت دینی – ارزشی شهروندان ایفای نقش می کند. زیرا کودک تمامی آداب و 
رسوم اجتماعی و بیش تر نگرش های دینی و ارزشی و اخالقی خود را،  از اجتماع و ابزارهای اجتماعی 
که در آن زندگی می کند،  فرا می گیرد)کریمی،  1374(. اگرچه در زمینه   تربیت دینی و ارزشی و اخالقی 
کودک در جامعه،  طرح و برنامه ریزی قبلی پیش بینی نمی شود)نقیب زاده، 1365(، ولی آنچه در جامعه 
می گذرد، اعم از فرهنگ  عمومی مردم،  روابط  اجتماعی، مسائل سیاسی و برداشت های  دینی،  بدون 
یزدی،   تأثیر می گذارد)مصباح  متربی  ارزشی  و اخالقی-  دینی  تربیت  متنوع  و  ابعاد مختلف  بر  شک،  
1373(. به عنوان مثال اگر فضای  حاکم بر اجتماع و محل زندگی فضای  هنجار شکن و نابود کننده 
به عهد،  بی مسئولیتی  ناروا،  عدم وفای  الزامات دینی، مثاًلً دروغگویی،  عهد شکنی، نگاه  ارزش ها و 
و... در آن عادی و معمولی جلوه نماید،  کودکی که در چنین جامعه ای پرورش  می یابد به احتمال بسیار 
قوی، هنجارشکنی رفتارهای صحیح و ارزشی و اخالقی ملهم از آموزه های دین و انسانی برای او هنجار 
جلوه خواهد نمود به  عکس، در جوامع دین هنجاری- ارزشی که هریک از اعضای جامعه در پی ایفای 
گاهانه نقش و مسئولیت خود در برابر خدا، خلق و خلقت است افراد صالح و متعهد به  خردمندانه و آ
ارزش های دینی و انسانی و اخالقی پرورش می یابند. در هر حال کودکان  امر وز،  که در آغوش  خانواده  و 
مدرسه پرورش می یابند،  شهروندان،  مربیان، مجریان و قانون گذاران  آینده خواهند بود)کریمی،  1374(. 
اگر نسل امروز با هنجارها و برنامه های  خردمندانه و صحیح آموزشی و پرورشی تربیت  و پرورش یابند،  

اجتماع  آینده به یقین،  صالح و در حال توسعه و تعالی روزافزون یافته  خواهد بود)بهرام پور،  1383(. 
باید دانش هایی را که موجب شکوفاشدن قدرت  تفکر  به قول سقراط  فیلسوف، آموزش  و پرورش 
گاهی به راستی،   و خردورزی انسان می شود در اختیار وی قرار دهد. سقراط حکیم براین باور بود که آ
اصلی  نهادهای  از  یکی  عنوان  به   پرورش  و  آموزش   این  رو  از  می آورد.  پی   در  را  راستی  به  عمل کردن 
الزم  مهارت های  تقویت  و  ایجاد  ارائه،   چون   )1381 مهمی)پرداخت چی،   کارکردهای  با  جامعه  هر 
دارای   معلمانی   ویژه   به   منابع  انسانی  به  دیگر  سازمان   هر  از   بیش  زندگی  مسئوالنه شهروندی،   برای 
که  شده  است  تأیید  باور  این  کنونی  شرایط  در  زیرا  دارد.  تخصصی  برتر  نیاز  و  شغلی  توانمندی های 
تربیت در هر کشوری  تعلیم  و  نظام های  پرورشی  آموزشی  و  فعالیت های  و  برنامه ها  یا شکست  توفیق 
آن  در  جاری  تربیت  و  تعلیم   فرآیندهای  نظام  و  کشور  آن  حرفه ای  معلمان   - توانمندی های  شغلی  به 

توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در...
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و  به غآیات  به  عبارت دیگر، مهم ترین وسیله  رسیدن جامعه  آذر،  1382(.  جامعه بستگی  دارد)فتحی 
پایدار جامعه   انسانی به ویژه در مقوله  هدف های آموزشی  و پرورشی در تعالی انسان و توسعه سالم و 
تربیت و آموزش دینی و ارزش ها و هنجارها و الزامات دینی، معلم توانا است. توفیق برنامه   نظام  آموزشی 
برخوردار  از صالحیت های شغلی و حرفه ای الزم  دارد که  به وجود معلمانی بستگی  در هر جامعه ای 

باشند)لورین،  1377(. 
و  با شناخت صحیح  ارزش گرا  ایران   نظام  اسالمی در سرزمین  برنامه ریزان عالی  رتبه   و  مسئولین 
دقیق از تربیت دینی اخالقی ارزشی به برنامه ریزی برای ارائه  آموزه های اصیل و انسان ساز دینی و ارزشی 
اخالقی در سطح جامعه   عطشان  ایرانی توسط دستگاه های مختلف تعلیمی و تربیتی فعال در جامعه به 
ویژه دستگاه آموزش و پرورش پرداخته، اسناد و قوانین و دستورالعمل های متعدد در این مورد تنظیم 
و ابالغ نموده اند با این همه در ارائه خدمات گوناگون آموزشی  و پرورشی در نظام تعلیم  و تربیت به هر 
شکل و هدفی که انجام گیرد، خصوصًاً با توجه به شرایط  خاص مخاطبان در جامعه  در حال  گذار ایرانی،  
توانمندی های تخصصی،  شغلی و حرفه ای معلمین عامل اصلی موفقیت طرح ها و آموزش های قصدشده 
که  آن چنان  ایرانی،  دانش آموزان  که  می دهد  نشان  متعدد  مشاهدات  و  بررسی ها  است)پیاژه،  1367(. 
با اخالق و مفاهیم ارزشی و سرنوشت ساز دین و اخالق  بایسته  یک شهروند متعالی است  شایسته و 
الهام از  با  فطری آشنائی نداشته و آموزش  و پرورش در تربیت دینی و اخالقی  و ارزشی دانش آموزان 
آموزه های فطری دین موفقیت های چندانی  نداشته )بهرام پور،  1383(، به نظر می رسد مهم ترین عامل و 
دلیل عدم موفقیت های بنیادین آموزش  و پرورش در این مقوله،  معلم و توانمندی های شغلی و حرفه ای 
معلمین )لورین،  1377( به ویژه معلمین  و مربیان  آموزش دین و زندگی دینی و تربیت اخالقی - ارزشی 

در مدارس کشور است. 
آموزگار از طریق شخصیت  معنوی و مقام علمی )پیاژه،  1367( و روحانی و هم چنین صالحیت های 
متنوع و به روز علمی و خرد و دانش، مهارت و فنون معلمی  خود می تواند در تربیت و پرورش نوباوگان 
جامعه – آینده سازان میهن اسالمی – کوشا باشد و به این مهم نائل آید. در این میان میزان دانش و مهارت 
تخصصی مربیان و میزان آشنائی آن ها با روش ها و فنون  تدریس و توانائی در کاربرد انواع آن ها در حین 
آموزش های آموزشگاهی نقش به  سزائی در موفقیت های آموزشی معلم دارد)پرداخت  چی،  1381(.  از 
آنان در اهداف و مفاهیم علمی  تربیت  این رو توان علمی معلمین و میزان آشنایی و مهارت های عملی 
روش های  از  بهره گیری  و  تدریس  روش های نوین  به  دست یابی  و  آشنائی  اخالقی،   و  ارزشی  و  دینی 
فعال یاددهی - یادگیری،  میزان شناخت  و تسلط معلم بر روش های ارزشیابی و اندازه گیری آموخته های 
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آموزش های   )1374 مخاطبین)شریعتمداری،   روانی  روحی  و  خصوصیات   شناخت  و  دانش آموزان 
گوناگون  ابعاد  در  آموزشی  انتظارات   تحقق  و  اهداف  پیشرفت  در  اساسی  و  مهم  امور  و...  مدرسه ای 
فرآیند یاددهی - یادگیری به ویژه بخش خطیر و سرنوشت ساز تربیت دینی و اخالقی - ارزشی مخاطبین 
معلم هستند]  و در کالس درس  آموزشگاهی  یادگیری  یاددهی-  فعالیت های  در  فعال  و  کننده  شرکت 

)فتحی آذر،  1382(. 
بر طبق نظر مدلی)1982( برخورداری از دانش و مهارت های مختلف با نام شایستگی یا صالحیت  
تلقی  می شود)بیانی،  1379(. لذا  به عنوان عملکرد معلم  معلم و کاربرد دانش و مهارت های ضروری 
برای شناخت اثربخشی معلم باید پیوندی بین شایستگی معلم و عملکرد وی و تحقق اهداف  آموزشی 
یباترین اصالح و بازسازی در آموزش  و پرورش در صورتی که  برقرار نمود)لورین،  1377(. در نهایت ز
معلم به تعداد کافی و با کیفیت  مطلوب در اختیار نباشد،  با شکست روبرو خواهد شد)پیاژه،  1367(. 
ارزشی معلم ،  دانش ها،  نگرش ها و عمل  پژوهش های متعدد نشان می دهد که خصوصیات اخالقی- 
کردهای محیطی و شیوه های  ارائه   مطالب به  وسیله ی  وی در محیط آموزشگاه به مخاطبین، عامل مهمی 

در رشد علمی و اخالقی - ارزشی و.. دانش آموزان  است)سیف، 1371(.             
آن چه مربوط به زمینه   دانش،  تحصیالت و تجربه است،  قدرت  تخصص نامیده  می شود که در متون 
مدیریتی ناشی از تصور حاصل از دارا بودن روش مناسب،  تجربه و تخصص است. در تطبیق با حرفه  
 معلمی،  قدرت  تخصص عبارتست از توانائی علمی و قابلیت های الزم برای ارائه و انتقال اهداف آموزشی 
تخصص  بر  متکی  در کالس،  معلم  مشروع   قدرت   از  مهمی  بسیار  بخش  دانش آموزان.  به  قصد شده 
 اوست)بیانی،  1379(. تخصص هر معلم محصول آمیزش دو عامل اصلی است. عامل  نخست،  تسلط 
بر دانش مورد نظر برای آموزش و ارائه به مخاطبین است که باید بیاموزد.  عامل  دوم، برخورداری از 
دانش ها، توانائی ها و مهارت هایی است که آموزش  و ارائه   این دانش به مخاطبین را به شیوه های  رضایت 
انتقال  توانائی  و  آذر،  1382(. تخصص،  قلب قدرت  معلم است  و مؤثر ممکن می سازد)فتحی  بخش 
دانش به دانش آموزان مکمل تخصص معلم است)شریعتمداری،  1374(. به این ترتیب بررسی دو مسئله  
 مهم که می تواند در تربیت دینی و اخالقی- ارزشی پایدار و درونی کردن  مفاهیم  اعتقادی  شهروندان از 

طریق فعالیت های  هدف گذاری  شده   آموزشگاهی بسیار تأثیرگذار باشد عبارتند از:

روش های آموزش  دین و ارائه و اجرای تربیت دینی و ارزشی 
دنیای امروز و فردای آموزش  و پرورش هرچه که قصد شده  باشد،  دنیای توسعه آموزشی، ملهم از 

توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در...
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تکنولوژی آموزشی و متأثر از آن است. تنها یک معلم به عنوان تکنولوژیست آموزشی می تواند با ارائه  
هرچه بهتر و مؤثرتر آموزه های قصدشده به مخاطبین در تحقق اهداف کلی نظام تعلیم  و تربیت جامعه،  
نقش نهایی و مؤثر را ایفا نماید. در این مقوله الزم است به مباحثی هم چون آشنائی معلمین  و مربیان  
آموزش دینی و ارزشی و تربیت  اخالقی با مفاهیم  علمی مربوط به روش های تدریس  و آموزش دین و 
ارزش ها و سواد دینی و تربیت دینی و اخالقی- ارزشی و هم چنین میزان مهارت های علمی و عملی 
معلمین)لورین،  1377( دین و زندگی و سایر معلمی دست اندرکار مفاهیم و دانش ها وارزش های دینی در 
حوزه ها و کتاب های مختلف درسی به انش آموازان در استفاده از مهارت های تدریس و الگوهای  فعال 
آموزش )فتحی آذر،  1382( و هم چنین نگرش ها و باورهای معلمین آموزش دین وزندگی دینی و اخالق 
و تربیت اخالقی- ارزشی در رابطه با استفاده از روش های فعال  تدریس و نقش مؤثر خود آنان در تربیت 
ارزشی دانش آموزان پیرامون ارزش ها و هنجارهای مختلف از جمله مسائل التزامی دین همچون امر به 

معروف و نهی از منکر پرداخته شود)دبی، 1374(. 

بهبود توانمندهای علمی و مهارت های حرفه ای  معلمان آموزش  دین و ارزش ها و 
تربیت   دینی و اخالقی. 

یکی  از نارسائی  های  آموزش  ارزش ها و تربیت دینی و اخالقی در مدارس  ما این است که بسیاری 
از معلمین   آموزش دین و درس زندگی و تربیت دینی و  اخالقی می اندیشند و می کوشند که سواد دینی 
و تربیت دینی و  اخالقی- ارزشی دانش آموزان خود، فقط در دانستن مفاهیم و اطالعات درباره دین و 
این سیستم  در  دانش آموز  واقع  در  متجلی   شود)امینی،  1368(.  و  اخالقی  دینی  ارزش های  و  اخالق 
 آموزشی،  بدون اینکه از کنجکاوی ها،  مشاهدات،  مطالعات،  شنیده ها، دیده ها و تفکرات خود نتیجه 
 بگیرد و یا ساده تر بدون اینکه خود بیاندیشد به قول کانت فیلسوف  آلمانی،  تنها اندیشه های دیگران را 
می آموزد. در این سیستم دانش آموزی توانمندتر است که در حفظ اطالعات  دینی و اخالقی - ارزشی،  
بسیار دقیق و کوشا  است بدون اینکه توان استدالل و تعمق و تفکر، تبدیل دانش به عمل و ارزش در 
آموخته های  خویش را داشته  باشد.  این روش  منجر به پرورش نسلی  می گردد که انباری از اطالعات 
دینی و محفوظات اخالقی و قصه ها و روایات اخالقی - ارزشی دارد بدون آنکه به کاربرد آن ها بپردازد و 
در رفتارهای درونی و بیرونی او تجلی یابد)کریمی،  1374( و )مصباح یزدی،  1373( و این به معنای آن 
است که در میان حیطه های  مختلف شناخت – عملکرد- ارزش،  آموزش و پرورش شهروندان هزاره عماًلً 
در حیطه  دانش توقف و درنگ کرده  است. هرچند که به  نظر می رسد دانش آموز از این شیوه در نهایت 
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خرسندتر است و بیشتر به این می اندیشد که اطالعات او چه  مقدار می تواند ضریب موفقیتش را در کسب 
نمره انضباط و پرورشی در کارنامه   تحصیلی او را افزایش  دهد و آنچه بیشتر مهم  است کاربرد دانش و 
بیشتر سیاه کردن مربع های  بلکه در هر چه  ارزشی  یافتن هویت  اخالقی-  نه در زندگی و  محفوظاتش 
 کنکور زندگی باشد. افالطون می گوید: از راه تربیت  درست،  شهروندان باید مردمانی خردمند و منطقی 

بار آیند آنگاه آنان بی درنگ همه چیزها را به روشنی خواهند دید)فتحی آذر،  1382(. 
به نظر می رسد که دانش ها و بینش ها و مهارت های فکری دانش آموزان امروزه ما در حیطه آموزه ها 
فنآوری  متحول  و  با مسائل عصر سریع  مواجه شدن  نیازهای  پاسخ گوی  دینی  التزامات  و  وارزش های 
اکثر  نیست  کاشانه ای  و  هر خانه  در  ماهواره  و  دیجیتال  تسلط  و  دوره  ظهور  و  ارتباطات  و  اطالعات  
دانش آموزان در حیطه دانش دین و شناخت گزاره های اخالقی و ارزشی دین- چه چیزی خوب است 
و اید و چه چیزی خوب نیست و نباید- توانایی باالتری به نسبت حیطه های تجزیه و تحلیل،  ترکیب و 
استنتاج و... ارزش گذاری وعمل کردن به آموخته ها و ارزش ها دارند. تفکر انتقادی در واقع مهارتی 
ذهنی است که شخص به بیان تحلیلی مسئله و طرح ابهامات و سؤاالت خود می پردازد. باید اذعان کرد 
که معلم در ایجاد و هدایت این تفکر،  نقشی به سزا دارد)نقیب زاده، 1365(. اما دانش آموزان ما به ویژه 
در حوزه مسائل  شناختی و التزامی دین و اخالق و ارزش های دینی فاقد پرورش و شکوفایی آن هستند. 
فعالیت معلم در کالس باید به گونه ای باشد که به  جای انتظار بروز عکس العمل ها و پاسخ های  مشخص 
و از قبل تعیین  شده،  مجال بروز و ظهور پاسخ های  بدیع منطقی و غیرمنتظره  خردمندانه- ارزشی را 
فراهم آورد و دانش آموزانی که این چنین عمل  می کنند مورد تشویق قرار دهد)کریمی،  1374(. معلم 
می تواند دانش آموز خود را به گونه ای رشد و پرورش دهد که او را به تعمق،  پرسش،  تفکر،  ارزیابی و تردید 
و پرسش و کنجکاوی و در نتیجه پاسخ یابی منطقی )لورین،  1377( در مسائل و گزاره های مختلف دینی 
از جمله فریضه امر به معروف و نهی از منکر رهنمون سازد و یا اینکه به گونه ای عمل کند که دانش آموز 
به  عنوان یک ناظر بدون هیچ نظری تنها اجازه   ورود برخی اطالعات معلم  و کتاب  خود را به گنجینه  
ذهن خود می دهد. مطمئنا این اطالعات پایدار نخواهد بود و تغییری در نگرش و بینش و رفتار فردی و 

اجتماعی دانش آموز ایجاد نخواهد کرد. 
طریق  از  مشاهده  به  دنبال  خود  دانش آموزان   )1382 آذر،   تدریس)فتحی  جدید   روش های  در 
کنجکاوی در محیط زندگیی فردی و اجتماعی واقعی و مجازی خود و آموختن است. مفاهیم دینی و 
اخالقی و ارزشی را با مشاهده،  کنجکاوی،  مطالعه، بحث و گفت  و گو،  تحقیق و تتبع در محیط واقعی 
زندگی فردی و اجتماعی خود در دو بخش دنیای واقعی و حقیقی و دنیای غیر واقعی- مجازی- غیر 

توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در...
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بنیادین مشاهده،  مطالعه و تحقیق می کند و کشف می کند و در  پیرامون خود به طور عملی و  حقیقی 
الزامات ارزشی  خود را،  خود می سازند و درک  شان را  توانایی  ها و  می یابد و دانش  دینی و اخالقی و 
به عقاید،  ارزش ها،  مهارت ها و عمل کردهای  این فرایند  تولید  می کنند و در  یافته   های جدید  پرتو  در 
برتر، پیچیده تر و کامل تری دست می یابند. از این رو در دوران کنونی وظیفه  معلمان و به ویژه معلمان 
و  دینی  آموزش  پرورشی که مسئولیت ظریف و حساس و سرنوشت ساز  درس دین و زندگی و مربیان 
تربیت دینی و اخالقی - ارزشی دانش آموزان بیشتر برعهده آنان نهاده شده است)امینی،  1368(، هرچند 
که فراتحلیل عملکرد و بررسی سطوح دانشی و الزامات رفتاری خروجی های آموزش و پرورش آن را 
و  و رسالت حقیقی  بلکه مسئولیت  نیست  انتقال اطالعات  تنها  آموزش  فرایند  در  نادرست می نمایند، 
واقعی آن ها ایجاد موقعیت ها و فرصت های متعدد و متناسب،  لذت بخش و مطلوب یادگیری دانش و 
مهارت ها و نگرش های دینی و الزامات و رفتارهای ارزشی دینی است،  تا دانش آموزان خود با تالش و 
کوشش شخصی و نقش مدیریتی معلم و آموزش  و پرورش با دست ورزی دراشیاء و پدیده  های طبیعی 
اتفاقات و حوادث واقعی  با مشاهده روندها و  و واقعی موجود در محیط زندگی فردی و اجتماعی و 
با کسب تجربیات دست اول، به شناخت  و حقیقی که در محیط زندگی فردی و جمعی رخ می دهد،  
شهودی صحیح، فزآینده،  مؤثر و التزام آور از دین و ارزش های دینی دست  یافته،  تا نهاد آموش  و پرورش 
بتواند نه فقط آموزه ها و نه اندیشه ها،  بلکه روش  آموختن )کنجکاوی ومشاهده در زندگیروزمره خود و در 
زندگی جمعی شهرونداندر سطح جامعه( و چگونه اندیشیدن )کاربست کنجکاوی و مشاهدات در زندگی 
روزمره( را به دانش آموزان یاد دهند. در این رویکرد معلم کار آمد در واقع کسی است که یادگیرندگان را با 
مسائل زندگی روزمره در شرایط جامعه واقعی و حقیقی روبه رو می سازد و برای حل مسائل مطرح  شده 
آنان را به کنجکاوی، مشاهده،  مطالعه، بحث و گفت و گو،  اندازه گیری،  ]...[. اندیشیدن وادار سازد. 
پرورش کنجکاوی و نگرش پرسش گر بودن و انتخاب براساس مالک های  منطقی و ارزشی صحیح یکی 
از عناصر مهم در آموزش محتواهای مختلف قصد شده به ویژه دانش و اخالق عملی دینی در هزاره 
به شمار می رود)مهرمحمدی،  صمدی،  1382(. اما به نظر می رسد که قبل از آن باید در دانش ها،  رفتارها 
و نگرش ها و عادات  ذهنی یاددهندگان تغییراتی به  وجود آید،  یکی از راه های ایجاد این تغییرات،  تغییر در 
روی کردهای نظام تعلیم  و تربیت )پرداخت  چی،  1381( در مراکز تربیت معلم و دوره های  آموزش  ضمن 
 خدمت  فرهنگیان و دیگر ارائه  دهندگان  دانش و سواد دینی و تربیت دینی و اخالقی - ارزشی فرزندان 
جامعه و در نتیجه جامعه است. در واقع معلم آموزش ندیده و پرورش نیافته،  منطبق بر نیازهای هزاره،  
به مصداق شعر معروف ذات هستی بخشی است که خود، از هستی سهمی نبرده است پس نمی تواند به 
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درستی التزام آور هستی بخش گردد. 
و  علمی  مهارت های  توانایی ها  و  که  باشد  به گونه ای  باید  تربیت  معلم  و  معلم  آموزش   این رو  از 
توجه  مورد  زندگی  واقعی  موقعیت های  در  آن ها  کاربرد  و  اطالعات  پردازش  در  دانش آموزان  شناختی 
و مهارت وی  توانایی  که  کند  تولید  را  یا محصول  پاسخ  قادر شود که سواد،   باید  دانش آموز  گیرد  قرار 
از  استفاده  تازه،   و حتی مسائل  دینی  الزامات  و  ارز ها  و  دین  در حوزه  ویژه  به  موجود  در حل  مسائل 
آموخته ها در موقعیت های جدید و خالقیت و آفرینندگی او را نشان  دهد. او می تواند روابط بین مطالب 
گوناگون را درک و تجزیه و تحلیل کند. آن ها را برای حل مسائل واقعی به کاربرد و با به کار انداختن 
تفکر به خالقیت و نوآوری بپردازد. نمی توان این واقعیت را انکار کرد که معلم و کارایی و کفایت او آینه  
تمام نمای کفایت و کارایی آموزش  و پرورش ب ویژه در تربیت و آموزش شهروندان در عصر حاضر 

است)نقیب زاده، 1365(. 
 .)1379 هستند)بیانی،   آموزشی  تحول  هر  بخشی  اثر  و  نقطه   آغاز  آموزگاران،   و  مربیان  معلمان، 
پیاژه می گوید: هرگونه تغییر و تحول در آموزش  و پرورش تا هنگامی که آموزش  و پرورش معلم توانمند 
به  اندازه  کافی نداشته  باشد به  نتیجه نمی رسد. هم  چنین پیاژه می گوید که بزرگ ترین خیانت آموزش  و 
پرورش به دانش آموزان آن  است که از دانش آموزان لذت  آموختن و کشف کردن را می گیرد. او می گوید 
طریق  تنها  می رسد  نظر  به  نسیت)پیاژه،  1367(.  آموختن  خواندن،   و  نیست  آموزش  دادن  گفتن،  که 
آموزش لذت بخش و مؤثر دانش آموزان،  استفاده از دین و ارزش های دینی و اجرای الزامات دینی برای 
شناخت است. آموزش  و پرورش دانش آموز دینی و ارزشی،  معلم  خالق می خواهد. آنچه دانش آموزان 
از خصوصیات،  شایستگی های علمی،  فرهنگی، اجتماعی،  اخالقی، معنوی، دینی و... کسب می کنند 
هرگونه  مطمئنا  و   )1379 )بیانی،   و   )1377 )لورین،   است  معلمان  متنوع  شایستگی های  از  متأثر 
سرمایه گذاری در جهت تربیت  معلم برتر و ارتقای  مهارت های  شغلی معلمان فواید بسیاری چه در کوتاه  

مدت و چه دراز مدت نصیب جامعه خواهد کرد)سرکار آرانی،  1378(. 
معلمان دین و درس دینی  و مربیان  آموزش  ارزش ها و تربیت دینیی- اخالقی از آنجا که مستقیمًا با 
باورهای قلبی و اعتقادی و ریشه ای دانش آموزان سروکار دارند،  بیشتر می توانند تأثیرگذار باشند در واقع 
مسئولیت آن ها صرفًاً یک مسئولیت  شغلی و حرفه ای نیست بلکه مسئولیتی شرعی و الهی هم هست. این 
گروه از معلمان و مربیان نه تنها در پی تقویت جنبه   نظری و معرفت و دانش دینی و اخالقی- ارزشی خود 
باید باشند بلکه باید الگوی عملی برای دانش آموزان خود باشند)کریمی،  1374(. معمواًل دانش آموزان،  
یا اطالعات وسیعی در رشته  تخصصی خود  یاد می کنند که  آن ها  از  و  به  خاطر می سپارند  را  معلمانی 

توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در...
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داشته اند و یا اینکه از جنبه  دانش وعملکرد به دانایی های دینی و اخالقی- ارزشی و استفاده از الگوهای 
برتر تدریس توانسته اند با دانش آموز ارتباط برقرار کنند و محیطی  دوستانه را در کالس برای کارکردن و 

بحث و تبادل نظر وکشف کردن و آموختن با تالش خود را فراهم آورند. 
و  معلمین  حرفه ای  شغلی-  توانمندی های  میزان  درخصوص  مطالعه   میدانی  چندین  تحلیل  فرا 
از  بسیاری  که  می دهد  نشان  آموزشگاه ها  در  ارزشی  آموزش های  و  اخالقی  و  دینی  تربیت  متصدیان 
توانمندی های علمی- تخصصی و حرفه ای شایسته  تربیت اخالقی  معلمین آموزش دین و ارزش ها و 
و بایسته برای ارائه  مؤثر آموزش های قصدشده به مخاطبین را ندارند)بهرام پور،  1383(، ضرورت طرح 
این مسائل از آنجا آشکارتر می شود که اگر بازنگری، اصالح و تعالی بخشی در این حیطه انجام  نگیرد،  
اصالحات دیگر مانند تغییر در اهداف آموزش و پرورش و تدوین برنامه درسی جدید نظام تعلیم و تربیت 
با  با خلق وارتباط  ارتباط  با خود،   ارتباط  با خدا،  ارتباط  ابعاد  بر تربیت عبد صالح که در  ایران مبتنی 
خلقت- سایر شهروندان- به درجاتی از حیات طیبه دست یابد)سازمان  پژوهش  و برنامه ریزی  درسی 
 وزارت  آموزش  و پرورش،  1390(، سودمند نخواهد بود و در واقع به نظر می رسد که ما در پرداختن به 
مقوله مهم و سرنوشت ساز تعلیم و تربیت دینی و اخالقی و ارزشی برای فرد و جامعه بشری، به جای حل 

مسئله به پاک کردن صورت  مسئله پرداخته ایم. 
خداوند متعال در آیه 21 در سوره احزاب در مورد کسانی که می خواهند در جهت کماالت انسانی 
قدم بردارند،  می فرماید: رسول خدا a برای شما اسوه نیکویی است و برای کسی که امید به خدا و 
روز واپسین بسته و بسیار در یاد خداست. الگو شدن در اخالق و عمل و نقش اساسی آن در تربیت،  
دایره وسیعی دارد و شامل کانون خانواده  تا معلمان و مربیان آموزشی و پرورشی و مراکز تعلیم و تربیت 
و مسئوالن عالی نظام می شود. چنان که در سیره عملی حضرت امام خمینی v آمده است که حضرت 
ایشان از سه گروه پیامبران و اولیای معصوم A، علمای ربانی و شهیدان،  الگو برداری کرده و در زندگی 

خویش به کار می بستند )الهامی نیا،  1386(. 
معلمین، اعم از مربیان تربیتی و معلمین با عناوین دیگر، هم چون معلم ریاضی،  معلم ورزش، معلم 
هنر، معلم ادبیات، معلم دینی و قرآن و... حتی مسئولین اداری آموزشگاه ها باید از خود بپرسندکه با 
استفاده از روش ها و الگوهای سنتی  تدریس تا چه حد توانسته ایم در تربیت  دینی و ارزشی دانش آموزانی 
که به سبب تحوالت عظیم اجتماعی نیم قرن اخیر در جامعه،  از بصیرت دینی و  اخالقی و اخالق  باوری 
گاهی بیشتر و مؤثرتر  خانوادگی و اجتماعی باالئی برخوردار بوده و تمایل به مطالعه و بررسی و کسب آ
در حوزه دین و اخالق و رعایت اخالق دینی و ارزش های دینی و اخالقی و خود تبدیل شدن به عبد 
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صالح در مسیر رسیدن و دست یابی به حیات طیبه را دارند،  ما در آموزشگاه )پرداخت  چی،  1381( به 
آن ها چقدر توانائی  داده و آن ها چقدر می توانند از باورهای  دینی ارزشی اخالقی خود با استدالل  عقلی و 
منطقی دفاع  کند و حتی عقاید دیگران را از ارزیابی و نقادی   کنند، و بر اساس ارزش های دینی و اخالقی 
خود عمل کنند)مهرمحمدی،  صمدی،  1382(. ضرورت این موضوع با توجه به توسعه   روزافزون جامعه 
و  فردی  زندگی  مادی  )اجزای  افزاری  سخت  بعد  دو  در  ارزشی  اخالقی-  مسائل  جهانی  گسترش  و 
مهارت های  اخالق،   هنجارها،   ارزش ها،   )فرهنگ ها،   نرم افزاری  و  جامعه(  و  خانه  در  انسان  جمعی 
شهروندی و...( و مطرح شدن موقعیت های جدید فرهنگی   و اجتماعی جهانی)سرکار آرانی،  1378( 
اخالقی   – بافت  مذهبی  جامعه  و  نوجوانان   و  جوانان   ارزش های  اخالقی  و  دینی  اعتقادات   مبنای  بر 

 شهروندان در مناطق  مختلف  کشور بیشتر احساس  می شود. 
با این همه مراد از طرح مسائل فلسفی اخالق و ارزش  شناسی و... منظور این نیست که فقط با یک 
سری استدالل های علمی- فلسفی دینی و اخالقی صرف در دانش آموز خود،  ارزش مداری ایجاد کنیم 
که این فقط یک جنبه، آن هم پائین ترین جنبه ها از تربیت اخالقی است )کریمی،  1374( اما در واقع 
نه عقل بلکه قلب است که حقیقت انسانیت و جایگاه حقیقی  دین و اخالق دینی و ارزش های اخالقی 
است و می تواند ایمان،  عشق، خشیت و خشوع را درک  کند را باید هدف قرارداد و به آموزش و پرورش 
آن اندیشید. وقتی قلب توانست حقیقت دین و ارزش ها و الزامات دینی و اخالقی و ارزش های اخالقی 
را درک کند تمامی الیه های درونی و برونی شخصیت و رفتاری آدمی را تابع خویش می سازد. قلب آدمی 
متصل به ملکوت الهی است و صفای باطن و نورانیت وجودی آدمی است که به اعمال اخالقی آدمیان 
رنگ و بوئی خاص می بخشد ]...[ این معلم دین و اخالق و تربیت دینی و اخالقی است که می تواند با 

شخصیت،  رفتار و منش واالی خود به تربیت دل های مخاطبین خود بپردازد)مصباح یزدی، 1373(. 
در آموزش دین و آموزه ها و گزاره ها و الزامات دینی و انتقال مفاهیم دینی و اخالقی و تربیت دینی 
و ارزشی می توان از رسانه های مختلفی چون شعر، ادبیات،  قصه، نمایشنامه و... استفاده کرد)فتحی 
آذر،  1382(. گاه در پس شعرهای به ظاهر ساده مولوی و سعدی آن چنان درس های دینی و ارزشی و 
اخالق  شناسی و راز و رمز عارفانه نهفته است که آدمی را به حیرت می افکند. پس چه باک که معلم 
آموزش دین و زندگی و ارزش های دینی و تربیت دینی و اخالقی – ارزشی دانش آموزان،  گاه شاعر است 
و گاه مورخ،  گاه خطیب، گاه فیلسوف و گاه عارف جلوه  نماید. همان گونه که خداوند متعال در قرآن 
نیز از روش های گوناگون در برخورد آموزشی- تربیتی با مخاطبان استفاده  نموده  است)پرداخت  چی،  
ارائه   برهان و استدالل عقلی و  به تفکر و تعقل، دعوت به عمل مبتنی بر علم،   1381(. مانند دعوت 

توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در...
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منطقی،  گاهی با بیان قصه و داستان تاریخی، گاهی با جدل، موعظه و نصیحت و گاهی هم با تبشیر و 
انذار)امینی،  1368(. 

بعضی از دانش آموزان در بیان احساسات  درونی و گرایش های  فطری خویش قلمی توانا دارند. در 
ابتدای هر ترم  تحصیلی دانش آموز یا گروهی از آنان با همکاری معلم  خویش،  یک موضوع پژوهش در 
حوزه  گسترده ی دین و ارزش ها و اخالق دینی تعیین  کنند. اگر انتخاب موضوع با خود دانش آموز باشد 
بهتر است. معلم  تربیت دینی و اخالقی نیز تالش نماید تا محیطی را فراهم  آورد که دانش آموزان آزادانه 
پیشنهادی هر  به گونه ای که موضوع  بپردازند)کریمی،  1374(.  به طرح پرسش ها و دغدغه های  خود 
دانش آموز همان سؤال و دغدغه ی  خاطر ذهن او باشد. معلم و مربی اخالق در مراحل مختلف پژوهش 
یا دوره  آموزشی معین،   به دانش آموزان کمک می کند. در طی جلسات مختلف در طول سال تحصیلی 
فرصتی را اختصاص می دهد تا روند کار پی گیری شده و مسائل و مشکالت پیش آمده در تحقیق مطرح 
 شده و با ارائه رهنمودها و پیشنهادها از جانب معلم یا بقیه  دانش آموزان به پیشرفت کار و کسب دانش ها 
التزام آور، کمک شود)بیانی،   نتیجه  و مهارت ها و نگرش هایی شهودی و خودیافته و دست اول و در 
استفاده   اکتشافی خویش  در مطالعات  آماری  پژوهش  از شیوه های  دانش آموز می تواند  1379(. حتی 
اعضایی  هم کالسی ها،  خانواده ،  اعضای  هم ساالن خویش،  گروه  از  را  خویش  جامعه   آماری  و  کرده 
خانواده  و سایر اعضای جامعه درون آموزشگاه،  از خانه تا مدرسه،  در شهر و... را برای این دسته از 
مطالعات دینی و ارزشی- اخالقی خود انتخاب  نماید. فی المثل پژوهش درباره اینکه بیشترین ابهامات و 
یا دغدغه های فکری دانش آموزان مدرسه  شان  در مسائل  دینی و الزامات و التزامات و ارزش ها وخالق 

دینی چه است؟ مطالعه مسئولیت دانش آموزان در حفظ سالمت جامعه چگونه و چرا؟ و... 
همه   معلمان در کنار تعلیم به پرورش توجه دارند)سیف،  1371(. اهمیت این مسئله به لحاظ آن است 
که عوامل  محیطی مانند تلویزیون،  روزنامه،  کتاب،  سینما،  اینترنت و... بر اندیشه و کنش دانش آموزان 
بسیار تأثیرگذار هستند)سرکار آرانی،  1378( لذا ضرورت نظام  آموزشی و تأثیر آن بر فرایند تربیت آشکار 
از این رو  می شود و لذا پرورش نمی تواند از آموزش جدا باشد و حتی مقدمه  آموزش،  پرورش است. 
تدریس  تنها  او  کار  است.  خطیر  بسیار  دانش آموزان  اخالقی  و  دینی  تربیت  در  دینی  معلم  مسئولیت 
آموزه های دینی و اخالقی - ارزشی نیست بلکه او به دانش آموزان کمک می کند که با شناخت هر چه 
را  ارزشی خود  و  اخالقی-  دینی  باورهای  و اخالقی،  دینی  ارزش های  و  آموزه های  مؤثرتر  و  عمیق تر 
عمق  و قوام  بخشند با شخصیت هایی که از این نظر اسوه   حسنه هستند آشنا شوند و الگوهای  مناسب 
 رفتاری مطابق و برتر از هنجارها و ارزش های محیط زندگی خود بیابند و چه بسا شخصیت  خود معلم،  
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نحوه   رفتار،  بینش و نگرش های او و خصوصیات اخالقی - ارزشی وی در این زمینه،  راهنمای عملی، 
عینی و مؤثر برای دانش آموز باشد)نقیب زاده، 1365(. برای معلمین دین و اخالق و مربیان تربیت دینی 
و اخالقی در مدارس نباید این توهم پیش آید که چون سال های متمادی به تدریس درس دین و زندگی 
و اخالق دینی و... در آموزشگاه اشتغال  داشته ایم پس نیاز به آموزش های نوین و یادگیری های جدید 
نخواهیم داشت. در واقع مهم ترین  عامل  نادانی ما، دانائی ماست! یا تصور از دانایی است که مانع رسیدن 
به دانایی می شود! از این رو معلم  توانمند آموزش  دین و درس زندگی دینی و اخالقی و تربیت دینی و 
اخالقی - ارزشی همواره به  دنبال بهبود توانمندی های شغلی- حرفه ای  خود از طریق مطالعه و بحث 
و گفتگو با سایر همکاران، شرکت در محافل علمی،  بهر بردن از آموزش های اساتید بزرگ دین واخالق 
دینی و... یادگیری است. به تبادل  نظر با همکاران می پردازد)فتحی آذر،  1382(، سعه   صدر دارد،  به 
دنبال دانایی های جدید و نوین است،  انتقادها را می پذیرد و در صدد تعالی علمی و تربیت ذهنی و عملی 

خود است. 
اما مؤثر و سرنوشت ساز  پیشنهاد می شود دستگاه هزینه بر و دیربازده،   این مطالعه،  نتایج  براساس 
آموزش و پرورش بیش از پیش به توانمندسازی اعضا و عناصر و عوامل خود در ابعاد اهداف آموزشی، 
محتوای آموزشی،  تجهیز و به روز رسانی روش های آموزشی و پرورشی،  توسعه ی امکانات آموزشی و 
تربیتی آموزشگاه،  ارائه کننده گان محتوای آموزشی یعنی معلمین و مربیان پرورشی خود و... بپردازد تا 
با توسعه و تعالی توانمندهای خدمات رسانی خود به ویژه در بعد توانمندسازی معلمین و مربیان،  بتواند 
در آموزش و پرورش شهروندانی دارای هنجارها،  ارزش ها و معیارهای متعالی دینی و ارزشی و اخالق 
عملی در ابعاد مختلف،  به ویژه در مقوله مهم و سرنوشت ساز عمل کردن به الزامات و التزامات دینی 
همچون فریضه سرنوشت ساز و تعالی بخش امر به معروف و نهی از منکر موفق عمل نماید. جایگاه 
و ارزشمندی به روز رسانی ممتد دانش ها،  نگرش ها و مهارت های آموزشی و پرورشی اساتید دانشگاه 
فرهنگیان و سایر دانشگاه هایی که به تولید و تربیت معلم می پردازند، در همان جایگاه و ارزشمندی به 
روز رسانی و بهبود دانش ها،  نگرش ها و مهارت های زندگی دینی و ارزشی و اخالق عملی معلمین شاغل 
به تدریس در آموزشگاه های مختلف در سطح کشور و حتی در جایگاه و مرحله ای برتر از آن،  ارزشمند 
و مؤثر است. زیرا اگر دستگاه تربیت معلم، خود،  معلم )اساتید تربیت معلم( توانمند نداشته باشد،  در 
آنجایی که مسئولیت و  از  بنابراین  نمود.  نخواهد  تربیت معلم، موفق عمل  و  تولید  پرورش،   و  آموزش 
رسالت آموزش و پرورش شهروندان به عهده دستگاه آموزش و پرورش نهاده شده است، اگر دستگاه 
تعالی شهروند و  بازده آموزش و پرورش می خواهد در توسعه و  خدمات رسانی مدنی و پرهزینه و دیر 

توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در...
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جامعه به ویزه در مقوله آموزو تربتدینی و ارزشی و اخالق عملی، برخالف روند کنونی،  مؤثر و مفید عمل 
نماید باید توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه هایی که به تولید و تربیت 

معلم می پردازند را در راس برنامه های کاری و اجرایی خود قرار دهد. 
 

نتیجه گیری
اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از الزامات اخالقی ارزشی دین در سطح 
جامعه،  نیازمند آموزش و پرورش اثرربخش و عمیق آن به شهروندان بوده، مسئولیت آموزش و پرورش 
شهروندان جامعه را دستگاه آموزش و پرورش واز طریق منابع آموزشی و پرورشی مختلف ومتعدد و در 
نهایت از طریق و به دست معلمین خود به عهده گرفته،  یکی از مهم ترین چالش های  حاصل از توسعه  
 سریع، شتابان،  درهم  تنیده و مرز ناشناس تکتولوژیکی قرن بیست  و یکم در ابعاد مختلف سخت افزاری 
و نرم افزاری، چالش های  فرآروی نظام های  تعلیم  و تربیت جوامع  در مقوله های مختلف از جمله موضوع 
بسیار مهم و سرنوشت ساز تربیت دینی و التزام اخالقی – ارزشی شهروندان است. از آنچه درباره دین و 
اخالق عملی به الزامات دینی و تربیت دینی واخالقی- ارزشی شهروندان گفته شد،  روشن گردید که 
مفهوم تربیت دینی و اخالقی در ارتباط با سه محور شناخت،  ایمان و عمل قابل تحقق است. این سه  
عنصر در تربیت دینی هر کس،  نقش اساسی دارد و مربی بر همین اساس باید عمل تربیت را اجرا کند. 
قلبی و عملی  التزام  بینش،  اعطای  از طریق  که  فرایندی است  دینی،   تربیت  این، می توان گفت:  بنابر 
انجام  اخروی  و  دنیوی  به سعادت  نیل  منظور  به  فشار،  و  از جبر  دور  به  و  با فطرت  فرد هماهنگ  به 
می گیرد. چگونگی عمل کرد دو عامل مهم خانه  و مدرسه در کنار نقش های جاری جوامع،  مهم ترین 
عناصر مؤثر در موفقیت تربیت دینی و ارزشی شهروندان جامعه هستند. اما با این حال به نظر می رسد 
آموزش  دینی و  تعالی  تربیت دینی و اخالقی دانش آموزان،  اینک در مدارس ما مهجور مانده و معلمین 
پرورش  و  آموزش  دستگاه  مهجوریت  رفت  برون  برای  عملی  راه کار  مهم ترین  می پردازند.  آن  به  کمتر 
تربیت  تربیت دینی و اخالقی  و توسعه   اثربخش  به مقوله  اثربخش  پرداختن صحیح و خردمندانه و  از 
ارزشی التزام آور برای دانش آموزاندر زندگی فردی و اجتماعی آنان، براسا س اهداف و انتظارات هزاره در 
آموزشگاه های کشور،  توجه،  توسعه و تعالی  روزافزون و به روزرسانی معلمین آموزش ارزش ها و مربیان 
 تربیت اخالقی به توانائی های علمی  و عملی، تخصصی خود است. با توجه به نیازهای حرفه ای معلمان 
آموزش دین و مربیان  تربیت دینی و اخالقی در مدارس کشور، آنان باید از دانش های ارزشی- اخالقی 
لذا  به کارگیرند.  را در عمل  آن  یابند و  بهره ها  تدریس  به روش های  دین و مهارت های جدید مربوط 
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آموزش های تربیت  معلم و آموزش های ضمن  خدمت  معلمین در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت های 
استفاده از روش های جدید و نو،  ایجاد زمینه های  خالقیت و نوآوری و... می تواند به رشد حرفه ای آنان 

کمک کند. 
گاه  به  توانایی های شغلی خود با مشارکت در یک جمع حرفه ای،  معلمان و مربیان   عالقه مند به رشد و آ
زمینه های  مناسبی را برای یادگیری  مؤثر، سؤال کردن فعال، ارزیابی و بازنگری در دانایی ها و توانایی های 
عملی و علمی خود،  بازنگری در فرایندهای تدریس  خود و دست یابی به اندیشه ها و تجربیات  برتر برای 
بهبود فرآیندهای یاددهی- یادگیری کالسی خود را فراهم می نماید تا بتوانند با آشنائی با روش های فعال 
تدریس و کسب مهارت در استفاده از آن ها با شیوه های اجرای روش های  نو در تعلیم  و تربیت مخاطبین آشنا 
شوند و در واقع عالوه بر اینکه عامل تغییر و تعالی شهروندان می شوند، خود نیز طرفدار تغییر و تعالی  بوده،  
استعداد دانستن و لذت بردن از کشف کردن و عمل کردن به دانسته ها،  به صورت بالقوه در درون انسان ها به 
ودیعه نهاده شده است. در دنیای  امروزی با توجه به پیشرفت گسترده  علمی و حجم وسیع اطالعات  مختلف 
و متنوع که به آسانی و به سرعت با روش های متنوع و جذاب می تواند در دسترس همگان قرار گیرد اولین 
گاهی معلم آموزش  دین و اخالق و مربی تربیت  گاهی است و خودآ گام در کسب معرفت و حکمت که خود آ
دینی و اخالقی از جهت تأثیری که بر خود و دانش آموزانش دارد در بهبود عمل کرد آموزشی  و پرورشی آن 

سهمی به سزا دارد. 
باید به امید اثربخش نمودن فرایند آموزش دین و تربیت دینی و اخالقی، کمر همت را بست و کار 
انتقال اطالعات  و دانستنی های محض   و  نه فقط  را  تربیت دینی و اخالقی  به  ویژه در مقوله    تدریس،  
محفوظات گوناگون در زمینه دین و اخالق دینی و ارزش های دینی دانست؛ بلکه به نتایج حاصله از آن،  باید 
بیش از پیش توجه  نمود به گونه ای که رسالت اصلی آموزش های نوین توسط دبیران و معلمین در کالس های 
یاد دادن روش یادگرفتن و به کاربستن  درس یاددادن اندیشیدن،  پرسش پرسیدن،  جمع آوری اطالعات و 
به معلم کمک خواهد نمود  آنچه  تغییر و تحول و توسعه است.  به شهروندان جوامع در حال  آموخته ها 
به میزان دانش تخصصی،  عمل کردها و  از یک طرف  باشد،   بتواند یک تدریس موفق و مؤثر داشته   تا 
مهارت های عملی،  نگرش ها و بینش های التزام آور اوست و از طرف دیگر به شناخت  معلم از نظریه ها و 
گاهی از توانائی های خود در فرایند آموزش بستگی دارد. این مهم محقق نمی گردد مگر  اصول یادگیری و آ
با بازمهندسی فرآیندهای پیچیده و متنوع تربیت  معلم در مراکز تربیت  معلم در سطح کشور. به این ترتیب با 
آموزش و پرورش و به کار گیری معلم آموزش دیده، پرورش یافته،  فرایندهای فعال و مؤثر آموزش و پرورش 
یافته و متعالی داشته،  حرکت  یافته،  توسعه  در آموزشگاه اجرا شده و دانش آموزان و شهروندان پرورش 

توسعه و تعالِی اثربخشی فرایند تربیِت  دینی شهروندان در...
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مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د3382
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همه جانبه و در هم تنیده جامعه به سمت توسعه و تعالی سالم و پایدار را ا طریق اجرای عملی احکام دیین 
همچون فریضه امر به معروف و نهی از منکر در زندگی فردی و اجتماعی هر شهروند توسط آنان ممکن 

می سازد. 
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مرزهای امر به معروف و نهی از منکر و وجوه تمایز آن با دعوت به خیر
مهدی صارمی

چکیده
فقه اصیل شیعی،  بالتبع  و  روایی  منابع  قرآن،  در  از منکر  نهی  و  به معروف  امر 
شرائط،   آن  اجرای  برای  که  مرزهایی  است؛  خاص  مرزهایی  با  بی بدیل  فریضه ا ی 
الزامات و روش های ویژه ای تعیین می کند. در همان منابع و فقه اصیل موضوعی 
تحت عنوان دعوت به خیر یا ارشاد جاهل با حدودی خاص به خود مطرح می شود 
به  با آن خلط شده است. دعوت  به معروف،  گاهی  امر  با  به سبب شباهت هایی  که 
گاهان از هالکت،  با  خیر فعالیتی فرهنگی است که به قصد جذب افراد و نجات ناآ
ادبیاتی ناصحانه صورت می گیرد؛  اما امر به معروف و نهی از منکر، چنانچه از نامش 
پیداست،  به قصد متوقف کردن هنجارشکن،  از موضعی مقتدرانه و با ادبیاتی آمرانه 
گاهی به خطا رفته و  اعمال می شود. مخاطب دعوت به خیر فردی است که از روی ناآ
زمینه ی پذیرش حق را داراست؛ لذا نباید با او از موضع قدرت برخورد کرد. اما مخاطب 
امر به معروف و نهی از منکر فرد هنجارشکنی است که از روی عمد معصیت می کند؛ 
لذا الزم است از موضع اقتدار با او سخن گفت. خلط این دو موضوع مانع تبیین شرائط 

و روش های مجزای هریک شده که این مقاله به تفکیک آن ها خواهد پرداخت.

واژه های کلیدی
امر به معروف،  نهی از منکر، دعوت به خیر، ارشاد جاهل، برخود با معصیت
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مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د3422

جل

مقدمه
بی شک امر به معروف و نهی از منکر جزء فرائض پراهمیت در نظام قوانین دینی است؛ فریضه ای 
که سعادت جوامع در گروی اجرای صحیح آن است؛ قانونی که اگر با تفریط یا افراط تبیین و اجرا شود 
جراحات وخیمی بر پیکره ی دیانت و سعادت بشریت برجای می گذارد. از همین رو بیش از هزار سال 
است سرداران علم و فقاهت به پاسبانی از مرزهای این قانون و فریضه ی الهی قد علم کرده و ابعاد و 

جوانب آن را ترسیم نموده اند. 
نگارنده معتقد است در این سال ها تقریر رایج امر به معروف و نهی از منکر با عناوین مشابهی مثل 
دعوت به خیر خلط شده و جلوی ترسیمی جامع و تمییزی مانع را سّد کرده است. اگر این ترسیم ناقص 
و مختلط شود،  نمی توان اصول راهبری و مدل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر را به درستی نوشت 

و طبعًا اجرای چنین مدلی نتیجه ی قابل قبولی ندارد. 
این نوشتار بر آن است که بر اساس نظر مشترک مراجع معاصر و منابع دینی، نظام برخورد با معصیت 
و معصیت کار را استخراج کرده و شرائط،  الزامات و روش های آن ها به اختصار تبیین نماید تا زمینه ی 

برنامه نویسی صحیح برای اجرای این نظام مهیا گردد. 
وظایف مسلمان در قبال وقوع معصیت و خطا را باید در دو حوزه ی شخصی و اجتماعی دید. دین دار 
با خطا وظایفی در درون خود دارد که ضامن سعادت فردی اوست؛ همچنان که در قبال  در مواجهه 

جامعه به خصوص فرد خاطی مسئولتی دیگر دارد. 

وظایف شخصی در قبال معصیت
الف. برائت درونی از گناه

هر  اولیه ی  وظیفه  ی  معصیت  برابر  در  قلبی  جبه ه گیری  و  گناه  نوع  هر  از  انزجار  تردیدی  بی هیچ 
بیان می کنند  انزجار قلبی را  مسلمانی است. معمواًل فقهاء در توضیح اولین مرحله ی امر به معروف،  
که البته با دقت در تفکیک عناوین، برائت قلبی جزء مراحل امر به معروف نیست؛ زیرا هیچ نوع هویت 

آمرانه و دستوری در جبه ه گیری قلبی وجود ندارد. 
ب. خیرخواهی برای گنهکار

گنهکار با خطایش،  خود و حتی جامعه را به شقاوت نزدیک می کند؛ لذا اسالم دستور به ارشاد و 
نهی از منکر داده تا آحاد مسلمین دل سوزانه مانع نگون بختی خاطی و انحراف جامعه شوند. دستگیری 
از گمراهان و حفظ اجتماع از انحراف بدون دل سوزی و خیر خواهی برای گنهکاران نشدنی است. این 
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منش را در سیره  ی نبی مکرم اسالمa به وضوح می توان دید؛ تا آن جا که قرآن کریم از این اخالق عظیم 
ْم َحریٌص َعَلیُکْم  ْنُفِسُکْم َعزیٌز َعَلیِه ما َعِنتُّ

َ
پیغمبر به حرص هدایت تعبیر می نماید. َلَقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أ

انسان ها  برای عموم  در هدایت و خیرخواهی  این حرص  کریمه ی 128(  )توبه:   َرحیم   َرُؤٌف  ِباْلُمْؤِمنیَن 
الزمه ی مسلمانان و دلدادگان به صاحب شریعت است. 

دو نکته
اول. خیرخواهی نسبت به خاطی منافاتی با برخورد مقتدرانه و حتی فیزیکی با مجرم ندارد؛ چرا که 

گاهی اعوجاج بدون اعمال فشار راست نمی شود و این عین خیرخواهی است. 
دوم. هستند افرادی که هیچ امیدی به هدایت آن ها نبوده و غریق باتالق معصیت و شقاوتند. بدیهی 
است خیرخواهی نسبت به چنین افرادی بی معناست؛ اما نکته این جاست که احراز چنین خصوصیتی 
در افراد خاطی قریب به محال است. از همین روست که حسن ظن به ویژه در قبال مسلمانان،  توصیه 

شده است. 
وظائف اجتماعی در قبال معصیت

به راحتی می توان حدس زد که رویکرد اجتماعی اسالم »ریشه کن شدن معصیت و نجات خاطیان 
از گرداب فالکت« است؛ اما آنچه مهم می نماید،  برنامه ی اسالم در نیل به این هدف است. در یک نگاه 
کلی اسالم دو مسیر را برای رسیدن به این مقصد تعریف نموده: دعوت به خیر؛ امر به معروف و نهی از 
منکر. این دو مسیر به لحاظ شرائط،  موارد،  الزامات و روش ها متفاوت هستند که تبیین صحیح آن ها 
کمک بسزایی در شناخت بهتر دیدگاه اسالم و امکان تدوین سازوکاری عملی برای اداء این وظیفه  ی 

اجتماعی می کند. 
از آن جا که موارد لزوم استفاده از روش امر به معروف و نهی از منکر محدودتر از دعوت به خیر 
است و محور اصلی مقاله امر به معروف است، تبیین ابعاد این واجب الهی را مقدم نموده سپس به تحریر 

جایگاه دعوت به خیر می پردازیم. 

امر به معروف و نهی از منکر
یکی از احادیث کلیدی در این موضوع،  حدیثی از امام صادق A است که در پاسخ به سؤال روای 

که »آیا امر به معروف بر همه واجب است؟ « فرمودند:
ِذی اَل یْهَتِدی َسِبیاًل  ِعیِف الَّ َما ُهَو َعَلی اْلَقِوی اْلُمَطاِع اْلَعاِلِم ِباْلَمْعُروِف ِمَن اْلُمْنَکِر اَل َعَلی الضَّ ِإنَّ
َو  َقْوُلُه  َو َجلَّ  َعزَّ  ِه  اللَّ ِکَتاُب  َذِلَک  َعَلی  ِلیُل  الدَّ َو  اْلَباِطِل  ِإَلی  اْلَحقِّ  ِمَن  یُقوُل  ی 

َ
أ ِمْن  ی 

َ
أ ِإَلی  
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ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َفَهَذا َخاصٌّ َغیُر َعام  
ْ
ٌه یْدُعوَن ِإَلی اْلَخیِر َو یأ مَّ

ُ
ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

)کافی،  ج5،  ص59( 
ترجمه: امر به معروف و نهی از منکر تنها بر فردی واجب است که توانا باشد،  مورد اطاعت قرار گیرد 
و معروف را از منکر بشناسد؛ نه فرد ضعیفی که شناختی نسبت به حق و باطل ندارد. دلیل این انحصار 
قرآن کریم است که فرموده »باید گروهی از شما باشند که دعوت به خیر کرده،   امر به معروف نموده و از 
منکر بازدارند« پس این فریضه تنها بر گروهی خاص الزم است نه عموم مردم. این حدیث پرگهر منشأ 

بسیاری از مرزبندی ها و خصوصیاتی است در بدان خواهیم پرداخت. 
تفاوت معروف و منکر

امر به معروف و نهی از منکر دو سوی یک دستور الهی بوده و روحی واحد دارند. تفاوت این دو 
در اعتباری عرفی است؛ یعنی منکر و معروف دو روی یک سکه هستند. کاری که انجام دادنش نیکو و 
معروف باشد ترک آن زشت و منکر است و همچنین کاری که انجام آن منکر است ترک آن معروف است. 
اما در نگاه عرفی به اموری که انجامش مطلوب است معروف می گوییم و به آن امر می کنیم و به اموری 

که انجامش ناشایست است منکر گفته و از آن پرهیز می دهیم. 
مفهوم امر و نهی

از لطائف علمی بحث قبل که بگذریم،  مهم تر تحلیل کلمات امر و نهی است؛ کلماتی که در آیهَ  ْلَتُکْن 
ولِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحون  )آل عمران:  

ُ
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو أ

ْ
ٌه یْدُعوَن  ِإَلی  اْلَخیِر َو یأ مَّ

ُ
ِمْنُکْم أ

کریمه ی104( به کار رفته و فهم صحیح آن ها بسیار مهم است. 
امر و نهی در لغت به معنای دستوری همراه با اقتدار است. یکی از مباحث مورد توجه در کتب علم 
اصول معاصر،  تحلیل ماده ی »امر« است که آیا دال بر علو است یا استعالء  یا هردو و یا هیچ کدام)ر. ک: 
بحوث فی علم االصول، ج2، ص15؛ کفایه االصول،  ص63(. در این نوشتار چندان به تبیین آن ها نیازی 
نیست و تنها موضوع پرفائده این است که بیشتر بزرگان وجود معنای دستوری مقتدارنه را مسلم می دانند. 
یعنی آمر به معروف باید از جایگاهی مقتدرانه و دستوری عمل کند تا قانون امر به معروف را اجراء کرده 
باشد. اگر از موضعی غیر مقتدرانه و با حال ارشاد با خاطی برخورد کند امر به معروف نیست؛ بلکه 
دعوت به خیر است. چنانچه نگاشته اند: »هما بالمعنی المصطلح الحمل علی الطاعه و المنع عن فعل 
المعصیه قواًل أو فعاًل« )موسوعه الفقه االسالمی طبقا لمذهب اهل البیت،  ج10، ص99( یعنی امر به 
معروف و نهی از منکر در اصطالح به معنای وادار نمودن به اطاعت و بازداشتن از انجام معصیت است. 
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر هرگاه شرائط خود را یافت باید با اعمال اقتدار صورت گیرد نه 
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با پیشنهاد و توصیه. در صفحات آتی پیرامون روش امر به معروف تفصیل بیشتری خواهیم داد. 
شرائط امر به معروف و نهی از منکر

در این جا چهاردسته از شرائط وجود دارند که به اقتضاءی شرط بودنشان، در صورت احراز نشدن 
هریک از موارد آن ها وجوب امر به معروف و نهی منکر ساقط می شود و وظیفه  ی دیگری بر گردن مکلف 

سایه می اندازد. 
شرائط مربوط به خاطی

الف. علم به خطا
اگر فرد خطاکار از روی جهل مرتکب گناهی شود،  هرچند نفس عمل نادرست است اما نسبت به او 
گناه نیست و نمی توان خاطی را به ارتکاب منکر متهم کرد و او را مقتدرانه نهی از منکر نمود. این شرط 

در بسیاری از کتب فقهی به صراحت ذکر شده است. 
فلو کان جاهاًل بالحکم أو الموضوع کمن ال یعلم أّن الخمر- مثاًل- حرام،  أو یعلم ذلک و لکن 
ال یعلم أّن ما یشربه خمر فمثل هذا ال یکون موردًا للنهی عن المنکر؛ لعدم صدق المنکر علی 

ما یفعله )موسوعه الفقه االسالمی طبقا لمذهب اهل البیت،  ج10، ص99( 
ترجمه: اگر خاطی جاهل به حکم شرعی باشد یا نداند این عمل مصداق حرام است؛ مانند کسی که 
نمی داند شراب حرام است یا نمی داند آن چه می نوشد شراب است. این مورد مشمول نهی از منکر نخواهد 

بود زیرا نمی توان عمل او را منکر دانست )چون بر جاهل گناهی نیست( 
همچنین مرحوم نراقی در مورد حکم اعالم نجاست لباس نمازگزار می نگارد:

فال  الناسی،   و  الذاهل  و  الجاهل  إلی  الخطاب  توّجه  لعدم  تشمله،   ال  بالمعروف  األمر  أدّله 
معروف و ال منکر بالنسبه إلیهم. لو کان من ذلک  الباب للزم کون ذلک الجاهل آثما معاقبا و 
هو خالف اإلجماع )مستند الشیعة فی احکام الشریعه، ج8، 171( ترجمه: دلیل های امر به 
معروف شامل موضوع بحث )نمازگزاری که جاهل به نجاست لباسش است( نمی شود؛ زیرا 
حکم شرعی نسبت به فرد جاهل یا غافل یا فراموش کار منجز نیست؛ پس نسبت به آن ها منکر 
قبال معصیت  در  فرد جاهل  که  کنیم  قبول  باید  این صورت  در غیر  ندارد.  و معروفی وجود 

جاهالنه اش گنهکار بوده و عذاب خواهد شد که البته مخالف اجماع است. 
خاطیان جاهل چند دسته اند که نمی توان هیچ یک را در قبال خطایشان امر یا نهی کرد. 

جاهل مرکب به حکم. یعنی فردی که با اطمینان فالن گناه را گناه نمی پندارد. مثل کسی که . 1
مطمئن است ریش تراشی در اسالم حرام نیست. 

جاهل مرکب به موضوع حکم. یعنی فردی که مطمئن است عمل او مصداق حرام نیست. . 2

مرزهای امر به معروف و نهی از منکر و وجوه تمایز آن با...
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مانند زنی که فکر می کند بیرون بودن موی مصنوعی سر منافات با حجاب اسالمی ندارد. 
مردد در حکم. یعنی فردی که به هر دلیلی مثل هجمه ی شبهات و کمی اطالعات در خطا . 3

بودن کارش شک دارد. مثل بسیاری از زنان که مطمئن نیستند حکم حجاب در اسالم الزامی است. 
مردد در موضوع حکم. یعنی فردی که باوجود علم به حکم در شمول حکم بر عمل خود شک . 4

دارند. مانند کسانی که وجوب روزه را می دانند اما با کوچکترین عذر در وجوب روزه شک کرده 
و افطار می کنند. 

واقعیت جهان فعلی و کشور ایران این است که بسیاری از افراد نه به قصد هنجار شکنی بلکه به 
سبب شبهات گوناگون دست به گناه می زنند که باید آن ها به خیر دعوت کرد نه آنکه سیاست برخورد 

آمرانه را در پیش گرفت. 
چند تذکر:

اول، عالم بودن خاطی باید احراز شود؛ لذا اگر احتمال می رفت که وی بدون علم دست به ارتکاب 
معصیت زده، روش نهی از منکر غیر مشروع است. 

ساقط  خیر  به  دعوت  حکم  اما  است  شرعی  غیر  جاهل  مورد  در  نهی  و  امر  روش  هرچند  دوم، 
نمی شود و در بسیاری از موارد واجب یا مستحب است که جاهل را دعوت به خیر نمود. 

ب. ارتکاب یا قصد قطعی ارتکاب خطا
تنها در صورتی از سازوکار امر به معروف می توان استفاده کرد که خاطی در حال ارتکاب حرام باشد 
یا یقین کنیم در شرف انجام یا تکرار عمل حرام است. امام خمینی v در مورد شرائط امر به معروف که 

مورد توافق دیگر مراجع نیز است فرموده اند: 
سوم: آن که بداند شخص معصیت کار بنا دارد که معصیت خود را تکرار کند، پس اگر بداند یا گمان کند 
یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمی کند واجب نیست. )توضیح المسائل محشی امام خمینی،  ج2،  

ص756.( 
تذکر: چنانچه واضح است باید وجود این شرط احراز شود و اال به حکم حسن ظن نباید از روش 

امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد. 
ج. نبودن عذر

اگر احتمال وجود عذر و توجیهی از سوی خطاکار باشد،  نباید از روش امر به معروف و نهی منکر 
استفاده کرد؛ زیرا در این صورت منکر بودن عمل نسبت به خطاکار معلوم نیست. 

او  نگاه  اما در  ناکافی است  نادرست و  توجیه خطاکار در واقع  باید توجه داشت که گاهی عذر و 
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صحیح است. در این موارد نیز مانند فرد جاهل حق استفاده از روش امر به معروف وجود ندارد؛ چرا 
که جهل وی به اهمیت احکام مانع است. مانند بسیاری از بانوان که بدحجابی خود را با جبر اجتماعی 

گاه کرد.  و تمسخر دیگران توجیه می کنند. در این موارد باید با روش های دعوت به خیر این افراد را آ
د. توجه به معصیت بودن عمل

با توجه به مطالب و اسنادی که ذیل شرط اول بیان شد،  فرد غافل یا فراموش کار که توجه به حکم و 
موضوع حکم ندارد،  خارج از موضوع امر به معروف است؛ زیرا عمل خطا به نسبت با او منکر محسوب 

نمی شود. 
شرائط مربوط به آمر و ناهی

الف. آگاهی نسبت به معروف و منکر
بدیهی است فردی که قصد امر و نهی دیگران را دارد باید خوب و بد را بشناسد. اگر کسی بدون 
گاهی اقدام به امر و نهی افراد نمود مسئولیت اشتباهاتش متوجه خود اوست و در صورت وقوع خطا  آ
به معروف  امر  اولین شرط  امام خمینی و دیگر مراجع در  لذا مرحوم  به جبران است.  و ضرر،  موظف 

فرموده اند:
اول: آن که کسی که می خواهد امر و نهی کند، بداند که آنچه شخص مکلف بجا نمی آورد واجب است 
نیست.  نمی داند واجب  را  منکر  و  معروف  که  بر کسی  و  کند  ترک  باید  بجا می آورد  آنچه  و  آورد  بجا 

)توضیح المسائل محشی امام خمینی،  ج2،  ص756( 
نکته: از همین جا روشن می شود که باید نهادی به آموزش آمران و ناهیان از منکر بپردازد و در صورت 

خطای آمران و ناهیان،  در جبران خطا همکاری نماید اال اینکه خطای عمد احراز شود. 
ب. دارا بودن اختیارات

به تشخیص ولی فقیه و نهادهای وابسته،  اجرای مراتبی از امر به معروف برای برخی ممنوع می شود 
تا مانع سوء استفاده ی فرصت طلبان و سوء تدبیر جاهالن شود؛ مانند برخورد فیزیکی آسیب زا که محتاج 
اجازه ی خاص است؛ البته روشن است که مراتبی مثل تذکر زبانی محدودیت قانونی برای کسی ندارد. 
این  عامالن  قابلیت های  و  آموزش ها  اساس  بر  باید  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  نهاد حکومتی 

فریضه ی الهی، محدوده ی اختیارات آن ها را تعیین کرده و پشتیبانی قانونی نماید. 
شرائط مربوط به فضای امر به معروف و نهی از منکر

مقصود از فضای امر به معروف،  خصوصیات و اتفاقاتی در محیط امر به معروف است که بر روند 
انجام این فریضه اثرگذار است. 

مرزهای امر به معروف و نهی از منکر و وجوه تمایز آن با...
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الف. احتمال تأثیر
رفع  توجی در جهت  قابل  احتمال  الزااست که  از منکر می تواند  نهی  و  به معروف  امر  در صورتی 
معصیت داشته باشد. این اثر انواعی دارد که احتمال وجود هریک، این فریضه را الزم االجراء می کند 

مانند:
ترک کامل و همیشگی معصیت توسط گنهکار. . 1
ترک کامل اما موقت معصیت توسط گنهکار؛ مثل کسی که از ترس آبرو موقتا دست از گناه . 2

می کشد. 
کاستن از شدت گناه یا تعداد آن؛ مانند کسی که غنای نامشروع را با صدای بلند پخش می کند . 3

و با نهی از منکر احتمال کم کردن صدای آن وجود دارد. 
منکر . 4 از  نهی  پذیرای  عصبانیت،  و  لجاجت  سبب  به  که  افرادی  مانند  آینده؛  در  گناه  ترک 

با آرام شدن و تفکر درباره ی سخنان ناهی از منکر،  خطای خود را  نمی شوند؛ اما امید است که 
بپذیرد. 

از جمع گنهکار. وقتی گروهی مرتکب . 5 نامشخص  آثار مذکور در مورد فردی  انواع  از  یکی 
خطایی باشند و احتمال دهیم نهی از منکر در فردی نامشخص مؤثر است،  نهی از منکر واجب 

می شود. 
ب. امنیت

اگر آمر به معروف و ناهی از منکر احتمال قابل توجهی دهد که اقدام به امر به معروف یا نهی از منکر 
برای او یا فرد محترم دیگری ضرر مهمی دارد، این فریضه الزم االجراء نخواهد بود. 

دو تذکر:
اول، به اصطالح فقهی،  بین مصالح امر به معروف و مفاسد ضرر ناشی از آن تزاحم می شود؛ لذا باید 
سبک سنگین کرد که کدام یک ارحج است. ضرر جدی می تواند توجیه خوبی برای خودداری از عمل 
به این فریضه باشد؛ زیرا الزم نیست برای نجات فرد جائر خود را به خطر انداخت. اما برخی از مسائل 
بسیار با اهمیت هستند که دین به سادگی از آن نمی گذرد و حتی فداکردن جان را نیز الزم می داند. مثاًلً 
اگر خطاکار کیان دین و اسالم را نشانه رود یا جان انسان های محترم را به مخاطره اندازد یا آبروی ایشان 
را در معرض هتک قرار دهد. در این موارد نباید به سادگی پاپس کشید؛ بلکه با بصیرت شرائط را تحلیل 

کرد و در صورت امکان با ارشاد ولی فقیه وظیفه را انجام داد. 
دوم، اگر استفاده از روش امر و نهی به مصلحت نباشد،  باید حد االمکان از روش های دعوت به خیر 



349

استفاده کرد. احتمال ضرر الزاما به معنای رها کردن خاطی نیست. 
شرائط مربوط به خطا

الف. ممنوعیت شرعی
بدیهی است زمانی می توان با عامل برخورد کرد که عمل او خطا و نامشروع باشد. جهت تبیین بهتر 

این موضوع موارد ذیل مطرح می شود:
کاری که مستقیمًا توسط شرع حرام شده است مثل سوء حجاب مرد یا زن و دروغ. . 1
 کاری که طبق قوانین کشور اسالمی ممنوع باشد که طبعًا به حکم شرع نیز حرام می شود. . 2
کاری که طبق حکم ظاهری ممنوع است؛ یعنی بر اساس اصول عملیه استنباط شده باشد نه . 3

ادله ی حکم واقعی مانند احتیاط های واجب شرعی. 
کاری که خودش حالل است اما مصداق تظاهر به حرام است؛ مانند تظاهر به شرب خمر یا . 4

استفاده از نمادهای ضد دین. 
تذکر: در تمام این موارد باید حرام بودن عمل نسبت به عامل احراز شود؛ لذا در احکام اختالفی نباید 

عجوالنه قضاوت کرد. 
ب. آشکار بودن

نباید در مورد خطای دیگران تجسس نمود. خطایی مشمول حکم و روش نهی از منکر است که برای 
ناهی آشکار باشد؛ هرچند از نظر دیگران مخفی بماند. در صورتی که با تجسس معصیت فردی برمال شد 

باید طرفین نهی از منکر شود؛ تجسس کننده بر هتک حریم خصوصی و عاصی بر خطایش. 
زیرا  است؛  الزم  تجسس  داشت  وجود  فتنه  یا  قتل  مثل  بزرگ  معصیتی  وقوع  احتمال  اگر  تذکر: 
البته حداالمکان و در موارد غیر  مفسده ی چنین معاصی ای بزرگ تر از مصلحت عدم تجسس است؛ 

اضطراری تجسس ها باید با حکم قانونی باشد. 
روش امر به معروف و نهی از منکر

اسلوب امر به معروف و نهی از منکر
اسلوب و اصولی کلی بر این فعالیت مقدس حاکم است که با وجود شرائط امر به معروف و نهی از 

منکر،  نباید از آن ها تخطی کرد مانند:
الف. اقتدار و جدیت

امر و نهی باید از موضع قدرت باشد و اال دیگر امر و نهی معنا پیدا نمی کند. از آن جا خاطی واجد 
شرائط،  فردی هنجارشکن و متجری است،  استفاده از ادبیات ناصحانه تأثیری بر او ندارد و باید برخورد 

مرزهای امر به معروف و نهی از منکر و وجوه تمایز آن با...
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جدی ببیند. اینجاست که ضرورت تشکیل نهاد امر به معروف و نهی از منکر و پشتیبانی کامل از مجریان 
آن پرفروغ تر می نماید. 

تذکر: ادبیات ناصحانه و با ترحم مربوط به روش دعوت به خیر و موارد آن است که باید به خوبی 
انجام شود. 

ب. حفظ آبروی خاطی
ْنیا َو اآلِْخَره)نور، کریمه ی  لیٌم ِفی الدُّ

َ
ذیَن آَمُنوا َلُهْم َعذاٌب أ ْن َتشیَع اْلفاِحَشُه ِفی الَّ

َ
وَن أ ذیَن یِحبُّ إنَّ الَّ

 )19
نباید به بهانه ی امر به معروف آبروی خاطی را به مخاطره انداخت؛ چرا که آبروریزی از افراد جرم 
و گناهی بزرگ است. لذا برمال کردن معصیت او نباید در دستور العمل باشد. بله، اگر خطا در مقابل 

جمعی باشد و خاطی آبروی خود را پیش آن جمع برده باشد، تذکر در میان آن ها موردی ندارد. 
تذکر: برخی افراد متجاهر به فسقند یا گناهی بسیار بزرگ مثل قتل را در سر دارند که در این موارد 
آبروی آن ها نباید مانع امر به معروف و نهی از منکر شود. چنانچه سید عبداالعلی سبزواری می نگارد: 
»لو احتمل التأثیر مع اإلعالن بذلک دون اإلخفاء یجوز مع تجاهر المرتکب« )مهذب االحکام، ج15، 
اثر دارد جایز  با اعالن عمومی معصیت خاطی نهی از منکر  263( ترجمه: چنانچه احتمال داده شود 

است؛  به شرطی که خاطی معصیت علنی انجام داده باشد. 
ج. سالمت روش

آمر و ناهی نباید از روش های حرام استفاده کنند مانند دروغ گویی و بی حیایی؛ زیرا هدف وسیله را 
توجیه نمی کند. مؤمن همواره باید خدا را در نظر داشته و از مسیر مرضّی او طی طریق کند. 

تذکر: گاهی معصیت خاطی بسیار بزرگ است و در تزاحم با گناه آمر و ناهی چیره است که در این 
موارد باید با انجام آن معصیت مثل دروغ اقدام به رفع یا دفع معصیت کرد؛ البته تشخیص این اولویت ها 

با عالمان است و مسئولیت تشخیص نادرسِت آمر،  متوجه خود اوست. 
انواع روش های امر به معروف و نهی از منکر

نیاز، از گام به گام از موارد اولی  با توجه به شرائط و  باید  سه روش کلی وجود دارد که آمر و ناهی 
استفاده کند و فقط در صورتی به روش های بعدی متوسل شود که احتمال تأثیر روش های اولی منتفی 

گردد. 
اول، رفتاری

ه«  ْهَل اْلَمَعاِصی ِبُوُجوٍه ُمْکَفِهرَّ
َ
ْن َنْلَقی أ

َ
ِه ص أ َمَرَنا َرُسوُل اللَّ

َ
حضرت امیر المؤمنین A فرمودند: »أ
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)کافی،  ج5،  ص59( ترجمه: رسول خدا ما را امر فرمودند: با صورت های درهم کشیده با اهل معصیت 
مالقات کنیم. 

حاالت صورت و بدن می تواند تمام اسلوب های امر و نهی را دارا باشد و تأثیر بسزایی در برچیده 
شدن گناه ایفا کنید. در جامعه ای که خطاکار هنجارشکن خود را مبغوض و طرد شده بیابد،  دست کم از 
گناه علنی دست خواهد شست؛ علی الخصوص گناهانی که با هدف جذب توجه اجتماع انجام می شود 

مانند بدحجابی. 
دوم، بیانی

گام دوم استفاده از ابزار پرتأثیر بیان است؛ چه با زبان وقتی با گنهکار روبرو می شود یا بر منبر و پشت 
تریبونی قرار می گیرد؛ چه با قلم وقتی به نگارش نامه، شکایت، مقاله،  کتاب و سایت مشغول می شود و 

چه با رسانه های همگانی مثل صدا و سیما و ابزارهای تبلیغاتی نوین. 
باید از تمام ابزارهایی که می توانند به نهی از منکر و امر به معروف جامه ی عمل بپوشاند بهره برد که 
صد البته نهاد امر به معروف موظف به تعیین راه کارها، محتوی و هماهنگی های الزم با سائر ارگان هاست. 

سوم، برخورد فیزیکی
پوشیده نیست برخورد فیزیکی در مواردی نه چندان زیادی تنها راه بازداشتن افراد از خطاست. از 
آنجا این روش می تواند موجب سوء استفاده یا سوء مدیریت یا ضررهایی برای طرفین شود،  باید با اجازه 

و پشتوانه ی کامل قانونی صورت پذیرد. 
تذکر: گاهی به علت بزرگی معصیت مثل سوء قصد به جان و ناموس مسلمان،  نیازی به اخذ اجازه 

از نهادهای قانونی نیست و بر همگان دفاع از مظلوم الزم است هرچند نیاز به برخورد فیزیکی باشد. 
آزادی را کمال مطلق و حق غیر قابل نقض بشر  به اصطالح روشن فکران غرب زده،  نکته: برخی 
می پندارند؛ لذا برخورد فیزیکی را ناقض حقوق انسانی می دانند. پاسخ این مدعی محل و مجال دیگری 
می طلبد؛ اما به اختصار باید گفت »آزادی هدف نیست؛  بلکه وسیله ای است که می تواند هدف نهایی 
یعنی آسایش ابدی را فراهم کند؛ همچنان که می تواند عامل سقوط آدمی شود« پس محدودکردن آزادی 

برای سعادت فرد و جامعه امری انسانی و کامال پسندیده است. 

انواع امر به معروف و نهی از منکر از حیث صنف آمر
سه شکل برای آمر به معروف می توان تصور کرد:

الف. فردی

مرزهای امر به معروف و نهی از منکر و وجوه تمایز آن با...
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در بسیاری از موارد یک فرد برای اجرای این فریضه و به نتیجه رساندن آن کافی است. هر فرد از 
افراد جامعه که واجد شرائط امر به معروف است باید به این فریضه قیام کند و جامعه را از فساد برهاند. 

ب. جمعی
گاهی برای رفع یک معصیت نیاز به اقدام گروهی است و تالش یک فرد کفایت نمی کند. نهاد امر به 

معروف موظف به سامان دهی این گروه هاست. 
ج. حقوقی

اقدام شخصیت های حقوقی است.  اداری محتاج  از منکر در سازوکارهای  نهی  و  به معروف  امر 
وقتی بناست با فساد یک اداره برخورد شود؛ باید از طریق مجاری قانونی و سازمان های قضائی اقدام 
کرد. این نیز نوعی نهی از منکر؛ بلکه از مهمترین و تأثیرگذارترین آن هاست. نهاد امر به معروف باید 

توانایی به کارگیری سازمان های قضائی و قانونی را برای دفع منکر داشته باشد. 

الزامات امر به معروف
مقصود از الزامات اموری است که الزم است همراه اجرای امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته 

باشد؛ هرچند نبود آن ها موجب رفع این تکلیف نمی شود. مهمترین این الزامات به قرار ذیل است:
الف. قصد تقرب

نیازی به قلم فرسایی نیست؛ چرا که هر کاری بدون قصد تقرب ابتر و برای فاعلش ضرر است. باد 
که آمرین به معروف و ناهیان از منکر خداوند را در نظر داشته و جز برای رضایت او امر و نهیی ننمایند 

تا فوران رحمت و هدایت حضرت حق،  ثمری پربار بنشاند. 
ب. عامل بودن آمر و ناهی

اْلُمْنَکِر  َعِن  اِهیَن  النَّ َو  َلُه  اِرِکیَن  التَّ ِباْلَمْعُروِف  یَن  اآلِْمِر ُه  اللَّ »َلَعَن   :A بیان  امیر  فرمود  حق  چه 
اْلَعاِمِلیَن ِبه « )نهج البالغه، ص188( 

مجری این تکلیف اگر خود خاطی باشد، نه تنها خیری عاید او نمی شود بلکه ممکن است تأثیر امر 
و نهی را ضعیف کند. نهاد امر به معروف و نهی از منکر باید خوش نامان و صالحان را به کار گیرد و از 

لغزش های مجریان به سادگی نگذرد تا دامن این نهاد مقدس از لوث هر پلیدی منزه ماند. 
تذکر: تأکید می شود، به گناه آلوده بودن تکلیف امر به معروف را برنمی دارد و گنهکار نیز موظف است 

در صورت وجود شرائط امر به معروف و نهی از منکر به این فریضه قیام کند. 
دعوت به خیر
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دعوت به خیر سازوکاری مجزا از امر به معروف است که روح حاکم بر آن خیرخواهی برای افرادی 
گاهانه خود را در سراشیبی هالکت قرار داده اند. دعوت به خیر به لحاظ موارد و زمینه ی  است که ناآ

اجرایی،  ده ها برابر وسیع تر و پرکاربردتر از امر به معروف است. 
دعوت به خیر در احکام اساسی

فقهاء در بحث ارشاد جاهل که مهترین مورد دعوت به خیر است، ارشاد و راهنمایی جاهل به احکام 
اساسی را واجب دانسته اند. احکامی مثل مسائل عقیدتی ضروری و مسائل شرعی واجبی که جهل به 

آن ها مضر به سعادت افراد است. 
العقیده و  الواجب من اصول  المقدار  المعارف اإللهیه و تعلیمهم  إلی  الناس  ال ریب فی وجوب إرشاد 
الفقه  المقدسه کتابًا و سّنه ی )موسوعه  الشریعه  أّکدت علی ذلک  الجمله و قد  الشرعیه فی  المسائل 

االسالمی طبقا لمذهب أهل البیت b، ج 10، ص 105 ( 
ترجمه: شکی نیست که ارشاد مردم به سوی معارف الهی و آموزش میزان ضروری از اصول عقائد 

و مسائل شرعی، فی الجمله واجب است. دین نیز در قرآن و سنت بر این مسئله تأکید فرموده است. 
از جمله  ی ادله ی قرآنی می توان به آیه نفر تمسک کرد:

ُهْم  یِن َو ِلیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلیِهْم َلَعلَّ ُهوا ِفی الدِّ َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍه ِمْنُهْم طاِئَفٌه ِلیَتَفقَّ
یْحَذُرون  )توبه:   کریمۀ 122( ترجمه: چرا عده ای از هر گروه )مسلمانان( کوچ نمی کنند تا در 
دین فقیه شوند و وقتی بازگشتند قوم خود را انذار دهند؛ شاید که قوم آن ها )از انحراف( پرهیز 

کنند. 
در روایات نیز ادله ی فراوانی بر این امر اقامه شده؛ مانند ادله ی لزوم طلب علم و نشر آن که به سبب 

ضیق مقام بدان ها نمی پردازیم. 
دعوت به خیر در موضوعات و مسائل جزئی

دو نظر بین فقهاء وجود دارد: نظر اول ارشاد جاهل در موضوعات را واجب دانسته و نظر دوم حکم 
به وجوب نمی کند. گویا عالمه حلی به نظر اول معتقد است. ایشان در پاسخ سید مهنا که پرسیده بود: 
»اگر شخصی از روی جهل با آب نجس وضو می گرفت یا با لباس نجس نماز می خواند آیا باید به او 

تذکر داد؟ « مرقوم فرمودند: 
نعم یجب علیه إعالمه،  ألنه من باب األمر بالمعروف ]...[ فإن منصب اإلمامه أجّل من أن یخل 
بشی ء من الواجبات جهال أو سهوا )أجوبۀ المسائل المهنائیۀ،  ص48( ترجمه: واجب است از 
باب امر به معروف )به معنای اعم که شامل ارشاد جاهل نیز می شود( نجاست را اعالم کنند؛ 
زیرا جایگاه امام )جماعت( مهم تر از آن است که چیزی از واجبات مربوط به او مختل شود 

گاهی باشد.  حتی اگر از روی سهو یا ناآ

مرزهای امر به معروف و نهی از منکر و وجوه تمایز آن با...
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صاحب معالم نیز این نظر را به جمعی از علمای شیعه نسبت داده اند:
قال بعض األصحاب: لو وجد عدالن فی ثوب الغیر أو مائه نجاسه أمکن وجوب اإلخبار؛ لوجوب تجّنب 

النجاسه و هو متوّقف علی اإلخبار المذکور فیجب. )معالم الدین و مالذ المجتهدین،  ج2،  ص579( 
دیگری  آب مصرفی  یا  لباس  در  دو عادل  اگر  گفته اند:  )علمای شیعه(  از اصحاب  برخی  ترجمه: 
نجاستی ببینند ممکن است اعالم نجاست واجب باشد؛ زیرا بر اساس ادله ی روایی اجتناب از نجاست 

واجب است. 
در مقابل مشهور اعالم را در موضوعات حکم شرعی واجب نمی دانند. 

القول الثانی: عدم الوجوب و هو ما صّرح به جمله من الفقهاء؛ لعدم قیام الدلیل علی وجوب 
عن  النهی  و  بالمعروف  األمر  وجوب  کبری  علیه  تنطبق  ال  حیث  المقام،   أمثال  فی  اإلعالم 
المنکر و ال تشمله أدّلتهما لجهل المباشر و عدم صدور الفعل منه منکرًا، و ال وجوب تعلیم 
األحکام الشرعیه و إرشاد الجاهلین؛ ألّنه عالم بالحکم و إّنما جهل مورده أو اعتقد طهارته أو 
حّلیته و معه ال یمکن )موسوعه الفقه االسالمی طبقا لمذهب أهل البیت b، ج 10، ص 108 ( 
ترجمه: نظر دوم واجب نبودن اعالم است که به این نظر گروهی از فقهاء تصریح نموده اند؛ زیرا دلیلی 
نقلی بر وجوب اعالم به جاهل در موضوعات وجود ندارد؛ چرا که نه دلیل وجوب امر به معروف و نهی 
منکر آن را می گیرد و به دلیل جاهل بودن خاطی و عملش گناه محسوب نمی شود. همچنین ادله ی تعلیم 
گاهان نیز به کار نمی آید زیرا خاطی عالم به حکم شرعی است و فقط موضوع  احکام شرعی و ارشاد ناآ

حکم را نمی داند. 
هرچند نظر دوم مستدل و مورد وفاق مشهور است؛ اما نگارنده به تبع ارتکاز فقهاء تبصره ای را الزم 
الذکر می داند. در غالب موارد جهل به موضوع در احکام شرعی ضرری برای فرد ندارد مثل بسیاری از 
شرائط و احکام وضوء و نماز. اینکه فرد از روی جهل با لباس نجس نماز بخواند تأثیر منفی بر او ندارد. 
اگر ضرری هم داشت باشد هزینه ی ارشاد او و اصالح کارش بیشتر از نفع آن است. اما پاره ای از مسائل 
گاهانه به آن ها نیز مضر است؛  نظیر نوشیدن ظرف سم به جای آب! بدون شک بر هر  هستند که عمل ناآ
دینداری الزم است ضرر را از دیگر مسلمین دفع کند و خیرخواهی را در حق آن ها کامل نماید؛  مانند 
مال باخته ی مظلومی که نمی داند به او ظلم شده و گمان می کند به سبب سوء مدیریت خودش مفلس 

شده است. 
شرائط دعوت به خیر

شرائط مربوط به خطاکار
به طور کلی دعوت به خیر در مورد افرادی است که تعمدی و لجاجتی در خطای خود ندارند که 
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می توان این افراد را در اقسام ذیل طبقه بندی کرد:
الف. جاهالن به حکم

گاهی به معصیت بودن یا واجب بودن عملی در سراشیبی هالکت و دوری از  افرادی که از روی ناآ
خدا قرار گرفته اند باید به روش های دعوت به خیر دست گیری شوند. جهل به حکم دارای اقسام زیر 

است:
جهل مرکب. یعنی افرادی که از روی اشتباه اعتقاد به حالل بودن حرام یا حرام بودن حالل . 1

دارند. مثل بسیاری که گمان به حالل بودن ریش تراشی دارند. 
جهل بسیط. یعنی افرادی که در مورد یک حکم تردید دارند. مثل کسانی که در حرام بودن . 2

موسیقی خاص تردید دارند و به انگیزه های شخصی و نفسانی از آن استفاده می کنند. 
شبه ه. گاهی به علت شبهه آلود بودن فضای تبلیغی حاکم،  افراد نمی توانند در مورد یک حکم . 3

به درستی قضاوت کنند. این قسم در حقیقت جزء جهل بسیط است اما به علت اهمیت و رواج 
آن مستقل ذکر شد. بسیارند افرادی که به دلیل شبهات همه جانبه بر احکام و دستورات دینی در 

این دام اسیرند. 
ب. جاهالن به موضوع

چنانچه ذکر شد زمانی الزم است جاهل به موضوع را ارشاد کرد که ندانستنش باعث ضرر دنیوی یا 
اخروی بر او باشد. انواع جهل که در مورد قبلی ذکر شد اینجا نیز جاری است. 

ج. عذر تراشان
خاطیان بسیاری هستند که خود را در انجام خطا معذور می دانند؛ حال آنکه عذر آن ها موجه نیست. 
غالب این افراد نسبت به اهمیت احکام و تبعات فالکت بار مخالفت با خداوند کم اطالعند؛ لذا هر عذری 
را توجیه گر امیال خود می دانند. چون این افراد در حقیقت جاهل به حکمت های الهی هستند؛ لذا باید 

با سازوکار دعوت به خیر به کمک آن ها شتافت. 
شرط مربوط به داعی به خیر

تنها یک شرط در داعی به خیر وجود دارد و آن علم به خیر و شر و صالح مردم است. 
حضرت ختم المرسلینa فرموده اند:

ا یْصِلح  )بحار االنوار،  ج1،  ص208( ترجمه:  ِممَّ ْکَثَر 
َ
أ یْفِسُدُه  َما  َکاَن  ِعْلٍم  َغیِر  َعِمَل َعَلی  َمْن 

هرکس بدون علم عملی را انجام دهد،  فسادی که ایجاد می کند بیشتر از اصالح آن است. 
بدیهی است اگر داعی کم اطالع به خطا ارشاد کرد، مسئولیت جبران متوجه اوست. 

مرزهای امر به معروف و نهی از منکر و وجوه تمایز آن با...
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شرائط مربوط به خطا و فضای دعوت به خیر
از آن جا که عناوین این موضوع با آن چه در شرائط امر به معروف و نهی از منکر بیان شد یکی است، 

از تطویل پرهیز کرده و تطبیق به عهده ی مخاطب محترم گذاشته می شود. 

روش دعوت به خیر
و  باطن  باید در  انسان دوستی است که  به خیر، خیرخواهی و حس  روح حاکم در اسلوب دعوت 
ظاهر داعی موج زند. نباید به گونه ای زننده یا از موضع قدرت به این مهم پرداخت؛ چرا که هویت دعوت 

درخواست است نه دستور و اعمال اقتدار. 
داعی به خیر باید با اخالقی خوش، نیتی الهی و ظاهری ناصحانه، تمام تالش خود را در راه جذب 
گمراهان به سمت نور هدایت صرف کند و پا جای قدم های نازنین خاتم النبیینa گذارد که خداوند 

فرموده است: 
وا ِمْن َحْوِلک  )آل عمران:  کریمۀ  ا َغلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ ِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفظًّ َفِبما َرْحَمٍه ِمَن اللَّ
159( ترجمه: به سبب رحمت الهی بود که نسبت به مؤمنین نرم شدی و اگر بدخلق و سنگ دل 

بودی از تو کناره می گرفتند. 
انواع روش های دعوت به خیر

الف. حاالت رفتاری
برخالف امر به معروف،  حاالت رفتاری در دعوت به خیر با شدت و از موضوع اقتدار نیست؛  بلکه 
از روی عطوفت و مهرورزی است. احساسی که خاطی با رؤیت حالت و اشاره های رفتاری داعی درک 

می کند باید دوستانه و ناصحانه باشد تا متوجه خطای خود شود. 
ب. بیانی

توضیح اجمالی این مورد در بحث مشابه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر گذشت. امروزه 
اختیار  در  باید  ابزارهای صحیح  این  تمام  دارد.  وجود  معارف  بیان  و  ترویج  برای  متعددی  روش های 
گروه ها  مجازی،   فضای  کانال های  شود.  گرفته  کار  به  انسان ها  به  خدمت  برای  و  اسالمی  معارف 
سایت ها، وبالگ ها، مدارس، دانشگاه ها،  بیمارستان ها، مراکز اداری،  انتظامی،  سطح شهر،  خیابان ها، 
هفته نامه ها،   ماهنامه ها،  مجالت،  پوستر ها،  نشریات،  کتاب ها،   توقف گاه ها،   خرید،   مراکز  پارک ها،  
اپلیکیشن های تلفن همراه و صدها بستر دیگر وجود دارند  کلیپ های صوتی، موشن گرافیک، مستند، 
که با برنامه ریزی برای بکارگیری همه ی آن ها،  رایزنی های الزم و اجرای قابل قبول،  می توان دعوت به 
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خوبی ها و جذب به سوی معارف الهی را تا حّد خارق العاده ای ارتقاء بخشید. 
برخورد فیزیکی هیچ جایگاهی در دعوت به خیر ندارد و از اساس با هویت دعوت و درخواست 

ناهمخوان است. 
الزامات دعوت به خیر

دعوت به خیر الزامات متمایزی از امر به معروف ندارد. 

نتیجه گیری
امر به معروف و نهی از منکر با دعوت به خیر و ارشاد جاهل متمایز و متشابه هستند که هریک 
قانون  که  نهادی شکل گیرد  باید  اسالمی  نظام  در  دیگری هستند.  از  دارای شرایط و روش هایی مجزا 
دعوت به خیر و قانون امر به معروف و نهی از منکر را پشتیبانی علمی و اجرایی کند. در پژوهش پیرامون 
این دو قانون تمام مرزها و اصول کلی آن ها رعایت شود و در مدل اجرایی آن ها نیز از خلط آن ها پرهیز 

شود. 

مرزهای امر به معروف و نهی از منکر و وجوه تمایز آن با...
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بازخوانی دال مرکزی »امر به معروف و نهی از منکر« در منظومه گفتمانی 
 A امام علی

علیرضا صحرایی

چکیده
سایر  احیاء  چراکه  است  دینی  فرایض  صدرنشین  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
تشکیل حکومت  برای  هر جامعه ای  است.  فریضه  این  دقیق  اجرای  مستلزم  فرایض 
نیازمند دو عنصر مذکور است. اگر بخواهیم جامعه ای دینی بماند و آموزه های دینی در 
آن حیات داشته باشد، امر و نهی دینی ضروری است. یکی از ملزومات احیاء و ترویج 
امر و نهی دینی واکاوی عالمانه در مورد اثرات اجتماعی و فردی انجام و یا ترک این 
دو فریضه الهی از دیدگاه معصومینb است. این مقاله تالش دارد تا با روش تحلیل 
گفتمان و با استفاده از منابع اسنادی- کتابخانه ای به این سؤال محوری پاسخ دهد که 
دال مرکزی »امر به معروف و نهی از منکر« در منظومه گفتمانی امام علی A چه 
جایگاهی دارد و پیامدهای ترک آن در جامعه چه اثراتی می تواند داشته باشد. فرضیه 
اصلی مقاله این است که اواًلً امر و نهی دینی به عنوان دال مرکزی در گفتمان امام علی 
A از واالترین اعمال دانسته شده است و سایر عناصر و وقته های گفتمان دینی در 
جامعه منوط به اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. ثانیًاً طرح دال مرکزی امر 
به معروف و نهی از منکر در منظومه گفتمانی امام علی A را می توان واکنشی نسبت 
به الگوهای فکری و رفتاری حاکمان در زیست سیاسی جامعه زمان ائمهb دانست 
و ترک امر به معروف و نهی از منکر می تواند الگوی حکومت استبدادی و ظالمانه و 

ریاکارانه را در جامعه اسالمی بازتولید نماید. 
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 واژه های کلیدی ها: 
امر به معروف،  نهی از منکر، تحلیل گفتمان،  دال مرکزی،  دال شناور،  عناصر و 

 .A وقته ها،  امام علی

مقدمه و طرح مسئله:
تتبع در قوانین اسالم و قواعد آن،  محصل و مثبت این فهم است که اسالم دینی سیاسی و اجتماعی 
است و دستورات آن به عبادات شرعی و سعادت فردی و اخروی منحصر نیست، بلکه بسیاری از احکام 
آن با اداره جامعه و تنظیم اجتماع ارتباط دارد )مفاتیح الحیات:36، العروة الوثقی،  ج1: 170(. بر این 
اساس در فقه پویای اسالمی، نگاه نظام مند خاصی به مسائل حکومتی و مصالح اجتماعی وجود دارد و 
بخش وسیعی از محتوای اسالم را همین قوانین سیاسی و اجتماعی تحت عنوان »فقه سیاسی« تشکیل 
می دهند. یکی از مهم ترین مصادیق فقه سیاسی برای تشکیل و اداره نظام سیاسی مسئله »امر به معروف 
و نهی از منکر« است. این دو فریضه از مهم ترین فرایض شرعی است که عقل نیز بر وجوب آن حکم 
می کند و کتاب و سنت همواره مردم را بر انجام آن فراخوانده اند وبقای دین و تداوم رسالت الهی وحفظ 

نظام و کیان مسلمانان بر انجام آن مبتنی است)فصلنامه سیاست:711(. 
رمز و راز این مسئله در این نکته نهفته است که هیچ یک از افراد جامعه از دیگران جدا نیست و راه 
زندگی و سرنوشت آنان در مسائل اجتماعی با یکدیگر پیوند خورده است و انسان بالطبع اجتماعی است،  
پس عقل حکم می کند که عموم افراد مراقب یکدیگر باشند و در حد توان جامعه را از آلوده شدن به فساد 
دور نگه دارند. شرع نیز همین اصل عقلی را واجب شمرده و از مهمترین واجبات به شمار آورده است: 
»ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامر ون باالمعروف وینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون« 
)آل عمران:  104(. اهمیت این دو اصل در شریعت اسالم تا جایی است که امیرالمؤمنین علی A آن 
را باالتر از جهاد و فراتر از همه اعمال نیک می داند)نهج البالغه،  حکمت374(. علت این معنی نیز در 
این است که قوام و بقای همه فرایض با همه حدود و شرایط آن در گرو اقامه این دو فریضه الهی است 

و تارک نهی از منکر،  چون مرده ای در میان زندگان است)همان(. 
از  نهی  و  به معروف  اساسی مطرح می شود که مفهوم »امر  این سؤال  آنچه گذشت حال  براساس 
منکر« به عنوان نشانه اصلی و دال مرکزی در منظومه فکری امام علی A به لحاظ گفتمانی چگونه 
تحلیل می شود؟ این مقاله تالش دارد با ارائه چارچوبی مفهومی برای تحلیل دال مرکزی امر به معروف 
و نهی از منکر)چارچوب نظری پژوهش تحلیل گفتمان( نشانگان این فریضه الهی را در اندیشه و سیره 
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تحلیل  روش  رو،   پیش  نوشتار  در  شده  کاربسته  به  روش  نماید.  بررسی  و  استخراج   A علی  امام 
کیفی)تحلیلی-توصیفی( و تفسیر نامه ها،  خطبه ها و حکمت های ایشان بوده و برای گردآوری داده ها از 
اطالعات کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است تا به این سؤال محوری پاسخ دهد و درضمن خوانشی 
از اپیستمه)نظام دانایی( اندیشه ای و معرفتی امام علی A در باب امر به معروف و نهی از منکر ارائه 

دهد. 
امام علی  گفتمان  در  مرکزی  دال  عنوان  به  دینی  نهی  و  امر  اواًلً  که  است  این  مقاله  اصلی  فرضیه 
A از واالترین اعمال دانسته شده است و سایر عناصر و وقته های گفتمان دینی در جامعه منوط به 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. ثانیًاً پیامدهای اجتماعی و فردی ترک این دال مرکزی در 
سامانه اندیشه ای امام علی A عبارتند از: تسلط یافتن ظالمان بر جامعه،  پدیدآمدن سهل انگاری،  
بی اعتمادی و بی تفاوتی در جامعه،  انحراف دولتمردان و حاکمان،  عدم استجابت دعا،  فروپاشیدن نظام 
جامعه،  تزلزل دراساس دین،  مورد لعن و سرزنش قرار گرفتن تارک امر و نهی. ثالثًاً طرح دال مرکزی 
امر به معروف و نهی از منکر در منظومه گفتمانی امام علی A را می توان واکنشی نسبت به الگوهای 
فکری و رفتاری حاکمان در زیست سیاسی جامعه زمان ائمهb دانست و ترک امر به معروف و نهی 

از منکر می تواند پارادایم حکومت استبدادی و ظالمانه و ریاکارانه را در جامعه اسالمی بازتولید نماید. 
 

الگوی نظری: مفاهیم اساسی تحلیل گفتمان 
تحلیل گفتمان متشکل از مفاهیم اساسی ای است که همچون شبکه ای با یکدیگر در ارتباط اند و 
فهم دقیق نظریه گفتمان منوط به فهم آن هاست. تعریف این مفاهیم می تواند بخش نظریه معنایی نظریه 
گفتمان را تأمین کند و به فهم بخش نظریه اجتماعی آن یاری رساند. پس در اینجا الزم است ابتدا این 

مفاهیم تعریف و سپس ارتباط آن ها با همدیگر،  توضیح داده شود:
1. مفصل بندی: این مفهوم در چارچوب نظریه گفتمان ارنستوالکالئو و شنتال موف به معنی قرار 
گرفتن عناصر یا نشانه هایی در کنار یکدیگر است که به طور طبیعی در کنار هم قرار نداشتند. از تلفیق و 
قرار گرفتن این عناصری در مجموعه جدید،  عناصر هویتی تازه می یابند.  ازاین رو،  هویت یک گفتمان،  
بر اثر رابطه ای که از طریق عمل مفصل بندی میان عناصر گوناگون پدید می آید)هویت ارتباطی(، شکل 
می گیرد )روایت غیرت و هویت در میان ایرانیان:46(. به طور مثال در گفتمان لیبرالیسم مفاهیمی چون 

آزادی،  دموکراسی،  آزادی فردی و عقل گرایی با هم مفصل بندی و هویت جدیدی کسب می کنند. 
2. دال مرکزی و دال شناور: دال مرکزی،  هسته اصلی منظومه گفتمانی است و هنگامی که مفاهیم 
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در یک گفتمان مفصل بندی و معنای آن ها تثبیت می شوند، حول یک مفهوم یا دال مرکزی،  شکل پیدا 
می کنند. اما دال شناور به حالتی داللت می کند که نشانه در میدان مبارزه ی گفتمان های متفاوت برای 
بتوان  مثال،  شاید  به عنوان  در علوم سیاسی:108(.  و رهیافت  و معلق است)روش  معنا شناور  تثبیت 
گفت دال »والیت فقیه«،  دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی ایران به حساب می آید و کل نظام معنایی 
این گفتمان بر مفهوم این دال استوار است. اما دال هایی مثل »آزادی«، »قانون«،  »نظارت« و غیره در 
به کار گرفته شده اند و  با معانی مختلفی  ایران دال هایی شناور هستند چرا که  انقالب اسالمی  گفتمان 

همواره بر سر مفهوم آن ها در بین گفتمان های سیاسی در صحنه، اختالف نظر بوده است. 
3. عناصر و وقته ها: عناصر نشانه هایی هستند که مفصل بندی نشده  و به همین دلیل هنوز معنایشان 
تثبیت نگشته و دارای معانی چندگانه هستند. اما هنگامی که عناصر در درون یک گفتمان مفصل بندی 
 )Hegemony and Socialistو به هویت و معانی موقت دست پیدا می کنند تبدیل به وقته ها می شوند
.)Strategy: 105 به عنوان مثال از دید الکالئو و موف »بدن انسان«،  در گفتمان غالب پزشکی غرب 
بین گفتمان پزشکی غربی و طب سنتی، چون معنایش  اما همین بدن در حین مبارزه  یک وقته است 

تثبیت نشده یک عنصر است. 
تقلیل  طریق  از  وقته ها  به  عناصر  تبدیل  برای  است  تالشی  گفتمان  یک  در  انسداد  انسداد:   .4
 Discourse Analysis As Theory and(چندگانگی معنایی آن ها به یک معنای کاماًل تثبیت شده
Method:28(. در این حالت نوعی انسداد در معنای نشانه حاصل می شود و مانع از نوسانات معنایی 
آن ها می شود. اما این انسداد دائمی نیست. در واقع انتقال از حالت عنصر به وقته هیچ گاه به شکل کامل 

صورت نمی گیرد)روش و رهیافت در علوم سیاسی:114(. 
5. غیریت سازی: در نظریه گفتمان غیریت سازی یعنی مبارزه بر سر خلق معنا، چراکه نزاع و تقابل 
در جامعه،  نیروی پیش راننده آن است و هر گفتمانی با گفتمان های دیگر در حال نزاع است و سعی 
می کند واقعیت را آن گونه که خود می خواهد تعریف کند. در واقع غیریت سازی اجتماعی از سه جهت 
برای نظریه گفتمان اهمیت دارد: 1( خلق رابطه ای غیریت سازانه که همواره شامل تولید دشمن یا یک 
»دیگری« است، برای تأسیس مرزهای سیاسی اهمیت بسزایی دارد. 2( تشکیل روابط غیریت سازانه 
و تثبیت مرزهای سیاسی برای تثبیت جزئی هویت تشکل های گفتمانی و عامالن اجتماعی،  با اهمیت 
است. 3( آزمودن غیریت سازی مثال خوبی برای نشان دادن محتمل و مشروط بودن هویت است)مجله 

علوم سیاسی:94(. 
6. زنجیره های هم ارزی و تفاوت: گفتمان ها از طریق زنجیره هم ارزی،  تفاوت های موجود در میان 
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معنا، عناصر  این  در  آن ها کمک می کنند.  میان  انسجام  و  به نوعی وحدت  و  بین می برند  از  را  عناصر 
خصلت های متفاوت و معناهای رقیب را از دست می دهند و در معنایی که گفتمان ایجاد می کند،  منحل 
می شوند. منطق هم ارزی منطق ساده سازی فضای سیاسی است)فصلنامه علوم سیاسی:34(. مثاًلًً در 
واکنش به نژادپرستی سفیدپوستان، تمام افراد غیرسفید چه هندی تبار و چه آسیایی و چه آفریقایی در 
به وادی فراموشی  با یکدیگر  آن ها  تفاوت های اصلی  زنجیره هم ارزی گفتمان سیاه قرار می گیرند و 
سپرده می شود. اما در واقع هیچ گاه هم ارزی نمی تواند به حذف کامل این تفاوت ها بینجامد. درمقابل،  
زنجیره  تفاوت ها  بر  تأکید  طریق  از  می کوشد  و  دارد  اشاره  جامعه  در  تکثر  خصلت  به  تفاوت  منطق 
هم ارزی را درهم بریزد و نوع جدیدی از مفصل بندی ایجاد کند. بنابراین،  منطق هم ارزی شرط وجودی 
هر صورت بندی نو است؛ چراکه در نتیجه این فرایند تمایزات از طریق مفصل بندی میان دال ها کاهش 
می یابد و آنان را در برابر غیر منسجم می کند. با این همه،  تفاوت ها هیچ گاه به طور کامل از بین نمی روند 

و راه برای تکثر و غیریت سازی همواره باز است. )مجله معرفت فرهنگ اجتماعی:102(. 
7. ضدیت یا خصومت: خصومت در نظریه الکالئو و موفه به امکانی و موقتی بودن و تصادفی بودن 
نهایی پدیده  ها و گفتمان ها اشاره دارد. خصومت همواره وجود یک گفتمان را تهدید می کند و آن را در 
معرض فروپاشی قرار می دهد،  پس همه گفتمان ها بر مبنای خصومت،  خصلتی امکانی و موقتی دارند 
و هیچ گاه تثبیت نمی شوند. از سوی دیگر، این تضاد همیشه خصلتی ویرانگر ندارد و می تواند سازنده هم 
باشد،  چرا که هویت ها جوهری ثابت نیستند و تنها در ارتباط با دیگری و ضدیتی که با آن برقرار می کنند،  
هویت می یابند. بنابراین،  وجود غیر،  هم مایه انسجام  بخشی به هویت گفتمان است و هم آن را از رقبای 
دیگر متمایز می کند. ازاین رو،  هویت گفتمان ها،  از تقابل میان درون و برون شکل می گیرد)مجله معرفت 

فرهنگ اجتماعی:103. 104(. 
8. ازجا شدگی: همانطور که ذکر شد هویت ها و گفتمان ها به دلیل وجود خصومت و وابستگی به 
غیر متزلزلند. در این میان از جا شدگی زمانی اتفاق می افتد که گفتمان ها شروع به واگرایی می کنند. از 
این قرار ازجا شدگی ها حوادثی هستند که حاصل رشد خصومت و ظهور غیریت و تکثر در جامعه اند. 
آن ها حوادثی هستند که نمی توانند توسط یک نظم گفتمانی موجود نمادپردازی شوند، و لذا می کوشند 
آن را متالشی کنند. پس از جا شدگی،  تمایل به فروپاشی نظم و به هم ریختن گفتمان موجود دارد و 
جامعه را به بحران هدایت می کند. اما واگرایی گفتمان ها خصلت دیگری نیز دارند و موجب می شوند تا 
سوژه ها احساس بحران هویت نمایند و در چنین شرایطی سوژه ها تالش می نمایند تا از طریق مفصل بندی 
و تعیین هویت با گفتمانهای بدیل،  هویت ها و معانی اجتماعی خود را بازسازی نمایند. بنابراین ازجا 
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شدگی ها در گفتمان ها تأثیری دوسویه دارند: از یک سو هویت های موجود را تهدید می کنند از سوی 
علوم  در  رهیافت  و  می گیرند)روش  شکل  آن ها  براساس  جدید  هویت های  که  هستند  مبنایی  دیگر 

سیاسی:114. 116، روش شناسی علوم انسانی:65. 68(. 
تبارشناسی و دیرینه شناسی امر و نهی دینی:

تبارشناسی امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد که تاریخ این فریضه به قدمت تاریخ زندگی 
انسان هاست، آنگاه که هابیل برادر خود قابیل را از عملی کردن نیت زشتش برحذر داشت)مائده،  27. 
30(. یکی از مهم ترین رسالت های پیامبران الهی نیز در طول تاریخ،  امر به معروف و نهی از منکر بوده 

است. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
 در میان هر امتی پیامبری مبعوث کردیم که مهم ترین کار و وظیفه او ]عبارت است از:[ امر به 
یکتاپرستی که بزرگ ترین معروف هاست و نهی از اطاعت طاغوت که بزرگترین منکرهاست 

)النحل،  36(. 
که می توان گفت همه حرکت های  است  امور جامعه چنان مهم  اداره  در  فریضه سازنده  این  نقش 

اصالحی و دگرگونی های سازنده در جوامع بشری در پرتو امر به معروف و نهی از منکر تحقق می یابد. 
به لحاظ دیرینه شناسی باید گفت دین اسالم نیز که بیش از هر دینی به زندگی اجتماعی انسان اهمیت 
می دهد،  از پیروان خود می خواهد که خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و در صورت مشاهده ستم و 
گناه سکوت نکنند،  بلکه همواره دیگران را به خوبی ها امر کنند و از بدی ها بازدارند. تأکیدهای مکرر 
بیانگر اهمیتی است که اسالم برای سالم سازی  از منکر  به معروف و نهی  قرآن کریم در خصوص امر 
محیط اجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است، به گونه ای که خداوند یکی از اوصاف 

خود را امر و نهی کننده معرفی کرده است: 
الَبغِی  َو  المنکِر  َو  الَفحشاِء  َعِن  َینَهی  َو  الُقربَی  ِذی  ایتاِء  و  ااِلحساِن  َو  ِبالَعدِل  َیاُمُر  اللَه  اّن 
)النحل،  90(. خداوند در برخی آیات راه رستگاری فرد و جامعه را امر به معروف و نهی از 
َو  المنکِر  َعِن  َینَهوَن  و  ِبالَمعُروِف  َیاُمروَن  َو  الَخیِر  ِاَلی  َیدُعوَن  امه  ِمنُکم  َولَتُکن  دانسته  منکر 
اولِئَک ُهُم الُمفِلحوَن )آل عمران:  104(؛ همانگونه که امتی را که در آن امر و نهی باشد بهترین 
المنکِر  َعِن  َتنَهوَن  َو  ِبالَمعروِف  َتاُمروَن  ِللّناِس  ُاخِرَجت  ُاّمٍه  َخیُر  ُکنُتم  است:  دانسته  امت ها 

)آل عمران:  110(. 
در این آیه مسلمانان به عنوان »بهترین امتی« معرفی شده که برای خدمت به جامعه انسانی بسیج 
گردیده است و دلیل بهترین امت بودن آن ها این ذکر شده که »امر به معروف و نهی از منکر می کنند و 
ایمان به خدا دارند« و این خود می رساند که اصالح جامعه بشری بدون ایمان و دعوت به حق و مبارزه 
با فساد ممکن نیست و ضمنًا از آن استفاده می شود که این دو وظیفه بزرگ با وسعتی که در اسالم دارد 
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ممتاز«  زمانی یک »امت  تا  نیز روشن می شود مسلمانان  بیان  این  از  نبوده است.  پیشین  آئین های  در 
محسوب می گردند که دعوت به سوی نیکی ها و مبارزه با فساد را فراموش نکنند و آن روز که این دو 

وظیفه فراموش شد نه بهترین امت اند و نه به سود جامعه بشریت خواهند بود. 
باتوجه به آیات و همچنین روایاتی که ناظر به این فریضه الهی است،  می توان دریافت که همواره در 
قرآن امر به معروف مقدم بر نهی از منکر آمده است تا بفهماند کارها را از راه مثبت پیگیری کنید و تنها 
در جامعه انتقادکننده نباشید. بررسی آیات قرآن درباره این فریضه الهی نشان می دهد: الف( وجوب این 
فریضه در همه ادیان الهی بوده، امت های گذشته نیز بدان مکلف بوده اند؛ ب( امر به معروف و نهی از 
منکر از شئون پیامبری است؛ ج( یکی از علل نابودی جوامع گذشته ترک امر به معروف و نهی از منکر 
بوده است؛ د( امر به معروف و نهی از منکر از حقوق متقابل مسلمانان است و افراد جامعه اسالمی در 

برابر آن مسئول اند؛ ه( زنان نیز مکلف به امر به معروف و نهی از منکر هستند و... 
در روایات نیز به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اهتمام فراوانی شده است. تعداد این گونه روایات 
آن قدر زیاد است که صاحبان کتاب های حدیثی،  بابی را در کتاب های خود به این بحث اختصاص داده 
اند)ر. ک. به: مصباح الشریعه،  ص19؛ حسن بن سعید،  1402ق،  ص105؛ کلینی،  1407ق،  ص455؛ 
ابن شعبه حرنی، 133،  ص237؛ شیخ صدوق،  1406، ص255؛ شیخ مفید،  1413ق،  ص88؛ و...(. 
همچنین فقها در کتاب های فقهی و رساله های عملی خود فصلی را با عنوان »کتاب االمر بالمعروف 
و نهی عن المنکر« به این بحث اختصاص داده و در آن،  درباره شرایط امر به معروف و نهی از منکر،  
 aمراتب و احکام دیگر آن به طور تفصیلی بحث کرده اند. به عنوان نمونه در روایتی از پیام پیامبر اکرم

در این باره آمده است:
مردم تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر می کرده، در نیکی ها به همدیگر کمک می کنند 
در خیر و نیکی به سر می برند، ولی زمانی که امر و نهی نکنند برکات از آن ها برداشته می شود 
و بعضی از آن ها بر بعضی دیگر مسلط می شوند و هیچ یاریگری در آسمان و زمین نخواهند 

داشت )المقنعة:808(.
امر به معروف و نهی از منکر در دین اسالم چنان جایگاهی دارد که پیامبر اکرمa انجام دهنده 
این فریضه را همچون خلیفه خداوند و رسولش در جامعه دانسته است)مستدرک الوسایل و مستنبط 
المسائل،  ج179:12(. از نظر امام باقرA بدترین اقوام کسانی هستند که بر آمران به معروف و ناهیان 
از منکر عیب گیری می کنند )تهذیب االحکام،  ج176:6(. امام صادقA نیز امر به معروف و نهی از 
منکر را از اخالق الهی دانسته اند که درصورت التزام به آن،  مورد عزت خداوند قرار گرفته،  در غیر این 
صورت،  نتیجه آن خذالن الهی است)مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل،  ج177:12(. در بیانی دیگر 
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امام رضاA ترک امر و نهی را موجب تسلط یافتن اشرار بر مردم دانسته است)وسایل،  ج118:1(. 
که  بدانجاست  تا  اسالمی  آموزه های  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  اهمیت  به هرحال،  
سایر فرایض و دستورات اسالمی در پرتو اجرای آن،  برپاداشته و جامعه اسالمی محقق می شود. از این 
رو،  هرگاه در جامعه ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر،  
احساس مسئولیت نکنند،  مرگ آن جامعه حتمی خواهد بود. همانگونه که گذشت همه امامام معصوم 
اهمیت و ضرورت برپایی این فریضه الهی و جامعه ساز را گوشزد کرده و مردم را از عواقب خطرناک ترک 
گاه کرده اند. در این میان نقش امام علی A برجسته تر است،  چون اولین امامی است که پس از  آن آ
پیامبر اکرمa عهده دار اداره امور جامعه شد و گفتمان تشکیل حکومت اسالمی را جامه عمل پوشاند. 

 
 A 1. نشانگان جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در منظر امام علی

الف( نشانه فضیلت امر و نهی دینی: امر به معروف و نهی از منکر در منظومه گفتمانی امام علی 
A با فضیلت ترین اعمال بندگان خداوند، غایت دین، قوام شریعت،  ُخلق الهی، و باالتر از جهاد در 

راه خدا معرفی شده است. 
حضرت علی A امر به معروف و نهی از منکر را دو صفت از اوصاف الهی )نهج البالغه:خطبه156( 
و از نشانه های مؤمن می داند و در مقایسه با سایر اعمال انسان ها آن را با فضیلت ترین اعمال دانسته و 

فرموده است:
 ااَلمُر ِبالَمعروِف َافَضُل َاعماِل الَخلق)غررالحکم و دررالکلم،  ج1: 331(.

 نکته مهم در این حدیث آن است که حضرت »اعمال« را مطلق آورده است و شامل هر نوع عملی از 
اعمال بندگان خداوند می شود. این فریضه از دیدگاه امام علی A چنان جایگاهی دارد که هدف نهایی 

دین از نظر ایشان همان امر به معروف و نهی از منکر است:
 غاَیُه الًدیِن ااَلمُر ِبالَمعروِف َو النهُی َعِن المنکِر و إقاَمُه الُحُدود )غررالحکم و دررالکلم،  ج1: 

 .)332
حضرت علی A اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را در مقایسه با جهاد در راه خدا این گونه 

بیان می فرمایند: 
هِی َعِن المنکِر ِإاّل َکَنفَثٍه ِفی  َها َو الِجَهاُد ِفی َسبیِل اللِه ِعنَداألمِر ِبالَمعُروِف َو النَّ عَماُل الِبرِّ ُکلُّ

َ
َما أ

ی )نهج البالغه:حکمت374(: همه اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با  َبحٍر ُلجِّ
امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره در مقابل دریاست. 

بنابراین،  از نظر آن حضرت ارزش و فضیلت امر به معروف و نهی از منکر نه تنها از هر عمل و فریضه 
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دینی دیگر باالتر و برتر است،  بلکه چنانچه همه اعمال دیگر را در یک کفه ترازو قرار دهند و امر به 
معروف و نهی از منکر را در کفه دیگر،  وزن کفه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر سنگین تر خواهد 
بود. در این مقایسه و موازنه،  ارزش و مقدار همه اعمال نیک در مقابل یکی از آن ها که امر به معروف و 
نهی از منکر است،  به طور خارق العاده ای سبک تر و پایین تر است؛ زیرا نسبت میان آن ها،  مانند نسبت 

قطره آب است در مقابل دریا. 
کردن  کن  ریشه  و  ازاله  و  دیگر  واجبات  احیاء  شأن  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  شأن  بنابراین 
محرمات است. این شأن مختص این دو واجب است و هیچ واجب دیگری چنین خصوصیت و نقشی 
ندارد. البته سایر فرایض به طور غیرمستقیم ممکن است در انجام دادن واجبات و ترک محرمات نقش 

داشته باشند،  اما ایفای نقش مستقیم در این زمینه از اختصاصات امر به معروف و نهی از منکر است. 
A درباره ایمان سؤال کردند،  آن حضرت فرمود: »ایمان بر چهار  در جای دیگری از امام علی 
ستون صبر،  یقین،  عدل و جهاد استوار است«. حضرت در ادامه و در معرفی بیشتر جهاد اضافه می کنند: 
جهاد که از پایه های اصلی ایمان است،  خود بر چهارگونه انجام می گیرد که دو صورت آن امر 
به معروف و نهی از منکر است ]...[ هر کس امر به معروف را به جای آورد،  با مؤمنان همراهی 
کرده و آن ها را نیرومند ساخته است و هر کس نهی از منکر کند در حقیقت،  بینی منافقان و 

افراد دورو را به خاک مالیده است)الکافی،  ج2: 51(. 
همچنین امام A در پاسخ به این شبهه که ممکن است بر اثر امر به معروف و نهی از منکر جان 
یا رزق و روزی کسی به خطر بیفتد،  می فرماید: »امر به معروف و نهی از منکر نه اجل کسی را نزدیک 

می سازد و نه روزی او را کم می کند: 
برعکس  بلکه  البالغه:خطبه156(،  )نهج  ِرزق  ِمن  َینُقَصاِن  اَل  َو  َجٍل 

َ
أ ِمن  باِن  الُیقرِّ ُهَما  ِإنَّ

َواَب َو ُیعِظَماِن ااَلجر )غررالحکم و دررالکلم،  ج1: 238(: همانا امر به معروف و  ُیَضاِعَفاِن الثَّ
نهی از منکر ثواب را مضاعف و اجر و پاداش را فراوان می کند. این گفتار نیز مبین اجر و ثوابی 
است که به آمر و ناهی داده خواهد شد و پاسخ رد به کسانی است که می پندارند امر به معروف 

و نهی از منکر موجب خطر جانی یا ضرر مالی می شود )تاریخ مدینه دمشق،  ج42: 502(. 
از این رو،  امام A در موارد گوناگونی به مناسبت های متفاوت مردم را به انجام دادن این فریضه 
 A انسان ساز و جامعه ساز تشویق می کردند. برای تبیین بیشتر این موضوع چند روایت از امام علی

در این باره نقل می کنیم. 
A مردم  امام علی  بسیاری  از منکر: در موارد  نهی  و  به معروف  امر  به  ترغیب مردم  نشانه  ب( 
مردم  برای  فریضه  این  به  عمل  حضرت  نظر  از  کرده اند.  تشویق  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  به  را 
مَر ِبالَمعُروِف 

َ
مصلحت دارد و نوعی ابزار خودکنترلی محسوب می شود. ایشان در این باره می فرماید: »األ
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َفَهاِء« )من الیحضره الفقیه،  ج3: 568(. امر به معروف  هَی َعِن المنکِر ِردعًا ِللسُّ َمصَلَحه ًی ِللَعَوامِّ َو النَّ
و نهی از منکر برای عموم مردم یک مصلحت است )تا انگیزه آن ها را به کارهای خیر زیاد کند( و نهی از 
منکر برای افراد نابخرد که گرایش به انحراف در آن ها زیاد است،  وسیله کنترلی قوی ای است« امام در 
موردی دیگر می فرماید: »عمل کننده به نیکی و بازدارنده از شّر و بدی باش« )هدایه االمة الی احکام 

االئمه،  ج5: 576(. 
از نظر امام سبقت گیری در امر به معروف و نهی از منکر روش صحیح رقابت در زندگی است و از 
این رو،  مردم را به انجام دادن این فریضه تشویق می کند. ایشان به عنوان رهبر الهی که مسئولیت نشان 
دادن راه های واقعی کمال را به عهده دارد، رقابت صحیح در زندگی را این گونه بیان می کند: »ای مردم 
اگر به ناچار می خواهید با هم رقابت کنید، پس چه بهتر که در برپایی حدود الهی و امر به معروف بر هم 
پیشی گیرید و سعی کنید هر یک از شما بیشتر و بهتر از دیگری در این عرصه بکوشد«. به همین دلیل، 
آن هنگام که مردم مصر در مقابل ستم، فساد و تباهی ایستادگی و از رهبران خود درخواست کردند که 
احکام الهی را رعایت و از ستم خودداری کنند، این کار آن ها – که مصداق کامل امر به معروف نهی از 
منکر بود – موجب خشنودی امام علی A شد. از این رو،  آن حضرت هنگامی که مالک اشتر را به 
عنوان استاندار مصر به آن سرزمین فرستادند،  طی نامه ای از کار آن ها قدردانی کردند. حضرت در آن نامه 
فرمود: »این نامه از بنده خدا علی امیرالمؤمنین به سوی آن دسته از مردم مصر است که برای خدا به خشم 
آمدند،  در آن هنگام که در زمین خدا نافرمانی می شد،  حق خدا رعایت نمی شد،  ستم در همه جا شایع 
بود و نه به معروف عمل می شد و نه از منکر و زشتی جلوگیری به عمل می آمد ]...[«. در جای دیگری 

امیرالمؤمنین علی A در ضمن وصایایی به فرزندش محمدحنفیه فرمود:
امر به معروف را پیشه ساز تا اهل معروف باشی و با نیکان محشور شوی،  زیرا تکمیل همه امور 
الی احکام  از منکر است)وسایل،  ج1: 123، هدایه االمة  نهی  به معروف و  امر  نزد خداوند 

االئمه،  ج5: 576(. 
به   ،A علی  حضرت  بیانات  در  گاهی  اعمال:  سایر  سنجش  معیار  دینی  نهی  و  امر  نشانه  ج( 
اثبات  بیان اهمیت و ارزش امری است و برای  بر می خوریم که در آن ها حضرت در مقام  عبارت هایی 
ارزش آن امر،  از معیار امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرده است. برای نمونه در حدیثی می فرماید: 
َساَلِه َو أوِلی األمِر ِبالَمعُروِف َو الَعدِل َو اإِلحساِن )الکافی،  ج1:  سوَل ِبالرِّ اعِرُفوا اللَه ِباللِه َو الرَّ
85(. خداوند را با خداوند و رسول را با رسول و اولی االمر را با امر به معروف و عدل و احسان 

بشناسید. 
ارائه فرموده است،  نشان  اموری معیارهایی  برای شناخت   Aامیرالمؤمنین آن  این روایت که در 
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می دهد که امر به معروف آن چنان اهمیت،  قدر و منزلت دارد که برای شناخت اولی االمر باید به عنوان 
مالک و معیار از آن استفاده کرد. 

از منکر  نهی  به معروف و  امر  را،   انسان عاقل  از معیارهای شناخت  امام در حدیث دیگری یکی 
می داند: »الَعقُل ُمَنزٌه َعِن الُمنکِر آِمٌر ِبالَمعُروِف« )غررالحکم و دررالکلم،  ج1: 331( عقل، بازدارنده از 
منکر و امر کننده به معروف است. عقل، این ودیعه الهی نزد انسان ها که مالک و ابزار اصلی راه یابی 
و وصول انسان ها به هدایت و شناخت است،  با معیار امر به معروف و نهی از منکر سنجیده می شود 
و چنانچه کسی این دو خصوصیت را نداشته باشد،  باید حکم کرد که فاقد عقل است یا اینکه عقلش 
معیوب است. برای امر به معروف و نهی از منکر چه ارزش و مقامی باالتر از اینکه،  از آن به عنوان معیار 

سنجش عقل سالم از عقل ناسالم بهره گرفته شده است. 
در جای دیگر امام، »دین« و»شمشیر« را که اولی برای هدایت و رأفت نسبت به آدمیان و دومی 
برای قهر و عذاب طاغیان نهان شده اند، از آن جهت ارزشمند و معتبر می شمارد که اینان آمر به معروف 
یُف  یُف فاِتٌق َو الّدیُن راِتٌق َفالّدیُن یأُمُر ِبالَمعُروِف َو السَّ و ناهی از منکرند. در حدیث آمده است: »السَّ
َینَهی َعِن المنکر ]...[« )همان(. شمشیر باز کننده گره ها و دین،  سامان دهنده امور است. پس دین، امر 
به معروف می کند و شمشیر،  نهی از منکر می نماید. »رتق« و »فتق« در لغت ضد هم هستند. اولی به 
معنای بسته و ضمیمه هم بودن )راغب اصفهانی، 1412 ق: 341( و دومی به معنای جدایی و باز بودن 
است )لسان العرب،  ج10: 296(. بنابراین،  راتق به معنی عاقد )گره زن( و فاتق به معنای حال )بازکننده 
گره( است. امر به معروف و نهی از منکر هم به این شیوه،  رتق و فتق امور جامعه اسالمی را به عهده 

می گیرند و در صورت تعطیلی این دو فریضه مشکالت حل نمی شود و نابسامانی ها سامان نمی گیرد. 

A 2. شرایط امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی
امر به معروف و نهی از منکر تنها با وجود برخی شرایط واجب است و در صورت نبود آن شرایط 

تکلیف ساقط می شود. این شرایط عبارتند از:
الف( کسی که امر یا نهی می کند،  بداند آنچه را که دیگری انجام می دهد حرام است و آنچه را ترک 
کرده،  واجب است،  پس هر کس نمی داند این عمل که او انجام می دهد حرام است یا نه جلوگیری واجب 

نیست؛
ب( احتمال بدهد امر یا نهی او تأثیر دارد، بنابراین اگر می داند تأثیر ندارد،  امر و نهی واجب نیست؛
ج( شخص گناهکار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد، پس اگر معلوم شود، یا گمان کند،  یا احتمال 

بازخوانی دال مرکزی »امر به معروف و نهی از منکر« در...
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صحیح بدهد گناهکاری بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمی کند،  یا موفق به تکرار نمی شود، امر 
و نهی واجب نیست؛

د( امر و نهی،  سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه، به خودش یا نزدیکان و همراهان، 
یا سایر مؤمنان نباشد)مسالک االفهام،  ج4: 101(. 

از نظر امام علی A امر به معروف و نهی از منکر عالوه بر موارد پیشین شرایط دیگری نیز دارد 
که با وجود این شرایط،  امر و نهی در جامعه تأثیرگذاری بیشتری دارد. مهم ترین این موارد عبارت اند از:
الف( تعلیم و تزکیه یافتن آمر و ناهی بیش از امر به معروف و نهی از منکر: از اولین شرایط امر و 
گاهی به همراه تزکیه نفس است. اگر کسی خود به طور صحیح معروف و  نهی دیگران داشتن علم و آ
منکر را نشناسد،  نمی توان دیگران را امر و نهی کند و چه بسا راه را خطا نشان دهد و نتیجه عکس داشته 
باشد. از این رو،  معصومانb و به ویژه امام علی A اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را 
تعلیم و تأدیب شخص آمر و ناهی دانسته اند. امام در این باره فرموده اند: »َمن َنَصَب َنفَسُه ِللّناِس ِإمامًا 
ُبَها أَحقُّ  ُم َنفِسِه َو ُمَؤدِّ َفلَیبَدا ِبَتعلیِم َنفِسِه َقبَل َتعلیِم َغیِرِه َو لَیُکن َتأدیُبُه ِبسیَرِتِه َقبَل َتأدیِبِه ِبِلساِنِه َو ُمَعلِّ
ِبِهم«: کسی که خود را در مقام پیشوایی و امام مردم قرار می دهد،  باید  ِم الّناِس َو ُمَؤدِّ ِبااِلجاَلِل ِمن ُمَعلِّ
پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد،  به تعلیم خویش پردازد؛ و باید تأدیب کردن او به عملش، پیش از 
تأدیب کردن به زیانش باشد و معلم خود بودن بسیار باالتر و بهتر است از اینکه معلم دیگران باشید«)نهج 

البالغه:حکمت73(. 
ب( عامل به معروف و َمنِهی از منکر بودن پیش از امر و نهی دیگران: از نظر امام علی A کسی 
که امر به معروف و نهی از منکر می کند باید در درجه اول خود به معروف عمل کند و از منکرات منهی 
باشد. از نظر امام، فردی که مردم را به چیزی امری کند،  ولی خود آن را به جا نمی آورد و از چیزی باز 
می دارد ولی خود آن را ترک نمی کند،  چنین فردی گمراه است. در جای دیگری در یکی از خطبه هایش 
ناپایداری دنیا سخن می گوید و سفارش می کند که وظایف خود  با آن ها از  مردم را نصیحت می کند و 
الَمعُروف  ِبِ اللُه االمریَن  از آن خطبه می فرماید: »َلَعَن  انجام دهند و سپس در قسمتی  به طور دقیق  را 
التاِرکیَن َلُه َو الّناهیَن َعِن الُمنکِر العاِملین ِبِه« خدا لعنت کند کسانی را که امر به معروف می کنند، ولی 
خود به آن پایبند نیستند و نهی از منکر می کنند، ولی خود مرتکب آن می شوند)نهج البالغه:خطبه129 
وخطبه105(. از همین رو امام خود را اولین عامل به معروف و منهی از منکر معرفی کرده است و در 
این باره می فرماید: »ای مردم! به خدا من شما را به طاعتی بر نمی انگیزم،  جز آنکه خود پیش از شما به 
گزاردن آن برمی خیزم، و شما را از معصیتی باز نمی دارم،  جز آنکه خود پیش از شما آن را فرو می گذارم« 
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)نهج البالغه:خطبه175(. 
روایات منقول از امام علی A در این باره بسیار زیاد است. در ادامه چند روایت دیگر ارائه می شود:
ال  َو  ینهی  ن  ِممَّ َتکن  »ال  فرمود:  امام  خواست،   موعظه   A علی  امیرالمؤمنین  از  شخصی   -
َاحدُهم«)نهج  ُهو  و  المذنبیَن  یبغض  و  َعملهم  یعمُل  و ال  الّصالحیَن  یحبُّ  یأتی،  ِبما ال  یأُمُر  و  ینَتهی 
البالغه:حکمت150(. »نباش همانند کسانی که دیگران را از کار بد نهی می کند،  اما خود نهی نمی پذیرد 
انجام  را  آن ها  اما عمل  را دوست می دارد،  نیکان  نمی کند.  اما خودش عمل  امر می کند،   به دیگران  و 

نمی دهد و گنهکاران را دشمن می دارد، اما خود یکی از آن هاست«
بنفسه  ِاذا خال  الرذائِل و سیئاٍت و  ینهاهم عِن  الناِس منکراِت و  َعلی  ینَکر  الرجِل  َعَلی   - »یقبُح 
انسان بسی زشت است  ِفعِلها«)غررالحکم و دررالکلم،  ج1: 811(: »برای  ِمن  ِارتکَبها و ال یستنکف 
که زشتی های مردم را زشت شمارد و آن ها را از گناهان و پستی ها منع کند، لکن وقتی که خودش تنها 

می شود،  همان زشتی ها را مرتکب شود و از کارش دست نکشد«. 
- »کیف یصلُح غیرُه َمن الیصلح نفَسُه«)غررالحکم و دررالکلم،  ج1: 517(. »آن کس که خودش را 

اصالح نکرده است،  چگونه غیر خود را می تواند اصالح کند«. 
ض ِلَمقت  َفَیُبوَء بإثِمِه َو َیتَعرًّ ِبِه و ینای عنه  ن یأُمُر  - »ُکن آِمرًا ِبالمعروِف و َعاماًل به َو ال َتُکن ِممَّ
ه)مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل،  ج12: 206( »همیشه مردم را به معروف و نیکی امر کننده و  ربَّ
خودت آن را به جاوی آورنده باش. نکند که تو از کسانی باشی که مردم را به نیکی وادارنده و خودت از آن 
دور شونده باشی. در این صورت خود گرفتار گناه آن شده و مورد خشم پروردگارت قرار خواهی گرفت«
ج( بردبار بودن آمر به معروف و ناهی از منکر: در همه کارهای اجتماعی،  به ویژه در عرصه فرهنگی 
که امر به معروف و نهی از منکر را نیز شامل می شود،  مشکالت هست. جاهالن بی منطق، سفیهان بی 
خرد،  مخالفان لجوج، معائدان متعصب،  دشمنان مغرض، سودپرستان سلطه جو و گناهکاران آلوده و 
خودخواه، برخی مواقع نه تنها تسلیم نمی شوند،  بلکه درصدد اذیت و آزار آمر به معروف و ناهی از منکر 

بر می آیند، در چنین حالتی،  »صبر« تنها وسیله رسیدن به هدف است. 
از این رو،  امام A می فرماید: »وأُمر بالمعروِف َتُکن ِمن أَهله و انِکِر اُلمنکر َبیدَک و ِلسانَک ال 
المهجه: 222(:  اثمره  المحجه  َکان«)کشف  للحقَّ حیُث  الغمراِت  اَلئم و خِض  َلومل  اللِه  تأخذَک فی 
»امر به معروف کن تا خود اهل آن معروف باشی و با دست و زبانت منکر را انکار نما.. هرگز سرزنش 
سرزنشگران تو را از تالش در راه خدا باز ندارد؛ و در دریای شداید و مشکالت در راه حق هر جا که باشد، 
فرو رو )تحمل کن(«. امام A همچنین صبر در آیه »و امر بالمعروف و انه عن المنکِر َو اصِبر َعلی ما 

بازخوانی دال مرکزی »امر به معروف و نهی از منکر« در...
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أصاَبَک إنَّ ذِلَک ِمن َعزِم األمور« )لقمان:17( را به صبر و بردباری در برابر آزار و اذیت سرزنش کنندگان 
تفسیر کرده اند )مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،  ج8: 500(. 

A 3. مراتب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی
انجام دادن این فریضه بزرگ الهی مراتب و درجاتی دارد که به ترتیب عبارتند از: 

الف( مرحله انکار و انزجار قلبی: اولین درجه و مرتبه نهی از منکر،  اعراض یا انکار قلبی است. در 
این مرتبه ناهی از منکر با رفتار خود نشان می دهد که از انجام آن کار ناخرسند است و آن را نمی پسندد و 

اگر احتمال تأثیر این مرحله برود،  نوبت به مرحله دوم که مرحله زبانی است نمی رسد. 
ب( مرحله زبانی: در صورتی که مرحله اول مؤثر نباشد،  الزم است ناهی از منکر با زبان تذکر دهد،  
احتیاج  تبلیغات،   تأثیر یک سلسله  و تحت  نادانی  و  دلیل جهالت  به  منکر  به  زیرا ممکن است عامل 
به مربی، هادی،  راهنما و معلم داشته باشد تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با او صحبت کند،  

گاه شود و باز گردد.  موضوع را با او در میان بگذارد تا معایب و مفاسد را برایش تشریح کند تا آ
ج( مرحله عملی: اگر دو مرحله قبلی کارآیی نداشته باشند،  باید از زور و قدرت استفاده شود. بدین 
معنا که با ِاعمال فشار جلو انجام دادن گناهان گرفته و بین شخص و گناه مورد نظرش فاصله ایجاد شود. 
در این مرحله نیز باید از مراتب سبک تر شروع شود؛ اما در فرضی که بازداری از گناه متوقف بر کتک 
کاری و ایجاد جراحت و امثال آن باشد، باید با اذن فقیه جامع الشرایط انجام گیرد)الکافی،  ج5: 55( 
و در شرایط فعلی که نهادهای قانونی جمهوری اسالمی شکل گرفته است،  چنین کاری باید با اجازه 

نهادهای مربوط باشد. 
بیند  آنکه  بیان شده است: »ای مؤمنان!  از امامA چنین  باره گفته شد،  در کالمی  این  آنچه در 
ستمی می رانند یا مردم را به منکری می خوانند و او به دل خود آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزیده 
و آنکه را به زبان انکار کرد،  مزد یافت و از آنکه به دل انکار کرد برتر است و آنکه با شمشیر به انکار 
برخاست تا کالم خدا بلند و گفتار ستمگران پست شود، او کسی است که راه رستگاری را یافت و بر آن 

ایستاد و نور یقین در دلش تافت«)نهج البالغه:حکمت373(. در کالمی دیگر چنین گفته است: 
از مردمان کسی است که کار زشت را ناپسند می شمارد و به دست،  زبان و دل خود آن را خوش 
نمی دارد؛ چنین کسی خصلت های نیک را به کمال رسانده است و از آنان کسی است که به 
زبان و دل خود انکار کند و دست به کار نبرد، چنین کس دو خصلت از خصلت های نیک را 
گرفته و خصلتی را تباه ساخته است و از آنان کسی است که منکر را به دل زشت می دارد و به 
دست و زبان خود بر آن انکار نیارد،  چنین کسی دو خصلت برتر از میان آن سه را از دست داده 
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است و کسی که همه را ترک کرده مرده ای است میان زندگان ]...[ )نهج البالغه:حکمت374، 
تهذیب االحکام،  ج6: 181، المقنعة:808(. 

در جای دیگر امامA درباره کمترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر می فرماید: »أدَنی اإلَنکاِر 
مردم  با  که  است  آن  منکر(  از  نهی  گناه)و  انکار  کمترین حد  ِه«  ُمکفهرَّ ِبُوُجوِه  الَمعاِصی  أهُل  ُیلَقی  أن 
گناهکار با ترش رویی برخورد کنید )تهذیب االحکام،  ج6: 177(. تأکید امام بیشتر بر مرتبه عمل است 
و لذا می فرماید: » ]...[ لیکن َتأدیُبُه ِبسیرِتِه َقبَل تأدیِبه ِِبِلساِنِه« )نهج البالغه:حکمت73( و باید تأدیب 

کردن او به عملش، پیش از تأدیب کردن به زبانش باشد. 
کالم امام A در اینجا مطابق ظاهر اطالق کالم، هم رئیس حکومت بر مردم را شامل می شود و 
هم تمام کسانی را که به نوعی ارشاد و هدایت مردم را بر عهده می گیرند. این جمله اشاره به یک واقعیت 

مسلم عقالنی است که تا انسان خودش چیزی نداشته باشد،  نمی تواند به دیگران اهدا کند. 

A 4. نتایج اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از دیدگاه امام علی
با بررسی روایات امام علی A درباره امر به معروف و نهی از منکر می توان به نتایج انجام دادن 
این فریضه بزرگ جامعه ساز از دیدگاه امام علی A اشاره کرد. این روایات عالوه بر اینکه فضیلت و 
شرافت این فریضه را اثبات می کنند،  از زاویه دیگری به نتایج و پیامدهای مثبت اجرای آن در جامعه 

اشاره دارند. 
از نظر امام علی A انجام دادن این فرضیه اجتماعی موجب اصالح جامعه می شود. ایشان در این 
باره می فرمایند: »خداوند متعال فرمان دادن به کارهای پسندیده را برای اصالح عوام و سوق دادن آن ها 
به راه رستگاری و سعادت واجب کرد. همین طور نهی از منکر و باز داشتن از کارهای ناپسند را واجب 
آورده اند:  ارتکاب معاصی کم خردان جلوگیری شود« در جای دیگر  و  ناشایست  از کارهای  تا  فرمود 
»خداوند امر به معروف را برای اصالح کار همگان و نهی از منکر را برای باز داشتن بی خردان واجب 

گردانید«)نهج البالغه:حکمت252(. 
این  می برند.  سر  به  بیشتری  سالمت  در  مردم  نتیجه،   در  و  دارد  بیشتری  پایایی  نیز  صالح  جامعه 
مطالب در کالمی دیگر از امام روایت شده است که فرمود: »هر که در او سه چیز وجود داشته باشد، 
دنیا و آخرتش سالم خواهد بود: اول اینکه امر به معروف کند و اگر کسی او را به معروف امر کرد، آن را 
بپذیرد. دوم اینکه از کارهای زشت نهی کند و خود نیز از مرتکب شدن منکر بپرهیزد و سوم آنکه حدود 
خدا را رعایت کند )مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل،  ج12: 206(. در جامعه صالح قوام شریعت 
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نیز بیشتر و موجب تقویت بنیه مؤمنان می شود. از نظر امام »هر که امر به معروف کند،  مؤمنان را تقویت 
کرده و پشت آن ها را محکم ساخته است و کسی که نهی از منکر کند،  بینی منافقان را به خاک مالیده 

است« )الکافی،  ج2: 51(. 
پایه استوار است:  ایمان سؤال شد،  پاسخ داد: »ایمان بر چهار  با  ارتباط  همچنین از حضرتش در 
شکیبایی،  باور،  عدالت و جهاد«، سپس هر یک را به چهار قسم تقسیم می کند تا اینکه درباره جهاد 
می گوید: »جهاد را چهار شعبه است که دو قسم آن امر به معروف و نهی از منکر است. آن کس که به 
امر به معروف برخاست،  مردم مؤمن را توانا کرد و هر کس نهی از منکر کرد،  بینی منافقان را به خاک 

ذلت رساند«)همان(. 
از نتایج دیگر انجام دادن این فریضه در جامعه این است که آمر به معروف و ناهی از منکر در ردیف 
اهل ایمان به شمار می آیند. امام علی A در حدیثی فرموده است: »وأُمر ِبالَمُعروِف َتُکن ِمن أهِلِه« 
)نهج البالغه:نامه31، اختیار مصباح السالکین:583(. برابر این روایت که حضرت آن را خطاب به فرزند 
گرامی اش امام حسن مجتبیA نوشته اند، از جمله آثار مثبت امر به معروف آن است که شخص »آمر« 
در زمره افراد نیکوکار جامعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر،  اولین فایده امر به معروف به خود امرکننده 
می رسد؛ زیرا طبعًاً انسان خردمندی که به اصالح دیگران همت می گمارد و آنان را به کارهای نیک فرا 
به معروف،   آمر  نتیجه  در  کار می بندد.  به  را  آن  و  متأثر می شود  آن  از  اول خودش  در وهله  می خواند،  
خودش را هم تعلیم و آموزش می دهد و از خطاها و اشتباهات احتمالی خود نیز جلوگیری می کند. البته 
اگر چنین نباشد و از پند و اندرزهایی که به دیگران می دهد،  خودش استفاده نکند و به آن ها بی توجه باشد 

سخت مورد سرزنش امیرالمؤمنینA است.
 

از دیدگاه امام علی  از منکر  5. مدلول های ترک دال مرکزی امر به معروف و نهی 
A

ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نتایج و پیامدهای ناگواری در جامعه به وجود می آورد 
و باعث عقب ماندگی اجتماع و حتی سقوط آن می شود. اهمیت این امر زمانی روشن می شود که بر اثر 
ترک امر به معروف و نهی از منکر،  فردی از افراد جامعه گمراه و منحرف شود؛ زیرا از نظر قرآن گمراهی 

یک نفر معادل گمراهی تمام افراد جامعه است. قرآن کریم می فرماید: 
اس َجمیعًا و َمن أحیاها ًفکأنما  النَّ َقَتَل  نما  َنفِس أو َفساِد ِفی ااَلرِض َفکاَّ ِبغیِر  َنفَسا  َقَتَل  َمن 
اس جمیعًا)المائده:32(. هر کس انسان دیگری را،  نه به قصاص قتل کسی یا ارتکاب  أحیا النَّ
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فسادی بر روی زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر کس که به او حیات 
بخشد، چون کسی است که همه مردم را حیات بخشیده باشد. 

ترک امر به معروف و نهی از منکر رفته رفته انسان را نسبت به دستورات الهی سست و بی اعتقاد 
را  الهی  محرمات  آزادانه  و  می گذارند  پا  زیر  را  الهی  احکام  دیگران  ببیند  که  انسانی  ساخت.  خواهد 
مرتکب می شوند و هیچ کوششی برای جلوگیری از رفتار حرام آن ها انجام نمی شود، کم کم نسبت به شیوع 
محرمات الهی در جامعه بی تفاوت خواهد شد. الزمه دینداری واقعی این است که انسان احساسات و 
عواطف خود را در راستای دین خود صادقانه به کار گیرد و با دینداران دوستی و یا دشمنان دین خصومت 

ورزد. این چنین است که امر به معروف و نهی از منکر با ایمان و دینداری پیوندی ناگسستنی دارد. 
از ُبعد اجتماعی نیز ترک امر به معروف و نهی از منکر تأثیرات منفی بر پیکره جامعه برجای می گذارد؛ 
زیرا جامعه مجموعه ای به پیوسته است و تفکیک و جداسازی افراد آن میسر نیست. مجموعه رفتارهای 
اجتماعی افراد هر جامعه اخالق عمومی آن جامعه را به وجود می آورد و رفتار اجتماعی هیچ انسانی را 
نمی توان بی تأثیر در جامعه دانست. رفتارهای اجتماعی نیک،  آثار مثبت در جامعه می گذارد و برعکس،  
رفتارهای اجتماعی زننده و زشت،  جو مسموم و مشمئزکننده ای در جامعه به وجود می آورد. به همین 
دلیل، ترک امر به معروف و نهی از منکر،  رفته رفته زمینه ترک کارهای نیک و انجام دادن کارهای زشت 
و ناروا را در جامعه پدید می آورد؛ زیرا میل به انجام دادن معاصی الهی و مفاسد اخالقی در همه افراد 
وجود دارد اما به علل گوناگون، مانند حیا و عالقه به حفظ احترام و اعتبار اجتماعی،  عمومًا از انجام 
دادن آن خودداری می شود. ولی وقتی که عده ای در جامعه مرتکب رفتارهای زشت و فسادانگیز شدند 
وکسی معترض آن ها نشد،  افراد دیگر جسارت پیدا می کنند و رفته رفته به این اعمال مبادرت خواهند کرد 

و بدین ترتیب،  فساد اخالقی سراسر جامعه را فرا خواهد گرفت. 
جامعه ای که در آن به این تکلیف الهی عمل نمی شود،  رحمت الهی از این جامعه زایل شده،  عذاب 
و عقوبت الهی، دامن گیر آن خواهد شد. حتی اگر اکثر افراد جامعه اهل نیکی باشند،  چون ترک این 
واجب الهی خود از بزرگترین منکرات است،  بنابراین همه افراد جامعه گرفتار غضب الهی خواهند شد. 
به طور کلی رواج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه،  عزت مؤمنان و جامعه اسالمی را در پی دارد 

و زوال آن،  ذلت و خواری دین خدا و اهل ایمان را به دنبال خواهد داشت. 
در ادامه برخی آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را در کالم امام علی A مورد بررسی قرار 

می دهیم. 
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5. 1. از دست دادن قدرت تشخیص
از آثار بسیار خطرناک ترک امر به معروف و نهی از منکر آن است که قدرت تشخیص امور و تمایز 
حق و باطل از انسان گرفته می شود. ابوحنیفه،  از یاران مورد اعتماد علی A، می گوید: »شنیدم که 

امیرالمؤمنین درباره امر به معروف و نهی از منکر می فرمود:
بر اثر دور ماندن از رحمت الهی اول چیزی که از آن محروم می شوید، جهاد با دست است. 
سپس با زبان و بعد از آن جهاد با قلب هایتان است. آنگاه فرمود: کسی که حتی با قلبش به 
طرفداری از نیکی ها ومبارزه با منکرات برنخیزد،  قلبش واژگون می شود و توان تشخیص نیک 

و بد را از دست می دهد )نهج البالغه:حکمت375( 
5. 2. نفاق و دورویی

صفت نفاق از پست ترین اوصافی است که در هر جامعه و ملیتی نکوهیده است. نفاق می تواند در 
شکل های گوناگون تجلی یابد که یکی از آن ها در بیان امام علی A آمده است. در این باره امام فرموده 

است: 
آشکارترین نفاق این است که فردی به طاعت خدا و معروف امر کند، ولی خود عمل نکند 
مستنبط  و  الوسایل  )مستدرک  دهد  انجام  را  آن ها  ولی خود  دارد،   باز  معصیت  از  را  مردم  و 

المسائل،  ج12: 207(.
 آشکارترین عالمت نفاق، همان است که در خطاب الهی به مسلمانان صدر اسالم آمده است: 

ها الّذیَن آمنُوا ِلَم َتُقوُلوَن ما ال َتفعلوَن )الصف:2( چرا چیزی را می گویید ولی خود عمل  یا ایُّ
نمی کنید. در آیه بعد،  این عمل را نزد خداوند عملی نابخشودنی و سنگین معرفی می کند: َکبَر 

مقتًا ِعنَداللِه أن َتقولُوا ما ال َتفَعلِون)الصف:3(
نزد خدا بسیار نفرت انگیز است که چیزی را بگویید که عمل نمی کنید. در حقیقت،  اگر کسی را 
 A امر و نهی کنیم و خودمان عمل نکنیم،  با این عمل ظاهرسازی کرده ایم که از نظر حضرت علی
از بارزترین عالمت نفاق شمرده می شود. امام کسی که دیگران را به نماز، روزه،  جهاد و تقوا سفارش 
می کند،  اما خود به هیچ یک پایبند نیست،  آشکارترین منافق نامیده است. منافق آنچه را نهی کرده بود،  
مرتکب می شود، یا آنچه را بدان فرمان داده بود بر اثر کسالت و سستی از یاد می برد. چنین کسانی که 
مدعی دروغین پاکی و اخالق اند و پرچم مقدس امر به معروف و نهی از منکر را دستاویز پنهان داشتن 

نهان خود می کنند،  به گفته حضرت از بارزترین مصداق های منافقان اند: 
ظَهُر الّناِس ِنفاقًا َمن أَمَر ِبالطاَعه َو َلم َیعمُل ِبَها و َنَهی عن الَمعصیِه و َلم ینَته عنها)غررالحکم 

َ
أ

و دررالکلم،  ج1: 458( آشکارترین منافق کسی است که به اطاعت خدا فراخواند و خود بدان 
عمل نکند و از معصیت باز دارد و خود از آن دست نکشد. 
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تذکر این نکته ضروری است که اگرچه در اینجا فرد در ظاهر امر به معروف و نهی از منکر کرده 
است،  در واقع برای ظاهرسازی این کار را کرده و حقیقتًا قصد امر و نهی نداشته است. به همین دلیل، 
 A آن را ذیل عنوان ترک امر به معروف و نهی از منکر بیان کردیم. عالوه بر این، در حدیثی که از امام
به  امر  ایمان برشمرده و  از ستون های  را یکی  نقل شده است،  آن حضرت جهاد  ایمان  پایه های  درباره 
معروف و نهی از منکر را دو گونه از انواع آن دانسته است. سپس ایشان نتیجه انجام دادن امر و نهی در 

جامعه را چنین دانسته است.
هر که امر به معروف را به جای آورد،  با مؤمنان همراهی کرده و آن ها را نیرومند ساخته است 
مالیده است  به خاک  را  افراد دو رو  بینی منافقان و  از منکر کند در حقیقت،   نهی  و هر که 

)الکافی،  ج2: 51(. 
مت

ُ
5. 3. به شمار آمدن در گروه بدان ا

در برخی روایات تارک امر به معروف و نهی از منکر بدترین قوم معرفی شده اند؛ از جمله در روایتی 
امام باقر می فرماید: 

هی َعِن المُنکر)الکافی،  ج5: 57(. چه بد قومی  ِبئَس القوُم َقوٌم َیعیبوَن األمر ِبالَمُعروِف و النَّ
هستند آنانی که آمران به معروف و ناهیان از منکر را سرزنش و عیب جویی می کنند. 

امام علی A نیز در روایتی که پیشتر گذشت؛ نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر را تسلط 
اشرار بر امت اسالمی دانست و مردم را از آن برحذر داشت. 

5. 4. شریک شدن در گناه دیگران
از دیگر پیامدهای منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر،  شریک شدن انسان ها در معاصی اهل 
گناه است،  زیرا سکوت در مقابل گناهکار به منزله تأیید عمل اوست. وقتی شخص مجرم مشاهده کند 
پیدا  الهی جرأت  دادن محرمات  انجام  در  نمی دهند،   نشان  واکنش  او  نادرست  رفتار  مقابل  در  دیگران 
می کند. به طور کلی هر کس با عده ای در رفتارشان موافق باشد و به اعمال آن ها رضایت داشته باشد، 
اگرچه در عمل،  آن ها را یاری نکند، از آنان محسوب می شود و رضایت قلبی او نسبت به فعل گناه،  او 
را نزد خدا شریک جرم معصیت کاران قرار می دهد. بنابراین،  هر مسلمانی وظیفه دارد برای رهایی از 
شرکت در گناه اهل معصیت،  در صورت مشاهده خالف،  اگرچه قدرت جلوگیری از منکر را نداشته باشد،  
دست کم با زبان نهی از منکر و مخالفت و ناراحتی خود را ابراز کند. این وظیفه ای است که به ویژه در 
محیط زندگی انسان باید به آن توجه خاص شود تا اهل معصیت جرأت تکرار عمل خالف را پیدا نکنند. 

امام علی A در این باره می فرماید:
َمن َلُه جاَء و َیعمُل ِبالمعاصی َفَلم َینَهُه َفُهَو َشریکُه )ارشاد القلوب الی الصواب،  ج1: 183(. هر 
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کس همسایه ای داشته باشد که اهل معصیت است و او را نهی نکند،  در گناه او شریک است. 
نیکو  را  ناپسندی  کار  کس  هر  فیه:  شریکًا  کَان  َقبیحًا  اسَتحسَن  »من  می فرماید:  دیگر  جایی  در 
بشمارد در جرم آن شریک است )و گرفتار عذاب الهی می شود( )کشف الغمه فی معرفه االئمه،  ج2: 

 .)349
5. 5. تسلط اشرار بر جامعه و مستجاب نشدن دعای بندگان 

وقتی امام علی A در بستر شهادت قرار گرفتند،  به امام حسن و امام حسین  c سفارش های 
بسیاری درباره رعایت احکام و مقررات اسالمی و نیز نحوه شرکت در فعالیت های اجتماعی کردند. از 
جمله این سخنان،  سفارش به امر به معروف و نهی از منکر بود. امام در قسمتی از این مطالب می فرمایند:
 از تشویق همدیگر به انجام کارهای شایسته و باز داشتن از ارتکاب کار زشت خودداری نکنید 
و بدانید که اگر این کار را ترک کنید،  بدکاران بر شما مسلط می شوند. وقتی آن ها مسلط شوند، 

هر اندازه دعا کنید دعای شما قبول نمی شود )نهج البالغه: نامه47(.
 همانند این حدیث از پیامبر اکرم a نیز نقل شده است)من الیحضره الفقیه،  ج3: 254(. 

5. 6. دوری از رحمت خدا و کم شدن برکات از جامعه 
است. رحمت  الهی  به خشم  گرفتار شدن  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ترک  پیامدهای  دیگر  از 
که  است  بندگانی  مخصوص  فقط  پروردگار  خاص  رحمت  و  می شود  انسان ها  همه  شامل  الهی  عامه 
انجام دادن  به  او را کاماًل اجرا می کنند. همچنین دیگران را  اهل اطاعت و بندگی هستند و دستورات 
وظایف ترغیب و از محرمات تحذیر و نهی می کنند و در نتیجه،  نزد پروردگار عالم از ارج و قرب خاصی 
برخوردارند. اما کسانی که به این واجب الهی عمل نمی کنند،  از رحمت خاص الهی بی بهره هستند و 
غضب الهی را برای خود خریده اند. بدتر از این افراد کسانی هستند که امر به منکر و از خوبی ها نهی 

می کنند. اینان منفورترین اعمال را انجام می دهند و نزد خدا مغضوب اند. 
انسان  از منکر باعث می شود که  انجام دادن عمل زشت توسط مردم و ترک نهی  به  خشنود بودن 
گرفتار عذاب خداوند شود. معصومانb همواره به این مهم تذکر داده و به مردم دستور داده اند که نه 
تنها از انجام معصیت راضی نباشند بلکه نهی از منکر نیز انجام دهند. امام علی A در این باره در 

خطبه201نهج البالغه می فرمایند: 
َایها الناس: اّنما یجمُع الناَس الرضی و السخُط و اّنما َعَقَر ناَقَه َثمُود رجٌل واحٌد َفَعَمُهم الله 
و  رضایت  مردم!  نادمین: ای  فاصبحُوا  فعقروها  سبحانُه:  فقال  بالرضی  َعموه  َلما  بالعذاِب 
که  کسانی  و  عامالن  یعنی  می شود  مردم  کیفر  و  پاداش  موجب وحدت  عملی،  بر  نارضایتی 
راضی به آن عمل اند، در کیفر یا پاداش شریک اند. ناقه صالح را یک نفر بیشتر پی نکرد،  اما 
عذاب و کیفر آن،  همه قوم ثمود را فرا گرفت؛ زیرا همه به عمل او راضی بودند. از این رو،  
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خداوند سبحان این عمل را به همه نسبت می دهد و می فرماید: آن را پی کردند،  ولی پشیمان 
شدند

در واقعه صفین فردی نزد امام می آید و از ایشان می خواهد که به کوفه برگردد،  ولی امام قبول نمی کند 
و دلیل آن را کفر آشکارا در شام و معصیت خدا در آنجا بیان می کند. از این رو،  امام نمی تواند در برابر 

انجام دادن معاصی سکوت کند. ایشان می فرماید:
إنَّ اللَه َتبارَک و َتعاَلی َلم یرَض ِمن أولیاِئِه أن ُیعصی ِفی االرِض و ُهم ُسکوٌت ُمذعنوَن ال یأمروَن 
از  نیست  تعالی خشنود  الُمنکر)وقعه صفین: 474(:همانا خدای  َعِن  َینهوَن  ِبالمعروِف و ال 
دوستانش که در زمین، مردم از خدا نافرمانی کنند و آنان خاموش باشند و با سکوت اقرار به 

آن معاصی کنند، نه امر به معروفی کنند و نه نهی از منکری نمایند
امام با این بیان نشان می دهد که نباید در برابر معصیت خدا سکوت کرد،  وگرنه تفاوتی بین عامل 
معصیت و کسی که به آن راضی است،  وجود ندارد؛ در نتیجه،  هر دو گرفتار عذاب خداوند می شوند. در 
روایات فراوان دیگری که از معصومان دیگر نقل شده است،  همین مطلب تأیید می شود )بحار االنوار،  
ج14: 54(. به عنوان نمونه یکی از طوالنی ترین و معروف ترین خطبه های نهج البالغه خطبه »قاصعه« 
است. در قسمتی از آن،  امام دانشمندانی را که قوم خود را از انجام دادن معاصی نهی نمی کنند،  سرزنش 
نابودی  به  را  جامعه  و  می گیرند  قرار  خداوند  لعنت  مورد  افرادی  چنین  که  می شود  یادآور  و  می کند 

می کشند. امام می فرماید:
َفإنَّ اللَه ُسبحانُه َلم َیلَعِن القروَن الماِضی بیَن أیِدیکُم إال ِلَترِکهُم األمِر ِبالَمعروِف و النهی عِن 
ناهی)نهج البالغه:خطبه192(:  فهاء ِلرکوب الَمعاصِی و الُحَلماَء ِلَترِک التَّ المنکِر َفلَعَن اللُه السُّ
خداوند مردم قرون گذشته را مورد لعن قرار نداد، مگر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را 
ترک کردند و سفهاء به دلیل معصیت کاری و دانشمندان و علماء به علت ترک نهی از منکر 

مورد لعن قرار گرفتند. 
بنابراین حدیث،  دو دسته در قرآن مورد مذمت هستند: یکی خود مردم که عصبان می کنند و دیگری،  
علمای آنان که نهی از منکر نمی کنند. در جامعه کنونی نیز اگر علما و دانشمندان شاهد و ناظر مفاسد 
شایع در اجتماع باشند و سکوت کنند، همان مذمت و لعن مشمول آنان نیز خواهد شد. لذا وظیفه ای 
سنگینی بر عهده حوزه های علمیه،  دانشگاهیان و مسئوالن جامعه است که با هنجارشکنان و متجاوزان 
به حدود الهی برخورد کنند؛ زیرا بر اساس روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شد،  اگر کسی در برابر فسادی 
شایع سکوت کند،  مذمتی که قرآن بیان می کند برای او نیز خواهد بود و عواقب آن جامعه را نیز در بر 

می گیرد)المعیار و الموازنه فی فضایل االمام امیرالمؤمنین:275(. 
5. 7. انحطاط و سقوط جامعه
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بر اساس گزارش تاریخ،  اقوام فراوانی در طول تاریخ به دالیل گوناگون،  از جمله عدم امر به معروف 
و نهی از منکر هستی شان به نیستی تبدیل شده است. حضرت علی A این مسئولیت را در درجه اول،  
آنان دستور می دهد )هدایه  آیندگان را به عبرت گیری از  متوجه دانشمندان و عالمان آن اقوام می کند و 
علما،   آن جایگاه  و  می شود  روشن  نیز  دیگری  نکته  بیان  این  از  االئمه،  ج16:119(.  احکام  الی  االمة 
دانشمندان و نخبگان امت است که وظیفه امر و نهی و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده دارند. 
همانگونه که خداوند نیز در قرآن دانشمندان یهود را به دلیل عدم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
حَت َلِبئَس ما  سرزنش می کند و می فرماید: »َلو ال َینهاهم الّربابیوَن و االحباُر َعن َقولهُم األثَم و أکلهُم السُّ
کانوا َیصَنعنوَن«)المائده:63(: چرا خداپرستان و دانشمندان دینی،  آن ها را از گفتار سراپا گناه و خوردن 

مال حرام نهی نمی کنند؟ مسلمًا کاری که می کردند،  بد است. 
 b 5. 8. عامل نارضایتی معصومان

امام علی A در ضمن خطبه ای،  دو طایفه را دشمن ترین مردم نزد پروردگار معرفی می کند: اول 
کسانی که به دلیل انجام دادن معصیت،  خداوند آن ها را به خودشان واگذاشته است؛ دوم،  گروهی که 
به خدا  ادامه می فرماید:  را گمراه می کنند. آن حضرت در  گاه  ناآ افراد  را در خود جمع کرده،  نادانی ها 
شکایت می کنم از آن گروهی که با جهل و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی می میرند؛ نزد آن ها چیزی 
زشت تر از معروف و پسندیده تر از منکر نیست. اگر کتاب خدا را به صورت صحیح به آن ها ارائه کنید 
وقعی نمی نهند،  ولی اگر در احکام خدا به گونه ای که با میل آن ها هماهنگ است تحریفی انجام گیرد، 
آن را با اشتیاق می پذیرند. در جای دیگری امامA ضمن بیان اخباری از حوادث بعد از خود،  درباره 
وضعیت مردم آخر الزمان نسبت به امر به معروف و نهی از منکر می فرماید: » ]...[ بعد از من روزگاری 
خواهد آمد که چیزی در آن پنهان تر از حق و آشکارتر از باطل نیست، و در شهرها چیزی زشت تر از 
می فرماید:»فساد  دیگری  جای  در  البالغه:خطبه147(.  بود«)نهج  نخواهد  منکر  از  یباتر  ز و  معروف 
آشکار شد،  نه کار زشت را دگرگون کننده ای مانده است و نه نافرمانی و معصیت را بازدارنده ای. با چنین 
دستاویزی می خواهید در دار قدس خدا مجاور او شوید؟ ! و نزد وی از گرامی ترین دوستانش باشید؟ 
هرگز! ]...[ خشنودی او را جز به طاعت به دست نتوان آورد،  لعنت خدا بر آنان که به معروف فرمان دهند 

و خود آن را واگذارند و از منکر بازدارند و خود آن را به جا آرند« )نهج البالغه:خطبه129(. 
 b 5. 9. ترک سنت رسول خدا و معصومان

امور معروف و منکر از دو سرچشمه،  قابل شناسایی هستند: الف( عقل و دریافت های عقل قطعی؛ 
امور  به  اگر  بنابراین،   است.   bمعصومان روایات  و  قرآن  شامل  که  وحیانی  آموزه های  و  وحی  ب( 
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معروف عمل و دیگران را به انجام دادن آن تشویق کنیم و یا از منکرات دوری کرده، دیگران را هم از انجام 
دادن منکرات نهی کنیم، در این صورت، به سنت رسول خدا عمل کرده ایم. ولی اگر،  نه خود عمل کرده 
و نه دیگران را امر به معروف و نهی از منکر کنیم، در واقع، سنت رسول خدا و معصومانb را ترک کرده 

ایم. از این رو،  امام علی A نسبت به این مطلب هشدار داده، در این باره می فرماید: 
األمُر بالَمعروِف َو النهِی َعِن الُمنکِر َفریضٌه، إذا أقیمت ِاستقامِت الُسَنن )فضایل امیرالمؤمنین 
A:113(. اگرچه امام در این روایت انجام دادن این فریضه را موجب استقامت سنن نامیده 
است،  براساس قاعده مفهوم مخالف-که در علم اصول فقه اثبات شده است- می توان نتیجه 
گرفت که ترک این فریضه موجب تعطیلی سنت های الهی می شود. در برخی روایات دیگر،  
امام انجام دادن تمام فرایض دیگر را منوط به اجرای امر به معروف و نهی از منکر دانسته است 

)المعیار و الموازنه فی فضایل االمام امیرالمؤمنین:275(. 

نتیجه گیری
در  آن  و جایگاه  معنی  گفتمان،  تحلیل  نظریه  و  بررسی روش  از  و موجز پس  کوتاه  نوشته  این  در 
منظومه فکری و سامانه اندیشگی امام علی A مورد بررسی قرار گرفت. براساس آنچه گذشت، برخی 

از دستاوردهای نظری و روش شناختی این پژوهش عبارتند از:
به  امر  مفهوم  دیرینه شناسی  و  تبارشناسی  به  گفتمان«  »تحلیل  تئوری  اساس  بر  مقاله  این  در   .1
معروف و نهی از منکر اقدام کردیم. »امر به معروف و نهی از منکر« به عنوان دال مرکزی در منظومه ی 
گفتمانی امام علی A از جایگاه باالیی برخوردار است تا جایی که واالترین اعمال دانسته شده است 
و سایر عناصر و وقته های گفتمانی به عنوان فرایض دیگر دینی در جامعه منوط به اجرای امر به معروف 

و نهی از منکر است. 
2. ما نشان دادیم همانطور که اجرای این فریضه الهی در سامانه فکری امام علی می تواند برکات 
دنیوی زیادی در زندگی فردی و اجتماعی افراد )ازجمله:اصالح دولتمردان و توده مردم، ایجاد وحدت، 
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه، افزایش رزق وروزی،  غلبه بر دشمنان( داشته باشد؛ ترک آن نیز می تواند 
پیامدهای خطرناکی برای فرد و جامعه داشته باشد که عبارتند از: عامل نارضایتی معصومانb؛ ترک 
سنت رسول خدا و معصومانb؛ انحطاط و سقوط جامعه؛ دوری از رحمت خدا و کم شدن برکات 
از جامعه؛ تسلط اشرار بر جامعه و مستجاب نشدن دعای بندگان؛ به شمار آمدن در گروه َبداِن ُامت؛ 

شریک شدن در گناه دیگران؛ از دست دادن قدرت تشخیص حق از باطل؛ رواج نفاق و دورویی. 
3. در نهایت باید گفت که طرح دال مرکزی امر به معروف و نهی از منکر در منظومه گفتمانی امام 

بازخوانی دال مرکزی »امر به معروف و نهی از منکر« در...
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A را می توان واکنشی نسبت به الگوهای فکری و رفتاری حاکمان در زیست سیاسی جامعه  علی 
زمان ائمهA دانست و ترک امر به معروف و نهی از منکر می تواند الگوی حکومت استبدادی و ظالمانه 

و ریاکارانه را در جامعه اسالمی بازتولید نماید. 
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اخالق امر به معروف و نهی از منکر با توجه به بند 5 ماده 16 قانون
 حسین طاهری وحدتی1

چکیده
انحرافات  به  نسبت  پیش گیرانه  و  حمایتی  فریضه  یک  عنوان  به  معروف  به  امر 
اخالقی- اجتماعی است که به صورت کلی در قرآن مطرح شده است؛ اما کاربردی 
نمودن بر عهده مخاطبان قرآن است و نیاز به ابزار و مهارت های فراوانی است که 
از مهمترین پیش شرط ها،  عامل  به موفقیت می انجامد. یکی  در صورت تدارک آن 
انسانی است که از آن به عنوان آمربه معروف و ناهی از منکر یاد می شود. با توجه به 
مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر که در فقه اسالمی مطرح شده است: 
1. مرحله انکار قلبی 2. مرحله تذکر زبانی 3. اقدام یدی و قاهرانه، مسئله پژوهش 
در این نوشتار بررسی تحلیلی مرحله دوم است که عام تر است. سؤال پژوهش این 
است که برای مرحله زبانی این فریضه چه مؤلفه هایی الزم است؟ بنا به ظرافت ها و 
حساسیت ها رفتاری و ُکنشی که در این مرحله وجود دارد، توجه به چند مسئله الزم 
عامل   .1 کند:  پیدا  نمود  مطلوب  اثرگذاری  مهم  فریضه  این  اجرایی  فرایند  تا  است 
شناختی که فرد عمل کننده باید به درستی معروف یا منکر را بشناسد. 2. قدرت باالی 
تحلیل و اقناع مخاطب از طریق منطق گفت و گو،  تا اثرگذاری ماندگار داشته باشد. 

3. ظرفیت اخالقی و درونی فرد عامل،  شرط مهمی است که در واقع پشتوانه اصلی 

1. پژوهش گر بنیاد پژوهش های اسالمی؛ گروه اخالق و تربیت اسالمی
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اثر بخشی امر به معروف و نهی از منکر است. با توجه به سه شرط یاد شده،  به نظر 
می رسد الزم است نیروهای عمل کننده،  دورهای آموزشی علمی را به منظور کسب 
مهارت های الزم، طی کنند. ما در این نوشتار به اهمیت شکل گیری اخالق امر به 
ومعروف و نهی از منکر پرداخته ایم و به این دریافت رسیده ایم که بدون رعایت اخالق 

امر به معروف و نهی از منکر،  به کارآمدی و نقش این فریضه نمی رسیم. 

واژه های کلیدی
 امر به معروف،  نهی از منکر، اخالق، اخالق امر به معروف.  

مقدمه
اهمیت این دو فریضه در قرآن

امر به معروف و نهی ا زمنکر یکی از مقررات فردی و اجتماعی تأثیرگذار است. در انگاره قرآنی،  
این فریضه نماد بهترین امت و جامعه بشری محسوب می شود؛ چنانچه خداوند با مخاطب قرار دادن 
به صفت  کنند،  در جامعه خودشان عملی  را  فریضه  این  است  قرار  اینکه  به خاطر  را  آنان  مسلمانان،  
امت  پیش روی  بزرگ  فریضه،  یک مسئولیت  با مشروعیت  توصیف می کند؛ در حقیقت  امت  بهترین 

اسالمی نهاده است. 
از گروه های کالمی  تا جایی است که در مباحث اعتقادی صدر اسالم،  برخی  این فریضه  اهمیت 
النهی عن  و  باالمعروف  االمر  القرآنی فی  )الفقه  آوردند.  به شمار  دین  در ردیف اصول  را  آن  )معتزله( 
المنکر،  ص 15( بدون تردید چنین اهتمامی از سوی مسلمانان صدر اسالم نسبت به فریضه،  در واقع 
بازتاب نگاه قرآن به امر به معروف و نهی از منکر بوده است به گونه ای که در فقه اسالمی فقهاء آن را 
نوعًا پس از کتاب جهاد آورده اند. البته برخی آن را به عنوان کتاب مستقل ذکر کرده اند. )جواهر الکالم، 
ج 21، ص 352( و برخی هم این فریضه را فصلی ا ز کتاب جهاد منظور نموده اند. )مجمع الفائده و 

البرهان، ج،  ص 529( 
به  امر  به  اعتقاد وجوب عینی و کفایی نسبت  از دو دیدگاه و  این فریضه،   اهمیت  به   شیخ طوسی بنا 
معروف و نهی از منکر،  علی رغم گرایش اکثر فقها به وجوب کفایی،  نظر وجوب عینی را ترجیح می دهد 

) االقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ج 1، ص 147( ایشان می نویسد:
 و اختلفوا فی کیفیه وجوبه: فقال األکثر انهما من فروض الکفایات إذا قام به البعض سقط 
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عن الباقین و قال قوم هما من فروض األعیان. هو األقوی عندی، لعموم آی القرآن و االخبار. 
 و دلیل اثباتی آن را این آیات می داند: 

ُهُم  وَلِئَک 
ُ
َوأ اْلُمْنَکِر  َعِن  َیْنَهْوَن  َو ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َیأ َو اْلَخْیِر  ِإَلی  َیْدُعوَن  ٌه  مَّ

ُ
أ ِمْنُکْم  َوْلَتُکْن   .1

اْلُمْفِلُحوَن
 )آل عمران:  104( و باید از میان شما گروهی ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته 

وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند
ِه َوَلْو آَمَن  ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍه أ مَّ

ُ
2. ُکْنُتْم َخْیَر أ

ْکَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن )آل عمران:  110( شما بهترین 
َ
ْهُل اْلِکَتاِب َلَکاَن َخْیًرا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوأ

َ
أ

امتی هستید که برای مردم پدیدار شده  اید به کار پسندیده فرمان می  دهید و از کار ناپسند بازمی 
دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعًا برایشان بهتر بود برخی از 

آنان مؤمنند و]لی[ بیشترشان نافرمانند 
َصاَبَک ِإنَّ َذِلَک ِمْن َعْزِم 

َ
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَکِر َواْصِبْر َعَلی َما أ

ْ
اَلَه َوأ ِقِم الصَّ

َ
3. َیا ُبَنیَّ أ

ُموِر)لقمان،  17(. ای پسرک من نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار 
ُ
اأْل

و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است  شکیبا باش این ]حاکی[ از عزم ]و اراده تو در[ امور است

دیدگاه محقق کاشانی و آیات فریضه
مرحوم محقق کاشانی در محجه البیضاء مسئله امر به معروف را به عنوان قطب بزرگ در دین تلقی 
می کند و اهمیت آن را تا اندازه ای باال می برد که بعثت انبیاء را متعلق به این فریضه تفسیر می نماید. ایشان 
نادیده انگاشتن امر به معروف و نهی از منکر را،  مساوی با اضمحالل دیانت و فرهنگ دینداری تحلیل 

می کند و آن را علت شیوع گمراهی و نادانی می داند. 
کاشانی در باب علت وجوب این فریضه،  ابتدا آن را مبتنی بر بناء و اهتمام عقاًل می کند و اینکه عقول 
سالم به این مسئله اهتمام می ورزد؛ وی سپس به سراغ آیات قرآن می رود. ایشان آیات فریضه را به لحاظ 
محتوی،  در یک دسته بندی معنایی و داللی قرار می دهد که با روش فقها متفاوت است. برخی از آیات 
داللت بر وجوب کفایی مسئله می کند)آل عمران: 104(. برخی به توصیف روانشاختی مؤمنان و آمران به 
معروف و ناهیان از منکر می پردازد. )آل عمران: 113 و 114( قسمتی از آیات ترک کنندگان را مورد لعن 
قرار می دهد. )مائده، 78( و برخی هم در مقام بیان فضیلت این حرکت مبارک بر می آید. )اعراف:  165( 

تعریف اخالق
 نوعًا در تعریف اخالق گفته می شود که ملکه است که انسان ها به راحتی و آسانی به رفتاری اقدام 
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مربوط  آن  کاربرد  به حوزه  از اخالق  امروزه بخش مهمی  اما  نمی دهند؛  انجام  را  رفتاری  یا  و  می کنند 
می شود که از آن به اخالق هنجاری نیز تعیبر می کنند؛ یعنی صحبت از این است که چگونه می توانیم یک 
جامعه اخالقی بسازیم،  یک سازمان اخالقی داشته باشیم،  یک پزشکی اخالقی داشته باشیم با این فرض 
به تعداد حرفه ها،  مشاغل و ساحت های رفتاری،  اخالق داریم. به همین جهت برخی اخالق را از منظر 

تأثیرگذاری در حوزه ارتباطات میان انسان ها،  این گونه تعریف می کند: 
اخالق به رفتار ارتباطی متعلق است،  به اینکه طرف ارتباط، خود فرِد صاخب رفتار باشد یا نه. 
عده ای بر اساس ذومراتب بودن اخالق،  فروترین مرتبه اخالق را،  رعایت حقوق طرِف ارتباط 
دانسته اند: الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی و برون شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف 

ارتباط.)اخالق کاربردی در ایران و اسالم،  ص 149( 

اخالق امر به معروف و نهی از منکر
با توجه به این تعریف مشخص شد که منظور از اخالق امر به معروف و نهی از منکر از جنس نحوه 
برقرای ارتباط با فرد یا جمع مورد نظر است که قرار است مورد تخاطب قرار گیرد و نسبت به معروف 
گاه شود تا در رفتار خود تجدید نظر نماید. این ارتباط انسانی دارای شرایط بسیاری است که  یا منکر، آ
مهارت های ویژه ای را می طلبد تا عمل فریضه به نتیجه مطلوب برسد؛ در غیراین صورت پیامد منفی هم 

خواهد داشت. 
 به عبارت دیگر،  اخالق امر به معروف و نهی از منکر از نوع اخالق کابردی و حرفه است که آداب 
خاصی را طلب می کند و از عهده هر کس بر نمی آید. نگاهی به عملکردها در این زمینه و مقایسه با دست 
آوردها،  نشان از عدم حرفه ای عمل نکردن است. باآلخره باید فرایند انجام فریضه در مقاطعی داوری و 

ارزیابی اخالقی بشود. 
فرامرز قرا ملکی در تعریف اخالق کاربردی می نویسد: 

جهت  این  از  است؛  عینی  موقعیت  در  اخالقی  مباحث  و  مسائل  بررسی  کاربردی  اخالق   
با اخالق نظری می توان همساِن دو گانگی روان شناسی و روان درمانی دانست.  را  آن  تمایز 
به  نمی تواند  کاربردی  رهیافت  در  اخالق  عالم   ]...[ نیست  بیگانگی  مستلزم  دوگانگی،  این 

تحلیل های کلی و انتزاعی بسنده کند و چشم بر زمینه های متعدد نیندازد.)همان،  ص 1(
 نگارنده براین اساس عقیده دارد در اجراء فریضه امر به معروف،  پیش نیازهای شناختی و مهارتی 

مختلفی الزم است تا فرایند فریضه به صورت علمی و منطقی انجام شود. 
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معروف و منکر
با توجه به وجوب اجمالی امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسالمی، امرمعروف و نهی منکر 
در حوزه مستحبات و مکروهات و مباحات معنی ندارد. )جواهر الکالم، ج 21، ص 357( 1 بنابراین 
درتبیین مصداقی این دو عنصر می گوییم: معروف یعنی فعلی که در شرع و قانون نوعی الزام به انجام آن 
وجود دارد و مکلف باید آن را انجام دهد مانند: نماز خواندن،  روزه گرفتن،  پرداخت حقوق مالی شرعی، 
رعایت حقوق دیگران ]...[.. منکر یعنی عملی که در شرع و قانون،  منع شده است و انجام آن جزای 
اخروی یا دنیایی دارد مانند: دروغ،  غیبت،  تهمت،  آزار رساندن به دیگران، بی حرمتی به برادر یا خواهی 

ایمانی ]...[.. 
 

شرایط در فقه
فقهاء در رساله های عملیه به صورت مختصر شرائطی را برای امر به معروف ذکر می کنند که عبارتند 

از: 
1. شناخت معروف و منکر ولو به طور اجمال. بنابراین بر کسی که معروف و منکر را نمی شناسد و 
آن ها را از همدیگر تشخیص نمی دهد،  امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بلی گاهی برای امر به 

معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر، واجب می شود.
2. احتمال تأثیر در شخص خالفکار. بنابراین اگر کسی میداند که سخن و گفته او اثر ندارد،  مشهور 
بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، 
ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خالفکار بهر طوری که 

ممکن است اظهار نماید،  هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت. 
قصد ادامه کارهای ناشایسته و خالف از شخص خالفکار. بنابراین شخص خالفکار چنانچه   .3
نخواهد کارهای خالف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب 

نیست. 
4. معذور نبودن شخص خالفکار در کارهای زشت و خالف خود،  با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام 

داده حرام نبوده،  بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است. 
5. ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی به مقدار قابل توّجه شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از 

1. احب جواهر ذیل بحث از تعریف معروف و منکر می گوید: و حینئذ فالمباح و المکروه فضال عن ترک المندوب لیسا من 
المعروف و ال المنکر فال یومر بهما و ال ینهی عنهما

اخالق امر به معروف و نهی از منکر با توجه به بند 5 ماده 16...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د3922

جل

اینکه کار معروف  باشد،  مگر  نداشته  نکند، و مشّقت و دشواری غیرقابل تحمل وجود  تهدید  را  منکر 
خوب و منکر بد به  قدری نزد شارع مقّدس مهم باشد که باید در راه آن ضررها و دشواری ها را تحّمل 

نمود. 
اختالف نظر علماء سلف و فقهاء متاخر حتی در طرح این فریضه در کتب خودشان تا اختالف نظر 
در شرایط و مبنای شرایط،  کمی مسئله فریضه را پیچیده نموده است؛ با این همه وجوب اصل اجمالی 

مسئله اتفاقی است؛ به خصوص که در قرآن مطرح شده است؛ اما شرایط آن جای تامل دارد. 
 این شرائط و دیگر شرایطی که در اقوال متنوع فقها مطرح شده است، عمومی است و کلّیت آن قابل 
قبول است،  اما نیاز به تحلیل محتوی دارد. باید نگاهی فراگیر تر به پیش زمینه های فریضه داشت. به 
تعبیر اصولّین این شرائط در حد اجمال است و نمی توان از آن ها انتظار اثربخشی مورد انتظار را داشت؛ 
بلکه ضرورت دارد در دستگاه فکری خاّلق،  مسائل متعددی ازآن ها استخراج نمود. این مسائل می تواند 
به راه کارهای علمی و منطقی،  منجر شود. به نظر می رسد با الهام از این شرائط فقهی می توان به صورت 
جزئی تر و ملموس تر به به شرایط این فرضیه پرداخته شود که ما از آن به اخالق امر به معروف و نهی از 

منکر یاد کرده ایم که در قالب: شرایط شناختی و شرایط مهارتی دسته بندی می شود. 
آنچه ما در این نوشتار در مقام طرح آن هستیم،  نحوه اجراء فریضه در جامعه به منظور اصالح اخالق 
و  زبانی  مرحله  بررسی  ما  دیگر هدف  عبارت  به  است.  مشارکت عمومی  فرایند  در  اجتماعی  و  دینی 
کالمی این فریضه است؛ چون مرحله دلی و قلبی بیشتر یک کنش شخصی تلقی می شود که فرد در این 
حالت به گونه ای نارضایتی خود را از انجام یا ترک فعلی اعالم می دارد؛ اما این عمل مبهم است و خیلی 
تأثیرگذار نیست گرچه به نوبت خود دارای ارزش دینی است. مرحله یدی که نوعًا اجرای آن را مشروط 

به اذن فقیه یا حاکم نموده اند.

مراتب این فریضه
فقها برای اجراء این فریضه چند مرحله ذکر می کنند)تذکره الفقهاء، ج 9، ص 443 1( که به صورت 

االیسر فاالیسر،  قابلیت اجرا را دارد. 

1. عالمه حلی مراتب سه گانه را به این صورت بیان می کند که آن را با اختصار نقل می کنیم: مراتب اإلنکار ثالثه: األولی: 
بالقلب، وهو یجب مطلقا،  وهو أول المراتب ]...[. الثانیه: باللسان،  فإذا لم ینزجر بالقلب واإلعراض والهجر، أنکر باللسان 
القول  ینجع  لم  فإذا  بالید،   ]...[. الثالثه:  إلی األصعب  القول  باألیسر من  اإلنکار  فی  ویتدرج  ویزجره ویخوفه،  یعظه  بأن 

والوعظ والشتم، امر و نهی بالید ]...[ تذکره الفقهاء، ج 9، ص 443 
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مرحله اول: انکار قلبی و اعراض
با منکر انسان معتقد به دیانت در صورتی که توانایی تذکر زبانی   در این مرحله به هنگام مواجهه 
باید در درون خود نسبت به آن حالت تنفر و رویگردانی داشته باشد و به گونه ای اعتقاد  ندارد،  حتمًا 
قلبی خود را نسبت به عمل منکر به فرد مقابل اعالم کند. این مرحله بر همه واجب است و وجوب آن 
عینی است. در این فرض او واقعا به تکلیف خود عمل نموده است؛ چرا که خداوند انسان ها را به اندازه 

توانایی آن ها تکلیف می کند. 
ُه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ]...[ )بقره:  286( خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی   ُف اللَّ ال ُیَکلِّ

اش تکلیف نمی  کند.
 داوری نسبت به این اقدام ذهنی فقط با خداوند است و نمی شود کسی را به همراهی قلبی با فعل 
منکر نمود. این یک مسئله روانشناختی دینی است که مسئولیت را برعهده خود انسان می گذارد؛ چون 

قرآن می فرماید که: خداوند آنچه در صدور و تخیل انسان ها اتفاق می افتد، از علم او پنهان نیست. 
ُدوُر؛)غافر:  19( خدا نگاه های دزدانه و آنچه را که دلها نهان  ْعُیِن َوَما ُتْخِفی الصُّ

َ
)َیْعَلُم َخاِئَنَه اأْل

می دارند می داند( 
مرحله دوم: تذکر زبانی

تذّکر زبانی حساس ترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر است. این مرحله تعمیم دارد و همه 
کسانی که شرائط آن را احراز کنند،  می توانند در این فریضه مهم و حیاتی،  مشارکت داشته باشند. در 
واقع بند 5 ماده 16، باید اشاره به همین مرحله باشد و اخالق امر به معروف و نهی از منکر هم یعنی 
اینکه الزم است تا در جهت شکل گیری این اخالق،  از همه تخصص های مرتبط در حوزه علوم انسانی 
استفاده شود و کسانی که می خو. اهند در این امر مهم اجتماعی همکاری کنند با مهارت های فراگرفته 

وارد آن شوند. 
مرحله سوم: اقدام یدی 

این مرحله در شرایط ویژه ای قابلیت اجراء را دارد. نکاتی الزم است تذکر داده شود: اواًل: نسبت به 
این مرحله بین فقهاء اختالف نظر هست؛ برخی اقدام یدی را منوط به اذن امام معصوم می دانند. ثانیًا: 
این مرحله در حوزه وظیفه حاکم شرع و قانون است. چنانچه در ماده 4 قانون حمایت ازآمران به معروف 
از منکر،  قلبی،  زبانی،   به معروف و نهی  این امر تصریح شده است. متن ماده: ماده 4ـ مراتب امر  به 
نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن،  

در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است. 

اخالق امر به معروف و نهی از منکر با توجه به بند 5 ماده 16...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د3942

جل

محدوده پژوهش
آنچه ما در این نوشتاراز مراحل یاد شده به دنبال تبیین و تحلیل ساختواره آن هستیم،  مرحله زبانی 
است که نسبت مراحل دیگر، شاید تأثیرگذارترین مرحله باشد؛ چون بیشترین مخاطب را دارد؛ ضمن آن 
که عامل مؤثر در ساخت فرهنِگ این فریضه است. مرحله انکار قلبی نسبت به منکر و یا گرایش نسبت 
به یک معروف،  بیشتر یک واکنش درونی شخصی تلقی می شود و البته تأثیرگذار هم هست و پاره ای از 
موارد،  ضرورت دارد؛ روایات دال بر این مرحله نیز از معصومین وارد شده است. مرحله واکنش یدی 
هم که فقهاء آن را از اختیارات فقیه و حاکم شرع می دانند. که نیاز به سازوکار خاصی دارد. )فقهاء در 
امام را شرط  اذن  امام معصوم می دانند و برخی  از اختیارت  را  آن  این مرحله اختالف نظر دارند برخی 

نمی دانند. برای اطالع بیشتر نک: عالمه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء ص 444( 
بهترین وضعیت  در  فریضه  اجراء  امر  تا  است  و شرایطی  مقدمات  به حصول  نیاز  مرحله،   این  در 
خودش، صورت پذیرد؛ در غیر این صورت نتیجه معکوس خواهد بود؛ چون به همان مقدار که این فریضه 
اهمیت دارد،  انحراف در اجراء،  آسیب های جدی را متوجه آن خواهد کرد و نگاه جامعه به فریضه را 

تنزل خواهد داد. 

شرائط شناختی
خود شناسِی عمل کننده 

اولین و اساسی ترین شرط برای کسی که می خواهد به عنوان آمربه معروف و ناهی از منکر، مسئولیت 
انجام ایم فریضه را برعهده بگیرد،  قدرت خویشتن داری است که حاصل خود شناسِی صادق است. 
این خود شناسی،  تکلیف فرد را با دیگران نیز مشخص می کند که آیا صالحیت درونی عامل برای توصیه 
امام  تربیتی  درنگاه  معروف  به  امر  در مسئله  روانشناختی  دقیق  نکته  این  است.  دیگران محرز شده  به 
معصوم،  دیده می شود. بر اساس روایتی که درمصباح الشریعه نقل شده است،  امام صادقA نکاتی را 
در صالحیت فرد آمر یا ناهی بیان می کند که بسیار قابل تامل و اهمیت است؛ به خصوص برای کسانی 
که اجراء این فریضه را مدیریت می کنند؛ الزم است تا درانتخاب افراد،  ُکد هایی که در این روایت به آن 

اشاره شده است را،  مورد توجه قرار دهند. 
سخن امام این است:

 من لم ینسلخ عن هواجسه، ولم یتخلص من آفات نفسه وشهواتها،  ولم یهزم الشیطان، ولم 
یدخل فی کنف الله وأمان عصمته ال یصلح له االمر بالمعروف والنهی عن المنکر النه إذا لم 
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یکن بهذه الصفه فکلما اظهر أمرا یکون حجه علیه وال ینتفع الناس به قال الله عزوجل أتامر 
ون الناس بالبر وتنسون أنفسکم ویقال له: یا خائن أتطالب خلقی بما ُخنت به نفسک وارخیت 

عنه عنانک. )بحار األنوار، ج 100، ص83( 
نکات مهمی در این کالم هست که تکلیف اخالِق فریضه را مشخص می کند. در واقع پرده برداری 
از رازی است که در پیچیدگی برخی از رفتارهای متقلبانه ما آدم ها دارد؛ اما گویا خودمان را داریم گول 
می زنیم! امام با بیان شرایط درونی و فردی، هشدارهای الزم را اعالم می کند تا انسان ها گمان نکنند دارند 

به تکلیف عمل می کنند! 
 کنده شدن ازدغدغه های نفسانی، رهایی از دلبستگی و شهوت نفس،  شکست شیطان،  ورود به 
پناه خداوندی، زمینه ها و شرائطی است که امام از عامل فریضه طلب می کند. متقابال فقدان این شرایط 
بار منفی برای فرد  این فریضه بزرگ می داند؛ چون غیر از مسئولیت و  را،  خط قرمز برای مداخله در 
اَس ِباْلِبرِّ  ُمُروَن النَّ

ْ
َتأ

َ
ندارد مضافا بر اینکه مردم هم سودی از آن نخواهند برد. امام با استناد به این آیه: أ

َفاَل َتْعِقُلوَن. )بقره:  44( آیا مردم را به نیکی فرمان می  دهید و خود 
َ
ْنُتْم َتْتُلوَن اْلِکَتاَب أ

َ
ْنُفَسُکْم َوأ

َ
َوَتْنَسْوَن أ

را فراموش می  کنید با اینکه شما کتاب ]خدا[ را می  خوانید آیا ]هیچ[ نمی  اندیشید(، چنین وضعیتی را 
نوعی خیانت تلقی می کند و توضیح می دهد که فرد در این حالت چیزی را از مرد طلب کرده که خودش 

را از آن رها نموده است! 
کالم هشدار دهنده ای از امام علیA است که امر به چیزی که خود آمر نسبت به آن مباالت ندارد 
را،  نوعی گمراه کردن تلقی می کند: کفی بالمرء غوایه أن یأمر الناس بما ال یأتمر به،  وینهاهم عّما ال ینتهی 

عنه )تصنیف غرر الحکم:333 ( 

شناخت و رعایت ظرفیت مخاطب
نظر به اینکه مخاطبین در این فریضه به لحاظ شخصیتی متفاوت هستند،  سزاوار است به هنگام 
گاهی وی نسبت به منکر احتمالی را که مرتکب می شود،   گفت و گو و تذکر زبانی،  ظرفیت علمی و آ
در نحوه مداخله شخص ناهی از منکر، مورد توجه وی قرار بگیرد. مهم است که انگیزه و چرایی این 
گاهی دارد. این شناسایی در حل  ارتکاب برای عامل فریضه شناسایی شود که آیا مثاًلً به زشتی منکر آ
مشکل مؤثر است و به داوری اخالقی درباره عمل ارتکابی از سوی شخص مورد نظر،  کمک شایسته ای 
صواب  به  و  واقعی تر  را،   منکر  از  ناهی  و  معروف  آمربه  شخص  واکنش  شرط  این  رعایت  می رساند. 

نزدیکتر می کند. 
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 از پیامبراعظم a یک کالم راهبردی نقل شده است که یک قاعده و اصل در همه فعالیت های 
اخالق انسانی است. آن حضرت می فرماید:

 من عمل علی غیر علم کان ما یفسد أکثر مّما یصلح )تحف العقول،  ص33( 
گاهی ندارد،  فساد و  بر اساس این فرمایش گهر بار، کسی که به کاری اقدام می کند که نسبت به آن آ

تباهی او بیشتر از اصالح است! سخن تکمیلی را در این خصوص از امام صادقA بشنویم:
امام صادق سخنی نغز در نحوه داوری ما نسبت به افراد دارد که مداقه در آن برای اصحاب امر به 

معروف و نهی از منکر،  برکت می آورد، می فرماید: 
قال اإلمام الصادق A إیاک وخصلتین ففیهما هلک من هلک: إّیاک أن تفتی الناس برأیک 
أو تدین بما ال تعلم. )اصول کافی، ج 1، ص 42( امام به یکی از اصحاب و مخاطبان خود 
ذهنی  ساخته  پیش  نوعی  که  کنی  داوری  را  چیزی  مردم  درباره  که  باش  حذر  بر  می فرماید 
گاهی درستی نسبت به آن نداری.  خودت باشد و یا به چیزی درباره آن ها باور داشته باشی که،  آ

رعایت این نکات روانشناختانه در انجام این فریضه،  بسیار مهم و سرنوشت ساز است! 

شناخت مربوط به محتوی
در امر اجراء فریضه بیش از هرکس،  شخص عمل کننده باید از اطالعات دقیق و علمی در حوزه 
مسئولیتی که بر عهده می گیرد، برخوردار باشد؛ چون در غیر این صورت آدرس اشتباهی به مخاطب خود 
می دهد و چه بسا در میزان باوری هم که مخاطب نسبت به مسائل دینی و اخالقی دارد،  ممکن است 
تأثیر منفی داشته باشد. قرآن در این خصوص به یک قاعده حیاتی در حوزه تعامالت اجتماعی اشاره 

می کند که درقالب اندرزهای اخالقی لقمان حکیم به فرزندش در قرآن آمده است: 
وَلِئَک َکاَن َعْنُه َمْسُئواًل. )اسراء،  

ُ
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُکلُّ أ َواَل َتْقُف َما َلْیَس َلَک ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

36( و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش 
واقع خواهند شد.

 لقمان به پسرش هشدار می دهد که در قبال شنیده ها و دیده ها و ذهنیات و تفکرات خود مواظب 
گاهی و بصیرت واکنش نشان ندهد.  باشد که بدون آ

شرائط مهارتی
1. مهارت ارتباط

در فرایند این فریضه،  یک ارتباط میان آمر یا ناهی با طرف امر و نهی،  صورت می پذیرد. این ارتباط 
از هردو سو باید با اختیار شکل بگیرد تا تعامل امکان پذیر باشد و در نتیجه بتوان به یک هدف دست 
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پیدا کرد. مهمترین عامل مهارت ارتباطی، َنرم سخن گفتن است برای اثرگذاری در مخاطب؛ چون کالم 
درشت گفتن، سبب موضع گیری مخاطب می شود و او گمان می کند گوینده سخن می خواهد به اعتقاد و 
تفکر او اهانت کند؛ بنابراین ارتباط میان آن ها صورت نمی گیرد. شاهد قرآنی،  فرمان خداوند به موسی و 
ُه َطَغی )طه،  43( به سوی  هارون است که وقتی قرار است به دربار فرعون طغیان گر. اْذَهَبا ِإَلی ِفْرَعْوَن ِإنَّ

فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته بروند،  به آن ها می فرماید: 
ْو َیْخَشی )طه،  44( پس با او سخنی نرم گویید شاید که پند پذیرد 

َ
ُر أ ُه َیَتَذکَّ ًنا َلَعلَّ َفُقواَل َلُه َقْواًل َلیِّ

یا بترسد. 
در مهارت ارتباط کالمی،  به یک مهارت مهم دیگر مرتبط می شویم وآن اخالق سخن گفتن است 
که باب وسیعی در فرهنگ کالمی از منظر اسالمی را به خود اختصاص داده است. نکات بسیار ظریف 
و دقیقی در اخالق سخن گفتن هست که باید در اجراء فریضه امر به معروف و نهی از منکر،  عملیاتی 
گردد. این مسئله نشان می دهد که به فریضه باید به عنوان یک مسئله و موضوع میان رشته ای نگاه کرد و 

آن را در منظومه اخالق دینی،  مورد مطالعه قرار داد. 

2. رمز گشایی انتقاد مخاطب
یکی از شیوه های اصالحی و تربیتی در مورد ناهنجاری های و رفتارهای غیر اخالقی، رمز گشایی از 
چرایی ارتکاب آن توسط فاعل آن است. این رمزگشایی باید به صورت ارادی از سوی مخاطب انجام شود 
و یکی از راه ها،  تشویق به انتقاد مخاطب است تا هرچه در ذهن خود دارد، به کالم تبدیل کند تا شخص 
آمر یا ناهی بداند از چه موضعی به مسئله و مشکل بپردازد. این نکته اساسی در سخن حکیمانه امام علی

A در وصف پیامبر که اولین آمر و ناهی از منکر در مکتب اسالم است،  این گونه بازتاب یافته است: 
طبیب دوار بطبه قد أحکم مراهمه،  وأحمی مواسمه. یضع ذلک حیث الحاجه إلیه من قلوب 
االمام  1 )خطب  الحیره.  الغفله ومواطن  مواضع  بدوائه  متبع  بکم.  وألسنه  وآذان صم،   عمی،  
برای شفا  پیوسته  که  را همچون طبیبانی می داند  پیامبران   A امام علی   )207  ،1 علی، ج 
بخشی انسان ها در چرخش میان مردم هستند با مرهمی آماده،  با شناختی دقیق از موضع درد 

و ابزاری گداخته برای برنهادن بر زخم ها تا هرجا نیاز باشد، بر نهد. 
پیامبر طبیبی دردآشنا است؛ آمده است تا شفا بخش باشد. پیروی از روش او باید در سرلوحه عامل 

به فریضه باشد. 

1. عبده،  شیخ محمد، خطب االمام علی، ج 1، 207
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3. انگاره اصالح نه برخورد
بسیار مهم است که آمر به معروف و ناهی از منکر این انگاره در ذهن او نقش ببندد که او فقط در 
نقش یک اصالح گر به عرصه این فریضه وارد می شود و قرار است در مواجهه با ترک یک معروف و یا 
انجام یک منکر، واکنش نشان دهد؛ اما بدون هیچ ذهنیِت پرخاش گرایانه؛ چون با وجود چنین ذهنیتی 
واکنش های  درباره  روان شناسی  در  آنچه  اساس  بر  بدانیم  باید  گرفت.  معکوس خواهد  نتیجه  معمواًل 

انسان به هنگام اجبار بر یک شی از خود نشان می دهد،  فراموش نشود. 
این انگاره در واقع مرزمیان برخورد اصالحی و برخورد قاهرانه است که از اختیار آمر و ناهی بیرون 
است و چنانچه بخواهد به آن ورود پیدا کند،  از مسئولیت خود خارج شده است. عدم رعایت این مرز، 
یکی از آسیب های جدی است که این فریضه مهم را ناکارامد می کند و ما نمونه های آن را کم و بیش در 

میان عمل کنندگان این فریضه دیده ایم. 

4. کرامت مخاطب
ده ها نکته باریک تر از مو در عمل امر و نهی کردن هست و چنانچه ظرافت ها مراعات نشود، نتیجه 
عکس می دهد. گاهی از انسانی تا انسان دیگر،  نوع برخورد متفاوت می شود. مسئله حفظ کرامت انسان 
به خصوص در انگاره اسالمی، یک اصل بنیادین است. در روایت اسالمی حرمت انسان مؤمن، باالتر از 

حرمت کعبه دانسته شده است. از امام صادقA منقول است که:
 المؤمن اعظم حرمه من الکعبه)روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ج 13،  ص 103(  

حرمت مؤمن از کعبه برتر است 
حتی در موقعیت های خاصی که ممکن است گمان رود رعایت این اصل لزومی ندارد،  باز می بینیم 
همچنان پا برجاست؛ مثاًلً درباره انسان متهم و یا مجرم، باید حقوقی رعایت شود و مجازات بر اساس 
آنچه در قانون پیش بینی شده است، صورت می پذیرد. به هنگام امر به به معروف یا نهی از منکر،  باید این 

کرامت حفظ شود و کسی حق ندارد در جریان این فریضه،  شخصیت دیگران را خدشه دار کند. 

5. تفاوت امر و نهی با مداخله در امور دیگران
شناخت حریم خصوصی 

از جمله اصول اخالقی امر به معروف و نهی از منکر،  مراقبت در عدم ورود به حریم خصوصی افراد 
است. این مسئله بسیار اهمیت دارد؛ چون ممکن است ناخواسته و یا به خاطر عدم مهارت عامل فریضه 
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به این حریم ورود پیدا کند و با خیال خود که دارد معروفی را ترویج می کند یا از منکری باز می دارد،  
گناهی بس بزرگتر را مرتکب شود. باید متأسفانه اعتراف کنیم که این انگاره غلط در مواردی وجود دارد 

دیده شده است. ما حتی نمونه هایی تاریخی از این تصور غلط داریم که مشکل آفرین شده است. 
ذیل تفسیر آیه مورد نظر بعد از بررسی مختصری در معنای لغوی تجّسس،   قرطبی  در تفسیر 

می گوید: معنای آیه این است:
خُذوا ما َظَهَر و ال تتّبعوا عورات المسلمین، أی ال یبحث أحدکم عن عیب أخیه حتّی یّطلع 
علیه بعد أن ستره الله؛ با مردم براساس آنچه از آنان آشکار است،  رفتار نمایید و در پی کشف 
را  او  عیوب  خداوند  که  چرا  برندارید؛  پرده  خود  دینی  دران  برا  عیب  از  و  نباشید  پنهانی ها 

پوشانده است. 
مفسر در ادامه نمونه های تاریخی را می آورد که چگونه مسلمانان آن روزگار با استناد به همین آیه در 
مقابل عمل تجّسس گرآیانه خلیفه دوم،  به محاّجه برخاستند و آن را محکوم کردند. سید قطب در همین 

زمینه روایتی را نقل می کند که بر اساس آن،  کسی به ابن مسعود گزارش می کند:
نهی  از تجّسس در کار دیگران  ما  او می گوید:  از لحیۀ فالن کس قطرات شراب می چکد،    
شده ایم. )برای اطالع بیشتر نک: طاهری وحدتی حسین )نگارنده(، الزام اخالقی به پرهیز 

از تجسس در امور دیگران در قرآن و روایات،مشکوة شماره 121، زمستان 92، ص 51-70( 

نتیجه: 
1. الزم است به اخالق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اخالق کاربردی نگریست و کسانی را 

که می خواهند وارد مسئولیت اجراء این فریضه بشوند،  با اصول اخالقی آن آشنا نمود. 
2. پژوهش در این اخالق باید در یک پروسه میان رشته ای صورت پذیرد و از دانش ها و مهارت های 

گوناگون استفاده گردد. 
3. مهمترین شرط ورود و مداخله در فرایند عملیاتی این فریضه،  از نظر نگارنده، خود شناسی و خود 

باوری دقیق و علمی است. 
4. ضرورت دارد تا با استمداد از نخبگان و کارشناسان ورزیده و پژوهش گران مشتاق در این عرصه،  

طرح های تازه ای بر اساس اخالق امر به معروف و نهی از منکر،  تهیه شود
5. به گمان نگارنده نگاه چندان مناسبی به آنچه تا به حال مرتبط با انجام این فریضه صورت گرفته 

است،  نباشد؛ مگر اینکه دست اندرکاران شواهدی مستدل و منطقی ارائه نمایند. 
6. به کار گرفتن افراد کم اطالع،  کم ظرفیت،  احساسی و از این قبیل اوصاف در اجراء این فریضه،  
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نتیجه معکوس دارد. 
7. نکته آخر: این فریضه عالوه بر تخصص و مهارت،  نیاز به یک انگیزه خالص دارد و فرد عامل 

باید خود به یک وارستگی اخالقی رسیده باشد.

پیشنهادها کاربردی: 
1. الزم است کسانی که می خواهند در اجراء این فریضه مشارکت داشته باشند،  در یک دوره آموزشی 

گاهی از فلسفه این فریضه وارد عمل بشوند.  کامل حضور پیدا کنند تا با آ
2. می توان گروهایی را با تمایل درونی خودشان تشکیل داد و به صورت جلسات گفت و گوبا آنان 

مسائل مورد نیاز را مطرح کرد. حاصل این جلسات از ماندگاری بیشتری برخوردار است. 
3. پیشنهاد می شود این فریضه به عنوان واحد درسی و به صورت آزمایشی در مؤسسات آموزشی 
که سهل االیجاد تراست،  مد نظر قرار گیرد و البته الزم است با کارشناسان مختلفی صحبت شود تا همه 

ظرافت های کار رعایت گردد. 
4. چنانچه تجربیات گذشته در اجرا این فریضه،  مورد تحلیل شناختی و رفتاری قرار گیرد به حسن 

اجراء آن کمک می کند. 
5. به گمان من بیش از هر چیز باید نسبت به اهمیت و منطق عقالنی این فریضه،  روشنگری شود؛ 
در حالی که ممکن است در نظر عرف عام این مسئله،  نوعی مزاحمت و مداخله تلقی گردد. صد البته که 
امر به معروف و نهی از منکر،  با بسیاری از مسائل دیگر مرتبط می شود که توجه به آن ها امری الزم است. 
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امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تأثیر متقابل
دکتر مرتضی رحیمی1؛ علی طاهری دهنوی2

چکیده
 بررسی تأثیر متقابل امر به معروف و نهی از منکر و عفاف حجاب نیازی است که 
از طرفی فرهنگ غرب وکشورهای  بسیار احساس می شود  در جامعه وعصر حاضر 
غیر اسالمی که دربرابر عقاید واصول حقه اسالم ناب در حال مبارزه هستند وتمام 
سعی آن ها براین است تا نظام معرفتی واخالقی اسالم را از بین ببرند،  از همین رو 
نقش امر به معروف و نهی از منکر در زنده نگه داشتن حقایق وواجبات مهم دینی که 
تئوری مدرنیته، حجاب و عفاف  از طرفی  سبب کمال بشر می شودنمایان  می گردد، 
را که نقش مهمی در جلوگیری از فساد اخالقی واجتماعی دارند و به عبارتی سبک 
زندگی اسالمی را نشانه گرفته و با آن ها مقابله نموده ومخالفین تئوری مدرنیته را عقب 
ماندگان اجتماعی می داند، از این رو باید با استفاده از امر به معروف و نهی از منکر باید 
سبک زندگی اسالمی، به ویژه حجاب و عفاف، که نقش زیادی در استحکام خانواده  

دارند ترویج گردند. 
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معروف،  منکر،  عفاف،  حجاب،  امر،  نهی
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مقدمه
 امر به معروف و نهی از منکر یکی از اعمال واجب ویکی از فروعات دین است که به وسیله ی آن 
فراوان  امروز  از منکر در جامعه ی  نهی  و  به معروف  امر  اقامه واجرا می شود. مصادیق  دیگر واجبات 
است،  که می توان آن ها را در سه بخش:مصادیق اخالقی،  مصادیق عبادی و مصادیق عملی مورد اشاره و 
بررسی قرار داد،  هر یک از این موارد به شقوق مختلف،  همچون: اخالق فردی،  اخالق اجتماعی،  اخالق 

سیاسی،  اخالق اقتصادی یا تجاری و مشابه آن ها تقسیم می شوند. 
 اخالق فردی،  مواردی، همچون نوع پوشش فرد وزینت مرد یا زن وهمچنین عفت و عفاف مرد و 
زن تحت پوشش قرار می دهد. که از بابتی جنبه ی اخالق فردی دارد واز طرفی مؤثر در اخالق اجتماعی 
است که این موضوع می تواند با عنوان حجاب و عفاف در زیرمجموعه ی اخالق فردی واخالق اجتماعی 
در گرایش مصادیق عبادی  اهمیت موضوع می تواند  به خاطر  و  گیرد  قرار  از گرایش مصادیق اخالقی 
نیز قرار گرفته ومرتبط با زیرمجموعه های آن مانند واجبات ومحرمات قرار گیرندواز جنبه ای دیگر در 
مصادیق عملی نیز ریشه دوانده ومرتبط بر زیرشاخه های آن یعنی قلبی یا اعتقادی،  لسانی یا تبلیغی نیز 
قرار گیرد که بر اهمیت این موضوع می افزاید که امر به معروف و نهی از منکر درباره ی حجاب و عفاف 
چنان گستردگی دارد که در مصادیق سه گانه مدخل بوده وبا شناسایی این مصادیق و تعاریف حجاب و 
عفاف واقدام به امر به معروف و نهی از منکر می تواند ریشه ی فساد را خشکانده وجامعه را به مکانی 
سالم برای زندگی سالم وتربیت فرزندانی سالم تبدیل کند تا هم جامعه وهم دین از آفت فسادهای اخالقی 
وتبعات قضائی وجنایی آن در امان باشد وهم تعالی افراد وخانواده  ها در جامعه تضمین شود. در این مقاله 
ما درصدد این هستیم تا ابتدا امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف را از منظر شرع یعنی قرآن،  
احادیث بررسی نموده و آنها را تعریف نماییم و در یک تحقیق جامع وکامل این مباحث چهارگانه را از 
برآیند مباحث شرعی وقانونی را در تقسیم بندی حجاب و عفاف  نیز بررسی نموده سپس  منظر قانون 
تبیین کنیم به این طریق تأثیر متقابل امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف مشخص می شود. 
 اگرچه تحقیق هایی پیرامون هرکدام از تک تک مباحث همچون امر به معروف و نهی از منکر و یا 
مسئله ی عفاف ویا حجاب صورت گرفته،  اما تحقیق مناسب و مستقلی که امر به معروف و نهی از منکر 
و عفاف و حجاب وتأثیر متقابل آن ها را در 3 ُبعد قرآن، احادیث،  فتاوی فقها بررسی کند،  وجود ندارد،  
از این رو پژوهش حاضر به این امر اختصاص یافته تا به پرسش هایی، مانند »امر به معروف و نهی از 
منکر از منظر شریعت اسالمی چگونه است؟ «،  »عفاف و حجاب در منابع اصیل اسالمی همچون قرآن 
و احادیث چگونه تعریف می شوند؟ «،  »تأثیر امر به معروف و نهی از منکر برحجاب و عفاف چیست؟ 
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«، »تأثیر حجاب بر مرد وزن چیست؟ «،  »عوامل تضعیف تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بر حجاب 
کدام اند؟ « و مانند آن ها پاسخ گوید. 

مفهوم شناسی برخی از واژه های ضروری
 امر در لغت دو معنی دارد؛ یکی کار که جمع آن امور است ودیگری دستور و طلب که جمع آن اوامر 
به معنای زجر و منع است.  و  بوده  امر  نقیض  نهی:  است. )قاموس قرآن ،  ج 1، ص110.( در مقابل،  

)همان،  ج 7، ص117( 
 َمعُروف،  اسمی است برای هر کاری که با عقل و شریعت نیکو شناخته شده منکر: چیزی است که 

به زشتی شناخته شده . )المفردات،  ص561( طبرسی نیز در تعریف معروف و منکر گفته است:
در معنی معروف و منکر چند قول بیان شده: 1. هر چه را خدا و رسول او امر فرموده اند معروف 
است و هر چه را نهی کرده اند منکر است. 2. معروف چیزی است که حسن و نیکی آن از نظر 
شرع و عقل شناخته و معلوم است و منکر چیزی است که عقل و شرع آن را بد شمارد)مجمع 

البیان،  ج2،  ص807(:
تعریف دوم معروف و منکر، همانند تعریف راغب وسعت و دامنه بیشتری برای معروف و منکر قائل 

است،  زیرا در آن ها به عقل توجه شده است. مشابه این تعاریف مجلسی در تعریف معروف گفته است:
معروف هر چیزی است که از نظر عقل یا شرع انجام آن نیکو باشد و از نظر عقالء،  قبیح و 

زشت نباشد و به قولی هر خصلت پسندیده ای معروف باشد )بحار االنوار، ج64، ص282( 
 ابن منظور در معنای عفاف گفته است: 

ج9،   العرب،   )لسان  الدنیه  االطماع  و  المحارم  عن  عّف  یجمل؛  ال  و  یحّل  ال  عّما  الکّف 
یبا و شایسته نیست،  خودداری از حرامها و طمع های پست ص252( خودداری از آنچه ز

در »قاموس المحیط« می خوانیم:»عّف: کّف عّما ال یحّل و ال یجمل کاستعّف و تعّفف« )القاموس 
یبا و شایسته نیست مانند استعّف و تعّفف« المحیط،  ج3، ص 177( »خودداری از آنچه ز

 امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن،  احادیث و فقه:
ُهُم  وَلِئَک 

ُ
َوأ اْلُمْنَکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو اْلَخیِر  ِإَلی  یْدُعوَن  ٌه  مَّ

ُ
أ ِمْنُکْم  َوْلَتُکْن 

اْلُمْفِلُحوَن)آل عمران:  104( و باید از میان شما گروهی ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار 
شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند. 

به کار  به معنای دعوت به خیر و واداشتن  به معروف  براساس متن وحیانی شارع ونص قرآن امر 
شایسته و نهی از منکر به معنای بازداشتن از زشتی است و طبق فعل یأمرون و ینهون که صیغه ی امر 
هستند وامر ظهور در وجوب دارد امر به معروف و نهی از منکر واجب است و از طرفی این وجوب برای 

امر به عروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تأثیر متقابل
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گروهی از مردم در آیه بیان شده است که می تواند شامل یک فرد یا گروهی از افراد خصوصی ویا دولتی 
باشد به این ترتیب با انجام آن توسط یک فرد یا گروهی از افراد تکلیف از دیگران ساقط است پس واجب 
کفایی است و از طرفی چون وعده ی پاداش یعنی رستگاری در آیه دیده می شود این امر یک امر عبادی 

نیز تلقی می گردد. 
َعْزِم  ِمْن  َذِلَک  ِإنَّ  َصاَبَک 

َ
أ َما  َعَلی  َواْصِبْر  اْلُمْنَکِر  َعِن  َواْنَه  ِباْلَمْعُروِف  ُمْر 

ْ
َوأ اَلَه  الصَّ ِقِم 

َ
أ ُبَنی  یا 

ُموِر)لقمان،  17( ای پسرک من نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز 
ُ
اأْل

دار و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است  شکیبا باش این ]حاکی[ از عزم ]و اراده تو در[ امور 
از  بر پسرش  از نوعی وجوب دارد که در سخنان لقمان  نماز آمدن حکایت  است. هم ردیف 

طرف خداوند مورد بررسی وگوشزد برای خلق گفته شده است. 
ْهُل 

َ
ِه َوَلْو آَمَن أ ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍه أ مَّ

ُ
ُکْنُتْم َخیَر أ

ْکَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن)آل عمران:  110( شما بهترین امتی 
َ
َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوأ اْلِکَتاِب َلَکاَن َخیًرا 

هستید که برای مردم پدیدار شده  اید به کار پسندیده فرمان می  دهید و از کار ناپسند بازمی 
دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعًاً برایشان بهتر بود برخی از 

آنان مؤمنند و]لی[ بیشترشان نافرمانند.
در این آیه تعریف امر به معروف یعنی فرمان دادن به کار پسندیده که نهایت شیوه ی امر به معروف 
کردن از طریق فرمان دادن است ودر قسمت بعدی آیه بازداستن از امر منکر یک دستور قهری است که 

نهایت نهی از منکر به صورت دستور واقع گردد. 
این دو آیه نیز بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر تصریح دارند وامر به معروف و نهی از منکر را 

در دوبعد اخالقی - عبادی بررسی می نمایند. 
امام علیA:االمر بالمعروف افضل اعمال الخلق امر به معروف با فضیلت ترین اعمال خلق 
خداست. )غررالحکم و دررالکم، ج 1، ص 103، شماره 1198( در این حدیث حضرت امر 
به معروف را اواًل عملی برای خدا وبه دستور خدا می داند وسپس آن را بهترین عمل مردم در 

بندگی خدا می شمارد. 
امام علیA: ان االمر بالمعروف و النهی عن المنکذر لخفقان من خلق الله سبحانههمانا امر 
به معروف و نهی از منکر دو خلق از اخالق خداوند سبحان هستند)شرح نهج البالغه،  خطبه 

156، ص 219( 
در این حدیث نیز حضرت امر به معروف و نهی از منکر را در عالی ترین شیوه ی بیانی اش یعنی اخالق 

خداوندی بر می شمارد ودر ردیف صفات واخالق خداوند می داند. 
امام علیA: السیف فاتق والدین راتق؛ فالدین یأمر بالمعروف و السیف ینهی عن المنکر. 
امور  سامان دهنده  دین،   و  گره ها  باز کننده  شمشیر  حیاه  القصاص  فی  لکم  تعالی:  الله  قال 
است؛پس دین، امر به معروف می کند و شمشیر، نهی از منکر می نماید )غررالحکم و دررالکم،  
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ج1،  ص 116، شماره 2157( 
در این حدیث به لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده که وظیفه ی امر به معروف به 
دین و هر آنچه جز دین است سپرده شده همچون واجبات دینی،  دستورات اخالقی،  مؤمنین ومؤمنات به 
عنوان عامل وآمر به معروف و از طرفی نهی از منکر را متوجه قوه قهریه یعنی اجرای با شمشیر می داند 

که می تواند توسط افراد خاص و یا حکومت که در قانون وشرع مشخص شده صورت پذیرد. 
امام علیA: فرزند عزیزم،  پندهای حکیمان را بپذیر و در احکامشان تدّبر کن و بیش از سایر 
مردم اوامر خود را بکار بند و افزون از سایر مردم از ارتکاب آنچه نهی کرده ای خودداری کن 
و مردم را بکار پسندیده بفرمای تا خود از اهل آن باشی،  زیرا به کمال رسیدن امور نزد خداوند 

تبارک و تعالی با امر به معروف و نهی از منکر است)من ال یحضره الفقیه،  ج6،  ص327( 
یَضٌه  َلَحاِء َفِر هَی َعِن المنکِر َسِبیُل األنِبیاِء و ِمنَهاُج الصُّ امام باقرA:إنَّ األمَر ِبالَمعُروِف و النَّ
ُتَقاُم الَفراِئُض و َتأَمُن الَمذاِهُب و َتِحلُّ الَمکاِسُب و ُتَردُّ الَمظاِلُم و ُتعَمُر األرُض و  َعِظیَمٌه ِبَها 
و  إلهی  انبیای  راه  منکر،   از  نهی  و  معروف  به  امر  مرهمانا 

َ
األ یسَتِقیُم  و  األعَداِء  ِمَن  ُینَتَصُف 

شیوه ی صالحان است. وظیفه ی بزرگی است که به برکت آن سایر واجباْت برپا، راه ها أمن،  
آباد، إعاده ی حّق بر گردِن متجاوز گذارده  کسب و تجارْت حالل،  ظلم و تجاوْز دفع، زمیْن 
ریَعه، ج16،   و همه ی کارها سامان می پذیرد. )َتْفصیُل َوسائِل الشیَعه إلی َتْحصیِل َمسائِل الَشّ

ص119( 
در این حدیث نیز امر به معروف و نهی از منکر از منظر بزرگان دین و شارع بیان شده است و گفته 

شده فایده ی امر به معروف و نهی از منکر چیست و این خصلت چه کسانی است. 

عموم ادله امر به معروف و نهی از منکر
برخی از فقها، برای اثبات قاعده به شمول ادله قطعی امر به معروف اشاره کرده اند. وجوب امر به 
معروف و نهی از منکر و مراتب آن به ادله اربعه به اثبات رسیده است و نیز وجوب تعرض به تارک واجب 
یا فاعل حرام با مراتب گوناگون مذکور در فقه- که از تنفر قلبی برای عوام مردم شروع می شود و تا ضرب 
و جرح و حتی قتل او به وسیله حاکم ادامه می یابد- سبب شده تا بعضی از فقها قاعده »تعزیر در هر 
معصیت« را از عموم ادله امر به معروف و نهی از منکر قابل استنباط بدانند)مؤسسه دائره المعارف فقه 

اسالمی بر مذهب اهل بیت b،  ج54،  ص120( 
برخی از علمای اخالق مانند ابوحامد غزالی در احیاءالعلوم و مالمهدی نراقی درجامع السعادات 
مباحث امر به معروف و نهی از منکر را در شمار مباحث اخالقی و آنچه به قوای عاقله و غضب و شهوت 

تعلق دارد آورده اند. )الجمل و العقود فی العبادات،  ص377( 

امر به عروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تأثیر متقابل



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د4082

جل

»امر« به معنای درخواست انجام کاری از دیگری است و »نهی« مانع شدن از کاری است که فردی 
می خواهد آن را انجام دهد. »معروف« عمل نیک و خوبی است که مشتمل بر صفت راجحه است و 
»منکر« فعل قبیح و ناروایی مشتمل بر صفت مرجوحه است. از نظر شرع،  در وجوب امر به معروف و 
 v نهی از منکر،  اختالفی بین اهل شرع،  وجود ندارد،  فقط اختالف از نظر عقلی است. شیخ طوسی
به وجوب عقلی آن قائل شده است و آن نظر حق است، چون هر دو کار لطف است و عنایت و هر لطفی 
هم واجب و الزم حق تعالی است. ولی سیدمرتضی،  وجوب عقلی آن را منع کرده است وگرنه الزم می آمد 
هر معروفی واقع گردد و هر منکری مرتفع گردد. یا اینکه خداوند اخالل به این دو امر نموده است،  در 
صورتی که هر دو امر باطل است و مالزمت از این امر ظاهر می شود که واجب عقلی هرگز از منسوب الیه 

تخّلف نمی ورزد. )کنز العرفًان فی فقه القرآن، ج 1، ص471( 
امر به معروف و نهی از منکر دعوتی است به اسالم و وسیله ی استرداد حقوق تلف شده و ضایعه 

مظلومان از ظالمان است. )تفسیر شاهی،  مقدمه ج 2،  ص 24( 
امر عبارت است از طلب فعل از آن جهت که فعل به شکل مطلوب صورت بپذیرد و نهی طلب یا 
خواستن عدم فعل یا عدم انجام دادن فعل است از آن جهت که فعل به شکل مطلوب صورت نمی پذیرد 
یا طلب بازداشتن از فعل است از آن جهت که مانع اجرای فعل به صورت نامطلوب است و در این باره 
اختالف وجود دارد و مشهور آن است که مراد از معروف عمل یا فعلی است که شامل صفت واجب یا 
مباح است و مراد از منکر فعل حرام است و نظر اکثر محققان این است که امر به واجب یعنی امر به 
معروف واجب،  واجب است و امر به معروف مستحب،  مستحب است و هم چنین نهی از حرام واجب 
از حرام و مکروه همانند  اعم  یعنی  بدانند  را عام  اگر منکر  از مکروه مستحب است پس  نهی  است و 
معروف که هم به صورت واجب وهم به صورت مستحب گرفته شده است این نظر بهتر است. )تفسیر 

شاهی،  ج 2، ص 97( 
نیِک سّنت )مستحبات( سّنت ومستحب  به فعل  و  )نماز واجب( واجب است  به فعل واجب  امر 
است و نهی کردن از فعل منکر یعنی قبیح )مانند زنا( واجب است و نهی کردن از فعل مکروه مستحب 
است و هردو مورد دارای ثواب وپاداش هستندو واجب بودن امر به معروف،  واجب است و نهی از منکر 
اجماعی است و هیچ  یک از مجتهدین در وجوب این دو فرد از واجبات شک ندارند. )جامع عباسی و 

تکمیل آن )محّشی،  ط – جدید(،  ص 407( 
امر به معروف و نهی از منکر به هفت شرط واجب است: اّول بلوغ،  دّوم عقل،  سّوم علم به 
وجوب یا حرمت آن تا امر به منکر نکنند و نهی از معروف،  چهارم امکان تأثیر بدهد پس اگر 
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بداند که اطاعت نخواهد شد ساقط می شود،  پنجم منتفی بودن ضرر ازآمر و از مال و اهل و 
عیال او پس اگر گمان مضّرت داشته باشد ساقط می گردد، ششم اصرار بر ترک معروف و انجام 
فعل منکر پس اگر ظاهر باشد که پشیمان شده و از آن برخواهد گشت ساقط می شود،  هفتم 
آنکه ظن نداشته باشد که شخص دیگری به آن امرقیام خواهد نمود و واجب است در این که 
اّول انکار کند پس روی بگرداند و اظهار کراهت نماید در مرحله بعد نصیحت نماید وبعد از آن 
با کالم درشت وبعد درشت تر این امر را انجام دهد واگر به این طریق نشد او را پنهانی با دست 
بزند واگر نشد در آشکار اقدام به زدن اونمایدواگر نهایت نشد اقدام به ایجاد جراحت نماید یا 
او را بکشد که البته این امور مربوط به امام و اذن وی است و امر به مستحب و نهی از مکروه 
سّنت است اّما حد زدن و تعزیر نمودن به عهده ی امام یا نائب او ویا درعصر غیبت برعهده ی 
فقیه جامع الشرایط وعادل است. اقامه حد و تعزیرات گاهی که مردم می توانند و در آن ضرری 
نباشد برعامه  ی مسلمانان واجب است وبرعهده ی فقیه است قضاوت و فتوا دادن در زمانی 
که توان این کار وجود دارد وضرری متوجه فقیه نیست وکافی نیست در حکم و فتوی تقلید 
نماید از دیگری نماید بلکه باید اجتهاد کند و جایز نیست از طرف پادشاه ظالم قاضی شود 
مگر با اکراه یا آنکه می تواند امر به معروف و نهی از منکر به حق نماید و اگر او را اکراه کنندکه 
فتوای غیر حق دهدمگر در قتل به غیر حق جایز است و اینکه مولی بربنده ی خود حد وتعزیر 
را جاری کندجایز است و اینکه پدر حد وتعزیر را بر فرزند خود و همچنین فرزند فرزند و زوج 
را بر زوجۀ خودجاری نماید جایز است اگر چه دخول نکرده باشد یا زوجه به متعه باشد و اگر 
بنده ای دو مولی داشت هر دوی آن ها می توانند اقامه ی حد وتعزیر نمایند و اگر کسی از طرف 
مخالف امام قاضی شود جایز است که اقامه ی حدود نماید با اعتقاد نیابت از طرف امام اگر 

شایستگی آن را داشته باشد. )یک دوره فقه کامل فارسی،  ص79( 
از جمله  ی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر تجویز تأثیر است،  پس در جائی که تجویز 

تأثیر متحقق نشود وجوب ساقط است. )مقامع الفضل،  ج 2، ص 266( 
اظهر آن است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  کفایی است و عینی نیست. چنانکه ظاهر 
یعنی  در خارج  معنی است  که مطلوب حصول همان  آن  به جهت  که  آن است  در  آیات »امر« صریح 
انتفای منکر،  دیگر خصوصیت کردن شخصی در آن مقصود نیست و معنی وجوب  حصول معروف و 
کفایی در اینجا این است که هر گاه در حال حصول منکر و ترک معروف جمعی باشند که همه جامع 
شرایط امر به معروف و نهی از منکر باشند،  همین که یکی از آن ها متوجه امر و نهی شد بر دیگران الزم 
نیست که همه متوجه شوند و مبادرت کنند به امر معروف و نهی از منکرنمایند مگر آن که اعانت آن ها 
مدخلیتی داشته باشد در اتمام مطلوب و هر گاه اعتقاد این دارند که هر گاه سخن آن که متوجه شده، اثر 
نکند، به آن ها به طریق اولی صورت نمی پذیرد،  دیگر شراکت ضرور نیست، بلکه ظاهر این است که همین 
که یکی از آن ها اراده کرد که متوجه شود و مصمم شد،  از دیگران ساقط خواهد شد. )جامع الشتات فی 

امر به عروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تأثیر متقابل
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أجوبه السؤاالت )للمیرزا القمی(،  ج 1، ص 418( 
در باب نهی از منکر بالّضروره من الّدین معلوم است که،  چنانچه شخص واحد فرضًا در آن واحد 
منکرات عدیده را مرتکب شود، ردعش از هر یک از آن ها تکلیفی است مستقّل و غیر مرتبط به تمّکن از 

ردع و منع از سایر آنچه مرتکب است. )تنبیه األمه و تنزیه المله،  ص 75( 
امر به معروف و نهی از منکر به دلیل عقل واجب است و به دلیل شرع نیز، به وجوب کفائی به چهار 
شرط واجب است: 1. آن که معروف و منکر را بشناسد. 2. آن که احتمال  تأثیر بدهد. 3. آن که نشانه 
پشیمانی و ترک منکرات از مرتکب نبیند. 3. آن که مفسده در آن نباشد. )تبصره المتعلمین فی أحکام 

الدین،  ج 1،  ص 222( 
دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بر هر کسی که قدرت آن را داشته باشد واجب است،  
خواه دولت باشد و خواه جامعه و یا هر فردی که بتواند از عهده ی آن برآید. این تکلیف به اضافه ی شرط 
تأثیر آن و دولت به انجام این  به  قدرت و علم به خیر و معروف،  مشروط است به احتمال قابل اعتنا 
تکلیف به جهت قدرتی که دارد و به جهت مالحظات نظم زندگی اجتماعی شایسته تر از دیگران است 
و در صورت عدم اقدام دولت به انجام این تکلیف،  جامعه و هر کسی که توانایی انجام تکلیف مزبور را 
داشته باشد باید اقدام نماید و هر انسانی می تواند با افراد و اجتماعات دیگر در عمل به این تکلیف شرکت 
کند. در این اشتراک و عمل،  موافقت با شرع اسالمی ضرورت دارد. )رسائل فقهی )عالمه جعفری،  

ص183( 
روایات امر به معروف و نهی از منکر است که بر لزوم انکار منکر با قلب،  زبان و دست و یا مضمونی 
نزدیک به آن داللت می کند. این روایات در باب سوم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر وسائل الشیعة 
ذکر شده است ولی استدالل به این روایات قابل خدشه است؛ زیرا مقصود در این روایات این است که 
با امر به معروف و نهی از منکر از انجام منکر و ترک واجب جلوگیری و ردع شود و به مسأله ی تعزیر که 
مربوط به مجازات گناهکار است ربطی ندارد؛ مگر اینکه گفته شود بازداری عامل منکر یا تارک معروف 
به دست و قدرت شامل  تعزیر او نیز می شود و تعزیر وی عالوه بر اینکه مجازات او محسوب می شود به 
نوعی جنبه ی بازداری از گناه نیز دارد و از این جهت امر یا نهی عملی نسبت به معروف و منکر است. 

)حکومت دینی و حقوق انسان،  ص133( 

فتاوی فقها و مراجع عظام درباره امر به معروف و نهی از منکر
امام خمینیv:امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است ودرصورتی که بعضی از مکلفین 
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قیام به آن نمایند از دیگران ساقط است. امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی واجب است وترک 
آن معصیت ودر مستحبات ومکروهات امر و نهی مستحب است. )توضیح المسائل،  2786. 2787( 

آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی(:
آمر به معروف و نهی کننده از منکر باید عالم به معروف ومنکر باشد وبداند که فاعل منکر 
از منکر  نهی  به معروف و  امر  به  اقدام  آن می شود وزمانی  عمدا وبدون عذر شرعی مرتکب 
واجب می شود که احتمال تأثیر درمورد آن شخص داده شود وضرری برای آمر نداشته باشدودر 
این مورد باید تناسب بین ضرر احتمالی واهمیت معروف را که به آن امر می نماید ویا منکری 
او  بر  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  این صورت  درغیر  نماید  می کند مالحظه  نهی  آن  از  که 
واجب نیست. )اجوبه االستفتائات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ]...[ العظمی خامنه ای،  

سؤال1057( 
vآیت الله العظمی بهجت

به جا می آورد درصورت تحقق شرایطی  را  ویا معصیتی  نمی دهد  انجام  را  :اگر کسی واجبی 
یا  راترک  مستحبی  واگر  نمایند  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  را  او  است  واجب  بردیگران 
مکروهی را به جا آورد امر به معروف و نهی از منکر مستحب است واگر یک نفر به این وظیفه 
قیام نماید بنابراظهر از دیگران ساقط است. امر به معروف و نهی از منکر در شرایط ذیل واجب 
انجام دادن معصیت،  چهارم  یا  برترک واجب  تأثیر وسوم اصرار  است:اول علم،  دوم احتمال 
عدم مفسده بنابر این با وجود این شرایط امر به معروف و نهی از منکر واجب است ودر امر به 

معروف و نهی از منکر عدالت شرط نیست. )استفتاءات )بهجت(، ج 3، ص 139( 
واجب است امر به معروف و نهی از منکر،  یعنی امر به واجب شرعی و نهی از حرام شرعی و 
طریق آن کتاب و سّنت و کشف عقل است از لطف حکیم به ایجاب امر به واجب و تحریم فعل 
حرام و مستقل است عقل در فهم آن،  یعنی حاجت به سایر ادّله نیست اگر وجوب و حرمت 
در مأموٌر به و منهٌی عنه هم عقلی باشد و َحَسن یا قبیح عقلی باشد، به نحوی که ادراک حکم 
شرعِی ایجابی یا تحریمی در آن فعل بنماید و مستحب است امر به مندوب شرعی و نهی از 
مکروه شرعی و اظهر کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. )همان،  ج 2، 

ص 443( 
آیت الله العظمی سیستانی)حفظه الله(:

انجام دادن معروف وانجام دادن  از منکر درصورتی واجب می شود که  نهی  به معروف و  امر 
منکر حرام باشد ودر این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است واگر بعضی 
انجام دهند از دیگران ساقط می شود ولی برهمه الزم است که اگر با فعل حرام وترک واجبی 
مواجه شدند بی تفاوت نباشند وانزجار خود را با گفتار وکردار ابراز نمایند واین مقدار واجب 
عینی است. )توضیح المسائل آیت الله العظمی سید علی سیستانی دامت برکاته،  مسئله 1 از 

باب امر به معروف و نهی از منکر( 

امر به عروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تأثیر متقابل
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آیت الله شهید مرتضی مطهری:
مراتب و درجات امر به معروف و نهی از منکر است که در اخبار و احادیث به طور کلی وارد 
شده که سه درجه و سه مقام دارد:مرتبه قلب، مرتبه زبان، مرتبه دست که فقها هم این سه مرتبه 
را تشریح کرده و تفصیل داده اند و گفته اند در درجه اول مسلمان باید در قلب خود نسبت به 
خالفکاری ها و ترک واجبات الهی و ارتکاب منهیات دینی تنفری احساس نماید و کمترین 
ترک  و  اعراض  یعنی  است  منفی  عمل  یک  باشد  داشته  می تواند  قلبی  تنفر  این  که  مظهری 
معاشرت و همچنین است اظهار تأسف و تکدر با قیافه که در مرتبه زبان هم باید اول از طریق 
پند و نصیحت و نرمی وارد شد و اگر فایده نکرد سخنان درشت و با خشونت به کار برده شود. 
برای مرتبه ید و عمل هم مراتبی ذکر کرده اند و غالبًا متوجه این قضیه شده اند که گاهی احتیاج 
می افتد به اینکه اعمال زور و عنف بشود و بسا می شود صدمه ای بر طرف وارد شود و جراحتی 
بردارد و یا آنکه احیانًاً ممکن است منجر به قتل کسی بشود. در این مورد فقها به اصطالح 
از پیش خود  این دیگر وظیفه عامه مردم نیست. عامه حق ندارند  توقف می کنند و می گویند 
دست به این گونه کارها بزنند. این مرتبه  ی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه حاکم شرعی 
و یا کسی است که از طرف حاکم شرعی اجازه و دستور این کار را داشته باشد. اگر به عامه 
مردم اجازه این کارها داده شود مستلزم هرج و مرج در اجتماع می شود. حدود و تعزیرات هم 
مثل امر به معروف و نهی از منکر برای این جهت تشریع شده که جلوی منکرات گرفته شود و 

کارهای خوب تأیید و تقویت شود. )فقه و حقوق )مجموعه آثار( ج 20، ص 190( 

 حجاب و عفاف از منظرقرآن،  احادیث وفقه
 حجاب و عفاف یکی از ملزمات شرعی هر مسلمانی است به وسیله ی حجاب است که عفاف در 
ایجاد شده وناهنجاری های دینی، فرهنگی،  اجتماعی،  اخالقی وحقوقی رخ  وجود مؤمنین ومؤمنات 
نمی دهد وبه گونه ای مؤثر در زندگی است که این تأثیر چشمگیر است. حجاب در تقسیم بندی کلی به 
به دو فرد حجاب زن و حجاب مرد تقسیم می شود ودر تقسیم بندی های  یعنی مرد وزن،   انسان  دوفرد 
اخالقی به حجاب دنیایی و حجاب اخروی که بیان کننده مبانی عرفًانی است تقسیم می گردد که مورد 
بحث ما حجاب دوفرد انسان یا دوجنس انسان است به این گونه که مرد وزن هرکدام به نوبه ی خود باید 
برای تعمیق معارف اسالمی و دینی در وجود خود بایدها ونبایدهای تعیین شده توسط شارع در قالب 
حجاب رارعایت نمایند که البته قوانین شارع بیشتر متوجه زنان است چرا که زنان بیشتر در جوامع بشری 
یبایی هایی که  مورد هجوم بی اخالقی ها وسوءاستفاده ها قرار می گیرند به خاطر طبع لطیف وهمچنین ز
خداوند در وجود ایشان قرار داده وهمچنین غریزه ای که مرد را جلب زن می کند،  زمینه ساز فسادهای 
برای مرد وهم برای زن  لزوم رعایت حجاب را هم  البته شارع  از زنان می شود.  اخالقی وسوءاستفاده 
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می داند به این طریق که زنان پوشش خود را به صورت شرعی حفظ کنند ودر قالب حجاب برتر یعنی 
چادر اسالمی رعایت نمایند تا تحریکاتی که ممکن است ازجانب ایشان برای مردان رخ دهد وموجبات 
فسادهای اخالقی را فراهم آورد از بین می رود ولی درعین حال مردان نیز باید اقدام به رعایت حجاب 
می دانند  اجتماعی  شان  نامناسب  را  آن ها  وعرف  شرع  که  لباس هایی  وپوشیدن  خودآرایی  وبا  نموده 
وهمچنین آرایش های نامتعارف،  حالت هایی مانند شبیه شدن به زنان به وسیله ی تغییر حالت مو،  ابرو 
از لوازم مختص زنان همچون گوشواره،  گردنبند،  خلخال ویا استفاده از طال و...  وریش ویا استفاده 
که موجبات تبرج برای جنس مخالف وجلب توجه است. اینگونه موارد در نظر شارع برای مردان قبیح 
وگاهًا فعلی حرام تلقی شده است همچون شبیه شدن مرد به زن که حرام است. پس رعایت حجاب امری 
مشترک بین زن ومرد است که در صورت رعایت حجاب زمینه ی ایجاد عفاف در فرد وجامعه به وجود 
می آید وبه این ترتیب می توان به یک جامعه ی آرمانی به دور از فسادهای اخالقی واجتماعی وفرهنگی 
وحتی اقتصادی دست پیدا نمود. همان طور که اشاره نمودیم حجاب زمینه ساز عفاف است البته از تأثیر 
متقابل عفاف بر حجاب نیز نمی توان غافل بود بدین سان که شخص صاحب عفاف هرگز نمی تواند خود 
را وزینت خود را در معرض نگاه دیگران قرار دهد ونگاه ها وافکار دیگران درباره ی پوشش وزینت خود را 
برنمی تابد واین عفاف نیازی در وجودش ایجاد می نماید به نام حجاب ودر نهایتپای بندی دائمی به قید 
حجاب در وی ایجاد می شود که همیشه حجاب و عفاف در کنار یکدیگر می مانند وبرای شخص امنیت 
و آرامش روحی،  جسمی واخالقی به بار می آورند. اما در یک تقسیم بندی می توان عفاف را درمباحث 
مختلف جای داد ازجمله عفاف در فکر،  عفاف درنگاه،  عفاف در معاشرت،  عفاف در زینت،  عفاف در 
کالم،  عفاف در حجاب که همه ی اینها مربوط به عفاف در اخالق است شخص مؤمن همیشه در تمامی 
مبانی زندگی خود صاحب عفاف است ازجمله عفاف در اخالق در همه ی جنبه های آن به این ترتیب 

ایمان خود را از آسیب حوادث حفظ می نماید. 
یَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها  یْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل یْبِدیَن ِز ْبَصاِرِهنَّ َو

َ
َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت یْغُضْضَن ِمْن أ

ْو 
َ
ْو آَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ أ

َ
ْو آَباِئِهنَّ أ

َ
یَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ أ َوْلیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلی ُجیوِبِهنَّ َواَل یْبِدیَن ِز

ْو َما َمَلَکْت 
َ
أ ْو ِنَساِئِهنَّ 

َ
أ َخَواِتِهنَّ 

َ
ْو َبِنی أ

َ
أ ْو َبِنی ِإْخَواِنِهنَّ 

َ
أ ْو ِإْخَواِنِهنَّ 

َ
أ ْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ 

َ
أ ْو 

َ
أ ْبَناِئِهنَّ 

َ
أ

َساِء  ِذیَن َلْم یْظَهُروا َعَلی َعْوَراِت النِّ ْفِل الَّ ِو الطِّ
َ
َجاِل أ ْرَبِه ِمَن الرِّ وِلی اإْلِ

ُ
اِبِعیَن َغیِر أ ِو التَّ

َ
یَماُنُهنَّ أ

َ
أ

ُکْم  َلَعلَّ اْلُمْؤِمُنوَن  یَه 
َ
أ َجِمیًعا  ِه  اللَّ ِإَلی  َوُتوُبوا  یَنِتِهنَّ  ِز ِمْن  یْخِفیَن  َما  ِلیْعَلَم  ْرُجِلِهنَّ 

َ
ِبأ یْضِرْبَن  َواَل 

ُتْفِلُحوَن)نور،  31( و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را ]از هر نامحرمی[ فرو بندند و پاکدامنی 
ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آنچه طبعًا از آن پیداست و باید روسری خود 
را بر سینه خویش ]فرو[ اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران 
پسران  یا  درانشان  برا  پسران  یا  درانشان  برا  یا  پسران شوهرانشان  یا  پسرانشان  یا  شوهرانشان 

امر به عروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تأثیر متقابل
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بی  نیازند  ]از زن[  یا خدمتکاران مرد که  کنیزانشان  یا  زنان ]هم کیش[ خود  یا  خواهرانشان 
یا کودکانی که بر عورت های زنان وقوف حاصل نکرده  اند آشکار نکنند و پاهای خود را ]به 
گونه ای به زمین[ نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می دارند معلوم گردد ای مؤمنان همگی ]از 

مرد و زن[ به درگاه خدا توبه کنید امید که رستگار شوید. 
خداوند در این آیه معنای حجاب و عفاف را تشریح نموده ومؤمنین را امر به حجاب و عفاف می نماید 
براساس این آیه عفاف یعنی پاکدامنی و حجاب یعنی پوشش خود وزینت خود از نامحرم وهمچنین عدم 
اقدام به کاری همچون کوبیدن پای برزمین یا هر عامل دیگری که سبب عیان شدن زینت گردد که در 
آیه تعدادی از محارم شمرده شده اند واستثنا گردیده اند که زینت وزیور جز برای محارم نباید برای کس 
دیگری آشکار گردد. خداوند خطاکارانی را که حجاب و عفاف را رعایت ننموده اند متوجه ی خطایشان 
می نماید و تذکر به توبه می دهد و می فرماید توبه کنند و طبق دستورش عمل نمایند تا رستگاری دنیا 

وآخرت نسیب شان گردد. 
ْن 

َ
ْدَنی أ

َ
ْزَواِجَک َوَبَناِتَک َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنیَن یْدِنیَن َعَلیِهنَّ ِمْن َجاَلِبیِبِهنَّ َذِلَک أ

َ
ِبی ُقْل أِل یَها النَّ

َ
یا أ

ُه َغُفوًرا َرِحیًما)احزاب،  59( ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان  یْعَرْفَن َفاَل یْؤَذیَن َوَکاَن اللَّ
مؤمنان بگو پوشش های خود را بر خود فروتر گیرند این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار 

قرار نگیرند ]به احتیاط[ نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است. 
به  نموده  َامر  را  پیامبر وزنانش ودخترانش وزنان مؤمن  وتعالی مستقیمًاً  تبارک  آیه خداوند  این  در 
رعایت حجاب برای ایجاد عفاف وپاکدامنی که نتیجه ی پاکدامنی در امنیت قرار گرفتن ومصون بودن 
از آزار بدطینتان وبددالن است. ابتدا به پیامبر َامر نموده تا این فرمان الهی را یعنی حجاب را به همسران 
ودختران وزنان مؤمن به عنوان یک دستور الهی ابالغ نماید وسپس به همسران ودختران وزنان مؤمنان 
ثمره ی  که  ایشان است  در  وپاکدامنی  ایجاد عفاف  به سبب  وپیامبر  اطاعت دستور خدا  که  نموده  َامر 
پاکدامنی در امنیت قرار گرفتن است به این ترتیب تعریف حجاب در این آیه یعنی حفظ پوشش زنان مؤمن 
که شامل پوشش بدنی وزینتی که مد نظر شارع است و عفاف یعنی اقدام به رعایت حجاب از طرف زنان 
مؤمن ودر نهایت ثمره ی حجاب و عفاف در امنیت قرار گرفتن از نظربد وآزار دیگران وهمچنین شامل 
رحمت خدا قرار گرفتن است که مشمول اجرالهی می شوند. راغب در مفردات می گوید:»اْلَجالبیُب: 

اْلُقُمُص َو اْلُخُمُر« )یعنی پیراهن و روسری( وقاموس می گوید:
ِه دوَن اْلِمْلَحَفِه اْو ما ُتَغّطِی ِبِه ثیاَبها 

َ
َو اْلِجْلباُب َکِسْرداٍب َو ِسِنّماٍر: اْلَقمیُص َو َثْوٌب واِسٌع ِلْلَمْرأ

اْلِخماُرجلباب عبارت است از پیراهن و یک جامۀ گشاد و بزرگ  ُهَو  اْو  َکاْلِمْلَحَفِه،  َفْوٍق  ِمْن 
کوچکتر از ملحفه و یا خود ملحفه )چادر مانند( که زن به وسیله ی آن تمام جامه های خویش 

را می پوشد، یا چارقد 



415

َو  َسها 
ْ
َرأ ُه 

َ
اْلَمْرأ ِبِه  ُتَغّطی  داِء  الرِّ دوَن  اْلِخماِر  ِمَن  اْوَسُع  َثْوٌب  می نویسد:»اْلِجْلباُب  العرب  لسان  در 

َصْدَرها«جلباب جامه ای است از چارقد بزرگتر و از عبا کوچکتر که زن به وسیله ی آن سر و سینه ی خود 
را می پوشاند. )فقه و حقوق )مجموعه آثار( ج 19، ص 501( 

َجاٍت  ْن یَضْعَن ِثیاَبُهنَّ َغیَر ُمَتَبرِّ
َ
ِتی اَل یْرُجوَن ِنَکاًحا َفَلیَس َعَلیِهنَّ ُجَناٌح أ َساِء الالَّ َواْلَقَواِعُد ِمَن النِّ

ُه َسِمیٌع َعِلیٌم)نور،  60( و بر زنان از کار افتاده  ای که ]دیگر[  ْن یْسَتْعِفْفَن َخیٌر َلُهنَّ َواللَّ
َ
یَنٍه َوأ ِبِز

امید زناشویی ندارند گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهند ]به شرطی که[ زینتی را آشکار 
نکنند و عفت ورزیدن برای آن ها بهتر است و خدا شنوای داناست. 

در این آیه نیز حدود حجاب برای یک عده ی خاص مشخص شده است وسخت گیری برای ایشان 
کاهش یافته وآن هم به دلیل اینکه خداوند امکان به گناه افتادن ایشان ودیگران توسط این افراد را منتفی 
قرار  ایشان  دراختیار  فرصتی  گرچه چنین  می دهد  را  این هشدار  آیه  بعدی  در قسمت  البته  که  می داند 
گرفته ولی ایشان نباید سوءاستفاده نموده وزینت خود را که می تواند بدن ایشان وآالت تجمل زن همچون 
خلخال وپای بند ودستبند وگوشواره و... باشد رابرای دیگران آشکار کنند وباز هم با این حال خداوند 
حجاب را برای ایشان بهتر دانسته چرا که رعایت حجاب ایجاد عفاف می کند واین عفاف نزد خدا بهتر 
است. مقصود از »قواعد« کیانند؟ مقصود زنان سالخورده ای هستند که از جنبه ی زن بودن بازنشسته 
شده اند، یعنی دیگر مطلوب مرد از نظر جنسی واقع نمی شوند و لذا امیدی به ازدواج ندارند. ممکن است 
« می فهماند که زن دو نوع لباس دارد:  ِثیاَبُهنَّ ْن یَضْعَن 

َ
طمع داشته باشند ولی امید ندارند. جمله  ی »أ

یکی لباس بیرون و دیگر لباس داخل منزل. آنچه رخصت داده شده است این است که زنان سالخورده 
می توانند لباس رو را دربیاورند ولی در عین حال به آن ها اجازه ی خودنمایی و خودآرایی داده نشده است. 

)همان،  ج 19، ص 495( 
ِبَما  َخِبیٌر  َه  اللَّ ِإنَّ  َلُهْم  ْزَکی 

َ
أ َذِلَک  ُفُروَجُهْم  یْحَفُظوا  َو ْبَصاِرِهْم 

َ
أ ِمْن  وا  یُغضُّ ِلْلُمْؤِمِنیَن  ُقْل 

آنان  برای  این  پاکدامنی ورزند که  نهند و  بگو دیده فرو  ایمان  با  به مردان  یْصَنُعوَن)نور،  30( 
گاه است.  پاکیزه  تر است زیرا خدا به آنچه می کنند آ

نموده  را واجب اعالم  برای زن  برای مرد وچه  نامحرم چه  از  نگه داشتن چشم  آیه  این  خداوند در 
وسبب پاکدامنی می داند ونتیجه ی آن را عفاف دانسته پس حجاب چشم منتج به عفاف می گردد. 

احادیث مربوط به حجاب و عفاف
 :a حضرت رسول

امر به عروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تأثیر متقابل



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د4162

جل

یکی از گروهی که وارد جهنم می شوند زنان بدحجابی هستند که برای فتنه و فریب مردان خود 
را آرایش و زینت می کنند. )کنز العّمال فی سنن االقوال و االفعال، بعاصمه حیدر آباد، دائره 

المعارف العثمانیه،  ج 16، ص 383( 
است علت عذابی  مرد وزن  رفتن عفاف  بین  از  که موجب  را  بدحجابی   a اسالم  گرامی  رسول 

می داند که نتیجه ی آن دخول در جهنم است. 
امام رضا A فرمود: نگاه کردن به موهای زنان نامحرم حرام است زیرا این نگاه مرد را تهییج 
و تحریک نموده واین تحریک و تهییج شخص را به فساد و چیزی که حالل و پسندیده نیست 

می کشاند. )علل الشرایع، ج2،  ص564( 
یبایی اش در فتنه افتاده است  یبا را که به خاطر ز امام صادقA فرمودند: )روز قیامت( زن ز
یبائی اش را خورده )و به بی حجابی و بی عفتی و گناه آلوده شده(، برای حساب  و فریب ز
می آورند پس به خدا می گوید،  خدایا،  تو خود مرا زیبا خلق کردی و به سبب آن در فتنه افتادم. 
یباتری یا مریم؟ ما او را  پس حضرت مریم B را حاضر می کنند و ندا داده می شود: آیا تو ز
یبائی آفریدیم،  اّما او گناه نکرد)ِبحاُرااَلنوار الجاِمَعُه ِلُدَرِر أخباِر األئمِه األطهار، ج  در نهایت ز

12،  ص 241
 .2 1 چادر  باشد:  داشته  لباس  باید چهار  نامحرمان،   نزد  در  فرمودند: زن   a  رسول خدا 

مقنعه، 3. پیراهن، 4. شلوار. تفسیر نور الثقلین، ، ج 3،  ص 624
در این حدیث پیامبر نوع پوشش زن را برای حفظ حجاب و عفاف بیان نموده است. 

a فرمودند: هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش را  رسول خدا 
نمایان  نمی سازد و هر  برای غیر شوهرش آشکار نمی کند و همچنین موی سر و مچ خود را 
زنی که این کارها را برای غیرشوهرش انجام دهد دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به 
خود خشمگین کرده است و همچنین زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیرشوهر نمی گذارد 
و در غیاب شوهر خود را خوشبو نمی کند که اگر چنین کند دینش را تباه و خدا را به خشم 
آورده است. برای زن جایز نیست مچ پا را برای مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنین 
و  خشم  دچار  اینکه  دوم  می کند.  لعنت  را  او  همیشه  سبحان  خداوند  اینکه  اول  شد  عملی 
غضب خداوند بزرگ می شود. سوم اینکه فرشتگان الهی هم او را لعنت می کنند و چهارم اینکه 
عذاب دردناکی برای او در روز قیامت آماده شده است. )المستدرک علی الصحیحین،  ج 2،  

ص549( 
امام صادق A: برای زن مسلمان جایز نیست که روسری )مقنعه( و پیراهنی برتن کند که 

ریَعه، ج 30، ص 5181(  بدنش را نپوشاند. )َتْفصیُل َوسائِل الشیَعه إلی َتْحصیِل َمسائِل الَشّ
امام صادق A فرمودند: در مورد زینت هایی که جایز است زن در مقابل نامحرم ظاهر کند 
صورت و کف دو دست است. )ِبحاُرااَلنوار الجاِمَعُه ِلُدَرِر أخباِر األئمِه األطهار،  ج 104،  ص33( 
امام علی A: اختالط و گفتگو مردان با زنان نامحرم سبب نزول بال و بدبختی خواهد شد 
و دلها را منحرف می سازد. )همان،  ج 74،  ص 291( علت این سخن حضرت این است که 



417

گفتگو با نامحرمان سبب از بین رفتن عفت زن ومرد می شود که ازبین رفتن عفت زمینه ساز 
ایجاد گناه های بسیار است. 

امام صادق A: خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد که به مؤمنان بگو که در لباس،  خوراک 
آنان  مثل  هم  کنید شما  اگر چنین  که  ندهید  قرار  را سرمشق  و رسوم، دشمنان خدا  آداب  و 
ریَعه،  ج 3،   دشمنان خدا محسوب می گردید. )َتْفصیُل َوسائِل الشیَعه إلی َتْحصیِل َمسائِل الَشّ

ص 279( 
در جامعه ی امروز که زنان ومردان تمایل به فرهنگ های غربی پیدا نموده اند وسبک پوشش ورفتار 
خود را از غرب می گیرند این حدیث هشدار خوبی است که بدانند آن هایی که ایشان سرمشق خود در 
عذاب  بدترین  به  را  خود  دشمنان  وخداوند  هستند  خدا  دشمنان  همان  داده اند  قرار  عفاف  و  حجاب 

مجازات می نماید. 
حضرت فاطمه زهرا B در آخرین روزهای عمر پر برکتشان ضمن وصّیتی به اسماء فرمودند: 

روی  پارچه ای  انداختن  با  مرگ  از  پس  را  زنان  جنازه  که  می دانم  زننده  و  زشت  بسیار  من 
بدنش تشییع می کنند و افرادی اندام و حجم بدن او را مشاهده کرده و برای دیگران تعریف 
می نمایند. مرا بر تختی که اطرافش پوشیده نیست و مانع مشاهده دیگران نباشد قرار مده بلکه 
مرا با پوشش کامل تشییع کن،  خداوند تو را از آتش جهّنم مستور و محفوظ نماید. )تهذیب 

األحکام،  ج 1، ص 429( 
ایمانی عطا  a:کسی که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند، خداوند به او  پیامبر اکرم 
می کند که شیرینی آن را در قلبش می یابد. )الحکم الزاهره،  ج 1، ص 301( این شیرینی ایمان نتیجه ی 
رعایت حجاب چشم است که توامان ایجاد عفاف می کند چراکه ایمان در قلب افراد بی عفاف جایی 

ندارد. 
:Aامام علی

را  شما  نظر  آنچه  زیرا  کنید،  رجوع  خود  همسر  به  فورًا  کرد،  جلب  را  شما  نظر  زنی  هرگاه   
جلب نمود در او نیز است و آن مرد نباید به شیطان مهلت نزدیک شدن به قلب خود دهد و 
باید دیدگان خویش را ازتوجه به آن زن أجنبی فرو بندد و اگر دارای همسر نیست دو رکعت 
نماز گزارد و به حمد و ثنای الهی بپردازد و صلوات بر پیامبر و آل وی فرستد و سپس از خدا 
درخواست کند تا با رحمت و لطف خود او را از راه دستیابی به حالل، از روی آوردن به حرام 

بی نیاز کند. )تفسیر نور الثقلین، ج 3،  ص 583(
پیامبر اکرم a فرمودند:

همه چشم ها در قیامت گریانند،  جز سه چشم، چشمی که در دنیا از خوف خدا بگریدوچشمی 
که از نگاه حرام خودداری کندوچشمی که به خاطر نگهبانی در راه خدا بیدار بماند. )تفسیر 

نور الثقلین، ج 3، ص 583(

امر به عروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب تأثیر متقابل
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جل

پیامبر اکرم a فرموده اند: هر که عاشق شد و عفت پیشه کرد و در همین حال از دنیا رفت،  
برای  را  شهید  اجر  شود  عشق  همراه  اگر  عفت   )7000 ح  العّمال،  )کنز  دارد.  را  شهید  اجر 

شخص عفیف به همراه دارد که عنوان شهید باالترین درجه ی بندگی خداست. 
انسان  پاداش  از  باالتر  خداوند،  راه  در  شهید  رزمنده  پاداش  فرموده اند:   A علی  امام 
پاک دامن،   انسان  نمی سازد.  آلوده  را  ولی خود  دارد  را  گناه  انجام  توان  که  نیست  پاک دامنی 

نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان الهی گردد. )نهج البالغه، حکمت 474( 
امام علی A فرمودند: عفت و پاکدامنی،  برترین عبادات است. )اصول الکافی،  ج 2، ص 

 )79
امام علی A فرمودند: ثمره عفت و پاکدامنی،  محفوظ ماندن از گناه است. )تصنیف غرر 

الحکم ودررالکلم،  ص 256،  ح 5423( 

نظر فقها درباره حجاب و عفاف
بر زنان اظهار زیور باطنی خود برای مردان نامحرم و زنان کافر حرام است و اظهار آن بر زنان مسلمان 
و بر کنیزکان مملوکه خود خواه مسلمان و خواه کافر و بر مردانی که منتفع نمی شوند از زنان به دلیل پیری 
یا ابلهی و بر کودکانی که به حد تمیز نرسیده باشند حرام نیست و بر زنان کشف کردن سینه از چاک 
گریبان حرام است و ستر آن به مقنعه و مثل آن واجب است. )تفسیر شاهی،  ج 2،  ص 364( زن الزم 
است بدن خود را از مردان بپوشاند و همچنین نوشته اند که زن تمام بدن آن عورت است و اما مرد قبل و 

دبر آن عورت است. )رسائل حجابیه،  ج 1، ص 409( 
مقصود از حجاب زن در اسالم این است که زنان به جز از صورت و دو دست،  اعضاء بدن و مواضع 
زینت و زیور خود را در برابر مردان بیگانه بپوشند تا بدین وسیله به حفظ عّفت و شرافت خود موفق 
شوند و نظر مردان بیگانه را به طرف خود جلب ننمایند،  هرگز منظور از وضع این حکم این نیست که 
از نعمت  اگر زنان  زیرا  یگانه وسیله ی حفظ عّفت و شرافت اوست؛  ترتیب  این  به  بگوییم حجاب زن 
تربیت اخالقی و دینی به حد کافی بهره مند نباشند و شخصًاً درصدد حفظ ناموس و آبروی خود برنیایند،  
بود.  نخواهد  عّفت  مخالف  اعمال  به  آنان  اقدام  مانع  هم  دیگری  عامل  هیچ  است،  سهل  که  حجاب 

)همان،  ج 1،  ص 643( 
زن باید بهترین و مناسب ترین لباس رابرای نماز در مقابل خداوند بپوشد و بهترین لباس زن،  حجاب کامل 
است. به عالوه این سبب می شود که در موارد دیگر حجاب را فراموش نکند. )احکام بانوان )مکارم(، ص 104( 

نتیجه گیری
 با مشخص شدن تعریف امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف از منظر قرآن و احادیث و 
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همچنین نزد فقهای شیعه اکنون می توان تأثیر متقابل امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف را 
در یک نگاه کلی دید. امر به معروف و نهی از منکر قلب تپنده ی احیاء و اقامه ی واجبات و مستحبات 
الهی است کما اینکه ممکن است واجبی متروک ویا مطرود بماند در جامعه وبه طریق امر به معروف 
و نهی از منکر اقامه شود. حجاب و عفاف که الزم وملزوم یکدیگرند در سایه ی اجرای واجبات الهی 
متأسفانه مشاهده  در جامعه  امروزه  می گردند  اجرا  اسالمی  مبانی  به  اعتقاد  یعنی  از محرمات  ودوری 
می شوند افرادی که از جنبه ی حجاب و عفاف بسیار ضعیف اند ویا فاقد این دوفاکتور مهم فرد مؤمن و 
سالم هستند. عفاف در مرد وزن هر کدام به طریقی ظهور پیدا می کنند و در کنار یکدیگر ایجاد فضای 
مناسب دینی واخالقی می نمایند. عفاف در مرد ایجاد غیرت و ایمان می نماید که ایمانش اجازه ی تجاوز 
به حریم دیگران چه حریم اخالقی،  چه حریم جانی،  چه حریم مالی نمی دهد و از جنبه ی دیگر غیرت او 
مانع از آن می شود که اجازه ی بی اخالقی و فساد را به خود وناموس خود بدهد و عفاف در زن موجب 
غرور مثبتی می شود تا ایمان خود را به هیچ قیمتی دربرابر بهایی اندک همچون خود نمایی ویا ارتباط 
با نامحرمان وفسادهای اخالقی نفروشد و همیشه حجاب و عفاف را درخود تقویت می نماید. اما تأثیر 
رعایت حجاب در همه ی موارد همچون حجاب چشم،  فکر،  کالم و حجاب بدن در زنان این است که 
حجاب تضمین کننده ی سالمت و آرامش زن و در امان بودن از حمالت تفکرات مسموم و نگاه های ناروا 
و نیت های پلید وشوم می شود وبستر مناسبی را برای دوری جامعه از فساد فراهم می کند چرا که دل های 
منحرف به دنبال تارکین حجاب و عفاف اندورعایت حجاب توسط مرد در همه ی موارد موجب تقویت 
بنیه ی ساختاری بستر جامعه در مقابل فساد می شود. متأسفانه جامعه ی امروز به سمت بی عفتی وبی 
حجابی پیش رفته ودر نتیجه ایجاد بی غیرتی نوعی افتخار وغرور و مدرنیته محسوب می شود که البته 
با توجه به فرهنگ غرب وترویج فرهنگ غرب توسط ماهواره ها و ترویج بی بندوباری و بی غیرتی نقش 
تبلیغات مسموم  البته سهم فرهنگ غرب و  حیاتی امر به معروف و نهی از منکر نمایان  تر می شود که 
آن در این واقعه نیز کم نیست. بنابراین ایجاد نیاز فراموش شده و یا گمشده ی ایمان و عفاف و حجاب 
برای اقامه شدن به یک محرک پویاست که همان امر به معروف و نهی از منکر است البته شکی نیست 
که ارتباط بین امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف بایکدیگر یه رابطه ی مکملی است یعنی 
درست است که با امر به معروف و نهی از منکر حجاب و عفاف اقامه می گردد ولی همین عامل اقدام 
کننده به امر به معروف و نهی از منکر کسی است که خود صاحب حجاب و عفاف است پس آمرین 
افرادی اند که دارای صفات حجاب و عفاف اند که همین دو صفت  از منکر همان  ناهین  به معروف و 
ایجاد تکلیف برایشان می کند بدین صورت که عفت آن ها بی عفافی وبی حجابی را برنمی تابد پس امر به 
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معروف یعنی امر به حفظ حجاب و عفاف می کنند و حجاب آن ها مشوق امر به معروف است از طرفی 
و از طرف دیگر همان عفاف نهی از منکر را هم که نهی از بی حجابی وبی عفافی است سبب می شود. 
پس تأثیر امر به معروف و نهی از منکر یک تأثیر دوسویه است که هم توانایی ایجاد و تشویق حجاب و 
عفاف را دارد وهم توانایی نابود واکراه منکر یعنی بی حجابی وبی عفافی را دارد و از طرفی دیگر خود 
حجاب و عفاف شخص آمر به معروف و ناهی از منکر است که مشوق او در این امر می گردد وموتور 

محرک عمل اوست. 
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دشتی،  محمد)1379ه. ش( نهج البالغه،  قم،  مشهور
آمدی،  عبدالواحدبن محمد)1366ه. ش( تصنیف غرر الحکم ودررالکلم،  قم،  مرکز النشر التابع لمکتب االعالم 

االسالمی
آمدی، عبدالواحدبن محمد)1470ه. ق( غررالحکم و دررالکم،  بیروت،  مؤسسه االعلمی للمطبوعات

ابن بابویه،  محمدبن علی)1380ه. ش( علل الشرایع،  قم،  مؤمنین
ابن منظور،  محمد بن مکرم)1375ه. ق( لسان العرب،  بیروت،  دارصادر

اصفهانی)مجلسی اول(، محمد تقی بن مقصود علی)1400ه. ق( یک دوره فقه کامل فارسی،  تهران،  مؤسسه و 
انتشارات فراهانی

افرام البستانی،  فواد)1370ه. ش( فرهنگ ابجدی)عربی - فارسی(،  تهران،  اسالمی
امام خمینی،  سیدروح الله موسوی)1391ه. ش( توضیح المسائل،  تهران،  مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی 

بهجت گیالنی فومنی،  محمد تقی)1428ه. ق( استفتاءات )بهجت(، قم، دفتر حضرت آیت الله بهجت
جرجانی، سید امیر ابو الفتح حسینی)1404ه. ق( تفسیر شاهی،  تهران،  انتشارات نوید

جعفری تبریزی،  محمد تقی)1419ه. ق( رسائل فقهی )عالمه جعفری(، تهران، مؤسسه منشورات کرامت
جعفریان، رسول)1428ه. ق( رسائل حجابیه، قم، دلیل ما. 

بر  اسالمی  فقه  المعارف  دائره  مؤسسه  قم،  )فارسی(،   b بیت  اهل  فقه  مجله  مؤلفان)1416ه. ق(  از  جمعی 
 .b مذهب اهل بیت
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شعرانی، ابو الحسن)1419ه. ق( تبصره المتعلمین فی أحکام الدین،  تهران،  منشورات اسالمیه. 
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مبانی فقهی- حقوقی اصل هشتم قانون اساسی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی1؛ منصوره دبیرزاده2؛ بی بی زینب حسینی3

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر،  یکی از اصول عملی اسالم و از مهم ترین واجبات 
جاری  و  بشر  زندگی  نظام  و  انسان  نوع  بقای  فریضه،   این  حکمت  است.  اسالمی 
و  دامنه ای وسیع  دارای  این اصل  احکام شریعت اسالمی در جامعه است.  ساختن 
یکی از اهرم های قدرتمند کنترل،  نظارت،  اصالح و امنیت در جامعه ی اسالمی به 
شمار می رود،  تا حدی که در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به آن 
پرداخته شده و قانون گذار آن را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده ی مردم و دولت 
می داند. در این نوشتار سعی بر این است مفهوم امر به معروف و نهی از منکر،  ادله ی 
وجوب آن،  شرایط و مراتب این فریضه از دیدگاه فقها و ارتباط آن با اصل هشتم قانون 
و  اثبات شده  فریضه  این  اربعه،  وجوب  ادله ی  به  استدالل  با  بررسی شود.  اساسی،  
مشخص می گردد اختالفی که در شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر وجود 
دارد، نزاعی لفظی است؛ میان دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر تالزم 
وجود دارد. مسئولیت اجتماعی و وابسته بودن سرنوشت افراد به یکدیگر، حق و تکلیف 
متقابل افراد نسبت به یکدیگر در اجتماع، تقسیم کار و لزوم اصالح جامعه ی اسالمی 

و تعیین حدود آزادی افراد در جامعه از مبانی این اصل مهم محسوب می شود. 

 Alishahi88@gmail.com- 1. )نویسنده مسئول( دانشیار گروه الهیات- دانشگاه یاسوج
2. دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج

zhosseini1400@gmail.com 3. استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
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واژگان کلیدی
معروف،  منکر،  حسبه،  اصل هشتم قانون اساسی. 

مقدمه
تشویق  آن  برپایی  به  روایات  و  قرآن  که  واجباتی است  از مهم ترین  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر 
می کنند و بقای اساس و پایه ی دین و استمرار رسالت الهی و حفظ نظام اسالم،  وابسته به آن است. 
اهتمام به این فریضه از خصوصیات دین اسالم است که برای همه ی مردم تشریع شده و هر فردی مسئول 
گسترش و حفظ این فریضه است. به این دلیل که هیچ فردی از افراد جامعه در سرنوشت خود، مستقل 
از دیگری نیست بلکه انسان موجودی ذاتًا اجتماعی است و افراد در عقاید و اخالق و اعمال خود از 
یکدیگر تأثیر می پذیرند،  بنابراین انحراف فرد و زیان به خود در واقع زیان رساندن به جامعه است و عقل 
به حفظ جامعه از فساد حکم می کند و شرع نیز این فریضه را واجب کرده و از مهم ترین واجبات شمرده 
است)دراسات فی والیهالفقیه و فقه الدوله االسالمیة،  2، 215. 214(. اهمیت این فریضه تا اندازه ای 
است که بقای دیگر فرایض بر آن استوار است. بنابراین اگر به گونه ی اصولی در جامعه پیاده شود، موجب 
تداوم ارزش های دینی شده و ضمانتی قوی جهت اجرای دستورات الهی و دوری از مناهی است. از 
موارد امر به معروف می توان به امر به عمل به احکام اسالمی و تطبیق این احکام با همه ی مسائل زندگی 
احکام  روابط خانوادگی،  طالق،  قضاوت،  شهادت،   زراعت،  رهن، وقف،   تجارت،  سیاست،   قبیل  از 
ارث، قصاص و دیات و موارد دیگر اشاره کرد. مواردی چون نهی از مصادره ی اموال به ناحق، اخذ 
مالیات های غیر شرعی و تجّسس در امور مردمنیز در محدوده ی نهی از منکر قرار می گیرند)منتخب 
المسائل االسالمیة،  97(. این اصل در واقع اصلی است که سایر اصول دین مبتنی برآن است،  تا جایی 

که امامان معصوم b درباره ی اهمیت این اصل اساسی فرموده اند: 
ها َفریَضٌه َعظیَمٌه ِبها ُتقاُم الَفراِئض)تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه،  16،  انَّ

.)119
 بنابراین برپاداشت این فریضه ی مهم،  نقشی اساسی در حفظ دین مقدس اسالم دارد و از طرف دیگر،  
ترک آن موجب رواج گناه و معصیت در جامعه ی اسالمی و نابودی دین می شود)دلیل تحریرالوسیلة- 

االمر بالمعروف و نهی عن المنکر، 7. 6(. 
در قانون اساسی ایران،  سالمتی محیط امری مهم محسوب می شود و همین امر قانون گذار را برآن 
داشته است،  به دنبال ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخالقی و مبارزه با مفاسد و رذایل،  این 
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فریضه ی مهم را در زمره ی اصول قانون اساسی قرار دهد. 
مقاله ی حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که فقها در شرایط وجوب و مراتب امر به معروف و 
نهی از منکر اتفاق نظر دارند یا بین آن ها اختالف است؟ مبانی و ارکان اصل هشتم قانون اساسی یعنی 

توجه به فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ 
بدین ترتیب ابتدا به بیان معانی لغوی و اصطالحی معروف و منکر پرداخته و ادله ی وجوب امر به 
معروف و نهی از منکر بررسی خواهد شد؛ در ادامه،  شرایط و مراتب آن از دیدگاه فقها،  ذکر شده و در 

پایان به تبیین اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پرداخته خواهد شد. 

معنای معروف و منکر
ابن اثیر در تعریف معروف گفته است: 

المعروف اسم جامع لکل ما عرف من طاعه الله و التقرب الیه و االحسان الی الناس. معروف،  
نام فراگیر برای هر چیزی است که مصداق اطاعت الهی و نزدیکی به خداوند و نیکی به مردم 

باشد)النهایة فی غریب الحدیث و االثر،  3، 216(. 
در معجم اصطالحًات فقهی نیز،  معروف به همین معنا آمده است)معجم االصطالحًات و االلفاظ 
الفقهیه، 1،  292(. ولی راغب اصفهانی معروف را هر فعلی می داند که حسن آن به واسطه یعقل یا شرع 
شناخته شود. )مفردات ألفاظ القرآن،  561( از دیدگاه قرشی، معروف به معنای شناخته شده است و 
است  و خوبی  نیک  معروف،  عمل  است.  منکر  مقابل  و  مطابق فطرت قصد می شود  نیک  کار  ازآن، 
مرجوحه  صفتی  بر  مشتمل  که  است  ناروایی  و  قبیح  فعل  منکر  و  باشد  راجحه  صفت  بر  مشتمل  که 

باشد)کنزالعرفًان فی فقه القرآن، 1،  471(. 
هم چنین ابن اثیر در تعریف منکر می گوید: 

کل ما قبحه الشرع و حّرمه و کره ه فهو منکر. منکر،  هر آن چیزی است که شرع آن را قبیح 
می داند و در شرع حرام یا مکروه است )النهایة فی غریب الحدیث و االثر،  15، 115(. 

لغویان دیگر از جمله طریحی و زبیدی نیز،  منکر را همین گونه معنا کرده اند)مجمع البحرین، 3،  
502 و تاج العروس من جواهرالقاموس،  7، 558(. از این تعریف چنین بر می آید که منکر فقط مواردی 
را شامل می شود که در شرع قبیح است و اموری که از نظر عقل قبیح است،  در تعریف وارد نشده بنابراین 
فقط شامل معاصی و گناهان می شود. محقق حلی و عالمه حلی،  تعریف دیگری از معروف و منکر ذکر 

کرده اند: 
المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دل علیه 
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والمنکر کل فعل قبیح عرف فاعله أو دل علیه)شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام،  1، 
301 و تحریراالحکام الشرعیه علی مذهب امامیه،  2، 239(. 

انجام  آن،   نیکی  بر  نیکی که عالوه  کار  از هر  ایشان،  معروف عبارت است  نظر  اساس  بر  بنابراین 
دهنده اش آن را به وصف نیکی بشناسد. شهید ثانی در مسالک االفهام درباره ی این تعریف می گوید:

 منظور ازمعروف،  فعل واجب و مستحب و منظور از مکروه،  فعل حرام است)مسالک االفهام 
الی تنقیح شراعع االسالم،  3، 100 – 99(. 

معنای امر و نهی
امر به معنای درخواست انجام کاری از دیگری و نهی،  مانع شدن از کاری است که فرد می خواهد آن 
را انجام دهد)کنزالعرفًان فی فقه القرآن، 1،  471(. هم چنین امر،  به معنای دستور و فرمان و برانگیختن 
به چیزی آمده و در مقابل آن نهی قرار دارد که به معنای بازداشتن و منع کردن از چیزی است. عالمه 
حلی در تذکره الفقهاء امر را طلب انجام فعل،  با قول به وجه استعال می داند و نهی را نقیض امر تعریف 

می کند که در آن استعال و برتری شرط نیست)تذکره الفقهاء، 9،  437(. 
امر به معروف و نهی از منکر

a در پرتو آیات قرآن، معروف  امر به معروف یعنی هدایت مردم به هر آنچه نزد خدا و رسولش 
شناخته می شود و نهی از منکر به معنای دور کردن و بازداشتن مردم از هر آن چیزی است که در قرآن 
کریم و سنت پیامبرa، منکر نامیده می شود)والیت الفقیه فی حکومه االسالم، 3،  228(. در قاموس 
فقهی،  امر به معروف به معنای امر به آن چیزی است که با کتاب و سنت مطابقت دارد یا امری که داللت 
بر خیر و نیکی دارد )القاموس الفقهی لغه و اصظالحٌا،  249(. نهی از منکر به معنای بازداشتن فرد از 
چیزی است که با مذهب و شریعت مخالف است)همان،  361(. اینکه نهی از منکر با حرف واو بر امر به 
معروف عطف شده،  برای فهماندن این نکته است که این دو،  فریضه ای واحد هستند،  زیرا اغلب با هم 
تالزم دارند. اهمیت این فریضه به حدی است که یکی از اصول ایمان نزد معتزله محسوب می شود)آیات 
االحکام فی تفسیر الکالم ملک العالم،  102(. بعضی فقها در کتاب های خود،  باب مستقلی برای امر به 
معروف و نهی از منکر قرار داده اند ولی بعضی دیگر از جمله شهید اول،  این باب را به جهت تناسبی که با 
جهاد دارد، از فصول باب جهاد شمرده اند)الجواهرالفخریه فی الشرح الروضه البهیه،  5، 89(. ذکر این 
نکته نیز الزم است که جهاد،  مبارزه ا ی خارجی است و تا زمانی که امور داخلی یک کشور اصالح نشود 
اثر و اهمیتی ندارد،  بنابراین ابتدا سالم سازی و اصالح درون جامعه الزم است و پس از اصالح درونی 

باید به اصالح خارج از کشور اقدام شود)دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیة،  2، 215(. 
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وجوب امر به معروف و نهی از منکر
واجب  فقها،  میان  اختالفی  هیچ  بدون  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  حلی،   ادریس  ابن 
می داند)السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، 2،  21(؛ بنابراین وجوب این دو امر مورد اتفاق علمای اسالم 
است )الجمل و العقود فی العبادات،  377(. شهید اول نیز در قواعد،  در مورد وجوب امر به معروف و 
نهی از منکر ادعای اجماع کرده است. )القواعد و الفوائد، 2،  201( بر این اساس می توان به این نتیجه 
رسید که در اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  اختالفی میان فقها نیست بلکه اختالف نظر در 
پاره ای خصوصیات این وجوب است. گروهی از فقها از جمله شیخ طوسی،  شهید اول،  شهید ثانی و 
فاضلمقداد قائل به عقلی بودن وجوب هستند و معتقدند عقل به تنهایی و مستقاًل وجوب را درک می کند 
و نیازی به ورود شرع نیست)جواهر الکالم،  21، 358(. طبق این نظر، نصی که در قرآن آمده نیز،  به 
حکم عقل راهنمایی می کند و تأکید کننده ی حکم عقل است)فقه االمام الصادق A، 2،  279(. شیخ 
طوسی معتقد است علم به استحقاق ثواب یا عقاب در وجوب کافی نیست وهر دو لطف است و هر لطفی 
واجب و الزم حق تعالی است)االقتصاد الهادی، 147(. در مقابل این گروه، فقهای دیگر از جمله سید 
مرتضی،  حلبی،  حلی، خواجه نصیرالدین طوسی،  محقق کرکی و فخرالمحققین قائل به وجوب سمعی 
امر به معروف و نهی از منکر هستند و معتقدند در عقل چیزی که بر وجوب آن داللت کند وجود ندارد. 
لتحریر  الحاوی  داده است)السرائر  متکلمین نسبت  به جمهور  را  نظر  این  ادریس حلی در سرائر،   ابن 
الفتاوی، 2،  21(. این در حالی است که شهید اول در دروس این فریضه را عقاًل و نقاًل واجب دانسته 

است)الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه،  2، 47(. 
هم چنین در مورد کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختالف است. اکثر فقها این فریضه 
را واجب کفایی می دانند،  به این نحو که اگر گروهی به آن اقدام کنند، تکلیف از دیگران ساقط می شود 
ولی گروهی دیگر قائل به وجوب عینی آن هستند. سید مرتضی،  حلبی،  قاضی،  حلی، فاضل مقداد،  
ابن حمزه،  اردبیلی و خراسانی قائل به وجوب کفایی و شیخ طوسی،   ثانی، محقق  شهید اول،  شهید 
فخراالسالم،  شهید در غایه المراد و سیوری قائل به وجوب عینی هستند)جواهر الکالم،  21، 359(. ابن 
براج در فرض تأثیر یا عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر تفاوت قائل شده و در صورت تأثیر امر و 
نهی بعضی مکلفان،  وجوب آن را کفایی و از بقیه ی افراد ساقط می داند ولی در صورت عدم تأثیر،  وجوب 
آن را عینی و بر یکایک مکلفان واجب می داند)المهذب، 1،  340(. ابن شهر آشوب با استدالل به آیه ی 
اِس َتأُمُروَن ِبالَمعُروِف َو َتنَهوَن َعِن المنکِر« و آیه ی 71  خِرَجت ِللنَّ

ُ
ٍه أ مَّ

ُ
110 سوره ی آل عمران »ُکنُتم َخیَر أ

سوره ی توبه »َوالُمؤِمُنوَن َو الُمؤِمناُت َبعُضُهم أوِلَیاُء َبعٍض یأُمُروَن ِبالَمعرُوِف َو َینَهوَن َعِن المنکِر«، امر 
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به معروف و نهی از منکر را واجب عینی می داند به این دلیل که خداوندمتعال در آیات مذکور،  آن را از 
جمله صفات همه ی مؤمنان قرار داده و مختص گروه خاصی قرار نداده است)متشابه القرآن و مختلفه،  
ٌه َیدُعوَن إَلی الَخیِر َو  مَّ

ُ
2، 187(. ولی مغنیه با استدالل به آیه ی 104 سوره ی آل عمران »َولَتُکن ِمنُکم أ

 ،A َیأُمُروَن ِبالَمعُروِف َو َینَهوَن َعِن المنکِر«، این فریضه را واجب کفایی می داند)فقه االمام الصادق
2،  277(. بنا بر هر دو قول،  شبه ه ای نیست که پس از حصول مطلوب یعنی وقوع معروف و رفع منکر،  
این دو تکلیف ساقط می شود؛ تنها فایده ی این دو قول پیش از حصول غرض آشکار می شود که بنا بر 
وجوب عینی آن،  قیام بر همه الزم است ولی بنا بر وجوب کفایی،  اگر به مقدار کفایت عده ای به آن اقدام 
نیز   v امام خمینی  العبادات،  377(.  فی  العقود  و  )الجمل  می شود  ساقط  دیگران  از  تکلیف  کنند،  

وجوب آن را کفایی می داند و معتقد است:
امر و نهی در این باب مولوی است هر چند در آمر و ناهی وجه استعالء وجود نداشته باشد و از 
جهت مقام در مرتبه ای پایین تر باشند و هم چنین واجب توصلی است و قصد قربت و اخالص 
در این باب معتبر نیست ولی چنانچه قصد قربت وجود داشته باشد، به فرد به خاطر امر یا 

نهیش پاداش داده می شود)تحریر اللوسیله،  1، 465(. 
امر به معروف به واجب و مستحب تقسیم می شود،  به این ترتیب که در امور واجب، واجب و در 
امور مستحب،  مستحب است ولی نهی از منکر در صورت حصول شرایط،  در همه حال واجب است و 
منکر مانند معروف تقسیم بندی نمی شود)جمل العلم والعمل،  39(، به این دلیل که همه ی منکرها قبیح 
هستند،  نهی از هر منکری واجب است)السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی،  2، 22(. مغنیه به نقل ازعالمه 
حلی در تذکره در مورد حرام بودن منکر در هر حال و وجوب نهی از آن،  ادعای عدم اختالف میان فقها 
دارد و  متفاوت  نظری  ابن حمزه حمزه  این وجود  با   .)277  ،2  ،A الصادق  االمام  کرده است)فقه 
معتقد است اگر منکر، حرام و محظور باشد، نهی از آن واجب است ولی اگر منکر مکروه باشد، نهی از 

آن مستحب است)الوسیلة الی نیل الفضیله، 2،  207(. 

ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر
در وجوب امر به معروف و نهی از منکر به ادله ی چهارگانه استدالل می شود:

کتاب 
آیاتی در قرآن کریم هستند که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر داللت می کنند از جمله:

ِه  ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍه أ مَّ

ُ
الف- ُکْنُتْم َخیَر أ

ْکَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن )آل عمران:110( 
َ
ْهُل اْلِکَتاِب َلَکاَن َخیرًا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو أ

َ
َو َلْو آَمَن أ
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شما بهترین امت بودید که برای پیشبرد انسان ها مهیا گشتید،  امر به معروف می کنید و 
نهی از منکر و ایمان به خدا می آورید ]...[ 

ولِئَک ُهُم 
ُ
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو أ

ْ
ٌه یْدُعوَن ِإَلی اْلَخیِر َو یأ مَّ

ُ
ب- َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ

اْلُمْفِلُحوَن )آل عمران:104( و همواره باید جمعی از شما باشند که مردم را دعوت به خیر نموده 
و آنان را امر به معروف و از منکر نهی کنند و آنان هستند رستگاران. 

اْلُمْنَکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
یأ َبْعٍض  ْوِلیاُء 

َ
أ َبْعُضُهْم  اْلُمْؤِمَناُت  َو  اْلُمْؤِمُنوَن  َو  ج- 

آنان امر به معروف  با بعضی دیگر دوست و پیوسته اند  )توبه:71( مردان و زنان مؤمن بعضی 
می کنند و نهی از منکر. 

اِلِحیَن  وٰلِئَک ِمَن الصَّ
ُ
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو یَساِرُعوَن ِفی اْلَخیَراِت َو أ

ْ
د- َو یأ

)آل عمران:114( و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و مسابقه در خیرات می نمایند و آنان 
از بندگان صالح خدا هستند. 

ْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلین )اعراف:199( روش عفو و گذشت را پیش 
َ
ُمْر ِباْلُعْرِف َو أ

ْ
ه- ُخِذ اْلَعْفَو َو أ

گیر و خودت را به نیکی و راستی امر نما و از جاهالن اعراض کن. 
َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن اْلُمْنَکِر 

َ
َکاَه َو أ اَلَه َو آَتُوا الزَّ َقاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفی اأْل نَّ ِذیَن ِإْن َمکَّ و- الَّ

ُموِر )حج:41( آنان که اگر در روی زمین اقتدار و تمکین به آن ها دهیم، نماز به پا 
ُ
ِه َعاِقَبُه اأْل َو ِللَّ

می دارند و زکات به مستضعفان می دهند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند و از هیچ کس 
جز خدا نمی ترسند،  چون می دانند که عاقبت کار به دست خداست. 

َصاَبَک ِإنَّ ٰذِلَک ِمْن َعْزِم 
َ
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَکِر َو اْصِبْر َعَلی َما أ

ْ
اَلَه َو أ ِقِم الصَّ

َ
ز- یا ُبَنی أ

ُموِر )لقمان:17( فرزندم نماز را بپادار و امر به معروف و نهی از منکر کن و به سختی ها و 
ُ
اأْل

مصائبی که در این راه بر تو می رسد شکیبا باش،  که این خود نشانه قدرت اراده و محکم کاری 
است. 

این ها بخشی از آیاتی هستند که صراحتًا به این فریضه ی الهی دعوت می کنند در حالیکه آیاتی دیگر 
در قرآن کریم نیز وجود دارند که به نحو غیر صریح بر این اصل تأکید دارند. 

سنت
روایاتی که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر داللت می کنند، متواتر هستند و در کتب حدیث 
بحار  االحکام،  176. 183(،  روایت)تهذیب   24 االحکام  تهذیب  در  است.  اشاره شده  آن ها  به  شیعه 
در وسائل  و   )61  .55  ،5 روایت)الکافی،   21 کافی   ،)70  – )بحاراالنوار،  97، 68  روایت  االنوار 96 
الشیعة 67 روایت)وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه،  16، 117. 143( در باب امر به معروف و 
نهی از منکر وارد شده و ذکر همه ی آن ها در این مختصر نمی گنجد. بعضی از این روایات در مورد ثواب 

آمر و ناهی و عقاب ترک این فریضه است که عبارتند از:
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شیخ صدوق از ابو جعفر A روایت می کند: 
ُه َو  ُه اللَّ َعزَّ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َفَمْن َنَصَرُهَما أ اِهی َعِن اْلُمْنَکِر َخْلَقاِن ِمْن َخْلِق اللَّ اآلِْمُر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

)ثواب االعمال و عقاب االعمال، 160( امرکننده به معروف و  ُه َعزَّ َو َجلَّ َمْن َخَذَلُهَما َخَذَلُه اللَّ
نهی کننده از منکر از آفریدگان خداوند متعال هستند،  هر کس این دو را یاری کند خداوند او را 

عزیز می گرداند و هر کس این دو را یارینکند خداوند متعال او را رها می سازد. 
از امام رضا A روایت شده است:

ال  اْسُمُه)من  َجلَّ  ِه  اللَّ ِمَن  ِبِوَقاٍع  َذْن 
ْ
َفْلیأ اْلُمْنَکِر  َعِن  ْهی  النَّ َو  ِباْلَمْعُروِف  ْمَر 

َ
اأْل اْمُرٌؤ  َتَرَک  ِإَذا 

یحضره الفقیه، 3،  568( اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر را ترک نماید،  باید منتظر 
فاجعه ای از جانب خداوند باشد. 

حدیث دیگری با همین مضمون از پیامبر a روایت شده است:
ِه َجلَّ اْسُمُه)بحاراالنوار،   ْن ِبِوَقاٍع ِمَن اللَّ ْهی َعِن اْلُمْنَکِر َفْلیَؤذِّ ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
ِتی اأْل مَّ

ُ
 ِإَذا َتَرَکْت أ

 .)78 ،97
از امام علی A در عقاب ترک این فریضه روایت شده است: 

ْعَماُرَها َو َلْم 
َ
ْسَعاُرَها َو َقُصَرْت أ

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلی َبْلَدٍه َو َلْم یْنِزْل ِبَها اْلَعَذاَب َغَلْت أ ِإَذا َغِضَب اللَّ

ْشَراُرَها)ثواب 
َ
َط َعَلیَها أ ْمَطاُرَها َو ُسلِّ

َ
ْنَهاُرَها َو ُحِبَس أ

َ
ْثَماُرَها َو َلْم َتْجِر أ

َ
اُرَها َو َلْم َتْنِزْل أ َتْرَبْح ُتجَّ

االعمال و عقاب االعمال، 255. 256( هرگاه خداوند عز و جل بر مردم شهری غضب نماید و 
عذاب بر آنان نازل نکند، قیمت ها گران و عمرها کوتاه میشود،  تاجران سودی نمی برند،  رودها 

جاری نمی شوند،  باران نمی بارد و بدکاران بر آن شهر مسلط میگردند. 
امام علی A در نهج البالغه می فرماید:

ْشَراُرُکْم ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل یْسَتَجاُب 
َ
ی َعَلیُکْم أ ْهی َعِن اْلُمْنَکِر َفیَولَّ ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
 اَل َتْتُرُکوا اأْل

َلُکْم امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدکاران بر شما مسلط می گردند،  آن گاه دعا 
می کنید ولی پذیرفته نمی شود. 

در علل الشرائع، علت وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  وجود مصلحت در این واجب الهی ذکر 
ِه«)علل الشرائع، 1،  248(. بحرانی نیز،  حکمت آن را بقای  شده است: »األمَر ِبالَمعُروِف َمصَلَحًه ِللَعامَّ

نوع انسان و تحکیم نظام زندگی بیان می کند)سداد العباد و رشاد العباد،  414(. 
روایاتی که ناظر به شرایط وجوب و مراتب امر به معروف و نهی از منکر هستند از جملهاین روایت 

که بیان می کند: 
ْمَکاِن  اإْلِ َعَلی  َجلَّ  َو  َعزَّ  ِه  اللَّ ِمَن  َواِجَبَتاِن  یَضَتاِن  َفِر اْلُمْنَکِر  َعِن  ْهی  النَّ َو  ِباْلَمْعُروِف  ْمُر 

َ
اأْل

یْقِدْر  َلْم  َفِإْن  ِلَساِنِه  َو  َفِبَقْلِبِه  َعَلیِه  یْقِدْر  َلْم  َفِإْن  یِدِه  َو  ِلَساِنِه  َو  ِبَقْلِبِه  اْلُمْنَکَر  یَغیَر  ْن 
َ
أ اْلَعْبِد  َعَلی 

َفِبَقْلِبِه)بحاراالنوار،  97، 71( امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه هستند که خداوند عز و 
جل در صورت توانایی آن را بر بنده واجب کرده است به این ترتیب که منکر را با قلب و زبان 
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و دستش نهی کند، اگر با دست نتوانست با قلب و زبانش و اگر با زبان هم نتوانست، فقط با 
قلبش منکر را زشت بداند. 

روایت دیگر از امام صادق A است که فرمود: 
َو  َسیٍف  َصاِحُب  ا  مَّ

َ
َفأ ُم  َفیَتَعلَّ َجاِهٌل  ْو 

َ
أ ِعُظ  َفیتَّ ُمْؤِمٌن  اْلُمْنَکِر  َعِن  یْنَهی  َو  ِباْلَمْعُروِف  یْؤَمُر  َما  ِإنَّ

َسْوٍط َفاَل)الکافی، 5،  60( امر به معروف و نهی از منکر می شود مؤمن و او موعظه می پذیرد،  
گاه می شود. اما کسی که صاحب تازیانه و شمشیر است امر و نهی پذیر نیست.  یا نادان،  پس آ
این روایت بر این مطلب داللت می کند که اگر علم یا ظن غالب نسبت به عدم تأثیر امر به معروف و 
نهی از منکر وجود داشته باشد، وجوب آن ساقط می شود. اینها،  تنها بخشی از روایات در این باب بود 
که در اینجا ذکر گردید و همان گونه که پیش از این بیان شد،  در کتب حدیثی به صورت مفصل از آن ها 

سخن به میان آمده است. 
عقل

شیخ طوسی، عالمه، شهید اول، شهید ثانی و مقداد بر این نظر هستند که عقل مستقاًل و بدون نیاز 
به شرع بر وجوب این دو فریضه داللت می کند، هرچند شرع نیز نقشی تأکیدی دارد)جواهر الکالم،  21، 
358(؛ بدین علت که وجوب آن ها لطف است و این لطف هم از طریق عقل فهمیده می شود)االقتصاد 

الهادی، 147(. 
اجماع

اجماع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  اجماع محصل و منقول است. شهید اول در قواعد 
بر وجوب این دو فریضه ادعای اجماع کرده است)القواعد و الفوائد، 2،  201(. 

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
گاهی فرد نسبت  اغلب فقها برای وجوب این فریضه چهار شرط ذکر کرده اند از جمله: 1. علم و آ
به معروفی که می خواهد به آن امر کند و منکری که قصد نهی از آن را دارد. زیرا اگر منکر را نشناسد،  
ممکن است از چیزی نهی کند که منکر نیست یا از چیزی نهی کند که در مذهب آمر منکر ولی در مذهب 
فردی که از آن نهی می شود، منکر نباشد)االقتصاد الهادی، 148(. 2. امر به معروف و نهی از منکر در 
فرد تأثیر داشته باشد. برای کسی که نهی از منکر می کند سه حالت وجود دارد: حالتی که فرد ظن دارد 
به اینکه انکارش مؤثر واقع شود،  بنابراین بدون هیچ اختالفی نهی از منکر بر او واجب است؛ حالتی که 
ظن غالب دارد که انکارش مؤثر نیست و حالتی که ظن وی نسبت به تأثیر یا عدم تأثیر انکارش مساوی 
است که در این دو حالت اخیر گروهی قائل به سقوط وجوب و گروهی دیگر قائل به عدم سقوط وجوب 
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هستند از جمله سید مرتضی که به علت داللت عمومیت آیات و روایات بر وجوب و عدم اختصاص به 
حالتی خاص،  قائل به عدم سقوط وجوب است)همان،  149. 150(. 3. فرد به ترک معروف یا انجام 
منکر اصرار داشته باشد زیرا هدف نهی از منکر آن است که در آینده اتفاق نیفتد؛ بر این اساس نسبت 
به منکری که در گذشته اتفاق افتاده امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست و باید نشانه ای براستمرار 
انجام منکر یا ظن غالب نسبت به انجام دوباره ی آن وجود داشته باشد؛ این نشانه ها مواردی هستند که 
در عرف شناخته شده اند. 4. در امر به معروف و نهی از منکر مفسده ای وجود نداشته باشد. بعضی فقها 
مانند فخرالمحققین این شروط را در سه شرط انتفاع ضرر،  تجویز تأثیر و علم خالصه کرده اند)الرساله 
و  بر جان  ترس  و عدم  افزوده  آن ها  به  مواردی چند  دیگر  گروهی  ولی  النیه،  84(  معرفه  فی  الفخریه 
مال و آبرو را از شرایط وجوب می دانند)کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، 1،  432(. ذکر این نکته 
الزم است که شهید اول و کاشف الغطاء تکلیف را جزء شرایط وجوب دانسته اند)الدروس الشرعیه فی 
فقه االمامیه،  2،  47 و کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه،  4، 429(. از ظاهر عبارت این فقها چنین 
برداشت می شود که تکلیف فقط در فرد آمر و ناهی شرط وجوب است و در فردی که مورد امر و نهی 
قرار می گیرد، شرط نیست که مکلف باشد ولی هر گاه دانسته شود که غیر مکلف به غیر خود ضرر می زند 
باید از کار او جلوگیری شود و کودک باید از کارهای حرام نهی شود تا به آن عادت نکند و به طاعات امر 
می  شود تا در آن تمرین و ممارست داشته باشد. ابن ادریس حلی شش شرط برای وجوب این فریضه 
ذکر کرده ولی خود در سرائر اکتفا به چهار شرط را کافی می داند و معتقد است که ترس بر جان و مال 
نیز در مفسده داخل می شود چون از مفاسد محسوب می شود)السرائر الحاوی،  2، 23( و بعضی فقها 
از جمله شیخ طوسی در نهایه و محقق حلی در شرائع،  مطلق ضرر و حتی گمان وجود ضرر نسبت به 
جان و مال آمر یا مسلمانان دیگر را مسقط وجوب دانسته اند)النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، 299 و 
شرائع االسالم، 1،  311(. مرحوم خوئی ضرر نسبت به آبرو را نیز از موارد سقوط وجوب می داند)منهاج 
الصالحین،  1، 351( چون بنا به قاعده ی ال ضرر و ال ضرار، ضرر در دین منتفی است)سداد العباد،  415 
و جواهرالکالم،  21، 371(. کاشف الغطاء چهارده شرط برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر 
کرده است)کشف الغطاء،  4، 429(. در حالیکه اغلب فقها قائل به وجوب همان چهار شرط مذکور 
هستند و در مورد وجوب شرط دوم و چهارم در جواهر الکالم ادعای عدم اختالف میان فقها شده است 
)جواهرالکالم،  21، 367. 371(. به این ترتیب بعد از حصول این شرایط و توانایی و امکان انجام آن،  امر 

به معروف و نهی از منکر با حفظ مراتب بر فرد آمر یا ناهی واجب می شود. 
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مراتب امر به معروف و نهی از منکر
در مراتب امر به معروف و نهی از منکر اختالفی میان فقهای شیعه وجود ندارد)همان، 374( در 
مرتبه است)سداد  پنج  به  قائل  بحرانی  ذکر می کنند،  فریضه  این  برای  مرتبه  آن ها سه  که همه ی  حالی 
العباد،  416. 417(. مرتبه ی اول انکار قلبی است که بنا به نظر شهید اول مطلقًا واجب است،  مرتبه ی 
دوم انکار زبانی و مرتبه ی سوم انکار با دست است. شهید اول در دروس طریق امر و نهی را تدریجی 
توصیف می کند و رعایت ترتیب را الزم می داند؛ یعنی ابتدا روی گرداندن و در صورت عدم تأثیر،  به نرمی 
سخن گفتن،  در مرحله ی بعد تندخویی و در نهایت زدنی که به جراحت منجر نشود و با این حال انکار 
قلبی را مطلقًا واجب می داند)الدروس الشرعیه، ج2،  47(. ذکر این نکته الزم است که ایشان در قواعد 
با در نظر گرفتن توانایی آمر یا ناهی و تأثیر امر و نهی تفاوت قائل شده و با توجه به توانایی فرد،  ترتیب 
مراتب را دست و زبان و قلب می داند ولی با توجه به تأثیر امر و نهی،  ابتدا قلب و در صورت عدم تأثیر 
زبان و در نهایت دست ذکر می کند)القواعد و الفوائد، 2،  202(. در تقدیم مراتب امر به معروف و نهی از 
منکر بین فقها اختالف نظر وجود دارد. شیخ طوسی قائل به وجوب آن ابتدا با زبان، سپس با دست و 
قلب است، ابن حمزه قائل به تقدیم انکار با قلب است و سالر نیز معتقد به حفظ ترتیب میان این مراتب،  
ابتدا با دست و در صورت عدم امکان با زبان و در نهایت با قلب است. عالمه حلی این اختالف نظرها 

را نزاعی لفظی می داند و در حل این نزاع چنین می گوید: 
سخن شیخ طوسی به این امر اشاره دارد که ابتدا باید با سخن گفتن فرد را موعظه کرد و در 
را  زبان و دست  با  انکار  توانایی  یا  بترسد  اگر  بزند ولی  و  تأدیب کند  را  او  تأثیر  صورت عدم 
نداشته باشد، باید به وجوب معروف وحرمت منکر اعتقاد قلبی داشته باشد ولی منظور ابن 
حمزه این است که به وجوب معروف و حرمت منکر اعتقاد قلبی داشته باشد سپس با زبان یا 
با اظهار کراهت و دوری از فرد،  او را امر یا نهی کند. مراد نیز،  این است که فرد آمر یا ناهی،  
خود معروف را انجام دهد و از منکر دوری کند از آن جهت که مردم به او تأسی جویند و اگر 
مؤثر نبود به نصیحت کردن و ترساندن با زبان اقدام نماید و اگر از انجام همه ی اینها ناتوان بود،  

فقط اعتقاد قلبی به وجوب داشته باشد)مختلف الشیعة، 4،  459. 460(.
 بر این اساس دفع منکر ابتدا با قلب واجب است،  یعنی فرد اظهار ناخشنودی و انزجار کند و اگر 
مؤثر نبود به روی گرداندن و دوری کردن اکتفا کند و اگر باز هم مؤثر نبود، با زبان به امر به معروف و نهی 
از منکر بپردازد. فاضل مقداد دلیل وجوب ترتیب را این گونه بیان می کند: این فریضه باید از آسان ترین 
مرتبه از نظر قول و فعل شروع شود و دلیل ترتیب آن،  قول خداوند متعال است که می فرماید: »َفأصِلُحوا 
مِراللِه«؛ در این دو آیه خداوند اصالح را 

َ
َبیَنُهما« و سپس می فرماید: »َفقاِتلُوا اّلِتی َتبِغی َحّتی َتِفیَء إلی أ
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بر مقاتله و کارزار مقدم داشته است)کنزالعرفًان،  1،  475(. اگر امر به معروف و نهی از منکر با جراحت 
و قتل ممکن باشد، گروهی اقدام به آن را واجب دانسته اند و گروهی دیگر قائل به عدم وجوب هستند 
مگر اینکه اذن امام A وجود داشته باشد؛ از نظر شهید اول همین قول اظهر است)غایه المراد فی 
شرح نکت االرشاد،  61(. ظاهرًا نظر فقهای امامیه در مورد این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر 
که منجر به جراحت و قتل شود، نیاز به اذن امام A یا کسی دارد که از جانب وی مأذون باشد، مگر 
A نیست در حالی که  امام  بر اذن  این صورت متوقف  باشد که در  اینکه خطری متوجه اصل اسالم 
سید مرتضی v مخالف این نظر است و انجام آن را بدون اذن جایز می داند)االقتصاد الهادی، 150(. 
  ،2 الفواعد،  و  را جایز می دانند)القواعد   A امام  اذن  بدون  قتل  به  اقدام  نیز،   اهل سنت  از  بسیاری 
206(. عالوه برسید مرتضی،  شیخ در تبیان،  حلبی،  عجلی،  فاضل،  یحیی بن سعید و شهید در نکت قائل 
به وجوب اقدام به قتل،  بدون اذن هستند و فقهای دیگر چون شیخ طوسی، دیلمی، قاضی،  فخراالسالم،  
شهید،  مقداد و کرکی اذن امام A را الزم می دانند)جواهرالکالم،  21، 383(. فیض کاشانی در این باره 

یک استثناء بیان کرده و می گوید: 
اگردر حال امر به معروف و نهی از منکر به آمر و ناهی یا حریم او تعرض شود،  در این صورت 
دفاع کردن بر او واجب است و اگر منجر به قتل فرد شود خونش هدر است ولی اگر خود آمر 
یا ناهی کشته شود،  شهید محسوب می شود)النخبه فی الحکمه العملیه و االحکام الشرعیه، 

 .)178
یا عمدی  باشد  از روی خطا  یا معیوب شدن عضو شود،  چه  به شکستن  اگر زدن منجر  هم چنین 
بر آن جاری می شود و  یا عمدی  ناهی ضامن هستند و احکام جنایت خطایی  آمر و  بنابر قول قوی تر 
اگر بر معصیت فرد گناهکار مفسده ای مترتب شود که اهمیت آن،  از جراحت یا قتل فرد بیشتر باشد در 
این حالت جراحت و قتل بر امام A و نائب او جایز است و ضمانی بر عهده ی آنان نیست )منهاج 
الصالحین،  1، 490(. ذکر این نکته الزم است که تجسس کردن در امور دیگران با اعمالی مانند قرار دادن 
گوش یا بینی برای شنیدن صدا و بو یا وادار کردن فرد به نشان دادن چیزی که زیر لباسش پنهان کرده،  در 
اقدام به امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست)سداد العباد،  416 و النخبه فی الحکمه العملیه، 178(. 

مصادیق معروف و منکر
و  مادر، صداقت  و  پدر  به  احسان  قلبی،  حسن خلق،   اعتقادات  از:  عبارتند  معروف  امور  بعضی 
رعایت  پاکدامنی،   و  اسالمی،  عفت  پوشش  و  نامالیمات،  حجاب  برابر  در  انتقادپذیری،  صبر  راستی،  
به حقوق  احترام  اسالمی،  انقالب  ارزش های  از  دفاع  امانتداری،  مقررات عمومی،  وحدت،   و  قوانین 
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نیکو و پسندیده است  از موارد دیگر که نزد عموم مردم  با مفاسد اقتصادی و بسیاری  دیگران،  مبارزه 
انگیزی،  رباخواری،   و امور منکر شامل: غیبت،  تهمت،  سخن چینی، بی حجابی و بدحجابی، تفرقه 
رشوه خواری،  خیانت به بیت المال و عدم رعایت قوانین و مقررات و موارد دیگری است که عموم مردم 

آن ها را مذموم می شمارند. 

حسبه
گاهی امر به معروف و نهی از منکر جنبه  عملی دارد که باید مردم را وادار به ترک کارهای خالف 
کنند و گاه الزم می شود تبهکاران را به قتل برسانند یا مجازات هایی را در نظر بگیرند که منجر به جراحات 
می شود و این کار تنها به اذن حکومت جایز است. بنابراین از وظایف حکومت اسالمی محسوب می شود 
و چنان چه حاکم اسالمی به این امور اهتمام نورزد،  استقرار حکومت اسالمی ممکن نیست. این امور 
از وظایف اساسی ولی فقیه به شمار می رود)والیه الفقیه فی حکومه االسالم، 3،  228(. آیت الله مکارم 

شیرازی به نقل از وهبه زحیلی می نویسد: 
اساس این امور برنظام حسبه استوار است تا فرد و جمع را از دست یازیدن به امور خالف و 

اعمال مجرمانه باز دارد)دایره المعارف فقه مقارن،  540(. 
حسبه در لغت به معنای شمارش آمده است. امور حسبیه در اصطالح،  امور کفایی است که باید به 
پا داشته شود و نیاز به اذن حاکم شرع دارد)االصطالحًات الفقهیه فی الرسائل العملیه، 68(. همچنین 
حسبه در مجمع البحرین، صریحًا به معنای امر به معروف و نهی از منکر آمده است)مجمع البحرین، 2،  
41(. حسبه در اصطالح فقهای اهل سنت عبارت است از: به پا داشتن معروف وجلوگیری از رواج فساد 
و زشتی در جامعه که با امر به معروف و نهی از منکر تفاوت هایی دارد. مهم ترین تفاوت از نظر بعضی 
از آنان این است که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای فردی است که بر همگان واجب است ولی 
حسبه وظیفه ای است که تنها بر گروهی واجب است که از جانب حکومت و ولی امر تعیین می شوند 
و دیگر اینکه آن چه در حسبه واجب است،  جلوگیری از منکر و فساد است و بر همین اساس فحص و 

تفتیش از وجود یا عدم وجود منکر بر محتسبین جایز، بلکه واجب است. 
حسبه در اصطالح فقهای شیعه به معنای اموری است که شارع اسالم راضی به ترک آن ها نیست و 
به هر نحو باید اقامه شوند و چون مسئول خاصی ندارند بر حاکم شرع الزم است که انجام آن را شخصًاً 
یا به واسطه ی نائبان خود به عهده بگیرد مانند: تصدی امر غائبان و محجوران از جمله اطفال و ایتام و 
هم چنین مبارزه با مفاسد اخالقی و اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر. در واقع دایره ی حسبه 
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نزد فقهای امامیه از دایره ی آن نزد فقهای اهل سنت گسترده تر است)دایره المعارف فقه مقارن،  39(. 
ترک  که  زمانی  می کند  تعریف  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  والیت  را،   حسبه  والیت  الغطاء  کاشف 
معروف یا انجام منکری آشکار می شود. وی آن را وظیفه ای دینی و اجرایی از باب امر به معروف و نهی 
از منکر می داند که برای حمایت از مصالح مردم به پا داشته می شود و متولی آن محتسب نامیده می شود. 
)باب مدینه العلم،  158( از شروط محتسب آن است که مسلمان، آزاد،  بالغ،  عاقل،  عادل و توانا باشد 
و حساسیت در دین داشته باشد، هم چنین به احکام دین و معروف و منکر آشنا باشد)دراسات فی والیه 
الفقیه و فقه الدوله االسالمیة،  2، 260(. تاریخ حسبه به عهد پیامبر a برمی گردد و در زمان مهدی 
عباسی،  این والیت به نام حسبه شناخته شد. محقق داماد معتقد است صلیبیان اروپا روش حسبه را 
از دولت سلجوقی یاد گرفته و با خود به اروپا بردند )قواعد فقه، 3،  35(. گرفتن اجرت برای امر به 
معروف و نهی از منکر جایز نیست چون از واجبات به شمار می رود،  لیکن اگر کسی از باب حسبه متولی 
بنابراین اصطالح حسبه در  از بیت المال هم چون قاضی و مؤذن جایز است.  این امر شود،  ارتزاق وی 
مورد امر به معروف و نهی از منکر،  اصطالح جدیدی است و در قرآن و روایات این کلمه در مورد امر به 
معروف و نهی از منکر به کار نرفته است. از میان فقها شهید اول در دروس،  باب امر به معروف را باب 
الحسبه نامیده است)الدروس الشرعیه، 2،  47( و فیض کاشانی نیز کلیه ی وظایف امام را در وافی، در 
بابی به همین نام گرد آورده است)الوافی، 25(. هم چنین تفاوت هایی وجود دارد میان محتسب و کسی 
اینکه،  امر به معروف و نهی از منکر  که به اختیار به امر به معروف و نهی از منکر می پردازد از جمله 
برمحتسب واجب تعیینی ولی بر غیر محتسب واجب کفایی است. تفاوت دیگر این  است که محتسب 
اجازه ی تفتیش و جستجو و در صورت نیاز اجازه ی تعزیر دارد و می تواند از بیت المال ارتزاق کند ولی 
در مورد غیر محتسب جایز نیست)دراسات فی والیه الفقیه،  2، 262(. شهید مطهری در مورد حسبه 
احتساب  دایره ی  زمان  آن  در  انجام می دهند،  امروزه شهرداری ها  کارهایی که  از  بسیاری  معتقد است 
انجام می داده است،  با وجود دایره ی احتساب که یک دایره ی رسمی وابسته به خالفت و حکومت بوده، 
اینکه دایره ی احتساب فقط به مسائل  سایر مردم هم برای خود وظیفه و تکلیفی قائل بوده اند و دیگر 
عبادات محدود نبوده است بلکه این اصل را عماًلًً ضامن همه ی اصالحات اخالقی و اجتماعی خود 

می دانستند)مجموعه آثار،  20، 194 – 196(. 

اصل هشتم قانون اساسی
قانون اساسی،  عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تدوین قوانین دیگر است و به 
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عبارتی دیگر،  قانون تعیین کننده نظام حاکم است. این قانونکه پس از پیروزی انقالب درسال 1357 تهیه 
شد و در همه پرسی سال 1358 به رسمیت رسید، برگرفته از دین مبین اسالم و دارای اصولی است که 
اجرای آن،  نقشی سازنده در اداره ی امور کشور دارد. یکی از این اصول،  اصل هشتم قانون اساسی است 
که به فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر می پردازد. اهمیت این فریضه بدان اندازه بوده که قانون گذار 
جمهوری اسالمی،  آن را در زمره ی اصول قانون اساسی ذکر کرده است. در این اصل آمده است: در 
جمهوری اسالمی ایران،  دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای استهمگانی و متقابل بر 
عهده ی مردم نسبت به یکدیگر،  دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و شرایط و حدود و کیفیت 

آن را قانون معین می کند.
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر )توبه:71( 

ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
َواْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

تفاوت دعوت به خیر با امر به معروف و نهی از منکر
اگر کسی  بدین معنی که  فراهم می کند.  را  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  به خیر،  زمینه ی  دعوت 
او  به  یا مکروه است و دیگری بخواهد  یا مستحب است و چه کاری حرام  نمی داند چه کاری واجب 
بگوید،  سخن او همان تعلیم احکام و دعوت به خیر است نه امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف 
و نهی از منکر در جایی مطرح است که شخص عالمًا و عامدًا واجبی را ترک یا به حرامی تن دهد. لذا 
اگر کسی احکام الهی را آموخت و به آن عمل نکرد،  آن گاه نوبت به امر به معروف و نهی از منکر می رسد. 
بنابراین دعوت به خیر همان ارشاد جاهل است،  چون ارشاد جاهل در جایی است که شخص نسبت 
به موضوع یا حکم یا هر دو جاهل باشد برخالف امر به معروف و نهی از منکر که در آن علم به حکم و 

 .)357  ،1 ،b موضوع وجود دارد)فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
امر به معروف و نهی از منکر و آزادی

اصل در هر انسانی،  آزادی در تمامی شئون خود است، مگر اینکه برای خود فرد یا دیگران اعم از فرد 
و جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد که در این صورت باطل و حرام است. دعوت به خیر و امر 
به معروف و نهی از منکر متالزم هم هستند و اگر انسان آزادی عمومی نداشته باشد، نمی تواند کارهایش 
را به بهترین وجه انجام دهد بنابراین نه دعوت به خیر و نه امر به معروف و نهی از منکری وجود نخواهد 
داشت و اگر این فریضه وجود نداشته باشد،  یکی از پایه های اسالم از بین رفته است )الفقه،  السلم و 
السالم،  114. 115(. در واقع اسالم با تشریع امر به معروف و نهی از منکر و تحت عناوین معروف و 
منکر، چارچوب آزادی را تعیین نموده است؛ یعنی انسان فقط در چارچوب معروف می تواند به فعالیتهای 

مختلف بپردازد و باید از انجام فعالیتهایی که مصداق منکر است،  خودداری کند. 
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امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت اجتماعی
انسان دارای امیال و شهواتی است که دائمًاً او را به سوی ارتکاب گناهان سوق می دهد. در برابر این 
امیال نیز،  خداوند متعال نیروی عقل در انسان قرار داده تا نفس خود را در برابر این امیال حفظ کند ولی 
بدون شک کنترل نفس توسط خود فرد، به تنهایی برای اصالح وی کافی نیست. بنابراین اگر هر فرد 
خود را تحت کنترل سایر مؤمنان بداند،  نفس خود را حفظ می کند و از ارتکاب گناه خودداری می کند 
تا مورد سرزنش و امر و نهی سایر افراد قرار نگیرد)دلیل تحریر الوسیلة، 4 -5(. نقش هر مسلمان در 
تعیین سرنوشت جامعه اش و بازتابی که اعمال دیگران در سرنوشت او دارد و تعهدی که باید در پذیرش 
در  که  باشد  اموری  همه ی  مراقب  و  ناظر  وی  که  می کند  ایجاب  باشد،  داشته  اجتماعی  مسئولیتهای 
منکر،   از  نهی  و  به معروف  امر  قرآن تحت عنوان  را  این اصل  اتفاق می افتد.  در جامعه اش  او  اطراف 
جزئی از فرائض اجتماعی قرار داده و یکی از مبانی اندیشه ی سیاسی و ارکان حیات سیاسی مسلمان 
از  تفکیک  قابل  غیر  فعالیت سیاسی،  جزئی  که  است  قرآنی موجب شده  اصل  این  است.  کرده  تلقی 
مجموعه تالشهای زندگی اجتماعی هر مسلمان باشد و او را در تعیین سرنوشت جامعه شریک سازد. 

)فقه سیاسی،  2، 130( 
 توجه به این نکته نیز الزم است که عدم قیام به این فریضه و تکلیف موجب تسلط اشرار بر کشور 
می شود و این حالتی است که تعبیر به فتنه می شود و از خصوصیات فتنه این است که همه ی افراد را در 
بر می گیرد بنابراین مسئولیتی اجتماعی است که بر عهده ی همه ی افراد جامعه به صورت متقابل است. 

امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی
از آموزه های مهم  لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی 
اسالم است. همچنین شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشر،  از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید 
شده است که با دقت در این آیات می توان به این نتیجه رسید که حریم خصوصی شامل حوزه های مکانی،  
آبرویی، مالی و جانی افراد است و چون این قلمرو به عنوان یک حق محسوب می شود)المیزان،  15، 
90-91(، دیگران نمی توانند وارد آن شوند. هدف اصلی امر به معروف و نهی از منکر،  تحقق سعادت فرد 
و جامعه است و فلسفه ی وجودی حریم خصوصی نیز،  تحقق کرامت انسانی و جلوگیری از تجسس و 

تجاوز در زندگی افراد جامعه است. شهید مطهری در این مورد معتقد است:
امر به معروف و نهی از منکر در اسالم از نظر اجرایی شرایطی دارد. اولین شرطش حسن نیت 
و اخالص است. ما فقط در مورد منکراتی که علنی است و به آن ها تجاهر می شود،  حق تعرض 
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است،   مردم  خصوصی  زندگی  به  مربوط  که  اموری  در  مداخله  و  تجسس  حق  دیگر  داریم. 
نداریم)مجموعه آثار، 20،  199(.

نیست،  افراد  نادیده گرفتن حریم خصوصی  یا  لطمه زدن  معنای  به  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر 
بنابراین شکستن حوزه هایی که با نام حریم خصوصی تعریف می شوند، نیاز به دلیل خاص دارد؛ چرا که 
ممنوعیت تجاوز و تعدی به این قلمرو،  مطابق اصل است. رویکرد قانون گذار ایران در اصول مختلف 
به مجوز  نیاز  به منازل دیگران  بدین منظور،  ورود  بدین منوال است.  قانون اساسی و سایر قوانین هم 
خاص قضائی دارد و حیثیت،  جان، مال و آبروی مردم نیز به طور مطلق مورد احترام قرار گرفته است. به 
عنوان نمونه می توان به موارد مهمی در قانون اساسی از جمله در اصول14، 20، 22، 23، 24 و قانون آئین 
دادرسی کیفری،  ماده ی 27، تبصره ی ماده 43، ماده96، ماده 98 و ماده 104 و قانون مجازات اسالمی 
ماده 570، 573 الی 575، 580-694 و به طور خاص، ماده 641 اشاره کرد)حریم خصوصی و امر به 

معروف و نهی از منکر،  حکومت اسالمی، سال پانزدهم، شماره دوم،  1389ش،  114. 133(. 
همگانی بودن امر به معروف و نهی از منکر

به  بودن و وظیفه همگانی و متقابل دعوت  اصل اسالمی نظارت عمومی و همه مسئول هم 
خیر و امر به معروف و نهی از منکر که بر عهده همه مردم نسبت به یکدیگر،  دولت نسبت به 
مردم و مردم نسبت به دولت قرار دارد به نظام، آن توانائی را می بخشد که بصورت مداوم سطح 
گاهیهای مردم و کارائی و قدرت کنترل داخلی را تا آن حد باال ببرد که هرگز قدرتی به فساد  آ
کشیده نشود و طرز فکر و خواسته مردم از حدود حق و خیر تجاوز ننماید و راه نفوذی برای 

منحرفین و قدرت طلبان و سودجویان باقی نماند)فقه سیاسی،  1، 227( 
بخشی از احکام اسالم به صورتی است که قسمتی از آن در اختیار عموم مسلمانان و بخشی دیگر 
به  امر  مانند  نیست  امکان پذیر  آن  انجام  حکومت  تشکیل  بدون  یعنی  است،  حکومت  اختیار  در  تنها 
معروف و نهی از منکر که در مرحله ی قلبی و مواعظ زبانی وظیفه ی عموم است؛ ولی گاه برای برچیدن 
منکرات وانجام وظایف ضروری،  توصیه های لفظی کارساز نیست و نیاز به اقدامات عملی دارد مانند 
بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آن ها به مراکز قضائی که دخالت 
عموم مردم در آن مفاسد زیادی دارد و تنها باید به دست عمال حکومت انجام شود. در اینجا اجرای این 

وظیفه بر عهده ی حکومت قرار می گیرد)دایره المعارف فقه مقارن،  539(. 
بنابراین اصل هشتم قانون اساسی دارای سه جنبه است: 1. نظارت مردم بر مردم 2. نظارت دولت بر 
مردم 3. نظارت مردم بر دولت. به این ترتیب که در نظارت مردم بر مردم، مرتبه ی قلبی و زبانی وظیفه ی 
همه ی افراد نسبت به یکدیگر است تا جامعه ای سالم و به دور از فساد و تباهی برپا شود ولی نظارت 
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دولت بر مردم در مواردی است که نیاز به توسل به زور وجود دارد و جلوگیری از منکر با تعزیر یا زندانی 
شدن فرد میسر است. از نظارت مردم بر دولت نیز برای تضمین اجرایی وظایف و مسئولیت های مقامات 
و نهادهای حکومت استفاده می شود. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به منظور اجبار قوای 
سه گانه به وظایف قانونی خود از اختیارات رئیس جمهور و برای اجبار ریاست جمهوری از اختیارات 
رهبر و برای کنترل مقام رهبری از وجود نهادهای مردمی به نام خبرگان استفاده شده است)فقه سیاسی،  
1، 62(. بنابراین جنبه های سه گانه ی امر به معروف و نهی از منکر،  مسئله ی تقسیم کار در حکومت 

اسالمی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضیت اجتماعی را به خوبی نشان می دهد. 
نقدی بر حاکمان قدرت

یکی از مسائلی که مورد انتقاد فقهای متأخر قرار گرفته،  مسئله ی تأسیس وزارت امر به معروف و 
نهی از منکر است. کاربرد اصطالحًات اسالمی در کشورهای مسلمان واجب است و تغییر ظاهر عبارات 
از اصطالحًات اسالمی است  نیز،   از منکر  نهی  به معروف و  امر  نیست.  و اصطالحًات اسالمی جایز 
و یکی از مواردی که در پیش نویس قانون اساسی به رهبر معظم انقالب اسالمی تقدیم شد،  تشکیل 
وزارتی به نام امر به معروف و نهی از منکر بود،  در حالی که این وزارت با نام وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تشکیل شده ولی همه ی جوانب این فریضه را در بر نمی گیرد. بر این اساس شایسته بود وزارتی 
به نام امر به معروف و نهی از منکر که از جمله اصطالحًات اسالمی است، تأسیس می شد)والیه الفقیه 
فی حکومت االسالم،  3، 252. 253(. توجه به این نکته نیز الزم است که به طور رسمی در این زمینه 
اقدام چشمگیری که متناسب با این اصل هشتم اساسی نظام باشد بعمل نیامده و چون گذشته به حال 
خود رها شده است، در صورتی که وزارت ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی و دایره منکرات 
دادگستری و جراید و وسائل ارتباط جمعی و سازمانهای متفرقه دیگر هر کدام به نوبه خود بخشی از 
وظایف مربوط به اصل هشتم قانون اساسی را عمل می کنند ولی آنچه بیشتر ضرورت دارد هماهنگی و 
مرکزیت در این فعالیتهاست که بدون دولتی شدن اصل عمل،  از طرف دولت اقدامات الزم برای گسترش 
دامنه فعالیتها و وظایف و مسئولیتهای ناشی از این اصل انجام گیرد. )فقه سیاسی،  1، 232( »یکی از 
اقدامات قانون گذارجمهوری اسالمی ایران در قانونمند کردن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهی 
از منکر،  حذف تبصره ی ماده ی 56 قانون مجازات اسالمی بود. با پیروزی انقالب اسالمی و با توجه 
به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر اسالمی شدن قوانین کیفری و حقوقی،  
قانون گذار درجهت اسالمی کردن قوانین براساس منابع فقهی و فتاوای حضرت امام خمینی،  به وضع 
اسالمی  به مجازات  راجع  قانون   31 درماده ی  کرد.  اقدام  تعزیرات  و  دیات  و  و قصاص  قانون حدود 
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برای آن ها مجازات مقرر شده،  درموارد زیر جرم  بود: اعمالی که  )ماده ی 56 مجازات اسالمی( آمده 
محسوب نمی شود:

بند 3. درصورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد. یعنی قانون گذار 
ارتکاب اعمال مجرمانه را از قبیل ضرب و جرح و قتل و... در صورتی که درمقام امر به معروف و نهی 
اصل  با  مغایرت  دلیل  به  بند،   این  نبودن مصادیق  از مشخص  گذشته  دانست.  نمی  بود،  جرم  منکر  از 
قانونی بودن جرم و مجازات که مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است،  )ماده ی 2 ق. م. ا.( مورد 
انتقاد حقوق دانان قرار گرفت. ضمن اینکه این بند با مقررات شرعی نیز سازگار نبود؛ زیرا قول مشهور 
فقهای شیعه این است که ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهی از منکر از سوی افراد عادی مجاز 
نیست؛ بلکه فقط امر به معروف و نهی از منکر با زبان، توسط افراد عادی مجاز است و سایر مراتب به 
امام و حکومت اسالمی واگذار شده است. لذا قانون گذار در اصالحات سال 1370 این بند را از مجموعه 
قوانین کیفری حذف کرد که حاکی از توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد قبول قانون گذار است و حذف 
این تبصره اقدام مثبتی درجهت قانونمند شدن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر است 
و تصویب الیحه ی حمایت قضایی از بسیج توسط مجلس شورای اسالمی که دخالت نیروهای مردمی 
را درچارچوب قانونی خاص به عنوان ضابط دستگاه قضایی پذیرفته است،  درجهت تحقق همین هدف 

است«)قتل نفس به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول،  مجله فقه اهل بیت b، ج22، 151-130(. 

مکانیزم های اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر
یکی از موارد اساسی در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر،  توجه به اجرای صحیح و مناسب 
دستگاه های  میان  هماهنگی  ایجاد  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  سازماندهی  است.  جامعه  در  آن 
اجرایی مرتبط،  تأثیر قابل توجهی در اجرای صحیح این اصل خواهد داشت؛ بدین صورت که نهادهای 
نهایت  کامل  هماهنگی  با  سیما،  و  صدا  و  پرورش  و  آموزش  دانشگاه،  و  حوزه  جمله  از  فرهنگ ساز 
تالش خود را در زمینه ی افزایش تقوا و تقویت اعتقادات در جامعه و نیز ایجاد بسترهای توسعه ی همه 
جانبه فرهنگی و اقتصادی به کار گیرند. از ابزارهای اصلی برای عملی ساختن دو فریضه ی مهم امر به 
معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین در سطح جامعه و حکومت،  وجود رسانه های آزاد 
و مطبوعات مستقل است. در این میان، نباید از وظیفه  ی اصحاب مطبوعات نیز غافل ماند؛ آنان باید 
به دور از هرگونه تملق یا زد و بندهای سیاسی و اقتصادی، در بیان حقایق صادق باشند و خود را امین 
مردم بدانند. تشکیل اجتماعات و راه پیمایی های مردمی نیز می تواند یکی از راه های نظارت عمومی بر 
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حاکمیت باشد؛ مردم به صورت خودجوش،  یا به دعوت احزاب و جمعیت های سیاسی و فرهنگی حق 
دارند از این طریق انتقاد یا اعتراض خود را به حاکم یا حاکمان نشان دهند. در اصل بیست و هفتم قانون 

اساسی در این باره می خوانیم:
اسالم  مبانی  به  که مخل  آن  به شرط  بدون حمل سالح،  راه پیمایی ها،  و  اجتماعات  تشکیل 

نباشد،  آزاد است 
این اصل می تواند یکی از راه کارهای عملی برای اجرا شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 

قرار گیرد. )مبانی فقهی حکومت اسالمی،  8، 315. 317( 
همچنین این اصل باید در خانواده  نهادینه شود و به این نکته توجه گردد که جای معروف و منکر در 
جامعه عوض نشود،  مجریان امر به معروف و نهی از منکر شرایط و ویژگی های الزم را داشته باشند و 
با درک موقعیت های مختلف،  روش های مناسبی جهت این امر انتخاب کنند. این امر نیز باید از خود 

متصدیان آغاز شود و مقامات باال و مسئوالن نباید نسبت به این امر بی تفاوت باشند.
 

نتیجه گیری
از  یکی  بلکه  نیست  معمولی  و  فرعی  وظیفه ی  یک  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مهم  فریضه ی 
یکایک  وظیفه ی  و  است  اسالمی  جامعه ی  در  امنیت  و  اصالح  و  نظارت  کنترل،   قدرتمند  اهرم های 
مسلمانان است. در وجوب امر به معروف و نهی از منکر میان فقها اجماع وجود دارد ولی گروهی به 
کفایی بودن و گروهی به عینی بودن وجوب معتقدند. هم چنین در مورد عقلی یا سمعی بودن وجوب و 
نیزشرایط وجوب، میان فقها اختالف نظر است و از سه تا چهارده شرط برای آن ذکر شده ولی قدر متیقن 

همان چهار شرط معروفی است که فقها قائل به آن هستند. 
در مراتب امر به معروف و نهی از منکر،  اختالفی میان فقها وجود ندارد ولی در ترتیب و تقدم این 
مراتب اختالف نظر است که این نزاع لفظی بنظر می رسد. این اصل دارای مبانی از جمله همگانی بودن،  
مسئولیت اجتماعی متقابل مردم و تقسیم کار در اجرای آن است. امر به معروف و نهی از منکر با نقض 
حریم خصوصی افرادو سلب آزادی آنان تناسبی ندارد. هم چنین برای داشتن جامعه ای سالم و به دور از 
مفاسد و رذایل اخالقی،  هر حکومتی اصول و قوانینی دارد ولی آن گونه که به نظر می رسد در ایران به طور 
رسمی در زمینه ی اصل هشتم قانون اساسی،  اقدام چشمگیری به عمل نیامده و اجرای مناسب آن نیازمند 
به کارگیری شیوه های مدرن و ایجاد هماهنگی در فعالیت سازمان ها و مراکز ذیربط است. عملکرد و رفتار 

مناسب مسئوالن نظام و حکومت،  خود می تواند تأثیر به سزایی در ترویج عملی این اصل داشته باشد. 
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عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع فراگیر شدن آن
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی1؛ کمال فتاح زاده2

چکیده 
هدف پژوهش حاضر بررسی علل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و معرفی 
راه های رفع آن و آشنایی با شیوه های صحیح این مقوله است و به روش کتابخانه ای 
گاهی مردم نسبت به فرضیه امر  توصیفی انجام شده و نتیجه گیری شده است که عدم آ
به معروف و نهی از منکر و علت مهجور ماندن امر به معروف و نهی منکر در جامعه 
انقالب گذشته است  از  ما در حال حاضر که سه دهه  ما چیست و چرا مردم جامعه 
نسبت به این دو واجب مهم که سایر واجبات به واسطه ی آن دو اقامه می شوند آن قدر 
بی تفاوت شده اند در این مقاله سعی شده است علت هایی که از زبان خود مردم در این 
گاهی نسبت به روش ها و مراتب امر  زمینه بیان شده است را بررسی کنیم ازجمله عدم آ

به معروف و نهی از منکر،  ترس، بی تفاوتی و…. 

واژه های کلیدی
امر به معروف – گرایش به گناه– واجب فراموش شده – نهی از منکر

Alishahi88@gmail.com ،1. )نویسنده مسئول( دانشیار گروه الهیات، دانشگاه یاسوج
Kamal.fatahzadeh@gmail.com 2. دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د4482

جل

مقدمه
امر به معروف،  یعنی سفارش به خوبی ها و نهی از منکر،  یعنی بازداشتن از بدی ها. انجام این دو امر 
مهم نیاز به سن خاصی ندارد،  زیرا لقمان به فرزندش می گوید:»یا بنی اقم الصاله و امر بالمعروف…« 
امر به معروف،  نشانه ی عشق به مکتب،  عشق به مردم، عالقه به سالمتی جامعه و نشانه ی آزادی بیان، 
غیرت دینی،  ارتباط دوستانه بین مردم و نشانه ی فطرت بیدار و نظارت عمومی و حضور در صحنه است. 
گاه کردن افراد جاهل، هشدار برای جلوگیری از  امر به معروف و نهی از منکر،  سبب تشویق نیکوکاران،  آ

خالف و ایجاد نوعی انضباط اجتماعی است. قرآن می فرماید:
از منکر می کنید )آل عمران:  به معروف و نهی  امر  بهترین امت هستید،  زیرا  شما مسلمانان 

 .)110
دین اسالم،  رسالت هدایت همه  ی انسان ها را در تمام دوره  ها و نسل ها به عهده دارد، بنابراین اصول 
و فروع آن باید با دقت هر چه بیشتر نگهداری شود. کسانی که به این دین الهی ایمان دارند،  مسئولیت 
سنگینی را در برابر حفظ و گسترش صحیح آن عهده دار می  باشند. این وظیفه  ی سنگین در پرتو قانون 

امر به معروف و نهی از منکر انجام شدنی است. 
حضرت علی A می فرماید: »امر به معروف و نهی از منکر،  مصلحت عامه است. )نهج البالغه، 
حکمت 252(« چنان که در حدیثی دیگر می خوانیم: »کسی که جلوی منکر را نگیرد مانند کسی است 
پیامبرانی همچون حضرت  العمال،  ج 3، ص 170(«  بمیرد )کنز  تا  را در جاده رها کند  که مجروحی 
داوود،  حضرت عیسی A به کسانی که نهی از منکر نمی کنند،  لعنت فرستاده اند. )مائده: 78( قیام 
امام حسین A برای امر به معروف و نهی از منکر بود. )بحار االنوار، ج 44، ص 328( در حدیث 
می خوانیم: »به واسطه ی امر به معروف و نهی از منکر،  تمام واجبات به پا داشته می شود. )کافی،  ج 5، 
ص 55(« قرآن می فرماید: »اگر در مجلسی به آیات الهی توهین می شود،  جلسه را به عنوان اعتراض 
ترک کنید تا مسیر بحث عوض شود. )نسا: 140( انسان باید از انجام گناه هم در دل ناراحت باشد،  هم با 
زبان،  نهی کند و هم با اعمال قدرت و قانون مانع انجام آن شود. اگر کسی را به کار خوبی دعوت کردیم،  
در پاداش کارهای خوب او نیز شریک هستیم،  ولی اگر در برابر فساد،  انحراف و گناه ساکت باشیم،  به 
تدریج فساد رشد می کند و افراد فاسد و مفسد بر مردم حاکم خواهند شد. در این مقاله علت های مهجور 
ماندن امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می کنیم و می فهمیم که چرا این دو واجب مهم به فراموشی 

سپرده شده اند و مردم در مقابل خوبی ها و بدی ها در جامعه دچار سکوت شده اند. 
امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی از جایگاه واالیی برخوردار است، به طوری که از آن 
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به عنوان مالک برتری جوامع اسالمی یاد شده است و از آن جا که مالک برتری در دین اسالم تقواست، 
این فریضه با تقوای اجتماعی مرتبط است. یعنی اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب حفظ تقوای 

جامعه خواهد شد و ترک آن مفسده در پی خواهد داشت. 
توجه ویژه و  این جهت  به  ایران  قانون اساسی جمهوری اسالمی  بر همین اساس در اصل هشتم 
تأکید و تصریح گشته است: »در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر،  امر به معروف و نهی از منکر،  
وظیفه ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،  دولت نسبت به مردم و مردم نسبت 
به دولت، شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می کند« و با توجه به اصل هفتم از قانون اساسی 
نام  هر  با  را  مرکز وگروهی  وزارتخانه، سازمان،   اسالمی،   نظام  که  است  ایران،  الزم  اسالمی  جمهوری 
مناسب تشکیل دهد که وظیفه این گروه، همان اجرای صحیح قانون زندگی ساز امر به معروف و نهی 
از منکر باشد که خود پشتوانه ای محکم برای قدرتمندی نظام و برای حفظ مصالح آحاد مردم و جامعه 

انسانی اسالمی است. 
با توجه و اهمیت ویژه این فریضه الهی در نظام اسالمی،  طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر" تیرماه سال 93 از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد و کلیات آن در 
16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید. هرچند این آغاز ماجرا بود و اختالف ها بر سر 
مواد این طرح بین دولت و مجلس و شورای نگهبان ماه ها طول کشید. اما در نهایت دوم اردیبهشت 94 
شورای نگهبان قانون مورد نظر را تأیید کرد با تأیید این قانون از سوی شورای نگهبان علی الریجانی 
رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابالغ کرد. ولی هنوز دولت از اجرای آن حتی پس از تاییدات چند 

باره از سوی شورای نگهبان و شورای عالی حل اختالف قوا، سر باز می زند. 
البته این طرح زمانی پاسخگوی مطالبالت مردم خواهد بود که خود مردم در میدان بیایند و به وظیفه 
مذهبی،   هیأت های  از  جوش  خود  و  مردمی  صورت  به  باید  این  و  کنند  عمل  لسانی  تذکر  یعنی  خود 
مساجد،  محافل خانوادگی شروع شود تا در جامعه امر به معروف و نهی از منکر همه گیر و در نتیجه این 
واجب فراموش شده زنده شود. اجرای قانون حمایت از آمران به معروف مکمل حرکت خودجوش مردم 
خواهد بود و بدون فعالیت مردمی،  این قانون نمی تواند به مطالبات مردم و جامعه پاسخ مناسب دهد. به 
همین جهت مردم باید با تذکر زبانی همواره در مقابل منکرات بایستند. تا بتوان فرهنگ امر به معروف را 
در جامعه احیاء کرد. به عبارت دیگر اصل و اولولیت اجرای قانون امر به معروف،  مردمی بودن آن است. 
حال این سؤال مطرح است که چرا در جامعه اسالمی ما معروفات ترک می شود و به سوی ارتکاب 
منکر می رود؛ در پاسخ به این سؤال ابتدا باید در معنای انحراف دقت کنیم. در مبانی آموزه های توحیدی 

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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اسالم دو رویکرد عمده در مقابل هم هستند،  رویکرد به دنیا و دنیا پرستی و حب دنیا در مقابل رویکرد به 
خدا و خداپرستی و محبت خداوند و اولیای او. هدف خلقت انسان بندگی خدا است و همچنین هدف 
بعثت انبیاء و دین این است که رویکرد خداپرستی را تقویت کنند و انسان را از رویکرد و گرایش افراطی 
به دنیا باز دارند. این همان صراط مستقیم عبودیت الهی است. در این راستا انحراف یعنی انسان به عکس 
صراط مستقیم حرکت کند و به سمت دنیا برود و به دنیا و لذت های ناپایدار آن گرایش افراطی پیدا کند 

و گرایش اش به خدا و عبودیت کم گردد. 
از یک طرف خالی شدن مساجد و حسینیه ها از جوانان و نوجوانان و بی عالقگی ایشان به حضور 
در اماکن مذهبی و از طرف دیگر بی تفاوتی مردم و مسئولین نسبت به این امر مسئله ی مهمی است که 
باید به آن توجه کافی داشت و دیگر اینکه چرا قشر روحانی و طلبه ی ما این قدر در این زمینه ضعیف 

عمل می کنند. 
با تحقیقات کوتاهی که انجام شد به این نکته پی بردیم که عواملی چند در این امر دخیل هستند که 
این عوامل را در دو بعد فردی و اجتماعی بیان خواهیم کرد. در بعد فردی به عوامل روان شناختی از 
گاهی نسبت به مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از  جمله ترس،  خجالت،  بی تفاوتی و عدم علم و آ
منکر و جهل به آثار و پیامد های انجام و ترک این دو فریضه می پردازیم و در بعد اجتماعی به عدم حمایت 
جمعی که ریشه در ابعاد فردی نیز دارد توجه شده است. إن شاء الله با برطرف کردن این عوامل قدمی 

در گسترش و ترویج این دو فریضه ی مهم برداشته باشیم. 
به تعریف  ابتدا  از منکر  به معروف و نهی  امر  ابعاد فردی و اجتماعی مهجور ماندن  ما در بررسی 

واژه های بی تفاوتی،  خجالت و تنبلی و ترس می پردازیم. 
سؤاالت پژوهش

1. مهجور ماندن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی به چه علتی است؟ 
2. چرا انسان به گناه تمایل دارد؟ 

3. یک فرد مسلمان به چه دلیلی در انجام امر به معروف و نهی از منکر برای خود مسئولیتی نمی داند؟ 
4. مسئوالن جامعه اسالمی برای زنده نگاه داشتن این فریضه چه وظیفه ای دارد؟ 

5. ترک این فریضه چه اثراتی بر جامعه اسالمی می گذارد؟ 
فرضیه پژوهش

1. مردم به خاطر ترس از عکس العمل طرف مقابل از انجام امر به معروف و نهی از منکر طفره 
می روند و این کار را دخالت در حریم شخصی دیگران می دانند. 
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2. به علت مشکالت موجود در زندگی شخصی مانند مشکالت اقتصادی،  مردم برای فکر در این 
مورد فرصت پیدا نمی کنند. 

3. مردم انجام این فریضه را وظیفه دولتمردان می دانند. 
4. به علت تمایل به گناه، بعضی از افراد سعی در مسکوت ماندن این فریضه دارند. 

5. عواقب ترک این فریضه مهم برای جامعه معرفی نشده است. 
بی تفاوتی افراد در مقابل رفتار غلط دیگران

سکوت و بی تفاوتی در مقابل گناه،  سبب می شود که گناه کردن عادی شود،  گناه کار جرأت پیدا کند،  
ما سنگدل شویم،  شیطان راضی گردد و خدا بر ما غضب نماید. امر به معروف و نهی از منکر دو وظیفهی 
الهی است و توهماتی از این قبیل که گناه دیگران کار به ما ندارد،  آزادی مردم را سلب نکنیم. من اهل 
ترس و خجالت هستم، با یک گل که بهار نمی شود، عیسی به دین خود به دین موسی دین خود، ما را در 
یک قبر قرار نمی دهند،  دیگران هستند،  من چرا امر به معروف کنم؟ با نهی از منکر دوستان و مشتریان 
خود را از دست می دهیم و امثال آن،  نمی توانند این تکلیف را از دوش ما بردارند. برای اینکه بی تفاوتی را 

درمان کنیم اول باید بدانیم بی تفاوتی چیست و بعد راه های درمان آن را بیان کنیم. 
تعریف بی تفاوتی 

برای  روانشناختی  اصطالح  یک  بی تفاوتی  است.  اشتیاق  یا  انگیزه  احساسات،  کمبود  بی تفاوتی 
حالت بی اعتنایی است که فرد به جنبه های احساسی،  اجتماعی و یا فیزیکی زندگی بی توجه یا بی اعتنا 

است. 
بسیاری از ما تا به حال،  شاهد ویدیوهای وحشت  آوری از حمله به افراد در مکان  های عمومی،  
تجاوز،  نزاع و درگیری بوده ایم که نشان  دهنده این موضوع است که فردی شاهد این وقایع بوده و بی توجه 
به دعوا، جنایت یا به درد سر افتادن شخصی مشغول فیلمبرداری بوده است؛ این موضوع نمونه بارز بی  
مسئولیتی اجتماعی در بین افراد جامعه است. حتمًا بار ها و بار ها برای همه ما اتفاق افتاده که در حال 
گذر از خیابان با صحنه دعوا و درگیری بین دو نفر از هموطنانمان مواجه شده ایم. موضوع درگیری هر چه 
که باشد اغلب صحنه مشابهی را در سطح شهر به وجود می آورد: دو یا چند مرد که با هم دعوا و بگو مگو 
می کنند و بعد از باال گرفتن درگیری  های لفظی با هم گالویز شده و فاجعه ای را به بار می آورد. صدای 
جیغ های زنانه ای که از مردم تقاضای کمک می کنند و عربدههای مردانه ای که سعی در اثبات حق خود 
دارند،  صحنه آشنای شهرهای بزرگ کشورمان است. شاید بد نباشد از خودمان بپرسیم هنگام مواجهه 
با چنین صحنه هایی چه عکس العملی نشان می دهیم؟ با بی تفاوتی از کنار ماجرا می گذریم یا سعی در 

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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است  معرکه ای  که  گویا  می ایستیم  تماشا  به  هم  شاید  می کنیم؟  دعوا  از  جلوگیری  برای  مثبت  مداخله 
برای سرگرمی رهگذران؛ بدتر از آن ممکن است گوشی های موبایلمان را درآورده و مشغول فیلمبرداری 
شویم تا بعدها به دوستان و اطرافیانمان نشان داده و وقتمان را بگذرانیم. همه شهروندان در قبال شهر 
و همشهری های خود مسئولند. این مسئولیت از نشان دادن عکس العمل به انداختن زباله در سطح شهر 
و اعتراض شهروندی به تخریب اموال عمومی توسط شهروندی دیگر شروع شده و در مراحل بعدی به 
مداخله مثبت در دعواهای خیابانی و دخالت در صحنه های دزدی و زورگیری در سطح شهرها و حتی 
اعتراض به عملکرد برخی مسئوالن کشور می انجامد. شکی نیست که مردم ما نوع دوست هستند و این 
فرهنگ در میان ما وجود دارد که در درگیری های خیابانی مداخله صلح آمیز می کنیم،  برای اهدای خون 
همدیگر را دعوت می کنیم، به فردی که به دنبال آدرسی می گردد، کمک می کنیم و پای ثابت مشارکت در 
جنبش های اجتماعی هستیم،  اما شواهد نشان دهنده شیوع بی تفاوتی در میان اعضای جامعه است و این 

موضوع در کالن شهر ها بیشتر خودش را نشان می دهد. 
بی تفاوتی اجتماعی و حریم خصوصی

 در جامعه امروز بیشتر افراد می خواهند به دور از دخالت و مزاحمت دیگران زندگی کنند. بر اساس 
اصول پذیرفته شده رفتار در مکان های عمومی باید تالش کرد تا وارد حریم شخصی افراد نشویم اما به 
راستی تشخیص حد ورود به حریم شخصی با کیست؟ آیا حمله یک فرد به یکی از اعضای خانواده  اش 
با اسلحه سرد در مکان عمومی،  جزء آن دسته مشاهداتی است که باید نادیده گرفته شود چون بخشی از 

حریم شخصی افراد است؟ 
بی تفاوتی اجتماعی ناشی از عدم تعلق

بی تفاوتی اجتماعی ناشی از عدم تعلق است. وقتی افراد یک جامعه وابستگی به کشور و محیط 
دچار  طبیعتًا  کنند،  احساس  فاصله ای  اجتماعی  منافع  با  خودشان  منافع  بین  و  نداشته  خود  پیرامون 
بی تفاوتی می شوند به بیان دیگر اگر افراد جامعه به مشارکت گرفته شوند و در فرآیند ها و تصمیم  سازی های 
زندگیشان تصمیم می گیرند و در  برای  دارند  نتیجه،  احساس می کنند خودشان  در  کنند  کشور دخالت 
چنین شرایطی از حالت بی تفاوتی خارج شده و نسبت به اتفاقاتی که در سطح خرد و کالن در جامعه در 

حال وقوع است واکنش نشان می دهند. 
دالیل شیوع بی تفاوتی اجتماعی

در وهله اول باید نگاه تاریخی به این موضوع داشته باشیم به این معنی که ما از آموزه های شهروندی 
بهره چندانی نبرده ایم. تجربه نسل های قدیم تحت عنوان »سرت را بینداز پایین و زندگی خودت را بکن« 
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که تجربه غلطی است وارد نسل ما شده است. دومین موضوع،  قانونمداری است. زمانی که افراد جامعه 
احساس کنند برخی دولتمردان و مسئوالن کشور قانون و عدالت اجتماعی را رعایت نمی کنند،  احساس 
ناکامی کرده و بی تفاوتی نسبت به وقایع و اتفاقات جامعه در رفتار آن ها نمود پیدا می کند. او تصریح 
می کند: نکته دیگر این است که مردم اغلب گرفتار روزمرگی هستند و به همین دلیل فرصت نمی کنند تا 
نقش فعاالنه در جامعه بازی کنند. آخرین دلیل برای افزایش بی تفاوتی اجتماعی هم این است که فرد 
گمان می کند اگر موضع گیری،  مداخله یا اعتراضی کند با مشکل و گرفتاری مواجه می شود از این رو،  
باید جرأت داشته باشد.  گاه اجتماعی  خودش را درگیر وقایع نمی کند. این در حالی است که انسان آ
این روزها،  بی تفاوتی، تقریبا مد روز شده است. بی تفاوت بودن یعنی سرد شدن، مستقل از آنچه اتفاق 

می افتد و حقیقتا بی نیاز بودن است. 
 منشاء بی تفاوتی اشخاص چیست؟ بیشتر اوقات،  یک ترس، ترس از درد،  ترس از صدمه دیدن و 
ترس از احساساتی شدن زیاد است. بی تفاوتی برای انسان زرهی است که به تن می کند، به امید اینکه 
از درد عشقی که بر نمی گردد یا شکست در یکی از اهدافش یا اجبار در رو به رو شدن با انتقاد و تأیید 

نشدن از جانب دیگران اجتناب کند. 
 اما نباید بی تفاوتی انسان را فریب دهد. هرگز،  هرگز بی تفاوتی به شخص قدرت نمی دهد، هرگز از 
شخص حمایت نمی کند. به جای آن،  بی تفاوتی دیواری از بهت زدگی و غرور بین انسان و آنچه آرزومند 
بی تفاوتی  نهایت،   در  می سازد.  رویاهایش،   و  اهداف  از  رضایت  و  عشق  صمیمیت،  مانند  هست،   آن 
بزرگ ترین قدرت، محافظ و موهبت انسان،  عشق بی کران و عشقی که در قلبش جای دارد را از او 

می دزدد. 
 وقتی با بی تفاوتی روبرو می شویم،  بزرگ ترین شجاعت و تواضع خود را از دست می دهیم. از خود 
می پرسیم: آیا جایی در زندگی من وجود داشته است که خودم را به خاطر ترس یا درد، پشت بی تفاوتی 
پنهان کرده باشم؟ چقدر خودم را در برابر مردم یا چیز های مختلف بی احساس کردم که باید واقعا توجه 

می کردم؟ در کدام قسمت از زندگی خود نیاز به باز بینی بیشتری دارم؟ 
ترس از تذکر دادن به اشخاص خطاکار

بار ها برای ما پیش آمده است که خواسته ایم معروفی را امر و یا از منکری نهی کنیم ولی ترس مانع 
انجام این کار شده است. ترس از اینکه مبادا طرف مقابل این کار را نوعی دخالت در مسائل شخصی و 
فردی او که هیچ ربطی به دیگران ندارد،  بداند و در نتیجه سر انجام به مشاجره و بحث و دعوا کشیده 
شود و یا عوامل دیگری که باعث ترس می شوند از جمله مورد خطر واقع شدن موقعیت فرد از لحاظ 

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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برآورد یا از جهت ضرر مالی یا جانی و… ترس در افراد مختلف،  دالیل متفاوتی دارد که هر فردی باید آن 
را در درون خود جست جو کند. برای پیش گیری از بروز این نوع ترس ها که باعث می شود ما به انجام این 
دو واجب اقدام نکنیم،  ابتدا باید بدانیم ترس چیست و چه راه کارهایی برای جلوگیری از آن وجود دارد. 
در  اخالق  عالمان  که  هراس  و  بیم  یا  ترس  می فرمایند:  السعاده  معراج  کتاب  در  نراقی  احمد  مال 
گذشته به آن خوف می گفتند عبارت است: از چیزی که نباید دوری کرد،  احتراز و دوری نماید. داشتن 
این صفت موجب نابودی و هالکت فرد است و انسان به واسطه ی آن ذلیل و خوار می شود و زندگی بر 
او تلخ و ناگوار و نیز باعث تسلط اشرار بر فرد ترسو می شود و صاحب آن عالوه بر اضطراب،  دچار بی 
ثباتی،  کسالت و راحت طلبی می شود و به همین جهت از تمام سعادت )خوبی ها( باز می ماند و انواع 
a فرمودند: سزاوار نیست که مؤمن  پیامبر اکرم  فضایح و رسوایی را متحمل می شود. از این جهت 
بخیل یا جبان باشد. )کنز العمال،  ج 3، ص 453، ح 7415( و نیز در حدیث دیگری فرمودند: پروردگارا 
از بخل و جبن )ترس( به تو پناه می برم )کنز العمال،  ج2،  ص 200، ح 3748(. بدان که ترس دو نوع 
است یا ممدوح که آن خوف از خدا و عظمت اوست و یا مذموم که ترس از غیر خداست و از جمله 

مهلکات است. 
خوف مذموم 

به چهار دسته تقسیم می شود:
1. خوف از امری که البته اتفاق خواد افتاد و دفع آن در توان بشر نیست که ترس از چنین چیزی از 
روی جهل و نادانی است و فایده ای نیز در این ترس وجود ندارد و انسان عاقل مثل این ترس را به دل 
خود راه نمی دهد و خود را به قضای الهی و مقدرات سبحانی راضی می سازد تا راحتی و آسایش را برای 

او حاصل گردد. 
2. ترس از امری محتمل که وجود آن احتمال دارد اتفاق نیافتد و شدن و نشدن آن در دست شخص 
نیست. این ترس نیز مانند اولی مقتضای عقل نیست و از جهل انسان ناشی می شود. راه درمان آن همان 

واگذاری و توکل به خداست. 
3. ترس از امری که سبب آن در دست شخص باشد اما هنوز سبب آن یافت نشده باشد )یعنی عمل 
فرد باعث به وجود آمدن محرومیت یا مصیبتی شود( و از این بترسد که مبادا فالن اثر بر آن مترتب شود و 
راه درمانش این است که شخص مراقب احوال خود باشد که این کار از او صادر نشود و مرتکب عملی که 
از عاقبت آن می ترسد نگردد و در هر کاری ابتدا عاقبت آن را در نظر بگیرد و جنبه های مختلف آن را بررسی 
کند و بعد از انجام دادن آن کار نترسد،  با در نظر گرفتن عاقبت آن و گرنه نوع ترسش از نوع دوم خواهد بود. 
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4. ترس از چیزهایی که طبع انسان از آن بدون سبب و جهت وحشت می کند مثل جن و میت که 
منشأ این ترس غلبه ی قوه ی واهمه و قصور)ناتوانی و ضعف( عقل و درک است و داللت بر ضعف نفس 

می کند. )معراج السعاده،  ص 162. 163( 
با کمی دقت و تامل می توان متوجه شد که غالب افراد در امر به معروف و نهی از منکر به موارد دوم 
و سوم دچار می شوند و همان گونه که این عالم ربانی فرمودند ترس ریشه دارد در ضعف نفس که همان 
کمبود اعتماد به نفس است و عالج تمام صفات ناپسند در علم اخالق،  به وسیله ی ایمان و علم و تقوا 
حاصل می شود،  هر فردی ابتدا باید بداند که ترس اش در انجام یک کار کدام یک از موارد باال است و 
حال که فهمید ترس اش از کدام نوع است و ریشه ی آن چیست،  باید به درمان آن بپردازد و ما باید بدانیم 
که اگر ترس ما از خدا و عظمت اوست که این ترس ممدوح است ولی اگر ترس ما از بندههای خدا و 
یا از دست دادن موقعیت های دنیوی است که این ترس نه تنها مال و جان و آبروی ما را حفظ نمی کند 
بلکه دنیا و آخرت ما را نیز نابود می سازد چرا که اطاعت خدا از همه ی این موارد بزرگ تر و مهم تر است 
و ترس غالب مردم ریشه در امور دنیایی دارد که باید حتمًا این صفت ناپسند با داروی علم و تقوا معالجه 
شود تا به قول عالم ربانی مال احمد نراقی موجب نشود که تمام سعادت را از خود دور کند چه دنیوی و 
چه اخروی و با توکل به خداوند سبحان و با انجام درست کار و در نظر گرفتن جوانب و عواقب آن خود 

را از خطرات سوء احتمالی مصون نگه داریم و در نهایت به انجام این دو فریضه مهم اقدام کنیم. 
کم رویی و خجالت 

از علت های خیلی شایع در موفق نبودن در کارهای اجتماعی کم رویی و خجالت است،  خجالت به 
عنوان یکی از دالیل مهجور ماندن امر به معروف و نهی از منکر باید شناخته شود و راه درمانش نیز بیان 
شود. در این زمینه ترجیح دادیم تا از بعد روان شناختی به این مسئله بپردازیم زیرا این صفت به کمبود 

اعتماد به نفس باز می گردد. ابتدا الزم است بدانیم خجالت چیست؟ 
آدمی،  موجودی اجتماعی و نیازمند ارتباط با دیگران است. خجالت و کم رویی، آفتی است که آدمی 
باز می دارد و به قابلیت های نهفته،  فرصت بروز نمی دهد و توان ها و  را از کاروان رو به تعالی و ترّقی 
استعدادها را سرکوب و نابود می سازد. خجالت افزون بر اینکه انسان را از فعالیت های فردی باز می دارد 
و زندگی شخصی را فلج می کند، زمینه فعالیت های اجتماعی را نیز نابود می سازد و اندک اندک سالمت 

جسم و بهداشت روان را در معرض تهدید قرار می دهد. 
تعریف خجالت از دیدگاه روان شناختی 

خجالت و کم رویی، توجهی غیرعادی و اضطراب  آلود به خویشتن است که در یک یا چند موقعیت 

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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نا  نا مناسب عاطفی و شناختی و  انواع تنش های روانی،  شرایط  اجتماعی، تجّلی می کند و فرد را در 
بسامانی  های جسمی و زیستی،  فرو می برد و موجب بروز رفتار های خام و نسنجیده و واکنش  های نا 

مناسب می گردد. 
برابر نیست و  ناتوانی  با  همان گونه که می دانید و گاهی تجربه کرده اید،  خجالت و کم رویی، هرگز 

خجالتی بودن،  به معنای ناتوان شمردن خویش است و نه ناتوان بودن. 
از سوی دیگر، بیشتر صاحب  نظران معتقدند که خجالت،  خصلتی ژنتیکی نیست؛ تا خود را مقهور 
آن بدانید و در برابرش،  تسلیم شوید. این پدیده ،  محصول شناخت نادرست خود و دیگران و سازش نا 
توانمندی  های  شناخت  با  بی گمان  است.  شده  آموخته  غلط  رفتارهای  حّتی  و  اجتماعی  یافتگی  های 
خود،  برخی عوامل مؤثر در بروز آن ها و رعایت دقیق و مستمر و کامل راه کارهای ارائه شده،  می توان 
با دیگران دست یافت. فقط  به مطلوب ترین سطح سازش یافتگی اجتماعی و مؤثر ترین شکل ارتباط 
کافی است به توانایی  تان ایمان داشته باشید و توانایی  های خود را در فعالیت  های گذشته،  مرور کنید و 
موفقیت  های هر چند ساده خویش را برشمرید. از آن جا که عوامل بروز خجالت و کم رویی، در نوعی 
شناخت غلط از خویشتن ریشه دارد، کافی است به شناختی صحیح و واقع  بینانه از خود دست یابید؛ 
تا این سّد تعالی و ترّقی را پشت سر گذارید و به عبارت دیگر، باید خود پنداره  ای را که از خود دارید،  
اصالح کنید. همان  گونه که به درستی تشخیص داده و اقدام کرده اید،  با تصمیمی جّدی و همتی بلند، به 
مبارزه با خجالت و کم رویی بپردازید؛ تصمیمی جدی بگیرید و با تکیه بر توانمندی واقعی خود،  توان 
از چنگال غول خیالی عجز و بی کفایتی رهایی  نهفته وجودتان را هر چه زودتر،   خدادادی و استعداد 

بخشید. 
گاه   بر این اساس، به عنوان یک راه کار کلی، خوب است از بعضی عوامل مؤثر در بروز خجالت آ
آلوده ساختن محیط خانه و  یابید. تربیت غلط خانوادگی،   به مطلوب دست  با حذف آن ها،   تا  شوید؛ 
فضای ذهن خویش به حالت های رعب، وحشت،  تهدید،  ترس، دلواپسی،  مراقبت های شدید و افراطی 
از رفتارها و اعمال خود،  مقایسه خود با دیگران، خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی افراط گونه و عدم 
گاهی از مهارت های اجتماعی، احساس تنهایی و ترس از مسخره شدن و مقبول واقع نشدن، احساس  آ
حقارت،  عزت نفس پایین،  عدم انطباق خود با محیط، احساس نا امنی و عدم اعتماد، احساس خود کم 

بینی،  دالیل ژنتیکی و ارثی بخشی از عوامل کم رویی هستند. 
 هر کس در فضایی آلوده بدین عوامل،  به سر برد، با نوعی احساس شرم،  ترس، دلهره، گنه کاری، 
هیچ  و جرأت  می بیند  فردی ضعیف  را  همیشه خود  نتیجه،   در  و  می کند  رشد  و حقارت،   بی عرضگی 
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اقدامی را  در خویش نمی یابد! این فرد،  حّتی از قضاوت دیگران درباره اعمال و رفتارش می پرهیزد؛ خود 
را از دید دیگران مخفی نگه می دارد و از انجام دادن عملی که مورد مشاهده و ارزیابی دیگران باشد،  

اجتناب می  ورزد. 
خجالت و دیدگاه های فرهنگی

خجالتی بودن نزد افراد،  خانواده ها،  جوامع و فرهنگ های مختلف،  معانی متفاوتی دارد. به عبارتی، 
برخی  در  می دانند.  حرف گوش کن  و  مطیع  محترم،   و  مؤدب  ساکت،  فردی  را  رو  کم   فرد  بعضی  ها 
در حالی  به حساب می آورند؛  مثبت  امری عادی و صفتی  برای دختران  را  بودن  فرهنگ  ها،  خجالتی 
که ممکن است این ویژگی را برای پسر ها ناپسند بدانند. اما واقعیت این است که خجالتی بودن، یک 

معلولیت اجتماعی است. 
این ویژگی می تواند مانع رشد مطلوب شخصیت افراد شود و برای هر دو جنس نا مطلوب است و 

باعث ایجاد مشکالت زیادی به خصوص در بزرگسالی و زندگی  های مشترک می شود. 
سستی و تنبلی 

یانبار است. )االرشاد،  ج 1، ص 298( امام صادق  امام باقر A می فرماید: تنبلی برای دین و دنیا ز
A به برخی از فرزندانش می فرماید: از دو خصلت تنبلی و بی حوصلگی )بی قراری( بپرهیز که این دو 
مانع بهره گیری تو از دنیا و آخرت می شوند )تحف العقول،  ص 300( و نیز می فرماید: سست نباش تا آن 

که تو را می شناسند تحقیرت نکند. )تحف العقول،  ص 304( 
با توجه به احادیثی که در مذمت تنبلی بیان شد می توان نتیجه گرفت که این صفت ناپسند مایه ی 
تحقیر خود فرد و بی بهره بودن از نعمت های دنیا و اخرت است اگر مسلمانی به جهت تنبلی اقدام به امر 
به معروف و نهی از منکر نکند خود را نه تنها از مواهب خداوند محروم کرده است بلکه عذاب و عقوبت 
خدا را نصیب خود کرده است. زیرا این دو کار فریضه و واجب هستند و شارع مقدس به کسی که عمدًا 

واجبی را ترک کند و عده ی عقاب داده است. 
تعریف تنبلی از نظر روان شناسی 

اهمال کاری یا تنبلی یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم. به طور کلی،  
پیامد های ناخوشایندی در بر دارد و  ناراحت کننده است که  ناپسند و  انداختن کار،  رفتاری  به تعویق 
هرگز نمی توان از تاخیر در انجام کار ها،  به تصور و گمان بهتر ارائه کردن آن ها دفاع کرد. اهمال کاری به 
هر شکلی که باشد، رفتاری نا مطلوب و نکوهیده است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت 
در می آید. پس باید با آن مبارزه کرد، زیرا پیامد های تاخیر در کار،  برای خود شخص نیز رنج آور است و 

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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احساسی که از این تأخیر در او ایجاد می شود،  عالوه بر زیان های پیش بینی شده و نشده، شرمساری و 
بیزاری از خویشتن را نیز در بر دارد. 

بیماری  این  که دچار  نادرند کسانی  بسیار  و  است  رایج  مردم  بیشتر  نزد  این عادت  آماری،   نظر  از 
نباشند. عادت به تعویق انداختن کار در انسان،  نظیر بسیاری از عادت های دیگر هم چون پرخوری و 
گاه هستند،  با وجود این از کنارش بی  سیگار کشیدن،  جنبه فراگیر دارد و مردم با اینکه از زیان آن ها آ

توجه می گذرند. 
ما عادت داریم برای خطا های خود از جمله تاخیر در کارها،  به عذر و بهانه و منطقی جلوه دادن آن 
رو آوریم،  در نتیجه با این کار خود، به تجدید و تقویت آن ها کمک می کنیم. وقتی برای به تعویق انداختن 
کار های خود عذر و بهانه می آورید،  در حقیقت آن را موجه جلوه می دهید و عواقبش را از یاد می برید. 

در  معده  زخم  و  فشارخون  خوابی،   بی  شدید،  سردرد های  خستگی،   افسردگی،   نشانه های  وجود 
وجود فرد اهمال کار، گواه بر آن است که او می خواهد خود را از رنج اهمال کاری نجات دهد. اما تنها 

میل به ترک عادت و سرزنش کردن خود برای رهایی از چنگال آن کافی نیست. 
عدم اگاهی نسبت به مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر

گاهی و شناخت نسبت به مراتب و  از عللی که مردم نسبت به این دو فریضه اقدام نمی کنند نبود آ
شرایط است. زیرا این دو فریضه اگر به جای خود و با شرایط آن انجام نگیرد تأثیرات خوبی بر جای 
نخواهد گذاشت. بنابراین شناخت معروف و منکر اولین اقدام است و نیز باید بدانیم که امر به معروف و 

نهی از منکر چه جایگاه و اهمیتی در قرآن و روایات اهل بیت دارد. 
هر کاری را که دین و عقل نیکو بشناسند، معروف است. منکر نیز چیزی است که بر پایه نقل و عقل 
زشت و ناشناخته باشد، بنابراین همه ی واجبات و مستحبات معروف اند و امر به معروف،  فرمان دادن به 
دیگران در محور واجبات و مستحبات است و نهی از منکر،  بازداشتن دیگران از کارهایی است که نزد 

نقل و عقل ناپسند باشد و آن ها محرمات و مکروهات اند. 
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

از قرآن کریم حضرت  به نقل  از اصلی ترین ارزش های دینی است.  از منکر  به معروف و نهی  امر 
ختمی نبوت a در کتاب های تورات و انجیل به امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر معرفی شد. 
)اعراف: 157( و نیز لقمان به پسرش فرمود: ای پسرک من! نماز را به پا دار و به کار شایسته )که دین 
و خرد آن را به نیکی می شناسند( فرمان ده و از کار ناشایست نهی کن و بر مصیبت و رنجی که به تو 
رسیده شکیبا باشد )و بدان( که صبر و شکیبایی برخاسته از اراده ی جدی و تصمیم قاطع در کار ها است. 
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)لقمان: 17( این دو از مهم ترین وظایف مؤمنان و بارز ترین ویژگی جامعه ی اسالمی است، زیرا خدای 
متعال می فرماید: و باید از میان شما گروهی باشند که مردمی را به نیکی فرا می خوانند و آنان را به کار 
پسندیده وادارند و از کار زشت و نکوهیده نهی کنند )آل عمران: 104( شما بهترین امتید که به سود مردم 

در آمدید،  امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید … )آل عمران: 110( 
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در حدیث

الف( حجت خدا بر مردم: رسول خدا a فرمود:
 جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای احمد! اسالم ده بخش است و کسی که از این امور سهمی 
نداشته باشد زیان دیده است. ]…[ ششمین آن ها جهاد است که عزت می آورد و هفتمین آن ها 
امر به معروف است که نوعی وفاداری شمرده می شود و هشتمین آن ها نهی از منکر است که 

حجت خدا بر مردم به شمار می آید. )علل الشرایع، ص 249( 
ب( روش صالحان: امام باقر A می فرماید:

انبیاء و روش صالحان و فریضه ای بزرگ است که سایر  راه  از منکر  به معروف و نهی  امر   
واجبات به آن قوام می یابند راه ها امن می شوند، کسب و کارها حالل می گردند و حقوق مردم 

به آن ها بازگردانده می شود و زمین آباد می شود. )الکافی، ج 5،  ص 55( 
ج( نشان شیعیان: امام موسی کاظم A فرمود:

 رسول خدا a انگشتر را به انگشت دست راست خود می کرد و این نشان شیعیان ماست و 
با آن شناخته می شوند )و از دیگر نشانه های شیعیان ما( مراقبت بر اوقات نماز، دادن زکات،  

یاری برا دران و امر به معروف و نهی از منکر است. )علل الشرایع، ص 158( 
مراتب امر به معروف و نهی از منکر

این فریضه مراحل گوناگونی دارد که به تناسب مخاطب و مقتضای زمان و مکان تغییر می یابد و در 
احادیث معصومان به این مراحل عملی،  زبانی و قلبی اشاره شده است. رسول خداa فرمود:

 هر کس از شما منکری دید پس باید با دستش جلوی آن را بگیرد،  پس اگر نمی تواند با زبانش 
و اگر آن را هم نمی تواند با قلبش )از آن بیزار باشد(. )مستدرک الوسائل، ج 12، ص 192( 

کمترین حد نهی از منکر 
امیر مؤمنان A فرمود: کمترین حد نهی از منکر آن است که با مردم گناهکار با چهره ای در هم 
آیه ی  ابو بصیر می گوید درباره ی  اللئالی،  ج 3، ص 190(  کشیده و ترش رویی برخورد کنید. )عوالی 
مبارکه: »قوا انفسکم و اهلیکم« )تحریم: 6( یعنی خود و خانواده  ی خود را از آتش جهنم نگهدارید،  از 
امام صادق A پرسیدم: چگونه آنان را نگهدارم؟ آن حضرت فرمود: آن ها را به آنچه خدا به آن فرمان 
داده فرمان بده و از آنچه باز داشته باز نشان دار. اگر اطاعت کردند،  آنان را نگه داشتی و اگر نافرمانی 

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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کردند به وظیفه ی خود عمل کرده ای. )عوالی اللئالی،  ج3،  ص 191( 
اماکن  در  فرمود: حق مجالس )حضور   aاماکن: رسول خدا در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
نامحرمان  از  را  هایتان  چشم  فرمود:  چیست؟  مجالس  حق  شد:  عرض  آورید.  جای  به  را  عمومی( 
بپوشانید،  پاسخ سالم را بدهید،  نابینآیان را هدایت و امر به معروف و نهی از منکر کنید. )مکارم االخالق،  

ص 26( 
عدم آگاهی نسبت به آثار و پیامد های انجام و ترک امر به معروف و نهی از منکر

گاهی نسبت به آثار و پاداش امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیامد های ترک این دو تأثیر  علم و آ
و  آثار  به  است  این قسمت الزم  در  دارد  مردم  از طرف  بزرگ  فریضه ی  دو  این  انجام  در  زیادی  خیلی 
پاداش انجام امر به معروف و نهی از منکر آن در قرآن و روایات اشاره ای کوتاه داشته باشیم تا اهمیت و 

حساسیت این دو فریضه آشکار شود. 
آثار و پاداش امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

آیات زیادی در قرآن درباره امر به معروف و نهی از منکر دارد که به روشنی اهمیت آن را آشکار 
می سازد از ویژگی هایی که قرآن برای آمر به معروف و ناهی از منکر برشمرده است می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
الف( از زمره ی صالحان و مؤمنان بودن: به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان 
می دهند و از کار ناپسند باز می دارند و در انجام کارهای نیک شتاب می کنند و آنان از شایستگان اند. 

)آل عمران: 114( 
به راستی خدا از مؤمنان،  جان و مالشان را در برابر اینکه بهشت برای آنان باشد خریده است 
]...[ مؤمنان ]...[ مردم را به کار پسندیده فرا می خوانند و از کار ناپسند باز می دارند و در هر 
اینان را ای پیامبر، به بهشت و سعادتی بزرگ نوید ده. )توبه:  حال پاسدار مقررات الهی اند،  

آیات 111و112( 
ب( برخورداری از یاری خدا: قطعًا خدا کسانی را که او را یاری می دهند یاری خواهد کرد … همانان 
که اگر در زمین به ایشان قدرت دهیم )تا بتوانند روش زندگی اجتماعی خود را برگزینند … و( به آنچه 

شایسته است فرمان می دهند و…. )حج:  آیات 40 و 41( 
ج( برخورداری از رحمت الهی: مردان و زنان با ایمان بر یکدیگر والیت دارند،  از این رو یکدیگر را 
به کار شایسته فرمان می دهند و از کار ناپسند نهی می کنند و نماز را بر پا می دارند و زکات می پردازند و 
از خدا و پیامبرش اطاعت می کنند اینانند که به زودی خدا رحمت خود را شامل حالشان می کند و هیچ 
کس نمی تواند مانع آن شود چرا که خدا مقتدری شکست ناپذیر و کارهایش همه از روی حکمت است. 
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)توبه: 71( 
د( رستگاری: و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی فراخوانند و آنان را به کار پسندیده 

وادارند و از کار زشت و نکوهیده نهی کنند اینان اند که نیک بخت خواهند بود. )آل عمران: 104( 
آثار امر به معروف و نهی از منکر در روایات

آثار امر به معروف و نهی از منکر در روایت این گونه بیان شده است:
الف( داشتن دنیا و آخرت: امیر مؤمنان )علیه اسالم( فرمود: هر کس در او سه ویژگی باشد دنیا و 
آخرتش سامان است: کسی که امر به معروف کند و خود نیز به آن معروف عمل کند، نهی از منکر کند 
و خود نیز از آن نهی دوری جوید و از حدود الهی نگهبانی کند. )مستدرک الوسایل، ج 12، ص 206( 

ب( آرامش و امنیت اجتماعی: امام باقر A: به راستی که با امر به معروف و نهی از منکر راه ها 
امنیت می یابند،  کسب ها حالل می شوند، حقوق غضب شده باز گردانده می شود و زمین آباد می گردد و 

از دشمنان دادخواهی می شود و امور سامان می یابند. )الکافی، ج 5، صص 55. 56( 
به  امر  به فرزندش محمد حنیفه فرمود: فرزندم ….  A: در وصیتی  امام صادق  ج( عزتمندی: 
معروف کن تا از اهل معروف باشی و با صالحان مشهور شوی، زیرا تمامیت امور نزد خدای متعال به امر 

به معروف و نهی از منکر است. )تهذیب االحکام،  ج 6، ص 177( 
د( ورود به بهشت: بادیه نشینی نزد رسول خدا a آمد و عرض کرد: به کاری راهنماییم کن که 
ب آن داخل بهشت شوم. حضرت رسول اللهa فرمود: گرسنه را غذا بده،  تشنه را سیراب کن و امر به 

معروف و نهی از منکر انجام بده. )مستدرک الوسایل، ج 12، ص 184( 
نبود حمایت جمعی

جامعه از گروهی از مردم تشکیل شده است که با یکدیگر تعامل دارند و یک جامعه با توجه به تعداد 
افرادی که در آن وجود دارد می تواند کوچک یا بزرگ باشد و هرچه جامعه بزرگتر باشد افراد بیشتری 
در آن حضور دارند در نتیجه افراد دارای شخصیت های متفاوت و با انگیزه ها و اهداف مختلف بیشتر از 
یک جامعه کوچک وجود دارند که این ویژگی باعث می شود که توجه به انگیزه های آنان برای حمایت 
نکردن از یک کار تا حدی مشکل به نظر برسد ولی با در نظر گرفتن این تفاوت ها که در طرز فکر و رفتار 
هر فردی مشخص است. می توان این گونه نتیجه گرفت که اکثر این تفاوت ها در افراد مختلف مشترک 
هستند و نیز می توان این گونه به این سؤال که چرا یک جمعی از امر به معروف و نهی از منکر حمایت 
نمی کنند و به جای حمایت کردن ترجیح می دهند سکوت کنند، پاسخ داد: بعضًا در بسیاری از شرکت ها 
و مؤسسات چه دولتی و چه خصوصی این امر مشاهده شده است و هرجا که یک جمع و گروهی هستند 

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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خیلی به ندرت پیش می آید که همه هماهنگ با هم از کاری حمایت کنند زیرا هدف ها یکی نیستند و هر 
فردی جذب گروه و اجتماعی می شود که با آن ها هم فکر و هم عقیده و هم جهت باشد. این یک رنگی در 
جامعه ی ما که اکثریت آنان مسلمان هستند روز به روز در حال کم رنگ شدن است از جمله علت هایی 
که می شود بیان کرد این است کهپای بندی به تقوا و دستوارات دینی در جامعه ی ما کم شده است و مردم 
کمتر به قوانین دینی چه در حوزه ی فردی و اجتماعی مقید هستند و حفظ کردن منافع شخصی از جمله 
حفظ مقام و موقعیت و جایگاه فرد که ممکن است با نهی از منکر دچار تزلل شود و یا از دست دادن وجه 
و آبروی و دیگر نزد دیگران عزیز و محبوب نبودن و نیز خسارات مادی و معنوی بسیاری که امر یا نهی 
گاه بودن با  ما می تواند به ما وارد سازد ولی با تمام این حرف ها باید گفت اگر این کار از روی دل سوزی و آ
تکنیک های روان شناسی و حفظ عزت و شخصیت طرف مقابل انجام بگیرد،  خطرات احتمالی آن بسیار 
کاهش پیدا می کند و اگر اتفاق نا خوشایندی هم پیش بیاید با توکل به خداوند قابل رفع است و خداند 
کسی را که برای اطاعت فرمان خویش قیام کند یاری می کند و لزومًا نباید از خود توقع داشته باشیم که 
هر کاری را بدون عیب و نقص انجام دهیم و به این خاطر دو امر واجب را ترک کنیم و از هرکس به قدر 

توانایی او انتظار می رود نه بیشتر. 
گرایش به گناه در انسان

چرا جامعه ای میل به گناه پیدا می کند؟ چرا مردم گرایش پیدا می کنند تا گناهان علنی و آشکاری 
دروغ  باشند،   داشته  فروشی  کم  و  فروشی  گران  کنند،  رباخواری  یا  شوند  حجاب  بی  و  باشند  داشته 
بگویند،  بی عفت و بی حیایی پیشه کنند، بر کارهای زشت خود سرپوش نگذارند و حتی به ترویج و 

تشویق یک دیگر بپردازند و هر کسی بکوشد تا از دیگری در این امور پیشی بگیرد؟ 
فسق، پرده دری آشکار از گناه و زشتی

یکی از اصطالحًات قرآنی فسق است. فاسق کسی است که میل به گناه داشته و آن را علنی می سازد 
و آشکار برخورد می کند. 

هرزگی،   روی  از  رفتار  بداخالق،   فاجر،   هرزه،   نابکار،  چون  واژگانی  فاسق  برای  فارسی  زبان  در 
فاسد،  ناپسندکار، شهوانی،  شهوت انگیز،  رفتار ناشی از هرزگی،  شهوت پرست، خطاکار و مانند آن به 

کار می رود تا این معنا و مفهوم فسق و فاسق به فارسی زبان منتقل شود. 
فسق در زبان عربی، در اصل به معنای »خروج هسته خرمای تازه از پوست خود« است. فسقت 
به خارج  آن  درون  از  می کند،  هسته  نخل سقوط  از شاخه درخت  که رطب  می دهد  زمانی رخ  النواه،  
می پرد. البته برخی گفته اند که فسق به معنای برآمدن پوست خرماست؛ برخی از خرما ها به طوری است 



463

که پوست از گوشت آن بر می آید و به سادگی پوست از گوشت جدا می شود و ارتباط خود را با خرما از 
دست می دهد یا به تار مویی به آن متصل است. کسی که فاسق است این گونه پرده دری می کند و یا هسته 

از گوشت بر می آید یا پوست از گوشت. 
به سبب آن است که همانند خرما پوست خویش را می اندازد  به شخصی فاسق می گویند  این که 
و باطن زشت خویش را آشکار می کند؛ پس به تمام کسانی که لباس طاعت پروردگار را از تن درآورده 
به  بندگی خارج شده اند فاسق گفته شده است. در حقیقت همان گونه که هسته خرما  از راه و رسم  و 
هنگام بیرون آمدن، آن قشر شیرین و مفید و مغذی را رها می سازد،  آن ها نیز با اعمال خود تمام ارزش و 
شخصیت خویش را از دست می دهند؛ یا اینکه همانند خرمایی است که پوست و جامه و پوشش خود را 
رها کرده و گوشت عریان و لخت خود را آشکار می کند به طوری که هر حشره ای به سادگی به آن گوشت 

دسترسی پیدا کرده و خاک و کثافت بر آن می نشیند. 
پس این واژه درباره انسان،  در حقیقت بیانگر خروج گناه کار از مدار اطاعت و بندگی خدا است که با 
گناه خود را حریم و حصار فرمان الهی را بیرون آورده و در نتیجه بدون قلعه و حفاظ مانده است. کسی 
که چون خرما پرده دری می کند و پوست خودش را از دست می دهد، بی جامه و لباسی است که بر اساس 

آموزه های قرآنی هم عامل حفظ و نگه داری است و هم موجب زیبایی. )اعراف: 26( 
آیات قرآنی،  تقوا همانند جامه ای است که انسان بر تن می کند و موجبات حفظ و نگه  بر اساس 
یبایی و آراستن خویش را فراهم می آورد. پس پرده دری موجب  داری خود،  پوشیدن زشتی ها و بدی ها و ز

می شود تا همه این ها را از دست دهد. )اعراف: 26( 
پس اگر بخواهیم برای واژه معادلی ارائه دهیم شاید بتوان گفت که پرده دری بهترین واژه در زبان 
فارسی است؛ زیرا این معنا همانند افتادن پوست خرما و کنار رفتن پرده ای است که بر آن افتاده است. 
پرده دری روا می دارد و زشتی های  به اصول اخالقی و قانونی  بنابراین کسی که فسق می ورزد نسبت 

اعمال خویش را بی هیچ پوششی،  آشکار می سازد. 
در اصطالح قرآنی فسق به معنای خروج از اطاعت،  دین، استقامت و راه مستقیم الهی به کار رفته 
از دین و  استقامت و راستین خویش و خروج  رفتار ضد  با  است. پس شخص فاسق کسی است که 

اطاعت خدا،  چهره زشت معصیت و تباهکاری خویش را آشکار می کند. 
به عنوان نمونه فسق در کتب لغت و فرهنگ های عربی و قرآنی این گونه معنا شده است: فسق به 
معنای میل به گناه )ترتیب کتاب العین،  ج 3، ص 1396(، عصیان، ترک امر خدا و خروج از طریق حق 
)لسان العرب،  ج 10،  ص 262 – 263( و خروج از محدوده شرع است و نوعًا فاسق بر کسی اطالق می 
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شود که ملتزم و مقّر به حکم شرع باشد و خالف آن عمل کند. )مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 636( 
از تعریفی که راغب به دست داده می توان دریافت که فاسق در حوزه رفتار مسلمانان سست ایمان 
آن عمل  بر خالف  اعتقاد دارند ولی  اموری  به  افراد و جامعه ای  این معنا که  به  بروز و ظهورمی کند؛ 
می کنند. پس رفتار کافران و مشرکان را نمی توان رفتار فاسقانه دانست؛ زیرا آنان اگر رفتاری زشت و بد 
انجام می دهند بر اساس اعتقاد خودشان است؛ اما کسی که مسلمان است و برخالف اعتقاد خود رفتار 
می کند و به نا بهنجاری و زشت کاری و گناه به طور علنی و آشکار می پردازد در حقیقت چون خرمایی 

است که پوست و جامه تقوایی خود را کنار انداخته است. 
چرایی فسق و پرده دری مسلمان

چرا یک مسلمان با آن که اعتقاد به قیامت و حقانیت دین و آموزه های آن برای رسیدن به سعادت 
ابدی و رهایی از خشم و دوزخ الهی دارد، باز مرتکب فسق می شود و جامه تقوا را از تن بیرون می کند و 

رفتارهای زشت و نابهنجار علنی و آشکاری را در پیش می گیرد؟ 
قرآن در پاسخ به این پرسش با بیان علل و عواملی روشن می کند که فسق مسلمانان به سبب اموری 
است که بدان گرفتار هستند یا می شوند؛ یعنی برخی از امور است که مسلمانان را به جای پیشه کردن تقوا 

به فسق سوق می دهد و آنان را دچار آن می کند. 
مهم ترین علل و عوامل پرده دری مسلمانان اموری زیر هستند:

1. رفاه: رفاه طلبی و سرمستی از امکانات و برخورداری بیش از اندازه از رفاه و آسایش در زندگی 
دنیوی،  زمینه فسق ساز است. بسیاری از کسانی که در جامعه نا بهنجاری را دامن می زنند و بی حجاب و 
بد حجاب و پرده دری می کنند و یا کار های زشت دیگری را به طور علنی و آشکار انجام می دهند از قشر 
رفاه زده و متنعم هستند. با نگاهی گذرا به جامعه رفاه زده می توان دریافت که مرفهان بی درد هستند که 
جامعه را به سمت و سوی پرده دری و فسق سوق می دهند و به تشویق و ترغیب دیگران به بی حیایی و 

پرده دری می پردازند. 
2. قضاوت ناحق: از دیگر علل و عواملی که موجب فسق و پرده دری می شود، قضاوت ناحق و 
نادرست در حق دیگران یا مسائل اجتماعی است. کسانی که بر اساس عقل و شرع حکم نمی کنند و بر 
اساس سنت ها و رسوم به داوری می پردازند، احکام ناحق را صادر می کنند. این افراد حتی ممکن است 
که از اهل کتاب یا اهل اسالم باشند ولی به جای اسالم و کتاب های وحیانی به منابع دیگری مراجعه 
کرده و بر اساس آن قضاوت می کنند. این گونه است که دچار فسق شده و مسیر نابهنجاری را می پیماند 

و جامه تقوا را از تن بیرون می آورند و پرده دری می کنند. )مائده: 74( 
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از  3. فراموشی خداوند: بر اساس آموزه های قرآنی نیسان و فراموشی خدا،  مایه فسق و انحراف 
حق است. کسی که خدا را فراموش کند دچار پرده دری و فسق می شود. اینکه منافقان گرفتار فسق 
می شوند از آن روست که خدا را فراموش کرده و او را در زندگی و سبک و شیوه زیست خود در دنیا ندیده 
می گیرند. )توبه: 67( پس کسانی که گرفتار فسق می شوند چه از منافقان یا غیر آنان کسانی هستند که 

دچار فراموشی و نسیان خدا در زندگی هستند. 
4. کفران نعمت: یکی از مهم ترین علل و عوامل فسق در جامعه کفران نعمت به ویژه نعمت والیت 
و حکومت و حاکمیت مؤمنان است. خداوند به صراحت در آیه 55 سوره نور می فرماید کفران حاکمّیت 
مؤمنان،  برخاسته از روحیه فسق و تبهکاری است و از همین روست که ارتباط تنگاتنگی میان کفران 
نعمت والیت و فسق وجود دارد. در جامعه امروز اسالمی وقتی به فاسقان نگاه می شود کسانی هستند 
که دل به حکومت و حاکمیت اغیار داشته و از حکومت و حاکمیت مؤمنان ناخرسند بوده و کارهایی 
می کنند که این حکومت یا تضعیف و از میان برود. جامعه امروز اسالمی دچار نوعی کفران نعمت از 
نوعی کفران حاکمیت ایمان و مؤمنان است. از این روست که فسق و فجور در آن از سوی برخی دامن 

زده می شود. 
5. مخالف با اسالم: از دیگر علل و عوامل رواج و گسترش فسق در جامعه،  گرایش به مکاتب و 
آئین هایی چون لیبرالیسم و سوسیالیسم و مانند آن است. کسانی که دل در گرو مکتب سکوالر دارند،  
با هرگونه حاکمیت و حکومت اسالمی و رهبری مؤمنان مخالف می ورزند. از این روست که فسق را در 
جامعه گسترش می دهند تا به اهداف خود برسند. کسانی که به مخالفت با اسالم می پردازند، نمی خواهند 
تا احکام و آئین های اسالمی و ارزش ها و هنجارهای آن نهادینه شود. خداوند در آیات 4 و 5 سره حشر 
می فرماید: جبهه گیری در برابر اسالم و مخالفت با خدا و رسول a، عامل فسق آدمی است. از آیات 
49 تا 53 سوره توبه و 21 تا 25 سوره مائده نیز بر می آید که تخلف از رهبری و فرمان های والیت چگونه 
زمینه و بسترساز فسق در افراد جامعه می شود و آنان را اندک اندک از مسیر هدایت و صراط مستقیم 

دور می سازد. 
پیمان شکنی  و  در جامعه،  عهدشکنی  برخی  از سوی  پرده دری  دیگر عوامل  از  6. عهد شکنی: 
است. خداوند در آیات 26 و 27 و 99 و 100 سوره بقره و 81 و 82 سوره آل عمران و 102 سوره اعراف 
آنان معرفی می کند. کسانی که حتی  و نیز آیه 8 سوره توبه عهد شکنی افراد را مایه فسق و تبهکاری 
عمل  التزامات خویش  و  تعهدات  برخالف  و  نیستند  پای بند  وفاداری  ابتدایی چون  اخالقی  اصول  به 
می کنند،  گرایش به پرده دری و فسق و فجور دارند. از این روست که خداوند این افراد را در جرگه پرده 
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دران و فاسقان یاد می کند. 
7. ضرررسانی به دیگران: از دیگر علل و عواملی که موجب فسق و فجور می شود،  عدم مراعات 
حقوق دیگران و ضرررسانی به آنان است. این افراد اگر به عنوان نویسنده قرارداد و وصیت یا شاهد و 
گواه این امور قرار گیرند،  بر اساس حق نمی نویسند و شهادت و گواهی نمی دهند. این گونه است که به 
دیگران ضرر و زیان می رساند بی آن که حتی گاه خودشان نیز سودی نبرند. چنین افراد گرایش به پرده 

دری و فسق و تبهکاری دارند. )بقره: 282( 
8. تضییع حقوق: تضییع حقوق دیگران،  از عوامل فسق و تبهکاری است که آیه 282 سوره بقره به 
آن اشاره دارد. در حقیقت بسیاری از مشکالت جامعه و پرده دری ها و نا بهنجاری های علنی ریشه در 
تضییع حقوق دیگران دارد. به عنوان نمونه بسیاری از مردم بی توجه به حقوق دیگران صدای ابزارهای 
آلوده  زباله ها  و  اشغال  با  را  برزن  و  دیگران کوچه  به حقوق  توجه  بی  یا  و  بلند می کنند  را  صوتی خود 

می سازنند. 
9. دنیا طلبی: شکی نیست که دنیا طلبی انسان را از آخرت گرایی باز می دارد و زمینه هرگونه فسق و 
تبهکاری و فجور را فراهم می آورد؛ زیرا برای این افراد دنیا اصالت دارد و هیچ گرایشی به آخرت ندارند و 
اگر هم باشد به عنوان یک هدف دست چندم مطرح است. خداوند در آیه 20 سوره احقاف دلبستگی به 
دنیا را از عوامل تمایل انسان به فسق و پرده دری معرفی می کند. خداوند هم چنین در آیه 24 سوره توبه 
می فرماید دنیا طلبی و ترجیح تعّلقات ماّدی بر محّبت خدا و رسولa، زمینه فسق و دوری از حق در 

بسیاری از مردم می شود. 
10. بدعت: از دیگر عوامل انحراف از صراط حق و دین و گرایش و میل به فسق و گناه و تبهکاری 
و پرده دری باید به بدعت اشاره کرد؛ بدعت به معنای نسبت دادن چیزی به دین در حالی که جزء احکام 
دین نیست. به عنوان نمونه رهبانیت در مسیحیت موجب شد تا کشیشان و راهبان و راهبه ها به عنوان 
ترسایی نه تنها از خدا و دین دور شوند، بلکه گرفتار فسق و فجوری چون زنا و لواط و مساحقه شوند. 
به شدت  آزاری در میان کشیشان مسیحی  تهدید می کند و کودک  را  اکنون جامعه کاتولیک  امری که 
رواج دارد و گزارش های وحشتناکی به میزان یک از هزار در این زمینه منتشر شده است. )حدید: 25( 

11. انحراف جنسی: انحرافات جنسی،  عامل فسق و تبهکاری است. )انبیا: 74( اگر مرد و زنی 
گرفتار انحراف جنسی شود در فرآیندی چنان به فسق و فجور گرفتار می شود که نه تنها خود را به تباهی 

می کشاند بلکه غیر از فساد مفسد نیز می شود و جامعه را به تباهی سوق می دهد. 
در  یا  می کنند  سکوت  آن  برابر  در  ولی  نیستند،   منکر  اهل  خود  که  کسانی  منکرات:  ترویج   .12
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رسانه های به ترویج آن مشغول می شوند در فرآیندی خود نیز گرفتار فسق و پرده دری می شوند. به این 
معنا که نخست ممکن است که در برابر منکرات سکوت کنند، ولی پس از آن در زبان به ترویج آن مانند 
بی حجابی و بدحجابی می پردازند و در نهایت خود و خانواده  ایشان گرفتار فسق و پرده دری عملی و 

علنی می شوند. )توبه: 67( 
این ها تنها گوشه ای از علل و عواملی است که قرآن به عنوان علل و عوامل فسق و پرده دری بیان 
کرده است. همین نمونه ها و مصادیق به خوبی روشن می سازد که چگونه اموری ساده گام به گام انسان 

را به بی پروایی و پرده دری سوق می دهد. 
پیامد های ترک امر به معروف و نهی از منکر

یانباری در پی دارد که فرد و جامعه از آن ها در امان  ترک این مسئولیت دینی و اجتماعی پیامدهای ز
نخواهند ماند. برخی از آن ها به قرار زیر است:

1. زوال برکات:
 رسول خدا a فرمود: مردم تا هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و همدیگر را 
احسان و نیکوکاری و تقوا یاری می کنند، پیوسته در خیر و خوبی اند،  پس هرگاه چنین نباشند،  

خیر و برکت از آن ها برداشته می شود. )تنبیه و نزه ه النظر،  ج 1، ص 105( 
2. سلطه ی نا هالن و نداشتن دادرس:

 رسول خدا در بخش دیگر این حدیث فرمود: اگر مردم امر به معروف و نهی از منکر را ترک 
کنند بعضی از آن ها )نا اهالن ستمگر( بر بعضی دیگر سلطه می یابند و یاوری در زمین و در 

آسمان ندارند. )تهذیب االحکام،  ج 6، ص 181( 
3. عدم قبولی دعا:

 امام کاظم A فرمود: یا امر به معروف و نهی از منکر می کنید یا خدای متعال بدانتان را 
برشی مسلط می کند،  آنگاه صالحانتان دعا می کنند مستجاب نمی شود. به همین مضمون از 

امام باقر A نیز نقل شده است. )عوالی الئالی، ج 3، ص 19( 
4. مرده در میان زندگان: 

امیر مؤمنان A فرمود: هر کس با قلب، زبان و دست خود نهی از منکر را ترک کند، مرده ای 
در میان زنده ها است. )الکافی، ج 2، ص 374( 

5. دشمنی با خدا: 
امام صادق A فرمود: اگر کسی کار ناپسندی را ببیند و با داشتن توانایی از آن مانع نشود، 
دوست داشته که خدا را نافرمانی شود و هر کسی دوست داشته باشد که )از فرمان( خدا سر 
پیچی شود به یقین دشمنی با خدا را آشکار ساخته است. )تهذیب االحکام،  ج 6، ص 181( 

6. روا شمردن گناه:

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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رسول خدا a فرمود: هر گاه امر به معروف اندک باشد به حریم تجاوز شود. )الکافی، ج 
5، ص 108( 

7. شریک شدن در گناه گناهکاران: سکوت و بی تفاوتی در برابر ارتکاب گناه و ترک واجبات، در 
منطق دین به معنای رضایت به این رفتار زشت تلقی موجب سهیم شدن در کیفر گناه آن می شود. امام 

صادق A می فرماید:
)ارشاد  او شریک است.  گناه  نمی کند. در  نهی  را  او  و  دارد  اهل معصیتی  هر کس همسایه 

القلوب، ص 39( 
را  شنبه  روز  که حرمت  می شود  یادآور  را  یهود  از  قومی  ماجرای  قرآن  در قصه »اصحاب سبت« 
رعایت نکردند. مؤمنانی که در این طغیان شرکت نکردند،  دو گروه بودند: گروهی ضمن دوری از ارتکاب 
گناه حرکت شکنی، دیگران را نیز نهی می کردند و گروه دیگری که فقط خود مرتکب گناه نمی شوند و در 
مقابل عمل طغیانگرانه دیگران سکوت پیشه ساختند. وقتی عذاب نازل شد،  گروه تارک نهی از منکر 

را نیز فرا گرفت: 
باز  بدی  از  که  را  کسانی  کردند،   فراموش  بود  داده شده  آنان  به  که  اندرزی  که  هنگامی  پس 
می داشتند نجات دادیم و ستمگران را به خاطر نافرمانی و گناهی که مرتکب شدند به عذابی 

سخت گرفتیم )اعراف: 165( 
از امام باقر A نیز نقل شده است که خداوند به حضرت شعیب A وحی فرمود:

 یکصد هزار نفر از قوم تو را عذاب می کنم که چهل هزار نفر آنان معصیت کار و شصت هزار 
نفر بقیه نیکوکارند. شعیب A عرض کرد: خدایا،  این عده )چهل هزار نفر( از اشرارند و 
با اهل معصیت سازشکاری  آنان  )مستحق عقوبت( اما گناه نیکان چیست؟ خداوند فرمود: 

کردند و به خاطر غضب من،  غضب نکردند. )تفسیر صافی،  فیض کاشانی،  ج1،  ص 287( 
8. محروم شدن از درجات عالی اخروی: مؤمنانی که از انجام این دو وظیفه ی در شرایط مقتضی 
شانه خالی می کنند، روز قیامت به کیفر ترک این وظیفه از رسیدن به درجات عالی محروم می مانند. امام 

علی A می فرماید:
 فساد ظاهر شده است، اما انکار کننده و تغییر دهنده گناه و منع کننده ای برای آن نیست. آیا 
این گونه می خواهید در بهشت قدس الهی مسکن گزیدند و مجاور باشید. از عزیزترین اولیای 
بدون  و  نمی خورد  فریب  بهشت  به  افراد  وارد کردن  در  دور است! خداوند  بسیار  گردید؟  او 

طاعت نمی توان به رضای خدا دست یافت. )نهج البالغه، خطبه ی 129( 
9. تسلط اشرار: امام رضا A می فرماید:

باید امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید وگرنه اشرار شما بر شما مسلط می شوند و پس 
از آن نیکان دعا می کنند،  اما دعای آن ها مستحاب نمی شود. در این روایت برای ترک امر به 
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معروف و نهی از منکر دو اثر مذکر شده است:
الف( باگذشت زمان، افراد شرور و فاسد زمام امور را به دست می گیرند پس عاملی که می تواند 

از تسلط و حاکمیت افراد تبهکار جلوگیری کند امر به معروف و نهی از منکر است. 
ب( با حاکمیت اشرار،  دعای خوبان نیز اثری نخواهد داشت البته برخی معنای لطیف تری 
برای قسمت آخر ذکر کرده اند و آن اینکه وقتی مردم امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند 
آن قدر پست می شوند و هیبت و عزت و کرامتشان از بین می رود که وقتی به درگاه ظالمان 
می روند،  هر چه ندا می کنند به آن ها اعتنایی نمی شود و کسی برای حرف آن ها ارزشی قائل 

نیست. )حماسه حسینی،  ج 2، ص 45( 
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی عموم مسلمانان و به ویژه کسانی است که دغدغه دین 
دارند و می خواهند فضای حاکم بر جامعه،  همواره فضایی دینی و اسالاست. آنان باید با شناخت درست 
معروف ها و منکر ها و دیگر افراد را به انجام معروفها و ترک منکرات فراخوانند و مبادا با اهمال و سستی 
از این دو جواب دینی دست بردارند! شرط »احتمال تأثیر« نیز که از شرایط وجوب آن به شمار می رود 
مربوط به امر و نهی در امور جزئی و کوچک است و گرنه درباره ی کارهای اساسی و مهم جامعه که 
اساس اسالم بر آن ها متوقف است،  جای هیچ گونه مالحظه ای نیست و باید حتی با بذل جان و مال در 

راه انجام آن ها اصرار ورزید. اما خمینی v درباره ی اهتمام به این دو واجب می فرماید: 
این دو از واالترین و شریف ترین واجبات هستند و به وسیله ی اینها واجبات بر پا می شود و 
وجوب اینها از ضروریات دین است و منکر آن در صورت توجه به الزمه و ملزم شدن به آن از 
کفار است … و از حضرت رضا A نقل شده است که رسول خدا )بارها( می فرمود: وقتی 
امت من امر به معروف و نهی از منکر را واگذارند،  پس باید با خدا اعالن جنگ نمایند. )تحریر 

الوسیلة،  ج 1، ص 424( 

بحث و نتیجه گیری 
امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن چه از نظر 
عقل یا شرع اسالم خوب در نظر گرفته می شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی 
فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آن چه به از نظر عقل یا شرع اسالم بد در نظر گرفته می شود. نقش 
هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسئولیت های اجتماعی داشته باشد، 

ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. 
یکی از راه هایی که ضامن اجرای احکام دینی است،  عمومی شدن امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه است. در فرهنگ اسالم،  افراد جامعه همانند سرنشینان یک کشتی هستند. چنان چه یکی از 

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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آن ها بخواهد دیواره کشتی را سوراخ کند،  همگی وظیفه دارند که مانع او شوند وگرنه همه آن ها غرق 
خواهند شد. 

برخی به اشتباه امر به معروف و نهی از منکر را موجب سلب آزادی افراد و دخالت در امور شخصی 
دیگران،  یا عامل ایجاد اعمال خشونت آمیز می دانند. حال آن که فلسفه امر به معروف و نهی از منکر،  
احیاء احکام الهی،  کنترل جامعه و جلوگیری از هرج و مرج است. اگر امر به معروف و نهی از منکر با 
شرایط تعیین شده در احکام دینی به اجرا در آید،  هیچ گاه با آزادی های فردی و سلب امنیت افراد منافات 

نخواهد داشت. 
دین اسالم که سعادت بشر را عهده دار است، احکام زندگی اجتماعی او را نیز در نظرگرفته است 
و گاه به احکام اجتماعی بیشتر از احکام فردی توجه کرده است. اسالم بر این نکته نیز تأکید دارد که 
سالمت فرد از سالمت جامعه جدا نیست. بنابراین،  با طرح نظارت عمومی،  یا امر به معروف و نهی از 
منکر،  امید به آینده ای درخشان و به دور از فساد را در دل ها می پروراند و ترک این دو امر مهم را موجب 

گرفتاری مردم می داند. 
امر به معروف و نهی از منکر همچون خون در پیکره دین جریان دارد و ضامن حیات اسالم است. 
خیزش و قیام مصلحان در جامعه  اسالمی نیز، بازتابی از عمل به این فریضه است و اگر مصلحان بزرگی 
همچون امام حسین A نمی بودند، ارزش های انسانی و الهی از بین رفته و اسالم قرن ها پیش توسط 
تبهکاران دفن شده بود،  انقالب اسالمی ایران،  خود یکی از ثمرات و نتایج با ارزش این اصل در جنبه های 
سیاسی و حکومتی است که توسط مصلح بزرگ، امام خمینی v رهبری شده و به پیروزی رسید و هم 

اکنون به زعامت رهبر معظم انقالب اسالمی به راه خود ادامه می دهد. 

پیشنهادها
در کنار همه عوامل فردی و اجتماعی که در زمینه مهجور ماندن امر به معروف و نهی از منکر بیان 
کردیم الزم است به این نکته نیز اشاره کنیم که از عواملی که می تواند ما را یاری کند یک جمع یا گروه 
زیادی را در جهت خاصی هدایت کنیم رسانه ها هستند زیرا این رسانه ها وسایل ارتباط اجتماعی هستند 
گاهانه از آن ها یک عده کثیری از افراد را تحت یک بینش و طرز فکر واحد  که می شود با استفاده درست آ
درآورد و تلویزیون به عنوان یک رسانه ی پر بیننده که در دسترس همه ی مردم قرار دارد نقش خیلی مهمی 
را در این زمینه ایفا می کند. مسئولین می توانند از آن برای رسیدن به اهداف فرهنگی از جمله ترویج امر 
به معروف و نهی از منکر استفاده کنند. ما برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر را ترویج کنیم و از 
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حمایت اکثر مردم در این باره بهره ببریم نیاز داریم که مردم را در این کار با خود همراه کنیم زیرا وقتی که 
مردم از کاری حمایت کنند این حمایت یک قدرت بسیار زیادی ایجاد می کند و خیلی راحت تر می توان 
با این قدرت به اهداف اسالمی در یک جامعه ی دینی دست یافت. برای این کار الزم است اول به مردم 
گاهی داد و همانطور که در قسمت های قبل بیان شد از آثار و پیامدهای اجرا شدن و اجرا نشدن این دو  آ
فریضه مهم اجتماعی یاد کرد و در گام بعدی برنامه هایی ساخته شود در قالب )سریال،  فیلم،  نماهنگ 
و…( با مضمون معروف ها و منکرها و شناسایی آن ها و شناساندن آن ها به مردم از جمله نکاتی که باید 
به عنوان  از جمله نهضت عاشورا است که  تاریخی  از واقعیت های  این راه در نظر گرفت. استفاده  در 
مهمترین منبع برای الهام گیری در ساخت برنامه هایی با مضمون امر به معروف و نهی از منکر یکی دیگر 
از راه ه هایی است که می توان از آن برای ترویج این دو فریضه استفاده کرد. ان شاء الله مسئولین در این 
زمینه اقدامات و توجهات الزم را بفرمایند. در انتهای این مقاله باید بگوییم که ما تا خودمان نخواهیم 
تغییر نمی کنیم و اگر می خواهیم در زمینه امر به معروف و نهی از منکر موفق عمل کنیم باید ابتدا از تغییر 
خودمان شروع کنیم و راه کارهایی که در این نوشته ارائه شده تنها با عمل کردن تأثیر خود را شان خواهد 

داد. ان شاء الله که با توکل بر خداوند و همت باال به این مهم دست خواهیم یافت. 

عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع...
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 ابن منظور،  محمد بن مکرم )1411 هـ ق( لسان العرب،  بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع
 جوادی آملی،  عبدالله )1394( مفاتیح الحیاة،  قم: مرکز نشر اسراء  

 حرانی،  ابی محمدالحسن )1384( تحف العقول،  قم: انتشارات طلیعه نور 
 حلوانی، ابوعبدالله )1386( نزه ه الناظر و تنبیه الخاطر،  مترجم: عبدالهادی مسعودی،  قم: انتشارات دارالحدیث 

 خادمی،  حسین )1392( واجب فراموش شده، تهران: نشر خیزش نو  
 خمینی،  سید روح الله )1385( تحریر الوسیلة،  قم: دفتر انتشارات اسالمی  
 دیلمی،  حسن بن محمد )1395( ارشاد القلوب، قم: انتشارات دارالحدیث 

مرتضوی،   نشر  تهران:  خسروی،   غالمرضا  مترجم:  قرآن،  الفاظ  مفردات   )1388( حسین  اصفهانی،  زاغب   
صدوق،  شیخ محمد )1390( علل الشرایع، قم: نشر اندیشه هادی  

 طبرسی،  حسن بن فضل )1390( مکارم االخالق،  قم: نشر صبح پیروزی 
 طوسی،  ابی جعفر )1386( تهذیب االحکام،  قم: انتشارات نور وحی  

 کلینی،  محمد بن یعقوب )1387( الکافی، تهران: دارالکتب االسالمیة 
 متقی هندی، عالء الدین علی بن حسام )1364 هـ ق( کنز العمال،  حیدر آباد: دائره المعارف العثمانیه

 مجلسی،  محمد باقر )1387( بحاراالنوار،  تهران: دارالکتب االسالمیة 
 مطهری،  مرتضی )1395( حماسه حسینی،  تهران: انتشارات صدرا  

 مفید،  محمد بن محمد )1384( االرشاد،  قم: انتشارات محبین  
 نراقی،  احمد )1387( معراج السعاده،  مشهد: انتشارات هاتف  

 نوری،  حسین بن محمد تقی )1392( خاتمه مستدرک الوسائل، قم: دفتر انتشارات اسالمی  



ستیز با ستم های حکومتی برجسته ترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر
محمدجوادعنایتی راد1

چکیده
از برجسته ترین مظاهر نهی از منکر،  مقابله با ستم حاکمان وصاحبان زور وقدرت 
 A مشهود است. این مواجهه تا زمان امام حسین b است واین امر درسیره امامان
درشکل کشیدن شمشیروجنگ نمود داشته است و از زمان امام سجاد A به بعد که 
b در  اوضاع اجتماعی وسیاسی به گونه های متفاوت تغییر یافت رویارویی امامان 
مقابله با خلفا وحاکمان از طریق جنگ نرم تحقق یافت. نمونه های ازسیره امامان در 

هردوسطح ذکرشده است.

واژه های کلیدی
امر به معروف،  نهی از منکر، جهاد،  ظلم،  حکومت،  سیره امامان.

مقدمه
از برجسته ترین نمونه ها ومصادیق امر به معروف و نهی از منکر مبارزه ومقابله مستقیم یا غیر مستقیم 
با ستم ستمگران است وحکومت های جور ازناحیه خود علیه مردم از این اصل سوء استفاده نموده ومی 
نمایند وبه نام امر به معروف و نهی از منکرمقاصد خود را تحکیم می کنند در حالی که روی برجسته دیگر 

این قانون مبارزه با ظلم وجور حاکمان است جستار پیش روکاوشی است دراثبات این ادعا.

Enayati-m@um.ac.ir 1. استادیاردانشکده الهیات فردوسی؛
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اهمیت امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر ازمهمترین دستورات خردمندان ودین در حفظ وپاسداشت واحترام به 
قوانین جامعه است در هر جامعه ایی اگر هنجارشکنان آن جامعه مورد امر و نهی عمومی توده مردم قرار 
نگیرند ناهنجاری ها در آن جامعه گسترش می یابد وصالبت آن را به تدریج از بین می برد ازاین رو هنجارها 

واستمرارآن ونابودی ناهنجارها در گرو قوت وضعف این امر است لذا علی A می فرماید:
َها  ْعَماُل  اْلِبرِّ ُکلُّ

َ
تمام کارهای نیک در برابر امر به معروف و نهی از منکرناچیز است فرمود:َما أ

ی)نهج  ْهِی َعْن اْلُمْنَکِر ِإالَّ َکَنْفَثٍه ِفی َبْحٍر ُلجِّ ْمِر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ
َ
ِه ِعْنَد اأْل َو اْلِجَهاُد ِفی َسِبیِل اللَّ

به  امر  با  مقایسه  در  راه خدا،  در  و جهاد  نیک  کارهای  البالغه، ص485، ق 374( همه ی 
معروف و نهی از منکر،  مانند دمیدن در دریای پهناور است.

معنای ظلم
در  اینان  نزد  ظلم  کاربرد  موارد  وبیشتر  است  مردم  توده  نزد  روشن  ازمفاهیم  عربی(  )مصدر  ظلم 
مصادیق آن است ودرعلم لغت ظلم به وضع شیء در غیر موضع خود،  معنا کرده اند. صاحب قاموس 

قرآن می نویسد: 
ظلم: بضم )ظ( ستم. اصل آن بمعنی ناقص کردن حق و یا گذاشتن شی ء در غیر موضع خویش 
از  را داد و  باغ میوه ی خود  َشْیئًا« )کهف: 33( هر دو  ِمْنُه  َتْظِلْم  َلْم  َو  ُکَلٰها 

ُ
أ آَتْت  َتْیِن  اْلَجنَّ است »ِکْلَتا 

آن چیزی کم نکرد. طبرسی ذیل آیه 35 بقره فرموده: اصل ظلم کم کردن حق است خدا فرموده »ِکْلَتا 
ُکَلٰها َو َلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْیئًا« یعنی ناقص نکرد و بقولی اصل آن وضع شی ء در غیر موضعش 

ُ
َتْیِن آَتْت أ اْلَجنَّ

است »من اشبه اباه فما ظلم« هر که بپدرش شبیه باشد شباهت را در غیر محلش نگذاشته آنگاه فرموده: 
هر دو معنی مّطرد و معمول است. در صحاح و قاموس آمده: »الّظلم وضع الّشی ء فی غیر موضعه«. در 

نهایه گفته: »اصل الّظلم الجور و مجاوزه الحّد«. راغب گوید: 
الّظلم عند اهل الّلغه و کثیر من العلماء وضع الّشی ء فی غیر موضعه ]...[ الّظلم یقال 

فی مجاوزه الحّق ]...[. 
مأل این معانی یکی است در قرآن مجید بهر سه معنی آمده است )قاموس قرآن؛ ج 4، ص 270( 

یاء و النور و اآلخر  ابن فارس می نویسدالظاء و الالم و المیم أصالِن صحیحان، أحدهما خالُف الضِّ
یًا. ظا و الم و میم دارای دو اصل صحیح و دو معنی اصلی است: 1- تاریکی  ی ء غیَر موضعه تعدِّ َوْضع الشَّ

و سیاهی 2- چیزی را از ستم در غیر موضوع خود نهادن. )معجم مقائیس اللغه؛ ج 3،  ص 468( 
گویاهمانطور که شخص در تاریکی چیزی را نمی بیند در حال ستم کردن هم مثل اینکه در تاریکی 
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فرو رفته نمی تواند درک حقیقت کند و به طور کلی می توان گفت ظلم به معنای ستم و گذاشتن چیزی در 
غیر محل آن است)خاتمی،  امامان و امر به معروف و نهی از منکر ص13( مرحوم مصطفوی می نویسد:
و أّما الظلم المطلق: فهو تضییع حقوق فیما بینه و بین الّله و بین الناس،  بالخروج عن سبیل 
الحّق و االعتدال،  فی أفکاره و اعتقاداته و أعماله و آدابه و أخالقه و صفاته النفسانیه واقواله 
ظلم وقتی مطلق وبدون قید بکار می رود یعنی ازبین بردن حقوقی که بین او وبین خدا وبین 
واخالق  وآداب  واعمال  واعتقادات  افکار  در  واعتدال  حق  راه  از  خروج  بسبب  است  مردم 

وصفات نفسانی واقوالش است)التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 7، ص 17( 

منکر بودن ظلم وستم در قرآن 
است.  وستم  ظلم  می آید،   ذیال  که  وروایاتی  آیات  براساس  منکرات  بزرگترین  از  یکی  تردید  بدون 
درقرآن کریم حدود 290 آیه در مورد زشتی ظلم وپیکار با ستم و ستمکاری و دفاع از ستمدیدگان آمده 

است،  که به نمونه هایی ازآن اشاره می شود. 
اِلمیَن)بقره:  258( خداافرادی را که ظلم می کنند. هدایت نمی کند.  الظَّ اْلَقْوَم  َیْهِدی  والله ال 
َلُنْهِلَکنَّ  نمی شوند  رستگار  می کنند  ظلم  که  افرادی   )21 اِلُموَن)انعام:   الظَّ ُیْفِلُح  ال  ُه  ِإنَّ
اِلمیَن)هود:   ِه َعَلی الظَّ ال َلْعَنُه اللَّ

َ
اِلمیَن)ابراهیم:  13( حتمًا ستمگران را هالک می کنیم. ونیز أ الظَّ

ْنصاٍر)بقره:  270( روز قیامت 
َ
أ اِلمیَن ِمْن  گاه باشیدلعنت خدا بر ظالمان است َو ما ِللظَّ 18( آ

ذیَن َظَلُموا ای ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبوَن)شعراء،  227( به زودی ظالمان  ظالم یار و یاور ندارد َو َسَیْعَلُم الَّ
اِلمیَن ِمْن َحمیٍم َو ال َشفیٍع ُیطاُع)غافر:   می دانند که چه عاقبت تلخی خواهند داشت. ما ِللظَّ
18(. افرادی که ظلم می کنند درروز قیامت رفیق دل سوز وواسطه مورد اطاعت ندارند. وَتَری 
ا َکَسُبوا)شوری،  22( روز قیامت که پرونده باز می-شود،  ظالمان را بینی  اِلمیَن ُمْشِفقیَن ِممَّ الظَّ
ذیَن َظَلُموا ِمْن َعذاِب َیْوٍم  ْیٌل ِللَّ که ازنتیجه کارهایی که انجام دادند شرمنده وهراسانند ونیزَفَو

َم َحَطبًا)جن:  15(  ا اْلقاِسُطوَن َفکاُنوا ِلَجَهنَّ مَّ
َ
لیٍم)زخرف:  65( َو أ

َ
أ

خداوند متعال در آیات قرآن کریم، هشتاد و یک گروه را ظالم و ستمگر نامیده است)علی کامران 
سایت پژوهه، مقاله ظلم وستم – آثاراعمال در قرآن( ازجمله اینان ترک  کنندگان امر به معروف و نهی از 

منکر)انعام: 129( تعدادی ازاین افراد و گروه ها عبارتند از:
1- متجاوزین از حدود الهی بقره: 229

2- یاری کنندگان ظالمان انعام: 129
3- گروهی از قوم موسی، که سخن خدا را تغییر دادند )بقره:  59( 

4- مشرکان )بقره:  165( 
5- کفران نعمت کنندگان )بقر،  57( 

ستیز با ستم های حکومتی برجسته ترین مصداق امر به...
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6- کسانی که زنانشان را نگه می دارند تا آن ها را اذیت کنند. )بقره:  231( 
7- کفار )بقره: 254( 

8- قوم ثمود )اسراء: 59( 
9- گروهی از قوم گوساله پرست حضرت موسی A )بقره:  54( 

10- خورندگان مال یتیم با زور و کلک )نساء: 10( 
11-کسانی که به خدا دروغ می بندند )آل عمران: 94( 

12-تکذیب کنندگان پیامبران الهی )نحل: 113( 
13- کسانی که از غیرخدا و پیامبر و احکام اسالمی داوری می طلبند )نور: 50( 

14-تهمت زنندگان به پیامبران الهی )فرقان: 8( 
15- قوم نوح )عنکبوت: 14( 

16- انکارکنندگان آیات الهی )عنکبوت: 49( 
17- مسخره کنندگان و لقب زشت دهندگان به مؤمنان )حجرأت: 11( 

18- دوستان ستمگران )ممتحنه: 11
19- کسانی که مرتد می شوند )آل عمران: 86( 

20- بدکاران )آل عمران: 192( 
21- قاتالن )مائده: 29( 

22- کسانی که زیرسلطه یهودیان و مسیحیان می روند )مائده: 51( 
23- کسانی که عیسی را پسرخدا می دانند )مائده: 72( 

24- تجاوزکنندگان از حق و دستورات الهی )مائده: 107( 
25- شهادت دهندگان و قسم خوردگان دروغ )مائده: 107( 

26- تکذیب کنندگان پیامبراسالم و آیات الهی )انعام: 33( 
27- طردکنندگان مؤمنان )انعام: 52( 

28- منافقین )حشر: 17( 
29- درخواست کنندگان عذاب الهی )انعام: 58( 

30- ایرادگیرندگان به آیات الهی )انعام: 68( 
31- ترک  کنندگان امر به معروف و نهی از منکر)انعام: 129( )طبق روایات( 

32- گمراه کنندگان مردم )انعام: 144( 
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33- فسادکنندگان در زمین )اعراف: 5( 
34- نزدیک شدگان به درخت ممنوعه در بهشت )اعراف: 19( 

35- گناهکاران )اعراف: 41( 
36- دوزخیان )اعراف: 44( 

37- گوساله پرستان بنی اسرائیل )اعراف: 148( 
38- فرعونیان و کفار قریش )انفال: 54( 

39- کسانی که افراد نابرابر را با هم برابر می کنند )توبه: 19( 
40- منافقان و پیروانشان )توبه: 47( 

41- کسانی که مبنای کارهایشان باطل است )توبه: 109( 
گاهی به تکذیب یا تأیید نمی پردازند )یونس: 39(  42- کسانی که بر اساس علم و آ

43- کسانی که به خدا دروغ می بندند )هود: 18
44- کسانی که حرف باطل می زنند )هود: 31( 

45- ترک خمس و زکات )انعام: 129( 
46- همجنس بازان )هود: 83( 

47- دزدان )یوسف: 75( 
48- مخالفان پیامبران )اعراف:  19( 

49- پیروان شیطان )ابراهیم: 13( 
 50- پیروان مکتب غیرالهی )ابراهیم: 22( 

 و در روایات نیز نکوهش ظلم وظالم وکمک به حاکمان ستمگرفراوان آمده است 
علی A فرموند: 

ُه َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِهکسی که به بندگان خدا ستم کند خداوند پیش از  ِه َکاَن اللَّ َمْن َظَلَم ِعَباَد اللَّ
بندگانش خصم او خواهد بود )نهج البالغه، نامه 53( 

و نیز فرمود: 
یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. روز انتقام مظلوم از ظالم شدیدتر از 

روز ظلم ظالم بر مظلوم است)نهج البالغه، کلمات قصار،  241( 

و نیز فرمود:
یِف. از زورگویی و  ِاحَذِر الَعسَف و الَحیَف؛ فإّن الَعسَف َیعوُد ِبالَجالِء و الَحیَف َیدُعو الی السَّ

ستیز با ستم های حکومتی برجسته ترین مصداق امر به...
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بیدادگری بپرهیز؛ زیرا زورگویی موجب در به دری مردم می شود و بیدادگری،  کار را به شمشیر 
می کشاند)نهج البالغه،  کلمات قصار 476(

 و نیز قرمود:
َلیَس َشیٌء أدعی إلی َتغییِر ِنعَمِه الّلهِ  و َتعِجیِل ِنْقَمِتِه ِمن إقاَمٍه علی ُظلٍم؛ فإّن الّلهَ  َسمیُع َدعَوِه 
الُمضَطَهِدیَن )الَمظلوِمیَن(، و ُهو للظاِلمیَن ِبالِمرصاِد. در زوال نعمت خدا و شتاب بخشیدن 
به خشم و انتقام او،  هیچ چیز کارگرتر از ستمگری نیست؛ زیرا خداوند دعای ستمدیدگان را 

می شنود و همواره در کمین ستمگران است. )نهج البالغه، نامه 53،  غرر الحکم،  7523(
َلَمُه و أعواُنُهم؟ َمن الَق َلُهم َدواًه،  أو   پیامبر خدا a: إذا کاَن َیوُم الِقیاَمِه نادی ُمناٍد: أیَن الظَّ
َه َقَلٍم،  َفاحُشُروُهم َمَعُهم. چون روز قیامت شود ندا دهنده ای ندا  َرَبَط َلُهم ِکیسا،  أو َمدَّ َلُهم ُمدَّ
دهد: کجایند ستمگران و یاران آن ها؟ همان کسانی که دواتی برای آنان لیقه کرده، یا سِر کیسه 
ای را برای آنان بسته، یا قلمی برای آنان در مرّکب فرو برده اند. اینان را نیز با ستمگران محشور 

کنید. )بحار األنوار: 75،  372،  17(
 امام زین العابدین A در دعای مکارم االخالق فرمود: 

و اجَعْل لی َیدا َعلی َمن َظَلَمِنی برای من در برابر کسی که به من ستم کند قرارده دعای کمیل 
بیامرز  خدایا  ص 844(  َقْم)مصباح المتهجد،   النِّ ُتْنِزُل  ِتی  الَّ ُنوَب  الذُّ ِلَی  اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ می فرماید 
ُصْحَبَه  َو  اُکْم  ِإیَّ فرمود:  نیز  و  کند  داوری  بندگان  میان  در  می آورد  برایم  بدبختی  که  را  گناهی 
با گناهکاران و  اِلِمین . )وسائل ج17ص177( پرهیز کنید از همنشینی  الظَّ َمُعوَنَه  َو  اْلَعاِصیَن 

کمک ظالمین. 
از  بعضی  گاهی  که  کرد  سؤال  وازحضرت  شد   Aصادق امام  بر  وارد  کسی  یعفورگوید  ابی  ابن 
اصحاب دچار گرفتاری می شود و بخاطر همین دنبال درآمد است و از طرف دستگاه سلطان ظالم دعوت 
َما  ِه ع  اللَّ َعْبِد  ُبو 

َ
أ َفَقاَل  آیا می تواند این کار را کند؟  می شود،   یا سد سازی  به ساخت و ساز و نهر سازی 

َلَمِه  ْعَواَن الظَّ
َ
ًه ِبَقَلٍم ِإنَّ أ ْو َوَکْیُت َلُهْم ِوَکاًء َو ِإنَّ ِلی َما َبْیَن اَلَبَتْیَها اَل َو اَل َمدَّ

َ
ی َعَقْدُت َلُهْم ُعْقَدًه أ نِّ

َ
ِحبُّ أ

ُ
أ

ُه َبْیَن اْلِعَباِد«. )همان ص179( حضرت فرمودند: من حاضر  ی َیْحُکَم اللَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِه ِفی ُسَراِدٍق ِمْن َناٍر َحتَّ
نیستم حتی یک گره برای دستگاه خالفت ظلم بزنم و حاضر نیستم با یک نخ سر کیسه ای که از آن هاست 
ببندم و حال اینکه برای من در این منطقه البته چیزی باشد و من حاضر نیستم قلمی از این دستگاه مداد 
کنم. اعوان ظلمه در سرادق آتش هستند تا زمانی که خداوند از حساب بقیه بندگان خارج شود. یونس بن 
یعقوب گوید: امام صادق A به من فرمودند اَل ُتِعْنُهْم َعَلی ِبَناِء َمْسِجد«. )همان ص180( به دستگاه 
َد اْسَمُه ِفی ِدیَواِن ُوْلِد َساِبٍع- َحَشَرُه  خالفت حتی در ساختن مسجد هم کمک نکنید. و نیز قرمود: َمْن َسوَّ
یرا«. )همان( کسی که اسمش در دیوان بنی عباس بنویسد،  خداوند او را در روز  اْلِقَیاَمِه ِخْنِز َیْوَم  ُه  اللَّ
 Aقیامت به صورت خوک محشور می کند. کلمه »سابع« عکس کلمه »عباس« است)همان( وامام
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در اثر تقیه به جای ولد عباس یعنی بنی عباس گفته اند ولد سابع همانطور که در حدیث دیگر »رمع« 
برعکس عمر است ودر اثر تقیه گاه امام A به جای عمر ازکلمه رمع بهره برده است ونیزامام صادق
اِضی ِبِه ُشَرَکاُء َثاَلَثُتُهم «. )همان ص178( کسی که کاری  ْلِم َو اْلُمِعیُن َلُه َو الرَّ A فرمود: اْلَعاِمُل ِبالظُّ
را ظالمانه انجام دهد یا کمک به ظلم کند یا کسی که راضی به فعل ظالم باشد، همه در این کار شریک 
هستند. ونیزحضرتش پس ازاعالم حرمت همکاری با حکومتهای جور، می فرماید: و ذلک ان فی والیه 
الوالی الجائر دوس الحق کّله و احیاء الباطل کّله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الکتب و قتل 

االنبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنه الّله و شرائعه ]...[ )تحف العقول،  ص 232( 
دلیل آن اینست که در حکومت حاکم جائر حق به کلی پامال می گردد و باطل به کلی زنده می گردد 
و ظلم و جور و فساد اشکار شده و کتاب های آسمانی ابطال گشته و کشتار پیامبران و مؤمنان صورت 
گرفته و مساجد ویران شده و سنت ها و قوانین خداوند تغییر می یابدو در مقام گالیه از یاران "بنی امیه" 
می فرماید: اگر »بنی امیه« کسی را نمی یافتند که برایشان بنویسد و مالیات جمع آوری کند و برایشان 
بجنگد در جماعتشان حاضر شود هرگز نمی توانستند حق ما را سلب کنند. )دانشنامه اسالمی، یاری 

ظالمان( 
از روایات فوق استفاده می شود که از بزرگترین منکرات دینی ظلم وستم وکمک ویاری به حاکمان 
ظالم است وهرگونه کمک به آن ها حتی در امور به ظاهر خیر آنان مانند مسجد سازی و باالتر رضایت 
نسبت به کارهای آنان منکرشمرده شده و به شدت مورد نهی معصوم A قرار گرفته است واز طرف 
دیگروبا استفاده از راه خلف می توان استفاده کرد که عدل وکمک به حاکمان عادل از بزرگترین معروف ها 

است که هر آزادیخواهی در کمک و یاری آن وظیفه انسانی و دینی دارد.

b نمونه هایی از شیوه های مبارزه با ستم به عنوان منکر در سیره معصومین
ناهنجاریهای  از  بسیاری  بستر  که  منکرات  مادر  را  وستم  جور  حکومت های   b امامان  تمامی 
از  نهی  باب  از  به شیوه مقتضی  اخالقی وفرهنگی واجتماعی واقتصادی است،  می دانستند وهر کدام 
 b نمونه های زیادی داریم که معصومین b منکر،  به مقابله با آن عمل می نمودند در سیره معصومین
براین اساس،  با ظلم و ستم مخصوصًاً ظلم و ستم حاکمان عمل نمودند که چند تای آن را در زیربه عنوان 

نمونه توضیح می دهیم.
1. در سیره امام علی A:تشکیل حکومت و نظام عادالنه اسالمی از لوازم مهم اجرای عدالت 
ومبارزه با ظلم وظالمان است هنگامی که توده مردم برای بیعت با علیA جهت تشکیل حکومت،  

ستیز با ستم های حکومتی برجسته ترین مصداق امر به...
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درب خانه آن حضرت هجوم بردند حضرت در جهت احیاء عدالت و مبارزه با ظلم،  حکومت را پذیرفتند 
فرمود:

اما واّلذی فلق الحبه و برء النسمه لوال حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ 
و  غاربها  علی  حبلها  السقیت  مظلوم  السغب  و  ظالم  کظه  علی  ااّلیقاّروا  العلماء  علی  الله 
گاه باشید به خدایی که دانه را  لسقیت آخرها بکأس اوله)نهج البالغه خطبه سوم شقشقیه.( آ
شکافته و انسان را آفریده سوگند اگر به خاطر حضور حاضران )توده های مشتاق بیعت کننده( 
و اتمام حجت بر من بخاطر وجود یار و یاور نبود و نیز به خاطر عهد و پیمانی که خداوند از 
دانشمندان و علمای هر امت گرفته که در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمدیده و مظلوم 
سکوت نکنند،  مهار شتر خالفت را بر پشتش می افکندم )و رهایش می نمودم( و آخرش را به 

جام اولینش سیراب می کردم. 
علیA پذیرفت و نیز فرمود: 

التماس شی ء من فضول  مّنا منافسه فی سلطان وال  اّلذی کان  لم یکن  انه  تعلم  انک  الّلهم 
الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر االصالح فی بالدک فیأمن المظلومون من عبادک 
تو می دانی که مبارزات و  بار خدایا  البالغه،  خطبه 131.(  المعطله من حدودک)نهج  تقام  و 
جهادمان بخاطر اشتیاق به قدرت و حکومت و فراچنگ آوردن ثروت نبود بلکه تا نشانه ها و 
پرچم دینت را برافرازیم و ظلم و تجاوز را در شهرهایت از همگان بزدائیم تا بندگان ستمدیده 
امنیت و پناه گیرند و قوانین تعطیل شده ات اجرا شود. حضرتش یکی از دالئل خود را برای 
قبول حکومت نگرانی از سرکار آمدن نابخردان و گناهکاران می داند که این خود بستر بسیاری 

از گناهان است. 
فرمود:

 ولکننی آسی ان یلی امر هذه االمة سفهاءها و فجارها فیتخذوا مال الّله دواًل و عباده خواًل و 
الصالحین حربًا و الفاسقین خرب)نهج البالغه، نامه 62( لکن از این اندوهناکم که نابخردان و 
تبهکاران این امت حکومت را بدست آورند آنگاه مال خدا را دست بدست بگردانند و بندگان 

او را به بردگی کشند و با نیکوکاران در جنگ و با فاسقان همراه باشند.
 از این رو دولتمردان در فرهنگ امامت،  دارای مسئولیتند نه مصو نیت. باید لحظه به لحظه بر کار 
آنان نظارت شود و نقد شوند. امیرالمؤمنین علیA در زمانی که خود حاکم بود برای تشجیع مردم 

درنقد حکومت،  در فرمان حکومتی خویش به مالک اشتر فرمود: 
فیها حقه  للضعیف  امه الیؤ خذ  تقدس  لن  فی غیر موطن:  یقول   aفانی سمعت رسول الله
من القوی غیرمتعتع ؛ من در موقعیت های مختلف و به طور مکرر از رسول خداa شنیدم که 
می فرمود: هر گز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت 
مالک  برای  حضرت  نامه53((  صبحی صالح،  نشود)نهج البالغه  گرفته  زبان  لکنت  بدون  و 
ُمورک اْلُواَلِه َقْبَلَک َو 

ُ
ُموِرَک ِفی ِمْثِل َما ُکْنَت َتْنُظُر ِفیِه ِمْن أ

ُ
اَس  َیْنُظُروَن  ِمْن أ َن  النَّ

َ
می نویسد: أ
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َیُقوُلوَن ِفیَک َما ُکْنَت ]َتُقوُلهُ [ َتُقوُل ِفیِهم )نهج البالغه، ص426، ک 53( مردمان بر کارهایت 
)رفتار و گفتار و فرمانهایت( نظارت می کنند و چشم می دوزند،  آن طوری که تو درباره پیشینیان 
کردی. همان حرف هایی که تو درباره ی حاکمان قبل می زدی،  مردم درباره ی تو و حکومتت 
ُموِنی   می زنند. وخودحضرت نیز در مقام حکومت مردم را به نقد خویش فرا می خواند َفاَل ُتَکلِّ
وا ِبی اْسِتْثَقااًل ِفی َحقٍّ ِقیَل ِلی  ِباْلُمَصاَنَعِه َو اَل َتُظنُّ ِبِه اْلَجَباِبَرُه َو ]...[ اَل ُتَخاِلُطوِنی  ُم  ُتَکلَّ ِبَما 
ِبَعْدل ]...[  )کافی،  ج 8، ص355 – نهج البالغه،  َمُشوَرٍه  ْو 

َ
أ ِبَحقٍّ  َمَقاَلٍه  َعْن  وا  َتُکفُّ َفاَل   ]...[

ص334، خ216( امام )A( در سخنرانی روز صفین،  به مردمان می فرماید:با من،  آنگونه که 
با جّباران و سرکشان،  هراسناک سخن می گوید،  حرف نزنید؛ با من با نقش بازی کردن و اطوار 
رفتار نکنید؛ گمان نکنید شنیدن حرف حقی که درباره ام گفته شود بر من سخت و گران است. 

حرف حِق خود و مشورت عادالنه و صادقانتان را از من دریغ مدارید
2. درسیره امام حسن A: زمانی که عثمان بن عفان،  ابوذر صحابه پیامبر اسالم a را به ربذه 
تبعید کرد دستور داد کسی او را مشایعت نکند و با او سخن نگوید و امر کرد مروان بن حکم او را از مدینه 
بیرون کند. به همین دلیل، هنگامی که ابوذر از مدینه بیرون می شد کسی جرئت همراهی او را نداشت؛ با 
این حال، علی بن ابی طالب و برا درش،  عقیل و حسن و حسین و عمار یاسر او را بدرقه کردند. )مروج 
الذهب،  ج1،  ص698.( چند بار جهاد علیه معاویه ازنمونه های دیگر حضرت در مواجه با ستم حاکمان 
برحسب  گرچه  که  گنجاند  درصلحنامه شروطی  معاویه  با  به صلح  مجبور  که  وهنگامی  است  غاصب 
پیدا است ازجمله این شروط حکومت معاویه بر  با ظلم حاکم در آن  ظاهر صلح کرده ولی روح ستیز 
مسلمین بنابر کتاب خدا،  سنت پیامبر و سیرٔه خلفایی که صالح هستند! معاویه حق ندارد پس از خود 
ولیعهد انتخاب کند و امر باید بعهده شورایی از مسلمین باشد،  مردم و مخالفان معاویه باید در جان ها و 
اموال شان ایمن باشند،  معاویه نباید هیچ یک از صحابه پیامبر خدا را تهدید کند)رک: بالذری االنساب 

و االشراف ج3 ص41.( 

ظلم ستیزی امام حسن A با حکومت عامل شهادت ایشان
معاویه که می دانست که با وجود امام حسن A نمی تواند به سادگی به اهداف دراز مّدت خویش 
 A و تثبیت خالفت در خاندان اموی دست یابد،  مخصوصًاًً که در پیمان نامه صلح او با امام مجتبی
آمده بود که معاویه پس از خویش، کسی را برای  خالفت معّرفی نکند و کار آن را به مسلمین بسپارد. از 
این رو،  معاویه برای برداشتن موانع از سر راه خویش دست به شهادت امام مجتبی A زد. موّرخ نامی 
»ابوالفرج اصفهانی« می نویسد: معاویه می  خواست برای فرزندش  یزید از مردم بیعت بگیرد؛ ولی وجود 
امام حسن A کار را برای او مشکل می ساخت، از این رو،  آن حضرت را مسموم ساخت و برای در 

ستیز با ستم های حکومتی برجسته ترین مصداق امر به...
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امان ماندن از پی آمد چنین جنایت بزرگی،  مخفیانه و با مسموم ساختن آن حضرت، به چنین عملی اقدام 
کرد. )مقاتل الطالبیین ص 29( 

حاکمان  ظلم  علیه   b بیت  اهل  قیام  برجسته ترین  عاشورا  A:قیام  حسین  امام  سیره  در   .3
از  نهی  و  معروف  به  امر  حنفیه  محمد  به  خود  نامه  وصیت  در   )A( حسین  امام  است  وستم  جور 

منکرحکومت را علت قیام خود علیه یزید معرفی می کند می فرماید: 
انی ما خرجت اشرًا و ال بطرًاو ال مفسدًا و ال ظالمًا،  انما خرجت لطلب االصالح فی أمه جدی 
 )A( ارید أن آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی علی بن ابی طالب
)مقتل الحسین مقرم , ص 156 به نقل از مقتل خوارزمی , ج 1 ص 188 و مقتل العوالم , ص 
54(. خروج من بر یزید برای ایجاد فتنه و فساد یابرای سرگرمی و خودنمایی نیست , بلکه 
برای اصالح امور امت جّدم رسول خدا است. من تصمیم گرفته ام امر به معروف و نهی از منکر 
کنم و از سیره و روش جّدم و پدرم علی بن ابی طالب پیروی کنم. حضرت حکومت یزیدی را 
بدترین منکر می داند که با حاکمیت آن اساس اسالم آسیب می بیند و علی االسالم السالم اذا 
بلیت االمة براع مثل یزید)مقتل خوارزمی، ج 1، ص 185.( اینک باید فاتحه اسالم را خواند 

که مسلمانان به فرمانروایی مثل یزید گرفتار شده اند. 
4. در سیره امام سجادA: همان طور درپیش گفتیم تمامی امامان b حکومت جور وستم را مادر 
منکرات که بستر بسیاری از ناهنجاریهای شرعی و اخالقی است، می دانستند وهر کدام به شیوه مقتضی 
از باب نهی از منکر،  به مقابله با آن عمل می نمودنداز زمان امام سجادA اوضاع اجتماعی به گونه های 
این شرایط  لیکن  است.  نبوده  فراهم  دیگر  امامان  برای  رویارویی  و  نبرد  که  است  یافته  تغییر  متفاوت 
هیچگاه سبب نشده که عترت از مبارزه با ستم و حاکمان ستمگر دست بردارد از این رو مبارزه با حکام 
جور و طاغوت از طریق جنگ نرم را می توان راهبرد اصلی ائمهb پس از امام حسینA برشمرد. 
امام سجاد A با زبان دعا این مهم را انجام دادند ایشان زمینه ساز اقدامات فرهنگی در زمان امام باقر
A شد وامامان از زمان امام سجاد A ترجیح دادند بقای اسالم را از راه تربیت نیروها، نهادینه کردن 
تعالیم دینی،  تحکیم وگسترش و شرح معصومانه مبانی ومعارف نبوی بپردازندولی با این حال مواجهه با 

ظلم حاکمان در سیره آنان مشهود است.
5. درسیره امام باقرA: محمد بن مسلم می گوید: 

در کنار منزل امام باقر العلوم A همراه حضرت ایستاده بودیم،  که امام مشاهده نمودند مردم 
گروه گروه در رفت و آمد می کنند. امام از برخی پرسید چه اتفاقی رخ داده است،  پاسخ دادند 
استاندار مدینه عوض شده است،  مردم برای عرض تبریک به حضورش میروند. امام فرمود: 
انه باب من أبواب النار این رفتار مردم دری از درهای آتش است)امام باقر A الگوی زندگی،  

حبیب الله احمدی 374( 
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6. در سیره امام کاظمA: امام موسی بن جعفرA با تحمل بسیاری از مصایب و شدائد در برابر 
ظلم و ستم ستمگران و دولت مردان باطل سرسختانه ایستاد. بین 7 تا 14 سال در زندان خلفای ستم 
ماند ولی دست از مبارزه با آنان برنداشت و با آنان کنار نیاید. سران خالفت سلطنتی با تطمیع حضرت 
خواستند تا دست از حق گویی و مبارزه بکشد از این رو به ایشان پیشنهاد می دهند ماهانه حقوقی کالن 
در اختیارش گذاشته و یا زندگی او را تأمین کنند؛ ولی آن حضرتA همانند حضرت یوسف صدیق
A می فرماید: رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه؛ پروردگار من! زندان در نزد من محبوب تر است 
)A از آنچه آنان بدان می خوانند. )رک:محمدباقر منصوری مقاله حق گرایی و باطل ستیزی امام کاظم
بن  »علی  جست  بهره  نیز  نفوذی  نیروهای  ازشیوه  حاکمان  ظلم  با  مبارزه  برای   A کاظم  امام 
 Aکاظم امام  وارشاد  راهنمایی  با    ،A رضا  وامام   A کاظم  امام  برجسته  اصحاب  از  یقطین« 
وزارت هارون را پذیرفت و به فریاد مظلومین می رسید. درعین حال دیگر حضرت دیگر اصحاب خود را 
از همکاری با حکومت ستمگر نهی می کردند صفوان بن مهران که با شتران خود کرایه کشی می کرد و از 

شاگردان ممتاز امام کاظم A بود، نزد آن حضرت آمد،  امام به او فرمود:
 همه ی کارهایت نیک است جز یک کاَرت صفوان: آن یک کار چیست؟ امام کاظم: شتران 
برای کارهای  را  به خدا، شترانم  این مرد )هارون( کرایه می دهی. صفوان: سوگند  به  را  خود 
ناشایسته و شکار و امور بیهوده کرایه نمی دهم،  ولی برای سفر حج کرایه داده ام و خودم عهده 
دار راندن شترها نشده ام،  بلکه آن ها را به غالمان سپرده ام. امام کاظم: آیا پول کرایه بر عهده 
آن ها )دستگاه هارون( است؟ صفوان: آری. امام کاظم: آیا دوست داری آن ها زنده بمانند تا 
کرایه تو پرداخت گردد؟ صفوان: آری. امام کاظم: من احب بقائهم فهو منهم و من کان منهم 
آن ها  آن ها است و کسی که جزء  بدارد،  جزء  آن ها را دوست  بقای  النار. کسی که  کان ورد 
باشد وارد شده ی در دوزخ خواهد بود صفوان می گوید: از خدمت امام رفتم و همه ی شترانم را 
فروختم تا دیگر به این گناه گرفتار نشوم،  هارون از ماجرا اطالع یافت،  مرا احضار کرد و گفت: 
شنیده ام شترانت را فروخته ای گفتم: آری. گفت: چرا؟ گفتم: پیر شده ام و غالمان پایبند کار 
نیستند. گفت: هیهات،  هیهات! من می دانم که به اشاره چه کسی تو این کار را کرده ای،  آن 
کس که به تو اشاره کرد، موسی بن جعفر A بود. گفتم: مرا به موسی بن جعفر A چه 
کار؟ ،  گفت: دع هذا عنک،  فوالله لو ال حسن صحبتک لقتلتک: از این حرف ها نزن،  سوگند 
به خدا اگر سابقه ی رفاقت نیک من با تو نبود،  قطعًا تو را می کشتم. )نگاهی بر زندگی امام 

کاظم A محمد محمدی اشتهاردی ص 88. 89( 

نتیجه گیری
از مباحث قرآنی وروایی وتاریخی که گذشت روشن شد که از برجسته ترین نمونه ها ومصادیق امر به 

ستیز با ستم های حکومتی برجسته ترین مصداق امر به...
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معروف و نهی از منکر مبارزه ومقابله مستقیم یا غیر مستقیم با ستم ستمگران است وحاکمان جورازاین 
تحقیق  اهل  وبه  می کنند.  مقابله  آن  وبا  منکرفراری هستند  از  نهی  و  معروف  به  امر  قانون  روی سکه 
پیشنهاد می گردد با پژوهش بیشتر در این قسمت،  امر به معرف و نهی از منکر را به عنوان یک پرچم 

برافراشته آزادیخواهی به جهانیان معرفی کنند. 
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ستیز با ستم های حکومتی برجسته ترین مصداق امر به...





نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت
حسین احمری1؛ حسن فریدی2 

   چکیده 
در هر کشوری برقراری »امنیت اجتماعی« یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین 
و مردم به شمار می آید. در این رابطه عوامل و متغیرهای متعددی دخیل و مؤثر هستند 
که یکی از مهم ترین این عوامل »امر به معروف و نهی از منکر« است. بدیهی است 
اگر انسان ها به ناهنجاری های اجتماعی افراد بی اعتنا نباشند و با شیوه های درست،  
به کارهای ناشایست آن ها واکنش نشان دهند، آنان به وظایف خویش آشنا و امنیت 

اجتماعی تأمین می شود. 
»امنیت« امری است که در واقع منشأ و زیربنای تمامی امور بوده و با عدم آن 
هیچ گونه فعالیت فردی و اجتماعی دیگر، چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصه های 
دیگر، نظیر صنعت،  اقتصاد، هنر،  سیاست و... انجام پذیر نخواهد بود. از اینرو است 
که تمامی اندیشمندان جوامع بشری از »امنیت« به عنوان نخستین نیاز هر جامعه یاد 
کرده و حاکمان را به تأمین و ایجاد آن ابتدا از طریق »امر به معروف و نهی از منکر« 
توصیه نموده اند. کما اینکه در احادیث و روایات منقول از حضرات معصومین b نیز 
»امنیت« از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و آن بزرگواران به کّرات اهمیت آن را مورد 

تأکید و تکرار قرار داده اند. 

1- دانشیار و عضو هیأت علمی، گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 
2- دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی و اندیشه امام خمینیv، دانشگاه آزاد اسالمی،  مشهد،  ایران)نویسنده 

hasanfariditakmaran@yahoo.comمسئول(؛
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از  به معروف و نهی  اثبات کارکردهای »امر  در مقاله حاضر نویسندگان در مقام 
منکر« با مؤلفه های »امنیت اجتماعی« برآمده و نقش این فریضه حیاتی را که یکی از 
مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسالم است در ایجاد و برقراری »امنیت اجتماعی« 

مثبت ارزیابی نموده و برای آن جایگاه واالیی قائل شده اند. 

واژه های کلیدی:
امنیت،  امنیت اجتماعی،  امر به معروف،  نهی از منکر

1. مقدمه
زیادی  اقدامات  است.  اجتماعی  زندگی  برای  انسان ها  اساسی  نیازهای  از  یکی  امنیت  احساس 
وجود دارد که می توانند در امر ایجاد احساس امنیت در جامعه تأثیرگذار باشند از جمله آن ها عملکرد 

سازمان هایی است که مجری فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر هستند. 
به  احتیاج  اساسی خود  نیازهای  تأمین  برای  که  نتیجه رسید  این  به  اولیه خود  زندگی  آغاز  از  بشر 
همراهی همنوعان خود دارد؛ بنابراین به تدریج گروه های مختلفی بین انسان ها به وجود آمد که رفته رفته 
گسترده تر شد و باعث پیچیده شدن روابط گردید. این پیچیدگی روابط بشر را بر آن داشت که برای هر 

موقعیتی حد و مرزی قرار دهد. 
مرزها و حدود مذکور به تقسیم کار بین گروه های انسانی انجامید و اجتماع بشری سازماندهی شد. 
بدین ترتیب می توان یک گروه اجتماعی نظم یافته )سازماندهی شده( را »سازمان اجتماعی« نامگذاری 
کرد. اما الزمه حیات سازمان اجتماعی تعامل متقابل اعضای آن است و برای پایداری و دوام این تعامل،  
اعضای سازمان اجتماعی باید الگوهایی معین و شناخته شده داشته باشند. به الگوهای معین و مورد 
توافق برای عملکرد »هنجار« می گویند. بنابراین برای اینکه یک جامعه بتواند حیات خود را حفظ کند 
و از بی نظمی و نقصان ایمن باشد، نیاز به حفظ و بقاء ویژگی های بنیادی و اساسی گروه های اجتماعی 
فرایند  اجتماعی«  »امنیت  مقوله  ترتیب  این  به  ارزش هاست.  و  هنجارها  حفظ  همان  این  که  دارد؛ 
حفظ ارزش ها و هنجارها در جامعه است. این فرآیند در اجتماع از طریق »کنترل اجتماعی« به وقوع 
می پیوندد. »کنترل اجتماعی« عمدتًاً از طریق درونی کردن یا نهادینه کردن ارزش ها و هنجارهایی نظیر 
»امر به معروف و نهی از منکر« انجام می گیرد و در مراحل بحرانی تر و پیچیده تر است که مجازات ها 

اعمال می گردد. 
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تأمین  که  پذیری  فرآیند جامعه  در  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر  کردن  نهادینه  یا  کردن  درونی 
مدرسه  خانواده ،   چون  اجتماعی  مختلف  نهادهای  طریق  از  است  جامعه  در  اجتماعی  امنیت  کننده 
رغبت  و  میل  سر  از  اجبار  و  فشار  احساس  بدون  جامعه  افراد  فرآیند  این  در  می پذیرد.  صورت  و... 
هنجارهای اجتماعی را پذیرفته و با آن همنوایی می کنند؛ لذا افراد جامعه به نظمی اخالقی،  خودجوش 

و خودانگیخته مجهز می شوند. 
فرایند درونی شدن یا نهادینه شدن هنجارها و ارزش ها نیاز به ابزاری کارآمد و روشی دقیق و منسجم 
دارد، تا باعث تحقق این امر یا پیشبرد سریعتر آن شود. فریضه »امر به معروف و نهی از منکر« که یکی 
از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسالم است، این نقش را در ایجاد و برقراری »امنیت اجتماعی« ایفا 
می کند. این مسئله از طریق بررسی ارتباط کارکردهای »امر به معروف و نهی از منکر« با مؤلفه های 

»امنیت اجتماعی« قابل اثبات است. 
و  نظارتی  اجتماعی،   پدیده  ای  )که  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  نقش  روشن شدن  برای 
تبیین  به  اجتماعی  امنیت  ایجاد  در  می یابد، (  نمود  اجتماع  در  نیز  آن  آثار  ارزنده ترین  و  است  همگانی 
کارکردها و آثار امر به معروف و نهی از منکر و نقاطی که تأثیرگذاری این فریضه را،  با امنیت بخوبی نشان 
می دهد،  اشاره می شود و در این مقاله نتایج و آثار امر به معروف در این بخش،  یعنی اجتماع و امنیت 

مورد کاوش قرار می گیرد. 
1. 1. هدف تحقیق

 هدف این تحقیق بررسی مبانی امر به معروف و نهی از منکر،  استخراج اهمیت،  جایگاه، مراحل و 
شرایط آن در ایجاد و رسیدن به امنیت اجتماعی مطلوب است. 

2. 1. روش تحقیق 
از دیرباز بحث امر به معروف و نهی از منکر در میان شیعیان در شمار بحث های فقهی بوده است و ما 
در این مجال،  بر آنیم تا با تکیه بر این امر مهم،  موضوع و شرایط و مراحل »امنیت اجتماعی« را بکاویم. 

3. 1. پیشینه  نظری و مطالعاتی
در زمینه  امر به معروف و نهی از منکر تحقیقات عمیق و گسترده ای انجام شده است. کتاب هایی که 
در این باره بحث کرده اند موضوع را از جنبه های مختلف فقهی،  حدیثی،  تفسیری، آیات االحکام،  اخالقی 

و کالمی بررسی نموده اند. 
4. 1. بیان مسئله

آنچه که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، عبارت است از: بررسی واژگانی امر به معروف و 

نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت
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گاهی شهروندان  نهی از منکر؛ جایگاه و اهمیت این دو فریضه بزرگ در آموزه های دینی در ارتقاء سطح آ
و ایجاد »امنیت اجتماعی« چقدر است؟ امر به معروف و نهی از منکر،  در میان مردم چه میزان کارآمد 

است؟ معروف و منکر چه رابطه ای با امنیت دارند؟ و سؤاالتی از این قبیل. 
5. 1. ضرورت امنیت

امنیت از مهم ترین و ضروری ترین نیازهای زندگی بشر است و انسان تنها در پرتو آن می تواند امور 
دنیوی و اخروی خویش را با آسایش خاطر سامان دهد. از این رو،  ایجاد امنیت در شئون مختلف زندگی 
مردم برای رسیدن به آنچه مایه رشد و تعالی آنان است،  از وظایف اساسی و حتمی حکومت اسالمی 
است که از طریق امر به معروف و نهی از منکر که بخش مهمی از شریعت اسالم را شامل می شود این 

ضرورت بهتر جایگاه خود را می یابد. 

2. مفهوم امر به معروف و نهی از منکر
بحث و گفتگو درباره داوری های اخالقی و ارزشی انسان در پاسخ به اینکه باید چه انجام دهد و به 
چه کاری مبادرت نورزد عمری به درازای زندگانی بشر دارد. بخش مهمی از فلسفه اخالق و حکمت 
عملی را در تاریخ اندیشه بشر همین بحث به خود اختصاص داده است دغدغه و دل نگرانی هرانسان در 
تمامی لحظات زندگی خود این است که درست را از نادرست تمیز دهد و باید و نباید زندگانی خویش 
را بشناسد و راه خویش را از میان هزار راه ه هایی که در برابر او دام و دامن گسترانیده بیابد. این از آن 
روست که انسان موجودی است که باید انتخاب گر به دنیا بیاید،  انتخاب گر بزرگ شود،  انتخاب گر زندگی 
کند،  انتخاب گر به راه فساد برود انتخاب گر به راه اصالح برود و این خود طرح کلی جامعه اسالمی و 
زمینه  نباید  هرگز  لحظه مرگ  تا  که  می کند؛ چرا  تعیین  را  اسالمی  قدرت حکومت  اعمال  چهارچوب 
انتخاب از دست انسان گرفته شود و در نتیجه نظام اجتماعی و اقتصادی اسالم را نظام تربیتی اسالم را،  
نظام کیفر و مجازات و حقوق جزایی اسالم را،  نظام مدنی و حقوق مدنی و اداری اسالم را همه را باید 
انتخاب گری بیفتد دیگر انسان نیست اما اسباب و  از  پس از توجه به این اصل شناخت هر جا انسان 
عواملی هستند که همواره این انتخاب گری را مورد تهدید قرار می دهند انسان اسالم نه زیر ضربات تازیانه 
تبلیغات شهوت انگیز انتخاب گری اش را از دست می دهد و نه زیر ضربات کشنده فقر و ناداری و ضربات 
مهلک اقتصادی و اینجاست که نقش سازنده و حیاتی اصل امر به معروف و نهی از منکر روشن می شود 
غیراخالقی(  تفحص  و  از تجسس  دور  ناپسند)به  از  بازداشتن  و  تحمیل(  )بدون  پسندیده  به  واداشتن 
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بایدها و  و »امنیت اجتماعی« ضامن بقای سالمت جامعه اسالمی است)بهشتی،  سیدمحمدحسین،  
نبایدها، 178. 177(. 

از منکر در واقع یک پوشش اجتماعی برای محافظت جمعیت است؛ زیرا  به معروف و نهی  امر 
نباشد عوامل مختلفی که دشمن بقای »وحدت اجتماعی« هستند  به معروف و نهی از منکر  اگر امر 
ریشه های اجتماع را می خورند و آن را از هم متالشی می سازند. بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون 
نظارت عمومی ممکن نیست در قرآن دستور داده شده که همواره در میان مسلمانان باید امتی باشند که 
این دو وظیفه بزرگ اجتماعی را انجام دهند مردم را به نیکی ها دعوت کنند و از بدی ها بازدارند و در 
پایان آیه تصریح می کند که فالح و رستگاری تنها از این راه ممکن است«)مکارم شیرازی، ناصر،  تفسیر 

نمونه، ،  ج3،  ص34(. 
ُهُم  ْوَلِئَک 

ُ
َوأ اْلمنکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو اْلَخیِر  ِإَلی  یْدُعوَن  ٌه  مَّ

ُ
أ نُکْم  مِّ َوْلَتُکن 

اْلُمْفِلُحوَن )آل عمران: 104( باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از 
منکر کنند! و آن ها همان رستگارانند. 

در معنای معروف و منکر بین مفسرین اختالف نظر است. برخی معتقدند معروف انجام کارهایی 
است که انجام دادن آن ها از نظر شرع مطلوب است و منکر کارهایی است که انجام دادن آن ها در شرع 
یک حکم  این  اینکه  به  می کند  رد  را  بودن  منکر  یا  معروف  برای  عقل  قراردادن  معیار  و  است  ناپسند 
دانست چون  از شرع  فراتر  را  آن  نباید محدوده  و  از طریق شرع است  تنها  آن  شرعی است و وجوب 
عقول بشر باتوجه به فرهنگ های اقوام مختلف در قضاوت فرق می کند و ممکن است چیزی در میان 
ملتی خوب و پسندیده و معروف باشد و همان چیز در میان ملت دیگری کاری ناپسند و منکر باشد و 
چون اخالق در میان ملتهای گوناگون نسبی ولی شرع برای خود معیارهای ثابت و روشنی دارد بنابراین 
کلیه محرمات و مکروهات شرعی منکر است)جعفری،   کلیه واجبات و مستحبات شرعی معروف و 
یا  یا شرع  نظر عقل  از  را شناخته شده  معروف  برخی مفسرین  کوثر،  ج 4، ص210(.  تفسیر  یعقوب،  
عرف صالح و در مقابل منکر را یعنی چیزی که در مقابل عقل و شرع نشناخته و مجهول و مبهم باشد 
می دانند)مصطفوی،  حسن، تفسیر روشن، ج3، ص 310(. صاحب تفسیر مجمع البیان می نویسد: »در 

معنی معروف و منکر چند قول ذکر کرده اند: 
الف- هرچه را خدا و رسول او امر فرموده اند معروف است و هرچه را نهی کرده اند منکر است. 

ب- معروف چیزی است که حسن و نیکی آن از نظر شرع و عقل شناخته شده و معلوم است و منکر 
چیزی است که عقل و شرع آن را َبد شمارد این معنا در واقع به معنای اول بر می گردد«)طبرسی،  فضل 

نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت
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بن حسن،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3، ص807(. 
برای ضرورت امر به معروف و نهی از منکر دالیلی از قبیل قاعده لطف )حلی، جمال الدین،  کشف 
المراد فی شرح تجرید االعتقاد،  )ابوالحسن شعرانی(، ص 428( مقدمه حفظ نظام)عراقی،  ضیاءالدین، 
شرح تبصره المتعلمین،  ج3،  ص 531( گفته شده است. با این همه بیشتر فقیهان و متکلمان این اصل 
را واجب شرعی و عقلی دانسته اند )محمدی گیالنی، محمد،  فریضه امر به معروف و نهی از منکر،  )به 

کوشش: جعفر سعیدی(، ص710(. 

3. مفهوم امنیت
معنای لغوی امنیت در فرهنگ های لغات عبارتند از: در امان بودن، آرامش و آسودگی،  حفاظت در 
مقابل خطر )امنیت عینی و مادی( احساس آزادی از ترس و احساس ایمنی )امنیت ذهنی و روانی( و 
رهایی از تردید و اعتماد به دریافت های شخصی است )امنیت و انحرافات اجتماعی، مقاله اینترنتی،  
آدرس سایت: www.seraj.com(. امنیت را می توان شرایط عدم خطر یا تهدید نسبت به تواناییها و 

برخورداری های شخصی تعریف کرد)مجله پیام زن دوره 5، ش 9، ص 63(.

 4. امنیت اجتماعی
امنیت  تعریف  در  است.  اجتماعی  امنیت  شده  پرداخته  آن  به  کمتر  که  امنیت،   مهم  ابعاد  از  یکی 
از  می دهند؛  ارائه  مورد  این  در  گوناگونی  تعاریف  محققان  دارد.  وجود  مختلفی  دیدگاه های  اجتماعی 
جمله »موالر« خاطرنشان می سازد: »امنیت اجتماعی زمانی مطرح می شود که جامعه تهدیدی در باب 
مؤلفه های هویتی خود احساس کند«)مجله پیام زن دوره 5، ش 9، ص 75(. »ویور« امنیت اجتماعی 
را توانایی های جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل 
تعریف می کند. وی خاطر نشان می سازد که اعضای جامعه نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویتشان را 
تهدید می کند،  احساس مسئولیت نکنند و آن ها را تنها به دولت واگذارند)مجله پیام زن دوره 5، ش 9، 
ص 26(. امنیت اجتماعی از نظر »بوزان« به حفظ مجموع ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد 
خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند؛ یا به بیان دیگر معطوف به جنبه هایی از 
زندگی فرد می گردد که هدایت گروهی او را سامان می بخشد. به این ترتیب »بوزان« امنیت اجتماعی را 
قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب،  هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول 
می داند)محبوبی منش،  حسین،  امنیت و انحرافات اجتماعی، فصلنامه کتاب زنان، ش 18، ص 31(. 
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»توینس« در این مورد معنقد است که امنیت اجتماعی عدم ترس، خطر و هراس درحفظ و نگهداری 
ویژگی های مشترک گروه اجتماعی چون مذاهب،  زبان و سبک زندگی است)نویدنیا،  منیژه،  درآمدی بر 

امنیت اجتماعی، ص 76(. 
کننده  تعیین  نقش  به  توجه  با  جامعه  هنجارهای  الگوهاو  حفظ  فرآیند  واقع  در  اجتماعی  امنیت 
گروه ها و نهادهای اجتماعی از جمله قبیله،  سازمان های مذهبی وغیره است. هدفی که این بعد دنبال 
می کند حفظ ارزش های اجتماعی توسط گروه های اجتماعی است. به این ترتیب اصل موضوعه امنیت 
تحت  که  است  اجتماعی  گروه های  اساسی  و  بنیادی  ویژگی های  بقای  و  به حفظ  معطوف  اجتماعی 
عنوان »هویت« از آن یاد می شود)نویدنیا،  منیژه،  درآمدی بر امنیت اجتماعی، ص 65(. به این ترتیب 

تعریف امنیت اجتماعی به صورت زیر ارائه می شود:

5. مؤلفه های امنیت اجتماعی
براساس تعاریفی که در باال ارائه گردید،  برقراری امنیت اجتماعی منوط به حفظ ویژگی های بنیادین 

جامعه بشری است. 
الگوها و هنجارهای موجود در جامعه از قبیل الگوهای زبان، فرهنگ، مذهب و عرف ملی اجزاء 
مختلف  اجتماعات  در  اجزاء  این  ساختاری  تفاوت  هستند.  جامعه  بنیادین  ویژگی های  شده  تفکیک 
اجتماع  هر  مایه  و  پایه  است.  شده  هم  از  متفاوت  جمعی  هویت  با  متعدد  جوامع  شکل گیری  باعث 
از اجزاء  ناهماهنگ در هر یک  تغییر  ایجاد هرگونه اختالل و  بنیادی است و  این ویژگی های  انسانی، 
مذکور،  جامعه را در معرض خطر قرار می دهد و دچار ناامنی می نماید؛ به طورمثال یکی از برنامه های 
استعماری جهت تسلط در کشورهای ضعیف، وارد کردن ادبیات و زبان کشور بیگانه به این کشورها و 
ممنوع نمودن آموزش و تعلیم زبان ملی آن کشور است که به طور قطع باعث برهم زدن نظام اجتماعی 

خاص آن کشور می شود. 
بنابراین با توجه به مطالبی که تاکنون ارائه گردید می توان مؤلفه های امنیت اجتماعی را چنین برشمرد: 

زبان،  فرهنگ،  مذهب و عرف ملی. 

6. شیوه و شرایط امر به معروف و نهی از منکر
حکم و دستور به امر به معروف و نهی از منکر که در واقع خداوند متعال با امر به عدل و احسان خود 
اولین آمر به معروف و ناهی از منکر است. تکلیف حاکمیت و مردم در حکومت اسالمی است که باید 

نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت
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با تربیت ناظرین متخصص به این وظیفه عمل نمایند. در واقع،  امر در قرآن برای عموم توصیه و برای 
حاکمیت دستور است. به همین جهت با شیوه و شرایط خاص باید صورت پذیرد. 

امر به معروف و نهی از منکر به دو صورت انجام می گیرد:
الف - به عنوان وظیفه ای عمومی و همگانی که هرکس به مقدار توانایی خود باید به آن اقدام نماید. 
ب - وظیفه ای که یک گروه سازمان یافته و منسجم آن را به عهده دارد و با قدرت آن را پی می گیرد. 
چنان که اگر راننده ای در خیابان خالف کند هم سایر رانندگان با چراغ و بوق به او اعتراض می کنند و 
هم  پلیس راهنمایی برای برخورد قاطع با متخلف وارد صحنه می شود)قرائتی، محسن،  تفسیر نور، ج2، 
ص125(. نهی از منکر عالوه بر وظیفه عمومی یک کار تخصصی است و نیاز به کار کارشناسی علمی،  
روانی،  اجتماعی،  تبلیغی و هنری دارد آمرین به معروف و ناهیان از منکر باید از دانشمندان،  متفکران،  
معلمان و دل سوزان جامعه باشند برای هر معروف و نهی از منکری از هر شخصی در هر مکانی و هر 
زمانی شیوه ای خاص الزم است که اگر مراعات نشود امکان دارد اثر منفی دهد)قرائتی، محسن،  امر به 

معروف و نهی از منکر،  ص 80(. 
ن« در آیه 104 سوره آل عمران موجب گردیده تا در شیوه  البته اختالف استنباط فقها از مفهوم »مِّ

عمل به این دو حکم نیز برداشت های متفاوتی صورت پذیرد. 
ن« تبعیضیه می دانند و معتقدند که اینها گروهی هستند که از طرف حکومت برای  برخی آن را »مِّ
ارشاد و پاک نگه داشتن جامعه قیام می کنند تا در کارها نظارت کنند و کارشان این است که اول با تعلیم 
احکام دینی مردم را دعوت به خیر کنند دوم اگر دیدند که مردم کارهای نیک اعم از واجب و مستحب را 
نمی کنند و یا کارهای بد مرتکب می شوند آن ها را امر و نهی کنند این گروه نظارت حتی به زدن و زخمی 
کردن گناهکاران نیز اجازه دارند)قرشی، سیدعلی اکبر، تفسیر احسن الحدیث،  ج2،  ص157(. با این 

تفسیر امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است)عاملی،  ابراهیم،  تفسیر عاملی،  ص155(. 
برخی از مفسرین »من« را من بیانیه تلقی نموده در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب 
عینی می شود که این قول را شیخ ابوجعفر اختیار کرده است)مترجمان،  ترجمه مجمع البیان فی تفسیر 

القرآن، )رضا ستوده(، ج 4، 193(. 
صاحب المیزان بحث در خصوص تبعیض یا بیانیه بودن »من« را بی فایده اعالم می فرماید:

گفتگو در خصوص تبعیض یا بیانیه بودن »من« بحثی بی فایده است و به نتیجه ای منتهی نمی شود 
برای اینکه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که اگر واجب باشد طبعًاً واجب 
کفایی خواهد بود؛ چون بعد از آنکه فرضًا یکی از افراد اجتماع این امور را انجام داد دیگر معنا ندارد که 
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بر سایر افراد اجتماع نیز واجب باشد که همین کار را انجام دهند پس اگر فرض کنیم امتی هست که 
روی هم افرادش داعی به سوی خیر و آمر به معروف و ناهی از منکرند قهرًا معنایش این خواهد بود که 
در این امت افرادی هستند که به این وظیفه قیام می کنند؛ پس مسئله در هر حال قائم به بعضی افراد 
جامعه است نه به همه آن ها و خطابی که این وظیفه را تشریع می کند اگر متوجه همان بعضی باشد که 
هیچ و اگر متوجه کل جامعه باشد باز هم به اعتبار بعض است و به عبارتی دیگر بازخواست و عقاب در 
تخلف این وظیفه،  متوجه تک تک افراد است ولی پاداش و اجرش از آن کسی است که وظیفه را انجام 
ْوَلِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن« پس ظاهر 

ُ
داده باشد و به همین جهت است که می بینیم دنبال جمله فرمود: »َوأ

همین است که کلمه »من« تبعیضی است و در محاورات خود ما نیز اگر در مثل چنین ترکیبی و چنین 
کالمی کلمه »من« بکار رفته باشد ظاهرش همین است که برای تبعیض باشد مگر آنکه دلیلی در کالم 
باشد و داللت کند براینکه معنای دیگری از این کلمه منظور است«)موسوی همدانی، سیدمحمدباقر، 

پرتوی از قرآن، ص579(. 
البته شناخت همه جانبه و علمی اصول دین،  مفاهیم و تطبیق های تحولی آن ها از عهده هر یک از 
گاه و اهل نظر و دارای بیان و قدرت اجرایی را برگزینند و  افراد مؤمن و مکلف بر نمی آید باید گروه آ

تشکیل و تکوین دهند)طالقانی،  سیدمحمود،  پرتوی از قرآن،  ج5،  ص 259(. 
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و نقشی که در جامعه بعنوان یک نظارت همگانی مردمی که 
جنبه امنیتی دارد ایجاب می کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و علیرغم اینکه امر 
به معروف و نهی از منکر یک تکلیف اولیه همگانی است لیکن اقدام به اجرای آن باید از ناحیه گروهی 
متخصص صورت پذیرد چه اینکه اگر به این شیوه عمل نشود ممکن است باعث تشخیص های نادرست 
و هرج و مرج گردد. با این بیان حکومت اسالمی باید کار گروهی مجرب را آموزش داده و نظارت بر 
این امور را عهده دار باشد تا هم به تکلیف الهی عمل شود و هم نظارت همگانی در مسیری درست به 
حرکت خود ادامه دهد، در واقع در سیاست جنایی قرآن کریم ساماندهی این دو حکم از وظایف حکومت 
اسالمی است و اگر غیر از این معتقد باشیم به این نتیجه منجر خواهد شد که هر فردی با تشخیص خود 
مبادرت به امر و نهی کند و چنانچه با این تشخیص یکی از مراحل امر و نهی منجر به ضرب و جرح 
طرف مقابل گردد معلوم نیست که عاقبت کار به کجا خواهد انجامید. مؤید این برداشت حذف بند 3 از 
ماده 31 قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب 1361 در قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 است:

ماده 31. اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:»3. 
ارتکاب عمل بعنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد«

نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د4962

جل

در واقع مقنن با حذف تجویز دفاع به بهانه امر به معروف و نهی از منکر محدوده عمل را از هر کس 
سلب می نماید که اقدامی منطقی به نظر می رسد. 

شأن نزول آیه 118 سوره توبه مربوط به ماجرای سه نفر مسلمانی که از شرکت در جنگ تبوک و 
همراهی پیامبراکرم خودداری کردند از شیوه های مناسب ارائه شده در برخورد بامتخلفان است. 

»آنها در یک محاصره عجیب اجتماعی قرار گرفتند به طوری که فضای مدینه با تمام وسعتش چنان 
بر آن ها تنگ شد که مجبور شدند برای نجات از این خواری و رسوایی بزرگ شهر را ترک گویند و به 
کوه های اطراف مدینه پناه ببرند. سرانجام پس از پنجاه روز توبه و تضرع به پیشگاه خداوند توبه آنان قبول 

شد و آیه در این زمینه نازل گردید«)بابایی، احمدعلی،  برگزیده تفسیر نمونه،  ج1،  ص185(. 
به عنوان شیوه های  و مجرمان  متخلفان  بایکوت  و  بی اعتنایی  فرمان رهبری،   به  بی اعتنا  فرد  تنبیه 
تربیتی و مبارزه منفی با آن ها از پیام های آیه است حتی پیامبر اکرم که مظهر رحمت الهی است به عنوان 

مربی از اهرم قهر هم استفاده می کند)قرائتی، محسن،  امر به معروف و نهی از منکر،  ص 158(. 
صاحب وسائل الشیعة شرایط و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را چنین بیان نموده اند:

»خود باید علم به معروف و منکر داشته و اسالم شناس باشد احتمال تأثیر سخنان خود در طرف 
مقابل را بدهد. اصرار و استمرار بر گناه از ناحیه فرد احراز شود و به صرف یکبار ارتکاب گناه نیازی به 
این امر نیست و از طرفی احتمال ضرر جانی و مالی داده نشود«)حر عاملی،  محمدبن حسن،  وسائل 

الشیعة الی التحصیل مسائل الشریعه، ج14، ص415(. 
بنابراین با توجه به تخصصی بودن امر و نهی الزم است هرگونه اقدام در این خصوص با ساماندهی و 

نظارت حکومت اسالمی و از ناحیه افرادی که واجد شرایط هستند،  صورت پذیرد. 

7. مفهوم امنیت
به مفهوم کلی آزادی و رهائی از ترس و خطر و احساس ایمنی از هرگونه تهدید،  یکی از نیازهای 
اولیه و اساسی انسان ها از آغاز زندگی اجتماعی بوده است. ایده »امنیت انسانی« که در آن آحاد جامعه 
بشری، حریم خویش را از هرگونه تعرض و تهدیدی،  آزاد،  رها و ایمن حس کنند؛ آرمان واالئی است که 
انسان ها همواره در انتظار نیل به آن هستند،  به طوری که از منظر امام علی A امنیت به مثابه گوارا ترین 
نعمت، مایه رفاه زندگی و یکی از اهداف ذاتی و مأموریت های اساسی حکومت اسالمی است)واثقی،  
قاسم،  تدابیر و سیره عملی امام علیA در تأمین امنیت اجتماعی،  ص 43(. از دیر باز،  مفهوم امنیت 
به معنای اعم و از جنگ جهانی دوم به این طرف، مفهوم امنیت ملی به معنای اخص، به عنوان یکی از 
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مفاهیم اساسی و بنیادی مورد بحث و کنکاش اندیشمندان اجتماعی و محققان علوم اجتماعی و سیاسی 
ابزار سیاسی در دست نخبگان سیاسی و نظامی دولت ها قرار داشته است. هر چند مفهوم  و به مثابه 
امنیت مانند سایر مفاهیم اساسی و رایج در علوم انسانی نظیر صلح،  عدالت و آزادی در معرض تفسیرها 
و تعبیرهای گوناگون بوده است،  مع الوصف در مقایسه با مفاهیم دیگر،  دارای ادبیاتی فقیر و عقب افتاده 
و مفهومی نحیف و الغر است و فاقد معنای روشن، واضح و مورد اجماع همگان است،  به طوری که 

بوزان امنیت را مفهومی توسعه نیافته می داند که »دچار طاعون ابهام است«. 

8. شرطیت امنیت در تکالیف 
امنیت در تکالیف ذیل شرط است: 

- عبادات 
- امر به معروف و نهی از منکر 

- خلوت یا نگاه کردن به زن اجنبی 
- حرمت از ارتکاب حرام 

- دفاع از مال 
- حدود و قصاص 

اما در این سخن کوتاه و جهت جلوگیری از اطاله کالم فقط امنیت در امر به معروف و نهی از منکر 
را به طور خیلی خالصه بررسی خواهیم کرد:

9. شرطیت امنیت در امر به معروف و نهی از منکر 
مؤمنان  دیگر  و  ناهی  و  آمر  برای  امنیت  وجود  به  مشروط  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  وجوب 

است)نجفی،  محمد حسن،  جواهر الکالم، ج21،  ص374-371(. 

10. میزان تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت اجتماعی 
امر به خوبی ها و نهی از بدی ها دو اصل پذیرفته شده همه اقوام و ملل در طول تاریخ زندگی انسان 
بوده است،  زیرا این دو اصل در بردارنده منافع انسان ها و منطبق با عقل و فطرت اند. از آنجا که افراد یک 
جامعه سالم مانند اعضای بدن،  در راه زندگی اجتماعی و ایجاد حیات صحیح انسانی سهیم و شریک 
مسئله  باشند،   بی تفاوت  جامعه  کاستی های  و  قوت ها  برابر  در  نمی توانند  آن ها  از  یک  هیچ  و  هستند 

نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
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جل

امنیت و سوق دادن  ایجاد  از فساد و  از منکر،  برای جلوگیری  به معروف و نهی  امر  نظارت همگانی، 
جامعه به سوی اصالح ضرورت می یابد. 

و عدم  در جامعه  موجود  ارزش های  و  هنجارها  از  پیروی  به  زیادی  میزان  به  اجتماعی«  »امنیت 
انحراف از آن ها بستگی دارد. بررسی جوامع مختلف در طول تاریخ حاکی از آن است که زندگی اجتماعی 
انحراف در همه  استثنا  بدون  نامالیمات و حوادث است و در همه جوامع  انسان ها همواره دستخوش 
اشکال آن موجود است و ناامنی به طرق گوناگون اجتماع بشر را تهدید نموده است. اما نکته ای که در 
اینجا مهم است نوع جلوگیری و به کنترل درآوردن این انحرافات و رسیدن به »امنیت نسبی« است. هر 
چه کنترل تهدیدها و انحرافات در جوامع با نیروهای قوی تر و کارسازتر صورت بگیرد،  میزان برقراری 
امنیت نیز گسترده تر خواهد بود. به عبارت دیگر راه تحقق امنیت در جامعه و جلوگیری از بزه کاری 
و انحرافات اجتماعی، وجود یک سیستم کنترل اجتماعی مؤثر و کارآمد است. از سویی دیگر امر به 

معروف و نهی از منکر فرایند ایجاد شناخت و شکل دهی بایدها و نبایدهاست. 
گاهی نسبت به معروف ها )ارزش ها( و فواید عمل به آن ها و بدست آوردن بینش  ایجاد شناخت و آ
صحیح نسبت به منکرات یا همان عوامل تهدید ارزش ها و مضرات وآسیب های آن،  که صفت برانگیزاننده 
و محرک بودن را در خود دارد،  باعث بیدار شدن میل یا ذوق فطری انسان ها در جذب نیکی ها و طرد 
بدی ها و احیاء و حفاظت از هنجارهای مقبول و همنوایی اعضای جامعه در این امر می شود. به این 
ترتیب امر به معروف و نهی از منکر با شناختی که در افراد جامعه نسبت به نیکی ها و بدی ها ایجاد می کند 
می رساند)موسوی،   یاری  اجتماعی  امنیت  تحقق  و  در جامعه  موجود  هنجارهای  و  ارزش ها  به حفظ 

سیدجمال الدین،  احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر،  نشریه مسجد،  شماره6، ص64(. 
در نگاهی دیگر می توان به توجه خاصی که به این فریضه در آیات و روایات شده اشاره نمود که خود 
نشان دهنده ابعاد مهم آن است و نتایج عینی و عملی زیادی از آیات و روایات متعدد قابل برداشت است 

که به گزارش گونه ای از آن بسنده می شود: 
- اجرای احکام اسالمی 

- نشان دادن راه و سلوک انبیاء و اولیاء و صلحا 
- معرفی مؤمنان واقعی

- بینش عقیدتی و تفکر سالم
- امنیت راه ها

- اقتصاد سالم
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- امنیت قضائی
- عمران و آبادانی کشور

- محکومیت دشمنان
- استحکام و استواری امور کشور و نظم و انضباط و وظیفه شناسی

- گسترش عدل و داد
- تقویت نیروهای صالح و تضعیف منافقان و دشمنان

11. کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر
برای روشن تر شدن نقش فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت اجتماعی در این 
به  بحث  خالل  در  و  می شود  پرداخته  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  آثار  و  کارکردها  تبیین  به  بخش 
نقاطی که تأثیرگذاری این فریضه را با امنیت به خوبی نشان می دهد،  اشاره خواهد شد. موارد نامبرده 
عنوان  تحت  می توان  را  بودند،   منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  عملی  و  عینی  آثار  که  قبل  در صفحات 

کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر دسته بندی و ارائه نمود. 
از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر پدیده  ای اجتماعی و نظارتی همگانی است و ارزنده ترین آثار 
آن نیز در اجتماع نمود می یابد، لذا نتایج و آثار امر به معروف در این بخش،  یعنی اجتماع مورد کاوش 

قرار می گیرد: 
1. 11. امنیت

هر جامعه ای برای پویایی خویش نیازمند آرامش و امنیت از جانب داخل و خارج است. از مهم ترین 
آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر »حفظ امنیت« است و سایر آثار اجتماعی این فریضه مثل 
در  امنیت  برقراری  راستای  در  آبادانی و سازندگی و... همگی  احکام،   اجرای  بقای جامعه،  وحدت،  
غالمرضا،   اورعی،   است)صدیق  مرتبط  امنیت  ایجاد  با  نوعی  به  آن ها  وجود  و  می گیرند  قرار  جامعه،  

امنیت اجتماعی زنان، پیام زن،  ش 9، ص 73(. 
امام باقرA درباره تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی می فرمایند: »به وسیله 
می شود«)حرعاملی،   گرفته  انتقام  دشمنان  از  و...  می گردد  ایمن  راه ها  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 

محمدبن حسن،  وسائل الشیعة، ج 11، ص 59(. 
2. 11. انسجام و بقای جامعه و وحدت آن

مسافران  و  یکسانی هستند  دارای سرنوشت  کشتی،   یک  مانند سرنشینان  در جامعه  انسانی  افراد 

نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت
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کشتی صرف نظر از مقرراتی که توسط مؤسسه کشتی رانی یا ناخدا به آن ها ابالغ می شود،  به طور طبیعی 
حق دارند و موظفند از اموری که ممکن است آن ها را در کام دریا جای دهد شدیدًا جلوگیری به عمل 

آورند و در جهت حفظ کشتی و مسافران از خطرات کوشش نمایند. 
در این باره داستانی از امام باقرA نقل شده که خدا به حضرت شعیب وحی کرد که من صدهزار 
نفر از قوم تو را هالک خواهم کرد که چهل هزار نفر از آن ها اهل معصیت و گناه و شصت هزار نفر هم از 
خوبان هستند. حضرت شعیب گفت: اشرار مستحق عذابند ولی اخیار چرا؟ خداوند فرمود: آن ها با اهل 
گناه سستی کردند و برای غضب من غضبناک نمی شدند)حرعاملی، محمدبن حسن،  وسائل الشیعة، 

ج 11، ص 61(. 
قرآن نیز در آیات زیر چنین معنایی را بازگو نموده است که برای نمونه به دو مورد اشاره می شود: 

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلمنکِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه«؛ »شما 
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍه أ مَّ

ُ
الف- »ُکنُتْم َخیَر أ

باز  ناپسند  کار  از  و  می دهید  فرمان  پسندیده  کار  به  شده اید  پایدار  مردم  برای  که  هستید  امتی  بهترین 
می دارید و به خدا ایمان دارید«)آل عمران:110(. 

»و  اْلمنکِر«؛  َعِن  یْنَهْوَن  َو ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
یأ َبْعٍض  ْوِلیاء 

َ
أ َبْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  »َواْلُمْؤِمُنوَن  ب- 

باز  ناپسند  از کارهای  به کارهای پسندیده وا می دارند و  ایمان،  دوستان یکدیگرند که  با  زنان  مردان و 
می دارند«)توبه: 71(. 

بنابراین از دید قرآن و روایات امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای جامعه،  امنیت و آرامش و 
ترک این دو سبب نابودی و هالک جوامع است. 

3. 11. ضمانت اجرای احکام و دستورات الهی 
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصل »نظارت عمومی« یا »ضمانت اجرایی« قوانین اسالم 
مطرح است. خدا نظارت بر حسن اجرای احکام الهی را برعهده فرد فرد جامعه اسالمی از هر قشری 
نهاد، از این رو هر فرد و گروهی همواره چشمان بیدار امت اسالمی را مراقب خویش دانسته و تالش 
می کند حتی االمکان قوانین اسالمی را رعایت نموده و زیر پا نگذارد. امام باقرA می فرمایند: »امر 
به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگی است که به سبب آن واجبات برپا می شود«)حرعاملی،  محمدبن 

حسن،  وسائل الشیعة، ج 11، ص 59(. 
4. 11. برقراری عدالت اجتماعی 

نظارت عمومی بر حسن اجرای احکام عدالت گستر اسالم زمینه فراگیری عدالت اجتماعی را فراهم 
می سازد. امام علیA در این مورد می فرمایند: » ]...[ امر به معروف و نهی از منکر با برگرداندن مظالم 
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)به صاحبان اصلی آن( و مخالفت ستمگر همراه است. همچنین تقسیم )عادالنه( بیت المال و غنایم را 
در پی دارد و صدقات )مالیات های شرعی( از جاهای الزم گرفته شده و در جای حق و مناسب مصرف 

می شود«)حرعاملی،  محمدبن حسن،  وسائل الشیعة، ج 11، ص 30(. 
5. 11. آبادانی و سازندگی در جامعه 

مورد  این  در   Aباقر امام  است.  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  آبادانی کشور ساختار  و  عمران 
محمدبن  می شود«)حرعاملی،   آباد  سرزمین ها  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  وسیله  »به  می فرمایند: 

حسن،  وسائل الشیعة، ج 11، ص 59(. 
6. 11. خیر و سالمتی 

پیامبر گرامیa در این باره می فرمایند: »امت من تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند در 
خیر و سالمتی اند«)حرعاملی،  محمدبن حسن،  وسائل الشیعة، ج 61، ص 32(. 

7. 11. قدرتمندی مؤمنان 
تقویت نیروهای صالح درون جامعه و تضعیف منافقان از برکات امر به معروف و نهی از منکر است. 
حضرت علیA می فرمایند: »هر کس امر به معروف کند مؤمنان را قدرتمند می کند«)نهج البالغه، 

حکمت 13(. 
8. 11. تضعیف جبهه نفاق 

حضرت علی A تأثیر امر به معروف و نهی از منکر را در شکست خط نفاق و درمانده کردن 
به خاک  را  منافقان  بینی  از منکر کند  نهی  منافقین قطعی دانسته و فرموده است: کسی که 

می مالد)نهج البالغه، حکمت 13(. 
9. 11. مصلحت عمومی جامعه و طرد نااهالن از پست های کلیدی 

حضرت علی A در این باره فرموده اند: »خداوند امر به معروف را برای مصلحت عامه مردم و نهی 
از منکر را برای طرد سفیهان واجب کرده است«)نهج البالغه، حکمت 25(. 

10. 11. شکوفایی اقتصاد 
اقتصاد سالم منوط به امر به معروف و نهی از منکر است. با امر به معروف و نهی از منکر راه های 
امرار  به  پیشرفت صنعت،  هموار گشته و هر کسی درخور استعداد خویش  صحیح کسب و تجارت و 
امام  اقتصادی ریشه کن می گردد.  انحرافات  بیکاری،  گرانفروشی، احتکار و سایر  معاش می پردازد و 
A در ادامه حدیث جابر می فرمایند: »به وسیله امر به معروف و نهی از منکر کسب ها حالل  باقر 

می شود«)حرعاملی،  محمدبن حسن،  وسائل الشیعة، ج 11، ص 59(. 

نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت
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همانطور که در ضمن بیان کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شد،  یکی از اثرات مهم این 
فریضه،  امنیت بخشی به فرد و جامعه است و سایر اثرات و کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر 
مثل بقای جامعه و حفظ وحدت،  عدالت اجتماعی و اقتصادی، آبادانی و سازندگی، قدرتمندی افراد 
صالح جامعه و تضعیف دشمنان و منافقان، همگی در راستای ایجاد امنیت و آرامش افراد اجتماع است. 

12. ابعاد،  گستره و سطوح امنیت 
امنیت یکی از عناصر بنیادی بعد سیاسی نظم اجتماعی محسوب می گردد که دارای ابعاد متنوعی 
شامل ذهنی و عینی، داخلی و خارجی،  فردی و جمعی است و از لحاظ گستره نیز شامل حیطه های 
ملی،  منطقه ای و جهانی است،  از جنبه سطح به سطوح خرد و کالن تقسیم می شود. هریک از این ابعاد،  
گستره و سطوح امنیت به نوبه خود به خرده ابعاد دیگری تقسیم می شود،  برای مثال، امنیت در سطح 
خرد می تواند شامل امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت فکری، امنیت بیانی،  امنیت اخالقی، امنیت شغلی 
و امنیت حقوقی باشد و امنیت در سطح کالن نیز می تواند زیر سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،  

فرهنگی، نظامی و طبیعی یا زیست محیطی را دربربگیرد. 

نتیجه گیری
و عدم  در جامعه  موجود  ارزش های  و  هنجارها  از  پیروی  به  زیادی  میزان  به  اجتماعی«  »امنیت 
انحراف از آن ها بستگی دارد. بررسی جوامع مختلف در طول تاریخ حاکی از آن است که زندگی اجتماعی 
انحراف در همه  استثنا  بدون  نامالیمات و حوادث است و در همه جوامع  انسان ها همواره دستخوش 
اشکال آن موجود است و ناامنی به طرق گوناگون اجتماع بشر را تهدید نموده است. اما نکته ای که در 
اینجا مهم است نوع جلوگیری و به کنترل درآوردن این انحرافات و رسیدن به »امنیت نسبی« است. هر 
چه کنترل تهدیدها و انحرافات در جوامع با نیروهای قوی تر و کارسازتر صورت بگیرد،  میزان برقراری 
امنیت نیز گسترده تر خواهد بود. به عبارت دیگر راه تحقق امنیت در جامعه و جلوگیری از بزه کاری 
و انحرافات اجتماعی، وجود یک سیستم کنترل اجتماعی مؤثر و کارآمد است. از سویی دیگر امر به 
گاهی  معروف و نهی از منکر فرایند ایجاد شناخت و شکل دهی بایدها و نبایدهاست. ایجاد شناخت و آ
نسبت به معروف ها )ارزش ها( و فواید عمل به آن ها و به دست آوردن بینش صحیح نسبت به منکرات 
این شناخت که  یا همان عوامل تهدید ارزش ها و مضرات و آسیب های آن در ساختار اجتماع است. 
در  انسان ها  فطری  ذوق  یا  میل  بیدار شدن  باعث  دارد،   در خود  را  بودن  و محرک  برانگیزاننده  صفت 



503

جذب نیکی ها و طرد بدی ها و احیاء و حفاظت از هنجارهای مقبول و همنوایی اعضای جامعه در این 
امر می شود. به این ترتیب امر به معروف و نهی از منکر با شناختی که در افراد جامعه نسبت به نیکی ها 
و بدی ها ایجاد می کند به حفظ ارزش ها و هنجارهای موجود در جامعه و تحقق امنیت اجتماعی یاری 

می رساند. 
پیشنهادها

اصالت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در هر ساختاری ثابت است؛ اما در جامعه اسالمی 
ارتباطی  پیچیده شدن ساختار جامعه و ضرورت های  با  دارد.  بهترین امت هستند جایگاه ویژه ای  که 
جدید بین انسان ها و از طرفی هجمه شدید دشمن جهت اختالل در آموزش دین،  مقتضی است با سرعت 

مضاعف و تدبیر جمعی برنامه ریزی الزم برای دو هدف مهم انجام پذیرد:
1. حفظ ارزش های دینی که نردبان تعالی انسان به سوی معبود است. 

2. تدین و تقید مردم به ارزش ها و نتیجه رشد روحی و معنوی. 
بدین جهت الزم است در سه عنصر اثربخش،  بازنگری الزم صورت پذیرد:

1. انسان در مقام امر و نهی کردن؛
2. انسان در مقام امر و نهی شدن؛

3. جامعه. 

نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت
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چکیده

زیرا  است،  انسان  تربیت  انسانی،   علوم  عرصه ی  در  بحث ها  مهمترین  از  یکی 
مهمترین هدِف رسالت انبیاء را تربیت و تزکیه تشکیل می دهد. انسان یگانه موجودی 
بر  دیگر  جانداران  زیرا  دارد؛  کمال  به  رسیدن  و  تربیت  به  را  نیاز  بیشترین  که  است 
اساس غریزه از نخستین لحظه های تولد راهشان را می یابند و بر همین اساس از خود 
دفاع کرده، به زندگیشان ادامه می دهند. اما انسان اینگونه نیست؛ اگر دست حمایِت 
مربیان از سر او برداشته شود،  نه تنها به کمال دست نمی یابد بلکه از همان آغاز، راه 

فنا را در پیش می گیرد. چنانکه نوزاد انسان از هر زنده جانی ضعیف تر و به تعبیری:
حیوان بالفعل است که هیچ قدرت دفاع و زیستن ندارد و کمالی در او مشاهده 
نمی شود؛ ولی همین موجود ضعیف، با تربیت و آموزش،  به جایی می رسد که سیارات 
آسمانی را در اختیار می گیرد و با قوه ی اندیشه و فکر به همه یاشیاء مسلط می شود. 
اگر انسان تربیت شود و در مسیر کمال و بلند پروازی قرارگیرد،  آنچنان شاهین روحش 
اوج می گیرد که ستیغ سعادت را به آسانی فتح می کند و تا بلندای آسمان انسانیت به 

پرواز در می آید. بر قله های پیروزی و کمال یکی پس از دیگری سیطره می یابد. 
1- استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد مشهد، ایران 

2- استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد شیروان،  ایران 
3- دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی و اندیشه امام خمینیv، دانشگاه آزاد اسالمی،  مشهد،  ایران)نویسنده 
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در این مجال بعد از مقدمه ای کوتاه در فصل اول کلیات و در فصل دوم امر به 
معروف و نهی از منکر در سیره  ی پیامبر را بررسی خواهیم نمود. 

واژه های کلیدی
پیامبرa، تربیت، امر به معروف،  نهی از منکر، سیره 

مقدمه
انسانی که این همه آمادگی برای تربیت شدن دارد،  شایسته است که خداوند بهترین راه ها را برای 
تربیت او در نظر گرفته باشد،  که یکی از این راه ها »امر به معروف و نهی از منکر« است که در تربیت 
فرد و جامعه کاربرد فراوان دارد. پیامبر گرامی اسالمa نیز برای این مبعوث گشت که انسان را هدایت 
و تربیت کند و استعدادهای نهفته ی آنان را که خداوند در نهادش به ودیعه نهاده بود، شکوفا سازد؛ از 
طرفی »امر به معروف و نهی از منکر« یکی از سنت های مهم در اسالم است که جلوی فساد را می گیرد 
و نوعی خیزش و مشارکت همگانی است در برابر فسادها و نارسایی ها و شاهراهی است برای رسیدن 

به کمال. 
در این مقاله کارکرد تربیتی »امر به معروف و نهی از منکر« را در »سیره  ی پیامبر« بررسی می نماییم. 
از  یکی  جهت  این  از  است؛  شده  واقع  بحث  مورد  کمتر  دارد،   که  اهمیتی  با همه ی  موضوع  این 
مشکالت جدی در این حوزه کمبود منبع است که نوشتن در این عرصه را با مشکل رو به رو می سازد. 
زیرا سیره نویسان به نوعی رجال نویسی کرده اند و در برخی از کتاب های سیره نیز تاریخ نگاری را به 

جای سیره نویسی ادامه داده اند. 
ما در این نوشته اول از کلیات که شامل شرح و تعریف واژگان می گردد،  آغاز کرده ایم آنگاه در ادامه از 
کاربرد امر به معروف و نهی از منکر در سیره  ی پیامبر به بحث نشسته ایم امید است که مورد رضای حق 

قرارگیرد و از این خوان گسترده ما را نیز بهره ای باشد. 
کلیات

در ابتدا الزم است که به تعریف و توضیح برخی از واژه ها بپردازیم تا مشخص شود که به دنبال چه 
هدفی هستیم زیرا تا مشخص نباشد که منظور از واژگان چیست بحث روشن نخواهدشد و مشکالت 
واژه  از چند  کرده ایم  انتخاب  مقاله  این  در  که  عنوانی  نگارنده خودنمایی خواهدکرد.  برابر  در  بسیاری 
مرکب شده است که برخی از واژگان نیاز به تعریف دارند و عبارتند از: »معروف«، »منکر«، »امر به 
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معروف و نهی از منکر«،  »تربیت«، »سیره« و »سیره  ی تربیتی« که قبل از ورود به بحِث اصلی، واژگاِن 
یادشده را در ذیل به اختصار توضیح می دهیم:

مفهوم سیره 
سیره بر وزن فعله از ریشه ی »س ی ر« در لغت عبارت است از: »روش، حالت و هیأت«)طریحی،  
و  روان شدن  گذشتن،   بر  و  است؛  زمین  در  سیرکردن  و  رفتن  معنای  به  و  1409ق: ج: 3، ص339( 
ثبات حالت، هیأت و روش مستمر است که آن را می توان  حرکت کردن داللت می کند. در اصطالح: 
سنت،  مذهب،  روش، رفتار، راه و رسم سلوک،  طریقه ی خاص زندگی معناکرد. 1 یکی از معانی سیره 
نیز »سنت« است که عبارت است از: »مجموعه ی رفتار و گفتار پیامبرa و اهل بیت او« )داوودی، 
1384: ج2،  ص20( گاهی افزون بر رفتار و گفتار،  تقریر پیامبرa و اهل بیت او را نیز شامل می شود 
که در این صورت سیره عبارت است از: »رفتار،  گفتار و تقریِر )امضای( معصوم«. )طباطبایی،  1408ق: 
ج2،  ص110( چنانکه معصومی در برابر یک عمل سکوت کند و شخص انجام دهنده را راهنمایی نکند 
به معنای این است که آن عمل را پسندیده است و از آن خوشنود است یا دست کم از آن ناراضی نیست 

وگرنه باید یادآوری می کرد. که این اصطالح بیشتر در علم اصول به کار می رود. 
سیره  ی تربیتی 

سیره  ی تربیتی پیامبر نیز عبارت است از: رفتارهایی که پیامبرa در مقام تربیت دیگران انجام داده 
است. بنابراین هر رفتاری که پیامبر به منظور اثرگذاری بر شناخت ها،  باورها، احساسات،  عواطف یا 
با  را تشکیل می دهد. )همان،  ص23(  آن حضرت  تربیتی  داده است،  سیره  ی  انجام  رفتارهای دیگران 
توجه به این تعبیر باید به بررسی بنشینیم که »امر به معروف و نهی از منکر« چه کارکرِد تربیتی در سیره  ی 

پیامبرa دارد. که در فصل آینده به این بحث می پردازیم. 
مفهوم تربیت

و..«  آموختن  و  پروردن  »پرورانیدن،  معنای:  به  می شود،   خوانده  پرورش  فارسی  در  که  تربیت 
)دهخدا،  1373: ماده تربیت ج4، ص5776( آمده است و این واژه در اصل عربی است و از ماده ی 
)فراهیدی،  1408ق: ج: 8  می رود.  کار  به  و...  بلند  زمین  یافتن،   فزون  زمین،   زخم،  به معنای:  ربو 
ص2830( و راغب از آن چنین تعبیر می کند: »تربیت پدید آوردن حالت تدریجی در چیزی است تا به 
حد کمال برسد« )راغب اصفهانی، 1412ق،  - 1992: ص336( و در بیان معنای اصطالحی تربیت،  

1. رک: سلطان محمدی،  منیر،  Hadith1384.blogfa.cam دانشجویان دانشکده مجازی علوم حدیث، هفتم فروردین 
 1385.

کارکردهای تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره...
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ذیل  در  را  آن  نمونه های  که  کرده اند،   ارائه  متفاوت  تعریف های  تربیت،   زمینه ی  در  مختلف  کتاب های 
می بینیم:

ایجاد شرایط و عوامل الزم و کمک به  انتخاب رفتار و گفتار مناسب،   از  تربیت عبارت است   .1
شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته اش را در تمام ابعاد وجود، و به طور هماهنگ پرورش 

داده ،  شکوفا سازد و به سوی هدف و کمال مطلوب تدریجا حرکت کند« )امینی،  1373: ص14( 
گاه ساختن،  شکل دادن و باآلخره رشد و نمو بخشیدن، همگی دارای ریشه ی  2. تربیت کردن،  آ

واحدی هستند و آن فعل التینی »Educare« است« )موریس،  بی تا: ص1( 
3. »تربیت به معنای به فعلیت رساندن استعداد و به کمال رساندن مستعد کمال است« )شیرازی،  

1360: ص21( 
یا فرایند منظم و مستمر گفته می شود که هدف آن هدایِت رشد جسمانی و  4. پرورش به جریان 
و درک  در جهت کسب  یابندگان  پرورش  هدایِت رشد همه جانبه ی شخصیِت  کلی  به طور  یا  روانی،  
معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنان است«. 

)سیف،  1384: ص112( 
از مجموع تعریف های ارائه شده می توان تعریفی را برگزید که هم مختصر و هم جامع اکثر این تعاریف 
استعدادهای  مناسب برای شکوفا ساختن  عوامل  و  شرایط  »آماده سازی  از:  است  عبارت  آن  و  باشد 

بالقوه ی مستعد در همه ی ابعاد انسانی و رساندن تدریجی متربی به کمال مطلوب«
اکنون الزم است که معروف و منکر نیز روشن شود و آنگاه با توجه به همان معنا به بررسی »کار کرد 

تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره  ی پیامبر گرامی اسالم« می پردازیم:
مفهوم معروف و منکر

معروف و منکر نیز مانند بسیاری از واژگان دیگر به دو معنای لغوی و اصطالحی به کار می روند ولی 
معنای لغوی و اصطالحی این دو از هم دور نیستند .بنابراین معروف در لغت از ماده »عرف« ضد نکر، 
هر چیز پسندیده ای است که نفس آن را می شناسد و به آن انس می گیرد و آرامش می یابد،  )ابن منظور،  
1405ق. ج: 9 ص 236( و ُمْنَکر: خالف معروف،  هر امری است که شرع آن را زشت بشمارد و حرام و 
ناخوشایند بداند. )همان کتاب، ج: 5، ص 232( به تعبیر دیگر: »معروف اسم هر کاری است که حسِن 
آن را عقل و شرع تشخیص دهندو منکر آن است که عقل و شرع آن را انکار نمایند« )راغب اصفهانی،  

1412ق- 1992م: ص561( 
و در اصطالح فقهی: »معروف: هرکار پسندیده ای است که افزون بر خوبی،  دارای وصف زائد باشد، 
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)از قبیل استحباب، وجوب و...( که یا خود انجام دهنده آن را بشناسد )به واسطه ی اجتهاد و...(، یا 
به آن راهنمایی اش کنند )در صورتی که مقلد باشد( و منکر: کار زشتی است که یا خود انجام دهنده آن 
را بشناسد،  یا از طریق دیگران بشناسد، )از طریق مجتهد(« )حلی، 1409ق: ج1،  ص 258( از آنجا که 
منکر و معروف هم به فرهنگ وابسته است و هم عقل آن را می شناسد،  یعنی برخی از منکرات در همه ی 
فرهنگ ها منکر است و برخی از معروف ها در همه ی فرهنگ ها معروف به حساب می آید. ولی برخی 
از مصادیق معروف و منکر را از طریق شرع باید شناخت به همین دلیل کسانی که برخی از مصادیق 
منکر را انجام می دهند و برخی معروف ها را ترک می کنند و در شناختن آن نیز کوتاهی نکرده اند و از روی 
لجاجت نیز نیست قاصر شناخته می شوند و در پیشگاه خداوند معذورند. که جای بحثش در این مختصر 

نمی گنجد و باید به کتاب های فقهی مراجعه کرد. 
امر و نهی: 

امر فرمان دادن به کاری است و نهی بازداشتن و منع کردن از چیزی. یا نهی طلب واگذاشتن حاجتی 
است خواه برآورده شود یا نشود. وقتی مفهوم معروف و منکر و امر و نهی روشن گشت،  امر به معروف 
و نهی از منکر نیز به تبع آن روشن می گردد زیرا: امر به معروف،  فرمان دادن به معروف و کارهای نیک 
است که در اسالم معروف و شناخته شده است و نهی از منکر بازداشتن و منع کردن از ممنوعات شرعیه 

و ارتکاب بدی ها و زشتی ها است. )دهخدا،  فرهنگ دهخدا،  ماده ی امر و نهی( 

aامر به معروف و نهی از منکر در سیره  ی پیامبر
مهمترین وظیفه  ی تربیتی پیامبر

خداوند اولین مربی عالم است و بعد از خداوند، پیامبران مربیان انسان ها در این کره ی خاکی هستند 
که این وظیفه  ی مهم بر دوش آنان نهاده شده است و در پایان،  پیامبر اکرمa و امامان معصومb این 
مسؤلیت سنگین را بر عهده دارند،  تا انسان ها را به گونه ای تربیت کنند که مصداق درست خلیفه ی خدا 

در روی زمین باشند،  چنانکه خداوند در کتاب مقدسش درباره ی حضرت پیامبرa فرموده است: 
َو  یَزکیِهْم  َو  َءآیاِتِه  َعَلیِهْم  یْتُلوا  نُفِسِهْم 

َ
أ ْن  مِّ َرسواًل  ِفیِهْم  َبَعث  ِإْذ  اْلُمْؤِمِنیَن  َعلی  ُه  اللَّ َمنَّ  ﴿َلَقْد 

یقین ،   به  ِبیٍن﴾  )آل عمران:  164(  مُّ َلِفی ضاَلٍل  َقْبُل  ِمن  کاُنوا  ِإن  َو  اْلِحکَمَه  َو  اْلِکَتاب  ُمُهُم  یَعلِّ
خدا بر مؤمنان منت نهاد ]که[ پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت ،  تا آیات خود را 
برایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعًاً پیش از آن در گمراهی 

آشکاری بودند. 
از آنجا که وظیفه  ی اصلی پیامبر طبق این آیه تربیت است باید دید در این راه از امر به معروف و نهی 

کارکردهای تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره...
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جل

از منکر چگونه استفاده نموده و سیره اش چه بوده است؟ آنچه را که به جرأت می توان ادعا کرد این است 
که در سیره  ی پیامبر بیشترین و مهمترین کارکرد تربیتی را »امر به معروف و نهی از منکر« داشته است 
و پیامبر هم در مراحل مختلف از روش و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر برای تربیت انسان ها 
استفاده می نموده است،  که از آن میان،  چند مورد از سیره  ی آن حضرت را در اجرای امر به معروف و 
نهی از منکر،  بر می رسیم که از آن جمله می توان داستان سمره بن جندب را یاد کرد که در مبحث بعدی 
مفصل آن را بیان می کنیم. نیز داستان مرد صحرانشین را که از پیامبر تقاضای کمک کرد و چون پیامبر به 
او مقداری کمک کرده بود که در نظر آن مرد ناچیز و اندک جلوه کرده بود،  به پیامبر اهانت کرد و اصحاب 
آن حضرت را به خشم آورد؛ که نزدیک بود به او آسیبی برسانند، ولی رسول اکرم او را به خانه برد و دوباره 
کمک کرد و در ضمن این کار را کرد تا وضع زندگی آن حضرت را از نزدیک ببیند. پس از آن که وضع 
پیامبر را تماشا کرد و دانست که به شاهان شباهت ندارد و سیم و زری نیندوخته است به دلیل اهانتش 
تا  از پیامبر عذرخواهی کرد ولی پیامبر به او امر فرمود تا عذرخواهی را در حضور اصحاب تکرار کند 
کینه ای که اصحابش نسبت به او داشتند برطرف شود پیامبر با این کارش او را رام و وادار به عذرخواهی 
کرد و در دل او محبت ایجاد کرد و او را از جمله  ی مشتاقان دین ساخت و به سعادت و افتخار نزدیک 
نمود و نیز به اصحابش فهماند که همواره مدارا و بردباری بیش از خشونت کاربرد تربیتی دارد چنانکه 
پیامبرa درباره ی همان شخص به اصحابش خطاب می فرماید: »داستان این مرد شبیه داستان مردی 
است که شترش رمیده بود و مردم به قصد کمک به دنبال شتر می دویدند و شتر بیشتر می رمید. صاحب 
شتر به مردم گفت: »به شترم کاری نداشته باشید من می دانم چگونه رامش کنم«. آنگاه مقداری علف به 
 aدست گرفت و آرام به طرف شتر رفت و او را نوازش کرد و مهارش را گرفت و با خود آورد. پیامبر
فرمود: اگر من نیز شما را در برابر اهانت و گفته ی آن مرد رها می کردم، او را می کشتید و با این حال داخل 
در آتش می شد. 1 اما با او مدارا کردم از آتش نجات یافت و به دین گروید. عاقبت نیکو یافت. )قمی ،  

1404ق: ص70( و در نهایت از تربیت شدگان مکتب حیات بخش به حساب آمد. 
و از دیگر مصادیق کاربرد امر به معروف و نهی از منکر،  در سیره  ی پیامبرa، فرستادن پیک ها و 
نامه های تربیتی آن حضرت به اطراف و اکناف عالم را می توان برشمرد که همه از کارکرد امر به معروف و 

نهی از منکر در سیره  ی پیامبرa حکایت دارند که در ذیل تا حد توان از آن بحث خواهیم کرد. 
سیره  ی پیامبر a در اجرای امر به معروف و نهی از منکر

یکی از سیره های پیامبرa این بود که امر به معروف و نهی از منکر را با مراحل آن اجرا می کردند،  

1 )و إنی لو ترکتکم حیث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار( 
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از  نهی  و  به معروف  آنجا که گفته اند: »امر  از  آنگاه شدت می بخشیدند  و  آغاز می نمودند  کم  از  یعنی 
منکر،  به عنوان یک امر اجتماعی در موارد گوناگون جنبه ی ارشادی دارد و از این جهت نیز یک روش 
تربیتی اساسی است. انسان طبیعتًا ارشاد را بهتر از دستور دادن تحمل می کند«، )شریعتمداری، 1370: 
ص200( پیامبرa به نحو شایسته ارشادی بودن آن را در سیره اش نشان می داد که نمونه ی آشکار آن را 
در داستان سمره بن جندب می بینیم که علمای اصول از آن برای قاعده ی الضرر استفاده کرده اند. در 
داستان سمره پیامبرa کامال مراحل را رعایت فرموده و از مالیمت و مرحله ی اول امر به معروف و نهی 
 Aاز منکر استفاده نموده است تا آخرین مرحله ی الزم. داستان سمره چنین است :زراره از امام باقر
انصاری  انصاری درخت خرمایی داشت که خانه ی  باغ مرد  ْبَن ُجْنَدب« در  روایت می کند که« َسُمَرَه 
در آنجا بود،  سمره به سراغ نخلش می رفت بدون اینکه اجازه ای بگیرد و ]یا الله بگوید[ مرد انصاری 
گفت: ای سمره تو هموار ه ناگهان و بی اطالع وارد باغ می شوی و ما در شرایطی قرارداریم که خوشایند 

نیست وقتی وارد باغ می شوی اجازه بگیر. 
ـ من در راهی که مربوط به درخت خودم است اجازه نمی گیرم. 

مرد انصاری به رسول خدا شکایت کرد، رسول خدا سمره را احضار کرد و فرمود فالنی از تو 
شکایت دارد، از اینکه بدون اجازۀ او و خانواده  اش وارد باغت می شوی. از این پس با اجازه 

و اطالعشان وارد باغت شو! 
ـ آیا در راهی که متعلق به باغ خودم است اجاره بگیرم نه چنین نخواهم کرد. 

ـ پس در این صورت باغ را واگذار کن در برابر آن درختی در فالن جا به تو می دهم. 
ـ نه چنین نمی کنم. 

ـ در برابر آن دو تا درخت می دهم. 
ـ نمی خواهم معامله کنم. 

پیامبر مرتب بر تعداد درختان می افزود که او را راضی کند،  تا به ده اصله درخت رسید ولی سمره 
راضی نمی شد. آنگاه پیامبر فرمود:

ـ در برابر درخت تو ده اصله درخت در فالن مکان ]بهتر[ می دهم. 
ـ نه مبادله نمی کنم. 

ـ درختت را واگذار تو را درختی در بهشت می دهم! 
ـ نه راضی نمی شوم. 

پیامبر  آنگاه  ُمْؤِمٍن،   َعَلی  ِضَراَر  اَل  َو  َضَرَر  که: ال  درحالی  زننده ای هستی  تو شخص ضرر  ـ 
دستورداد تا آن درخت را از ریشه بکنند و به سمره فرمود: درختت را بردار و هرجا که می خواهی 

بکار. )کلینی،  1365: ج 5، ص 294( 
راه  از  تا  می سازد  وادار  را  مدارا سمره  و  مالیمت  با   aپیامبر که چگونه  می بینیم  داستان  این  در 

کارکردهای تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره...
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لجاجت برگردد و به راه درست و به سوی تربیت رهنمون سازد اما متأسفانه سمره این لیاقت را نداشت. 
سیره  ی پیامبرa در چنین موارد این بود که: »در جایی اعمال زور, در جای دیگر نرمش و مالطفت. 
هر کدام را در جای خودش به کار می برد« )مطهری،  1368: ص101( تا هم خود آن شخص تربیت شود 

هم مانع تربیت دیگران نشود. 
پیامبرa افزون بر اینکه در عمل آنگونه از امر به معروف و نهی از منکر کار می گرفت که همواره باید 
به نتیجه ی درست و سازنده ی تربیتی منتهی شود،  در سخن نیز تأکیدی بسیار داشت و آن را سازنده ترین 
عامل به حساب می آورد چنانکه در سخنان گهر بار آن حضرت همواره روی این مطلب تکیه و تأکید 
َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا 

َ
اُس ِبَخیٍر َما أ گردیده است و در حدیثی از آن حضرت چنین می خوانیم: »اَلیَزاُل النَّ

َط َبْعُضُهْم َعَلی  ْقَوی َفِإَذا َلْم یْفَعُلوا َذاِلَک ُنِزَعْت ِمْنُهُم اْلَبَرَکاُت َو ُسلِّ َعِن اْلُمْنَکِر َو َتَعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َو التَّ
َماِء«؛ )طوسی،  1365: ج6،  ص181( مردم همواره به  ْرِض َو اَل ِفی السَّ

َ
َبْعٍض َو َلْم یُکْن َلُهْم َناِصٌر ِفی اأْل

خوبی و سالمت به سر خواهندبرد تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر را به پا دارند و با همدیگر به 
نیکی و تقوا کمک کنند. اما آنگاه که چنین نکنند )امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند، ( برکات 
از میانشان برداشته می شود و برخی بر برخی دیگر چیره می گردد که یاوری در آسمان و زمین ندارند و 

دستشان از همه جا کوتاه است. 
در جایی که امر به معروف و نهی از منکر با همه ی شرایطش اجرا شود،  حساسیت عمومی نسبت 
به گناه در دل ها موج می زند اما آنگاه که این سنت پسندیده متروک واقع شود،  همان شرایط و اوضاع 
غلبه می یابد که پیامبرa شرح داده است. بدان حاکم می شود و خوبان در گوشه ها می خزند و در چنین 

محیط و اوضاع تربیت سالم مشکل می شود. 

اهداف دعوت نامه های تربیتی پیامبر
پیامبر در نامه هایی که برای قبایل و سران ملت ها می فرستاد، تا آنان را به سوی دین دعوت نماید،  
یکی از اهداف آن را امر به معروف و نهی از منکر معرفی می فرماید،  جای تردید نیست که پیامبرa در 
دعوت نامه هایش جز تربیت انسان ها هدف دیگری نداشته است زیرا اصل بعثت پیامبر به منظور تربیت 
و تعلیم بوده در نامه ای که برای بنی تمیم فرستاده است حکایت گر همین معنا است در ذیل در یکی از 

نامه های آن حضرت چنین می خوانیم:
بن  إسماعیل  ثنا  قال  لنا  أجازه  و  عبدان  بن  محمد  إلینا  کتب  فیما  تمیم:  بنی  إلی   aکتابه
إسحاق قال ثنا حجاج عن حماد بإسناد له: أن کتاب النبی جاء إلی بنی تمیم،  فقال األحنف: 
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إلی ما یدعو؟ فقیل: إلی األمر بالمعروف و النهی عن المنکر،  فقال: قول حسن،  قال: فأخبر 
النبی فدعا له؛ )ابن حیان، 1412ق: ج 1 ص 297( وقتی دعوت نامۀ پیامبر a به طایفۀ بنی 
تمیم رسید احنف پرسید: به چه چیزی ما را دعوت می کند؟ به او گفتند: به امر به معروف و 
یبا و )دعوت نیکویی( است به پیامبر این حکایت را اطالع دادند،   نهی از منکر. گفت: سخن ز

پیامبرa برای گویندۀ آن دعا فرمود. 
در آغاز بیان کردیم که از مصادیق سیره تقریر پیامبرa به حساب می آید،  در این گفتگو نه تنها تقریر 
آن حضرت وجود دارد بلکه دعای آن حضرت نیز برای گوینده ی آن سخن، اهمیت بیشتری را می رساند 

که یکی از مهمترین راه ها امر به معروف و نهی از منکر است. 

زمینه های تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در تربیت
نیکو دسته  این سنت  این است که:  از منکر  نهی  به معروف و  امر  تأثیرگذاری  از شیوه های  یکی 
جمعی به وسیله ی مسلمانان برگزار شود. زیرا امر به معروف و نهی از منکر برای این تشریع شده است 
تا طغیان گری رشد نکند چه طغیان در برابر خدا،  چه در برابر خلق خدا،  جامعه ای که به سنت امر به 
معروف و نهی از منکر عمل نمایند، جامعه ی ظلم ستیز و شایستگان و زمینه ی مساعد برای رویش 
عدل خواهدبود که دانه های بیداد هرگز در چنین سرزمین رشد نخواهدکرد. جامعه ای که در برابر افراد و 
گروه های خویش احساس مسئولیت نکند، آرام آرام به سوی ناامنی به پیش خواهدرفت و زمینه های رشد 
نابود خواهدشد و استعدادها صرف اموری بیهوده خواهدشد و در نتیجه زمینه های ناهنجاری های تربیتی 
به وجود خواهدآمد از این رو خداوند یکی از وظایف مؤمنان را در شرایطی که اختالف میان گروه های 
جامعه باالگیرد،  اجرای امر به معروف و نهی از منکر بیان می دارد، آنهم به صورت بسیج عمومی و در 

این زمینه می فرماید: 
َفَقاِتُلوا  ْخَری 

ُ
األ َعلی  ِإْحَداُهَما  َبَغت  َفِإن  َبینُهَما  صِلُحوا 

َ
َفأ اْقَتَتُلوا  اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  طائَفَتاِن  ِإن  َو 

َه یِحب  ْقِسطوا ِإنَّ اللَّ
َ
أ ِباْلَعْدِل َو  صِلُحوا َبینُهَما 

َ
ِه َفِإن َفاَءت َفأ ْمِر اللَّ

َ
أ َتْبِغی َحتی َتِفی َء ِإلی  تی  الَّ

اْلُمْقِسِطیَن )حجرأت،  9( و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند،  میان آن دو را اصالح دهید، 
و اگر ]باز[ یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد،  با آن ]طایفه ای[ که تعدی می کند بجنگید تا به 
فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت ،  میان آن ها را داد گرانه سازش دهید و عدالت کنید، که 

خدا دادگران را دوست می دارد. 
در یکی از شأن نزول های این آیه گفته اند: میان دو طایفه ی اوس و خزرج نزاعی به وجود آمد که 
نزدیک بود کار به جاهای باریک بکشد و این آیه نازل شد و مسلمانان را مکلف ساخت که در چنین 
مواردی باید دخالت کنند و به نزاع پایان دهند،  )طبرسی،  1415ق - 1995م: ج 9، ص199( این یکی از 

کارکردهای تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره...
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مهمترین راه ها برای جلوگیری از اختالفاتی است که کمر مسلمین را شکسته و بدترین راه نفوذ دشمنان 
اسالم است که همواره از این حربه استفاده نموده اند،  شعار: »اختالف بینداز و حکومت کن« یکی از 
شعارهای مهم استعماری است که در طول تاریخ بر مسلمانان و اقلیت ها اجرا شده است. اکنون هم،  
تنها راه مطمئن برای نجات جوامع اسالمی،  عمل به همین دستور کوتاه قرآن و احیاء این سنت است 
از  مشارکت کنند. دولت ها و ملت ها با هم بسیج گشته، به نبرد طغیان گران بر خیزند. که  که همگان 
 aآشکارترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به حساب می آید. از آنجا که پیامبر گرامی اسالم
حاکم دولت اسالمی است و والیت بر جان ها دارد،  نخستین مخاطب این آیه است و مردم را به این سنت 
حسنه برای رسیدن به آرامش و امنیت در عمل تشویق و تأیید فرموده است که امر به معروف و نهی از 
منکر،  یکی از مهمترین راه های تربیتی اسالم است به خصوص در جایی که الزم باشد تا دسته جمعی 
انجام شود. تا جلو بدی ها گرفته شده و زمینه برای رشد استعدادها مهیا گردد و جنگ و اختالف همواره 
زمینه های ترقی از بین می برد. استعدادها را خاموش می کند،  از این رو خداوند دستور می دهد که همه ی 

افراد با ایمان سهم گیرند و نزاع را از جامعه ی اسالمی ریشه کن سازند. 
چون مراحل امر به معروف و نهی از منکر نیز در بحِث ما نقش دارد که می توان آن را دارای کاربرد 
تربیتی دانست،  از این رو باید مراحل و مراتب آن را نیز بیان کرد. که در ذیل به اختصار به بحث می نشینیم:

مراحل امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر حساسیت عمومی در برابر گناه است که نمی گذارد فرد و جامعه به 
سوی بی بند و باری و سقوط پیش برود و یکی از سنت های مهم است که در هر شرایط قابل اجرا است 
و شباهت فراوان به نماز دارد زیرا نماز را در هیچ حالی نباید ترک کرد. همان گونه است امر به معروف 
و نهی از منکر؛ که در هیچ شرایطی نباید ترک کرد بلکه به مراتب پایین تر باید اکتفا نمود چنانکه نماز 
نیز مراتب دارد اگر در حال ایستاده نشد باید نشسته انجام شود اگر آن هم امکان پذیر نبود با اشاره،  اگر 
با اشاره نشد،  در دل باید خواند،  امر به معروف و نهی از منکر نیز دارای مراتبی است که اگر با زبان و 
عمل امکان نداشت،  با انکار قلبی نسبت به منکرات و زشتی ها باید اعالم انزجار کرد. همان گونه که نماز 
از کارهای زشت باز می دارد و زمینه ی تربیت را فراهم می سازد، امر به معروف و نهی از منکر نیز چنین 

است،  خداوند درباره ی نماز می فرماید:
ُه یْعَلُم َما َتصَنُعوَن  کبُر َو اللَّ

َ
ِه أ ِقِم الصَلوَه ِإنَّ الصَلوَه َتنَهی َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلمنکِر َو َلِذْکُر اللَّ

َ
 َو أ

)عنکبوت، 45( و نماز را برپا دار،  که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد، و قطعًاً یاد خدا 
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باالتر است ، و خدا می داند چه می کنید. 
در حدیثی از امام باقر و امام صادق8 درباره ی امر به معروف و نهی از منکر چنین روایت شده است: 

ُه َتَعاَلی َو  ُه اللَّ َعزَّ
َ
ِه َتَعاَلی َفَمْن َنَصَرُهَما أ ْهی َعِن اْلُمْنَکِر َخْلَقاِن ِمْن َخْلِق اللَّ ْمُر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
اأْل

ُه َتَعاَلی؛)طوسی،  1365: ج 6، ص 177( امر به معروف و نهی از منکر  َمْن َخَذَلُهَما َخَذَلُه اللَّ
دو آفریده از آفریدگان خداوندند. کسی که آن دو را یاری نماید خداوند به او عزت می بخشد و 

کسی که آن دو را خوار نماید خداوند تعالی خوارش می کند. 
امر به معروف و نهی از منکر و نماز تأثیرات تربیتی و اجتماعی یکسان دارند و هر دو از زشتی ها 
آن در هیچ  ترک  داد و  انجام  باید  توان  به قدر  دارای مراتب است که  نماز  جلوگیری می کنند، و گفتیم 
شرایطی جایز نیست حتی در میدان جنگ و در حال عقب نشینی. امر به معروف و نهی از منکر نیز دارای 
مراتبی است که باید به دسِت کم مراتب آن اکتفا کرد و پله پله به پیش رفت و ترک آن در هیچ شرایطی 

جایز نیست و مراحل آن عبارتند از:
1. مرتبه  ی اعراض و روی گرداندن؛ اگر کسی با درهم کشیدن چهره اصالح می شود جایز نیست 

باالتر از آن؛
2. مرتبه  ی زبان؛ اگر با روی گرداندن اصالح نشود باید تذکر داد،  آنهم با زبان خوش نه با تندی و 

خشونت؛
3. مرتبه  ی عمل؛ اگر مراتب باال کارگر نیفتاد،  انسان می تواند دست به عمل بزند،  اما اگر منتهی به 
ضرب و جرح شود باید با اجازه ی حاکم شرع صورت گیرد، نه اینکه هر کس به نام امر به معروف و نهی 

از منکر،  دست به هر جنایتی بزند و آن را امر مقدس و وظیفه  ی شرعی جلوه دهد؛
4. مرتبه  ی قلبی؛ اگر انسان نتواند هیچ کاری انجام دهد واجب است که در دل ناراضی باشد از اینکه 
معروف ترک و منکر انجام می شود)شیخ مفید، 1410ق: ص 809( تا گناه در نظرش آسان جلوه نکند و 
باید تنفر از گناه و گناهکار در وجودش همچنان باقی باشد .این کمترین کاری است که برای همگان و 

در هر حال میسر است. 
البته این مراحل به نوع منکر و معروف بسته است،  اگر اصول اسالم در خطر باشد در این صورت،  
و زحمت  است  مهم  زیرا: خطر  می رسد  قانون  و  دخالت حکومت  به  نوبت  نیست،  قلبی کافی  انکار 
انبیای الهی به هدر می رود. در چنین وضع و شرایط وظیفه  ی حاکم اسالمی و دیگر مسلمانان،  حرکت 
و ایستادن در مقابل طغیان گری است؛ در این اوضاع باید رنگ خون را برای ثبت تاریخ انتخاب کرد. 
همان گونه که امام حسینA هدف قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند. )مجلسی،  

کارکردهای تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره...
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1404ق: ج 44 ص 329( وقتی به این مراحل بنگریم نکته ی مهم آن تربیتی است که یا خود امر و نهی 
کننده را به تربیت شدن وا می دارد، یا امر و نهی شونده را. 

فلسفه ی مراتب امر به معروف و نهی از منکر
یکی از فلسفه های مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر آثار تربیتی آن است از این رو اسالم 
برای امر به معروف و نهی از منکر،  افزون بر مراتب،  شرایطی قرارداده است که از آن جمله این است که 
خود موجب فساد نگردد،  در صورت دارا نبودن شرایط،  نباید کسی به این کار اقدام کند)خمینی،  بی تا: 
ج 1، ص 465 تا ص476( زیرا بدون داشتن شرایط،  گاهی نتیجه ی معکوس به دست می آید و نه تنها 
کارکرد تربیتی ندارد بلکه مانع آن می گردد. از شرایط دیگر این است که فرمان دهنده و بازدارنده باید 
معروف و منکر را بشناسد اگر نمی شناسد تحصیل شرایط و شناختن معروف و منکر را نیز برخی واجب 
کرده اند و همچنین در شرایطی که شخص پشیمان است و اصرار بر ادامه دادن ترک معروف و انجام منکر 
ندارد،  نباید به او تذکر داد و امر و نهی کرد. )عاملی،  1413ق: ج 3، ص 101. 102( زیرا وقتی کسی از 
گناه دوری می کند باز هم او را مالمت کنند، عزت نفسش آسیب می بیند گرفتار »خود پنداره ی منفی« 
می شود برای خویش ارزشی قائل نمی شود و در نتیجه: »افرادی که دچار خود کم بینی اند و برای خود 
ارزشی قائل نیستند،  به راحتی در دام اعمال غیر اخالقی گرفتار می شوند و حتی از آسیب رساندن به 

دیگران هیچ ابایی ندارند« )جمعی از مؤلفان،  1382: ص 129( 
همه ی شرایط امر به معروف و نهی از منکر نوعی بار تربیتی دارد که می خواهد به گونه ای افراد را 
از منکر بازدارد و به سوی خوبی و معروف بکشاند. در نهایت او را تربیت کند. در بسیاری از سیره  ی 
پیامبر که به امر خداوند اجرا می شده است شرایط تدریجی رعایت گردیده است از جمله می توان حرمت 
تدریجی شراب را نام برد که خداوند یک باره این کار را نکرد بلکه روحیات و پذیرش متربیان را نیز در نظر 
داشت، و« روشن است که اگر اسالم می خواست بدون رعایت اصول روانی و اجتماعی با این بالی بزرگ 
عمومی به مبارزه برخیزد ممکن نبود، و لذا از روش تحریم تدریجی و آماده ساختن افکار و اذهان برای 
ریشه کن کردن می گساری که به صورت یک عادت ثانوی در رگ و پوست آن ها نفوذ کرده بود،  استفاده 

کرد« )مکارم شیرازی، بی تا: ج5،  ص70( 

نتیجه گیری
 aپیامبر بعثت و دعوت  فلسفه ی  یافت که  نتیجه دست  این  به  تا کنون گذشت می توان  از آنچه 
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تربیت انسان ها بوده است و پیامبر گرامی اسالم نیز از راه های بسیاری استفاده نموده است که یکی از 
راه های مهم تربیتی آن حضرت، امر به معروف و نهی از منکر و نحوه ی اجرای آن بوده است زیرا امر 
به معروف و نهی از منکر دو عامل مهم تربیتی و بازدارنده از زشتی ها است که ملت ها را بیمه می کند و 
وظیفه ای است که افزون بر حاکم و دولت اسالمی بر عهده ی همگان نهاده شده است تا هر کس به قدر 
توان خویش بتواند در تربیت عمومی سهم داشته باشد، ولی سیره  ی پیامبر گرامی اسالم در اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر به گونه ای بوده است که بتواند به عنوان حاکم دولت اسالمی و به عنوان پیامبر 
رحمت بر همگان رحمت باشد و هم از هرج و مرج ها جلوگیری نماید،  این وظیفه  ی مهم به صورت کامل 
آنگاه میسر است که امر به معروف و نهی از منکر با شرایط و مراحلی اجرا شود که در سیره  ی پیامبر 
گرامی اسالم اجرا می شد یعنی از امر به معروف و نهی از منکر با زبان خوش و مدارا آغاز گردد تا به 
مرحله ای برسد که جز پیامبرa یا کسانی که از جانب آن حضرت والیت تام دارند،  به اجرا در نمی آید، 
نابسامانی های  از  بسیاری  جلو  بتواند  دارد که  کاربرد  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  شرایطی  در  زیرا 
اجتماعی را بگیرد که مصداق مهم امر به معروف و نهی از منکر،  اجرای حدود،  قصاص،  دیات و... به 

حساب می آید که خداوند درباره ی تأثیر قصاص بر تربیت می فرماید: 
ُقوَن ؛)بقره: 179( و ای خردمندان ،  شما را در  کْم َتتَّ ْلَباِب َلَعلَّ

َ
ولی األ

ُ
َو َلُکْم فی اْلِقصاِص َحیوٌه یاأ

قصاص زندگانی است ، باشد که به تقوا گرایید. 
در این آیه اشاره دارد که جنبه ی تربیتی قصاص را کسی درک می کند که از خرد بهره ای داشته باشد. 
زیرا خردمندان آن را نردبان تکامل قرار داده به سوی آسمان معنویت باال می روند. چنانکه در احادیث 
ْرَبِعیَن َصَباحًا«؛)حر 

َ
ْفَضُل ِمْن َمَطِر أ

َ
ْرِض أ

َ
ِه ِفی اأْل درباره ی اجرای حدود چنین آمده است: »َو َحدٌّ یَقاُم ِللَّ

عاملی،  1409 ق: ج 28، ص13( حدی که برای رضای خدا در زمین اجرا شود،  برتر از بارش چهل روز 
باران است. 

اینها نمونه هایی از مصادیق تربیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر به حساب می آید که در 
جنبه های دیگر نیز نکته های فراوان دارد. 

کارکردهای تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره...
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کارکردهای تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره...





روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر
کریم کوخایی زاده1؛ نبی سبحانی2

چکیده
دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر با توجه به آنچه در فقه اسالمی و احادیث 
معصومین و کالم بزرگان آمده نه تنها یک وظیفه عمومی است،  بلکه یک امر کاماًل 
نیاز دارد.  تبلیغی و هنری  به کارشناسی علمی، روانی، اجتماعی،   تخصصی است و 
آمران و ناهیان باید خود از مصلحان و بزرگان جامعه باشند. اگر دیده می شود که امر 
به معروف ها و نهی از منکرها دارای اثر نیست،  نباید تمام گناه را بر عهده ی شخص 
خاطی گذاشت،  چون گاهی از روش های غلط یا نادرست استفاده می شود و می دانیم 
مرض های  برای  واحد  نسخه ی  مثل  متنوع  دردهای  برای  واحد  روش های  که 
گوناگون است و شفابخش نخواهد بود. برای اینکه،  به وظیفه امر به معروف و نهی از 
منکر عمل شود، باید از روش های درست امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد و 
از روش های نادرست که در جاهایی که ممکن است نتیجه عکس داشته باشد پرهیز 
نمود. الزمه این حرکت نخست شناخت روش های درست از نادرست است. که در این 
مقاله به روش های مستقیمی چون تذکر زبانی و مالیمت و نرمی در گفتار و روش های 
تذکر جمعی و روش های غیر مستقیمی همانند انکار و نفرت قلبی نسبت به منکر، 
ترک مجلس معصیت،  الگو سازی و روش های آموزشی که می توانند در اجرای صحیح 

1. نویسنده مسئول،  دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی،  مربی و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه ایالم
kokhaii_k@yahoo.com 

2. دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی،  مربی و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه ایالم. 



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د5242

جل

این دو فریضه نقش داشته باشند،  پرداخته شده است. روش هایی که آمرین به معروف 
و ناهیان از منکر باید بدانند در چه شرایطی و برای چه افرادی کدام شیوه مؤثرتر است 
و از همان بهره بگیرند. بنابراین اگر در جایی روش خاصی جوابگوی نیاز ما هست و در 

جای دیگر این روش جوابگو نیست،  نباید از آن استفاده شود. 

واژه های کلیدی
امر به معروف،  نهی از منکر، روش های جمعی،  تذکر زبانی،  الگوسازی. 

مقدمه 
امر به معروف و نهی از منکر،  یک نوع نظارت همگانی بر کارکرد افراد حقیقی و حقوقی در درون 
جامعه  دینی است. هدف عمده و اساسی در امر به معروف و نهی از منکر محقق شدن معروف و زدوده 
باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راه کارها و شیوه های  شدن منکر است. برای دست یابی به این هدف 
عملی بود. هر چند علما مراتب امر به معروف و نهی از منکر را سه مرتبه دانسته اند، ولی با دقت در این 
مراتب و هدفی که از این دو فریضه الهی مورد انتظار است می توان مراتب امر به معروف و نهی از منکر را 
دو مرتبه دانست،  مرتبه نخست آن که در آن از تارک معروف و فاعل منکر خواسته می شود که خود اقدام 
به انجام معروف و ترک منکر کند که این درخواست ممکن است به شیوه های متفاوتی و بر اساس یک 
اولویت مشخصی انجام گیرد،  که اولین شیوه آن ابراز تنفر از ترک معروف و انجام منکر در قیافه و چهره 
است به طوری که تارک معروف و فاعل منکر متوجه زشتی عملش شود،  اگر این شیوه مؤثر نبود ابراز این 
تنفر با رفتار و کردار عملی مثل ترک کردن مجلس معصیت و اگر این شیوه نیز مؤثر نبود آن وقت نوبت 
به تذکر لسانی می رسد که خود به روش های متفاوتی انجام می گیرد که در این زمینه توصیه های قرآنی و 
روائی فروانی وجود دارد. مرتبه دوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر برخورد عملی با تارک معروف 
و فاعل منکر است که این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر در نظام جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
دستگاه های دولتی و نظارتی گذاشته شده است. بدیهی است که آنان که می خواهند به وظیفه ی امر به 
معروف و نهی از منکر عمل نمایند و به این وسیله از ارزش های اسالمی پاسداری کرده و حاکمیت آن را 
تقویت و توسعه بخشند،  باید از شیوه های صحیح آن استفاده کنند تا به اهداف واالی آن نائل آیند؛ در غیر 
این صورت نه تنها به هدف این فریضه نخواهد رسید بلکه امکان دارد نتیجه و واکنش معکوسی بوجود 
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آید و معروفی دیگر نیز ترک یا منکری بر منکرات اضافه گردد. بنابراین بکارگیری روش ها و شیوه های 
صحیح در امر به معروف و نهی از منکر که ضرورت آن روشن و واضح است. در زمان حال،  با توجه 
به فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها و ارزش ها و ضد ارزش هایی که وجود دارد و همه انسان ها خصوصًاً 
جوان ها به آن مبتال هستند،  می طلبد روش های که برای انجام این دو فریضه به کار گرفته می شود،  کارایی 
داشته و به جا باشند،  به طوری که باعث موضع گیرهای غلط افراد در مقابل هم نشود، و معروفی منکر 
و منکری معروف نشود و افراد بر گناه خود اصراری نداشته باشند. از این رو،  بکارگیری روش مناسب 
در امر به معروف و نهی از منکر گناه را ریشه کن کرده و معروف را گسترش می دهد. اما سؤالی که مطرح 

هست این است که این روش ها که دارای بهترین و کارآمدترین نتائج باشند کدامند؟ 
 لذا در این مقاله بر آن شدیم که روش های درست و نادرست در امر به معروف و نهی از منکر را مورد 

بررسی قرار دهیم. 

1. معروف و منکر در لغت و اصطالح
 »معروف« در لغت به معنای شناخته شده و »منکر« به معنای ناشناس است)قرشی،  1412،  ج7 
ص110(. در اصطالح به کارهایی »معروف« گفته می شود که به حکم شرع یا عقل کارهای نیک شمرده 
می شود،  چه واجب باشند چه مستحب و »منکر« به کارهای زشت و ناپسند چه حرام و چه مکروه گفته 
و ر. ک:  بشمار می آیند)منتظری،  1423،  ص321  آدمی  پاک  نزد فطرت  ناشناس  امور  از  که  می شود 
قرشی،  1412، ج7 ص110؛ راغب،  1412،  ص561؛ طریحی،  1416،  ج5 ص93(. در تعریف دیگری 
آمده است: »معروف« عمل نیک و خوبی است که مشتمل بر صفت راجحه است و »منکر« فعل قبیح 

و ناروایی مشتمل بر صفت مرجوحه است)فاضل مقداد،  1425، ج1ص404(. 

2. روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر
روش های امر به معروف و نهی از منکر را می توان به دو عنوان کلی تقسیم کرد:

2. 1. روش های غیر مستقیم
گاهی امر به معروف و نهی از منکری زمانی اثر می بخشد که مستقیمًاً با مخاطب گفتگو شود،  اما 
مواردی نیز هستند که شرایط زمانی یا مکانی اشخاص مورد خطاب اقتضاءء نمی کند مخاطب به طور 
مستقیم امر و نهی شود و شاید اثر منفی داشته باشد، لذا در این گونه موارد باید از شیوه خطاب غیرمستقیم 
استفاده کرد. بر پایه تحقیق و تجربه،  در برخی موارد برترین تحوالت در وجود آدمی با تأثیر غیرمستقیم 

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر
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نمودار می گردد. توجه به آموزش های ظریف و غیرمستقیم در رفتار بزرگان دین ما نیز دارای منزلتی واال 
است. امامان ما گاه برای تعلیم مسائل به دیگران از مثال ها بهره می گرفتند. گاه آموزش هایی را در قالب 
دعاهایی که خود می خواندند،  می داده اند و گاه این درس ها را با عمل خویش بیان می کرده اند)اکبری،  
1357،  ص121؛ مسعودی،  1384،  ص289(. القاء غیرمستقیم، بهترین و محترمانه ترین شیوه امر به 
معروف و نهی از منکر است؛ که یکی از ابزارهای مهم و اساسی انتقال معانی و مفاهیم تلقی می گردد. 

2. 1. 1. روش انکار و نفرت قلبی 
در روایات متعددی یکی از وظایف دینداران در هنگام مواجه با منکرات انکار قلبی ونفرت درونی 
دانسته شده است. هرچند انکار قلبی در تمام مراتب و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر ضرورت 
دارد اما آیا انکار قلبی را می توان امر به معروف و نهی از منکر دانست در توضیح آن باید گفت که انکار 
قلبی صرف بدون بروز آن هر چند یک تکلیف شرعی است اما نمی توان به آن عنوان امر و نهی داد. در 
روایات انکار قلبی به عنوان یک وظیفه شرعی بیان گردیده است. امیرالمؤمنین A می فرماید. »َمْن 
ْحیاِء«)حرعاملی،  1409، ج 16، ص 132(. 

َ
َتَرَک ِإْنَکاَر اْلُمْنَکِر ِبَقْلِبِه َو ِلَساِنِه )َو یِدِه( َفُهَو َمیٌت َبیَن اأْل

ُه َعزَّ َو َجلَّ ِمْن  ْن یْعَلَم اللَّ
َ
ی ُمْنَکرًا- أ

َ
از امام صادق A نقل شده که فرمود: »َحْسُب اْلُمْؤِمِن َغیرًا ِإَذا َرأ

َقْلِبِه ِإْنَکاَرُه«)همان،  ج 16 ص 137(. در صورتی می توان انکار قلبی را امر به معروف و نهی از منکر به 
حساب آورد که تارک معروف و فاعل منکر را وادار به انجام معروف و ترک منکر کند لذا باید دسِت کم 
ِه ص  َمَرَنا َرُسوُل اللَّ

َ
نفرت قلبی با تغییر حالت های جسمانی همراه باشد. امیرالمؤمنین A فرمودند:»أ

ْهَل اْلَمَعاِصی ِبُوُجوٍه ُمْکَفِهّرَه«)کلینی،  1407، ج 5، ص 59(؛ یعنی پیغمبرa به ما فرمود که 
َ
ْن َنْلَقی أ

َ
أ

با اهل معصیت با چهره در هم کشیده و عبوس برخورد کنیم. در یک روایتی است که خداوند متعال به 
شعیب پیغمبر وحی کرد که من می خواهم صد هزار نفراز امت تو را عذاب کنم. 40 هزار نفر  از بدهایشان 
را می خواهی  بدها  اینکه  تو عادلی!  پروردگارا  تعجب کرد،   را. شعیب  از خوبهایشان  نفر  را و 60 هزار 
عذاب بکنی جا دارد، اما خوبان را  چرا؟  آنها که خوبند،  نماز می خوانند،  روزه می گیرند،  حج می روند،  
دروغ نمی گویند،  غیبت هم نمی کنند،  این افراد را  چرا عذاب می کنی؟ خطاب رسید برای اینکه با اهل 
معصیت سازش و رفاقت کردند،  خوش و بش کردند،  هیچ فکر اینکه دارند معصیت می کنند نبودند. 
دیگر اینکه اینها برای غضب من غضبناک نشدند،  از این رو،  من آن ها را عذاب می کنم« )همان،  ج 5 

ص 55(. 
2. 1. 2. روش های رفتاری 

2. 1. 2. 1. ترک مجلس معصیت
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َمُعوَنَه  َو  اْلَعاِصیَن-  ُصْحَبَه  َو  »ِإیاُکْم  فرمود:  امام سجاد در یک حدیث طوالنی روایت شده که  از 
َتَباَعُدوا ِمْن َساَحِتِهْم«)حرعاملی،  1409، ج 16 ص  َو  ِفْتَنَتُهُم-  اْلَفاِسِقیَن- اْحَذُروا  اِلِمیَن َو ُمَجاَوَرَه  الظَّ

260(. حضرت ما را از همنشینی با گناهکاران بر حذر داشته و به دوری از آن ها دستور داده است. 
ُه ِفیِه َو  ْن یْجِلَس َمْجِلسًا- یْعَصی اللَّ

َ
از امام صادقA نقل شده است که فرمود:»اَل یْنَبِغی ِلْلُمْؤِمِن أ

اَل یْقِدُر َعَلی َتْغییِرِه« )همان(. یعنی برای مؤمن شایسته نیست در مجلسی بنشیند که در آن نافرمانی خدا 
می شود و او قادر بر تغییر آن وضعیت نیست. 

2. 1. 2. 2. تشویق عامالن به معروف
از  گاهی تشویق عامالن به معروف،  خود عاملی می شود که از بدی ها جلوگیری می کند. استفاده 
بر  انگشت  اگر روزی  افراد هم  با  را می افزاید. در برخورد  نیکی  انگیزه  توبیخ،   تنبیه و  به جای  تشویق 
جهات خوب آنان بگذاریم و آن ها را تشویق کنیم، سپس از کار ناشایستی انتقاد کنیم، آن تشویق و تقدیر 

قبلی زمینه پذیرش انتقاد بعدی می گردد. 
2. 1. 3. الگو سازی 

یکی از شیوه های ایجاد فرهنگ دینی در جامعه،  پدید آوردن الگوهای شایسته در آن محیط و طرد 
الگوهای ناشایست است. وجود الگوهای محبوب در جامعه،  به خودی خود،  افراد آن محیط را به سوی 
آن سوق می دهد. در مرحله نخست باید خود انسان الگو باشد؛آمر به معروف و ناهی از منکر، گاه به 
اقتضاءی موارد و به تناسب آن باید از شیوه عملی در امر به معروف یا نهی از منکر بهره جوید، از تعبیر 
»شیوه عملی« ممکن است برداشت های مختلفی صورت گیرد، به شرح زیر: یکی این که،  گاهی گفته 
می شود که شما در عمل نفرت خود را از منکر نشان دهید، مقصود آن است که اگر می دانید با اظهار تنفر 
از منکر که در رفتار خود یا چهره ی خود به نمایش می گذارید این کار شما اثر خواهد بخشید،  باید همین 
مرحله را طی کنید و به آن اکتفا نمایید و از زبان گفتار استفاده نکنید. این همان مرحله نخست امر به 
معروف و نهی از منکر و پیش از مرحله زبانی است)مسعودی،  1384،  ص261(. دوم اینکه گاهی گفته 
می شود که با عمل از وقوع منکر پیش گیری کند یا به معروف وادار کند، مقصود آن است که اگر می دانید 
با زبان اثر نمی بخشد یا با زبان امر و نهی کردید و اثری نبخشید،  ولی ممکن است با عمل اثر ببخشد،  
از راه امر و نهی عملی وارد شوید، مثاًلًً دست طرف را بگیرید و نگذارید به مظلوم و ستمدیده ای تعدی 
کند،  یا شیشه شراب را از نزد او بردارید و... این همان امر و نهی عملی است که مرتبه سوم از امر و 
نهی را تشکیل می دهد و خود دارای مراتبی است)همان،  ص261. 262؛ مطهری،  1380،  ص247(. 
سوم اینکه،  گاهی نیز گفته می شو که با عمل خود امر به معروف و نهی از منکر نمایید و دیگران را به 

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر
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معروف تشویق و از منکر برحذر دارید،  مقصود این است که شما عامل به معروف و خودتان از منکر 
این بخش،   بروند. در  الگو قرار دهند و راه شما را  را  آن  از شما درس بگیرند و  تا دیگران  پرهیز کنید 
مقصود ما از استفاده »شیوه عملی« در امر به معروف و نهی از منکر،  همین قسم است. شکی نیست 
که چنانچه کسی خود معروف را ترک کرده و به منکر آلوده باشد، چنانچه بخواهد امر به معروف و نهی 
تأثیر چندانی نخواهد داشت و از سوی مخاطب خود مورد  یا  تأثیری نخواهد بخشید  یا  از منکر نماید 
اعتراض واقع خواهد گردید. پس چرا خودت عمل نمی کنی؟ شاید دیده باشید مواردی را که پدر فرزند 
خود را از کشیدن سیگار منع می کند ولی خود سیگاری است،  فرزندش به او می گوید سیگار کشیدن بد 
است چرا خود شما می کشید؟ یا اینکه پس چرا خود شما نماز نمی خوانید و روزه نمی گیرید و... از من 
می خواهید که نماز بخوانم و روزه بگیرم. البته معنای این سخن این نیست که خود تارک معروف است،  
در جامعه  مذهبی  عنوان چهره های  به  که  آن هایی  و همه ی  اسالمی  معارف  کند،   معروف  به  امر  نباید 
شناخته می شوند،  چنانچه خود به اصول و ارزش های الهی پایبند و عامل باشند،  خود اینپای بندی و 
عمل بهترین وسیله ی تبلیغ و دعوت به ارزش ها و یکی از مؤثرترین ابزار برای ترک منکرات از سوی 
دیگران است)قرائتی،  1377،  ص126. 127؛ مطهری،  1380،  ص247؛ مسعودی،  1384،  ص261(. 
از امام صادق A روایت شده است که فرمود: »کونوا دعاه الی انفسکم بغیر السنتکم«)کلینی،  1407،  
ج2ص76(؛ یعنی مردم را به دین و مذهب خود به غیرزبانهایتًان دعوت کنید. یعنی با عمل خود دیگران 
را به ارزش های دینی و مذهبی خویش دعوت کنید. محقق بزرگ صاحب جواهرالکالم فرموده است: 
»از بزرگترین افراد و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و برترین و محکم ترین آن و از مؤثرترین آن ها 
خصوصًاً نسبت به بزرگان و رؤسای دین،  این است که خود لباس معروف،  چه واجبش و چه مستحبش 
را بر تن بپوشاند )به همه ی معروف ها عمل کنند( و پوشش منکر، چه حرامش و چه مکروهش،  را از 
تن بکنند و روح خویش را با اخالق کریمه به رشد و کمال رساند و از اخالق ذمیمه پاک سازند«)بی تا،  

ج21ص382(. امام خمینی v نیز همانند این بیان را فرموده اند: 
از بزرگترین افراد امر به معروف و نهی از منکر و شریف ترین و مؤثرترین آن و جایگیرترین آن در 
دل ها،  به ویژه آن که آمر و ناهی اگر از دانشمندان دینی و پیشوایان مذهب باشد ]...[ این است 
که معروف را،  از واجب و مستحب،  عمل کنند و منکر و مکروه را کنار گذارند و به اخالق 
پیامبران و روحانیون )و مردان الهی( متخل گردند و از اخالق سفیهان و اهل دنیا )دنیاگران( 
دوری جویند تا اینکه با عمل و اخالق خود آمر و ناهی باشند و مردم به او اقتدا نمایند )و او را 

الگوی عمل خود قرار دهند( و..)خمینی،  بی تا،  ج1ص482(.
 استاد متفکر،  شهید آیت ا ]...[ مطهری A فرموده است:
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 شما اگر بخواهید به شکل غیرمستقیم امر به معروف و نهی از منکر بکنید یکی از راه های 
آن این است که خودتان صالح و باتقوا باشید،  خودتان اهل عمل و تقوا باشید،  وقتی خودتان 
آن طور بودید،  مجسمه ای خواهید بود از امر به معروف و نهی از منکر،  هیچ چیز بشر را بیشتر 
انبیاء و اولیاء زیاد پیروی می کنند  از  تأثیر قرار نمی دهند،  شما می بینید مردم  از عمل تحت 
ولی از حکماء و فالسفه آن قدرها پیروی نمی کنند،  چرا؟ برای اینکه فالسفه فقط می گویند،  
فقط مکتب دارند،  فقط تئوری می دهند، در گوشه ی حجره اش نشسته است،  کتاب می نویسد 
و تحویل مردم می دهد ولی انبیاء و اولیاء تنها تئوری و فرضیه ندارند،  عمل هم دارند. آنچه 
اول عمل  کنند،  بعد عمل  بگویند  اول  که  نیست  این طور  می گویند عمل هم می کنند،  حتی 
می کنند بعد می گویند،  وقتی انسان بعد از آن که خودش عمل کرد، گفت؛ آن گفته اثرش چند 
برابر می شود ]...[ هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتواند مصلح باشد ]...[ پیغمبر اسالم 
a اگر در آنچه دستور می داد اول خود پیش قدم نبود محال بود دیگران پیروی کنند)مطهری،  

1380،  ص253. 254(. سعدی می گوید:
 ترک دنیا به مردم آموزند خویشتن سیم و غله اندوزند 

 عالم آن کس بود که بد نکند نه بگوید به خلق و خود نکند
2. 1. 4. استفاده از هنر

یکی از شیوه هایی که می توان به جرأت گفت که تأثیر بسیار زیادی در نهادینه کردن یک امر معروف و 
ترک یک نهی شود استفاده از همین شیوه هنری است. خصوصًاً در جوامع کنونی با پیشرفت هایی که در 
امر تکنولوژی و فناوری اطالعات انجام شده است. بنابراین در بسیاری موارد می توان با استفاده مثبت 
از هنر،  ارزش های الهی را تبلیغ کرد و راه ها و روش های منکر در زندگی را به مخاطبین یادآور شد. مثاًلًً 
می توان از راه ساختن فیلم های تلویزیونی و سینمایی و نمایش ها معروف و منکر را بشناسانیم و خطر 
آلوده شدن به مفاسد و پیمودن راه فاسدان و ضد این را یادآور گردیم؛ به عنوان مثال در فیلم ها و نمایش ها 
یانبار آن را در زندگی فردی و  توزیع مواد مخدر، اعتیاد و آلودگی به مواد مخدر و مشروبات الکلی و آثار ز
اجتماعی انسان هنرمندانه ترسیم نمود و به مخاطبین تفهیم کرد که پایان هر راهی چیست و آن ها باید در 
زندگی چه رفتاری داشته باشند و بر اساس چه الگویی حرکت کنند. خطاطی و نقاشی نیز از دیگر ابزار 
هنری است که می تواند در این زمینه به کار گرفته شود و پیام رسان خوبی برای مخاطبین باشد. شعر و 
یبا هم می تواند در جهت گسترش معروف و مبارزه با منکر به کار رود. مهم ترین و سنگین ترین  صدای ز
مسائل علمی، فکری و فرهنگی را می توان در قالب داستان به افراد منتقل کرد. به هر حال، دنیای هنر 
و شعر و فیلم و ماهواره و عکس و طرح و خط و قصه،  دنیایی است که منحرفان وارد آن شده و از آن به 
اهداف شوم خود رسیده اند. این ما هستیم که باید با جهت گیری صحیح، بهتر و بیشتر به سراغ این دنیا 
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برویم)مسعودی،  1384،  ص296؛ قرائتی،  1377،  ص196(. 
2. 1. 5. استفاده از روش نوشتاری

در برخی از موارد می توان از شیوه نوشتاری در امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد و در مواردی 
نیز اثر بیشتری بر مخاطبین می گذارد. راه های استفاده از شیوه ی نوشتاری زیادند که برخی از آن ها در 

اینجا اشاره می شود. 
راه اول: راه نوشتن مقاالت در مجالت و روزنامه و سالنامه و... 

راه دوم: از راه تألیف کتاب ها و بولتن ها. 
راه سوم: از راه تذکرات و یادآوری ها و نصب آن ها در جاها و مکان های مورد دید مخاطب

و  قطع ها  در  و  موارد  تناسب  به  دین،   بزرگان  سخنان  یا  روایات  و  آیات  نوشتن  راه  از  چهارم:  راه 
یا  و...  تاکسی ها  و  اتوبوس ها  و  مغازه ها  شیشه ها،  برای  برچسب ها  صورت  به  مختلف،   اندازه های 
گهی ها و اعالمیه ها و نصب آن در مکان های عمومی مانند اتوبوس ها، سالن ها،  سازمان ها و... نکته ای  آ
که باید توجه کرد،  آن است که در این شیوه نیز همان ویژگی هایی که در شیوه گفتاری گذشت باید مراعات 
گردد،  گذشته از آن مقاالت و کتاب ها، در سطوح مختلف و برای اقشار مختلف و با توجه به سطح درک 
یبا،  ز در طرح های  یبا،  ز مثاًلًً خط  باشد  برخوردار  از جذابیت  نیز  تبلیغی  اعالنات  و  گردد  تنظیم  آنان 
را درک  پیام  آسانی  به  آن  از  باشد و مخاطب  آئین  و  پیام رسان دین  بتواند  متناسب و کوتاه که  جمالت 

کند)مسعودی،  1384،  ص292؛ و ر. ک: اکبری،  1357، ص124؛ قرائتی،  1377، ص169. 170(. 
2. 1. 6. روش های آموزشی

کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند باید بدانند که اگر فلسفه و حکمت عمل خود را 
بگویند تأثیر بیشتری خواهند دید. هرچند گاهی دالیل و اسرار اوامر و نواهی الهی برای عقل ما قابل 
درک نیست و گاهی درک آن بسیار سخت است و گاهی امر و نهی به خاطر آزمایش است و گاهی برای 
اینکه انگیزه از امر و نهی فهمیده شود نیاز به گذشت زمان دارد و گاهی تسلیم فرمان بودن خود یک دلیل 
است. برای شاهد مطلب می توان به داستان حضرت موسی A و حضرت خضر A در قرآن مراجعه 
باز می ایستد که حضرت  پرسیدن  از سؤال   A زمانی که حضرت موسی  به طوری که می بینیم  کرد، 
خضر A دلیل کارهای خود را می گوید)کهف،  آیات 64. 84(. البته بسیاری از اوامر و نواهی هستند 
که دارای یک دلیل منطقی هستند،  دلیلی که اگر ما آن را برای مردم بیان کنیم زودتر به نتیجه می رسیم. 
گاهی الزم را ندارند و همین که مثاًلًً  گاهی ندارند یا آ بسیارند کسانی که از آثار و خطرات خالف خود آ
گاهی یافته اند آن ها را رها خواهند کرد. لذا در حدیث  با خطرات سیگار و مواد مخدر به وسیله آموزش آ
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می خوانیم: خداوند از علمًا تعهد گرفته است که جاهالن را آموزش دهند)مجلسی،  1403،  ج2ص87(. 
امروزه با برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی و عمومی در مورد اوامر و نواهی برای خواص از 
دانشمندان و عوام از هر قشر می توان به درستی تأثیرات انجام و ترک هر یک از اعمال را در زندگی افراد 
آموزش داد و از این طریق نواهی را ریشه کن و اوامر به معروف را در جامعه گسترش داد)قرائتی،  1377،  

ص213؛ سروش و مقدس نیان،  1383،  ص106(. 
2. 1. 7. ارائه جایگزین ها

تنها  ندهند،   انجام  را  خاصی  کار  فرزندتان  می خواهید  اگر  می گویند:  کودکان  تربیتی  کارشناسان 
بر عدم  برخوردها عالوه  این گونه  که  نکنید چرا  برخورد  او  با  نکن،  نزن،  فضولی  نکن،  دست  گفتن  با 
موفقیت، موجب مشکالت دیگری در روان کودک خواهد شد. بلکه برای اصالح او چند راه مناسب 
و سرگرمی صحیح را در اختیارش بگذارید تا از راه غلط به عمل مفید سرگرم شود. در دنیای بزرگترها 
هم نمی توان تنها با سالح نکن،  نرو، نشنو،  نبین،  افراد را اصالح کرد بلکه در مقابل هر منعی راه مجازی 
هم باید گشود. گاهی برای جلوگیری از یک عمل ناپسند باید جایگزین فراهم ساخت. موارد متعددی 
تأثیر  چندان  گفتاری  شیوه  یا  تذکر  و  می شود  انجام  منکراتی  یا  ترک  معروفی  که  داد  نشان  می توان  را 
نمی بخشد،  ولی اگر جایگزین صحیح و شایسته ای ارائه شود خود به خود از آن منکر دست کشیده و به 
آن جایگزین روی می آورند. موارد متعددی را می توان نشان داد که معروفی ترک یا منکراتی انجام می شود 
و تذکر و شیوه گفتاری چندان تأثیری نمی بخشد،  ولی اگر جایگزین شایسته و صحیحی ارائه شود خود 
به خود از آن منکر دست کشیده و به آن جایگزین روی می آورند. به عنوان مثال: وقتی که بچه ها در 
به  گاهانه  ناآ و  ایجاد سروصدا می کنند  آن محل  اهالی  برای  بازی مشغول هستند،   به  و خیابان  کوچه 
آزار و اذیت آن ها می پردازند. برای حل این مشکل تذکر زبانی چه اندازه اثر داشته است؟ اما اگر اهل 
آن محل با یکدیگر مشارکت کنند و قطعه زمینی را برای بازی بچه های خود اختصاص دهند و برنامه 
سرگرمی و بازی برای آنان داشته باشند،  آیا باز هم سروصدا و آزار و اذیت ها که سبب ناراحتی ها و ضعف 
اعصاب ها می شود، وجود خواهد داشت؟ اگر ما می خواهیم جوانان در کوچه ها و خیابان ها پرسه نزنند 
و احیانًاً مزاحمتی ایجاد نکنند،  آیا فکری به حال اشتغال و جذب آنان در بازار کار کرده ایم و آیا برای 
پر کردن اوقات فراغتشان به گونه ای اندیشیده ایم؟ با ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی که برای 
اوقات فراغت جوانان برنامه صحیحی داشته باشند،  به طور قطع و یقین بسیاری از منکرات و مفاسد 
کاهش می یابد، البته بر این نکته نیز تأکید می کنیم که تنها ایجاد این گونه مراکز کارساز نیست،  بلکه پس 
از ایجاد آن باید مدیریتی دل سوز،  مؤمن،  کارآمد و کاردان با برنامه های متنوع و مشروع اداره آن را به 
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عهده بگیرد تا بتواند از آن در جهت احیاء ارزش های اسالمی گام بردارند وگرنه،  خود این مراکز به محلی 
برای اشاعه منکرات تبدیل خواهند شد و فرهنگسراهایی که با پول بیت المال مسلمین ساخته می شود،  
ممکن است به فرهنگسرا مبدل گردد. به هر حال مقصود این است که با شیوه ارائه جایگزین های سالم 
گفتارهای  از  یکی  در   v آیت ا ]...[ مطهری  استاد شهید  داد.  را کاهش  منکرات  از  بسیاری  می توان 
خود می فرماید: چندی پیش در یکی از روزنامه های عصر مقاله ای خواندم تحت عنوان »خروارها پند 
و نصیحت«،  در آن مقاله بعد از آنکه نوشته بود که در کشورها خروارها پند و نصیحت به صورت های 
مختلف،  ولی بی اثر است، این مثل را ذکر کرده بود: »یک جو درمان بهتر از صد خروار نسخه است« 
بعد نوشته بود: »چندین سال پیش در یکی از شهرهای کوچک واقع در آمریکا،  زن ها مبتال به قماربازی 
شده بودند. ابتدا کشیش ها و روزنامه نویس ها و خطبا و فصحا تا می توانستند راجع به بدی قمار خصوصًاً 
برای زن ها گفتند و نوشند ولی مثل همین حرف های خودمانی مانند گردو روی گنبد سر خورد و پایین 
افتاد و به جایی نرسید،  تا آن که شهردار محل به فکر افتاد یکی دو تا باشگاه و نمایشگاه هنری زنانه دایر 
کند و سرگرمی های مناسب در آنجا فراهم نماید،  از قبیل نمایش بچه های چاق و تندرست و جایزه دادن 
به مادران کاردان و از این قبیل کارهای دستی و غیره که هر کدام برنامه و ترکیبات خاصی داشت و مردم 
را سر ذوق می آورد. دو سه سالی از این جریان گذشته که زن های آن شهر به کلی قمار را فراموش کردند« 
بنابراین یکی از شیوه های مناسب برای احیاء معروف ها و کاهش منکرها،  ارائه جایگزین های سالم و 

متناسب است)مطهری،  1380،  88. 90(. 
2. 2. روش های مستقیم

مستقیم  روش های  از  است  ندارند،  الزم  کاربردی  مستقیم  غیر  روش های  مواضعی  در  که  آنجا  از 
جهت امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد. 

2. 2. 1. تذکر زبانی
کاربردی ترین ابزار امر به معروف و نهی از منکر زبان است؛ بخش زیادی از کدورت ها و نارضایتی 
استفاده  موارد  از  بسیاری  در  است،  ابزار  این  بکار گیری  نادرست  از روش های  ناشی  افراد جامعه  بین 
و  وضعیت  شدن  بدتر  سبب  بلکه  نمی شود،  موجود  وضع  اصالح  سبب  تنها  نه  زبان  ابزار  از  نادرست 
موضع گیری  های نادرست وکینه و دشمنی شدید می شود؛ در حالی که اگر افراد شیوه درست انتقاد و ایراد 

گرفتن را بدانند،  این کدورت ها و دشمنی ها بوجود نمی آید. 
2. 2. 1. 1. روش های درست تذکر زبانی

در بهره گیری از گفتار باید از کلمات و جمالت متناسب و درجه بندی شده نسبت به مراحل و مراتب 
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امر به معروف و نهی از منکر،  استفاده کرد؛ به عنوان مثال تا زمانی که ممکن است از جمالت پندآمیز 
استفاده کند و می داند که اثربخش خواهد بود، از جمالت قهرآمیز و حاکی از خشونت باید پرهیز کند،  

چه اینکه در صورت استفاده از آن نابجا و نادرست است)مسعودی،  1384،  ج1ص288(. 
2. 2. 1. 1. 1. تذکر پنهانی

انتقاد از یک نفر در میان جمع،  معمواًل به ایجاد حس حقارت و دست کم  حس شرمندگی در فردی 
منجر می شود که از او انتقاد می کنید. چنین انتقادهایی در بیشتر مواقع موجب رنجش خاطر می شوند 
انتقاد  نیت  انجام می شوند، گویای حسن  انتقادهایی که در خلوت  اما  ندارند.  پی  نتیجه مطلوبی در  و 
کننده اند و بار سازندگی شان بیشتر است. در حدیث می خوانیم: »اال علمت ان بطنها منزلک و حجرها 
آراسته  او را  برادر دینی خود را مخفیانه موعظه کند،   مهدک و غذائک فال تغلط لها«؛ یعنی هر کس 

است؛ ولی هر کس او را آشکارا موعظه کند،  شرمنده اش کرده است. 
2. 2. 1. 1. 2. مالیمت و نرمی در گفتار

خداوند متعال در مورد والیت و ارشاد فرعون به حضرت موسی A دستور می دهد که گفتار و کالم 
ُه َطَغی َفُقواَل َلُه َقْواًل َلینًا«)طه،  آیات 43. 44(. یعنی به  نرم را ابزار کار قرار دهند »اْذَهَبا ِإَلی ِفْرَعْوَن ِإنَّ
سوی فرعون بروید که طغیان پیشه کرده است،  پس با قول لین )نرم( با او سخن بگویید. از پیامبر مکرم 
اْلُخْرُق ُشْؤٌم«)کلینی،  1407،  ج2ص119(. یعنی  ْفُق یْمٌن َو  اسالم نیز روایت شده است که فرمود: »الرِّ
نرمی میمنت دارد و خشونت نحوست و امام علی A می فرماید: »ان من العباده لین الکالم و افشاء 
السالم«)آمدی،  1410،  ج4ص30(؛ یعنی نرمی کالم )سخن به نرمی گفتن( و افشای سالم از عبادت به 
شمار می آید و در کالمی دیگر آن را سنت خوبان محسوب داشته و فرموده است: »سنه االخیار لین الکالم 
و افشاء السالم«)همان،  ج5ص306(؛ در جای دیگر از ایشان A روایت شده که فرموده است: »من 
حسن کالمه کان النجح امامه«)همان،  ج2ص314(؛ یعنی هر کس نیکو کالم باشد موفقیت و پیروزی 
در پیش روی اوست. استفاده از کلمات »ناشایست« و »درشت« اثرش فراری دادن افراد است نه جذب 
آنان. امام علی A در این باب می فرماید: »آیاک و ما یستهجن من الکالم فاّنه یحبس علیک اللئام 
و ینفر عنک الکرام«؛ یعنی از سخن زشت )و قبیح( بپرهیز، زیرا که سخن زشت لئیمان )و انسان های 
پست( را گرد تو جمع کند و مردم محترم و گرامی را از تو می رماند. یکی از اصحاب امام موسی A به 
َحِدِهْم 

َ
نام هشام بن احمد با یکی از مخالفین نزاعی لفظی می کرد. امام به او فرمود: »اْرُفْق ِبِهْم َفِإنَّ ُکْفَر أ

ِفی َغَضِبِه- َو اَل َخیَر ِفیَمْن َکاَن ُکْفُرُه ِفی َغَضِبِه«)حرعاملی،  1409،  ج15ص271(؛ یعنی با آن ها به نرمی 
رفتار کن زیرا کفر آنان در خشم آن هاست )چون خشمگین می شوند سخن کفرآمیز گویند( و در کسی که 
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کفرش در خشمش است خیری نیست. بنابراین می توان گفت که در نرمی اثری نهفته است که در ده ها 
خشونت نیست و اگر کسی بخواهد در کار خود موفق شود باید نرم خوی و نرم گفتار باشد. 

2. 2. 1. 1. 3. حکمت آمیز و پند آمیز بودن
سخن حکمت آمیز از ظرافت و عمقی خاص برخورار است و با توجه به اینکه منطبق با فطرت آدمی 
و دربردارنده ی سعادت امر است همواره به عنوان باجاذبه ترین سخنان در بین انسان ها مطرح بوده است. 
مزین نمودن امر و نهی دینی به چنین حربه ی مفیدی آن را با موفقیت زیادی همراه می سازد. گاهی یک 
جمله ی حکمت آمیز چنان تحولی در گنهکار ایجاد می کند که با ساعت ها بحث و مطالعه نمی توان به آن 
دست یافت)اکبری،  1357،  ص119(. خداوند متعال زمانی که به حضرت موسی A فرمان می دهد 
برای بیدار کردن و تنبه فرعون نزد او بروند،  شیوه ی مطرح کردن و سخن گفتن را نیز نشان داده است: 
آیات  الی رّبک فتخشی«)نازعات،   تزکی. واهدیک  ان  الی  انه طغی فقل هل لک  الی فرعون  »اذهب 
17. 19(؛ یعنی به سوی فرعون برو که طغیان کرده است،  پس به او بگو آیا می خواهی که پاکیزه شوی؟ 
و تو را به سمت و سوی پروردگارت هدایت کنم که بنده ای خداترس شوی؟ اینکه آیا میل داری یا نه؟ 
سؤالی است که هیچ کس پاسخ منفی به آن نمی دهد زیرا فطرت انسان خواهان آن است، فرعون هم در 
پاسخ نگفت که تمایلی ندارم،  بلک چون پاسخی نداشت از راه تکذیب موسی A پیش آمد)مسعودی،  
1384،  ص291(. قرآن کریم خود به بهره گیری از روش »وعظ و پند« دستور داده است: »ادع الی سبیل 
اندرز نیکوه راه پروردگارت  بالحکمه و الموعظه الحسنه ]...[«)نحل: 125(؛ یعنی با حکمت و  رّبک 
)مردم را( دعوت کن. در تفسیر نمونه در زیر این آیه مبارکه آمده است: حکمت به معنای علم و دانش 
و منطق و استدالل است و در اصل به معنی منع آمده و از آنجا که علم و دانش و منطق و استدالل 
مانع از فساد و انحراف است، به آن حکمت گفته شده و به هر حال نخستین گام در دعوت به سوی حق 
استفاده از منطق صحیح و استدالالت حساب شده است و به تعبیر دیگر دست انداختن،  در درون فکر 
و اندیشه ی مردم و به حرکت درآوردن آن و بیدار ساختن عقل های خفته نخستین گام محسوب می شود. 
عواطف  از  کردن  استفاده  یعنی  خداست  راه  به  دعوت  طریق  در  گام  دومین  این  و  الحسنه:  الموعظه 
انسان ها،  چرا که موعظه و اندرز بیشتر جنبه ی عاطفی دارد که با تحریک آن می توان تودههای عظیم 
مردم را به طرف حق متوجه ساخت. در حقیقت حکمت بعد از »بعد عقلی« وجود انسان استفاده می کند 
موعظه ی حسنه از »بعد عملی« و مقید ساختن موعظه به »حسنه« شاید اشاره به آن است که اندرز 
در صورتی مؤثر می افتد که خالی از هرگونه خشونت،  برتری جویی،  تحقیر طرف مقابل،  تحریک حس 
لجاجت او و همانند آن بوده باشد. چه بسیارند اندرزهایی که اثر معکوس می گذارند به خاطر آن که مثاًلًً 
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در حضور دیگران و توأم با تحقیر انجام گرفته و یا از آن استشمام برتری جویی گوینده شده است. بنابراین 
یبایی پیاده شود)مکارم شیرازی،   موعظه هنگامی اثر عمیق خود را می بخشد که حسنه باشد و به صورت ز

1386،  ج11ص41و492؛ سروش و مقدس نیان،  1383،  ص66(. 
2. 2. 2. روش های جمعی

در بعضی موارد تذکر دوستانه و خصوصی مؤثرتر از افشاگری در مالء عام و در حضور دیگران است. 
این گونه تذکر عامل جلب اعتماد طرف و ایجاد روحیه اطمینان و خوش بینی در تذکر دهنده است. حفظ 
شخصیت و موقعیت افراد و آبروداری به تأثیر سخن بیشتر کمک می کند و اگر مخاطب ما احساس کند 
که با امر به معروف و نهی از منکر ما رسوای عام می گردد،  هم متنفر خواهد شد و هم این چنین امر به 
تأثیر باید عده ای از مؤمنین  معروفی اثر نخواهد بخشید. اگر امر و نهی تأثیر نداشته باشد، با احتمال 
به طور دسته جمعی به گنهکار امروز نهی نمایند. با توجه به اینکه امر و نهی دسته جمعی از پیام قوی تر 
برخوردار است و فشار بیشتری را بر گنهکار وارد می آورد، تأثیر بیشتری را به همراه دارد. مواجه شدن 
گنهکار با امر و نهی های دیگران به او می فهماند که عده زیادی از عمل او مطلع و ناخشنودند و این 
چیزی نیست که او بتواند آن را نادیده انگارد. البته امر و نهی گروهی باید با رعایت همه جوانب صورت 
گیرد تا آثار مثبت آن ظاهر گردد. مثاًلًً می شود او را دعوت کرد و در یک جمع دوستانه ضمن گفت و 
یا به منزل او رفته و با رعایت مقدمات  شنودهای گوناگون او را امر به معروف و نهی از منکر نمود و 
الزم و حفظ احترام و صمیمیت با او،  به طور طبیعی به وظیفه عمل کرد و چنانچه الزم باشد مقصود از 
گردهمایی در منزل او یا هر مکان دیگر را بیان کنند و از وی بخواهند و در صورت لزوم خواهش کنند که 

دیگر باز به گناه بازنگردد)مطهری،  1380،  ص87؛ اکبری،  1357،  ص132(. 
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نتیجه گیری
با توجه به اینکه در زندگی اجتماعی، هر رفتاری که از انسان سر می زند آثارش هم به خود و هم به 
بینی  در جهان  دارند.  به عملکرد همدیگر مسئولیت  نسبت  انسان ها  بنابراین همه  بر می گردد،  دیگری 
اسالمی،  هر فردی همانطوری که به اصالح خود می پردازد، باید نهایت سعی خود را در جهت اصالح 
افراد اجتماع خود نیز بنماید. به طوری که غفلت و بی توجهی نسبت به رفتار سایر افراد جامعه دارای آثار 
نامطلوب بسیاری خواهد بود، که فرد و اجتماع از آن در امان نخواهد بود. با توجه به این مطلب اهمیت 
و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه دینی و اجتماعی معلوم می گردد. البته امر 
به معروف و نهی از منکر باید به صورتی واقع شود و از روش هایی جهت انجام آن استفاده شودکه نهایت 
تأثیر را داشته باشند و جلوی منکرات را بگیرند و باعث گسترش معروف گردند. از این رو،  با توجه به 
آنچه در این مقاله آمده است آنان که می خواهند به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود عمل نمایند 
و از این طریق می خواهند از ارزش های اسالمی و اجتماعی پاسداری نمایند و حاکمیت آن را تقویت 
و توسعه بخشند،  باید از روش های صحیح آن استفاده کنند تا به اهداف واالی آن نائل آیند؛ چرا که در 
غیر این صورت نه تنها به اهداف امر به معروف و نهی از منکر نخواهند رسید، بلکه امکان دارد نتیجه و 
واکنش معکوسی پدید آید و معروف دیگر نیز ترک یا منکری بر منکرات افزوده گردد. بنابراین بکارگیری 
روش ها و شیوه های صحیح در امر به معروف و نهی از منکر نکته ای است که ضرورت آن با توجه به 
این  اما الزمه  آمده است روشن و واضح است.  به وجود  تکنولوژی  پیشرفت  اثر  شرایط موجود که در 
به روش های مستقیمی  این مقاله  نادرست است. که در  از  حرکت نخست شناخت روش های درست 
چون تذکر زبانی و مالیمت و نرمی در گفتار و روش های تذکر جمعی و روش های غیر مستقیمی همانند 
انکار و نفرت قلبی نسبت به منکر، ترک مجلس معصیت،  الگو سازی و روش های آموزشی که می توانند 
در اجرای صحیح این دو فریضه نقش داشته باشند،  پرداخته شده است. روش هایی که آمرین به معروف 
و ناهیان از منکر باید بدانند در چه شرایطی و برای چه افرادی کدام شیوه مؤثرتر است و از همان بهره 
بگیرند. بنابراین اگر در جایی روش خاصی جوابگوی نیاز ما هست و در جای دیگر این روش جوابگو 

نیست،  نباید از آن استفاده شود. 
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موانع تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر
محمد علی مروی1

چکیده 
امر به معروف از مهمترین واجبات الهی است که در قرآن و روایات بر آن تأکید 
فراوان شده است. این واجب الهی مایه بقا و حیات جامعه انسانی دانسته شده است. 
اما علی رغم اهمیت آن آنگونه که شایسته است به آن توجه نشده است. به نظر می رسد 
عوامل مختلفی در مهجوریت این فریضه نقش دارد که عدم شناخت دقیق و عدم توجه 
به موانع تأثیرگذاری و آسیب شناسی روش های اجرایی آن از مهمترین عوامل مهجور 
که  است  شده  باعث  الهی  واجب  این  اجرای  در  نادرست  روش های  است.  آن  بودن 

نتیجه مطلوب از آن حاصل نشود. 

کلید واژه
امر به معروف و نهی از منکر،  موانع پذیرش،  آسیب شناسی،  آمربه معروف 

مقدمه
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بر کسی پوشیده نیست این واجب الهی از مهمترین دستورات 
خداوند است که در قرآن بارها مورد تأکید قرار گرفته است وهویت جامعه اسالمی وابسته به آن است. 
در میان همه واجبات الهی که می تواند شاخص برتری و مایه تکامل جامعه اسالاست تنها امر به معروف 

1. دانش آموخته حوزه علمیه قم سطح 4 و کارشناسی ارشد معارف قرآن
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و نهی از منکر است که مایه کمال و برتری مسلمانان شده است. 
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلمنکِر 1 شما بهترین امتی هستید 

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍه أ مَّ

ُ
 ُکنُتْم َخیَر أ

که برای مردم پدیدار شده اید: به کار پسندیده فرمان می دهید، و از کار ناپسند بازمی دارید
بعنوان  نماز  آنجا که  تا  بازگشت دارند  به همین فریضه مهم  نیز هر یک  چرا که دیگر فرایض دینی 
ستون دین و پرچم دین داری نیز در صورتی به کمال خویش می رسد که مبین همین فریضه مقدس باشد. 

اَلَه َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلمنکِر2 نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد  ِإنَّ الصَّ
با این وجود حقیقت آن است که این فریضه الهی در جامعه اسالمی آنگونه که باید باشد نیست. 
تا آنجا که شاید  یعنی نه حقیقت آن به درستی شناخته شده است و نه به درستی به آن عمل می شود. 
شناخت  عدم  است.  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  همین  الهی  واجبات  میان  در  فریضه  مهجورترین 
حقیقت آن باعث شده است که حتی دیگر واجبات الهی که بازگشت همه آن ها به نحوی به همین فریضه 
و  فردی  تکامل  باعث  است  آن ها  و شایسته  بایسته  که  آنگونه  و  باشد  روح حقیقی  از  نیز خالی  است 

اجتماعی مسلمانان نگردد. 
تاکنون در خصوص علت این مهجوریت و علل گمنامی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
از آن ها به جنبه های مختلفی اشاره  اسالمی،  کتاب ها و مقاالت مختلفی نوشته شده است که هریک 
به  امر  کتاب  منکر شهید مطهری،   از  نهی  و  معروف  به  امر  کتاب  به  اشاره  این خصوص  در  کرده اند. 
معروف استاد قرائتی و کتاب امر به معروف و نهی از منکر مایکل کوک خالی از وجه نیست. زحمات 

این بزرگواران در این خصوص ستودنی و مایه مباهات است. 
آنچه در این مقاله کوتاه به آن اشاره می کنیم شاید از جهتی یادآوری همان نوشته های گذشته باشد 
اما سعی می شود با رویکرد و نگاه به مسائل جاری در جامعه ایرانی و چالشهای فرارو در سال های اخیر 
باشد که نشان خواهد داد عدم توجه به این فریضه الهی چه لطمات سنگینی می تواند بر پیکره جامعه 

اسالمی وارد سازد. 
اهمیت امر به معروف 

واقف شدن به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر وابسته به درک درست و کامل این فریضه الهی 
است. به گونه ای که اگر این مسئله به درستی درک شود دیگر نیازی به دلیل و برهان برای لزوم اقامه و 
ترویج آن نیست. در واقع این مسئله از قضآیایی است که اگر درست درک شود عقل و وجدان انسان به 
لزوم آن حکم می کند به این ترتیب اقامه دلیل و برهان برای آن توضیح واضحات است و در واقع دالیلی 

 -1سوره آل عمران آیه110
2سوره العنکبوت آیه 45 
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که در ادامه در این خصوص آورده می شود تنها یادآوری این واجب الهی است. 
امر به معروف یک واکنش غریزی

دیگر  بین  در  بلکه  نیست.  انسانی  جامعه  و  انسان  به  منحصر  تنها  کمین،   در  به خطر  دادن  توجه 
حیوانات  از  گروهی  وحش  حیات  در  می بینیم  که  است  اساس  همین  بر  می شود.  دیده  نیز  جانداران 
گاه سازند.  مسئولیت نگهبانی از خطرات احتمالی را دارند تا در صورت بروز خطر به سرعت دیگران را آ
یبایی  چون دفاع از خویش در مقابل خطر،  یک احساس غریزی است. در قرآن کریم در سوره نمل به ز
از زبان یک مورچه خطر عبور لشکریان حضرت سلیمان ع از محل زندگی مورچه ها که ممکن است 
انسان در مقابل خطر برخالف  نمی توان گفت  1 مسلما  آن ها شود گوشزد شده است.  نابودی  به  منجر 
حیوانات فاقد عقل،  منفعالنه عمل می کند. آنچه در مورد انسان متفاوت از دیگر حیوانات است آن است 
که دایره خطرهایی که انسان و هویت او را تهدید می کند بسیار بیشتر از حیوانات است. انسان دارای دو 

بعد زندگی مادی و معنوی است و ممکن است که در هر دو حیطه مورد حمله قرار می گیرد. 
امر به معروف از نگاه عقل

هیچ عاقلی را نمی توان یافت که در صورت درک درست واقعیت امر به معروف و نهی از منکر به 
درستی آن حکم نکند. چنانکه گذشت این مسئله از قضآیایی است که عقل به صرف تصور،  آن را تصدیق 
می کند. یعنی از جمله فطریات است که به گفته منطقیون »قضآیا قیاساتها معها« است. هیچ عقلی پیدا 
نمی شود که لزوم دل سوزی و توجه دادن به دوری از خطر را انکار کند. عقل حکم می کند که اگر ضرر 
گاه کند. حضرت علی ع  و خطر محتملی وجود دارد انسان از آن دوری کند و دیگران را نیز از آن خطر آ

در بیانی نورانی می فرماید:
 العقل منزه عن المنکر،  آمر بالمعروف2 »عقل، بازدارنده از منکر وآمر به معروف است«

بعنی عقل،  با معیار امر به معروف و نهی از منکر سنجیده می شود و چنانچه کسی این دو خصوصیت 
را نداشته باشد،  باید حکم کرد که فاقد عقل است و یا اینکه عقلش معیوب است. چه ارزش و مقامی 

باالتر از اینکه به امر به معروف و نهی از منکر معیار سنجش عقل سالم از عقل ناسالم است؟ 

 امر به معروف و نهی از منکر در قرآن
نماز  را هم پایه  به معروف  امر  الهی داللت دارند. قرآن  این فریضه  به  آیات مختلفی  در قرآن کریم 

1 سوره نمل آیه 18
2 اآلمدی، عبدالواحد. غررالحکم و دررالکم. ج 1، ص 61، شماره 1297
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می داند. 1 علت برتری جامعه اسالمی بر دیگر جوامع را اقامه امر به معروف می شناسد2. تکامل ایمان 
انسان را در ایمان به این فریضه معرفی می کند. 3 آن را از وظایف و اهداف اولیه تشکیل حکومت اسالمی 
در زمین معرفی می کند. 4 و یکی از دالیل نابودی تمدن ها را رواج منکرات و زشتی در جامعه معرفی 

می کند5 و در نهایت مایه بشارت مؤمنان را عمل به این فریضه الهی می داند. 6 
عوامل و موانع از تأثیرگذاری

 این عوامل و موانع را می توان به نحوی از دل شرایط اجرای آن که در رساله های عملیه مراجع تقلید 
گاهی«،   آمده است استخراج کرد یعنی عدم رعایت شرایط خود می تواند به مثابه مانع باشد. »علم  و آ
»احتمال  اثر«، »فقدان مفسده و ضرر«، »اصرار  برگناه  و استمرار  کار زشت« شـرایط چـهارگانه وجـوب 

امر به معروف و نهی از منکر است. 7
شرایط مذکور برخی به گوینده یا آمر به معروف و ناهی از منکر برمی گردد، برخی به عامل منکر یا 
تارک معروف رجوع می کند و برخی نیز به خود عمل مربوط می شود. بنابراین موانع نیز می تواند در همین 

محدوده مورد بررسی قرار گیرد. 
علم آمر به معروف به آداب 

هر عملی دارای آداب مخصوص به خویش است و در صورتی عمل به سرانجام نیکوی خود می رسد 
که آن آداب به طور کامل رعایت شود. 

 در قرآن کریم آمده است:
ُکم تُـفِلُحوَن8 »نیکی این است که  ُقوا اللَه َلَعلَّ َقی َو اُتوا الُبُیوَت ِمن أبَواِبَها َو اتَّ لِکنَّ الِبرَّ َمِن اتَّ

پرهیزکار باشید  و از  در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید«
 امام باقر A در تفسیر این آیه فرموده اند: 

»یعنی أن یأتی االمور عن وجه ها فی أی االمـور کـان«9 

1 سوره لقمان،  آیه 17 
2 سوره آل عمران:  آیه 110

3 سوره آل عمران:  آیه 114
4 سوره حج:  آیه 41
5 سوره مؤمن آیه 21
6 سوره توبه: آیه 112

7 امام خمینی،  تحریر الوسیلة،  ج 1، صص: 293 تا 311 
8 سوره بقره آیه 189

9 بحرانی ،  کمال  الدیـن مـیثم بـن عـلی مـیثم شرح کـالم امـیرالمؤمنین)الموسوم بمائه کلمه( ج1،  ص190
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 پس برای هر چیزی ادبی است و امر به معروف نیز آدابی دارد که ثمربخشی و تـحقق اهـداف آن،  
بستگی به رعایت روش ها و شیوه های متناسب با همان ادب دارد. 

 شناخت ادب این فریضه الهی نیز چندان دشوار نیست. امـام حـسن عسگری ع در راه حصول به 
ادب انجام هر کاری می فرمایند: 

از غیر خود زشت  آنچه  از  تو   أدبًا تجّنبک ما تکره من غیرک«1 »اجـتناب و دوری  »کفاک  
می شماری  و نمی پسندی  برای ادبت کافی است«

در این صورت برای آمر به معروف کافی است که خویشتن را در جایگاه مخاطب خود قرار دهد و 
آنگونه عمل کند که دوست دارد دیگران با او عمل کنند. 

در مراحل انجام امر به معروف تذکر زبانی اولین مرحله است که در عین حال مهمترین و دقیق ترین 
مرحله از امر به معروف نیز همین مرحله است. اگر این مرحله با آداب و شرایط خاص خود انجام شود 
در اکثر موارد دیگر نوبت به مراحل بعدی نخواهد رسید. اگر در این مرحله آمر به معروف خود دچار 
منکر شده و آداب تذکر لسانی را رعایت نکند در مراحل بعدی کار دشوارتر خواهد شد و ممکن است 
هیچگاه به نتیجه مطلوب نرسد. مهمترین وظیفه آمر به معروف در این مرحله حس دل سوزی نسبت به 
فاعل منکر است و هدف او باید در مرحله اول خیر خواهی برای او باشد. بزرگترین آمر به معروف وجود 
مبارک پیامبر اکرم ص است که خداوند علت توفیق آن حضرت در هدایتگری امت را برخورداری ایشان 

از خلق و خوی نیکو و حسنه می داند:
وا ِمْن َحْوِلَک 2اگر تندخو و  اْلَقْلِب اَلنَفضُّ ا َغِلیَظ  َوَلْو ُکنَت َفظًّ َلُهْم  ِلنَت  ـِه  اللَّ َن  ِمّ َرْحَمٍه  َفِبَما   

سختدل بودی قطعًاً از پیرامون تو پراکنده می شدند
بنابراین مانع اول برای تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر عدم استفاده و یا استفاده نابه جا 
از  مانع  همه  و...  خیرخواهی  عدم  تحقیر،   و  اهانت  خشونت،   و  درشتی  است.  زبان  ظرفیت های  از 
تأثیرگذاری خواهد شد. هر گروهی از انسان ها دارای فرهنگ و زبان خاص خود هستند مسلما هرچه 
آمر معروف نزدیک تر به این فرهنگ و زبان باشد امر و نهی او نیز تأثیرگذارتر خواهد بود. برخوردهای 
خشن و دور از فرهنگ اسالمی باعث شد لطمات جبران ناپذیری بر پیکره این عبادت مقدس وارد گردد 

که چهره آن را نزد بسیاری از مردم مشوه نموده است. 
عدم آگاهی و علم 

از شرایط اولیه آمر به معروف آن است که به صورت یقینی بداند آن عملی که می خواهد به آن امر و یا 

1. مـجلسی ،   محمد  بـاقر،  بحاراالنوار،  ج78، ص377
2. سوره آل عمران آیه 159
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نهی کند در شرع اسالم معروف و یا منکری است که انجام و یا ترک آن مطلوب اسالم است. این علم و 
گاهی شرط وجوب است یعنی اگر نباشد اصاًل امر و نهی بر فرد واجب نیست. 1  آ

قرآن کریم شرط دعوت به حق را بصیرت می داند:
کس  هر  و  من  که  من،   راه  است  این  بگو:   2 َبِصیَرٍه  َعَلٰی   ۚ ـِه  اللَّ ِإَلی  ْدُعو 

َ
أ َسِبیِلی  َهـِٰذِه  ُقْل   

)پیروی ام( کرد با بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم
امیر  مؤمنان امام عـلی A فـرموده اند :

گاهی،  عامل گمراهی است«  العـمل بالعلم ضالل«3 »عمل بی علم و آ
گاه به حوزه اجرای امر به معروف و نهی از منکر،  آنقدر مهم است که امام خمینی  خطر ورود افراد نا آ
باید از آن نهی صورت گیرد! »لو امر  تأکید می کنند که عمل این افراد خودش مصداق منکر است که 

بـالمعروف أو  نـهی  عـن المنکر فی مورد الیجوز له،  یجب علی غـیره نـهیه عنهما« 4
»اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر  کند  در موردی کـه بـرایش جایز  نیست ،  بر دیگری 

واجـب اسـت او را از امر و نـهی بـازدارد و نـهی از منکر نماید«
به گفته شهید مطهری:

گاهی ما  مردم  احیانًاً نهی از مـنکر بـه صورت منکر بزرگ در آمده است. همان طور  »در اثر ناآ
که درباره آزادی گـفته شـده است ای آزادی چه جنایت ها به نـام تـو نشد، باید گفت  ای نهی  از 

منکر چه منکرانی که به نام تو نـشد«5
گاهی آمر به معروف منجر به اعمال سلیقه شخصی او در انجام این کار می شود. عالوه  عدم علم و آ
بر آن باعث می شود آنچه منکر حقیقی است مغفول عنه واقع شود و در عوض آنچه منکر نیست و یا 
درجه اهمیت و اولویت آن در مراحل اولیه نیست مد نظر قرار گرفته و موجب هدر رفتن وقت و سرمایه ها 
گاهی ناشی از ناشناخته بودن عرصه های جدید تکنولوژی،  نامانوس بودن اسم و  در این زمینه شود. نا آ
یا غریب بودن فایده و نا آشنا بودن با کاربرد حقیقی وسایل و اختراعات جدید می تواند برای عامالن به 
معروف باعث اشتباه شود. داستان طنزی که گفته می شود که وقتی گوجه فرنگی به بازار مسلمانان آمده 
بود بسیاری به خاطر نامش به مخالفت برخواسته و آن را از اشد منکرات تلقی می کردند درحالی که چشم 

بر منکرات دیگری بسته بودند،  ازاین موارد است! 

1 امام  خمینی ، تحریرالوسیلة  ج 1 ص 
2 سوره یوسف آیه 108

3 تمیمی آمدی،  عبدالواحد بن مـحمد،  غـررالحکم و دررالکـلم،  ج2،  ص8
4 امام  خمینی ، تحریرالوسیلة ،  ج1،  ص428

5 مطهری،  مرتضی یادداشت های اسـتاد مطهری،  ج1،  ص250
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باید توجه داشت که در جامعه ای که اکثریت مردم آن متدین هستند نباید در حق همگان به یک شکل 
باید  به دسِت کم های دین داری  این میان  باید دین و شریعت اسالاست و در  حکم کرد. مالک عمل 
اکتفا کرد یعنی نباید از همه حداکثر ها را انتظار داشت. سطح دینداری مردم متفاوت است و نباید از همه 
انتظار داشت که همان سطحی از دینداری را داشته باشند که مورد عالقه ما است. عالوه بر آن اعمال 
انزجار مردم  سلیقه شخصی و تبعیض قائل شدن بین مردم در شهرها و اماکن عمومی مختلف باعث 
خواهد شد. چنانکه بسیار دیده می شود در شهری نداشتن چادر ولو با رعایت حجاب کامل از مصادیق 
بدحجابی و سزاوار امر به معروف است ولی در شهری دیگر همان پوشش از مصادیق حجاب شناخته 

شده و حتی از آن تقدیر نیز می گردد. 

دعوت عملی به معروف
قرآن همیشه از کسانی که دیگران را به کارهای نیک دعوت کرده اما خود عامل به نیکی نیستند به 

بدی یاد کرده و مورد نکوهش قرار داده است 
ن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن1 نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و 

َ
ـِه أ َکُبَر َمْقًتا ِعنَد اللَّ

انجام ندهید
 علی A می فرماید:

ْنَکَر َعلی َغْیِرِه َرذیَلًه َو ُهَو ُمقیٌم َعَلْیها؛2 »نادان ترین مردم کسی است که کار 
َ
 »أْحَمُق الّناِس َمْن أ

زشتی را بر دیگران بد شمارد،  در حالی که خود اهل آن عمل ناپسند است«
امـام صـادق A دربـاره دعوت عملی فـرموده اند: 

»کـونوا دعاه الناس بالخیر بـغیر ألسـنتکم لیروا منکم االجتهاد و الصدق و الورع«3  »مردم 
تـا در شـما عمل و کوشش و راستی و صداقت و ورع  با  غیر  زبان به خوبی فرا بخوانید  را 

مشاهده کـنند«
بدون شک تبلیغ عملی اثر گذارترین نوع تبیلغ است. تعارض میان قول و عمل باعث بی اثر شدن 
گفتار می گردد. در تاریخ و سیره اهل بیت ع بهترین نمونه های تبلیغ معروف آمده است چراکه توام با 
عمل بوده است. به طور کل سیره اهل بیت آن بوده است که قبل از بیانشان،  رفتارشان آمر به معروف بوده 

است. امروزه دوگانگی میان قول و عمل از مهمترین عوامل بی اثری امر به معروف است. 
مثاًلً اگر در مدرسه کودکان نماز را فرا گیرند و تشویق به نماز شوند،  یا آداب اجتماعی همچون رعایت 

1سوره صف آیه 3
2 تمیمی آمدی،  عبدالواحد بن مـحمد،  غـررالحکم و دررالکـلم، ص77

3 کلینی رازی،  ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق،  الکافی ج2، ص105
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قانون را یاد بگیرند اما در محیط مدرسه یا خانه هیچ یک از مربیان و والدین نسبت به نماز و رعایت 
قانون اهمیتی قائل نشوند در این صورت کودک دچار تعارض و دوگانگی در آموزش می شود و مسلما 
آنچه در عمل مشاهده می کند بسیار تأثیرگذاریش بیشتر از گفتار است. به همین جهت است که تمام 
آموزش های گفتار محور که تنها به حرف در آن اکتفا می شود به زودی به فراموشی سپرده می شود و آنچه 

می ماند آموزش های رفتاری مربیان است. 
به معروف  اگر کسی احساس می کند خودش عامل همیشگی  باعث شود که  نباید  نکته  این  البته 
نیست از امر دیگران به آن خودداری کند اما باید توجه داشته باشد همچنان که دیگران را برای مراتب 
پایین تر معروف تشویق می کند خود نیز برای دست یابی به مراتب باالتر آن تالش کند و هیچگاه خود را 
بی نیاز از آن نداند. آنچنان که خطبا جمعه در ابتدای کالم خویش همیشه می گویند: اوصیکم عبادالله و 

نفسی بتقوی الله!  اینگونه است که دعوت ایشان به خیر اثر گذارتر خواهد شد. 
نداشتن جایگزین برای منکر

راه صحیح دعوت به معروف آن است که هم زمان با نهی کردن از منکر جایگزینی برای آن وجود 
این  نیست. در  به گونه ای است که قابل سرکوب شدن  انسان  نیازهای غریزی و طبیعی  باشد.  داشته 
صورت بهترین راه ارائه راه های صحیح برآورده کردن این نیازها است. اگر خدا نیازی را در ذات انسان 
قرار داده است مسلما راه صحیح برآورده شدن آن نیاز را نیز در طبیعت آفریده است. ناتوانی ما از ارائه 
جایگزین مطلوب برای رفع منکرات دلیل بر عدم وجود آن نیست. در سنت اهل بیت و قرآن نیز یکی از 
روش هایی که بسیار دیده شده است »دفـع منکر با معروف« است  .این روش در روایتی از امام حسن 

مجتبی A بیان شده است که از ایشان سؤال شـد :
 »مـا  الّسداد؟ «،  فرمودند: »دفع المنکر بالمعروف«1  »برگرداندن و رد کردن و کوبیدن 

منکر با معروف اسـت«
َسـداد به معنای گفتار و رفتار محکم و درست و مطابق عقل و منطق  و درستی  و راستی است. 

آنچه امام ع در پاسخ این سؤال فرموده اند در واقع همان روش قرآن و وحی،  چرا که قرآن در همه 
موارد ابتدا امر به معروف و سپس نهی از منکر را ذکر می کند و این  نشان  دهنده  بهترین راه و رسـم و 
روش مـطلوب و عملیاتی و اجرایی است. »دفع منکر  با معروف« روش و شیوه خردمندانه ای است که 
بـاعث اثـرگذاری و افـزایش سودمندی کار می گردد .چون اساسًا اگر انسان ها راه صحیح برآورده کردن 
خواسته های خود را بدانند و زمینه آن هم برایشان فراهم باشد دیگر نیازی به رفتن به راه پر خطر منکرات 

1. مـجلسی ،   محمد  بـاقر،  بحاراالنوار،  ج78، ص102
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نیست. البته این امر مشروط بر آن است که همانطور که منکری در جامعه معروف و شناخته شده است 
معروف نیز شناخته شده و زمینه عمل به آن مهیا باشد. متأسفانه آنچه در اغلب موارد دیده می شود آن 
است که منکر به بهترین شکل و جذاب ترین روشها تبلیغ می شود اما معروف ناشناخته و مهجور است 
تا آنجا که گاهی قبح عمل به منکر در نظر عوام کمتر از قبح عمل به معروف است! بعنوان مثال می توان 
به ازدواج موقت که جایگزین مناسب برای فحشا و منکرات است اشاره کرد. اگر این سنت حسنه به 
درستی شناخته شده بود و فضای عمل به آن به خوبی فراهم بود درصد زیادی از فحشا و منکرات جامعه 
از بین می رفت اما در حال حاضر در نزد برخی از مردم عمل به این سنت زشت تر از ارتکاب قبائح است! 

محدود کردن آزادی های مردم 
یکی از شرایط امر به معروف آن است که به دسِت کم ها اکتفا شود و از ورود به »منطقه الفراغ« که 
خداوند در اختیار خود انسان ها گذاشته است، خود داری کنیم. هدف از امر به معروف از بین بردن منکر 
و  مهار تخلف است بنابراین آنجا که تخلفی صورت نگرفته است و خداوند انسان را آزاد گذاشته ورود به 

آن ممنوع است. شهید مطهری می گوید: 
»تصور عامه مردم  ما  درباره امـر بـه معروف این است که به بند کفش و دگمه لباس 
و موی سر و دوخت جامه مردم ایراد بگیریم،  در صورتی که این ها منطقه آزادی مردم 
است. منطقه آزادی افراد  غیر  از محیط  و جو اجتماعی اسـت ]...[ بـه طور کلی حدود 
این مطلب باید روشن شود که در چه مسائلی جامعه  حق نظارت بر اجرا دارد و در چه 

مواردی حق ندارد و فقط  در  زمینه ای  که تخلف ثابت می شود حق مداخله دارد«1
از دین می شود چون مردم احساس می کنند که  تنفر  به حس  آزادی مردم منجر  مداخله در منطقه 
امر به معروف بهانه ای است برای محدود کردن آزادی و جستجو از احوال خصوصی آن ها. البته این به 
معنای اباحه گری و سهل انگاری در مبارزه با منکرات نیست اما چنانکه گذشت در انجام این فریضه 
گاهی به منکر وجود داشته باشد و ثانیًا فقط در محدوده رفع منکر اقدام شود و از اعمال  اواًل باید علم و آ
سلیقه شخصی جدا خودداری شود. اگر مردم را به چیزی امر می کنیم یا از چیزی نهی می کنیم باید حتمًا 
دلیل متقن و شرعی برای آن وجود داشته باشد دلیلی که برآمده از متون دینی قرآن و حدیث باشد نه 

استحسانات و سلیقه شخصی افراد. 
امر و نهی علنی و در حضور دیگران

 2 کند.  او هدیه  به  را  انسان  انسان کسی است که عیب  بهترین دوستان  که  آمده است  روایات  در 

1. مطهری،  مرتضی،  یادداشت های اسـتاد مطهری،  تهران،  صدرا،  چاپ سوم 1385، ج1، صـص250 و 258
2 مجلسی،  محمد باقر،  بحاراالنوار،  ج74، ص 282
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برای هدیه دادن مرسوم آن است که آن را در بهترین شکل و با سلیقه خوب تزئین کرده و به اصطالح 
کادو می کنند تا برای گیرنده آن دلنشین باشد. دقت در مفهوم این روایت نشان می دهد که امر به معروف 
آن  مخاطب  که  است  ثمر  مثمر  وقتی  خیرخواهی  و  است  خیرخواهی  و  دل سوزی  حس  از  برخواسته 
احساس کرامت کند. چنانکه در هنگام دریافت هدیه انسان احساس دوستی و کرامت می نماید. اما در 
مـوعظه علنی،  عزت  و کرامت  و حرمت مخاطب رعایت نمی گردد و انگیزه برای قبول کاهش می یابد و 
در مواردی به صفر می رسد . چون موعظه و ارشاد آشـکار  و عـلنی پیـش چـشم دیـگران ، موجب  تحقیر 
شخصیت وی و بـاعث  ناآرامی و ناراحتی و زجر مخاطب  می گردد و او را به مقاومت در برابر آمر و ناهی 
و عدم  پذیرش  معروف و تالش برای دفاع از  خود  و توجیه  کار زشت خود  می کشاند  .در ارشاد مخفی 
است که مخاطب احساس می کند آمر به معروف حقیقتًا نسبت به او دل سوزی و محبت دارد و هدف او 

تحقیر فرد و یا عقده گشایی نیست. 
صح بین المأل تقریع«1 »نصیحت علنی و در میان مردم ،  کوبیدن   امام  علی A فرموده اند: »النُّ

و درهم شکستن و بی قرار ساختن است«
امام  حسن  عسگری A در  نکوهش  موعظه علنی فرموده اند : »من  وعظ اخاه سرا فقد زانه، 
و من وعـظه عـالنیه فقد شانه« 2»هر کس برا درش را پنهانی و سّری  موعظه  کند  او  را  آراسته  

است و هر کس او را علنی موعظه نماید،  او را رسوا و مفتضح سـاخته اسـت»
و  فردی  ارتباطات  در   و  پنهانی  و  نجوا  و  در خلوت  منکر  از  نـهی  و  مـعروف  به  امر  باید  بنابراین 
یبا و شاد ساخته و  شخصی انجام شود. رازی بین آمر و مأمور بماند. تنها در این صورت او را آراسته و ز
عمل به تکلیف بـه نـتیجه مطلوب خواهد رسید. نـصیحت و مـوعظه  علنی  و پیش چشم وگوش دیگران،  
کوبیدن و درهم شکستن و مذمت کردن و مالمت نمودن و رسوا و مفتضح ساختن و بد گفتن و برخورد 
زننده ای است که آمر و ناهی را از رسیدن به هدف بازمی دارد و موجب  عدم  پذیـرش مـخاطب می گردد. 

توجه به منکرات بزرگ و اولویت های جامعه
از طرف دیگر در امر به معروف و نهی از منکر باید اولویتهای مهم جامعه را مد نظر داشت. در جامعه 
ما در حالی که فساد اداری،  اختالس، مشکالت معیشتی که ناشی از بی تدبیری مدیران است،  پر شدن 
راهروهای دادگاه ها و عدم رسیدگی به کار مردم،  وجود دارد تکیه افراطی بر گزینه های خاص از امر به 

1 تمیمی آمدی،  عبدالواحد بن مـحمد،  غـررالحکم و دررالکـلم،  شـرح جـمال الدیـن محمد خوانساری،  مقدمه و تصحیح 
ص172 ،  ج6،  آمدی،  تمیمی   سوم .  چاپ  تهران،   دانشگاه  انتشارات  تهران،  )محدث(،  ارموی  حسینی  میرجالل الدین 

حدیث 99
2 الحّرانی،  ابومحمد  حسن  بن علی بن حسین بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، ترجمه احمد نجفی، تهران، انتشارات 

علمیه اسالمیه، چاپ اول،  ص489
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معروف که شاید به این حد از اهمیت و اولویت هم نباشند باعث لوث شدن آن می شود. یکی از وظایف 
حکومت اسالمی در مرحله اول برطرف کردن نیازهای مادی و معیشتی مردم است. طبق فرموده قرآن 
حل مشکالت اقتصادی جامعه باعث می شود که مردم بهتر به سخنان رهبران آن گوش دهند قرآن در 

دعوت مردم به عبادت به این امر توجه کرده است و فرموده است: 
ْن َخْوٍف1 »پس باید خداونِد این خانه  ن ُجوٍع َوآَمَنُهم ِمّ ْطَعَمُهم ِمّ

َ
ِذی أ َفْلیْعُبُدوا َربَّ َهـَٰذا اْلَبیِت الَّ

را بپرستند؛ همان ]خدایی [ که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم ]دشمن [ آسوده خاطرشان 
کرد«. 

 اینجا سیر کردن مردم مقدمه عبادت خداوند شمرده شده است.2 
حضرت علی A فرمودند:»از فقر به خدا پناه ببرید که باعث عقب ماندگی و نارسایی در 

امور دینی و موجب پریشانی عقل و دشمنی می گردد«3
 در چنین حالتی اگر همه مظاهر علل حکومتی فساد و فقر نادیده گرفته شود و تنها برای اصالح 
معلول ها اقدام شود مسلما فایده ای ندارد. همگان قبول و تأکید دارند که امر به معروف تنها منحصر به 
وضع پوشش و لباس مردم نیست اما هیچگاه نمودی از امر به معروف نسبت به دیگر منکرات دیده نشده 
است. پوشش و شکل ظاهری جوانان که در کوتاه مدت مد می شود و به سرعت هم به فراموشی سپرده 
می شود. اما بی عدالتی،  ظلم،  تبعیض و عدم توجه به خواسته های مردم منکراتی است که ریشه دین و 

ایمان مردم را می سوزاند. 
واقعیت امر آن است که امر به معروف در میان واجبات الهی در حوزه اجرا نیز از مظلوم ترین فرایض 
است چون علی رغم حساسیت مهم و دقت نظر فراوانی که در آن نیاز است عمدتًا افرادی به آن اقدام 
می کنند که اگر خوشبینانه به عملکرد آن ها نگاه کنیم از همه شرایط و لوازم این کار تنها نیت پاک آن را 

دارند! 
امید است که با توجه بیشتر متولیان امر مشکالت موجود با استفاده از مشورت عالمان و متخصصان 

مختلف برطرف گردد. 

1 سوره قریش آیه 3و4 
2 قرائتی، محسن،  ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر،  ص 68

3 نهج البالغه، بخش حکمت، شماره 311
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 c امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت فاطمه زهرا
 ایمان مهدوی بصیر1

چکیده
از منظر قرآن کریم اصالت منصب هدایتگری جامعه و جهان از آن انسان هایی است 
که از عیوب اخالقی و نفسانی معصوم و مبرا بوده و پاک از گناه و اشتباه باشند. قول 
فعل و تقریر چنین انسانی حجیت دینی داشته و او به اقتضاءی وظیفه دینی به امر اقامه 
دین و اجرای حدود و دفاع از حریم دین خدا می پردازد. حضرت زهرا c مصداق بارز 
تطهیر الهی است که به دور از هرگونه تمایل فردی به حراست از دین و اجرای اوامر 
الهی پرداخته است و در همه اقوال و اعمال و تقریراتش جانب دین را لحاظ نموده و 
خیر خواه امت بوده است،  فلذا پیروی از سیره متعالی ایشان می تواند راهگشا و کار ساز 
اهم  از  که  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  الهی  فریضه  که  نیکوست  چه  حال  باشد. 
واجبات وحیانی است را در سیره و کالم حضرت فاطمه زهرا c مورد پژوهش قرار 
دهیم وایشان را همان گونه که خاتم االوصیاءء حضرت حجه ابن الحسن f الگوی 

خویش قرار داده اند ما نیز ایشان را الگوی خود قرار دهیم. 
در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با مطالعات حدیثی کوشش شده است 
فلسفه و مسائل امر به معروف و نهی از منکر از درون احادیث حضرت فاطمه زهرا

c استنباط گردد. 

1. طلبه سطح چهار حوزه
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واژه های کلیدی
 حضرت فاطمه زهراc، امر به معروف،  نهی از منکر، سقیفه، فدک،  انکار قلبی،  

انکار لسانی،  انکار عملی

مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول عملی اسالم است و از مهمترین و واال ترین فرائض دینی 
در اسالم و فقه اسالمی است. موضوع امر به معروف و نهی از منکر در کتب فقهی شیعه باالتر و برتر 
از حد یک واجب معمولی مطرح شده و در ردیف ضروریات دین اسالم از آن یاد شده است، و بر مردم 

واجب است آن را بجا آورند. 
برای شناخت احکام شرعی و طریقه عمل به آن باید از اهل بیت b مدد گرفت فلذا الزم است که 
سیره و کالم ایشان مورد بررسی قرار بگیرد،  اکنون قصد داریم این واجب فراموش شده را در سیره و کالم 

صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا c پی گیری کنیم. 
 ،c حضرت فاطمه زهرا ،A و همسر امیر مؤمنان امام علی بن ابی طالب a دختر پیامبر خدا
اسوه حسنه برای جهانیان بوده و خواهند بود. چون گفتار و رفتار صدیقه طاهره حقایق و ارزش های 
جاویدان را به همگان آموزش می دهد. از این رو باید همواره از آموزه های فاطمی در راه تکامل و سعادت 

فرد و جامعه بهره برداری نمود. 
پیرامون شخصیت صدیقه طاهره فاطمه زهرا c نگارشهای فراوانی انجام پذیرفته است،  با توجه به 
شخصیت جهانی حضرت زهراc نقد و بررسی ابعاد مختلف زندگی ایشان از زوایای فرهنگی،  اجتماعی،  
فردی،  اقتصادی،  سیاسی،  مادی و معنوی فراتر از آفاق اندیشه های ما خاکیان است؛ زیرا وجود مقدس 
و نورانی حضرت فاطمه c از مصادیق بارز ثقلین و محور و کانون ثقل کبیر بوده و عقل بشری از درک 

مراتب وجودی آن ذوات مقدسه ناتوان است، همچنان که از درک قرآن کریم عاجز مانده است. 
آنچه تاکنون پیرامون ثقلین نگارش یافته در حد فهم قاصر بشری بوده و در عین حال تنها معدودی 
از نوشته ها به زندگی سیاسی آن حضرت پرداخته است در این میان برخی نگارش ها به ترجمه و شرح 
خطبه های آن حضرت پرداخته اند و برخی دیگر نیز در ضمن بررسی ابعاد مختلف زندگی حضرت به سیره 
ایشان نیز اشاره کرده اند با این حال همچنان خالها و حلقه های مفقوده بسیاری در این زمینه وجود دارد 
که از جمله این خالها بحث امر به معروف و نهی از منکر در سیره و کالم ایشان است که شناخت آن به 

نقد و بررسی علمی نیاز مبرم دارد. 
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 c امر به معروف در کالم حضرت زهرا
از سرفصل های بحث امر به معروف،  بررسی حکمت لزوم امر به معروف و پاسخگویی به این پرسش 
است: فلسفه امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ چرا خدای سبحان امر به معروف را واجب قرارداده 
است؟ دلیل و علت لزوم امر به معروف چه است؟ بانوی بانوان جهان،  حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا 
c در خطبه فاطمیه،  در مسجد پیامبر اعظم a در مدینه پاسخ این پرسش را داده اند. در بخشی از 
آن خطابه جامع و پرمحتوا، در ارتباط با دلیل و سبب وجوب امر به معروف فرموده اند: فجعل الله ]...[ 
الشرایع، ج1، ص248  الفقیه، ج3،  ص568 - علل  للعامه. )من ال یحضره  االمربالمعروف مصلحه 
- االحتجاج،  ج1، ص99 - کشف الغمه فی معرفه االئمه b،  ج1،  ص484 - روضه المتقین،  ج9،  
ص279 - الوافی، ج5، ص1063 - وسائل الشیعة، ج1،  ص22 - بحاراالنوار،  ج6،  ص107، ج29،  
ص223 - عوالم العلوم و المعارف، ج11،  ص660 و ص911( خداوند امر به معروف را برای مصلحت 
این جمله کوتاه حقایق و ارزش های بزرگ و روشنگر و آموزنده فراوانی در  عموم قرار داده است. در 

ارتباط با امر به معروف وجود دارد. 
فلسفه امور

بررسی فلسفه و اهداف یک قانون بدین علت قابل اهمیت است که واقعیت آن اصل را با اهداف 
اولیه و فلسفه ی وجودی آن مورد سنجش قرار میدهد و بیان می دارد که چرا و چگونه و چه اندازه میان 

حقیقت و واقعیت،  فاصله ایجاد شده است؟ 
بنابر این بررسی اهداف امر به معروف از این رو ضروری است که این اصل مانند نماز و روزه صرفًاً 
یک اصل تعبدی نیست که ما در آن مأمور به نتیجه نبوده و اثر بخشی،  هیچ دخالتی در صحت عمل 
نداشته باشد. زیرا در عبادات تعبدی،  همین که عمل با موازین شرعی مطابق باشد باعث میشود تکلیف 

از انسان ساقط شود حتی اگر تأثیرات روانی و اجتماعی مورد انتظار را در شخص ایجاد نکرده باشد. 
باعث  آنچه  این فریضه  بلکه در  اینطور نیست،  از منکر،  مسئله  به معروف و نهی  امر  اما در مورد 
تأثیر عملی در مخاطب است. پس اگر عمل  نتیجه و  تنها حاصل شدن  ساقط شدن تکلیف می شود، 
طوری انجام شد که باعث اقامه ی معروف نشود و یا باعث زایل شدن منکر نشود، در این صورت وظیفه 

از شخص مکلف ساقط نیست و لذا ادامه امر به معروف و نهی از منکر الزم است. 
اقسام فلسفه ی احکام

فلسفه و حکمت های احکام به چهار قسم تقسیم می شوند:
قسم اول:

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...
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و  ضروریات  جزء  و  آشکار  همگان  بر  بعثت،  آغاز  همان  از  که  احکامی  فلسفه های  و  حکمت ها 
میکرد.  را درک  آن  از  معلومات خود چیزی  و  اندیشه  و  فکر  اندازه  به  و هر کس  است  بوده  بدیهیات 
مانند:فلسفه تحریم دروغ،  خیانت،  تهمت،  قتل نفس،  سرقت،  ظلم، کم فروشی و تقلب در معامالت و 
همچنین فلسفه امر به عدالت،  پاکی،  درستی،  کمک به مستمندان،  دفاع از ستمدیدگان و امثال اینها بر 

همین اساس و به دلیل ادراک عقل نسبت به فلسفه بسیاری از احکام است. 
قسم دوم:

به  اشاراتی  دین  پیشوایان  احادیث  یا  قرآن  آیات  در  ولی  نبوده،   مردم روشن  توده  بر  که  فلسفه هایی 
ُقوَن)بقره:183( و تأثیر  ُکْم َتتَّ آن ها شده است. از قبیل فلسفه روزه ماه مبارک رمضان در قرآن کریم: َلَعلَّ

اجتماعی روزه. در حدیثی امام صادقA در پاسخ به سؤال هشام بن حکم،  فرمود:
یاَم ِلیْسَتِوی ِبِه اْلَغِنی َو اْلَفِقیُر.  ُه الصِّ َما َفَرَض اللَّ یاِم َفَقاَل: ِإنَّ ِه الصِّ ِه A َعْن ِعلَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
َل أ

َ
ُه َسأ نَّ

َ
أ

)وسائل الشیعة؛ ج 10، ص 7( 
خداوند روزه را برای این واجب کرد که میان ثروتمند و فقیر مساوات برقرار شود،  چرا که شخص 

ثروتمند هرگز ناراحتی گرسنگی را درک نمیکند تا به فکر مستمندان باشد و به آن ها ترحم کند. 
قسم سوم:

گاهی بشری، پرده از روی فلسفه و اسرار آن ها  احکامی که با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش و آ
برداشته میشود و این خود یکی از سند های زنده بر حقانیت و عظمت احکام اسالمی و پیامهای آسمانی 
یانبار جسمی و روحی و اجتماعی مشروبات الکلی و حتی اثر گذاشتن آن روی ژن ها.  است. مانند:آثار ز

قسم چهارم: 
فلسفه هایی که نه از آغاز بررسی بشر روشن بوده و نه به مرور زمان روشن شده است، مانند فلسفه 
تعداد رکعت های نمازها یا حد نصاب اجناس زکات یا بعضی از اعمال و مناسک حج که در این ردیف 
قرار دارد. از روی تعبد باید حکم اللهی را پذیرفت. این احکام از محورهای آزمایش روحیه تسلیم بودن 

بشر در اجرای فرمان خدای سبحان است. 
امر به معروف حقیقت وحیانی

امر به معروف را خدای سبحان “جعل” کرده است. بنابراین لزوم،  امر به معروف در آغاز یک حقیقت 
و حیانی و الهی بوده است. فهم “جاعلیت الهی” امر به معروف،  موجب ترویج این فرضیه می گردد و 
جهانیان را به سوی عمل به این دستور الهی فرا می خواند. جاعل امر به معروف،  هستی بخش جهان و 
رب العالمین است،  پس باید همه جهانیان در اجرای این فرمان جاویدان و ابدی پروردگار و خالق جهان 
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پیشگام شوند. )مقاله دکتر محمد رضا جواهری، روزنامه جمهوری اسالمی،  شماره 10823، 11،  12،  
95، صفحه3.( 

 مصلحت چیست؟ 
اکثر  فی  مختصان  هما  و  الفساد  الصالح ضد  است:  نوشته  پنجم هجری  قرن  در  اصفهانی  راغب 
ماده  القرآن،   فی غریب  )المفردات  بالسیئه  تاره  و  بالفساد  تاره  القرآن  فی  قوبل  و  باالفعال  االستعمال 
صلح،  ص284(. صالح ضد فساد است و صالح و فساد در بیشتر موارد استعمال، به افعال و رفتارها 
اختصاص دارند و در قرآن یک بار در مقابل فساد و بار دیگر در مقابل سیئه قرار دارد. مصلحت ضد 
مفسده است. مصلحت و مفسده از زوج های متضاد در فرهنگ اسالمی بوده اند که مفهوم هریک از 
آن ها با توجه به ضد آن روشن می گردد و درک خواهد شد. “مصلحت” به معنای مایه خیر و سعادت و 
نیک اندیشی و نیکو کرداری و سود و نفع حقیقی است. امر به معروف راه اصالح فرد و جامعه است. 
با امر به معروف “فساد” و “سیئه” نابود می گردد. “مصلح” و اصالح طلب در مقابل “مفسد” و فساد 
گستر قرار دارد. امام حسین A فرزند صدیقه طاهره)علیها سالم( برای اصالح امت اسالمی و امر 
به معروف قیام کرد و به شهادت رسید و دارای لقب ابدی سیدالشهداء گردید. بی شک اصالح فعل، با 
اصالح نیت تحقق می یابد.  "مصلحت" همان التزام عملی به احکام شرعی و انطباق کامل نیت و گفتار و 
رفتار،  با قوانین الهی و شریعت است. فساد و مفسده بیرون آمدن انسان از وضع مطلوب و خارج شدن 
او از اعتدال، و انحراف  او از مقتضای طبیعت اصلی است. "مصلحت" کوشش و تالش صادقانه  برای 
قرار گرفتن فرد و جامعه در بهترین وضعیت بر اساس عقل و شرع است همان وضعیتی که رضایت خدا 
و پیامبر  و دختر پیامبر و امامان از ذریه آن ها را به همراه دارد. )مقاله دکتر محمد رضا جواهری، روزنامه 

جمهوری اسالمی،  شماره 10823، 11،  12،  95، صفحه3.( 
مصلحت حقیقی

کلمه مصلحت در محاورات عرفی ما فراوان استفاده شده،  گاه کاربردهای درست و گاه کاربردهایی 
انحرافی دارد. به عنوان مثال،  بعضی ها هر دروغی را که فایده ای داشته باشد،  دروغ مصلحت آمیز نامیده،  
گفتن آن را جایز میدانند؛در صورتی که هرگز اینگونه نیست و گفتن هر دروغی که فایده داشته باشد، 
جایز نیست. از این رو برای توضیح کالم بانوی دو عالم c ابتدا باید به تبیین معنای مصلحت بپردازیم. 

معنای اول:رساننده انسان به سعادت
مصلحت معنایی در برابرمفسده دارد و عقل به روشنی بر لزوم تأمین مصلحت و دوری از مفسده 
حکم میکند. نیز از اعتقادات مشهور مکتب تشیع اعتقاد به تشریع تمامی احکام شرعی بر اساس مصالح 

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...
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ومفاسد است. مثاًلً شارع مقدس اموری را که مصلحت مهمی دارد،  واجب نموده و اموری را که مفسده 
مهمی دارد،  تحریم کرده است. استعمال واژه مصلحت در این مورد،  شایع ترین مورد استعمال مصلحت 
در فرهنگ دینی است. گرچه لزوم تأمین مصلحت و دوری از مفسده واقعی،  امری بدیهی است،  این 
مسئله پیش فرض مهمی دارد:انسان ها به مقتضای فطرت خویش به دنبال هدفی هستند که سعادت آن ها 
را تأمین کند. هر کس می تواند با مراجعه به درون خویش این واقعیت را درک کند که هرگز امری مصیبت 
بار و رنج آور را به خودی خود دوست ندارد و اگر چیزی را دوست دارد بدین خاطر است که نهایتًا کمالی 

یا لذتی یا منفعتی را برای او تأمین میکند. 
انسان ها در انتخاب هدف بسیار با هم فرق دارند،  اما در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را به دو 
دسته دین داران و ملحدان تقسیم کرد. دین داران اصل معاد را قبول داشته معتقدند انسان در این عالم 
باید تالش کند تا در ادامه حیاتش در عالم آخرت به سعادت ابدی برسد. اما ملحدان تمام حیات انسان را 
در همین دنیا دانسته،  معتقدند طومار انسان با مرگ در هم پیچیده شده،  حیات او پایان میپذیرد. با وجود 
این،  همه انسان ها فطرتا به دنبال رفاه و لذت و خوشی هستند،  اما تمنای اصلی انسان رسیدن به لذت 
و رفاه ثابت و دائم است و آن را بر رفاه و خوشی محدود و موقت ترجیح میدهد. رفاه ثابت و دائم همان 

حقیقتی است که بدانم سعادت میگوییم. قرآن نیز بر آن صحه گذاشته می فرماید: 
اما  »و   )108 )هود  ْرُض 

َ
َواأْل َمَواُت  السَّ َداَمِت  َما  ِفیَها  َخاِلِدیَن  ِه  اْلَجنَّ َفِفی  ُسِعُدوا  ِذیَن  الَّ ا  مَّ

َ
َوأ

کسانی که سعادتمند شدند،  تا آسمانها و زمین برجاست،  در بهشت جاویدانند«
آرزوی بهشت به معنای آرزوی خوشی های ثابت و ابدی است و این آرزوی دیرینه انسان است. از 
این رو،  نمی توان خوشی های موقت را که رنج،  بیماری و زحمت های فراوان و طوالنی مدت را به دنبال 

دارند سعادت نامید. 
همه انسان ها در حال تالش برای رسیدن به سعادت ابدی بوده، هدفشان از کارهایی که انجام میدهند 
حقیقتا  اما  میدانند،  مصلحت  باشد،  سعادت  موجب  را  آنچه  رو،   این  از  است.  خوشبختی  به  رسیدن 
چیزی دارای مصلحت است کهواقعا موجب سعادت انسان شود. این بدان معناست که برای رسیدن به 

سعادت و خوشبختی باید کاری کرد که مصلحت واقعی دارد. 
معنای دوم:رساننده انسان به هدف

بسیاری از انسان ها اهداف مادی و دنیایی داشته،  در اندیشه کسب درآمد برای تأمین غذا،  مسکن،  
اتومبیل و جز اینها برای خود و خانواده  خویش هستند. عمل برای آخرت را به آینده موکول می کنند. از 
این روست که مصلحت در عرف مردم غیر متشرع،  معنای عام تری پیدا کرده، هر امری را شامل میشود 
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دنیایی.  باشد و خواه لذت های  باشد؛ خواه هدف سعادت حقیقی  به هدف  برای رسیدن  که وسیله ای 
نظر  در  و  داشته  فردی مصلحت  نظر  در  کاری  است  است، ممکن  انسان ها مختلف  که هدف  آنجا  از 
دیگری مصلحت نداشته باشد. پس باید گفت:مصلحت حقیقی آن است که انسان را به سعادت ابدی 
می رساند و مصلحت به معنای عام،  وسیله ایست که انسان را به هدفش می رساند. )رساترین دادخواهی 

و روشنگری،  ج1،  ص470( 
فریضه ای با مصلحت فراگیر

برخی از امور فقط مصلحت شخصی دارند،  مانند خوردن غذای سالم، ورزش کردن و نظایر اینها،  
اما برخی از امور، مصلحت اجتماعی دارند؛ بدین معنا که مصلحت آن ها فقط برای یک نفر نیست،  بلکه 

دیگران را نیز به مصلحت می رساند. 
در میان احکام خدای متعال،  تشریعاتی وجود دارد که انجام آن ها برای عموم مردم مصلحت داشته،  
همه را در راه رسیدن به سعادت ابدی یاری می نمایند. فریضه امر به معروف و نهی از منکر از این دسته 
است و در میان آن ها برجستگی ویژه ای دارد. این آموزه دینی،  عالوه بر اینکه با مقتضای فطرت انسان 
سازگاری دارد همه ادیان برآن تأکید فراوان داشته اند. )رساترین دادخواهی و روشنگری،  ج1،  ص473( 
فاطمه زهراء علیها السالم در این رهنمود الهی خویش تصریح فرموده اند: که خداوند عزوجل امر به 
معروف را برای مصلحت عامه قرار داده است. واژه عامه بیانگر قلمرو و گستره بی پایان آثار و منافع امر 
به معروف است. "عامه" به معنای همگان و عموم مردم و همه انسان ها است. مصلحت اثر جاویدان امر 
به معروف برای همه انسان ها است.  این اثر بزرگ به افراد خاص و صنف و گروه و نژاد و زبان خاص و 
ملت خاص و شهر خاص اختصاص ندارد و شامل همه می گردد. همه از امر به معروف،  سود و بهره و 
منفعت می برند، زیرا امر به معروف،  مصلحت همگان را در بردارد و برای همه خوب است و راه اصالح 
و سعادت همه مردم است. امر به معروف را خداوند برای مصلحت عموم مردم واجب ساخته است. 
بنابراین باید امر به معروف،  با روش های مؤثر و شیوه های جذاب و با به کارگیری مهارت های نفوذ در 
دل ها،  انجام شود، تا مصلحت عمومی را در برداشته باشد. با امر به معروف،  همه مشکالت و معضالت 
و بحران های سیاسی و اخالقی و ا قتصادی و فرهنگی جامعه،  کنترل و مهار می شود و حل می گردد و 
با آن  مصلحت همگانی تحقق خواهد یافت. حضرت فاطمه علیها السالم این حکمت  و علت غائی و 
هدف نهایی امر به معروف را  در قرن اول هجری در دانشگاه الزهراء در مدینه به جهانیان آموخته اند. 
)مقاله دکتر محمد رضا جواهری، روزنامه جمهوری اسالمی،  شماره 10823، 11،  12،  95، صفحه3.( 

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...
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برخی از مصالح عمومی
1. حفظ امنیت

یکی از اهداف امر به معروف برقراری امنیت و آسایش در جامعه است و با توجه به اهمیت درجه اول 
امنیت،  الزم و ضروری به نظر می رسد که برای برقراری امنیت و مبارزه با افرادی که با ایجاد نا امنی در 
صدد کسب امکانات بیشتر برای خود و سلب آسایش دیگران هستند،  چاره ای اندیشیده شود. پس یکی 
گاه به مسائل امر به معروف در جامعه است تا مردم را تشویق کنند که به  از راه ها وجود افرادی مقتدر و آ

حق قانع باشند و از تجاوز به حقوق دیگران پرهیز کنند. 
حفظ امنیت یکی از نتایج اجرای امر به معروف است و اصالح کسب ها و دفع ظلم و ستم و رفع 

دشمن و عزت مردم همه در سایه ی اجرای آن است. 
امام باقرA می فرمایند: 

یَضٌه َعِظیَمٌه ِبَها ُتَقاُم  َلَحاِء- َفِر ْنِبیاِء َو ِمْنَهاُج الصُّ
َ
ْهی َعِن اْلُمْنَکِر- َسِبیُل اأْل ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
ِإنَّ اأْل

ْعَداِء. 
َ
ْرُض- َو یْنَتَصُف ِمَن اأْل

َ
َمُن اْلَمَذاِهُب- َو َتِحلُّ اْلَمَکاِسُب- َو ُتَردُّ اْلَمَظاِلُم- َو ُتْعَمُر اأْل

ْ
اْلَفَراِئُض- َو َتأ

)وسائل الشیعة؛ ج 16، ص 119( 
 امر به معروف و نهی از منکر راه انبیاء و روش انسان های صالح است و نیز دو فریضه بزرگ الهی 
است که دیگر فرائض با آن ها بر پا میشوند و به وسیله این دو،  راه ها امن میشود و کسب و کار مردم حالل 

میگردد،  حقوق افراد تأمین شده و در سایه آن زمین ها آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شود. 
2. ضمانت اجرایی قانون

در همه ی جوامع بشری و میان همه ی ملتهای جهان،  از دیر باز قوانین زیادی برای اداره امور جامعه 
وضع شده است،  اما هیچ گاه این قوانین به تنهایی باعث سعادت حقیقی جامعه نبوده به طوریکه رنج ها 
و فسادها و جنآیات را از صحنه آن جامعه پاک کند. زیرا قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد ارزشی 

ندارد و قانون نیست. از این رو یکی از ارکان هر قانون ضمانت اجرایی آن قانون است. 
پس بنابر این یکی از اهداف تشریع امر به معروف و نهی از منکر پشتوانه و ضمانت اجرایی آن نسبت 
به کلیه ی قوانین حکومتی و شرعی است زیرا کلیه قوانین شرعی و حکومتی تا ضامن اجرایی محکمی 

پشت آن نباشد هرگز به مرحله اجرا در نخواهد آمد. 
حضرت علی A می فر ماید:پای بندی شریعت به امر به معروف و نهی از منکر است. )7( 

 3. مبارزه با فساد
شخصیت و ارزش هر ملتی در گرو مبارزه با فساد است. اگر در میان ملتی فساد شیوع پیدا کند آن 
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ملت هیچ وقت مترقی و ارزشمند نخواهد شد. 
خداوند این حقیقت را چنین بیان فرموده است:

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر)آل عمران110( شما بهترین 
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍه أ مَّ

ُ
 ُکْنُتْم َخیَر أ

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اینکه(  اند؛ )چه  آفریده شده  انسان ها  به سود  که  بودید  امتی 
می کنید

اسالم به اندازه ای به این مسئله حیاتی اهمیت داده است که کسانی را که از این اصل مسلم سیاسی 
و حق مشروع اجتماعی خود در اثر سستی و تنبلی و یا علل دیگر استفاده نمی نمایند مردگان زنده نما 

خوانده است. 
حضرت علی A می فرماید:

حکمت  البالغه،   ْحیاِء)نهج 
َ
األ َمیُت  ویِدِه-َفَذِلَک  وَقْلِبِه  ِبِلَساِنِه  إِلْنَکاِراْلُمْنَکِر  َتاِرٌک  وِمْنُهْم 

374( گروهی نه با زبان و نه با قلب و نه با دست با منکرات مبارزه نمی کنند اینها در حقیقت 
مردگان زنده نما هستند

زیرا این افراد همچون مردگان نمی توانند از حق مسلم فردی و اجتماعی و سیاسی خود در جامعه 
استفاده نموده و از حقوق خود و جامعه دفاع کنند و در برابر عصیان و طغیان دیگران که به طور مسلم 

دود آن به چشم آن ها نیز خواهد رفت سکوت می کنند. 
بنابر این اسالم به مبارزه با فساد ارزش و اهمیت زیادی داده است،  چون ضامن اجرای سعادت و 
خوشبختی یک ملت است و هیچ یک از عبادات در این نتیجه )مبارزه با فساد( به پای امر به معروف و 

نهی از منکر نمیرسد زیرا ارزش هر عملی بستگی به نتیجه ی آن دارد. 
چرا باید معروف را در جامعه رواج دهیم؟ 

در روایت نبوی به صورت رسا و با استفاده از تمثیل چنین آمده است که داستان مردم همچون کشتی 
نشستگان در دریاست که هر یک در جایگاه خودشان نشسته اند و شخصی مشغول سوراخ کردن کشتی 
در جایگاه خود است که اگر مانع او شوند هم اورا نجات داده اند و هم باقی را ودر غیر این صورت،  هم 

خود را به هالکت می اندازد و هم به دیگران آسیب میرساند. 
عن النبی صّلی الله علیه وآله وسّلم: إن قوما رکبوا سفینه فی البحر واقتسموا فصار کل واحد منهم 
موضعه فنقر رجل موضعه بفأس فقالوا ما تصنع قال هو مکانی أصنع به ما شئت فإن أخذوا علی یدیه نجا 

ونجوا وإن لم یأخذوا علی یدیه هلک وهلکوا. 
)تنبیه الخواطر ونزهه النواظر )مجموعه ورام(، ج: 2، ص613( 

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...
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در این روایت جامعه به کشتی در میان امواج اقیانوس تشبیه شده است که همه سرنوشت مشترک 
دارند که همان حفظ کشتی است و اگر کشتی را آب بگیرد همه غرق خواهند شد. 

اگر ریشه و عامل بسیاری از فضائل اخالقی را در افراد بررسی کنیم، خواهیم دید که جهت عمده 
آن،  رواج فضیلت و ارج نهادن جامعه به آن است و کسب آن موجب آبرو و وجه ه دار شدن در اجتماع 
است. پس نقش محیط و تلقی اجتماع در واداشتن به خوبی ها و بازداشتن از منکرات بسیار مهم است. 
در محیطی که فساد رایج باشد قضیه به عکس خواهد بود. فضیلت ها مایه عقب ماندگی تلقی شده و به 
حساب زبونی و بیچارگی گذاشته میشود و پستی ها به اسم زرنگی و جلو بودن و یا با آب و رنگ دیگری 
مانند ترقی معرفی میشود. در چنین موقعیتی اراذل و اوباش،  سران اجتماع شده و جامعه مانند منجالب 

گندیده ای می گردد که خواهی نخواهی چون کام اجتماع قوی است دامن همه را آلوده میکند. 
از این رو حضرت فاطمه زهرا c، امر به معروف را مایه مصلحت عامه می داند. باید برای احیاء و 
حفظ ارزش ها در جامعه تالش کرد و این جز در سایه امر به معروف و نهی از منکر میسر نیست. بر این 
اساس باید خوبی ها را در اجتماع رواج داد تا اجتماع خود به خود به طرف اصالح برود. )شرح خطبه 

فدکیه،  ص376.( 
 c امر به معروف و نهی از منکر در سیره حضرت فاطمه زهرا

 cبرای امر به معروف و نهی از منکر مراحلی بیان کرده اند که در سیره صدیقه کبری bمعصومین
به خوبی قابل رؤیت است:

پیامبرa فرمودند:
من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه لیس وراء ذلک 
شیء من االیمان؛ )جامع االحادیث شیعه،  ج4،  ص396.( هر کس که از شما منکری می بیند 
باید ابتدا با دست و اگر نتوانست با زبان و نیز اگر نتوانست با قلبشانکار کند و فراسوی آن 

چیزی از ایمان نیست
مرحله اول: انکار قلبی

انکار قلبی یعنی اینکه شخص مکلف در قبال ترک معروف و انجام منکر واکنشی از خود بروز دهد 
طوریکه نشان دهنده بیزاری و انزجار او از منکر و عالقه قلبی او به معروف باشد، یعنی انسان قلبا از 
اینکه معصیت خدا می شود ناراحت شود و کار خالف را در روح خود منکر بداند و از آن متنفر باشد و 
کارهای خوب را تشویق و از آن حمایت کند و بهترین راه آن ظهور و بروز این ناراحتی در رخسار است،  
آنقدر که طرف مقابل به درستی درک کند که با این رفتار و عکس العمل از او ترک منکر و فعل معروف 

طلب می شود. 
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امام صادق A می فرماید: برای مؤمن همین قدر عزت کافی است که وقتی منکری را دید،  خدا 
بداند که او قلبا آن کار را انکار میکند. 

ُه َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َقْلِبِه ِإْنَکاَرُه.  ْن یْعَلَم اللَّ
َ
ی ُمْنَکرًا أ

َ
ِه ع َقاَل: َحْسُب اْلُمْؤِمِن ِعّزًا ِإَذا َرأ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
َعْن أ

)الکافی؛ ج 5،  ص 60( 
حضرت فاطمه زهرا c همان طور که با تمام وجود و توان در مقابل انحرافات بعد از رحلت پیامبر 
است  دریافت  قابل  علنی  طور  به  قلبی  انکار  این  و  بودند  منزجر  منکرها  این  از  قلبا  کردند  ایستادگی 
همان طور که از رفتار و گفتارشان واضح است. از جمله آن موارد سخن حضرت با زنان عیادت کننده 

ایشان است که فرمودند:
، َلَفظُتُهم َبعَد َان َعجمُتُهم َو َشِنئُتُهم َبعَد ان  ،  قاِلَیًه ِلِرجا ِلُکنَّ ِلُدنیا ُکنَّ »َاصَبحُت واللِه عاِئَفًه 
فاِه َو َصدِع الَقناِه َو َخَطِل اآلراِء َو َزَلِل  عِب بعَد الِجدِّ َو َقرِع الصَّ َسَبرُتُهم َفُقبحًا ِلُفُلوِل الَحدَّ َو اللَّ

األهواِء: 
َمت َلُهم أنُفُسُهم أَن َسِخَط اللُه َعلیِهم َو ِفی الَعَذاِب ُهم َخاِلُدوَن«)مائده،  80.(  »َلِبئَس َما َقدَّ

لُتُهم َاوَقَتها َو َشَننُت َعَلیِهم غاراِتها،  َفَجدعًا َو عقرًا َو ُبعدًا ِللَقوِم  دُتُهم ِربَقَتها وَ حمَّ ال َجَرَم َلَقد َقلَّ
الّظاِلمیَن؛)االحتجاج؛ ج 1،  ص 108( 

مردان شما خشمناک  از  و  نمی دارم  را دوست  دنیای شما  به خدا سوگند  که  در حالی  صبح کردم 
کرده اند،   آنچه  از  افکندم.  دور  به  خویش  دهان  از  را  نامشان  و  آزمودم  را  بیرونشان  و  درون  بیزارم.  و 
ناخشنودم. چه زشت است کندی شمشیرها و سستی و بازیچه بودن مردانتان پس از آن همه تالش و 
کوشش ها! چه زشت است سر بر سنگ خارا زدن و شکاف برداشتن نیزه ها و فساد آرا و اندیشه ها و 
انحراف آرمان و انگیزه ها! »برای خویشتن چه بد ذخیره هایی تدارک دیدند و پیش فرستادند که خداوند 

بر آنان خشم می گیرد و در عذاب الهی جاودانه خواهند بود«
بدون تردید مسئولّیت سنگین عهد و پیمان الهی در گردنشان همواره سنگینی خواهد نمود. ناچار 
کار را بدان ها واگذار و ننگ و عدالت کشی را برایشان باز کردم. نفرین بر این مّکاران و دور از رحمت 

حق باشند ستمکاران! «
مرحله دوم گفتاری

اگر امر به معروف از طریق انکار قلبی میسر نیست بر مکلف الزم است از بیان خود کمک بگیرد و با 
زبان شخص را مورد پند و اندرز قرار دهد و او را امر به خوبی و نهی از زشتی کند و نیز وعیدهای خدا را 
از کیفر و عقابهای الیم و عذابهای جحیم و وعده های خداوند را از پاداشها و ثوابهای عظیم و فوزبهشت 

و نعمتهای فراوان را به او گوشزد کند. 

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...
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بهترین راه انکار زبانی استفاده از کنایه،  اشاره و سخن مالیم و متین است و در مراحل بعدی تذکر 
و حیاتی  مهم  در مسائل  اما  است.  دیگران  در حضور  بعد  مرحله  در  و  پنهانی  و  به چهره  دادن چهره 

اجتماعی و سیاسی،  نهی از منکر در بیان عمومی الزم است تا جای منکر و معروف عوض نشود. 
شاید بتوان گفت که حضرت فاطمه زهرا c در این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر بیشترین 
مانور را داده اند و با سخنان کوبنده و مستدل شان عالوه بر اتمام حجت با مردم و نشان دادن راه درست،  
چهره خبیث و منافقانه غاصبان را برمال کرده و سند مظلومیت اهل بیت را در سخنانشان برای آیندگان 

به جا گذاشته اند. 
ایشان با استدالل به آیات قرآن و استدالل عقلی اقدام به روشنگری بر ضد حکومت وقت میکردند 

که به تفصیل و در حد وسع خود آن ها را بیان میکنم:
الف استدالل به آیات قرآن

یکی از شاخصه های کالم حضرت زهرا B که از انس آن بزرگوار با قرآن و تسّلط ایشان بر آیات و 
معارف بلند آن نشأت می گیرد، استشهاد به آیات قرآن و به کار بردن تعابیر قرآنی است که این خود یکی 
گاهی دادن به مردم از طریق استشهاد به آیات  از شیوه های مهم در موضوع امر به معروف است و آن آ
قرآن است. زیرا بسیاری از مردم در اثر عدم اطالع از دستورهای خداوند و آشنا نبودن به آیات قرآن،  به 
سوی منکرات تمایل پیدا می کنند،  اما اگر به آنان کامال توضیح داده شودکه خداوند متعال چه اعمالی را 

نمی پسندد،  بسیاری از مردم از ارتکاب منکرخودداری می کنند. 
 a 1. اجابت دعوت شیطان علت انحراف مردم پس از پیامبر

و  روشنگری  به  شروع  دیدند  را  پدرشان  فوت  از  بعد  مردم  انحراف  که  آنگاه   B زهرا  حضرت 
افشاگری در خطبه ها و سخنانشان کردند و در فرازی از خطبه فدکیه علت انحراف مردم را اینگونه بیان 

کردند:
َجلباُب  َسَمَل  َو  فاِق  النَّ َحسیَکُه  فیُکم  َظَهَر  أصِفیاِئِه  َمأَوی  َو  انبیاِئِه  داَر  ِه  ِلَنبیِّ اللُه  َاختاَر  ا  َفَلمَّ
یَن َو َهَدَر َفنیُق الُمبِطلیَن َفَخَطَر فی َعَرصاِتُکم َو  َقلِّ

َ
الّدیِن َو َنَطَق کاِظُم الغاویَن َو َنَبَغ خاِمُل األ

ِه فیِه ُمالِحظیَن ُثمَّ  یطاُن َرأَسُه ِمن َمغِرِزِه َهاِتفًا ِبُکُم،  َفألَفاُکم ِلَدعَوِتِه ُمسَتجِبیَن َو ِللغرَّ َاَطَلَع الشَّ
ورَدُتِم َغیَر َمشَرِبُکم 

َ
اسَتنَهَضُکم َفَوَجدُکم ِخفافًا َاحَمَشُکم َفألفاُکم ِغَضابًا،  َفَوَسمُتم َغیَر إبِلُکم َو أ

ُسوُل َلّما ُیقَبر إبتدارًا َزَعمُتم َخوَف  هذا! و الَعهُد قریٌب َو الَکلُم َرِحیٌب َو الجُرُح َلّما َینَدِمل َو الرَّ
َم َلُمِحیَطٌه ِبالَکاِفریَن)انعام:  67.( )االحتجاج؛ ج 1،  ص  الِفتَنِه أاَل ِفی الَفتَنِه َسَقُطوا َو ِإنَّ َجَهنَّ
خار  برگزید،   را  اولیا  آرامگاه  و  پیامبران  خانه ی  پیامبرش،  برای  که خدا  آنگاه  و   )101
به  گمراهان،  گردید. ساکت  کهنه  دین  و جامه ی  ظاهر شد  در شما  نفاق  و خاشاک 
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سخن درآمدند و آدم های پست و بی ارزش با قدر و منزلت شدند و شتر نازپرورده ی 
اهل باطل،  به صدا درآمد و وارد خانه های شما شد. شیطان سر خویش از مخفیگاه 
برای  و  هستید  او  باطل  دعوت  گوی  پاسخ  که  دید  خواند.  فرا  را  شما  و  آورد  بیرون 
فریب خوردن آمادگی دارید. خواست که بر ضّد حق برخیزید. شما را آماده ی این کار 
یافت و شما را گرم و آماده نمود و دید که غضبناک شدید. پس بر غیر شتر خود، داغ 
و نشان زدید و بر آبی که حّق شما نبود،  فرود آمدید؛ در حالی هنوز از عهد و قرار شما 
)بیعت در خم غدیر دو ماه قبل( چیزی نگذشته بود و شکاف زخم عمیق بود و دهانه ی 
زخم هنوز به هم نیامده،  بهبود نیافته بود و پیامبر a هنوز دفن نشده بود که هر چه 
خواستید،  کردید و بهانه آوردید که از فتنه می ترسیم اّما در آتش فتنه سقوط کردید و 

راستی که جهّنم بر کافران احاطه دارد 
2. استدالل بر بطالن سخن ابوبکر در مورد غصب فدک

حضرت در میانه خطبه فدکیه،  خطاب به ابوبکر می فرماید: » ]...[ ای پسر ابی قحافه! آیا در کتاب 
خداوند آمده است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ تو مطلب ناروا و سخن نامناسبی 
گفته ای: »لقد ِجئَت شیئا فرّیا« آن گاه به وراثت حضرت سلیمان از داود c اشاره فرموده، می گوید: 

»َوَوِرَث ُسَلَیماُن َداُوود« )نمل:16( و سلیمان از داود ارث برد، و به ذکر داستان یحیی 
َیِرُث ِمْن آِل  ا َیِرُثِنی َو ُدنَک َوِلیًّ بن زکرّیا اشاره می فرماید که گفت: » ]...[ َفَهْب لی ِمن لَّ
َیْعُقوب« )مریم: 56(؛ پروردگارا! از سوی خودت، به جانشینی به من ببخش که از من 

و از خاندان یعقوب ارث ببرد. 
در ادامه،  به آیات ذیل استناد می جوید: 

ْرَحاِم َبْعُضُهْم َاْوَلی ِبَبْعٍض ِفی ِکَتاِب الّله«)انفال: 75(؛ و خویشاوندان برخی نسبت 
َ
»َوُاْوُلوْا األ

نَثَیْین« 
ُ
َکِر ِمْثُل َحظِّ األ به برخی دیگر در کتاب خدا مقّدم هستند. »ُیوِصیُکُم الّلُه ِفی َاْواَلِدُکْم ِللذَّ

برابر دختر سهم  دو  پسر  به شما سفارش می کند که  فرزندانتان  درباره  )نساء:11( و خداوند 
ِقین« )بقره:18( اگر  ا َعَلی اْلُمتَّ ُه ِلْلَواِلَدْیِن َواألْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ ببرد و »ِان َتَرَک َخْیًرا اْلَوِصیَّ
مالی از خود جای گذاشت،  برای پدر و مادر و خویشاوندان به گونه خیر و شناخته شده و 
معروف وصیت کند و این برای پرهیزگاران کاری درست و شایسته است. ادامه می دهد: شما 
پنداشته اید که من بهره ای نداشته،  از پدرم ارث نمی برم و هیچ رابطه و پیوندی بین ما نیست؛ 

)االحتجاج؛ ج 1،  ص 102( 
3. جلوتر از پیامبر خود نروید! 

بعد از آنکه استداللهای حضرت در مورد فدک در منحرفین از اسالم کارساز نیفتاد، با اقتباس از 

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...
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از  آیه 39 سوره هود چنین فرمودند: »شما خود را نسبت به عام و خاص قرآن،   انعام و  آیه 67 سوره 
پدر و پسرعمویم داناتر می دانید. پس )این شما و این فدک که( همچون شتر مهار کشیده و بار کرده در 
َنَبٍإ  اختیار شما باشد و روز واپسین و رستاخیز تو و آن )فدک( با هم روبه رو خواهید شد ]...[ »ِلُکلِّ 
ِقیم«)هود:39(؛ هر  َعَلْیِه َعَذاٌب مُّ َیِحلُّ  َو یِه  ُیْخِز ِتیِه َعَذاٌب 

ْ
َیأ َتْعَلُمون«)انعام:67(؛ »َمن  ْسَتَقرٌّ َوَسْوَف  مُّ

رویدادی را جایگاهی است و به زودی خواهید دانست که بر چه کسی عذاب خوارکننده فرود آمده، 
شکنجه ای پایدار وارد خواهد شد. همچون قّصه گناه کاران نوح،  هم غرق می شوید و هم عذابی جاودانه 

در انتظارتان است. )االحتجاج؛ ج 1،  ص 102( 
 a4. نکوهش از سستی و بی تفاوتی انصار نسبت به ذریه پیامبر

آنگاه رو به سوی انصار کرده، چنین فرمود: 
َنُه َعن ُظالَمتی؟  ِه و َحَضَنَه االِسالِم! ما ِهِذِه الَغمیَزُه فی َحّقی َو السِّ یا َمعَشَر الِفَتیِه َو َاعضاَد الِملَّ
َاّما کاَن َرُسوُل اللِه a َاِبی َیُقوُل )الَمرُء ُیحَفُظ فی ُولِدِه( )االحتجاج؛ ج 1،  ص 102( ای انجمن 
نقباء و مؤمنان! ای بازوان مّلت! ای حافظان اسالم! این غفلت و سستی چیست که در حّق من 

روا می دارید؟ و چرا برابر دادخواهی من سهل انگارید؟ 
آیا پدرم رسول خدا a نمی فرمود: »باید حرمت هر کس در مورد فرزندان او حفظ شود؟ «

و با ِشکوه از پنهان کاری مردم و چشم پوشی آنان از حق و انحراف از راه راست، با استناد به آیه 
َحقُّ 

َ
َتْخَشْوَنُهْم َفالّلُه أ

َ
ٍه أ َل َمرَّ وَّ

َ
ُسوِل َوُهم َبَدُؤوُکْم أ وْا ِبِإْخَراِج الرَّ ْیَماَنُهْم َوَهمُّ

َ
َااَل ُتَقاِتُلوَن َقْوًما َنَکُثوْا أ

ُؤِمِنین )توبه:13( می فرماید: آیا نمی جنگید با گروهی که عهد شکستند؟ و  ن َتْخَشْوُه ِإن ُکنُتم مُّ
َ
أ

خواستند رسول خدا را اخراج کنند با آنکه آن ها آغازگر جنگ بودند. آیا از آنان می ترسید؟ در 
حالی که به خدا قسم سزاوار است که از او بترسید اگر مؤمنید. 

 a 5. از بین نرفتن شریعت الهی با مرگ پیامبر
فاطمه زهرا B بعد از رحلت پیامبر a آن گاه که شاهد نافرمانی مردم از حکم خدا و رسولش 
a بود، با استشهاد به آیه 144 سوره آل عمران عواقب سوء رویگردانی مردم از دین الهی را متوّجه خود، 

آن ها دانسته و بر جاودانگی شریعت رسول خدا a تأکید نموده اند. 
حضرت زهرا B در بخشی از خطابه ی معروف خود بعد از رحلت پیامبر a آن گاه که سکوت 

مسلمانان را در مقابل زمزمه های جاهلی مشاهده نمودند،  فرمودند:
بها  َاْعَلَن  عاجَلٌه  بائقٌه  ال  َو  ناِزَلٌه  ِمْثُلها  ال  الُعظمی،   الُمصیبُه  و  الُکبری  الّنازلُه  الّلُه  و  فتلک 
کتاُب الّله َجّل ثناؤه فی َاْفِنَیِتکم َو فی ُمْمساکم و ُمصِبُحکم،  َیهتف فی َاْفِنَیِتکم ِهتافًا َو ُصراخًا 
و تالَوًه و ِالحانًا و َلَقْبَلُه ما َحّل بانبیاء الّله و رسِلِه ُحکٌم َفصٌل َو قضاٌء َحتم )االحتجاج؛ ج 1،  
ص 103(: به خدا قسم این حادثه ای عظیم و مصیبتی بزرگ و ضایعه ای است جبران ناپذیر؛ 
ولی فراموش نکنید که اگر پیامبر a رفت، قرآن مجید قباًل از آن خبر داده بود. همان قرآنی 
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که پیوسته در خانه های شماست و صبح و شام با صدای بلند و فریاد و یا آهسته و با الحان 
مختلف در خانه های شما خوانده می شود. پیامبران پیشین نیز قبل از او با این واقعّیت روبرو 

شده بودند؛ چرا که مرگ فرمان تخلف ناپذیر الهی است
آری قرآن صریحًا گفته بود:

ِاْنَقَلْبُتم َعلی َاْعقاِبکم َو َمْن  ْو ُقِتل 
َ
أ َاِفأْن ماَت  ُسل  َقْبِلِه الرُّ َو ما ُمحّمٌد ااّل رسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن 

 a َیْنَقِلْب َعلی َعِقَبْیِه َفَلْن ُیُضرَّ الّلَه َشْیئًا َو َسَیْجِزی الّلُه الّشاِکرین)آل عمران:144(؛ محمد
تنها فرستاده ی خدا بود و قبل از او رسوالن دیگری آمدند و رفتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته 
شود،  شما بر پاشنه ی پا می چرخید و به عقب برمی گردید ]و با آئین اسالم وداع گفته، رو به 
خرافات جاهلیت می آورید؟ [ هر کس به عقب بازگردد، به خداوند زیانی نمی رساند و خداوند 

به زودی پاداش سپاسگزاران را می دهد. 
بانوی بزرگوار اسالم،  با وجود آن که از فقدان پدر بسیار اندوهگین است، اّما با مشاهده سیر اّمت 
اسالم به سوی جاهلّیت دوباره،  بعد از مرگ پیامبر a،  دیگر یک دختر مصیبت زده ی ناالن نیست؛ 
بلکه به منظور احیاء شریعتی که پدرش مأمور به ابالغ آن بود،  به پا می خیزد و در یک خطابه ی آتشین،  

جاودانگی اسالم را از زبان قرآن متذّکر می شود. 
کالم خدا را با وجود آن که در آن به مرگ پدرش یعنی عزیزترین عزیزانش اشاره می شود،  با نهایت 
صالبت می خواند؛ تا بر اندیشه آنان که مرگ پیامبر خدا a، را به معنای از بین رفتن شریعت الهی 

می دانند،  خط بطالن بکشد. 
7. نهی و تخطئه کردن رفاه طلبی

را  راحت  زندگی  به  تمایل  و  طلبی  رفاه   B زهرا  حضرت  خطبه،  گزنده  و  تند  بیانات  ادامه  در 
َلَغِنیٌّ َحِمیٌد«  الّلَه  َفِإنَّ  َجِمیًعا  ْرِض 

َ
َوَمن ِفی األ نُتْم 

َ
أ َتْکُفُروْا  این چرخش دانسته،  می فرماید: »ِإن  عامل 

)ابراهیم:8( اگر شما و همه کسانی که در روی زمین زندگی می کنند کافر شوید، بدانید که خداوند بی 
نیاز و ستوده است. )االحتجاج؛ ج 1،  ص 103( 

8. هشدار به عذاب الهی
 و با خشم اظهار می دارد: »این سخنان خروشی بودند که از جان برآمد و آهی بودند که از خشم 
من برخاستند و از بی تابی و توان فرسایی من حکایت می کردند ]...[ آنچه را شما انجام می دهید پیش 
به  و  َینَقِلُبوَن« )شعراء:227(  ُمنَقَلٍب  یَّ 

َ
أ َظَلُموا  ِذیَن  الَّ بینا: »َوَسَیْعَلُم  و  ناظر  او  و  پروردگار است  روی 

زودی ستم کاران خواهند دانست به چه جایگاهی بازگشت می کنند! و ادامه می دهد: »من دختر پیامبر،  
ا َعاِمُلوَن َوانَتِظُروا  هشداردهنده شمایم که شما را از عذاب سرسخت پیش رویتان بیم می داد. فاعملوا »ِإنَّ
ا ُمنَتِظُرون« )هود121 و 122(؛ پس هر کاری می خواهید انجام دهید که ما هم کار خود را انجام خواهیم  ِإنَّ

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...
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داد و چشم به راه باشید که ما هم منتظریم. 
 a9. خشم و نهی حضرت در مورد دروغ بستن به پیامبر

ابوبکر با دل جویی و آرامش تالش می کند تا حضرت را از خشم فرونشاند و در عین حال، حکم 
خویش را در مورد »فدک« و اموال باقی مانده از رسول خدا ابراز نماید؛ می گوید: از پیامبر شنیدم که 
می فرمود: ما گروه پیامبران،  درهم و دینار به ارث نمی گذاریم! »ما آنچه را که شما در نظر دارید،  در راه 
خرید اسلحه و ساز و برگ جنگی خرج کرده ایم تا به وسیله آن ها،  مسلمانان با کافران هماورد باشند« 
آن گاه در این تصمیم گیری به اجماع عموم مسلمانان تکیه کرد و از اینکه نمی تواند خالف دستور پیامبر 
کاری کند و باید این اموال به ولّی پس از وی سپرده شود،  از اموال شخصی خویش پیش کش کرده،  
می گوید: در آنچه در اختیار شخص من است و از اموال من به شمار می رود،  هر دستوری که بفرمایید 
اجرا می شود. آیا شما صالح می دانید که من در این مورد،  خالف پدرت حضرت رسول a عمل کنم؟ 

در این هنگام،  حضرت زهرا B به خروش آمده، می فرماید:
 سبحان الله! ]...[ هیچ گاه رسول خدا از کتاب خدا روی گردان و نسبت به احکام او مخالف 
با نیرنگ و فریب، اجماع کرده، بهانه ای  آیا شما  پیرو قرآن و سوره های آن بود.  نبود، بلکه 
دروغین بر او بسته اید؟ و سپس به قرآن اشاره نموده،  می فرماید: این کتاب خدا،  که داوری 
دادگر است و بیان آن حل و فصل می کند، می فرماید: درخواست زکرّیا از خداوند آن بود که به 
َیِرُث ِمْن آِل َیْعُقوب )مریم: 6( و َوَوِرَث ُسَلْیماُن َداُوود)نمل:  او فرزندی بدهد و گفت: َیِرُثِنی َو
16( آن فرزند وارث من وآل یعقوب باشد و سلیمان از داود ارث برد. بنابراین،  خداوند متعال 
را  میراث  از  و حتمی  مقدار واجب  و  تعیین  را  کرده، سهم هر کسی  تقسیم  و  توزیع  آنچه  در 
مشخص ساخته است. سهم پسران و دختران را به گونه ای واضح و روشن بیان داشته،  بهانه 
جویی یاوه سرایی را باطل ساخته و از بدگمانی و شبهه افراد وامانده در آینده جلوگیری نموده 

است. )االحتجاج؛ ج 1،  ص 104( 
10. امر و دعوت مردم به تدبر در قرآن

کنده از غم،  مردم را به تدّبر در قرآن فراخوانده،  می فرماید: »ای مردم که شتابان به  حضرت با دلی آ
ُروَن  َفاَل َیَتَدبَّ

َ
گفتار باطل روی آورده،  کار زشت زیان بار را با دیده اغماض نگریسته، آن را پذیرفته اید! »أ

ْقَفاُلَها«)محمد:24( آیا در قرآن اندیشه نمی کنند )نمی کنید( یا اینکه بر دل هایشان 
َ
ْم َعَلی ُقُلوٍب أ

َ
اْلُقْرآَن أ

)دل هایتان( قفل است؟ نه چنین است،  »َبل َراَن َعلی قلوِبکم« )اشاره به آیه 14 مطّففین(، بلکه کارهای 
زشتتان بر دل هایتان نقش بسته،  گوش ها و چشم هایتان را فراگرفته است. به چه جای بدی برگشتید و 
به چه وضع بدی گرفتار شده اید! به چیز بدی اشاره کرده اید و به معاوضه نامناسب و بدی رضا داده اید! 
به خدا سوگند! هنگامی که پرده ها به یک سو زده شوند بارش را سنگین و پیامدش را خطرناک خواهید 
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یافت و زیان و ضرر به دنبال خواهد داشت. )االحتجاج؛ ج 1،  ص 104( 
از  استعانت  و  غاصبین  به  هشدار  و  نفس  هوای  با  مبارزه  ضرورت  آموزش   .11

خداوند متعال
صدیقه کبری B،  ضمن آن که مّدعیان فدک را پیرو هوای نفس خود می دانستند، در مقابل سخنان 

نادرست و قضاوت باطل آن ها صبر می نمودند و از خداوند یاری می طلبیدند. 
در بخش پایانی خطابه ایشان آمده است:

ْمَرًا َفَصْبٌر َجمیٌل و الّلُه الُمْسَتعاُن علی ماَتِصفون )یوسف:18( نه 
َ
َلْت َلُکم َاْنُفُسُکْم أ کاّل َبل َسوَّ

چنین است هواهای نفسانی شما این کار را ]در چشم شما[آراسته است. من صبر جمیل ]و 
شکیبایی به دور از ناسپاسی[خواهم داشت و در برابر آنچه می گویید،  از خداوند یاری می طلبم 

)االحتجاج؛ ج 1،  ص 104( 
12. نهی مهاجران و انصار از انتخاب خلیفه غاصب

صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا c در سخنانی با زنان مهاجرین و انصار که به عیادت ایشان آمده 
بودند بعد از ذکر فضایل حضرت علی A و ویژگی های حکومت آن حضرت فرمودند:

َو عَلی  ُکوا؟  َتمسَّ ُعرَوٍه  ِبَایِّ  َو  اعَتَمُدوا؟  ِعماٍد  َایِّ  َو عَلی  اسَتَنُدوا؟  ِسناد  َایَّ  ِالی  َلیَت ِشعری 
ِه اَقَدُموا َو احَتَنکوا؟ : َلِبئَس الَمولی َو َلِبئَس الَعشیُر َو ِبئَس ِللّظاِلمیَن َبَداًل)کهف، 50(  یَّ ِه ُذرِّ َایَّ

َنابی ِبالَقواِدِم َو الَعَجَز ِبالکاِهِل،  َفَرغمًا ِلَمعاِطُس َقوٍم؛ ِاسَتبَدُلوا َو اللِه الذُّ
ُهم ُهُم الُمفِسُدوَن َوَلِکن الَّ َیشُعُروَن)بقره:12(  ُهم ُیحِسُنوَن ُصنعًا)کهف، 104( أال ِإنَّ َیحَسُبوَن انَّ
َی ِإاّل أن ُیهَدی َفَما َلُکم َکیَف َتحُکُموَن؟  ن الَّ َیِهدِّ َبَع أمَّ َحقُّ ان ُیتَّ

َ
َفَمن َیهِدی ِإَلی الَحقِّ أ

َ
یَحُهم: أ َو

)یونس: 35.( 
راستی مردان شما چرا چنین نکردند؟  ای کاش می دانستم به چه پناهگاهی تکیه داده اند؟ و 
انتخاب نمودند؟ و به کدامین ریسمان چنگ زدند؟ و بر کدام فرزند و  کدام ستون استوار را 

خاندانی پیشی گرفتند و غلبه نمودند؟ 
شگفتا! ]چه دوستان دروغین و سرپرستان نااهلی را انتخاب کردند! چه زشت است سرانجام 
ستمکاران که جایگزین بدی برگزیدند! [ سر را گذاشته به ُدم چسبیدند،  پی عامی رفتند و از 

عاِلم نپرسیدند! 
نفرین بر مردمی نادان که تبهکارند و تبهکاری خود را نیکوکاری می پندارند. بدانید که آنان فاسدند 

گاهی ندارند.  و به فساد خویش آ
وای بر آنان! )آیا آنکه مردم را به راه راست می خواند،  سزاوار پیروی است یا آنکه خود،  راه را نمی داند؟ 

در این باره چگونه داوری می کنید؟ ( )االحتجاج؛ ج 1،  ص 104( 

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...
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ب استدالل عقالنی
آن حضرت برای نهی از منکر و جلوگیری از کارهای خالف،  به دالیل عقالنی نیز تمسک می کرد 

همچنان که در مناظره با ابوبکر،  عالوه بر قرآن،  به دالیل عقلی نیز استناد می کردند. 
روزی آن حضرت به نزد ابوبکر رفتند و او را از عمل زشت غصب فدک بر حذر داشت. او در پاسخ 
خلیفه که او را شایسته ارث نمی دانست،  فرمود:ای ابوبکر هر گاه تو بمیری چه کسی از تو ارث میبرد؟ او 
گفت:زن و فرزندانم. حضرت فاطمه زهرا c فرمودند:پس چه شده که من نمی توانم از پدرم ارث ببرم؟ 

)کشف الغمه. ج1. ص 477( 
ج نکوهش بی تفاوت های دیروز و تشنگان قدرت امر وز

حضرت فاطمه زهراc در خطبه فدکیه بعد از اینکه رشادتهای حضرت علی A را بر می شمارند 
}هرگاه آتش جنگ برافروختند،  خدا خاموش کرد یا هر هنگام که شاخ شیطان سر برآورد یا اژدهایی از 
مشرکان،  دهان باز کرد، رسول خدا a برا درش علّی بن ابی طالب A را در کام اژدها و شعله های 
فتنه ها افکند و علی هم باز نمی گشت، مگر آنکه سر سرکشان را پایمال شجاعت خود می گردانید و آتش 

آن ها را با آب شمشیرش خاموش می کرد{ خطاب به غاصبین خالفت و منافقین می فرمایند:
ُفوَن ااَلخباَر َو  واِئِر َو َتَتَوکَّ َبُصوَن ِبَنا الدَّ ٍه ِمَن الَعیِش َواِدعوَن فاِکُهوَن آِمُنوَن،  َتَترَّ َوأنُتم فی َرفاِهیَّ
زندگی می کردید،   الِقتاِل؛ در حالی که شما در خوشی  ِمَن  وَن  َتِفرُّ َو  زاِل  النِّ ِعنَد  َتنُکُصوَن 
در امنّیت و رفاه، خوش بودید و منتظر فرصت بودید تا مگر روزگار بر ضّد ما دگرگون 
شود،  گوش به زنگ اخبار بودید و به هنگام کارزار فرار می کردید و عقب نشینی داشتید 

)االحتجاج؛ ج 1،  ص 105( 
مرحله سوم عملی

الف. فاطمه اطهرc بر در خانه های انصار 
دومین دور مبارزات صدیقه کبری،  با رفتن شبانه به در منازل انصار شروع شد. حضرت به همراه 
امیر المؤمنینA،  با آنکه در معرکه سقیفه به دست مهاجمان مصدوم شده بود، شبها در خانه انصار را 
یکی پس از دیگری می زد و از آنان جهت باز پس گیری حقوق پایمال شده در خواست کمک می نمود. 
آنان در پاسخ صدیقه کبریc می گفتند: اگر علی A پیش از این مرد می آمد کسی را جز او انتخاب 
پیامبرa را در خانه اش روی زمین  A در جواب فرمودند:آیا من جنازه  نمیکردیم. حضرت علی 

می گذاشتم و دفن نمی کردم به دنبال حکومت به نزاع بر می خواستم؟ ! 
زهرای اطهرc در تاکیید امام فرمود:ابوالحسن کاری غیر از آنچه سزاوار و شایسته بود انجام نداده 
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و آنان نیز کاری کردند که حسابشان با خداوند است. )عوالم العلوم و المعارف، ج11،  ص600. ابن ابی 
الحدید،  ج6،  ص13.( 

ب. اعتراض و نهی به صورت گریه و حزن و اندوه
مرحله سوم اعتراضهای صدیقه کبریc علیه سقیفه،  با اقامه ماتم برای رسول خداa و گریه 
جانسوز از عمق جان نمود می یابد. فاطمه زهراc اعتراض خود را با گریه به گوش مسلمانان و نسلهای 
شمار  به  آدم  و  یعقوب  ردیف  در  و  عالم  بّکائین  جزء  که  می کردند  گریه  چنان  ایشان  رساندند.  بعدی 

آمده اند. )الخصال:273( 
ناله  از  اعتراض  به صورت  تا  وادار کرد  را  بود که دولت سقیفه عده ای  اعتراض چنان کار ساز  این 
صدیقه اطهر c جلوگیری به عمل آورند و یا پیشنهاد نوبتی کردن گریه حضرت را مطرح کنند. صدیقه 
کبری c با پیشگویی فرمود:من به زودی از بین شما می روم و به خدا سوگند آن قدر به ناله هایم ادامه 

می دهم تا رسول خدا a را مالقات نمایم. 
ج. قهر و سکوت

یکی از مراحل نهی از منکر قهر و سکوت است. حضرت زهرا c در عرصه نهی از منکر از این 
روش بازدارنده نیز بهره میگرفت. او بعد از رحلت پدر بزرگوارش با انواع نامالیمات روبرو شد و با جان و 
تمام توان خود با آن ها مبارزه کرد. هجوم ناجوان مردانه به خانه اش اهانت به علی A سیاست های غیر 
اسالمی اهل سقیفه،  بی تفاوت بودن مردم و.. از جمله کارهای ناپسند عده ای هوا پرست بعد از پیامبر
a بود. فاطمه زهرا c برای مقابله با این اعمال ناروا به مبارزه منفی روی آورد و ناراحتی خود را با 

قهر و سکوت ابراز داشتو خطاب به خلیفه اول فرمود:
والله ال اکلمک ابدا و الله الدعوّن الله علیک فی کل صاله؛ به خدا قسم هرگز با تو سخن 
نخواهم گفت. به خدا سوگند در نمازهایم تو را نفرین خواهم کرد. )االحتجاج؛ ج 2،  ص 354( 
زمانی که آن حضرت در آستانه شهادت قرار گرفت و خلیفه اول و دوم برای دلجویی،  به عیادت 
حضرت فاطمه c آمدند ودر مورد اعمال غیر اسالمی و جابرانه خود عذر خواهی کردند. آن حضرت 

نهایت اعتراض خود را با قهر و سکوت ابراز داشت و به آنان فرمود: 
ارتکبتما  و  بی  و  به  بما صنعتما  الیه  فاشکونکما  ربی  القی  راسی حتی  من  اکلمکما  والله ال 
منی؛ به خدا سوگند بعد از این با شما دو نفر حتی یک کلمه نیز سخن نخواهم گفت، تا اینکه 
خداوند را مالقات کنم و از شما دو نفر در نزد خداوند شکایت خواهم کرد که چگونه با خدا 
و دین او و با من رفتار کردید و چه اعمال زشتی را مرتکب شدید. )الهجوم علی بیت فاطمه

B،  ص82( 

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...
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 c د. وصیت نامه حضرت زهرا
وصیت نامه حضرت فاطمه c یکی دیگر از نشانه های مبارزه منفی و استفاده عملی حضرت در 

نهی از منکر است. آن حضرت به امیر مؤمنان علی Aوصیت کردند که:
اوصیک ان ال یشهد احد جنازتی من هوالء الذین ظلمونی و اخذوا حقی فانهم عدوی و عدو 
رسول الله و ال تترک ان یصلی علّی احد منهم و ال من اتباعهم و ادفّنی فی اللیل اذا هدأت 
العیون و نامت االبصار؛ به تو وصیت می کنم که در تشییع جنازه من هیچ یک از کسانی که به 
من ستم روا داشتند و حقم را غصب کردند،  شرکت نکنند،  زیرا آنان دشمن من و دشمن رسول 
خدا هستند و هرگز اجازه نده که فردی از آنان و پیروانشان بر من نماز بگذارد. مرا شب دفن 
کن،  آن هنگام که چشم ها آرام گرفته و دیده ها به خواب فرو رفته است. )بحار االنوار،  ج43،  

ص191. روضه الواعظین،  ج1،  ص150( 

نتیجه گیری
حضرت زهراc اگر چه در منصب امامت،  جانشین رسول الله a نبوده است. اما به جهت بهره 
مندی از کماالت از رتبه دینی باالیی برخوردار بوده و لذا قول، فعل و تقریر آن حضرت در شناخت حق 
و تمییز آن از باطل راهگشا و کار ساز خواهد بود. ایشان در بحث فریضه فراموش شده امر به معروف و 
 b نهی از منکر راهنمایی های زیادی در گفتار و رفتارشان داشته اند. همانطور که حضرات معصومین
حضرت زهرای اطهرc را الگوی خود میدانند ما نیز با تأسی به ایشان آن حضرت را الگوی اخالقی 
رفتاری و تربیتی خود قرار میدهیم علی الخصوص از جهت امر به معروف و نهی از منکر و رهنمودهای 

رفتاری و گفتاری آن حضرت را نصب العین خود قرار میدهیم. 



571

فهرست منابع

1. قرآن کریم
2. قرآن کریم)ترجمه آیت الله مکارم شیرازی( 

3. سید رضی،  نهج البالغه، محمد دشتی،  اوج قلم،  قم-ایران،  1386ه ش
4. عاملی،  حّر، محمد بن حسن، وسائل الشیعة،  30 جلد، مؤسسه آل البیت b، قم - ایران،  اول، 1409 ه  ق

5. الراغب األصفهانی،  المفردات فی غریب القرآن،  دفتر نشر الکتاب،  1404ه ق
6. مصباح یزدی،  محمد تقی،  رساترین دادخواهی و روشنگری، تهران -ایران،  1391ه ش

7. حسینی زنجانی، عز الدین،  شرح خطبه فدکیه،  بوستان کتاب، قم-ایران، 1383ه ش
8. اربلی،  علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفه االئمه،  مکتبه بنی هاشم، تبریز-ایران،  1381 ه ق 

9. بحرانی، عبد الله، عوالم العلوم و المعارف و االحوال من اآلیات و االخبار و االقوال، مکتبه الزهراء، اصفهان،  
1363 ه ش

بابویه،  من ال یحضره الفقیه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به  10. قّمی،  صدوق،  محّمد بن علی بن 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  قم - ایران،  دوم، 1413 ه  ق

11. قّمی،  صدوق،  محّمد بن علی بن بابویه،  علل الشرائع، 2 جلد، کتابفروشی داوری،  قم - ایران،  اول، 1386 
ه  ق

12. اصفهانی،  مجلسی اول، محمد تقی، روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگی 
اسالمی کوشانبور،  قم - ایران،  دوم، 1406 ه  ق

 ،A 13. کاشانی، فیض،  محمد محسن ابن شاه مرتضی،  الوافی، 26 جلد، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی
اصفهان –ایران،  اول، 1406 ه  ق

14. اصفهانی،  مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی،  بحار األنوار، مؤسسه الطبع و النشر،  بیروت - لبنان،  
اول، 1410 ه  ق

15. کلینی،  ابو جعفر، محمد بن یعقوب،  الکافی )ط - االسالمیة(، 8 جلد، دار الکتب االسالمیة،  تهران - ایران،  

امر به مروف و نهی از منکر در سیره و کالم حضرت...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د5722

جل

چهارم،  1407 ه  ق
16. طبرسی،  احمد بن علی،  االحتجاج،  2 جلد، نشر مرتضی،  مشهد - ایران،  اول، 1403 ه  ق

17. المالکی االشتری، ورام بن أبی فراس )م605 ق(، تنبیه الخواطر ونزهه النواظر )مجموعه ورام(، 2جلد،  دار 
الکتب االسالمیة،  تهران-ایران،  1368ه ش، 

18. مهدی،  عبد الزهراء، الهجوم علی بیت فاطمهB، تک،  تهران-ایران،  1383ه ش
19. قّمی،  صدوق،  محّمد بن علی بن بابویه،  الخصال، پیام علمدار، قم - ایران،  1392 ه ش

20. ابن ابی الحدید، عبدالحمید،  شرح نهج البالغه،  نشرنی،  تهران – ایران،  1367 ه ش
21. فتال نیشابوری،  محمد ابن احمد،  روضه الواعظین،  المکتبه الحیدریه،  نجف – عراق،  1386ه ق

22. محمدی ری شهری،  محمد،  منتخب میزان الحکمه،  حمید رضا شیخی،  دار الحدیث،  قم – ایران،  1381 ه ش
23. قمی، جعفر بن احمد،  جامع االحادیث شیعه، اسالمیه،  تهران – ایران،  1369 ه ق

24. جواهری محمد رضا،  مقاله فلسفه امر به معروف در بیان صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهراc، روزنامه 
جمهوری اسالمی،  شماره 10823، 11،  12،  95، صفحه3. 



آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر و چرایی آسیب ها
محمود نظری پور1؛ رضا وطن دوست2

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر که از مهم ترین واجبات اسالم است و حتی در برخی 
روایات،  هدف نهایی و عامل پایداری دین قلمداد گردیده،  امروزه متأسفانه در جامعه ی 
ما بر اثر علل و عواملی مورد غفلت و بی مهری قرار گرفته است که از آن جمله می توان 
و  اخالقی  عوامل  عامل(،   5( عقیدتی  و  فکری  عوامل  برد:  نام  را  عوامل  دسته  سه 
با  مقاله،   این  در  عامل(.   4( حاکمیتی  و  اجتماعی  عوامل  و  عامل(،   7( شخصیتی 
استفاده از دالیل قرآنی و روایی،  16 عامل ترک امر به معروف و نهی از منکر بازکاوی 

و معرفی شده است. 

واژه های کلیدی
امر به معروف،  نهی از منکر، آسیب شناسی،  عوامل ترک فریضتین 

مقدمه
حقیقت  در  الهی  فریضه ی  این  است.  اسالم  واجبات  مهم ترین  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
سازوکاری بنیادین است که اسالم برای اصالح امور مسلمانان و رستگاری آنان و سامان بخشی به همه ی 
نابسامانی های فردی و اجتماعی تدارک دیده است. در برخی روایات شیعه،  این فریضه ی بی همتا هدف 

Nmahmood@yahoo.com .1. پژوهش گر و کارشناس ارشد فلسفه و کالم اسالمی. نویسندۀ مسئول
2. پژوهش گر و مدرس حوزه و دانشگاه
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نهایی دین و عامل پایداری آن قلمداد گردیده و حتی در پاره ای از روایات،  انجام گرفتن تمام واجبات 
الهی و تحقق یافتن همه ی آرمان ها و ارزش ها و فضیلت ها و سامان گرفتن دین و دنیای مردم، رهین امر 
به معروف و نهی از منکر شمرده شده است. اما با این همه اهمیتی که امر به معروف و نهی از منکر دارد 
و حتی در آموزه های اسالمی از برترین فریضه ها به شمار آمده است،  سوگمندانه باید گفت این فریضه 
شده«  فراموش  را »اصل  آن  برخی  که  آنجا  تا  است،  شده  واقع  بی مهری  و  غفلت  مورد  ما  جامعه  در 
خوانده اند. از این رو،  باید دید چرا چنین است و چرا جامعه اسالمی اهتمامی شایسته و توجهی الزم 

بدان ندارد؟ 
بی اعتنایی به این فریضه،  عواملی چند دارد که برخی فکری و عقیدتی و برخی اخالقی و شخصیتی 
به  را  آن ها  مهم ترین  آسیب ها،  این  با  آشنایی  برای  اینجا  در  است.  حاکمیتی  و  اجتماعی  هم  برخی  و 

تفکیک در سه بخش یادآور می شویم:

الف. عوامل فکری و عقیدتی
1. سست ایمانی

آن سان که پیش تر گذشت، ایمان یکی از مبانی و اصول اساسی در فریضه ی امر به معروف و نهی از 
منکر است. طبیعی است به هر اندازه که این خصیصه معنوی رو به سستی نهد،  به همان اندازه روحیه 
مسئولیت پذیری در برابر ارزش های اسالمی و از جمله امر به معروف و نهی از منکر رو به سستی می رود؛ 
زیرا ایمان،  اصلی بنیادین و زیوری راستین است که تا انسان بدان آراسته نگردد و روح جان فزای آن در 

سراسر وجود او ندمد، نمی توان توقع داشت که او به معروف ها امر کند و از منکرها نهی نماید. 
رابطه تنگاتنگ گوهر ایمان و فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از این آیه می توان استفاده کرد 

که انجام این فریضه را مبتنی بر ایمان دانسته،  می فرماید:
یْنَهْوَن َعِن اْلمنکر1 مردان و زنان  ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو

ْ
ْوِلیاء َبْعٍض یأ

َ
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

مؤمن دوستان یکدیگرند،  به معروف ها فرمان می دهند و از منکرها بازمی دارند. 
پیامبر اکرم a نیز با اشاره به رابطه ی وثیق میان این دو فرمود:

خداوند از مؤمن ضعیفی که دین ندارد،  نفرت دارد. عرض شد: مؤمنی که دین ندارد،  کیست؟ فرمود: 
کسی که از منکر نهی نمی کند. 2

1. توبه )9(: 71. 
2. کلینی،  محمد بن یعقوب،  الکافی، ج5، ص59؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،  ج11، ص397. 
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امام علیA در شکایت از افراد سست ایمان که گناه و تباهی را می دیدند و از خود واکنش نشان 
نمی دادند،  فرمود: 

زشت باد روهایتان و غمین باد دل هایتان که آماج تیرهای دشمن قرار گرفته اید ]...[ خدا 
را معصیت می کنند و شما بدان راضی هستید. 1

2. جبر باوری
این  به  اعتقاد  زیرا  دارد؛  زیان بار  و  شوم  آثاری  است،   کالمی  و  اعتقادی  موضوعی  که  جبر باوری 
مسئله،  ضایعه ای اسف بار است که اراده آدمی را فلج می کند و او را از حرکت به سوی تکامل و بالندگی 

در عرصه های مختلف زندگی بازمی دارد. 
 از جمله اموری که از مسئله ی جبر باوری اثر منفی می پذیرد،  فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
است؛ زیرا این مسئله،  هم دست بدکاران و ستم پیشگان زورگو را در اشاعه ی منکرات بیش از پیش باز 

می گذارد و هم دست انتقام و دادخواهی ستم دیدگان را کوتاه می کند. 
و  اراده  با  موافق  می دهند،  انجام  آنان  آنچه  که  فکر  این  ترویج  با  بدکاران  یک سو،   از  آنکه  توضیح 
مشیت الهی است،  سندی بر مشروعیت رفتار ظالمانه خویش ارائه می دهند و از این رهگذر،  جنایت های 
خود را توجیه می کنند و از دیگر سو،  آسیب دیدگان از تبهکاری ستم کاران با جبرباوری به وضع موجود 
رضایت می دهند و به خود اجازه نمی دهند تا با تباهی ها مبارزه کنند و در برابر ستمگری های بدکاران 
فریاد اعتراض برآورند؛ چرا که آنان این اعتراض را در واقع اعتراض به خواست و مشیت الهی می دانند. 
نمونه این فکر غلط، طرز تفکر خاندان بنی امیه است که با رواج جبرباوری،  هم بر رفتار جنایت کارانه 
خود سرپوش می نهادند و هم اعتراض مخالفان خود را سرکوب می نمودند و وانمود می کردند که قیام و 

اعتراض آنان نه علیه خاندان بنی امیه که علیه مشیت و تقدیر الهی است. 2
سخت  الهی  تقدیر  سایه  در  ظلم  پذیرش  انگاره ی  با  است،  اسالمی  سند  معتبرترین  که  کریم  قرآن 

مبارزه کرده، می گوید:
نُفَسُهْم یْظِلُموَن؛3 چنین نیست که خدا بر آنان ستم کند، لکن 

َ
ُه ِلیْظِلَمُهْم َوَلِکن َکاُنوا أ َوَما َکاَن اللَّ

خود آنان بر خویشتن ستم کردند. 
قیام امام حسینA که با هدف احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام گرفت، گواهی 
روشن بر بطالن جبرباوری بود؛ به ویژه که این قیام پس از آن صورت گرفت که معاویه و پسرش تالش 

1. نهج البالغه، خطبه27، ص95. 
2. نك: طباطبایی،  محمد حسین، المیزان،  ج3،  ص142. 143. 

3. عنکبوت )29(: 40. 
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آنان،  نوعی  سلطنت  برابر  در  حرکتی  نوع  هر  که  کنند  وانمود  جبرباوری  ترویج  با  تا  بودند  کرده  زیادی 
اعتراض به تقدیر و مشیت الهی است. 

3. انتظارباوری غلط
یکی از آسیب های جدی که روند امر به معروف و نهی از منکر را ُکند می کند،  برداشت غلط از مسئله 
»انتظار« است؛ زیرا انتظار که به معنای چشم به راه بودن است،  به دو گونه ی متفاوت تفسیر می شود: 
انتظاری که تعهدآور، تحرک بخش و سازنده است و انتظاری که رکودآفرین،  فلج کننده و ویرانگر است. 
طرفداران انتظار به معنای دوم بر این باورند که فرج منجی بشریت ماهیت انفجاری دارد و تنها پس 
از گسترش تباهی ها رخ می دهد. بر اساس این برداشت نادرست است که می گویند نباید به اصالح جامعه 
برخاست و از منکرها نهی کرد؛ چرا که پیش گیری از منکرها فرج را به تأخیر می اندازد و تا در اجتماع،  

نقطه ای روشن باشد، انتظار به سر نمی آید و دست غیب ظاهر نمی گردد. 
امام خمینی  v در اشاره به این طرز برداشت از مسئله ی انتظار می گوید:

از منکر  باید نهی  بیاید؛ ما  تا حضرت  از معصیت بشود  پر  باید  یک دسته می گفتند که عاَلم 
نکنیم،  امر به معروف هم نکنیم تا مردم هرکاری می خواهند بکنند،  گناه زیاد شود تا فرج نزدیک 

شود. 1
معنای  به  نه  انتظار  که  می گردد  انتظار، روشن  فلسفه  در  شدن  دقیق  و  اسالمی  منابع  به  مراجعه  با 
اعتزال و چشم به راه بودن، که فلسفه ای بزرگ و باوری شورآفرین و عملی فراتر و باارزش تر از دیگر 
است؟ فرمود: »انتظار  برتر  عمل  کدام  که  سؤال  این  به  پاسخ  در   Aعلی امام  چنان که  است؛  اعمال 

فرج«2 
طبیعی است که این انتظار به معنای نشستن و انتظار کشیدن نیست،  بلکه به معنای اقدام و قیام 
است و اینکه مؤمنان در هنگام شنیدن نام »قائم« به پا می خیزند،  خود گواهی بر این مطلب است. نیک 
روشن است که این به پا خاستن نه برای صرف احترام که برای آمادگی و اعالم حضور است. اگر این قیام 
تنها برای احترام باشد،  باید با شنیدن نام رسول خدا a و دیگر پیشوایان معصومb نیز به پا خاست. 

4. جهل و ناآگاهی
گاهی به  یکی از عواملی که به ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر می انجامد،  جهل و ناآ
نداشته  گاهی  آ آن  مصادیق  و  موضوع  یا  فریضه  این  فقهی  حکم  از  که  کسی  یرا  ز است؛  فریضه  این 
باشد و نداند که این فریضه مانند نماز و دیگر فرایض واجب است یا نداند که فالن مورد از مصادیق 

1. خمینی،  روح الله، صحیفه نور،  ج20، ص196. 
2. ابن بابویه،  محمد بن علی )شیخ صدوق(، کمال الدین،  ج2،  ص55. 
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معروف یا منکر است،  اهمیت چندانی به آن نمی دهد؛ همچنان که اگر مردم از اهمیت و جایگاه رفیع 
این فریضه یا از آثار و پیامدهای آن  اطالع نداشته باشند،  در این صورت نیز جدیت چندانی از خود 

نمی دهند.  نشان 
از این رو،  الزم است هم فقیهان و عالمان برای تبیین این فریضه و تعلیم فروعات آن،  گامی  فراتر 
بردارند و هم مردم در فراگیری احکام این فریضه که برترین فریضه هاست، کوششی مضاعف نمایند و 

آن  گونه که احکام نماز و روزه را می آموزند،  احکام این فریضه را نیز بیاموزند. 
5. چالش ها و پرسش ها

یکی از آسیب ها که برخی افراد کم اطالع را نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر،  سست 
یا دچار تردید می کند،  وجود چالش ها و پرسش هایی است که برخی افراد با  انگیزه های مختلف مطرح 
ن َضلَّ  ُکم مَّ نُفَسُکْم اَل یُضرُّ

َ
می کنند. اینان گاهی با استفاده ی نادرست از منابع اسالمی مانند آیه َعَلیُکْم أ

از  و  خویش دانسته  را مسئول  کسی  آیه هر  فریضه  پرداخته، می گویند: این  این  به تضعیف  ِإَذا اْهَتَدیُتْم1 
و  معروف ها  کردن  معرفی  نسبی  با  است. گاهی  فرموده  منع  دیگران  برابر  در  کردن  مسئولیت  احساس 
گاه را در  منکرها درصدد دگرگون ساختن چهره این فریضه برمی آیند و تالش می کنند تا برخی افراد ناآ
انجام این فریضه دچار تردید سازند. گاه برخی روشنفکرمآبان نیز با طرح این شبهه که امر به معروف و 
نهی از منکر،  نوعی دخالت در امور دیگران محسوب می شود و به سلب آزادی آنان می انجامد،  می کوشند 

تا افراد را از انجام دادن این وظیفه باز دارند. 

ب. عوامل اخالقی و شخصیتی
1. ترس

به  که  است  عواملی  جمله  دیگران،  از  زبان  زخم  از  ترس  گاه  و  آبرو،  موقعیت  جان،  مال،  از  ترس 
کوتاهی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر می انجامد. 

در فقه آمده است که اگر ترس جدی باشد و آنچه از آن می ترسند،  امری مهم باشد،  می توان از انجام 
امر به معروف و نهی از منکر خودداری کرد،  ولی نباید انسان خود و موقعیت خود را بر حفظ کیان اسالم 

و دستورهای آن مقدم بدارد و با هر نوع ترسی از انجام این فریضه سر باز زند. 

1. »مراقب خود باشید؛ اگر شما هدایت یافته اید، گمراهی کسانی که گمراه شده اند، به شما زیانی نمی رساند«. مائده )5(: 
 .105

آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر و چرایی آسیب ها



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د5782

جل

امام باقرA در نکوهش چنین افرادی می فرماید:
در آخرالزمان مردمانی  خواهند بود که دسته ای از آنان ریاکارانه به زهد و عبادت می پردازند. 
آنان تازه کارانی سفیه اند که نه به معروف ها امر می کنند و نه از منکرها باز می دارند، مگر آن گاه 
که از هر نوع ضرری ایمن باشند. آن ها به دنبال بهانه و رخصت می گردند ]...[. اگر نماز هم 
برای آنان ضرر جانی و مالی داشته باشد، آن را رها می کنند،  همان طور که سرآمد ترین و برترین 

واجبات )امر به معروف و نهی از منکر( را رها می سازند. 1
بهانه  را  مالی  یا ضرر  این فریضه،  ترس از مرگ  انجام دادن  نباید در  که  این باره  علیA در  امام 

کرد،  فرمود:
ای مردم! به معروف ها امر کنید و از منکرها باز دارید؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر نه 

اجلی را نزدیک می کند و نه رزقی را دور می سازد. 2
امام باقرA در این باره که نباید ترس از زخم زبان دیگران،  به ترک این فریضه بینجامد،  فرمود:

وا بها ِجباَهُهم والتخاُفوا فی الله َلوَمه الئٍم؛ منکرات  فأنِکُروا ِبُقُلوِبُکم والِفُظوا ِبألِسَنِتُکم و ُصکُّ
از  پیشانیشان زنید و  بر  به آن  به زبان آورید و  انکار را(  انکار کنید و )این  با قلب خویش  را 

سرزنش هیچ کس در راه خدا نهراسید. 3
2. آزمندی

طمع و آزمندی حالتی روانی است که زبان انتقاد را به تملق و گزافه گویی تبدیل می کند؛ چرا که طمع 
چشمان آدمی را کور می کند و او را از انجام وظایف انسانی و اسالمی اش باز می دارد؛ چنان که امام علی
A فرمود: »أکَثُر َمصاِرِع الُعُقول تحَت ُبروِق الَمطاِمِع«؛ بیشترین قربانگاه خردها آنجاست که برق 

آزمندی ها بدرخشد.4
سرور آزادگان حسین بن علی A می فرماید:

خداوند بر عالمان یهود از آن جهت عیب گرفت که از ستم کارانی که در میان ایشان بودند،  
کارهای زشت و مایۀ تباهی می دیدند و آنان را از این کارها باز نمی داشتند و این سکوت به علت 

چشم داشت به نعمت ایشان بود و بیم از قدرت آنان. 5
از  و  کنند  امر  معروف ها  به  را  زور  و  زر  صاحبان  و  بگویند  حق  سخن  می توانند  بنابراین،  کسانی 
صاحبان  تطمیع  دام  به  هرگز  که  ابوذر  مانند  باشند؛  کرده  رها  طمع  بند  از  را  خود  که  باز دارند  منکرها 
قدرت گرفتار نشد. او برای حفظ آزادی خود در انجام وظایف،  نه تنها هدآیای آنان را رد می کرد،  بلکه 

1. کلینی،  محمد بن یعقوب،  کافی،  ج5،  ص55؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه،  ج11، ص399. 
2. مفید،  محمد بن محمد)شیخ مفید(، االختصاص، ص159؛ نیز نك: نهج البالغه، ص1264، حکمت366. 

3. حرعاملی،  محمد بن حسن،  همان،  ج11، ص403. 
4. نهج البالغه، ص1183، حکمت210. 

5. ابن شعبه حرانی،  حسن بن علی،  تحف العقول،  ص 171. 
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آنان را از این نوع حاتم بخشی ها نیز نهی می کرد. 1
 در تاریخ معاصر،  شهید مدرس از جمله  ی آن رادمردانی است که ابوذرگونه رمز آزادگی و بی باکی 

خود در بیان حقایق را تنها در طمع نداشتن به این و آن می دانست. او در این باره می گوید:
اگر من نسبت به بسیاری از اسرار،  آزادانه اظهار عقیده می کنم و هر حرف حقی را بی پروا می زنم،  
برای آن است که چیزی ندارم و از کسی هم چیزی طمع نمی کنم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و 

توقع را کم کنید، آزاد می شوید. 2
3. کم رویی

یکی دیگر از عواملی که آدمی را از انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر بازمی دارد، خجالت و 
کم رویی است. 

یبا3 و از نشانه های ایمان است؛4  در خور ذکر است که شرم و حیا دو گونه است: نخست آنکه امری ز
زیرا حیا به این معنا آدمی را از دامن زدن به منکرها بازمی دارد،  5 به ویژه اگر آن،  حیا از خدا باشد که 
دامن انسان را از بسیاری از گناهان پاک می کند؛ چنان که امام علیA فرمود: »الَحیاُء ِمَن اللِه یمُحو 

کثیرًا ِمَن الَخطآیا«. 6
دوم آنکه حالتی زشت و ناپسند است و مانع کار خیر می شود و نمی گذارد انسان دیگران از زشتی ها 
و تباهی ها نهی کند. امام علیA شرم و حیا به این معنا را نشانه بی خردی دانسته،  می فرماید: »َمِن 

اسَتحیا ِمن َقوِل الَحقِّ َفُهَو أحَمق«؛ هر که از گفتن سخن حق حیا کند،  احمق است. 7
بنابراین،  باید از شرم به معنای دوم پرهیز کرد؛ چرا که شرم به این معنا،  به ترک وظایف و از جمله امر 

به معروف و نهی از منکر می انجامد. 
4. سازش کاری

در اینکه باید جامعه ایمانی سرشار از رفق و مدارا باشد و مؤمنان با سختی ها و نامالیمات یکدیگر 
بسازند،  تردیدی نیست، لیکن باید گفت رفق و مدارا مانند دیگر ُخلقیات اسالمی  از آن جهت ارزشمند 

1. نك: مجلسی،  محمد  باقر،  بحار االنوار، ج22، ص398. 
2. مدرسی،  علی، مدرس،  ج1،  ص179. 

3. آمدی،  عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم،  ج1،  ص41. 
4. همان،  ص55. 

5. همان،  ص365. 
6. همان،  ص399. 

7. همان،  ج5،  ص339. 
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دایر  امر  موردی  در  اگر  می آورد، ولی  فراهم  اسالمی   جامعه  سالمتی  برای  مناسب  زمینه ای  که  است 
شود بین سکوت و نهی از منکر،  نهی از منکر مقدم است- هرچند که بر خالف رفق و مدارا باشد- و 
بر سکوت ترجیح دارد. برخی افراد که به خوبی توجیه نشده و از روحیه ی سازش کارانه برخوردارند، با 
این توجیه نادرست که باید در برخورد با مردم،  اهل رفق و مدارا بود،  در برابر منکرها سکوت می نمایند 

و از هرگونه ابراز مخالفت خودداری می کنند. 
امام علیA در نکوهش این افراد و در این باره که روحیه سازش کاری موجب کوتاهی و بی اعتنایی 

در امر به معروف و نهی از منکر می شود،  فرمود: 
الیقیُم أمَر اللِه إاّل َمن الیصاِنُع و الیضاِرُع و الیّتِبُع الَمطاِمَع؛ فرمان خدا را بر پای نمی دارد،  مگر 

کسی که سازش نمی کند و با جماعت هم رنگ نمی شود و در پی طمع ها نمی رود. 1
امام صادقA در نصیحت به این افراد فرمود: 

برای خوشایند  الله؛  ِمَن  ِبتباُعٍد  الّناِس  إلی  بوا  الَتَتَقرَّ و  َخلِقه  ِمن  أَحٍد  ِبِرضی  اللَه  الُتسِخُطوا 
نزدیک  مردم  به  از خدا،   دوری  قیمت  به  و  نیاورید  به خشم  را  بندگان خدا، خدا  از  بنده ای 

نشوید. 2
5. انزواطلبی

است  اجتماعی  دستوری  اسالمی،  دستورهای  از  بسیاری  مانند  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
جامعه پذیر  که  نماید  نقش  ایفای  و  یابد  حضور  عرصه  این  در  می تواند  کسی  تنها  که  است  طبیعی  و 
باشد و به روحیه جامعه گریزی و انزوا طلبی مبتال نگشته باشد، اما برخی افراد راحت طلب برای فرار 
سبک  آنان  تکلیف  جامعه،   از  فرار  با  که  پندار  این  با  و  می گرایند  انزوا  به  اجتماعی  مسئولیت های  از 

می شود، چشم از جامعه فرو می بندند و تنها به اصالح خویش می پردازند، غافل از آنکه:
،  رها کردن جامعه در شرایطی که شعله های آتش گناه، دامن همگان را فراگرفته است، همیاری  اواًلً
در گناه بوده و این خود گناهی دیگر است؛ چرا که دوری انسان های صالح و سالم از جامعه زمینه فساد 
و تباهی را برای تبهکاران فراهم می سازد و به آنان چنان آزادی می دهد که بدون هیچ احساس مزاحمتی 

به جنایت های پنهان و آشکار خود دامن می زنند. 
، در تفکر اسالمی،  فرد و جامعه دارای تأثیر متقابل و ارتباط دو سویه اند و اصالح هر یک در  ثانیًاً
اصالح دیگری تأثیری بسزا دارد. از این رو،  آن که اصالح خویش را از اصالح جامعه جدا می داند و تنها 
به نجات خویش می اندیشد،  نه تنها از بینش صحیح اسالمی برخوردار نیست،  بلکه برداشتی نادرست از 

1. نهج البالغه، ص1137، حکمت107. 
2. حر عاملی،  محمد بن حسن،  همان،  ج11، ص422. 
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ماهیت جامعه و زندگی اجتماعی انسان دارد. 
شاهد  را  حاضران  دیگر  و  خدا، پیامبر  گفت: »من  که  صفه نشین  صحابی  آن  پیامبر a به  پاسخ   
می گیرم که خواب و استراحت بر من حرام است تا تمام وقتم را صرف عبادت کنم«، گواهی روشن بر این 

مطلب است،  آنجا که فرمود:
امر می کنی و  به معروف ها  نکردی. چگونه  این گونه ریاضت ها و اصالح فردی، کاری  با  تو 
به  نه  آنان  که  مردمی اند  بد   ]...[ باشی؟  بی ارتباط  مردم  با  که  گاه  آن  بازمی داری  منکرها  از 

معروف ها امر می کنند و نه از منکرها نهی. 1
 6. ناشکیبایی در برابر پیامدها

و  دشواری ها  با  الهی  فریضه ی  این  انجام  در  طبیعی  طور  به  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران 
نامالیماتی روبه رو می شوند که اگر صبر و شکیبایی و استقامت و پایمردی الزم را نداشته باشند،  خیلی 
زود عرصه را واگذار می کنند و راه را بر بدکاران و هرزه گران می گشایند. قرآن کریم در این باره می فرماید:
اله و اُمر ِبالَمعروِف و انَه َعِن المنکِر و اصِبر َعلی ما َاصاَبَک ِانَّ ذِلَک ِمن َعزِم  یا ُبَنّی َاِقم الصَّ
ااُلمور؛2 پسرک من! نماز را بر پای دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در هر مشکلی در 

این راه پیش آمد، شکیبا و باتحمل باش که این گونه کارها انسان مصمم می خواهد. 
در روایتی از امیر مؤمنان A آمده است که مقصود از »ما اصابک« در آیه فوق،  آزارها و سختی هایی 

است که در راه امر به معروف و نهی از منکر پیش می آید. 3 
پیامبر اکرم  aنیز در حدیثی فرموده اند: 

مردم را به معروف فراخوانید و از منکر بازدارید و در برابر مشکالتی که پیش می آید، بردباری 
پیشه کنید ]...[ هر کس امر به معروف می کند،  باید در برابر پیامدهای آن شکیبا باشد و مقابله 
به مثل نکند و لب به شکوه نگشاید ]...[ نّیتش را برای خدا خالص سازد و از خدا یاری بجوید 
و خشنودی او را بخواهد. اگر مردم به سخنش گوش ندادند و بر او جفا کردند،  صبر پیشه کند 

و اگر سخنش را پذیرفتند،  خدای  را سپاس گزارد. 4 
اراده ای  باشد،   داشته  مؤمنان  برای  ناگوار  پیامدهای  می تواند  که  فریضه ای  چنین  انجام  بی تردید 
آهنین،  عزمی پایدار و صبری ایوب وار می طلبد. کسانی که چنین ویژگی هایی را در خود نمی یابند، زیر بار 

این فریضه ی الهی نخواهند رفت و ره عافیت در پیش خواهند گرفت. 

1. نوری،  حسین،  مستدرك الوسائل، ج12، ص183. 
2. لقمان )31(: 17. 

3. طبرسی،  فضل بن حسن،  مجمع البیان،  ج 8، ص 500؛ تفسیر نور الثقلین،  ج 4، ص 207. 
4. مجلسی،  محمد باقر، بحار االنوار،  ج 100، ص 83. 84. 
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 7. بی انگیزگی
برخی از افراد در جامعه ی اسالمی انگیزه ی مداوم و پایدار در اطاعت از دستورهای الهی و عمل به 
احکام دین ندارند و از جمله در امر به معروف و نهی از منکر نیز از خود سستی و کاهلی نشان می  دهند،  
و  پایدار  انگیزه ای  دین،  احکام  همه جانبه ی  اجرای  و  متعال  خداوند  فرمان برداری  در  که  مؤمنانی  اما 
اراده ای استوار دارند،  در انجام این فریضه ی الهی نیز از خود جدیت نشان می دهند. اگر در آیه 71 سوره ی 
توبه که پیش تر بخشی از آن نقل گردید،  دقت کنیم، درمی یابیم که مؤمنان راستین در امر به معروف و نهی 
از منکر،  بر پا داشتن نماز،  پرداخت زکات و اطاعت از خدا و رسول انگیزه ای همیشگی دارند و این کارها 

را وظیفه و عملکرد دائمی خود می دانند:
( و الُمؤِمنوَن و الُمؤِمناِت َبعُضُهم َاولیاُء َبعٍض َیأُمروَن ِبالَمعروِف و َینَهوَن َعِن المنکِر و ُیقیموَن 

الَصلوَه و ُیؤتوَن الَزکوَه و ُیطیعوَن اللَه و َرسوَلُه اولِئَک َسَیرَحُمُهم اللُه ِانَّ اللَه َعزیٌز َحکیٌم). 1 
چنان که می بینیم،  این مؤمنان همه ی کارها و اقداماتشان با فعل مضارع بیان شده است )یأمرون، 
ینهون، یقیمون،  یؤتون،  یطیعون( و فعل مضارع داللت بر استمرار دارد؛ یعنی اینان با انگیزه ای پایدار و 
اراده ای خستگی ناپذیر به طور پیوسته به وظایف الهی خویش، از جمله امر به معروف و نهی از منکر،  
عمل می کنند. از این سخن می توان نتیجه گرفت که کسانی که از چنین انگیزه و اراده ای بهره مند نیستند،  
هرگز نمی توانند پای در این میدان نهند؛ چرا که آدمیان تا خود اهل عمل نباشند، انگیزه ی اصالح جامعه 

را نخواهند داشت. 

ج. عوامل اجتماعی و حاکمیتی
1. فقدان نهادها و سازوکار الزم حکومتی

سایه ی  در  اجتماعی، جز  جنبه ی  هم  و  دارند  فردی  جنبه ی  هم  که  الهی  مقررات  و  احکام  برخی   
حکومت اسالمی و نهادهای مربوط به آن به طور کامل اجراشدنی نیستند. از جمله،  امر به معروف و 
نهی از منکر،  به ویژه هنگامی که بخواهد فراتر از مرحله ی زبانی صورت گیرد، نیازمند نهادهایی است که 
هم اجرای مرحله ی عملی را بر عهده گیرند و هم از آمران به معروف و ناهیان از منکر به نحو شایسته ای 
حمایت کنند. این فریضه ی تأثیرگذار عالوه بر اینکه وظیفه ای همگانی است و یکایک افراد جامعه ی 
اسالمی باید به فراخور توان خویش بدان عمل کنند،  وظیفه ای اختصاصی برای یک گروه سازمان یافته و 

منسجم حکومتی هم به شمار می آید؛ چنان که قرآن کریم می فرماید:

1. توبه )9(: 71. 
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ٌه َیدعوَن ِالی الَخیِر و َیأُمروَن ِبالَمعروِف و َینَهوَن َعِن المنکِر و اولِئَک ُهُم الُمفِلحوَن)؛1   )َولَتُکن ِمنُکم ُامَّ
و باید از میان شما گروهی باشند که به نیکی فراخوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 

بازدارند و آنان اند که رستگارند. 
بیشتر مفسران »ِمن« را در آیه فوق برای تبعیض دانسته و لذا امر به معروف و نهی از منکر را واجب 
کفایی شمرده اند،  2 اما برخی دیگر آن را به معنای تبیین دانسته و در نتیجه،  این فریضه را واجب عینی 
خوانده اند. 3 در هر حال،  این آیه شریفه به روشنی بیانگر آن است که در زمان تشکیل حکومت اسالمی 
مردم  اجتماعی  رفتارهای  بر  تا  باشد  داشته  وجود  اسالم شناس  و  قدرتمند، مسئول  نهادی  باید  همواره 
نظارت کند و با شیوه های صحیح آنان را به کار نیک و رفتار شایسته فراخواند و از کارهای ناشایست 
بازدارد و حتی از وحدت و همدلی آحاد جامعه ی اسالمی به دقت مراقبت کند. 4 بدیهی است که اگر 
جامعه یا حکومتی فاقد این نهاد اثرگذار باشد، نمی تواند به درستی همه ی مراتب امر به معروف و نهی از 

منکر،  به ویژه مرتبه  ی عملی آن را محقق سازد و اجرا کند. 
 2. عدم احساس مسئولیت اجتماعی

امر به معروف نهی از منکر همان گونه که با ایمان رابطه ای استوار دارد،  با والیت نیز پیوندی 
ناگسستنی دارد. در حقیقت،  می توان گفت که والیت میوۀ ایمان است؛ یعنی ایمان والیت را در 
پی می آورد و با اعتقاد به والیت،  امر به معروف و نهی از منکر عملی می گردد؛5 چنان که در آیه 
71 سورۀ توبه نیز ایمان مقدم بر والیت و والیت مقدم بر امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده 
است:( َو الُمؤِمنوَن َو الُمؤِمناِت َبعُضُهم َاولیاُء َبعٍض َیأُمروَن ِبالَمعروِف َو َینَهوَن َعِن المنکِر). 

این والیت که برخی آن را »والیت نصرت و محبت« نام نهاده اند،  6 والیتی ایمانی، طرفینی و متقابل 
یاری  را  همدیگر  متعال  خدای  بندگی  و  اطاعت  راه  در  و  یکدیگرند  یاور  و  برادر  مؤمنان  یعنی  است؛ 
می کنند و به معروف ها فرا می خوانند و از منکرها باز می دارند. این رفتار از آنجا نشئت می گیرد که مؤمنان 
احساس  یکدیگر  به  نسبت  و  عالقه مندند  آنان  سرنوشت  به  و  دارند  دوست  را  خویش  ایمانی  دران  برا 
مسئولیت می کنند. »اگر انسان نسبت به افرادی بی عالقه باشد،  در مقابل اعمال و رفتار آن ها بی تفاوت 
است،  اما آنجا که عالقه مند است، محبت ها و مودت ها او را آرام نمی گذارند و لذا در آیه شریفه با کیفیت 

1. آل عمران )3(: 104. 
2. طبرسی،  فضل بن حسن،  مجمع البیان،  ج2،  ص806؛ طباطبایی،  محمد حسین، المیزان،  ج3،  ص373. 

3. طوسی،  محمد بن حسن،  التبیان،  ج2،  ص549. 
4. نک: قرائتی، محسن،  تفسیر نور، ج1، ص 577. 578؛ مدرسی،  سید محمد تقی،  من هدی القرآن،  ج1،  ص628. 

5. نک: باهنر،  محمد جواد، مواضع ما در والیت و رهبری،  ص 34. 35. 
6. نک: جوادی آملی،  عبدالله،  والیت در قرآن،  ص57-50. 
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خاصی امر به معروف و نهی از منکر را به مسئله ی والء ارتباط داده است«. 1 
عالمه طباطبایی در این باره می فرماید: 

از آنجا که افراد جامعه ی اسالمی بر یکدیگر والیتی دارند که همگان را در بر می گیرد،  به خود 
اجازه می دهند که همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. 2 

روشن است که اگر مؤمنان در جامعه ی اسالمی به یکدیگر عالقه و محبت نداشته باشند و نسبت به 
یکدیگر احساس مسئولیت نکنند،  به چنین والیتی نیز باور نخواهند داشت و در نتیجه،  امر به معروف و 

نهی از منکر را ترک خواهند کرد. 
3. تفرقه و اختالف

و  راه ها  اختالف  به  دیدگاه ها  اختالف  اگر  لیکن  است،   طبیعی  امری  آدمیان  میان  در  نظر  اختالف 
اقدام ها منجر شود،  شیرازه ی جامعه ی بشری و نظام حکومتی از هم خواهد گسست. اتحاد و همدلی 
هماره و در هر جامعه ای موجب پیشرفت و تعالی و نشان دهنده ی بلوغ فکری و رشد اجتماعی آحاد افراد 
است. متقاباًل تفرقه و اختالف موجب عقب ماندگی و انحطاط جامعه و حکایتگر خودخواهی،  استبداد،  
فساد و تباهی است. در چنین جامعه ای،  مردم اغلب در پی منفعت طلبی، فزون خواهی،  فسادگستری و 
تبهکاری اند و روشن است که در این عرصه، معروف ها در محاق قرار خواهند گرفت و منکرها سکه ی 

رایج خواهند گردید. 
آیه 104 سوره ی آل عمران که مردم را به امر به معروف و نهی از منکر فرامی خواند،  در میان دو آیه ای 

قرار گرفته است که جامعه را به وحدت و همدلی و پرهیز از اختالف و تفرقه دعوت می کنند:
َیأُمروَن  َو  الَخیِر  ِالی  َیدعوَن  ٌه  ُامَّ ِمنُکم  َولَتُکن   ]...[ قوا  الَتَفرَّ َو  َجمیعًا  اللِه  ِبَحبِل  َواعَتِصموا 
قوا َو اخَتَلفوا ِمن  ذیَن َتَفرَّ ِبالَمعروِف َو َینَهوَن َعِن المنکِر َو اولِئَک ُهُم الُمفِلحوَن - َوالَتکونوا َکالَّ
ناِت َو اولِئَک َلُهم َعذاٌب ُعظیٌم3 »قرار گرفتن آیه امر به معروف و نهی از  َبعِد ما جاَءُهم الَبیِّ
منکر در میان دو آیه ای که دستور اتحاد و یکپارچگی می دهد،  شاید از آن رو باشد که 
در نظام اجتماعی متفرق و از هم پاشیده،  یا قدرت دعوت به خیر و معروف وجود ندارد 

و یا اینکه چنین دعوت هایی مؤثر و کارساز نیست«. 4 
بنابراین،  از ترتیب حکیمانه ی آیات می توان چنین برداشت کرد که امر به معروف و نهی از منکر 

1. مطهری،  مرتضی،  والءها و والیت ها،  ص 27. 
2. طباطبایی،  محمد حسین، المیزان،  ج 9، ص 338. 

3. آل عمران )3(: 103. 105. 
4. قرائتی، محسن،  تفسیر نور، ج1، ص 578. 
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در جامعه ای که دچار تشتت، تفرقه و اختالف نظر باشد، مورد اقبال مردم نخواهد بود و به عکس،  در 
جامعه ی توحیدی که مسلمانان با یکدیگر متحد و همدل و هم زبان باشند و خویشتن را ساکنان یک 
کشتی و هم سرنوشت با دیگران بدانند،  پذیرای خیرخواهی دیگران در امر به معروف و نهی از منکر نیز 

خواهند بود. 
4. عدم حمایت 

در  مؤمن  انسان های  حضور  با  شهوت،  و  شکم  بندگان  و  هرزه گرآیان  که  است  طبیعی  امر  این 
عرصه های اجتماعی، احساس نا امنی می کنند و آنان را مانع رسیدن به آمال و آرزوهای شیطانی خود 
می دانند. ازاین رو،  برای باز کردن میدان گناه و آلودگی های افزون تر،  عرصه را بر چنین انسان هایی تنگ 
می کنند و آنان را تحت فشار قرار می دهند تا نتوانند در راستای وظیفه دینی خود عمل کنند و تبهکاران 

را از دامن زدن به منکرها باز دارند. 
 نمونه های فراوانی از این واقعیت تلخ را در تاریخ پیامبران،  به ویژه پیامبر اسالم a و پیروانش، 
جادوگری،    2 جنون،   مانند  ناروا  تهمت های  و    a 1پیامبر علیه  تهدیدها  انواع  کرد.  مشاهده  می توان 
ابوذرها،   یاسرها،   عمار  مانند  وی  پیروان  و  یاران  از  کثیری  جمع  کشتن  و  شکنجه  نیز  و  شاعری4   3

حجربن عدی ها و به شهادت رساندن امام حسینA نمونه هایی از رفتار هرزه گرآیان است. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی  ایران نیز، این حرکت از سوی دشمنان و مخالفان نظام ادامه یافت 
تبهکاری  بر  دیگر  دل سوز،  سندی  ناهیان  و  آمران  و  انقالب  فرزندان  برخی  شهادت  و  ضرب،  شتم  که 

هرزه گرآیان است. 
و  آمران  علیه  ریش خندها  و  تهمت ها  توطئه ها،   تهدیدها،   سخت گیری ها،   انواع  که  است  بدیهی 
ناهیان،  آنان را در انجام وظیفه  ی امر به معروف و نهی از منکر فرسوده می سازد و روند انجام این فریضه 
را کند می کند. اینجاست که بر همگان،  به ویژه نهادهای حاکمیتی، الزم است آمران و ناهیان دل سوز 
و پرتالش را در انجام این رسالت بزرگ یاری دهند و از آنان در برابر رفتارهای خصمانه ی هرزه گرآیان 
حمایت کنند؛ آن سان که امام علیA ابوذر را در انجام این رسالت بزرگ یاری داد5 و نیز آن طور که امام 

1. نك: انفال )8(:30. 
2. نك: حجر )15(: 6. 
3. نك: یونس )10(: 2. 
4. نك: انبیاء )21(: 5. 

5. نك: نهج البالغه، خطبۀ 130، ص403. 
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باقر1 و امام صادقb با تأیید حرکت دلیرانه زید بن علی، وی را در انجام این رسالت الهی یاری کردند. 2

نتیجه گیری
در این نوشتار،  عوامل سه گانه ای که موجب گردیده در جامعه ی اسالمی امر به معروف و نهی از منکر 
با بی مهری و کم توجهی مواجه شود،  بررسی و بازکاوی گردید. عوامل فکری و عقیدتی و عوامل اخالقی 
فرهنگی  کار  و  همگانی  آموزش  نیازمند  آن ها  کردن  برطرف  و  شخصی دارد  جنبه ی  بیشتر  شخصیتی  و 
گسترده و مداوم است،  اما عوامل اجتماعی و حاکمیتی، چنان که از نامش پیداست،  بیشتر مربوط به 
دولت ها و نهادهای حاکمیتی است و اقدامات تقنینی،  اجرایی، قضائی و فرهنگی را می طلبد. از این 
رو،  بازسازی جایگاه خطیر امر به معروف و نهی از منکر نیازمند هم اندیشی و همکاری تمامی نهادها و 
اجزای نظام جمهوری اسالمی، از جمله دولت، مجلس شورای اسالمی، قوه ی قضائیه،  شورای عالی 
کالن  تصمیم سازی های  و  سیاست گذاری ها  با  تا  نهادهاست  دیگر  و  انتظامی  نیروی  فرهنگی،  انقالب 
زمینه ی  و  سازند  برطرف  را  پیش گفته  عوامل  و  آسیب ها  امنیتی،   و  تقنینی،  قضائی  اجرایی،  فرهنگی،  

تحقق همه جانبه ی این فریضه ی الهی را فراهم آورند. 

1. ابن بابویه،  محمد بن علی)شیخ صدوق(، االمالی،  ص415؛ مجلسی،  محمد باقر، بحار االنوار،  ج46، ص170. 
2. نك: مامقانی،  عبدالله،  تنقیح المقال، ج1، ص496. 
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َ
مسئولیت های حاصل از مشارکِت ِانتظامی شهروندان در ِاجرای فریضه ی ا

به معروف و نهی از منکر
محمد نوروزی1

چکیده
به  متعلق  ابزار های  بردن  کار  به  طریق  از  امنیت  متمادی  سال های  در  چه  اگر 
شد  باعث  سیستم  این  در  موجود  ضعف های  لکن  می شد،   تأمین  کیفری  زرادخانه ی 
که مبانی متعددی در توجیه مشارکت های انتظامی شهروندان ارائه گردد. در این نوع 
از  بهره مندی  با  و  داشته  امنیت  تأمین  در  از همکاری ها شهروندان حضور جدی تری 
اختیارات ضابطین قضائی به ارتکاب جرم واکنش نشان می دهند. فریضه ی واجب َامر 
به معروف و نهی از منکر از جمله مستنداتی است که قانون گذار با تمسک به آن اقدام 
به تفویض اختیارات انتظامی به شهروندان جهت حفظ صحنه جرم و بازداشت متهم 
مشارکت  از  مسئولیت های حاصل  مطالعه ی  مقاله  این  نگارش  از  است. هدف  کرده 
امنیت در  تأمین نظم و  آن  َتَبع  به  این واجب دینی و  ایفای  انتظامی شهروندان جهت 
سطح جامعه است. روش تحقیق در این پژوهش،  روش توصیفی تحلیلی و از حیث 
اجرا کتابخانه ای است که در آن سعی شده با استفاده از منابع اصیل حقوقی،  تحلیلی 
متناسب با موضوع ارائه گردد. مطالعات نظری پژوهش حاکی از آن است که قانون گذار 
صرفًاًً اجازه ی چنین مشارکتی را به شهروندان داده و ایشان در پناه این عامل موجه از 
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تمامی مسئولیت های حاصل از انجام فعالیت های انتظامی تبرئه می گردند،  لکن وجود 
عواملی چون اشتباه و جهل ممکن است موجب مسئولیت افراد مداخله گر گردد. 

 
واژه های کلیدی: 

شهروند، َامر به معروف،  نهی از منکر، مسئولیت کیفری،  مسئولیت مدنی

مقدمه
اگر چه وظیفه ی حفظ و تأمین امنیت عمومی به حکومت و نهادهای ذیصالح حکومتی سپرده  شده، 
لکن برخی از اندیشمندان اسالم با تمسک به فریضه ی واجب َامر به معروف و نهی از منکر معتقدند 
شهروندان عادی حق مداخله ی انتظامی جهت بازداشت متهمین را دارند )حقوق جزای اسالمی،  عوده،  
فرآیند  در  فیزیکی  اختیار همکاری  افراد  به  این وجوب شرعی  ایشان  نگاه  از  واقع  در  ج2،  ص203(. 

دادرسی کیفری را داده1 و نه تنها پیش گیری از جرم،  بلکه واکنش به ارتکاب بزه را نیز شامل می شود. 
در حوزه ی سیاست های تقنینی، قانون گذار با توجه به اهمیت حفظ حریم خصوصی شهروندان و 
ضرورت ِاعمال اصولی این فریضه ی واجب، در راستای اصل هشتم قانون اساسی2،  اقدام به تصویب 
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مشتمل بر 24 ماده و 19 تبصره در تاریخ 23،  1،  1394 
نمود. ماده ی 5 این قانون ِاعالم داشته است: »در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض 
حیثیت،  جان، مال،  مسکن،  شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید،  مگر در مواردی که قانون 

تجویز کند«. از آنجا که مقنن در تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری به افراد عادی اختیار 
نیز  قانونی  حیث  از  می رسد  نظر  به  است3،   داده  را  متهمین  بازداشت  و  جرم  صحنه ی  حفظ 

1. در این رابطه روایتی از امام باقر A نقل است که خطاب به عموم می فرماید: »با دل های خود منکر را ناخوش دارید 
و با زبان های خود از آن بازدارید و با دست خود بر پیشانی کسانی که مرتکب آن می شوند بکوبید و در راه خدا از سرزنش 
است،   روایت مشخص  فحوای  و  ظاهر  از  که  همانطور  بیات،  ج2،  ص86(.  بهشت،  )راه  باشید«  نداشته  بیم  هیچ کس 
نظر مخالف ر. ک:  برای مشاهده   این فریضه دارند.  انجام  فیزیکی در  بر واکنش لسانی،  حق مداخله  شهروندان عالوه 

 http:www.farsi. khamenei.ir.treatise-content?id=90
2- به موجب این اصل: »در جمهوری  اسالمی  ایران  دعوت  به  خیر، امر به  معروف  و نهی  از منکر وظیفه  ای  است  همگانی  
و متقابل  بر عهده  مردم  نسبت  به  یکدیگر، دولت  نسبت  به  مردم  و مردم  نسبت  به  دولت . شرایط و حدود و کیفیت  آن  را قانون  

معین  می  کند. "والمؤمنون  و المؤمنات  بعضهم  اولیاء بعض  یأمرون  بالمعروف  و ینهون  عن  المنکر"«. 
3. به موجب تبصره یک ماده 45 این قانون »چنانچه جرایم موضوع بندهای الف، ب،  پ و ت ماده 302 این قانون به 
صورت مشهود واقع شود،  در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری،  تمام شهروندان میت وانند اقدامات الزم را برای 

جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند«. 
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مشارکت های انتظامی شهروندان در پرتوی این واجب دینی قابل توجیه باشد1. 
هدف از نگارش این مقاله،  مطالعه ی مسئولیت های حاصل از مشارکت  انتظامی شهروندان جهت 
اقامه ی این فریضه ی واجب است. در واقع این نوع از همکاری ممکن است مداخله کنندگان را با انواع 
زمینه صورت  این  در  مکفی  مطالعات  است  لذا ضروری  سازد،  مواجه  مدنی  و  کیفری  مسئولیت های 
بگیرد. َاهمیت مطالعه ی این موضوع از آن جهت است که این همکاری ها سابقه ی تقنینی چندانی در 
نظام حقوقی ایران نداشته2 و قانون گذار نیز ضمن دخیل نمودن شهروندان در انجام فعالیت های ِانتظامی 
به تبیین مسئولیت هایشان نپرداخته است. به این ترتیب این پژوهش  ضمن جبران نمودن خألهای قانونی 

در عرصه ی مذکور،  باعث اصولی تر شدن فرآیند مداخله ی انتظامی شهروندان می شود. 
انتظامی  فعالیت های  بودن  اختیاری  یا  ِالزام  بررسی  به  نوشتار  آغاز  در  مطلوب،   این  به  نیل  برای 
شهروندان جهت برقراری این فریضه ی مهم می پردازیم )گفتار اول(. به باور ما این همکاری ها ِارادی 
بوده و قانون گذار صرفًاًً مجوز چنین مشارکتی را به شهروندان داده است،  لذا ترک آن باعث مسئولیت 
افراد نخواهد شد. این اجازه به عنوان یک عامل موجه ه ی جرم باعث زایل شدن مسئولیت های کیفری 
نیت  مصو  این  در  چندانی  تأثیر  شهروندان  اطالعات  ضعف  و  اشتباه  چون  عواملی  و  می شود  حاصله 
نخواهد داشت. به این ترتیب در گفتار دوم مقاله به تشریح مسئولیت های کیفری شهروندان مداخله گر 
می پردازیم. برخالف عوامل موجه ه ی جرم،  اسباب رافع مسئولیت کیفری تأثیری در مسئولیت های مدنی 
سوم  گفتار  در  ترتیب  این  به  کنند.  اقدام  خسارت ها  جبران  به  باید  بناچار  ایشان  و  نداشته  شهروندان 
مسئولیت های مدنی شهروندان مداخله گر را مطالعه خواهیم کرد. در این میان مطالعه ی ضمنی تجربیات 

نظام های حقوقی چون انگلستان،  باعث غنی تر شدن این پژوهش خواهد شد. 

1. ِارادی بودن فعالیت های انتظامی شهروندان
بر هر  را  بزه  آثار مشروعیت  از اسباب موجه ه ی جرم شناخته و  را  قانون گذار اجازه و حکم قانون 
1. اگر چه قانون گذار طی حرکتی متعارض در ماده 4 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعالم داشته است 
که: »مراتب امر به معروف و نهی از منکر،  قلبی،  زبانی،  نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد 
مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است«، لکن همانطور که 
بیان شد در مقام عمل قانون گذار با تفویض اختیارات ضابطین به شهروندان،  ایشان را در مرتبه ی عملی این واجب مشارکت 

داده است. 
2. تنها مورد قانونی اتخاذ شده در این حوزه بند سه از ماده 31 قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب 1361 بود که ابراز 
می داشت: »اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است، در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یا نهی از 

منکر باشد، جرم ناست«. 

مسئولیت های حاصل از مشارکِت ِانتظامی شهروندان در...
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دو مترتب دانسته است )حقوق جزای عمومی،  اردبیلی،  ج اول،  ص260(. اگر چه شهروندان در پناه 
در جهت حفظ صحنه  اقداماتشان  از  مدنی حاصل  و  کیفری  مسئولیت های  از  موجه ه ی جرم  عوامل 
جرم و جلوگیری از فرار متهم مّبری هستند،  لکن وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری چنین امتیازاتی 
برای شهروندان مداخله گر ایجاد نمی کند. سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که آیا 
حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار مرتکب،  برای شهروندان عادی نوعی تکلیفی قانونی است یا اینکه 

قانون گذار صرفًاًً اختیار انجام این اقدامات را به شهروندان داده است؟ ! 
با یک جرم مشهود مطابق  در مصاف  که شهروندان  نباشد  از ذهن  دور  باید گفت شاید  پاسخ  در 
اخالق و وجدان انسانی موظف به همکاری انتظامی باشند. به دیگر سخن قانون گذار در خصوص جرایم 
بندهای الف، ب،  پ،  ت ماده 302 ق. آ. دک که به صورت مشهود رخ می دهند برای شهروندان نوعی 
از آن مجازات در پی خواهد  وظیفه قانونی جهت مداخله در نظر گرفته است،  وظیفه ای که سرپیچی 
داشت )آئین دادرسی کیفری،  جوانمرد،  ج نخست، ص253(. عالوه بر وجوب فریضه ی امر به معروف 
الزام و  اروپایی مخصوصًاًً فرانسه نوعی  جامعه1،  در قوانین اغلب کشورهای  سطح  در  منکر  از  نهی  و 
فرانسه  تحقیقات جنایی  قانون  ماده 106  به موجب  دارد؛  اشخاص عادی وجود  مداخله  برای  تکلیف 
مصوب 2 مه 1863 افراد عادی مانند کلیه مأموران قوای عمومی مکلفند در جرایم مشهود بدون احتیاج 
به داشتن ورقه جلب،  مرتکب را دستگیر و نزد دادستان شهرستان ببرند. همچنین به موجب فرمان 25 
ژوئن 1945 فرانسه، مداخله و جلوگیری از ارتکاب جنحه و جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص،  
مواردی  در چنین  است؛  پیش بینی شده  متخلف مجازات جداگانه  برای  و  بوده  فرد  هر  قانونی  تکلیف 
دستگیر و توقیف کردن شخص مقصر جنبه قانونی دارد. همچنین به موجب بند 12 از ماده 475 قانون 
جزای 1810 فرانسه همکاری و تعاون عموم مردم برای تعقیب جرم ارتکاب یافته و جرم در حال ارتکاب 

ضروری دانسته شده است. 
انتظامی  و  قضائی  خاص  آموزش های  نیازمند  باال،   دلیل حساسیت  به  اعمال  این  که  آنجا  از  اما 
بر  نظر می رسد مقنن وظیفه ای  به  زمینه هستند،   این  در  فاقد اطالعات مکفی  نیز  است و عموم مردم 
انتظامی تلقی  دوش شهروندان قرار نداده و این اقدامات را به عنوان وظایف اصلی مأموران قضائی و 
کرده است2 )جرم مشهود در فقه امامیه و حقوق ایران)با نگاهی به حقوق کیفری فرانسه و انگلستان(، 
1. برای مشاهده ی دالیل عقلی و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن ر. ک: )فقه استداللی )ترجمه 

تحریر الروضه فی شرح اللمعة(، دادمرزی،  صص. 187. 188(. 
2. برای مشاهده نظر مشابه ر. ک: )»مسئولیت کیفری،  مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری«، گلدوست 

جویباری، زینب باقری نژاد،  فصلنامه پژوهش حقوق کیفری،  ص79(. 
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َانظاری،  ص93(. در واقع هدف قانون گذار از ِاعطای این اختیار به شهروندان،  مقابله ی هر چه مفیدتر با 
برخی جرایم مهمی است که به صورت مشهود ارتکاب می یابند. در نظر نگرفتن مجازات برای شهروندان 
مستنکف و استعمال فعل »می توانند« در تبصره قراینی بر صحیح بودن این ادعاست. بدین ترتیب هیچ 
مسئولیت قانونی برای شهروندانی که علی رغم داشتن توانایی، اقدام به مداخله انتظامی نکرده اند،  وجود 
انتظامی نمی توان  انجام فعالیت های  باید توجه داشت بدون مشارکت فّعال شهروندان در  ندارد1؛ لکن 
مدنی  جامعه  یک  وجود  می توان  سختی  به  دیگر  تعبیری  به  داشت.  را  امن  جامعه  یک  داشتن  انتظار 
پلیس«،  محوری  جامعه  )»رویکرد  نمود  تصور  اعضایش  میان  مدنی  تعهد  حس  وجود  بدون  باثبات 
وروایی،  فصلنامه امنیت،  صص119. 120(؛ بنابراین به عنوان مجوزی قانونی و توصیه ای اخالقی می توان 
و مدنی  کیفری  به مطالعه  ی مسئولیت های  ادامه  در  تقاضا کرد.  را  بیشتر شهروندان  مشارکت هر چه 

شهروندان جهت اجرای فریضه ی واجب امر به معروف و نهی از منکر می پردازیم. 

2. مسئولیت های کیفری شهروندان
نظم  برقراری  جهت  شهروندان  انتظامی  مشارکت های  اجازه ی  قانون گذار  شد  بیان  که  همانطور 
باعث  موجه ه ی جرم  عامل  عنوان یک  به  اختیار  این  اعطای  است.  داده  را  در سطح جامعه  امنیت  و 
زوال مسئولیت کیفری مرتکب می گردد، لکن وجود برخی عوامل رافع مسئولیت کیفری چون اشتباه و 
جهل در مرتکب ممکن است باعث ایجاد این مسئولیت شود. از طرفی مسئولیت مذکور ممکن است با 
مشارکت غیر اصولی شهروندان جهت اقامه ی این فریضه ی واجب صورت بگیرد و این بیانگر اهمیت 
حریم خصوصی افراد در سیاست کیفری و تالش قانون گذار برای حمایت از آن است. در ادامه به تشریح 
مسئولیت کیفری شهروندان مداخله گر در پناه اسباب موجه و عوامل رافع مسئولیت کیفری می پردازیم. 

الف. مسئولیت ها در پناه عوامل موجه ه ی جرم
اگر چه به موجب حکم اولیه ورود به منزل افراد و بازداشت ایشان بدون حکم قضائی و مجوز قانونی 

1. البته ضرورت تأمین عدالت کیفری گاهًا ایجاب می نماید حضور شهروندان در فرآیند دادرسی کیفری ضروری باشد و در 
صورت هرگونه ِاهمال و کوتاهی برای آن مجازات در نظر گرفته شود. به طور مثال اهمیت حضور شاهدان جهت اثبات جرم 
و تبرئه ی متهم بی گناه باعث شده که قانون گذار در تبصره یک ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری حضور شخص شاهد یا 
مطلع در محضر بازپرس را ضروری بداند. به موجب این مقرره: »در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر 
موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد،  مجددًا احضار 
و در صورت عدم حضور جلب می شود« .البته همانطور که در این مقرره مشخص است صرفًاًً حضور شهروندان برای َادای 

شهادت ضروری بوده و در صورت حضور و عدم ادای شهادت توبیخی برای ایشان نخواهد بود. 

مسئولیت های حاصل از مشارکِت ِانتظامی شهروندان در...
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ممنوع است ]اصل بیست و دوم قانون اساسی1[ و انجام آن منجر به مسئولیت کیفری می گردد، لکن 
در راستای قاعده ی فقهی »الضرورات تبیح المحذورات«2 در مورد جرایم مشهود که امکان دسترسی 
فوری به مقام قضائی وجود ندارد و اگر اقدامی صورت نپذیرد جرم مکشوف مانده و مرتکب تبانی و فرار 
می نماید الزم است شهروندان اقدام به مداخله ی انتظامی کرده و از جهت آن مستحق کیفر نخواهند بود. 
قانون گذار با توجه به این ضرورت در تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری اجازه ی مداخله 
انتظامی شهروندان را داده است. از آنجا که وجود عوامل موجهی چون ضرورت و اجازه ی قانون گذار مانع 
از تشکیل جرم می شود، از لحاظ کیفری اقدام شهروندان در جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ 
صحنه ی جرم مشمول ماده 5833 و 5804 قانون مجازات اسالمی قسمت تعزیرات نخواهد شد. همچنین 
بنا به قاعده اصولی "اذن در شی اذن در لوازم آن است" باید گفت آن دسته از اقدامات ضروری که شهروندان 
در راستای حفظ صحنه ی جرم و جلوگیری از فرار مرتکب بعمل می آورند،  از جمله جلوگیری از ورود 
اشخاص مالک به محل وقوع جرم به قصد حفظ صحنه جرم و... باعث مسئولیت شهروندان نمی شود . 
البته شهروندان باید توجه داشته باشند که در این راستا از انجام اقداماتی که ممکن است موجب 
قتل،  جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال مرتکب جرم شود،  پرهیز کنند،  چرا که در صورت انجام 
این اقدامات شهروندان از حدود اختیارات داشته خارج شده و بنا به ماده 157 قانون مجازات اسالمی 
حق دفاع مشروع به مرتکب جرم می  دهند. به موجب مقرره ی مذکور: »مقاومت در برابر قوای انتظامی 

از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون  این اصل: »حیثیت،  جان، مال،  حقوق،  مسکن و شغل اشخاص  به موجب   .1
تجویز کند«. 

عمل  مرتکب  عمدًا  ضرورت  حکم  به  کس  هر  قاعده  این  موجب  به  می کنند«.  مباح  را  ممنوعیت ها  »ضرورت ها،    .2
مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمواًل بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق 

فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است. 
از مقامات  آن ها بدون حکمی  یا غیر  نیروهای مسلح   یا  یا مامورین دولتی  از مقامات  این مقرره: »هرکس  به موجب   .3
صالحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف  یا حبس کند یا عنفا 
در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس  یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد« .ظاهرًا 
منظور قانون گذار از عبارت »در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده« همان رعایت ضوابط 

الزم برای مداخله ی انتظامی شهروندان است. 
4. به موجب این مقرره: »هریک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی  یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع 
شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به  حبس از یک ماه تا یک سال 
محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت  نماید به امر یکی از روسای خود که صالحیت حکم را داشته است  مکره به اطاعت 
امر او بوده ،  اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب  وقوع جرم 
یا آمر به حداکثر مجازات  دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه  این عمل در شب واقع شود مرتکب 

مقررمحکوم خواهد شد«. 
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و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند،  دفاع محسوب نمی شود لکن 
باشد که  آن  ادله و قرائن موجود خوف  از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب  هرگاه قوای مزبور 
عملیات آنان موجب قتل،  جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد،  دفاع جایز است«. همانطور 
که مشخص است این حکم برای حمایت از سالمت جسمی، عرض،  ناموس و مال متهمان در مصاف 
با  این حکم در مواجهه  به نظر می رسد مانعی برای تسری  با تعرض ضابطان دادگستری صادر شده و 

خشونت شهروندانی که در لباس ضابطین اقدام به مداخله انتظامی می کنند، وجود نداشته باشد. 
و  ضوابط  مالحظه ی  با  شهروندان  است  الزم  مسئولیت ها،  این  ایجاد  از  ممانعت  برای  همچنین 
پیش شرط های مربوط به مداخله ی انتظامی که در تبصره ی یک ماده چهل و پنج قانون آئین دادرسی 
ِالزاماِت متعلق به این همکاری ها  اقدام کنند2. به این  کیفری پیش بینی شده اند1،  به رعایت بایسته ها و 
اینکه صالحیت همکاری جهت حفظ  به  با علم  این پیش شرط ها و  از  گاهی  با آ ترتیب اگر شهروندان 
صحنه جرم و بازداشت متهم را ندارند،  در صورت مداخله تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. علت 
این حکم آن است که قانون گذار با مالحظه ی آسیب زا بودن مداخله ی فیزیکی شهروندان جهت برقراری 
نظم و امنیت عمومی،  مشارکت های انتظامی ایشان را منوط به تحقق یک سری پیش شرط نموده و آن 
از مواضع قانون گذار تخطی نموده و بدون رعایت  گاهانه  آ اگر شهروندان  را محدود کرده است. حال 
خود  رفتار  پاسخگوی  می بایست  نمایند،   اقدام  متهم  بازداشت  و  جرم  صحنه  حفظ  به  قانونی  مواضع 
باشند3. از طرفی عدم رعایت بایسته های متعلق به مداخله ی انتظامی شهروندان که در مقام حمایت از 

1. به موجب مقرره مذکور،  ارتکاب جرایم مذکور در بندهای الف، ب،  پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری به 
صورت مشهود و عدم حضور ضابطین قضائی در صحنه جرم جهت مداخله،  عمده ضوابط مشا کت انتظامی شهروندان 

می باشند. 
در عملیات دستگیری  ِالزامات  این  است. عمده ی  به خود  متعلق  بایسته های  دارای  انتظامی شهروندان  از عملیات های  هر یک   .2
شهروندی عبارتند از: ابالغ دستگیری و دالیل آن به متهم، عدم استفاده از نیروی قهری غیرمتعارف و تحویل فوری ایشان به مراجع 
ذیصالح انتظامی است. در حوزه ی حفظ صحنه ی جرم این بایسته ها عبارتند از ممانعت از ورود سایرین به صحنه جرم،  بررسی حال 
آثار و ادله جرم. در نظام حقوقی ایران این بایسته ها برای شهروندان به صراحت  عمومی بزه دیدگان جرم و در نهایت عدم دستکاری 

پیش بینی نشده است. 
3. به طور مثال در ماده 583 قانون مجازات اسالمی قسمت تعزیرات، قانون گذار اعالم کرده است: »هرکس از مقامات 
یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح  یا غیر آن ها بدون حکمی از مقامات صالحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا 
توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف  یا حبس کند یا عنفًا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس  یا 
جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد«. این مقرره به تبیین ضمانت اجرای مداخله ی غیراصولی 
افراد جهت بازداشت متهمین پرداخته و ِاذعان کرده که دستگیری متهمین بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی باعث ایجاد 

مسئولیت برای ایشان می شود. 

مسئولیت های حاصل از مشارکِت ِانتظامی شهروندان در...
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اصل بنیادین احترام به حیثیت و کرامت اصحاب دعوا به ویژه متهمان و رعایت اصل دادرسی عادالنه 
است،  گاهًا برای شهروندان مسئولیت کیفری ایجاد خواهد کرد. در نظام حقوقی انگلستان بایسته های 
متعلق به بازداشت شهروندی و حفظ صحنه ی جرم به صراحت پیش بینی شده و ترک آن ضمانت اجرا 

خواهد داشت1. 
را  افعال شهروندان تحت عنوان دفاع مشروع  مقابل  نیز حق مقاومت در  در مقابل،  مرتکب جرم 
نخواهد داشت )جرائم مشهود و غیر مشهود در حقوق کیفری ایران،  خانلری المشیری،  ص215(، چرا 
که طبق بند پ ماده 156 قانون مجازات اسالمی،  برای تحقق دفاع مشروع باید خطر و تجاوز به سبب 
گاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد2. البته اگر مرتکب جرم به منظور  اقدام آ
برآید و فرضًا مرتکب ضرب و جرح شود،  یا حمله  یا بر هم زدن صحنه ی جرم در صدد مقاومت  فرار 
باید بین شهروندان عادی و مأمورین دولتی که از تمّرد مرتکب دچار حادثه شده اند، تفکیک قائل شد. 
قانون گذار در ماده 607 قانون مجازات اسالمی صحبت از تمرد نسبت به مأمورین دولت در حین انجام 
یا مقاومت  ایجاب می کند که حمله  نفع متهم  به  تفسیر  تفسیر مضیق و  ِاقتضای  نموده است3.  وظیفه 
مرتکب در برابر شهروندان عادی را نتوان مشمول ماده 607 ق. م. ا دانست. در این صورت طبق قوانین 
جزائی عالوه بر جرم ارتکابی مشهود سابق، مرتکب مسئول ضرب و جرح اخیر در قبال شهروندان نیز 
خواهد بود ولی احکام ماده 607 ق. م. ا بر وی جاری نخواهد شد )حقوق جزای عمومی،  شامبیاتی،  ج 
اول،  ص325(. به نظر می رسد قانون گذار باید درصدد صدور قوانین حمایتی بیشتر از حقوق شهروندان 
در این زمینه باشد تا ایشان با خیال آسوده و فارغ از هرگونه دغدغه بتوانند در سیاستهای جنایی کشور 
اقدام به مشارکت نمایند،  زیرا مردم زمانی در اداره ی امور مربوط به جامعه مشارکت و معاضدت خواهند 
داشت که احساس کنند از کلیه حقوق آن ها دفاع شده و نهایتًاً حیثیت،  شخصیت،  جان، مال،  آزادی و 

1. برای مطالعه ی بایسته های مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران ر. ک: )»دستگیری شهروندی در حقوق ایران و 
انگلیس«، نسرین مهرا و بهزاد جهانی،  فصلنامه پژوهش حقوق کیفری،  صص54-50(. 

2. به موجب ماده مذکور: »هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس،  عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر 
محسوب  جرم  قانون  طبق  که  شود  رفتاری  مرتکب  دفاع  مراحل  رعایت  با  قریب الوقوع  یا  فعلی  خطر  یا  تجاوز  هرگونه 

می شود،  درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: ]...[. 
گاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد«.  پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آ

گاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به  3. به موجب این مقرره: »هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آ
عمل آید تمرد محسوب می شود و  مجازات آن به شرح ذیل است: 1. هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد 
حبس از شش ماه تا دو سال؛ 2. هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد،  حبس از یک تا سه سال؛ 3. در سایر 

موارد حبس از سه ماه تا یک سال«. 
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استقالل آن ها در این راه دچار خدشه نخواهد شد. به این ترتیب الزم است حمایت های جدی از جان و 
مال شهروندان در انجام فعالیت های انتظامی گردد. 

ب- مسئولیت ها در پناه عوامل رافع مسئولیت کیفری
مسئولیت  سلب  مرتکب  از  جرم  موجه ه ی  عوامل  همچون  کیفری  مسئولیت  رافع  عوامل  اصواًلً 
می کنند. در واقع در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری مرجع قضائی می تواند در مرحله ی 
البته  ندارد.  دادرسی وجود  تشکیل جلسه ی  به  نیازی  و  نموده  موقوفی صادر  قرار  مقدماتی  تحقیقات 
بعضی از مصادیق عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند "اشتباه" با تأثیرگذاری نسبی بر عنصر روانی،  جرم 
را از حالت عمدی خارج و غیرعمدی نموده و گاهًا باعث تخفیف در مسئولیت می شوند )زمینه ی حقوق 
جزای عمومی،  نوربها، ص296(. با توجه به نسبی بودن آثار عامل "اشتباه" در مسئولیت های حاصله و 
توجه به این موضوع که این عامل عمده ترین موضوعی است که شهروندان مداخله کننده مخصوصًاًً در 
عملیات بازداشت دچار آن می شوند، مطلوب بود قانون گذار با نهایت دقت فروض مختلف اشتباه »اعم 
از اشتباه شهروند در دستگیری شخص بی گناه به جای مجرم )در فرضی که جرم واقعًا رخ داده( و یا 
دستگیری شخص بی گناه با تصور نادرست )در فرضی که اساسًاً جرمی واقع نشده( و یا فهم نادرست 
وی از جرم مورد نظر )در فرضی که جرم واقع شده و شخص دستگیر شده نیز مجرم است اما در این جرم 
خاص،  شهروند مجاز به دستگیری نبوده است( را موضوع مقرره ی پیشنهادی قرار دهد« )سلب آزادی 

از متهم در حقوق ایران و انگلستان،  پرویزی فرد،  ص155(. 
 علی رغم عدم تصریح قانون گذار به نظر می رسد بتوان با استفاده از کلیات مبحث »اشتباه« احکام 
این فروض را تبیین نمود. از آنجا که اشتباهات غیر مقصرانه  ی حکمی می تواند مبنای تبرئه ی متهم شود1،  
عدم اطالع دقیق شهروندان از جرایم مشمول صالحیت و دخالت های ایشان در جرایمی که صالحیت 
آموزشی  دوره های  شهروندان  که  چرا  گردد؛  ایشان  کیفری  مسئولیت  باعث  نمی تواند  ندارند،   مداخله 
در  حکم  این  است.  نکرده  دوره هایی  چنین  تدارک  به  اقدام  دادستانی  و  ندیده   را  زمینه  این  در  مکفی 
رابطه با اشتباه شهروندان در تشخیص جرایم مشهود و مصادیق تحقق آن نیز قابلیت اجرا دارد، چنانکه 
شهروندان به تصور ارتکاب جرم مشهود:  اقدام به مداخله ی انتظامی کنند، لکن جرم ارتکابی غیرمشهود 

1. در این رابطه فقهای اسالمی معتقدند،  اشتباه حکمی در جایی که مرتکب جاهل مقصر بوده و علیرغم التفات به این 
موضوع که حکم را نمی داند،  بدون پرسش و تحقیق اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه می کند،  مسئول است. برای اطالعات 

بیشتر در این حوزه: 
http:www.wikifeqh.ir، %D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%85%D9%82%D8

%B5%D8%B1

مسئولیت های حاصل از مشارکِت ِانتظامی شهروندان در...
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باشد. به این ترتیب در صورت فراهم بودن زیر ساخت های الزم جهت فراگیری دوره های آموزشی حقوق 
برای شهروندان دیگر اشتباه ایشان در تشخیص مصادیق جرایم خاص مشهود عذر موجه نخواهد بود. 

البته اگر بر این باور باشیم که شهروندان هیچ تکلیفی جهت انجام این فعالیت ها نداشته و در صورت 
مداخله مکلفند از قبل دوره های آموزشی الزم را فرا دیده باشند،  به نظر می رسد بتوان چنین مسئولیتی 
ندیده  تدارک  را  آموزشی  دوره های  چنین  قضائی  نهادهای  اگر  حتی  گرفت،   نظر  در  شهروندان  برای 
به عناصر اصلی تشکیل دهنده ی  یا مربوط  افراد و  به هویت  از طرفی جهل موضوعی مربوط  باشند. 
جرم1 و یا راجع به نتایج حاصل از ارتکاب آن بوده )حقوق جزای عمومی،  شامبیاتی،  ج2،  ص113( و 
در صورت فقدان قصد مجرمانه رافع مسئولیت کیفری خواهد بود2. به این ترتیب اشتباه شهروندان در 
تشخیص هویت متهم و همچنین تصور غلط ارتکاب جرم که منجر به دستگیری شخص بی گناه شده 

باعث مسئولیت کیفری ایشان نمی گردد. 
در نظام حقوقی انگلستان پاسخ برخی از این فروضات تا حدودی پیش بینی شده،  چنانکه تا قبل 
از تصویب قانون پلیس و جرایم سازمان یافته ی شدید مصوب  20053شهروندی که ظن به انجام بزهی 
دستگیری 4است،  صرفًاًً  قابل  یک جرم  ارتکاب  در حال  دیگری  که  بود  معتقد  یا  و  داشت  گذشته  در 
زمانی دستگیری قانونی انجام می داد که جرمی واقعًا در حال ارتکاب بوده و یا در گذشته ارتکاب پیدا 
انتظامی  مداخله ی  متعارف،   با وجود ظن  نبودن جرم حتی  در صورت محقق  ترتیب  این  به  بود.  کرده 
شهروندان غیرقانونی و موجب مسئولیت ایشان می شد )سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان،  
پرویزی فرد،  صص. 157. 158(؛ در حالی که در قانون جدید صرف ظن به جرم در حال ارتکاب کافی 
بوده و الزم نیست جرمی واقعًا در حال ارتکاب باشد5. البته در این قانون هم تحقق واقعی جرم شرط 
است،  یعنی اگر شهروندی به تصور ارتکاب جرم در گذشته اقدام به دستگیری متهم کند،  تنها در صورتی 
 )Blackstone s criminal 6مداخله ی انتظامی وی قانونی خواهد بود که جرم واقعًا ارتکاب یافته باشد

 practice 2012, Murphy and Eric, p. 1194(.
1. بر خالف اشتباه موضوعِی مربوط به مسائل فرعی جرم مثل مکان ارتکاب بزه. برای اطالعات بیشتر در این حوزه ر. ک: 

)موانع مسئولیت کیفری مأموران پلیس، صفری کاکرودی،  صص. 361. 362(. 
2. http:www.library. tebyan.net.fa./Viewer/Text/ 73428.256#254
3. Police and serious organized crime Act 2005. 
4. Arrestable offence
»جرم توقیف پذیر« یا »جرم قابل دستگیری« جرمی است که کیفر ثابت الزام آور برای آن وجود دارد و دسِت کم کیفر آن 5 

سال حبس یا بیشتر باشد. 
5. PACE, 24A (1) b 
6. PACE, 24A (2) b 
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3. مسئولیت های مدنی شهروندان
یاندیده است، لذا هر کس به دیگری ضرر بزند  از آنجا که هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر ز
باید آن را جبران کند؛ مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری قانونی باشد یا خسارت وارده ناروا و 
نامتعارف نباشد. به این ترتیب در مواردی که قانون ضمن صدور حکمی اجازه ی ورود ضرر به شخصی 
این  کیفری  مسئولیت  رافع  عوامل  وجود  با  طرفی  از  بود.  نخواهد  جبران  قابل  ضرر  آن  باشد،  داده  را 
موضوع صحت نداشته و خسارت وارده باید پرداخت گردد. در ادامه به تشریح مسئولیت مدنی شهروندان 

مداخله گر در پناه اسباب موجه و عوامل رافع مسئولیت کیفری می پردازیم. 
الف- مسئولیت ها در پناه عوامل موجه ه ی جرم

مسئولیت  رافع  قانون گذار،   به حکم  که عمل  داشت  ِابراز  باید  مدنی شهروندان  مسئولیت  باب  در 
مدنی نیز هست مگر در صورت خروج از حدود مجوز و لوازم قطعی آن که در این صورت خسارت وارده 
باید جبران گردد )حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها،  ره پیک، ص84(. در واقع شهروندی که با رعایت 
ضوابط و بایسته های قانونی اقدام به مداخله انتظامی جهت حفظ صحنه ی جرم و بازداشت کرده گرفتار 
مسئولیت مدنی نخواهد شد،  چرا که اطاعت از قانون مانند سایر عوامل موجه ه ی جرم هرگونه مسئولیت 
را نفی می کند. در این رابطه ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ابراز می دارد: »هر کس بدون مجوز قانونی 
عماًلًً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان،  سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق 
دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی 
دیگری شود مسئول جبران خسارت،  ناشی از عمل خود است«. مفهوم مخالف این عبارت آن است که 
هرگونه خسارت جانی، مالی و... اگر در پناه اجازه  و حکم قانون گذار صورت گیرد باعث رفع مسئولیت 
انتظامی جهت حفظ صحنه ی جرم و  به مداخله ی  ِاقدام  ترتیب شهروندانی که  این  به  مدنی می گردد. 
بازداشت متهم کرده مصون از پرداخت هرگونه خسارت هستند. البته اگر شهروندان خارج از محدوده ی 
اختیارات قانونی خود عمل نموده و بدون رعایت ضوابط و بایسته های مدنظر اقدام به همکاری فیزیکی 
کنند، عالوه بر مسئولیت کیفری مکلف به جبران خسارت های وارده خواهند بود. حال باید بررسی نمود 

که در صورت تبرئه ی متهم خسارت وی و سایر شهروندان آسیب دیده چگونه جبران می شود. 
الف-1. خسارت های مدنی متهمین

توجه به حق آزادی افراد و اصول مربوط به آن از جمله اصل برائت و منع دستگیری غیرقانونی،  یکی 
از مهمترین حقوقی است که در فرآیند دادرسی کیفری همواره مد نظر قانون گذار بوده است. از اینرو 
نسبت به جبران خسارات اشخاص در این زمینه  با وضع قوانین مختلف  دولتمردان تالش می کنند که 

مسئولیت های حاصل از مشارکِت ِانتظامی شهروندان در...
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اقدام کنند. در این رابطه ماده 255 قانون آئین دادرسی کیفری به صورت مطلق اذعان داشته »اشخاصی 
که در جریان تحقیقات مقدماتی به هر علت بازداشت شده و از سوی مراجع قضائی حکم برائت و یا منع 
تعقیب دریافت نموده باشند،  می توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه نمایند«. از آنجا 
که بازداشت اشخاص توسط شهروندان و به حکم قانون گذار صورت می گیرد، ماده 259 قانون آ. د. ک 
مسئولیت جبران خسارت متهم را به دولت واگذار نموده و اعالم داشته است: »جبران خسارت موضوع 
ماده )255( این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت بر اثر اعالم مغرضانه جرم،  شهادت 
کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد،  دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه 
کند«. در این راستا به موجب ماده 260 همین قانون: »به  منظور پرداخت خسارت موضوع ماده )255( 
این قانون،  صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور 
تأمین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر 
عهده وی است«. پس از جبران خسارت نیز به موجب ماده 259 قانون آئین دادرسی کیفری،  هر یک 
گاهی سبب بازداشت شخص  از اشخاصی )اعم از نهاد قضائی و شهروند عادی( که عالمًا و از روی آ
بی گناه شده اند، می توانند برای جبران زیان پرداخت شده توسط صندوق دولت مورد مؤاخذه قرار گیرند 

)نکته ها در قانون آئین دادرسی کیفری،  خالقی،  ص296(. 
همانطور که در ماده ی 255 قانون آ. د. ک بیان شد تنها بازداشت شدگانی که پرونده آن ها منجر به 
حکم قطعی برائت یا منع تعقیب شده باشد، با مالحظه ی ماده 256 این قانون حق درخواست خسارت 
دارند1. به این ترتیب اگر پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده باشد، به دلیل آنکه اظهار نظر 
ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم صورت نگرفته است، وی مستحق 
دریافت خسارت از سوی دولت نیست. از طرفی اگر پرونده منتهی به حکم محکومیت گردد، باز هم 
نیز  انگلستان  در  باشد.  ناروا  بازداشت  عملیات  اگر  حتی  داشت،   نخواهد  وجود  خسارت  جبران  حق 
این موضوع توسط قانون گذار پیش بینی شده و در صورت برائت یا نقض حکم، شخص بازداشت شده 
می تواند از دولت تقاضای جبران خسارت کند. ظاهرًا این موضوع برخالف عقیده ی نویسندگانی است 
قرار  پذیرش  نوع جبران خسارت مورد  این  پیروی سیستم حقوقی کامن ال،   معتقدند در کشورهای  که 

2562 ق. آ. د. ک: »در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف-  1
بازداشت شخص،  ناشی از خودداری در ارائه اسناد،  مدارک و ادله بی گناهی خود باشد؛ ب- به منظور فراری دادن مرتکب 
جرم،  خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده 

باشد؛ ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد«. 
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نگرفته است1 )سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان،  پرویزی فرد،  ص259(. 
کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده 107  در  قانون گذار  باید گفت  باب سایر خسارت های حاصله  در 
اعالم داشته که »شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر 
ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند«. به این ترتیب اگر شهروندی با هدف 
حفظ صحنه ی جرم و جلوگیری از تجاوز به آن،  مانع از رفت و آمد سایرین به محل مذکور گردد،  شخص 
مالک می تواند با ادعای ممانعت و یا مزاحمت از حق2 از شهروند مذکور تقاضای جبران خسارت نماید؛ 
هر چند که به نظر می رسد در این حالت نیز شهروندان مداخله گر، مصون از هرگونه مسئولیت مدنی بوده 

و پرداخت آن به عهده ی بیت المال است3. 
الف-2. خسارت های مدنی سایر افراد

گاهًا ممکن است شهروندان در انجام اختیارات قانونی خود ناچار به ایراد خسارت به دیگران گردند،  
مثاًلًً برای دستگیری یک مجرم خطرناک اقدام به تخریب پنجره ی منزل همسایه کنند یا برای حفاظت 
از صحنه ی جرم، مانع از ورود مالک به محل اقامتش شوند. حال با توجه به اینکه این اقدامات یک 
چنین  دچار  خود  انتظامی  فعالیت های  انجام  در  است  ممکن  شهروندی  هر  و  بوده  متعارف  موضوع 
رفتارهایی شود، این سؤال مطرح می گردد که آیا این افراد دارای مسئولیت مدنی بوده و مکلف به جبران 

خسارت خواهند بود یا خیر. 
با توجه به اینکه شهروندان عادی زیانی را ایجاد کرده اند که به نفع جامعه است، در چنین مواردی 
اعمال قاعده کلی و تحمیل دیه و سایر خسارت های مالی بر ایشان عادالنه نبوده و منجر به کاهش رقبت 
اشخاص عادی در انجام فعالیت های انتظامی می گردد. از طرفی تحمیل این خسارتها بر شخص متهم 
گاهًا دارای برخی معایب حقوقی بوده، چرا که هر شخصی فقط مسئول خسارت های قابل پیش بینی 
است و نمی توان مدعی شد که شخص تبهکار در بروز تمام خسارت های وارده نقش مستقیم داشته و 

1. برای مطالعه ی این موضوع ر. ک: )فرآیند کیفری )مجموعه مقاالت(، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت 
متهم و آثار آن،  خزانی،  ص60(. 

2. جرم ممانعت از حق عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود. مزاحمت از حق نیز عبارت است 
از اینکه کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. 

  1983 )Europeanکنوانسیون اروپایی جبران خسارت قربانیان جرم و خشونت مصوب سال رابطه  این  در   .3
 )Convention on the Compensation of Victims of Violent Crime 1983بیان می دارد دولت ها وظیفه 
اقدام به جبران خسارت وی  دارند چنان چه راه دیگری برای جبران خسارت وارده به قربانی جرم وجود نداشته باشد،  
نمایند )»ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان«،  مهرا و سبزواری نژاد،  فصلنامه تحقیقات حقوقی،  

ص156(. 
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مکلف به جبران آن است. همچنین باید این فرض را در نظر گرفت که ممکن است متهمین بی گناه بوده 
و در محکمه عدالت حکم به تبرئه شان داده شود. 

تعمیم  نیز  اینجا  در  را  متهم  بر شخص  وارده  نظر می رسد حکم خسارت  به  ترتیب مطلوب  این  به 
داده و اعتقاد بر این باشد که خسارت ها توسط دولت جبران گردد. بدین طریق خسارت ها تالفی شده 
اقدام  خود  انتظامی  فعالیت های  به  پاسخگویی  و  مسئولیت  هرگونه  دغدغه  از  فارغ  نیز  شهروندان  و 
می کنند. در این میان دولت پس از پرداخت خسارت وارده به متضررین،  به مقصر اصلی رجوع نموده 
و بنا به ماده ی 259 قانون آئین دادرسی کیفری از وی دریافت خسارت می نماید. البته از ذکر این نکته 
نیز نباید غافل ماند که تعدی و قصور شهروندان در انجام فعالیت های انتظامی ممکن است ایشان را با 
انواع خسارت های مدنی مواجه سازد، لذا ضروری است این افراد نیز دقت الزم جهت به َاَقل رسانیدن 

خسارت های حاصله نسبت به خود و دیگران داشته باشند. 
ب- مسئولیت ها در پناه عوامل رافع مسئولیت کیفری

اصواًلً مسئولیت های قهری افراد در پناه عوامل رافع مسئولیت کیفری زدوده نمی شوند. همانطور 
که قباًل بیان شد فاحش ترین مصداق این عوامل در همکاری های انتظامی شهروندان عامل اشتباه بوده 
که ممکن است نسبت به حکم یا شخص متهم صورت گیرد. در این حالت به نظر می رسد شهروندانی 
که اقدام به مداخله ی انتظامی نموده باید پاسخگوی اعمال خود باشند و کلیه ی خسارت های وارده به 
اگر شخص  بیان شد،   نیز همانطور که  انگلستان  نمایند. در  شخص متهم و سایر شهروندان را جبران 
معتقد باشد که جرمی در گذشته اتفاق افتاده است و با استناد به همین ظن اقدام به بازداشت مظنونین 
کند،  در صورت محقق نبودن جرم بازداشت موجه نبوده و وی باید خسارت بازداشت شده را بپردازد. 
 1)”Citizens Arrest – at1992( مطرح شد( SELF علیه Regina این موضوع به صراحت در دعوی
 .)their Peril“, Spencer, P. 406به موجب رأی دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده،  تصور نادرسِت 
ارتکاب جرم در گذشته باعث مشروعیت بازداشت شهروندی نشده و شهروندان می بایست پاسخگوی 

اعمال خویش باشند. 
از عوامل رافع مسئولیت  به عنوان یکی  آیا جهل شهروندان  از طرفی این سؤال مطرح می شود که 
کیفری در مسئولیت مدنی ایشان مؤثر خواهد بود یا خیر. به عبارت دیگر اگر شهروندان به دلیل عدم 
1. در این پرونده آقای SELF به اتهام سرقت از فروشگاه، توسط شهروندان تحت تعقیب قرار گرفت. وی به اتهام های 
سرقت شکالت و حمله به قصد مقاومت در برابر بازداشت قانونی مورد محاکمه قرار گرفت. با تبرئه ی وی از اتهام سرقت، 
دادگاه محکومیت به حمله را نیز نقض نمود و اذعان داشت که SELF می تواند به خاطر تحمل بازداشت غیر قانونی از 

شهروندان بازداشت کننده درخواست جبران خسارت نماید. 
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تسلط بر قوانین،  مرتکب رفتاری خالف قانون شده و در نتیجه ی آن خسارتی مادی یا معنوی به زیان دیده 
جهل به قانون  ظاهرًا   ! آیا جهل او می تواند موجبات رفع مسئولیت وی را فراهم سازد؟  وارد شود،  
دعوی  از  دفاع  برطرف کننده ی مسئولیت مدنی شهروندان باشد و ایشان نمی توانند جهت  نمی تواند 
جبران خسارت به جهل خود استناد نمایند؛ زیرا اگر مبنای مسئولیت مدنی شهروندان قاعده ی الضرر 
باشد1،  جهل شهروندان باز هم بی تأثیر است زیرا در روایت زراره قید عالمًا وجود نداشته و شامل فرض 

ایراد خسارت و ایجاد ضرر به گونه ای عالمانه یا جاهالنه می شود. 
به موجب تئوری تقصیر2 نیز نمی توان برای شهروندان مداخله گر مصو نیت از جبران خسارت های 
مالی در نظر گرفت،  چرا که جهل به قانون از سوی ایشان نوعی تقصیر بوده و در صورت عدم گذراندن 
دوره های آموزشی شهروندان باید از هرگونه مداخله انتظامی پرهیز نمایند. قانون گذار در تبصره ی ماده 
است:  کرده  اعالم  و  َاعم از بی احتیاطی و بی مباالتی دانسته  را  تقصیر  اسالمی  قانون مجازات   145
»مسامحه، غفلت،  عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها،  حسب مورد، از مصادیق 
بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب می شود«. بی مهارتی به دو شکل مادی یا معنوی بوده و نوع معنوی 
آن با جهل مترادف است. به این ترتیب اگر شهروندی مهارت و دانش کافی جهت مداخله ی انتظامی 
نداشته باشد،  باید از هرگونه مداخله پرهیز وگرنه مقصر بوده و الزم است به جبران خسارت ها اقدام کند. 
همچنین جهل و فقداِن مهارِت شهروندان،  قاطع رابطه ی سببیت بین عمل وی و خسارت ها نخواهد 
گاهی تمام افراد نسبت به قوانین بوده و مقنن فرض می کند که افراد همگی عالم  بود، چرا که اصل بر آ
به قوانین هستند. شهروندان نیز مستثنی از این قاعده نبوده مگر »اینکه تحصیل علم عادتًا برای وی 
ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعًا عذر به شمار رود«3. البته همانطور که بیان شد مداخله ی انتظامی 
شهروندان در این حالت نیز تقصیر بوده و باعث مسئولیت ایشان خواهد شد،  چرا که در صورت فقدان 
با هر مبنایی اعم از  ترتیب  این  به  پرهیز کنند.  انتظامی  از مداخله ی  باید  مهارت های کافی شهروندان 
قاعده ی الضرر،  تئوری تقصیر و نظریه ی سببیت،  علم و جهل شهروندان در اصل مسئولیت های مدنی 

ایشان تأثیرگذار نخواهد بود. 
1. قاعده ال ضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسالم 
مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسالم نفی شده است. این قاعده به »الضرر و الضرار فی االسالم« یا »ال ضرر و 

ال ضرار علی مؤمن« تعبیر شده است. 
2. به موجب این نظریه شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و یا خطایی شده باشد. در واقع زیان دیده 
زمانی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید که عامل زیان،  مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر 

عامل زیان است. 
3. ماده 155 قانون مجازات اسالمی
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 علی رغم این موضوع باید به این نکته توجه داشت که علم و جهل شهروندان نسبت به قانون می تواند 
آثار متفاوتی در کیفیت مسئولیت های مدنی داشته باشد. در واقع ظالمانه به نظر می رسد اگر آثار و نتایج 

مسئولیت های مدنی شهروندان عالم وجاهل به حکم با هم برابر باشد. به طور مثال اگر شهروندی که 
گاهی کامل نداشته و ِاقدام به نگهداری متهم پس از بازداشت و بازجویی غیر اصولی  نسبت به قوانین آ
از او کند و باعث آسیبهای روحی و جسمی به متهم شود با شهروندی که قباًل افسر بلند پایه ی نیروی 
انتظامی بوده و اقدام به چنین کارهایی کرده مقایسه کنیم متوجه می شویم که شهروند عالمی که عامل 
زیان است در مقابل شهروند جاهل مرتکب تقصیر عمدی سنگین شده و عدالت کیفری ایجاب می نماید 

که میزان مسئولیت مدنی این دو یکسان نباشد. 
از حیث قانونی میزان و کیفیت مسئولیت مدنی شهروندان عالم و جاهل متفاوت است؛ به طور مثال 
هر گاه زیان پیش آمده ناشی از جهل ضابط باشد، دادگاه می تواند وفق بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت 
مدنی در میزان جبران خسارت تخفیف قائل شود1. مثاًلًً اگر شهروندی به علت کمبود اطالعات حقوقی 
به یک خودرو مشکوک شده و اشتباهًا جرم را مشهود تلقی می کند و در نهایت موجبات خسارات معنوی 
متصدی اتومبیل را فراهم سازد باید با استناد به این مقرره در میزان خسارت های پرداختی وی تخفیف 
داده  شود. از طرفی وی تنها نسبت به ضررهای قابل پیش بینی مسئولیت داشته و در صورت داشتن علم 
به قانون،  وی مسئول تمام آثار مستقیم و دور از انتظار خود نیز هست و دامنه ضمان او گسترده تر از تقصیر 

غیرعمد )جهل به قانون( است2. 
حال اگر دو شهروند موجبات خسارت را فراهم آورده و یکی جاهل به قانون و دیگری عالم به آن 
گاهانه ایجاد ضرر می کند. بنابراین اگر دو  باشد، می بایست اصل را بر مسئولیت شهروندی دانست که آ
شهروند به توقیف غیرقانونی شخصی اقدام نموده و بر اثر آن شخص بازداشت شده متحمل خسارت شود،  
باید پاسخگوی خسارت های حاصله  که می دانسته است توقیف آن ها غیرقانونی بوده  شهروند عالمی 
مجازات  نظریه امکان انتساب و همچنین وحدت مالک ماده 535 قانون  که با توجه به  باشد؛ چرا 
گاه رابطه سببیت بین عمل وی و ضرر حادث شده و  اسالمی3،  با وجود عنصر روانی عمد در شهروند آ

1. به موجب ماده 4 قانون مسئولیت مدنی: »دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد: 1. ]...[؛ 2. هر 
گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفًاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده 

زیان شود«. 
2. مراجعه شود به )الزام های خارج از قرارداد )مسئولیت مدنی(، کاتوزیان، ج1، ص376(. 

3. به موجب این مقرره: »هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی 
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تقصیر شهروند جاهل را قطع کرده است. لذا می بایست شهروند عالم را مسئول جبران ضرر دانست. 
نتایج

استفاده از عوامل قهرآمیز دولتی از متداول ترین شیوه های برقراری امنیت عمومی محسوب می شود. 
این عوامل جوابگوی  از  استفاده ی صرف  نمود که  ثابت  زمان  این شیوه،  گذر  نسبی  علی رغم موفقیت 
خواسته های انضباطی و انتظامی نبوده و الزم است شهروندان به طور عینی در تأمین این مهم مشارکت 
گردیدکه  مطرح  شهروندان  انتظامی  فعالیت های  توجیه  برای  متعددی  مبانی  راستا  این  در  شوند.  داده 
عمده ترین آن فریضه ی واجب امر به معروف و نهی از منکر است. در واقع قانون گذار با تمسک به این 
به جرم نمود.  به شهروندان جهت واکنش  انتظامی  به تفویض برخی اختیارات  اقدام  فریضه ی واجب 
البته مشارکت فیزیکی شهروندان جنبه ی الزامی نداشته و قانون گذار صرفًاًً اجازه ی چنین مشارکتی را 

به شهروندان داده است. 
اعطای این اختیار به عنوان یکی از عوامل موجه ی جرم هرگونه مسئولیت  کیفری و مدنی شهروندان 
و  جرم  صحنه ی  حفظ  جهت  انتظامی  مداخله ی  به  اقدام  که  عادی  افراد  واقع  در  می کند.  سلب  را 
بازداشت متهم می کنند در پناه این عوامل مصون از هرگونه تعقیب کیفری و مدنی هستند. البته این مصو 
نیت منوط به آن است که شهروندان با رعایت تمامی ضوابط و بایسته های مربوط به مداخله اقدام به 
همکاری انتظامی کرده و از هرگونه اشتباه و جهل مبری باشند،  در غیر این صورت ممکن است دچار 
انواع مسئولیت ها گردند. به همین دلیل الزم است شهروندان با دقت فراوان و رعایت احتیاط الزم به 

انجام این فعالیت ها اقدام نمایند. 

پیشنهادها
به نظر می رسد برای توسعه و ارتقای کمی و کیفی مشارکت های شهروندان با مراجع انتظامی، الزم است 

راه کارهای ذیل مدنظر سیاست گذاران نظام کیفری قرار گیرد:
از آنجا که َامر به معروف و نهی از منکر برای عموم مردم واجب کفایی بوده، مطلوب است در - 1

غیاب ضابطین مشارکت انتظامی شهروندان جنبه ی الزام بگیرد؛ چنانکه در نظامهای حقوقی چون 
فرانسه شهروندان مکلف به این مشارکت ها هستند. 

دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه 
یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در 
این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت 

شرکت در جرم محسوب می شود«. 

مسئولیت های حاصل از مشارکِت ِانتظامی شهروندان در...
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از آنجا که مداخله انتظامی شهروندان به علت تعارض با حقوق و آزادی های فردی باید با رعایت - 2
استانداردهای حقوق داخلی و بین المللی صورت گیرد، ضروری است بایسته ها و الزامات متعلق به این 

مشارکت صریحًا پیش بینی شده و برای عدم رعایت آن ضمانت اجرای کیفری و مدنی لحاظ گردد. 
انتظامی - 3 مداخله ی  به  اقدام  عمومی  نظم  ارتقای  و  حفظ  راستای  در  شهروندان  که  آنجا  از 

می کنند، الزم است صندوق های اتخاذ شده برای جبران خسارت،  تمام ظرفیت خود را برای رفع 
یانهای حاصل از این مشارکت ها به کار بگیرند؛ در غیر این صورت شهروندان دیگر تمایلی به  ز

انجام این همکاری ها نخواهند داشت. 
فعالیت های - 4 انجام  حین  در  شهروندان  به  شده  وارد  خسارت های  می رسد  نظر  به  مطلوب 

انتظامی نیز توسط متهمین و یا صندوق های جبران خسارت تأمین گردد. 



607

فهرست منابع

َاردبیلی،  محمد علی )1392(، حقوق جزای عمومی، ج اول،  چاپ سی و دوم،  تهران،  نشر میزان. . 1
َانظاری،  محمد حسن )1389(، جرم مشهود در فقه امامیه و حقوق ایران )با نگاهی به حقوق کیفری فرانسه . 2

و انگلستان(، استاد راهنما: محمد حسن حایری،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. 
بیات،  ابوالفضل )1394(، راه بهشت )جلددوم( زندگی به سبک قرآن، چاپ اول،  دفتر مطالعات و پژوه . 3

شهای مرکز رسیدگی به امور مساجد. 
پرویزی فرد،  آیت اله )1391(، سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان،  چاپ اول،  تهران،  انتشارات . 4

جنگل. 
انتشارات . 5 تهران،   اول،   پنجم، چاپ  آئین دادرسی کیفری، ج نخست، ویراست  بهروز )1394(،  جوانمرد،  

جنگل. 
خالقی،  علی )1395(، نکته ها در قانون آئین دادرسی کیفری،  چاپ ششم،  تهران،  شهر دانش. . 6
خانلری المشیری، محمد )1391(، جرائم مشهود و غیر مشهود در حقوق کیفری ایران،  چاپ اول،  تهران،  . 7

انتشارات فکرسازان. 
خزانی،  منوچهر )1377(، فرایند کیفری )مجموعه مقاالت(، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت . 8

متهم و آثار آن،  چاپ اول،  انتشارات گنج دانش
دادمرزی،  سیدمهدی )1391(، فقه استداللی )ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعة(، نوبت بیست و یکم،  . 9

قم،  انتشارات طه. 
ره پیک، حسن )1388(، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها،  چاپ چهارم،  تهران،  انتشارات خرسندی. . 10
شامبیاتی،  هوشنگ )1388(، حقوق جزای عمومی، ج اول،  چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات مجد. . 11
شامبیاتی،  هوشنگ )1388(، حقوق جزای عمومی، ج2،  چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات مجد. . 12

مسئولیت های حاصل از مشارکِت ِانتظامی شهروندان در...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د6082

جل

انتشارات . 13 تهران،   اول،   پلیس، چاپ  صفری کاکرودی، عابدین )1395(، موانع مسئولیت کیفری مأموران 
میزان

عوده،  عبدالقادر )1373(، حقوق جزای اسالمی،  ترجمه ناصر قربا نیا،  سید مهدی منصوری و نعمت الله . 14
الفت،  چاپ اول، ج2،  نشر میزان. 

گلدوست جویباری، زینب باقری نژاد،  1392، مسئولیت کیفری،  مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین . 15
دادرسی کیفری،  فصلنامه پژوهش حقوق کیفری،  سال دوم،  شماره پنجم،  صص 73. 92. 

پژوهش . 16 انگلستان،  مجله  و  ایران  در حقوق  بهزاد جهانی )1395(، دستگیری شهروندی  و  نسرین  مهرا،  
حقوق کیفری،  دوره چهارم،  شماره14، صص 35. 58. 

مهرا،  نسرین و حجت سبزواری نژاد )1390(، ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان،  . 17
فصلنامه تحقیقات حقوقی،  ویژه نامه 5، صص 129. 168. 

نوربها، رضا )1388(، زمینه ی حقوق جزای عمومی،  چاپ بیست و دوم،  تهران،  نشر دادآفرین. . 18
وروایی، اکبر )1386(، رویکرد جامعه محوری پلیس، فصلنامه امنیت،  شماره 3، صص 117. 146. . 19

Murphy, peter and Stockdale Eric, )22 ed( )2011(. Blackstone s criminal practice 2012, Oxford: ox-
 ford university press. Spencer, J. R, )1992( , ”Citizens Arrest – at their Peril“, The Cambridge law
Journal, Volume 51, No. 3, pp. 405. 408
http:www.farsi. khamenei.ir،  treatise-content?id=90
http:www.library. tebyan. net،  fa،  Viewer،  Text،  73428،  56#254
http:www.wikifeqh.ir



شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 
زهرا واثق 

چکیده 
موضوع این مقاله،  شیوه های امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف 
و نهی از منکر فریضه ای بزرگ است از جمله فرایض دینی که در صورت اهتمام مردم 
و  می بندد  بر  رخت  جامعه  از  زشتی ها  از  بسیاری  شرعی،   وظیفه  این  به  مسئوالن  و 
آن  فریضه و گسترش  این  بر جامعه حاکم می شود. تحقق  انسانی  و  دینی  ارزش های 
است.  کارآمد  شیوه هایی  گرفتن  پیش  در  و  عملی  راه کارهای  ارائه  نیازمند  جامعه  در 
برای گسترش این فریضه دینی شناخت شیوه های آن و بررسی پیرامون آن ها ضروری 
گاهی از حقیقت واژه های  است. مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر در گرو آ
معروف و منکر است. کاربرد دو واژه معروف و منکر در قرآن مجید به ترتیب کارهای 
نیک و امور شناخته شده، و کارهای زشت و ناپسند و امور ناشناس تعریف شده است.
ابهام زدایی  تبیین و  شیوه های امر به معروف آسان سازی، آشکار سازی امور معروف،  
و حمایت  تشویق  معروف،   اهل  با  مناسب  تعامل  است. شیوه های  تشبیه  و  تمثیل  و 
از منکر خطا پوشی،  تکرار و تدریج است. در  از اهل معروف است. شیوه های نهی 
با  است.  شده  بیان  تغافل  و  رازداری  امیدوارسازی،   منکر  اهل  با  برخورد  شیوه های 
کاربردی دست  و  راهبردی  نتایج  به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  شیوه های  بررسی 

خواهیم یافت که این نتایج را به طور خالصه بیان می کنیم: 
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معروف؛  ترویج  شیوه های  شناخت  منکر؛  و  معروف  مفاهیم  از  کامل تر  شناخت 
و  تربیت  ابزار  عنوان  به  فریضه  این  از  استفاده  منکر؛  با  برخورد  شیوه های  شناخت 
هدایت جامعه؛ برای دستیابی به مطالب مورد نیاز، با استفاده از روش کتابخانه ای،  به 

کتب تفسیری،  روایی و کتب پیرامون موضوع مورد نظر رجوع شده است. 

واژه های کلیدی
امر، نهی،  معروف،  منکر. 

مقدمه 
قرآن کریم رسالت پیامبران و اوصیاء را بشارت و انذار معرفی می کند و آیات قرآن در دو بخش عمده 
بشارت به بهشت و فالح و قرب الهی و انذار و هشدار نسبت به شقاوت و جهنم و دوری از خدا استوار 
است. این یعنی قرآن از دو ابزار بشارت و انذار بیشترین استفاده را در مسیر تحقق معروف ها و امحای 

منکرات کرده است. 
امر به معروف و نهی از منکر از جمله فرایض دینی و از ضروریات اسالم است که جامعه دینی را پر 
نشاط می سازد. این فریضه دینی در هر زمان شرایط و اقتضاءئات خاص خود را دارد و به تناسب زمان 

و مکان، روش ها و مصادیق آن گوناگون می شود. 
هدف امر به معروف و نهی از منکر اصالح مفاسد و جلوگیری از رواج بدعت ها است. برای رسیدن 
به این هدف، در هر زمان و مکانی و تحت شرایط مختلف راه های عمل به این فریضه هم تغییر می کند. 
نیز واجب  برای وضو  آب  تهیه  و  نماز  برای  مانند وضو  فریضه ای  هر  مقدمات  که  است  مشخص 
است. اگر تحقق امر به معروف و نهی از منکر و گسترش آن در جامعه واجب است،  پیش نیازها و پیش 
زمینه های آن نیز واجب است؛ چرا که معروف بذری پاکیزه است که برای رشد و به ثمر رسیدن آن نیازمند 
زمینه های آماده و شرایطی مناسب است و بی گمان اگر کس بی آن که زمینه سازی کند و شرایطی مناسب 
فراهم آورد به معروف امر کند، به این می ماند که بذر قیمتی خود را در شوره زاری بریزد که هیچ سودی 

نخواهد داشت. 
این مقاله در واقع گزارشی است که محقق از یافته های علمی و نتایج اقدامات پژوهش خود برای 

استفاده دیگر پژوهش گران، متخصصان و عالقه مندان ارائه می کند. 
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مجموعه حاضر در پنج بخش قابل پی گیری است. 
در مبحث اول مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار گرفته است. 

مبحث دوم که خود به تفکیک در چهار قسمت قابل بررسی است،  در قست اول آن شیوه های امر 
به معروف بیان شده است. 

قسمت دوم آن شیوه های تعامل مناسب با اهل معروف را بازگو می کند. 
در قسمت سوم به شیوه های نهی از منکر پرداخته شده است و در قسمت چهارم شیوه های برخورد 

با اهل منکر مورد بررسی قرار گرفته است. 
باشد که این روشنگری ولو اندک،  در برافروختن شوق و عطش تشنه کامان امر به معروف و نهی از 

منکر مدد رسانده و آنان را در انجام این فریضه بزرگ الهی مصمم تر نماید. ان شاء الله 
فرضیه 

اگر چه امر به معروف و نهی از منکر حیاتی و فریضه ای بزرگ است اما آن گونه نیست که بدون هیچ 
تالشی به کمال خود رسد و حق آن ادا شود، بلکه اجرای درست و موفق آن نیازمند ارائه راه کارهای عملی 

و در پیش گرفتن شیوه هایی کارآمد است. 

سؤال های پژوهش 
الف( شیوه های امر به معروف چیست؟ 

ب( شیوه های نهی از منکر چیست؟ 
ج( مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر به چه نحوی است؟ 

د( شیوه های تعامل با اهل معروف چگونه تبیین می شود؟ 
هـ( شیوه های برخورد با اهل منکر چیست؟ 

مفهوم شناسی 
الف( امر: امر دو گونه است: مصدر و اسم مصدر. امر مصدری امری قولی و به معنای دستور،  فرمان 
و طلب ایجاد شیء و جمع آن »اوامر« است. امر مصدری امری فعلی و به معنای کار،  حادثه و شأن و 

جمع آن »امور« است. 
شایان ذکر است آنچه در عنوان این فریضه آمده است،  امر مصدری و به معنای دستور است. 

ب( نهی: نهی یا به معنای منع و زجر قولی است و یا به معنای منع و زجر عملی. نهی در صورت اول 

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 
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امری عدمی و به معنای بازداشتن دیگران از ارتکاب رفتار ناپسند است و در صورت دوم امری وجودی 
و به معنای جلوگیری نفس از انجام فعل است. آنچه در عنوان این فرضیه آمده است نهی به معنای اول 

است. )المفردات فی غریب القرآن،  ج1. 3، صص 403-200( 
ج( معروف:معروف در لغت به معنای هر عملی است که شایستگی آن در دین یا خرد آدمی محرز 

گشته و به نیکی شناخته شده است. 
د( منکر: منکر به معنای عملی است که در نگاه شرع و عقل سالم به نیکی شناخته نشده است. 
بنابراین هر عملی که عقل سالم به زشتی آن حکم کند منکر شناخته می شود و اگر خرد آدمی در این باره 
ساکت باشد ولی در شریعت امری ناپسند محسوب گردد آن نیز از مصادیق منکر خواهد بود. )المفردات 
فی غریب القرآن،  ج 2. 3، صص 586. 397(. در تفسیر آیه 104 سوره ال عمران »معروف« به معنای 
شناخته شده )از ماده عرف( و »منکر« به معنای ناشناس )از ماده انکار( است و به این ترتیب کارهای 
نیک،  اموری شناخته شده و کارهای زشت و ناپسند،  اموری ناشناس معرفی شده اند. چه اینکه فطرت 

پاک انسانی با دسته اول آشنا و با دسته دوم ناآشنا است. )تفسیر نمونه،  ج3،  ص49(. 

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 
امر به معروف و نهی از منکر در هر زمان، شرایط و اقتضاءئات خاص خود را دارد و به تناسب زمان 
از  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  بررسی شیوه های  آن گوناگون می شود.  و مکان، روش ها و مصادیق 
جهات متعدد ضرورت دارد؛ از جمله اینکه مطالعه روش شناختی، راه دست یابی به شیوه های مناسب 
و تأثیرگذار را پیش روی ما قرار می دهد. بسیاری از ناکامی ها در اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
مربوط به استفاده از شیوه های نادرست است. از این رو در ادامه بحث درباره شیوه های اجرایی و مؤثر 

این فریضه بحث و گفتگو می کنیم. 
الزم به یادآوری است که این بحث به تفکیک در چهار قسمت قابل پی گیری است. 

1. شیوه های امر به معروف 
الف. آسان سازی 

تکالیف و امور معروف هر چند سازنده و تعالی بخش است توأم با نوعی زحمت و مشقت است و 
لذا بسته به موقعیت معروف،  تا آن جا که امکان دارد باید تکالیف را آسان برگزار کرد و برای اجرای امور 

معروف راهی آسان در پیش گرفت. 
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امام صادق A در این باره به معاویه بن عمار فرمود: 
افرادی  تکبیر کافی است،  چرا که در جماعت شما  را یک  تو  امامت کردی،  را  نماز  گاه  هر 

حاجتمند، ناتوان و سالمند شرکت دارند. )الکافی،  ج3،  ص310( 
ب. آشکار سازی امور معروف 

یا بینجامد که امری ناپسند است، اما اگر  چه بسا آشکار ساختن امور معروف گاه ممکن است به ر
آشکار سازی به منظور تشویق دیگران و احیاء امور معروف و در نتیجه گسترش فرهنگ امر به معروف 
باشد،  نه تنها ناروا نیست که امری شایسته و بایسته است. از این رو با آن که می توان نماز را در منزل و 
به دور از چشم دیگران ادا کرد،  توصیه شده است که مسلمانان آن را در مسجد و با جماعت بخوانند، 
همچنان که در آموزه های اسالمی آمده که صدقات واجب مانند خمس،  زکات و کفاره آشکارا پرداخت 

شود. )الکافی، ج4، ص 60( 
بنابراین اگر اهل فساد،  آشکارا به منکر دامن می زنند چرا اهل ایمان،  معروف را آشکارا انجام ندهند 
و اگر افراد بدرفتار با حضور خود در اماکن عمومی و تفرجگاه ها فضای آن را آلوده می کنند چرا مؤمنان 
به گسترش  این رهگذر  از  تا  نسازند  آشکار  را  اماکن خوبیهای خود  این  در  با حضور خود  رفتار  نیک 
ارزش های اسالمی کمک کنند و دیگران را به طور غیر مستقیم به معروف دعوت کنند. )فرهنگ روابط 

اجتماعی در آموزه های اسالمی، ج2، ص 171( 
ج. تبیین و ابهام زدایی 

از  معرفت  نقصان  از  ناشی  شبهات  و  جاهالنه  و  نادرست  تصورات  یا  اطالعات  کمبود  گاهی،   ناآ
عوامل اصلی خروج از جاده اعتدال و سقوط در مسیر انحراف است و از آنجا که انسان به طور فطری 
القای  با  فساد می کوشند  و  انحراف  طالبان  است،   واقعی  بختی  پی سعادت و خوش  در  و  حق جوی 
گاه،  رفع  مطالب نادرست و باطل مردم را در مسیر شقاوت قرار دهند. از این رو قدم اول آمران و ناهیان آ
نقصان های فکری و معرفتی مخاطبان و پاسخ به شبهات،  بیان حقایق و خروج مردم از ظلمت جهل به 
نور علم است؛ به گونه ای که مخاطبان در سایه بصیرت الزم، از گناه و عصیان به اطاعت و فرمان بری 

از تکالیف خداوند روی آورند. 
د. تمثیل و تشبیه 

شیوه  این  در  است.  مخاطبان  معرفت  افزایش  شیوه های  از  یکی  تشبیه  و  تمثیل  از  استفاده 
بودن  ارزش  ضد  و  ارزش  به  بردن  پی  و  مطالب  تر  ساده  ادراک  امکان  معقوالت،  محسوس سازی  با 

موضوعات گوناگون فراهم می آید. 

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 
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انسان ها با تشبیه و مثال، خوب و بد بودن را به راحتی لمس می کنند و امکان پذیرش حق بیشتر فراهم 
می آید با مثل به سهولت به فلسفه امر و نهی پی می برند و به سادگی نتایج گناه و عصیان یا اطاعت و 
فرمان پذیری برای آنان ملموس می شود. )امر به معروف و نهی از منکر در آینه قرآن کریم، صص 284. 

 )296
هـ. شخصیت دادن و القای کرامت 

به  دادن  و شخصیت  آمیز  احترام  برخورد  انسان ها،   تربیت  برای  کارآمد  و  مؤثر  روش های  از  یکی 
مخاطب است تا از نظر روحی و روانی تحت تأثیر واقع شود و انگیزش الزم برای ترک منکر یا انجام 
معروف در وی ایجاد و تقویت و تثبیت گردد، زیرا انسان همواره در پی آن است که دیگران برایش قدر 
و منزلت قائل باشند و او را عزیز بدارند. هنگامی که بشر احساس کند دیگران به او احترام می گذارند،  
زمینه الزم پذیرش در وجودش فراهم می آید و بستر قبول امر و نهی ها فراهم می آید و اگر مخاطب در 
چنین موقعیتی قرار داده شود تقاضای ترک حرام ها و انجام واجبات را می پذیرد. )امر به معروف و نهی 
از منکر در آینه قرآن کریم، ص 323( الزم به ذکر است که شیوه های برخورد با معروف بسیار است که 

در این مجال به برخی از آن ها اشاره شد. 

2. شیوه های تعامل مناسب با اهل معروف
الف. تشویق 

تشویق عاملی چند منظوره است که اگر جدی گرفته شود،  شاهد آثار و فواید سود بخش آن در جامعه 
خواهیم بود. زیرا تشویق به گونه ای است که از یک سو هم نوعی پاسداشت عمل نیک است و هم به 
طور غیر مستقیم نوعی اعالن انزجار از رفتارهای ناصواب است. از سوی دیگر هم نوعی تمجید است 
که بی گمان به تقویت اراده نیکوکاران می انجامد و هم نوعی مجازات است که خطاکاران به آن مجازات 

می شوند. این مطلب مضمون سخن امام علی A است که فرمود: 
با پاداش دادن به نیکوکاران،  بد کاران را برنجان. )نهج البالغه، حکمت 168، ص 1170( 

بنابراین نباید نقش تشویق را نادیده گرفت بلکه بایسته است همچون عاملی حمایتی،  تمامی افرادی 
که نسبت به زیردستان خود نوعی امر و نهی دارند به آن توجه کنند. 

ب. حمایت 
برخورد مناسب با آمران به معروف و ناهیان از منکر امری پسندیده است؛ زیرا این امر طبیعی است 
که به آنان به صورت های مختلفی اعتراض می شود. برخی با چهره ای متفکرانه و روشنفکرانه و با دم زدن 
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از آزادی،  امر و نهی آمران به معروف و ناهیان از منکر را مخالف آزادی می دانند و می گویند: انسان ها 
آزادند و عقیده هر کس برای وی محترم است و امر و نهی دیگران نوعی دخالت در زندگی آنان و محدود 

ساختن آزادی آنان است. 
این جاست که وظیفه ملی و اسالمی ایجاب می کند که همه به حمایت از آمران و ناهیان دل سوز قیام 
کنند و آنان را در انجام این رسالت که رسالت پیامبران است یاری دهند. )فرهنگ روابط اجتماعی در 

آموزه های اسالمی، ج2، صص 174. 175( 

3. شیوه های نهی از منکر 
الف. خطا پوشی 

هر چند منکرات اموری زشت و نهی از آن امری بایسته است باید مراقب بود در فرایند نهی از منکر 
زشتیها آشکار نگردد؛ چرا که افشای بدی ها نوعی اشاعه فحشاست و این خود منکری دیگر است. 

ب. بستن چشمه فساد 
یکی از شیوه های درست در برخورد با منکر بستن چشمه فساد و تباهی هاست؛ زیرا گاه می توان 
با تدبیری کوچک و کم هزینه از منکراتی بزرگ و گسترش آن در جامعه پیش گیری کرد و زمینه سوء 

استفاده اهل منکر را از میان برداشت. 
در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز برای اصالح دولت ها باید دولتمردان اصالح شوند و برای اصالح 

نسل نو باید خانواده  ها اصالح شوند. 
بنابراین برای پیش گیری از منکرات در جامعه الزم است به جای مبارزه با معلول ها با علت ها مبارزه 

شود که ضریب موفقیت باالتری دارد. 
ج. به کار گیری روش منطقی 

در نهی از منکر نباید تنها به نکوهش از منکر و نهی از آن بسنده شود، بلکه الزم است ابتدا راهی 
درست و منطقی ارائه گردد تا مردم با پیمودن راه درست و رو آوردن به این راه کارها از رو آوردن به امور 
به جلو  نگردد،  راهی  ارائه  از منکر راهی درست  نهی  انجام فریضه  اگر در  بی گمان  زنند.  منکر سرباز 

نمی رود و جز به سرگردانی مردم نمی انجامد. 
اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید که همین شیوه در متن آیات مربوط به فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر نیز نهفته است؛ زیرا تقدیم دعوت به خیر در برخی آیات و تقدیم امر به معروف بر نهی از منکر 
در دیگر آیات این فریضه خود حاکی از این راه کار منطقی است. این ساختار جنبه روانی نیز دارد و آن 

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 
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این که: 
وقتی مردم چهره زیبای معروف را دیدند در روحشان اثر می کند و به خود می گویند: وقتی 
این راه هست چرا ما بیراهه برویم؟ این همانند آن است که به کسانی که در ظلمات قرار دارند 
بگویند از این تاریکی بیرون بیایید، چرا در این ظلمات دست و پا می زنید؟ اگر شما در جایی 
چراغی در افروخته، فضا را روشن کنید می توانید بگویید از این تاریکی به این روشنی درآیید، 

اگر این گونه نباشد سخن شما تأثیر ندارد ]...[. )ر. ک: میراث ماندگار،  ص 169( 
بنابراین اگر در جامعه از بیماری خانمان سوز اعتیاد نهی می شود الزم است راه ترک آن مانند دارو و 
بیمارستان رایگان نیز فراهم گردد. اگر جوانان از برقراری ارتباط نامشروع باز داشته می شوند باید وسیله 

ازدواج آسان برای آنان فراهم آید. 
د. به کارگیری تدریج 

گاه منکرات و عادت های زشت آنچنان با وجود مردم عجین می گردد و در جامعه ریشه می دواند که 
نمی توان با نهی از منکر سطحی و کوتاه مدت مردم را از آن بازداشت و جامعه را پاک ساخت. این جاست 
یانبار شیوع منکر در جامعه را گوشزد  که به برنامه ای دراز مدت نیاز است تا بتوان با تدریج و تأنی آثار ز
کرد و یا با برنامه ریزی درست و خردمندانه به سوی ریشه کنی عادت های زشت از جامعه پیش رفت. 

)فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسالمی، ج2، ص177(. 
همان گونه که شیطان،  انسان را گام به گام به فساد و تباهی می کشاند،  اصالح و امر به معروف ما نیز 
باید گام به گام و تدریجی باشد. مسئله تدریج و حرکت گام به گام، یکی از اصول تربیتی به شمار می رود. 

هـ. تداوم و استمرار 
مقصود از تداوم و استمرار این است که اگر آمر و ناهی بداند که با یک مرتبه و یا حتی چند مرتبه 
تأثیری در مخاطب پدید نمی آید ولی چنانچه به شکل مستمر به وظیفه امر و نهی ادامه دهد، اثر خواهد 
گذاشت،  الزم است این شیوه استمرار و تداوم را به کار برد تا به هدف برسد. )امر به معروف و نهی از 

منکر،  ص98( 
و. تکرار 

چون برنامه اسالم تنها آموزش نیست، بلکه تربیت هم هست، لذا اوامر و نواهی باید تکرار شود. 
برای هر غفلت، یک تذکر الزم است. شما در نماز ده ها بار جمله »الله اکبر« را در رکوع و سجود و قیام 

تکرار می کنید. 
به  پیرامون امر  باید همچون غذای جسم تکرار شود. )ده درس  یاد خدا غذای روح است و 

معروف و نهی از منکر،  ص86( 
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در شیوه های برخورد با منکر موارد بسیاری وجود دارد که در این بحث به برخی از آن ها اشاره کردیم. 

4. شیوه های برخورد با اهل منکر 
الف. امیدوارسازی 

گاهی انسان دچار ناامیدی می شود و خود را غرق در گناه و سیه روی می پندارد و هیچ نور امیدی 
این رو سرنوشت محتوم خود را گناه و گناهکاری می داند.  از  برای اصالح در خود مشاهده نمی کند. 
نسبت به چنین کسانی باید به بازسازی روانی و کاشتن بذر امید اقدام کرد و این شیوه ای قرآنی است،  
قرآن گاهی برای بازگشت از گناه،  توبه را مطرح می کند و آدمی را به عفو الهی متوجه می سازد و زمانی 
با گشودن روزنه امید و پنجره های شفاعت و ارتباط با پیامبر رحمت این موضوع را پی می گیرد. )امر به 

معروف و نهی از منکر در آینه قرآن کریم، ص 311(. 
ب. یادآوری خوبی ها 

یکی از شیوه های کارآمد در برخورد با اهل منکر یادآوری کرامتها و خوبی های انسان است؛ زیرا 
اگر چهره واقعی او به وی نمایان ده شود و بداند که او برترین موجودات عالم آفرینش است )اسراء: 70( 
و تنها آفریده ای است که معمار هستی او را از روح خود برخوردار ساخته )حجر: 29( و در آفرینش او 
به خود تبریک گفته است،  )مؤمنون: 14( کمتر گرد گناه می گردد و دامن خود را به آن آلوده می سازد. از 
این رو باید به مخاطب فهماند،  او نه برای دنیا و برخورداری از زندگی حیوانی که برای بقا و برخورداری 
از زندگی معنوی آفریده شده است و باید از او پرسید: او که می تواند با بروز دادن خوبی های خود گام بر 
بال فرشتگان نهد و تا آن جا که در وهم نگنجد،  پیش رود چرا با روی آوردن به زشتیها و دامن زدن به 
منکرات خود را از دستیابی به مقام های عالی انسانی محروم کند و از عالم حیوانی سردرآورد؟ این مطلب 

را با توصیه ای از امام علی A پایان می دهیم که فرمود: 
»برای شما جز بهشت بهایی نیست پس آن را جز با بهشت معامله نکنید«. )نهج البالغه، حکمت 

445، ص 1295( 
ج. رازداری 

خطاکارانی که به منکر دامن می زنند متفاوتند. برخی آن چنان وقاحت را از حد بیرون و پرده دری 
می کنند که نه برای خود و نه برای اجتماع هیچ احترامی نگه نمی دارند، اما برخی هر چند خطاکارند تا 

حدودی حیا پیشه می کنند و راضی به حرمت شکنی آشکار نمی گردند. 
بدیهی است وظیفه افراد در امر و نهی آنان متفاوت است. گروه نخست که حرمت شکنی را اشکار 

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 
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می کنند و از آن هیچ ابایی ندارند، الزم است به هر صورت ممکن آنان را از ادامه کار بازداشت ولی در 
برخورد با گروه دوم الزم است به طور پنهانی امر و نهی شوند؛ چرا که امر و نهی پنهانی هم مؤثرتر است 

و هم موجب حفظ آبروی آنان می شود. 
د. تغافل 

یانبار است تغافل و نادیده انگاری نسبت به لغزش های دیگران امری  هر چند غفلت امری ناپسند و ز
پسندیده و سودمند است؛ زیرا تغافل که به معنای عدم واکنش شتابزده در برابر رفتار نادرست دیگر برادر 
ایمانی است، اگر در تعامل با آنان جایگزین واکنش عجوالنه شود عاملی مؤثر در بهبود روابط به شمار 

می آید. )فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسالمی، ج2، ص 183(. 

نتیجه گیری
در این مقاله حقایقی چند از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر روشن شد،  شاید که تشنگان 

جام معارف وسیع امر به معروف و نهی از منکر را به مطالعه و تفکر در آن دل گرمتر و شیفته تر نماید. 
روشن شد که امر به معروف و نهی از منکر به طور مستقیم با دین و دنیا و آبروی افراد در ارتباط 
است و لذا از حساسیت ویژه ای برخوردار است. همان گونه که رها کردن این واجب الهی، هالکت بار 
و خطر آفرین است، اجرای آن نیز بدون رعایت حدود و توجه به شرایط و مراتب و روحیات و ظرفیت 

افراد،  زیان بار خواهد بود. 
بررسی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر از جهات متعدد ضرورت دارد؛ از جمله اینکه مطالعه 

روش شناختی، راه دست یابی به شیوه های مناسب و تأثیرگذار را پیش روی ما قرار می دهد. 
گاه سازی مخاطبان نسبت به معروف ها و منکر  اولین قدم برای ارائه امر و نهی های مؤثر و کارآمد،  آ
هاست، به گونه ای که خود از مسیر خطا بازگردند و به راه صالح و نیکی ها روی آورند. این قدم می تواند 
با تحلیل و ارائه دالیل؛ آسان سازی، آشکار سازی امور معروف،  ابهام زدایی،  تمثیل و با شخصیت دادن 

و القای کرامت برداشته شود. 
همچنین ابزار متعددی در برخورد با اهل منکر و تارکان معروف وجود دارد. از آن جمله می توان با 
خطاپوشی و بستن جشمه فساد اشخاص را به انجام یا ترک اموری وادار کرد و روش منطقی و درست 

ارائه داد تا مردم با پیمودن راه درست و رو آوردن به این راه کارها از روآوردن به امور منکر سر باز زنند. 
در تعامل با اهل معروف باید به تشویق و حمایت اهل معروف پرداخت چرا که اهل معروف در فرایند 

این فریضه به عنوان رکن محسوب می گردند و در آموزه های اسالمی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. 
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در برخورد با اهل منکر باید به آنان شخصیت داد تا گذشته خود را فراموش کنند و به آینده امیدوار 
باشند و هم عفو و گذشت خداوند کریم را به آن ها گوشزد کرد و با یادآوری خوبیها و نعمت هایی که 
خدا به آنان داده است آن ها را به سوی معروف ها دعوت کنیم و در مقابل اهل منکر رازداری و تغافل را 

فراموش نکنیم. 
گاهی و بینشی که در اصالح کردار و رفتارمان و  امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره یابی از هر آ

در راستای وظایف عبادی مان مؤثر باشد، عنایت فرماید. 

پیشنهادها: 
1. محوریت بحث های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان واجب الهی چرا 
که در طول تاریخ این دو قانون زندگی ساز اسالم،  گرفتار سکوت و ابهام و انزوا و فراموشی و بی مهری 

واقع شده است. 
2. قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر به عنوان ضامن اجرای دیگر قوانین فردی و اجتماعی و 
در همین راستا به تدریس،  تحقیق و تبلیغ آن در جامعه پرداخته شود تا کار سلطه کفار و نفوذمنافقان و 

لغزش جاهالن را دشوار سازد. 
3. شناخت روش ها به تناسب شرایط زمان و مکان، چرا که برداشت ناقص و یک جانبه و عدم 
آموزش دست اندرکاران و کم توجهی به مراحل و مراتب زمینه مظلومیت مضاعف این فریضه دینی را 

فراهم آورده است. 
4. ضرورت بهره گیری از طرح و برنامه در اجرای امر به معروف و مقابله با منکرات. 

5. در نظر گرفتن اولویت ها در اجرای این فریضه الهی. 
فرهنگی،  اقتصادی،   مختلف  زمینه های  در  خارجی  و  داخلی  دشمنان  توطئه های  به  بصیرت   .6

سیاسی و نظامی. 
7. مقابله با تهاجم فرهنگی چرا که تهاجم فرهنگی ناشی از ضعف فرهنگی جامعه مسلمانان است و 
به تعبیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در تهاجم فرهنگی دشمنان،  ایمان مردم را هدف قرار داده اند. 

8. حفظ آمادگی برای پاسخ گویی به شبهات اعتقادی و اخالقی. 
9. ایجاد تشکل های اسالمی و کار گروهی که با ارزش های اسالمی تناسب داشته باشد. 

10. تقویت روحیه شهادت طلبی برای احیاء دین،  چرا که یکی از ابزارهای مهم در عرصه امر به 
معروف و نهی از منکر این است که فرد خود را برای شهادت در راه احیاء ارزش های دینی آماده سازد و 

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 
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کسی که روحیه شهادت طلبی داشته باشد در ایفای این وظیفه الهی موفق است و در زندگی فردی نیز 
مرتکب حرام های الهی نمی شود. 

11. تقویت نهادهای احیاگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه. 
12. اختصاص بودجه برای گسترش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه. به طور مثال اختصاص 
کمک های مالی برای فراهم کردن ازدواج آسان برای جوانان تا از برقراری ارتباط نامشروع در جامعه 
جلوگیری شود. یا مواردی دیگر از قبیل اشتغال زایی،  درمان اعتیاد بیماران کم درآمد و جلوگیری از رشوه 

در ادارات با دادن حقوق مکفی و... 
13. برای شناساندن معروف ها و منکر ها در جامعه به ویژه به جوانان و نوجوانان عزیز این مرز و بوم 
باید از همه امکانات رسانه ای و سازمانی در گسترش این فریضه بهره برد و در پرتو این فریضه به هدایت 
جامعه و تحول و رشد اندیشه و باال بردن سطح افکار انسان ها بپردازیم. سرمایه گذاری در این بخش هر 
چند از نوع پروژ ه های بلند مدت است، اما دستاوردهای کالنی را در پی خواهد داشت به طوری که ملت 

و مملکت را به سعادت دنیوی و اخروی سوق خواهد داد. 
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پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
قدمعلی عمادی1؛ سید جالل حسینی2؛ مجتبی نوروزی3؛  سید حسن موسوی4

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو فریضه الهی دارای جایگاه و اهمیت 
ویژگی  به عنوان مهم ترین  آن  از  قرآن  در  که  آنجا  تا  است  روایات  و  درآیات  ویژه ای 
بهترین امت و در روایات، تنها راه اقامه واجبات یادشده است. نداشتن آشنایی کافی 
نتیجه عدم  در  و  آن  راه  بر سر  و چالش های موجود  آسیب ها  با  نهی کنندگان  و  امر 
یا کم رنگ  به ترک  از جمله ی عوامل مهمی است که منجر  با آن ها  برخورد مناسب 
شدن این حقوق واجب الهی گشته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی درصدد 
شناسایی و تحلیل آسیب ها و چالش های موجود بر سر راه فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر است. نسنجیدگی، عدم رعایت مراتب امر و نهی، اعمال سلیقه  های ناموجه، 
بی توجهی به دستورهای دینی، بی توجهی به زمان و مکان و بی تو جهی به شیوه های 
اجرایی موفق، از جمله علل فردی شکست در امر به معروف و نهی از منکر به حساب 
می آید و مخالفت گناهکاران با امر و نهی کنندگان و ترک همکاری حکومت و مردم با 
آنان نیز از جمله علل اجتماعی این شکست به شمار می آید.شناسایی دقیق و به  موقع 
این آسیب ها و چالش ها و برخورد متناسب و مؤثر با آن از یک طرف و ایجاد تشکیالت 

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسالمی رضوی
2. دانشجوی دکتری رشته معارف اسالمی دانشگاه تهران

Mojtabanoruzi@gmail.com ،3. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
musavi6371@gmail.com ،4. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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خاص برای سازمان دهی این دو فریضه در جامعه و تربیت احیاگران معروف و هم 
چنین اجرای طرح های عملی برای اقامه ی معروف و از بین بردن منکرات می تواند 

زمینه را برای فراگیر شدن این دو اصل عملی فراهم نماید.

واژگان کلیدی: 
علل  آسیب ها،  موانع،  پیامدها،  دینی،  نهی  و  امر  منکر،  از  نهی  معروف،  به  امر 

شکست در امر و نهی دینی.

1. مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر دو وظیفه بزرگ برای هر مسلمان است. واداشتن به امر پسندیده و 
بازداشتن از امر ناپسند ضامن بقای سالمت جامعه اسالمی است. این بیش و کم همان مفهومی است 
که در فرهنگ امروز بشر مخصوصًا آنجا که به مبارزه با مفاسد اجتماعی ناشی از روابط قدرت مربوط 
به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  دامنه  گسترش  است.  شده  شناخته  اجتماعی  نقد  عنوان  با  می شود 
همه ساختارها و نهاد های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حتی مشروط شدن برخورداری 
نگاهی  با  آشکار می سازد.  را  آن  پیرامون  آن، ضرورت بحث  کامل  به رعایت  و عدل  از حق  حکومت 
گذرا به سرگذشت بشر دریافت می گردد که امر به معروف و نهی از منکر از پیشینه ای به قدمت انسان 
برخوردار است. نخستین انسان، دعوت کننده به نیکی بود و پس از وی پیام آوران وحی و پیروان مؤمن 
ایشان در انجام این وظیفه مهم تالش کردند. این مسئله در اسالم از همان روزهای اول بعثت در مکه 
مورد توجه ÷÷ بود که در نتیجه کوشش های خستگی ناپذیر پیامبر اکرم9 و مسلمانان در مدینه جامعه ای 
نیرومند که نمونه کامل حاکمیت ارزش های الهی بود تشکیل شد. ارزش و اهمیتی که مکتب مقدس 
اسالم به امر به معروف و نهی از منکر داده است و انسان ها را مسئول یکدیگر و نیز مسئول دین خویش 
دانسته  است در دیگر ادیان و مکتب ها یا وجود ندارد یا چنآنجایگاهی برای آن قائل نشده اند. این مسئله 
در بین احکام اسالمی نیز از جایگاه رفیع و بلند مرتبه ای برخوردار بوده و مورد توجه و عنایت ویژه حق 

تعالی و پیشوایان دینی: است و عمل یا ترک آن دارای آثار و پیامدهای مهمی در جامعه به دنبال دارد.
عدم آشنایی کافی مردم با فرضیه امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه تعیین کننده آن در احکام و 
در نتیجه سستی در اجرای آن در جامعه، موجب گسترش منکرات و باعث کمرنگ شدن یا ترک ارزش ها 
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خواهد شد. گاه ممکن است در امر و نهی گناهکار طوری با او عمل شود که نه تنها امر و نهی در او 
مؤثر واقع نمی شود حتی ممکن است در انجام آن منکر گستاخ تر نیز شود. از چنین حالتی تحت عنوان 
شکست در انجام امر و نهی دینی یاد می شود. این شکست برخاسته از یکسری عوامل فردی است که 
از فرد امر و نهی کننده نشأت می گیرد و یکسری عوامل اجتماعی که از آن ناشی می شود؛ این نوشتار 
می کوشد با روش توصیفی تحلیلی علل فردی و اجتماعی این شکست را شناسایی نموده و آن ها را تبیین 
نماید تا به آشنایی بیشتر با احکام و شرایط عمل به این دو فرضیه مهم کمک نموده و زمینه را برای اجرای 

صحیح آن در جامعه فراهم سازد.

2. مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر
2-1- معنای لغوی

الف – امر: دارای دو معنی است:
آن  از  صفت  و  فعل  و  می شود  بسته  جمع  امور  صورت  به  معنا  این  در  چیز،  و  کار  معنای  به   -1
االمر(  فی  )وشاِورهم  همانند:  است  استعمال شده  معنی  همین  به  قرآن  از  آیاتی  در  نمی گردد.  مشتق 
آل عمران/59؛ در کارها با آنان مشورت کن، )إَلی اللِه ُتْرجُع االمور( بقره/210؛ همه  ی کارها به سوی 

خدا باز می گردد.
2- به معنای دستور و فرمان و برانگیختن به چیزی، اگر به این معنا باشد جمع آن اوامر است و 
فعل )َاَمَر یاُمُر( و صفت )آمر، مأمور( از آن مشتق می گردد و در آیاتی از قرآن به این معنا استعمال شده 
اللَه  )إنًّ  است.  داده  فرمان  به قسط  پروردگارم  بگو  اعراف/29؛  بالقسط(  َرّبی  َامَر  )ُقل  مانند:  است؛ 
یأُمُرُکم َاْن تَؤّدو ااَلَماَنات إلی أْهلَها( نساء/58؛ همانا خداوند به شما فرمان می دهد امانت ها را به اهل 

آن بازگردانید.
ب- نهی: نهی به معنای بازداشتن و منع کردن از چیزی است.

َة ِهی الَمأَوی( نازعات/40 و41؛ آن کسی  فَس َعِن الهَوی َفإنَّ الَجنَّ )وأّما َمْن خاَف َمقاَم َرّبِه َو نَهی النَّ
که از مقام پروردگارش بترسد و نفس خود را از هوی و هوس باز دارد، بهشت جایگاه اوست. )ِانَّ الّصالة 
َتنَهی َعِن الَفحَشاء َو الُمْنَکر( عنکبوت/45؛ همانا نماز انسان را از بدی ها و زشتی ها باز می دارد. تناهی 
از باب تفاعل به معنای نهی کردن یکدیگر است. )کانوا الیَتناهوَن َعْن ُمنَکٍر َفَعُلوه( مائده/79؛ همدیگر 

را از کار زشتی که انجام می دادند باز نمی داشتند.
ج- معروف: به معنای شناخت آمده و ریشه ی آن معرفت و عرفان است. راغب اصفهانی می گوید: 

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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َثره« )المفردات فی غریب القرآن – ص331( معرفت  ٍر اِلَ یء بَتفکر َو َتَدبُّ »المعرفُة َو الِعْرَفاُن ِادراُک الشَّ
و عرفان، شناخت چیزی است از روی تفکر و تدبر به واسطه ی اثرآن. درباره ی معروف نیز می گوید: 
ْرع ُحْسَنُه َو الُمْنَکُر َما ینکُر ِبِهَما« )همان(؛ هر کاری که خوبی آن  »ِاسم ِلُکلِّ فْعل یعَرُف بالَعْقِل َاِو الشَّ
به واسطه عقل یا شرع شناخته شود معروف نام دارد و منکر عبارت است از آنچه به واسطه ی عقل یا 
شرع مورد افکار و تقبیح قرار گیرد، مشابه همین تعریف در کتاب شرح تبصره عاّلمه حّلی نیز آمده است.

د- منکر: دانشمند و ادیب بزرگ میر شریف جرجانی در بیان معنای واژه منکر می نویسد:
ُه« )میرشریف جرجانی – التعریفات،  »َاْلُمْنَکُر َما لیَس فیه رَضاُه ِمْن َقْوٍل َو ِفْعٍل َو المعروُف ِضدُّ
معروف  و  نباشد  پروردگار  رضایت  مورد  که  فعلی  یا  سخن  از  است  عبارت  منکر  ص61(؛ 

نقطه ی مقابل آن است.
ُف  َتَتوقََّ َاْو  ِبُقبحه  حیَحُة  الصَّ الُعُقوُل  َتْحُکُم  ِفْعٍل  ُکلُّ  »الُمْنَکُر  گفته است:  نیز  اصفهانی  راغب 
ریَعُة« )المفردات فی غریب القرآن – ص  فی اْستْقَباِحه وإْستْحَسانِه الُعُقوُل َفَتْحُکُم بُقْبِحِه الشَّ
505( هر عملی را که عقل های صحیح و سالم )که گرد و غبار هواپرستی آن را نپوشانده باشد( 
به زشتی و قبح آن حکم نماید منکر نامیده می شود، یا اگر عقل نداند آن کار خوب است یا بد 

مردد بماند ولی شریعت بدی و ناپسند بودن آن را تائید نماید آن نیز منکر محسوب می شود.
بنابراین معروف آن است که خوبی آن به واسطه ی عقل یا شرع شناخته شده باشد و در دین شامل 
واجبات و مستحبات می گردد و منکر آن است که به خوبی شناخته شده نباشد و به زشتی و بدی معرفی 

شده باشد چه به واسطه ی عقل باشد یا شرع یا هر دو.

2-2. معنای اصطالحی
معنای ابتدایی و ساده ی امر به معروف و نهی از منکر همان امر کردن به نیکی ها و بازداشتن از بدی ها 
است، اما فقیه بزرگ، شهید ثانی آن را به شکل جامع تری تعریف کرده و می گوید: »َااَلْمُر بالمعروِف ُهَو 
وَضُة البهیة فی  هی َعِن الُمنکِر ُهَو الَمنُع الَمعاصی َقواًل َو فعاًل« )الَرّ الَحْمُل َعَلی الّطاَعة قواًل َو ِفْعاًل َو النَّ
شرح اللمعة الدمشقیة، ص135( امر به معروف، وادار کردن دیگران است به پیروی از اوامر پروردگار، به 

زبان باشد یا به عمل و نهی از منکر مانع شدن از انجام گناهان است، به زبان باشد یا به عمل.
َعِن  هی  النَّ َو  الُمْنجیة  الَمراِشِد  ِالی  ااِلْرَشاُد  ُهَو  بالَمْعروِف  ْمُر  »َااْلَ نیز می گوید:  میرشریف جرجانی 
معروف،  به  امر  ص61(؛  التعریفات،  جرجانی،  شریف  )میر  الّشریعِه«  فی  الیالئُم  عّما  ْجُر  الزَّ المْنَکِر 
ارشاد و راهنمایی به راههای نجات بخش است و نهی از منکر بازداشتن از اموری است که با شریعت 

سازگاری ندارد.
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تعریف شهید ثانی در مورد منکر، تصریح بر این است که منکر فقط بر معاصی و گناهان گفته می شود 
و به عبارتی صحیح تر مراد از منکر در شریعت، همان معصیت و گناه است و نهی از منکر یعنی بازداشتن 
ْجُر یالئم الشریعه« داللت می کند بر این که  هی َعِن الُمنکِر الزَّ از گناه ولی تعریف مرحوم جرجانی »َالنَّ

ُمنکر اعم از محرمات و مکروهات است و هر دو را شامل می گردد.
یعنی  معروف  به  امر  گفت:  ازمنکر  نهی  و  معروف  به  امر  تعریف  در  می توان  گذشت،  آنچه  بنابر 
برانگیختن و فرمان دادن، به چیزی که نزد عقل یا شرع )یا هردو( خوب و مطلوب دانسته شده است و 

نهی از منکر یعنی بازداشتن و منع کردن از آن چه که نزد عقل و شرع بد و ناپسند شمرده شده است.

3. جایگاه امر به معروف و نهی از منکر درآیات و روایات
انسان ها  و  است  داده  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  به  اسالم  مقدس  مکتب  که  اهمیتی  و  ارزش 
یا  ندارد  یا وجود  ادیان و مکتب ها  دانسته  است در دیگر  نیز مسئول دین خویش  و  یکدیگر  را مسئول 

چنآنجایگاهی برای آن قائل نشده اند.
این مسئله در بین احکام اسالمی نیز از جایگاه رفیع و بلند مرتبه ای برخوردار بوده و مورد توجه و 
عنایت ویژه حق تعالی و پیشوایان دینی: است که در اینجا به ذکر مواردی از آنچه بیانگر و تبیین کننده 

این جایگاه است پرداخته می شود:
اساسی در  از شروط  یکی  زیرا  انبیاء و سیره ی صالحان است؛  راه  از منکر  نهی  و  به معروف  امر 

حکومت های الهی امامان و پیامبران برپاداشتن امر به معروف و نهی از منکر است.
نِجیِلِ یأُمُرُهْم  ْوَراِة َوااْلِ بی ااُلّمی اّلذی یِجدُوَنه َمکتوبًا ِعْنَدُهْم فی التَّ سوَل النَّ بعوَن الرَّ )َاّلذیَن یتَّ
بالَمْعُروِف ویْنَهاُهم َعِن الُمْنَکر( اعراف/157؛ کسانی که از فرستاده ی خدا، پیامبر اّمی پیروی 
به  را  آن ها  می یابند،  است  نزدشان  که  انجیلی  و  تورات  در  را  صفاتش  که  پیامبری  می کنند، 

معروف دستور می دهد واز منکر باز می دارد.
امر به معروف و نهی از منکر از صفات مؤمنین و در ردیف ایمان به خداوند، نماز، زکات و000 است:
َو یِقیُموَن  ِبالَمْعُروِف ویْنَهْوَن َعِن الُمْنَکِرِ َاْولیاُء َبْعٍض یأُمُروَن  َبْعُضُهم  )َوالمؤمُنوَن َو الُمْؤمَنات 
َحکیٌم(  یٌز  َعِز الّلَه  انَّ  الّلُه  َسیرَحَمُهُم  ولئک 

ُ
أ َرُسوَلُه  َو  الّلَه  یِطیُعوَن  و  کوَة  الزَّ یْؤُتوَن  َو  لَوَة  الصَّ

از منکر  نهی  به معروف و  امر  یاور( یکدیگرند؛  )یار و  ایمان ولی  با  زنان  توبه/71؛ مردان و 
می کنند، نماز را برپامی دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش رااطاعت می کنند، بزودی 

خداوند آنان را مورد رحمت خود قرار می دهد، همانا خداوند توانا وحکیم است. 
گاهی پیدا کنیم باید از بیان مفسرین حقیقی  اگر بخواهیم با کلمات وحی خوب آشنا شویم و به آن ها آ

وحی استفاده کنیم؛ در روایتی از امام موسی بن جعفرA نقل شده است که 

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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وا« )مستدرک الوسایل، ج14، حدیث 15940(؛ رحمت  َلَمْرُحوُموَن َماَتَحابُّ »إنَّ أهَل األْرِض 
واسعه ی الهی شامل حال انسان ها می گردد مادامی که یکدیگر را دوست داشته باشند.

چنین  اگر  و  می گردد  الهی  رحمت  جذب  باعث  یکدیگر،  برای  بودن  معروف  طالب  و  خیر خواه 
روحیه ای از بین جامعه رخت بر بندد طبیعتًا رحمت الهی دیگر آن وسعت و شمولیت را نخواهد داشت، 

چنانچه پیامبر اکرمa نیز فرموده اند:
الشیعه، ج16،  ِلَعیاِلِه« )وسایل  أْنَفُعُهْم  َجلَّ  َو  َعزَّ  الّلِه  إَلی  ُهْم  َفأَحبَّ الّلِه  َعیاُل  ُهْم  کلُّ »ألَخلُق   
ص344، حدیث2172(؛ خدا بندگانش را عیال خود می داند و محبوب ترین بندگان نزد خدا 

کسانی اند که برای عایله ی خود مفیدترند.
بنابراین مؤمنانی که خود به انجام واجبات و ترک محّرمات مقید هستند و دیگران را نیز به آن توصیه 

می کنند در حقیقت مفیدترین افراد جامعه هستند.
در سایه ی امر به معروف و نهی از منکر ارزش های مکتبی اسالم از دستبرد خطرات محفوظ می ماند.

ویژگی مهم بهترین اّمت )اّمت اسالم( به حساب می آید.
اِس َتأُمُروَن ِبالَمْعُروفِ َو تْنَهْوَن َعِن الُمْنَکر000( آل عمران/110؛ شما  ٍة ُاْخِرَجْت ِللنَّ  )ُکْنُتْم َخیَر أمَّ
بهترین اّمتی بودید که به سود انسان ها آفریده شدید زیرا امر به معروف و نهی از منکر می کنید.

فالح و رستگاری نتیجه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر است.
ُهُم  ُاولئَک  َو  الُمْنَکِرِ  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِبالَمْعُروِف  یأُمُروَن  َو  الَخیِرِ  إلی  یْدُعوَن  ٌةٌ  ُامَّ ِمْنُکْم  )َوْلَتُکن   
الُمْفِلُحوَن( آل عمران/104؛ باید در بین شما امتی باشند که مردم را به سوی خیر دعوت کنند و 

امر به نیکی ها نمایند و از بدی ها باز دارند که آن ها در حقیقت رستگارانند.
آثار حیات بخش در دنیا و نجات بخش در آخرت دارند.

از جهاد نیز برتر است.
هی َعِن الُمنکِر ااّل  الَنّ َو  ها َو الجهاُد فی سبیِل الله عنَد ااَلمِربالمعروِف  ُکلُّ الّبِر  َما َاعماُل   »و 
ی« )نهج البالغه، حکمت 374، ص721(؛ تمام کارهای نیک و جهاد در راه  کنفثٍه فی َبْحٍرُلجِّ
خداوند در نزد امر به معروف و نهی از منکر همانند رطوبت دهان در برابر دریای عمیق است. 
چه تعبیری رساتر از این جمله در بیان عظمت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسالم و 

قرآن؟
8- اقامه ی امر به معروف و نهی از منکر از ادله ی لزوم تشکیل حکومت اسالمی است.1

9- قضاء )منصب قضاوت( از باب امر به معروف و نهی ازمنکر واجب است. جلوگیری از شیوع 

1. اگر چه والیت فقيه و تشکيل حکومت اسالمي امري ضروري است و روشن ولي در عين حال دليل هاي  
بسياري بر آن ذکر گردیده است که این جا جاي بحث آن نيست. روح اهلل الموسوي الخميني - کتاب البيع 

بحث والیت فقيه – ج 2 – قم – انتشارات موّسسه العروج - 67- ص 467.
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منکرات و دفع مظالم در گرو وجود تشکیالت نیرومند قضاء امکان پذیر است.

4. آثار و پیامدهای برپاداشتن یا ترک امر به معروف و نهی از منکر
 انجام یا ترک هر عمل واجب، آثاری به دنبال دارد که برخی دنیوی است و برخی دیگر اخروی. امر 
به معروف و نهی از منکر نیز از این قاعده مستثنی نیست. انجام این دو فرضیه ی الهی یکسری نتایج و 
آثار مثبتی دارد که عبارتست از برپایی واجبات الهی، دعوت به اسالم، پرداخت حقوق دیگران، مخالفت 
با ستمگران، پرداخت صدقات و مصرف آن در موارد تعیین شده، امنیت اعتقادی و اجتماعی، حالل 
یانباری به همراه دارد که عبارتست از: سلب برکات الهی،  شدن درآمدها و … در مقابل نیز ترک آن آثار ز

تسلط اشرار، عذاب و هالکت، لعن و نفرین پروردگار و….
دارد و چه  اجتماعی  آثاری در زندگی فردی و  از منکر چه  نهی  به معروف و  امر  این که  دربار ه ی 
دگرگونی هایی را پدید می  آورد، روایات بسیاری وجود دارد که روایت زیر از جمله ی آنهاست که در آن به 

آثار انجام این فرضیه ی الهی اشاره شده است:
که  است  رسیده  چنین   Aامیرالمؤمنین بزرگوارشان  پدر  از  نقل  به   Aحسین امام  حضرت  از 

فرمود:
ْهی  »... آن ها اذا أدیت و ُاقیَمت الفرائض کّلها هیُنها و َصْعُبها و ذلک انَّ ااَلمربالمعروِف َو النَّ
ِمْن  دقات  الصَّ َاْخِذ  َو  الغنائم  و  الفیء  ِقْسمُه  و  المظالِم  َرّد  َمَع  االسالم  الی  ُدعاٌء  المنکر  َعِن 
 ،100 جلد  بحاراالنوار،  11، ص403؛  جلد  الشیعه،  )وسایل  َحّقها«.  فی  َوْضعها  َو  مواِقِعها 

ص 79(
هرگاه امر به معروف و نهی از منکر به پا شود همه ی واجب های الهی از ساده و دشوار آن نیز به 
پا می شوند و این به آن سبب است که امر به معروف و نهی از منکر مردم را به اسالم می خواند، مظالم 
)حقوق مردم( را به آنان برمی گرداند، با ستمگر به مخالفت برمی خیزد، فیء و غنائم را آن گونه که باید 

تقسیم می کند و صدقات را از محل آن گرفته و در جای خودش به مصرف می رساند.
میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر تنها در بعد آثار سازنده و مثبت آن خالصه نمی شود 
بلکه آیات و روایات به تبیین آثار منفی ترک آن نیز پرداخته است که به برخی از آن ها اشاره می شود: سلب 

برکات الهی، تسلط اشرار، عذاب و هالکت و لعن و نفرین پروردگار.

5. تحلیل ریشه های شکست در امر و نهی
برخی اوقات ممکن است در امر و نهی گناهکار طوری با او عمل شود که نه تنها امر و نهی در او 

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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مؤثر واقع نمی شود حتی ممکن است در انجام آن منکر گستاخ تر نیز شود. از چنین حالتی تحت عنوان 
شکست در انجام امر و نهی دینی یاد می شود. این شکست بر خاسته از یکسری عوامل فردی است که 

از فرد امر و نهی کنندنشأت می گیرد و یکسری عوامل اجتماعی که ازآن ناشی می شود.
این بخش از دو مطلب تشکیل شده است: در مطلب اول به علل فردی این شکست اشاره شده و در 
مطلب دوم به علل اجتماعی آن پرداخته شده است. علل فردی شکست در انجام امر و نهی عبارتند از: 
نسنجیدگی، عدم رعایت مراتب امر و نهی، اعمال سلیقه های ناموجه، بی توجهی به دستورهای دینی، 

بی توجهی به زمان و مکان، بی توجهی به شیوه های اجرایی موفق.
از جمله علل اجتماعی آن، مخالفت گناهکاران با امر و نهی کنندگان و ترک همکاری حکومت و 
مردم با آنان. کلیه عوامل مذکور از علل و ریشه های شکست در امر به معروف و نهی از منکر به حساب 

می آید که در این بخش به طور مختصر به توضیح آن ها پرداخته شده است.

5-1. علل فردی شکست در انجام امر و نهی دینی
5-1-1. نسنجیدگی

یکی از ریشه های شکست در امر و نهی، نسنجیده عمل کردن است. امر و نهی دینی شرایطی دارد 
که مالحظه آن ها یک ضرورت است؛ یکی ازشرایط احتمال تأثیر است. عده ای به محض دیدن معصیت، 
کمر همت بر نهی از آن گناه می بندند در حالی که با یک محاسبه کو تاه معلوم می گردد که سخن یا برخود 
آن ها تأثیری نخواهد داشت. اقدام به چنین امر و نهی، بی نتیجه و موجب سرخوردگی امر و نهی کننده 

می گردد و چه بسا چنین حرکت مقدسی به لوثی گراید.
البته همان طور که خوشبینی بیش از حد مطلوب نیست، ناامیدی از تأثیر هم ضرری جبران ناپذیر 
دارد. عده ای در طرف تفریط قرار گرفته اند و بدون کمترین محاسبه ای امر ونهی خود را بدون تأثیر 
می دانند. چنین روحیه تفریط گرایانه، انسان را به ترک این فریضه الهی سوق می دهد و از هر گونه حرکت 

اصالحی ناامید می سازد.
نبودن مفسده و ضرر در امر ونهی دینی یکی دیگر از شرایط است که بی توجهی به آن می تواند سبب 
را  ناکامی خود  آنگاه، فرد  آبرویی و چه بسا جانی می گردد.  به ضررهای مالی، جسمی،  انسان  ابتالی 
به امر و نهی دینی نسبت می دهد بدون آنکه کمترین توجهی در نسجیده عمل کردن خود داشته باشد. 
نتیجه این حرکتهای بدون محاسبه، ناکامی و گرفتاری مؤمن و سرخوردگی از انجام صحیح این فرضیه 

اصالح گرایانه است.
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5-1-2- رعایت نکردن مراتب امر و نهی
رعایت مراتب، اصل مهمی است که از جنبه های اخالقی وروانی  خاص برخوردار است و بی توجهی 
به کارگیری مراتب و مراحل باالتر در صورتی  یا دشوار می سازد و  این اصل امر و نهی را کم رنگ  به 
مناسب است که مراحل پایین تر موثر  واقع نشود؛ بنابراین به کارگیری مراتب و مراحل باالتر در صورت 
منفی  العمل  یا عکس  لجبازی  درنتیجه  و  بیشتر  فشار  با  را  دینی  نهی  و  امر  پایین ،  مراتب  بودن  کافی 
گناهکار روبرو می سازد و حداقل آن را بدون تأثیر می کند. وقتی با اخم کردن، یک گناه ترک می شود 
ضرورت برای به کارگیری مراتب باالتر نیست و اگر کسی با موعظه و درخواست و امثال آن انجام واجب 
یا ترک گناه را می پذیرد ضرورتی بر خشونت در کالم و رفتار و مشابه آن وجود ندارد. بی توجهی به مراتب 
امر و نهی بیشتر از سوی صاحب منصبان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همچنین پدران و مادران و 
به ویژه پیرمردان و پیرزنان و افراد عصبی صورت می پذیرد. یکی از علل عمدة شکست کهنساالن در امر 

و نهی به جوانان، تندی و خشونت غیر الزم و بلکه بی مورد آن هاست.
بی توجهی به شخصیت جوانان با تکیه برکهنسالی و ریش  سفیدی در امر ونهی، عمل آنان را بی تاثیر 
گاهند که امر ونهی دینی جوالنگاه تاخت و تاز آن ها به  و چه بسا با تمسخر روبرو می گرداند. بزرگساالن آ
جوانان نیست. امر به معروف و نهی از منکر حتی در مرحله سوم، ماهیت بازدارندگی دارد تا آزاردهندگی؟ 
دینی  نهی  و  امر  از حقیقت  می پذیرد  بدون هدف سازندگی صورت  که  کوبنده ای  برخوردهای  بنابراین 

فاصله ای عمیق دارد.
البته آنچه ذکر گردید به این معنا نیست که هیچ گاه از مراحل باال استفاده نشود بلکه مراد استفاده 
غیر ضروری و ناموجه از مراحل باالتراست که گاهی سبب بدبینی و زدگی گناهکار از احکام اسالمی 
می شود؛ تجربه نشان داده است که یکی از عوامل مهم شکست امر و نهی کنندگان توهین و تندی بی مورد 

بوده است.

5-1-3. اعمال سلیقه های ناموجه
آن چه باید درامر و نهی دینی مورد توجه قرار گیرد، بایدها و نبایدهای شرعی و عقلی است، اما اگر 
با اعمال سلیقه ها و حب  و بغض های شخصی درآمیزد قداست امر و نهی دینی از بین می رود و موفقیت 
آن  به دشواری می گراید. امر و نهی کننده باید به دنبال انجام واجب و ترک گناه باشدو به مسائل جزئی و 
جانبی حساسیت نورزد که چه بسا این حساسیت ها سبب ترک واجب و یا انجام گناه گردد. البته واجب 

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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باید به طور کامل اجرا گردد و حرام نیز به طور کامل ترک گردد ومادامی که افراد در مناطق ممنوع شرعی 
وارد نشده اند گناهی نکرده اند و تا زمانی که حداقل، واجبات را انجام دهند به معصیت آلوده نشده اند 
)البته افراد نباید به دنبال این باشند که فقط واجبات را انجام دهند زیرا ممکن است با کمترین کاهش 
آن به حرام آلوده گردند( یا آن چنان به مرزهای حرام نزدیک  گردند که با کوچکترین عاملی به آن آلوده 

شوند یا به اباحه گری گرایند.
انجام مباحات اشکال ندارد اما اباحه گری روحیة مثبتی نیست؛ یعنی انسان همواره به دنبال این 
باشد که مباحات را بیابد و به انجام آن ها همت گمارد. بسیار تفاوت دارد که شخصی به دنبال آن باشد 
که عملی حرام نباشد تا آن را انجام دهد یا به دنبال دستورهای واجب و مستحبی اسالم باشد تا به آن 
ها عمل کند. این دو روحیه، دو تفکر و دو نوع خط مشی متفاوت است که در دو کلمه ی دین گرایی و 
اباحه گرایی خالصه می شود؛ زیرا انجام مباحات تدین نیست و حرکت به دنبال بایدهای دینی تّدین است 
روحیه اباحه گری و فرو رفتن کامل در حالل دنیا سبب غفلت از یاد خدا است. انجام مباحات تذکری 

را الزم ندارد اما روحیه اباحه گری نیازمند تذکر است.
5-1-4. بی توجهی به دستورهای دینی

بدون شک تأثیر سخن کسانی که نسبت به حدود و احکام الهی بی توجه و از زینت عمل به آن ها 
بی بهره اند اندک است. نهی از دروغ توسط یک دروغ گو موفقیتی در پی ندارد، نهی از غیبت یک غیبت 
کننده به بار نمی نشیند بلکه نهی از منکر کسی که گناهی غیر از مورد نهی خود را مرتکب می شود تأثیری 

ناچیز دارد.
ترک عمل به بایدهای دینی و ارتکاب محرمات به ویژه در انظار عمومی یکی از عوامل ناکامی در امر 
و نهی دینی به حساب می آید. کسی که اهل عمل به احکام الهی است ضمن این که به راحتی امر و نهی 
می کند کالم او از تأثیر زیاد و قابل توجهی برخوردار است. به هرحال پایبندی شخص امر و نهی کننده 

به احکام الهی یکی از شروط مؤثر امر و نهی به حساب می آید.
5-1-5. بی توجهی به شیوه های اجرایی موفق

امر و نهی دینی مثل هر عمل دیگر باید با شیوه های موفق و روش های کارشناسانه صورت گیرد. 
کسی که به موارد تأثیر و رموز موفقیت و شیوه های مجرب و کاربردی و سایر معارف و احکام این حرکت 
مقدس آشنایی نداشته باشد همانند کسی است که از نماز جز واجب بودن به سوی قبله خواندن و با وضو 
بودن چیزی نداند در حالی که اگر به قرائت صحیح یکایک ذکرها در اعمال مختلف قیام، قعود، رکوع، 
زمان هر نماز، مکان و شرایط آن و... توجه نکند یا به برخی از احکام نظیر شکیات نماز و بسیاری از 
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گاه نباشد در انجام وظیفه  مسائل مستحب و واجب، حرام و مکروه )را که ذکر آن ها به طول می انجامد( آ
موفق نخواهد بود.

امر و به معروف و نهی از منکر، یک مأموریت ویژه الهی است که انجام موفقیت آمیز آن جز در پرتو 
گاهی به جوانب مختلف آن، حاصل نمی شود و نوشته ی موجود در راستای تحقق چنین هدفی به رشته  آ

تحریر درآمده است.
5-1-6. بی توجهی به زمان و مکان امر و نهی

شکست برخی از امرونهی های غیر موفق ریشه در انتخاب مکان یا زمان آن ها دارد. انتخاب زمان یا 
مکان نامناسب، لجاجت و پرخاشگری گناهکار را در پی دارد.

او را ظاهر می کند و چه بسا تذکر دهنده را  بین دوستانش مخالفت و غرور  از منکِر فرد، در  نهی 
بلکه  ندارد  دنبال  به  منفی  نه تنها عکس العمل  پذیرد،  اگر در خلوت صورت  تذکر  استهزاء کند. همین 

اثرات مطلوبی نیز به دنبال دارد.
مردم  بین  در  نقصی  اگر کمترین  و  اهمیت می دهند  اعتبار خود  و  به حفظ شخصیت  افراد  همه ی 
می شود هدف  قربانی  که  اولین چیزی  آنگاه  می گیرند؛  به خود  تهاجم  و  دفاع  حالت  وارد شود  آن  به 

اصالح گرایانه نهی کننده از منکر است.
امیرالمؤمنین7 فرمود:  »َمن وعظ اخاه ِسرًا فقد زانه و من وعظ عالنیة فقد شانه« کسی که در پنهانی 
برادرش را نصیحت کند او را احترام کرده است وکسی که او را در نزد دیگران موعظه کند به او بدی روا 

داشته است. )بحار االنوار، جلد 78، ص374(
البته این به آن معنا نیست که هیچ گاه کسی در بین مردم مورد موعظه قرار نگیرد، زیرا گاهی تأثیر 
گاه و با تذکر  امر و نهی، فقط منحصر به انجام آن در بین مردم است به ویژه مردمی که از عیب گناهکار آ
به او موافقند. به هر حال عواملی چون نسنجیدگی، رعایت نکردن مراتب امر و نهی، اعمال سلیقه های 
ناموجه، بی توجهی به دستورهای دینی و شیوه های اجرایی موفق در امر و نهی و نیز بی توجهی به زمان و 
مکان امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین دالیل شکست در امرونهی دینی به حساب می آید. لذا بر 
ُمصلحان اجتماعی الزم است که ضمن شناسایی این عوامل از آن ها پرهیز نموده تا بتوانند به هدف عالی 

و مطلوب خویش یعنی اصالح دینی دست یابند.

5-2- علل اجتماعی شکست در انجام امر به معروف و نهی از منکر
5-2-1- مخالفت گناهکار

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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یکی از علل منفی در به بار ننشستن نهال امر به معروف و نهی از منکر ضعف گناهکار و کویری 
بودن وجود اوست که بذر نیکی ها را در خود نمی پذیرد. این عدم پذیرش که ناشی از لجاجت، عناد و 
آنان است امر و نهی دینی را با شکست روبرو می سازد. این یک  گره های کور قبلی در فکر و اعتقاد 
عامل از عوامل مختلفی است که در تضعیف امر و نهی دینی مؤثر است و با اصالح سایر عوامل می توان 

به اصالح های وسیع اجتماعی نائل آمد.
5-2-2- ترک همکاری حکومت با امر و نهی کنندگان

بدون شک وحدت بین مردم و دستگاه حکومت بازده حرکتی را در سطح باالیی افزایش می دهد و 
اختالف بین این دو قطب اساسی کشور، هر طرح و حرکتی را به اختالل می کشاند و امر و نهی دینی 
را دچار رکورد می کند. اصالح اجتماعی حرکت خاصی است که در برخی اوقات به نزاع و مراجعه به 
دستگاه های حکومتی می انجامد. اگر در نیروی انتظامی و سپس دستگاه قضایی از امر و نهی کنندگان 
حمایت نشود یا از گناهکاران حمایت شود روحیه انجام امر و نهی ضعیف می گردد و تمایل مؤمنین به 
انجام آن کاهش می یابد و چه بسا به دلیل متضرر شدن از ناحیه برخی دستگاه های حکومتی، ترک آن 
را شرعی تلقی کنند و مسئولیت مبارزه با ناهنجاری های اخالقی را به عهده آنان گذارده عماًل خود را 

منزوی سازند.
ناسازگاری هریک از دستگاه ها یا افراد بلند مرتبه حکومتی به تنهایی می تواند نقشی منفی در تحقق 
فریضه ی امر و نهی دینی داشته باشد؛ بنابراین اگر حکومت بخواهد روی صالح و پرهیزگاری ببیند باید 
تحقق اولین معروف خود را همکاری با مردِم امر و نهی کننده و جلب حمایت همه دستگاه های مربوطه 

قرار دهد تا در پرتو آن، پهن دشت جامعه اسالمی به گلستان ارزش ها تبدیل شود.
نتیجه: مخالفت گناهکاران و ترک همکاری حکومت با امر و نهی کنندگان به عنوان دو آسیب مهم 
اجتماعی در امر و نهی دینی، نه تنها روند اصالح اجتماعی را با مشکل روبرو می سازد بلکه در برخی 
موارد منجر به شکست آن می گردد. درعین حال این دو عامل نباید سبب یأس و ناامیدی در فرد امر و 
نهی کننده و سرانجام، ترک کلی این وظیفه گردد بلکه مصلح دینی باید با تکیه بر ایمان خود و توکل بر 
خدا و چشم دوختن به فضل و رحمتش، قدرتمندتر از همیشه در صحنه های مختلف اجتماعی حاضر 

شده و به مبارزه با زشتی ها و منکرات بپردازد؛
به عبارتی دیگر بسان طبیبی باشد که ضمن مداوای خود به درماِن دیگر بیماران بپردازد نه مانند کسی 

که برای نجات از بیماری و آلوده نشدن به آن از اجتماع دوری گزیند.1

1.-البته-اين-سخن-تا-زماني-معنا-دارد-که-فرد-امر-و-نهي-کننده-قدرت-اصالح-را-داشته-باشد.-ولي-اگر-کاربه-
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6. موانع و آفات امر به معروف و نهی از منکر
از آنجا که هر امر مفید و مثبتی از ناحیه آفت های متعددی مورد تهدید قرار می گیرد و به نسبت اثرات 
و ارزش های آن، موجودیت آن را در معرض خطر قرار می دهند؛ اینجاست که نباید فراموش کرد که امر 
به معروف و نهی از منکر نیز با همه عظمت و ارزش  و آثار نیکی که دارد چه بسا از ناحیه آفات و دشمنان 
مرموز و خطرناکی مورد تهدید قرار گیرد؛ بنابراین وظیفه و تکلیف حکم می نماید که در جهت برقراری 
و پابرجایی این درخت پرثمر زندگی که در قلب جامعه بشری میوه شیرین صلح و صفا و نور امید را به 
بار می آورد از شناخت آفات و دشمنان خطرناک آن نیز غافل نباشیم چرا که بدون زدودن آفت ها و انواع 
را داشت.  چه بسا  ابعاد مختلف جامعه  در  ملی  نظارت  َجوِّ  آمدن  به وجود  انتظار  نمی توان  میکروب ها 
انسان مسلمان به اقتضای اعتقادات دینی و تعهدات مذهبی، در راستای انجام تکالیف الهی خویش با 
موانعی مواجه گردد که باالجبار او را از انجام وظایفش باز دارد. از آن جمله امر به معروف و نهی از منکر 
که گاهی به دلیل وجود موانعی بر سر راه امر و نهی کننده باعث دلسردی او و در نهایت تعطیلی این دو 
فریضه الهی می شود. روی این اصل ما در اینجا به بعضی از آفات امر به معروف و نهی از منکر در دو 

مطلب جداگانه اشاره می گردد:
6-1- موانع و آفات پذیرش امر به معروف و نهی از منکر

6-1-1- جهل و نادانی
دانایی زندگی دنیوی  گاهی است چرا که تحت سایه علم و  آ پایه دین مبین اسالم علم و  و  اساس 
و اخروی بشر از معنا و ارزش واقعی برخوردار می شود؛ لذا اولین وظیفه ای که در اعتقادات اسالمی 
گاهی از ُکنه و حقیقت اصول اعتقادی است، زیرا اعتقادات بدون  متوجه انسان می گردد، شناخت و آ
معرفت و شناخت از بیخ و بن سست و پوسیده  خواهد بود که با کمترین تهدیدی از کف می رود. به این 
جهت در قرآن و روایات بیش از هر مسئله دیگری بر علم و معرفت تأکید شده است. جهل و نادانی در 
فرهنگ اسالمی از چهره زشت و کریهی برخوردار است. نباید غفلت کرد که در منابع اسالمی یکی از 
علل تباهی و زمینه های ظاللت و نفاق، جهل و نادانی معرفی شده است و این بزرگ ترین آفت رشد و 
سعادت بشری، به نوبه خود می تواند زمینه ساز بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی گردد و راه را بر روی 
ارزش های اسالمی و انسانی مسدود نماید. یکی از ارزش هایی که به ناحق فدای این میکروب مرموز 
مراتب  و  درجات  به  نسبت  انسان جاهل  که  زیرا  است  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  می گردد  زندگی 

جايي-رسيد-که-امر-و-نهي-او-تحت-هيچ-شرايطي-در-بين-آن-افراد-موثر-واقع-نشد-بايد-از-بين-آن-گروه-
گنهکار-مهاجرت-نمايد-تا-عذاب-الهي-که-آن-قوم-دچار-آن-مي-گردند،-دامنگير-او-نشود.

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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جهل خویش، خود را در حصار خیاالت و اوهام پوچ اسیر نموده و هیچ روزنه ای را برای ورود نور علم 
برای نشان  آیینه  یباترین  ز باقی نمی گذارد.  برای خویش  گاهی و شناخت و فهم و شعور  آ و معرفت، 
دادن حقیقت این ِاّدعا کتاب وحی، »قرآن کریم« است آنجا که هرگاه داستانی از قوم گذشته را عنوان 
می فرماید و یا سخن نصیحت آمیز و پند دهنده ای را مطرح می کند یا این که پرده از روی رمز و رازهای 
آفرینش بر می دارد و در پایان آن این چنین کالم را ختم می نماید »اکثرُهم ال یْعقلون،َ  اکثر ُهم ال یعَلموَن، 
اکثر ُهم ال یْفَقهون، َ اکثر هم ال یشُعروَن و...« این بهترین نشان بر آفت خطرناک جهل و نادانی است 

که عده ی کثیری از انسان ها بدین وسیله خود را از ارزش های اصیل زندگی محروم می نمایند.
6-1-2. عجب و خودبینی

یکی از رذایل اخالقی که ناشی از جهل و نادانی بشر است خود بینی و خودخواهی است که از آن 
به ُعجب تعبیر می شود و این از جمله موانع و آفات اصلی پذیرش امر به معروف و نهی از منکر به شمار 
می آید. برای عجب عواملی است؛ یکی از عوامل آن داشتن مال و ثروت و اوالد است که در این زمینه 

قرآن می فرماید: 
ما امواُلکم َو اوالُدُکم ِفتنه( تغابن/15؛ همانا اموال و اوالد شما اسباب امتحان شما هستند. )ِانَّ
بنابراین آنان که دارای اموال و اوالد زیاد هستند نباید آن را افتخار بدانند و عجب بورزند زیرا این 
فضیلت نیست بلکه آن چه موجب فضیلت و برتری است تقوی و عمل صالح است.1 لذا آنان که گول 
ثروت فنا پذیر و سرمایه ی بی وفای دنیا را خورده و در لوای آن خودخواهی پیشه می سازند و در واقع با 
چنین حالتی خود را از ثمرات گرانبهای امر به معروف و نهی از منکر محروم کرده و در نتیجه بزرگ ترین 

ظلم را به خویشتن روا می سازند.
یکی دیگر از عوامل عجب و خودبینی ریاست طلبی است و این باعث محروم شدن از ثمرات نتیجه 
پرده های  و  ظلمانی  مقام، حجاب های  و  پست  از  اثر عجب عارض شده  بر  که  می گردد چرا  ارشاد  و 
سختی بر جلوی دیدگان، ایجاد می گردد که انسان نه تنها برای پند و اندرز دیگران ارزشی قائل نشود بلکه 
مغرورانه و جاهالنه نیازی به ارشاد دیگران درخود نبیند. گویا با کسب مقام، یک شبه ُماّل شده و به طور 
معجزه آسایی فهم علم غیب و شهود به او روی آورده است. قرآن عاقبت نافرجامی را برای کسانی که 
در هنگام ریاست و قدرت اراده برتری جویی و خودبینی می کنند هشدار می دهد و می فرماید: )و اذا َتَوّلی 
سل َو الله ال یحبُّ الَفساَد َو اذا قیَل َلُه اّتِق اللَه اخَذْته  َسعی ِفی االَرِض ِلیفسَد فیها َو یهلَک الَحْرَث َو الَنّ
َم َو َلِبئَس الِمهاد( بقره/205-206؛ از نشانه های آنان این است که چون رئیس  ُ العزُة باالثم فَحْسبُه َجَهنَّ

1.  )ان-اکرمکم-عنداهلل-اتقاکم( حجرات/13
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و حاکم شوند )قدرت یابند( در راه فساد در زمین کوشش می کنند و حاصل خلق را به باد فنا می دهند 
و نسل بشر را قطع می کنند و خداوند فساد را دوست نداردوهنگامی که به آنان گفته شد از خدا بترسید 
لجاجت و غرور آن ها را به گناه می کشاند،  آتش دوزخ برای آن ها کافی است و چه بدجایگاهی است؛ 
بنابراین عجب و خودبینی زاییده هر عاملی که باشد در ردیف موانع و آفت های بسیار خطرناک امر به 
معروف و نهی از منکر به شمار می آید که نتیجة عدم تأثیر و پذیرش آن و نیز شکسته شدن حاکمیت نظام 

ملی را به بار می آورد.
6-1-3. تکبر و خود بزرگ بینی

تکبر به معنای خود بزرگ بینی و یا به زور خود را بزرگ داشتن است که درجه ای باالتر از عجب 
است و این رذیله ی اخالقی نیز به نوبه ی خود مانع سرسختی است در مقابل پذیرش امر و نهی دیگران.

 6-2. موانع و آفات بازدارنده ی امر و نهی کننده از انجام وظیفه
6-2-1. حیا و شرم

حیا ذاتًا صفت ممدوح و نیکی است که الزمه ی ایمان کامل است چنان که در روایات بسیاری از آن 
یادشده است که به عنوان نمونه به آن اشاره می شود. قال امام صادق7: »الایماَن ِلمَن الحیاَء له« کسی 

که حیا ندارد ایمان ندارد. )اصول کافی– جلد3– ص164(
روایات ما پرده از روی تاثیرات مثبت حیاء در عفت و پاکدامنی و قوت ایمان افراد جامعه برمی دارد 
ولی علیرغم این سخن چه بسا به خاطر جهل وبی توجهی، حیاء در عرف مردم، معنای اصیل خود را 
از دست داده و در معنای دیگر استعمال شود که در آن صورت نه تنها ممدوح نیست بلکه به خاطر آثار 
ناشایست آن بسیار مذموم خواهد بود! وآن اینکه کلمه ی حیاء را در معنای »خجالت، کم رویی، گوشه 
گیری و احساس حقارت« به کارگرفته و یا از حیاء »پرهیز و خودداری از امری از بیم مالمت« تصور 
شود که منظور ما همین معناست. لذا حیایی که برخاسته از ترس و احساس حقارت و مالحظه کاری 
بیجا باشد حیاء کاذب محسوب می شود و مورد مالمت است. آیه 26 سوره  ی بقره بر این نوع حیاء )حیاء 

کاذب( داللت می کند: 
)ِانَّ اللهَ  الیْسَتحیی َاْن یْضرَب مثاًل ما َبُعوضًة َفما َفْوَقها(. خداوند حیاء نمی کند از این که پشه 
یا بزرگتر از آن را مثال بزند یعنی خداوند را شرم و مالحظه کاری نیست که به پشه و بزرگتر از 

آن مثال بزند.
در هر حال انسان هایی که به علت کم رویی یا ترس از مالمت دیگران در انجام دادن امر به معروف 
و نهی از منکرحیاء می کنند باید ضمن پی بردن به آثار سوء ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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 و نظر بر این که در محکمة عدل الهی مورد سؤال قرار خواهند گرفت، به خود آمده و با شکستن چنین 
حیای کاذبی،  مسئولیت اجتماعی و الهی خویش را به شایستگی تحقق بخشند.

6-2-2. بی اعتنایی و عدم احساس مسئولیت
یکی دیگر از عوامل بازدارنده امر به معروف و نهی از منکر بی اعتنایی و بی مسئولیتی است که در 
عرف به تماشاچی تعبیر می شود. اولین تأثیری که این حالت در نهاد انسان می گذارد، سست شدن غیرت 
دینی و ملی در مقابل مفاسد اجتماعی وضد ارزش های اسالمی است. البته این سستی به تناسب بی 
اعتنایی – از حیث شدت و ضعف - جلوه گر می شود تا جایی که از انسان، موجودی بسان الک پشت 
ساخته، به گونه ای که سردر الک خودکرده و بدون هیچ گونه احساس تعهد و مسئولیتی نسبت به محیط 
اسالم  که  است  حالی  در  این  می کند  بازی  را  تماشاگر  نقش  حداکثر  یا  بی خبراست  خویش  پیرامون 
دستورات اکیدی در خصوص مذمت افراد بی تعهد و خاموش صادر نموده است تا آنجا که آحاد مسلمین 
را به مبارزه با چنین افرادی فرا می خواند. شکل عملی این مبارزه می تواند ابتدا در قالب ارشاد و نصیحت 
ارزش ها در  از مقدسات و  آنگاه در راستای دفاع  تبری« و  پذیرد وسپس تحت سایه »تولی و  صورت 

شیوه های مختلف جهادی جلوه کند.
بنابراین بدیهی است که انسانی که نسبت به دنیای پیرامون خود بی توجه و به دور از تعهدات اجتماعی 
است و در برابر همنوعان خویش – اعم از همسایگان، همشهریان، والدین، فرزندان و ... - بسان چوب 
ایجاد نکند و در  او  تأثیری در  تغییر و  یا خیر و شرشان هیچ گونه  باشد که بد و خوب آن ها،  خشکی 
صدد تقویت و یا اصالح آن اقدام و حرکتی از خویش نشان ندهد، در واقع در حکم همان تماشاگر بی 
مسئولیتی است که صالح و فساد جامعه برایش اندک ارزشی ندارد و در نتیجه از چنین افرادی نمی توان 
انتظار ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر داشت چرا که این فریضه ی الهی بر فهم و شعور و پس از آن 

اراده و عمل استوار است و این در نهاد تماشاگران الک پشت صفت جامعه، هرگز پیدا نمی شود.
این افراد بی مسئولیت به جامعه همان کسانی هستند که خداوند در سوره ی مائده آیه ی 78 آنان را 
ذیَن َکفروا ِمن بنی اسرائیَل علی لساِن داووَد و عیسی اْبَن مریَم  عن الَّ مورد لعن ونفرین قرار داده است ) ُلَ
بنی  یفَعلوَن(. کافراِن  َلِبئَس ما کانوا  یتناَهْوَن َعن منکٍر فعلوُه  َ وکانوا ال  یعتدون  بما َعصْوا وکانوا  ذلک 
اسرائیل به زبان داوود و عیسی پسر مریم از آن لعنت شدند که نافرمانی خداوند کردند و از حکم حق 
سرپیچی کردند آن ها یکدیگر را از منکری که انجام می دادند نهی نمی کردند چه کار بسیار بدی پیشه 

کرده بودند.
پیدا نمی کند  آنان شمولیت  بر  به میان آمده ولی فقط  بنی اسرائیل  از قوم  آیه سخن  این   اگر چه در 
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بلکه هر فردی که ترک کننده امر به معروف و نهی از منکر یا کسی که در برابر جامعه احساس مسئولیت 
نمی کند را شامل می شود؛ بنابراین احساس بی مسئولیتی کردن خود یک منکر به حساب می آید و باید 
مانند سایر منکرات با آن مبارزه جدی نمود از این جهت کسانی که در جامعه فساد می کنند با کسانی که 
آنان را از فساد و منکرات باز نمی دارند همگی به نفرین و لعنت خداوندگرفتار و دچار عذاب او می شوند.

6-2-3. سستی و بی حوصلگی
از جمله آفات بازدارنده امر به معروف و نهی از منکر سستی وبی حوصلگی است که گاهی ناشی از 
بی اعتنایی در جامعه است این حالت نه تنها انسان را از انجام وظایف اخالقی باز می دارد بلکه روحیه ی 
تنبلی در کار و بی حالی در تالش های روزمره زندگی را نیز در او ایجاد می نماید لذا در احادیث متعددی 

:Aنیز مورد مذمت قرار گرفته است از جمله: قال الصادق
کافی،  )فروع  واآلخرة«  الدنیا  من  َک  َحَظّ ِمن  یْمَنعاَک  َفِاّنهما  ْجَر  الَضّ َو  الَکَسل  َو  »ایاَک   
جلد5، ص85(؛ از کسالت و بی حوصلگی دوری کن زیرا این دو تو را از بهره ات در دنیا و 

آخرت باز می دارد.
اگر  بنابراین  است؛  معنوی  و  مادی  بهره   از  اعم  اینجا  در  بهره   از  منظور  که  این  توجه  قابل  نکته   
نهایت  را در پیش دارد و در  امرار معاش  تنبلی و بی حالی در کار و  سستی و بی حوصلگی عارضه ی 
فقر و تهدیدستی مادی را به بار می آورد همین حالت می تواند باعث تنبلی و بی حالی در اصالح مفاسد 
اجتماعی و نظارت افراد جامعه بر یکدیگر گردد و در نتیجه عدم تعهد نسبت به حقوق معنوی دیگران و 
انحطاط اخالقی را در محیط اجتماع رواج دهد. براستی آیا اگر پیامبران و امامان در امر و نهی و ارشاد 
مردم صبر وحوصله به خرج نمی دادند چگونه می توانستند جامعه را اصالح نمایند؟ از همین رو خداوند 

در سوره ق آیه ی 39 خطاب به پیامبر اکرمa می فرماید: 
)فاصبر علی ما یقولون...( بر آن چه مردم می گویند صبر و حوصله پیشه ساز. 

اگر چه خطاب به پیامبر اکرمa است ولی در حقیقت خطاب بر همه ی کسانی است که می خواهند 
و  امر  و  دینی  بر رهبران  بنابراین  نمایند  ارشاد  آن  به سوی  را  بردارند و مردم  گام  راه حق و حقیقت  در 
نهی کنندگان الزم است با صبر وحوصله و به دور از هر گونه سستی و بی حوصلگی در امر و نهی مردم، 

آنان را به سوی خداوند رهنمون سازند.
6-2-4. ترس و وحشت

گاهی به خاطر تهدیدات فساد انگیزآنجامعه، زمینه ی ترس از خطرات مالی و جانی و آبرویی برای 
فرد امر و نهی کننده فراهم می گردد و در نتیجه به خاطر حفظ جان و مال و آبروی خود ترجیح می دهند 
که این فریضه را ترک نماید. این گونه ترس و وحشت گاهی ناشی از علم و یقین و یا احتمال قوی به 

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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بروز خطر و مفسده است که در این صورت شرعًا از انسان ساقط می شود و این همان است که از جمله 
شرایط عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر به معروف بیان گردید.

اما گاهی به دور از واقع در عالم و خیاالت ظاهر می شود که صرفًا انسان را وادار می کند تا جهت 
فرار از دردسرهای احتمالی، از زیر بار مسئولیت ارشاد و امر و نهی شانه خالی نماید که این نیز ناشی از 
عوامل مختلفی مانند حفظ امتیازات فردی و عدم تضعیف موقعیت های اجتماعی است. البته گاهی نیز 
ترس و وحشت ناشی از مکرو حیله َخّناسانی است که زمینه انحرافات اخالقی و مفاسد اجتماعی را در 
جامعه فراهم می سازند آنانی که در راستای خدمت به بیگانگان در قالب تشکلهای مخفیانه و مرموزانه و 
با یکی از انگیزه های سیاسی یا اقتصادی به گسترش دامنه ی فساد و تباهی در اجتماع اشتغال دارند. این 
افراد ابتدا با خام کردن و گول زدن نیروهای پاک و ساده لوح و سپس باآلوده ساختن و گمراه نمودن آن ها 
ضمن جذب نفرات بیشتر، برشمار مشتریان خود می افزایند. بدیهی است در چنین حالتی اگر نیروهای 
متعهد و روشن ضمیر جامعه، در جهت انجام تکلیف الهی خویش به نصیحت و ارشاد و هدایت غفلت 
زدگان همت گمارد چه بسا بازار آلوده سازان محیط اجتماع کساد گشته و برنامه و توطئه های گوناگون 
کم رنگ و بی مشتری گردد و این همان سدی است که دشمنان انسانیت از بروز و ظهور آن هراسانند؛ در 
نتیجه در برابر ارزش های اصیل اسالمی و انسانی آرایش ضد فرهنگی به خود گرفته و هر روز با حیله های 
تازه تری پا به عرصه ی جامعه  می گذارند که طبق فرمودة خدای متعال بر تمامی مسلمین است تا مکرهای 
دشمنان را شناخته و چنان که آنان برای شکستن حرمت و قداست ارزش ها، دست از تالش برنمی دارند، 

بیش از آن ها به جهد و مبارزه خستگی ناپذیر و فرهنگی بپردازند آنجا که می فرماید:
ُکم ُتفِلحوَن( آل عمران/200؛ ای  قوا اللَه َلَعلَّ ذیَن آمنوا اْصبروا و صاِبروا َو  راِبطوا َو اَتَّ  )یا َایها الَّ
اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مراقب کار 

دشمن بوده و خدا ترس باشید شاید رستگار شوید.
در همین راستا، از جمله حیله های دشمنان ایجاد ترس و وحشت  در بین نیروهای دلسوز جامعه 
گاه جامعه را نسبت به انجام وظیفه ی ارشاد اسالمی خویش سست نموده  است تا بدین وسیله ناصحین آ
و راه را برای گسترش فساد و تباهی هموارتر سازند. روی همین اصل ضرورت استقامت و جرأت توأم با 

شهادت و شجاعت بیش از هر زمان دیگری احساس می گردد.
6-2-5- دوستی و رفاقت افراطی

از جمله موانع امر به معروف و نهی از منکر، تعارفات و رودربایستی های ناشی از رفاقت بیجا و 
افراطی است آنجا که انسان از بعضی افراد جامعه ترک معروف و انجام منکری را می بیند ولی به خاطر 
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وجود مانعی همچون رفاقت بیش از حد به خود اجازه نمی دهد که برای اصالح چنین افرادی قدم به پیش 
بگذارد در حالی که یکی از ریشه های اصلی نهال دوستی اصالح و ارشاد و نصیحت است و این نه تنها 

باعث سستی رشته محبت و رفاقت نمی گردد بلکه بر قوام و استحکام آن می افزاید.
آن  از حد طبیعی و معمولی  و  باشد  بسیار سنجیده و حساب شده  گاهانه و  آ باید  افراد  با  دوستی 
خارج نگردد به گونه ای که بر خالف انتظار اثرات نامطلوبی از قبیل تضییع حقوق مادی و معنوی، سوء 
استفاده، خیانت درمال و جان و ناموس و آبرو و باالخره تعارفات در مقام نصیحت و ارشاد و... را به بار 
آورد. دوستی باید در حد اعتدال و به گونه ای باشد که دو طرف بتوانند بدون تعارف عیوب یکدیگر را به 

هم تذکر دهند و به اصالح عیوب همدیگر بپردازند.
روایات متعددی وجود دارد که بهترین نشان دوستی را هدایت و بیان عیوب یکدیگر به قصد اصالح 

آن معرفی کرده است. چنان که امام صادقA در حدیثی می فرماید: 
»َاحبُّ إخوانی ِإلی، َمن َاْهدی ِاَلی عیوبی« )مستدرک الوسائل، جلد1، ص172(؛

 در این حدیث شریف امام صادقA بهترین دوست و بردار خویش را کسی می داند که پرده از 
روی عیوب او برداشته و با نیت اصالح و راهنمایی عیوبش را بیان نماید. البته این تذکر که برای اصالح 
عیوب دوست به او گفته می شود باید طوری که موجب هتک حرمت و بی احترامی و خوار شدن او نزد 
دیگران نشود بلکه با رعایت همه ی جوانب امر به معروف و نهی از منکر ارشاد و راهنمایی او صورت 

گیرد.
برای رعایت اختصار به همین مقدار بسنده کرده و بعضی دیگر از موانع  و آفات امر به معروف و نهی 
از منکر فقط فهرست وار ذکر می گردد: دلسوزی و عالیق کاذب و الدین نسبت به فرزندان؛ ُحْسن ظّن 

بیش از حد و بداخالقی.
شناخت موانع و آفاتی که بر سر راه امر و نهی دینی وجود دارد از دو جهت حائز اهمیت است از 
جهت اول برای امر و نهی شونده، چراکه با شناخت این آفات و موانع و رفع آن ها از خود، بهتر می تواند به 
پذیرش اوامر و نواهی الهی گردن فرو نهد و از جهت دوم برای امر و نهی کننده، زیرا می تواند با شناخت 

این آفات و موانع و دوری گزیدن از آن ها به نحو مؤثر و مطلوب به انجام این وظیفه الهی بپردازد.
به طور کلی همه عواملی که در این فصل از آن تحت عنوان آسیب ها و چالش ها در امر به معروف و 
نهی از منکر نامبرده شد از دالیل مهم ترک شدن تدریجی امر و نهی دینی و بلکه حذف آن از جامعه،  به 
حساب می آید نکته ای که در اینجا ممکن است ذهن هر انسان اصالحگر و خداجوی را به سمت خود 
جلب کند این است که به راستی چگونه می توان این بیماری ُکشنده )ترک امر به معروف و نهی از منکر( 

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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که جآنجامعه اسالمی را تهدید می کند درمان کرد و بار دیگر روح امر به معروف و نهی از منکر را به 
جامعه بازگرداند. این مطلب در فصل بعدی تحت عنوان اصول کلی درتحقق یافتن جایگاه امر به معروف 

و نهی از منکر در جامعه و راهکارهای عملی آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

7. اصول کلی در تحقق امر به معروف و نهی از منکردر جامعه
امر به معروف و نهی از منکر اصلی است که بر والیت مؤمنین به همدیگر استوار است و براساس 
آن اجازه دارند یگدیگر را امرونهی کنند. در حقیقت نظارت عمومی یک تکلیف الهی است مانند دیگر 
تکالیف که مسلمانان موظف به انجام آن هستند با این بیان روشن شد که امر به معروف دخالت بی جا در 
زندگی دیگران نیست بلکه یک واجب الهی است که بر اساس مصالح عمومی و حفظ سالمت مادی و 

معنوی جامعه اسالمی به انجام آن امر شده است.
برای تحقق این فریضه ی الهی در جامعه وجود دو اصل کلی ضروری به نظر می آید که در این بخش 
به آن می پردازیم. این بخش از دو مطلب تشکیل یافته است. در مطلب اول به اصل تشکیل سازمان یا 
مجموعه ای خاص برای اجرای این فریضه ی الهی پرداخته شده است؛ و در مطلب دوم به اصل تربیت 

احیاگر معروف و ویژگی های او پرداخته شده است.
7-1- اصل وجود سازمان یا تشکیالت خاص برای امر به معروف و نهی از منکر

 امر به معروف و نهی از منکر نیازمند سازمان یا تشکیالت است. بدون داشتن مجموعه های قوی و 
آماده اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پیاده نمی شود بلکه متروک می شود.

المفلحون(  اولئَک هم  المنکر  ینهوَن عن  بالمعروف و  یأمرون  الَخیر  ِاَلی  ُاّمة یدعون  )ولتکن منکم 
آل عمران/104؛ و باید در بین شما گروهی باشند که مردم را دعوت به خیر کنند و آنان را از بدکاری باز 
دارند، اینان در حقیقت رستگارانند. این وظیفه حکومت دینی است که برای این واجب الهی، زمینه به 
ذین ِاْن مکّناهم فی االرض اقاموا الّصالة وآتوا الّزکوَة  وجود آمدن تشکیالت مورد نیاز آن را فراهم کند: )الَّ
ِلّله عاقبُه ااُلموِر( حج/41؛ کسانی که هرگاه در زمین به آن ها  َنَهْوا عن المنکر و  و َامروا بالمعروف و 
قدرت بخشیدیم نماز را بر پا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان 

همه کارها از آن خداست.
7-2- اصل تربیت احیاگر معروف و ویژگی های او

مهم ترین وظیفه حکومت اسالمی تربیت احیاگر معروف است زیرا هر کس قدرت انجام این تکلیف 
الهی را ندارد و لذا این اصل واجب کفایی است به عبارت دیگر مسئولین نظام اسالمی و ظیفه دارند مردم 
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را شناسایی کنند و بهترین آن ها را برای اجرای دستور مهم خداوند تربیت نمایند زیرا احیاگر معروف 
باید:

ذین یبّلغون ِرساالِت الِله َو یْخَشوَنه والیْخَشْوَن َاَحدًا ِااّلالله و َکفی  1 – تنها به خدا متکی باشد: )الَّ
باللِه َحسیبًا( احزاب/39؛ )پیامبران( پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می کردند و )تنها( از 
او می ترسیدند و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند و همین بس که خداوند حسابگر و از پاداش دهنده 
َم خالدیَن فیها  اعمال آن ها است. )ِااّل َبالغًا ِمَن اللِه َو ِرساالتِه َو َمن یْعِص اللَه َو َرسوَله َفِاَن َله ناَر َجَهنَّ
َاَبدًا( جن/23؛ تنها وظیفه ی من ابالغ از سوی خدا و رساندن رسالت اوست. هر کس نافرمانی خدا و 

رسولش کند آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن می ماند.
أَفال  الِکتاب  َتتلوَن  َانُتْم  َو  َاْنُفَسُکم  َتنسْوَن  َو  ِبالبر  الّناَس  )أَتاَمرون  کند.  آنچه می گوید عمل  به   -2
َتعِقلُون( بقره/144؛ آیا مردم را به نیکی ]و ایمان به پیامبری که صفات او آشکارا در تورات آمده[ دعوت 

می کنید اما خودتان را فراموش می نمایید با این که کتاب آسمانی را می خوانید، آیا نمی اندیشید؟
وخویشاوندان  شعراء/214؛  ااَلْقربین(  َعشیرتَک  َانذر  )َو  کند.  شروع  خاندانش  و  خود  از   -3

نزدیکت را انذار کن )بترسان(.
4- شرح صدر داشته باشد. )قال َربِّ اْشَرْح لی َصْدری و... یْفَقُهوا َقولی( طه/25-28؛ خدایا به 

من شرح صدر بده تا سخن مرا بفهمند.
5- به زبان مردم سخن گوید. )َو ما َارَسلنا ِمْن َرُسوٍلٍ ِااّل ِبلَساِن َقْومه ِلیَبیَن َلُهم( ابراهیم/128؛ ما 

هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنان آشکار سازد.
6- مهربان و دلسوز باشد. فرد امر و نهی کننده در ارشاد و راهنمایی مردم و دعوت آنان به اجرای 
تا بدین وسیله سخنش در مردم  آنان اظهار کند  به  باید محبت و مهربانی خود را نسبت  الهی،  احکام 
مؤثر واقع شود. اظهار مهربانی و دلسوزی در برخورد با گناهکاران یکی از صفات بارز پیامبران برای 
جذب قلوب آنان به پذیرش اسالم و اجرای احکام اسالمی به شمار می آید چنانچه قرآن می فرماید: )َلَقد 
م َحریٌص َعَلیُکم ِباْلُمؤمنیَن َرُؤٌف َرحیٌم( توبه/128؛ به یقین  َجاَئُکم َرُسوٌل ِمْن َاْنُفسُکم َعزیٌز َعَلیه َما َعِنتُّ
رسولی از خودتان به سوی شما آمد که رنج های شما بر او سخت است و بر هدایت شما اصرار دارد و 
نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است؛ بنابراین پرهیز از خشونت و تندی و اظهار دلسوزی در برخورد با 

گناهکاران باید به عنوان یک روش مناسب برای امر به معروف و نهی از منکر مورد استفاده قرار گیرد.
7- زبانی گویا و بلیغ داشته باشد. )و اخی هروَن هو افصُح مّنی لسانًا َفَارِسْلُه معی رْدءًا یَصّدُقنی 
بون( قصص/28؛ و برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است او را همراه من بفرست  اّنی َاخاُف َان یکذِّ

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند، می ترسم مرا تکذیب کنند.
8- به وظیفه ی تربیتی خود بیاندیشند نه به راضی نگهداشتن این و آن. )َو َاِن ْحُکم َبیَنُهم بَما َانَزَل 
ما یریُد اللُه أْن  وا َفاْعَلْم َانَّ ع أْهَواَءُهم َو اْحَذرُهْم َاْن یْفتنوَک َعن َبعِض َما َاْنَزَل اللُه اَلیَک َفإْن َتولَّ ِ

بَّ اللُه َو اَل تَتََ
اِس َلفاِسُقوَن( مائده/49؛ و در میان آن ها ]= اهل کتاب[ طبق آن  یصیَبُهم بَبعِض ُذنوِبِهم و ِانَّ َکثیرًا مَن النَّ
چه خداوند نازل کرده داوری کن و از هوس های آنان پیروی مکن! و از آن ها بر حذر باش مبادا تو را از 
بعضی احکامی که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازند و اگر آن ها )از احکام و داوری تو( روی می گردانند 
بدان که خداوند می خواهد آنان را به خاطر پاره ای از گناهانشان مجازات کند و بسیاری از مردم فاسقند.
یرَتدَّ  اّلذیَن ءاَمُنوا َمن  َایَها  )یا  ندارد.  باز  الهی اش  انجام وظیفه ی  از  را  او  9- سرزنش های دیگران 
ًه َعَلی الَکافریَن یجاهُدوَن  ًه َعَلی الُمؤمنیِنَ َاِعَزّ وَنُه َاِذلَّ مْنُکم َعن دینه َفَسوَف یأِتی اللُه بَقْوٍم یحّبُهم و یحبُّ
فی َسبیل الله و اَل یَخاُفوَن َلوَمَة اَلئم َذلَک َفْضُل الله یؤتیه َمن یَشاُء َواللُه َواسٌع َعلیٌم( مائده/54؛ ای 
کسانی که ایمان آوردید هر کس از شما از آئیین خود بازگردد] به خدا زیانی نمی رساند[ خداوند جمعیتی 
می آورد که آن ها را دوست دارد و آن ها هم او را دوست دارند. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران 
سرسخت و نیرومندند. آنان در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ مالمتگری هراسی ندارند این 

فضل خداست که به هر کس که بخواهد ]و شایسته ببیند[ می دهد و خداوند وسیع و دانا است.
10- با تطمیع و تهدید از صحنه خارج نشود.

11- از روش های متنوع بهره گیرد.
ُت به فؤادَک و جاءک فی  سِل ما ُنثبِّ 12- از تاریخ زیاد بهره بگیرد. )و ُکالًّ نقصُّ عیلک من انباء الرُّ
هذه الحقِّ و موِعَظٌه و ذکری ِللمومنیَن( هود/120؛ ما هر یک از سرگذشت های انبیاء را بر تو باز گو 
کردیم تا به وسیله ی آن قلبت را آرامش بخشیم و اراده ات قوی گردد و در این )اخبار و سرگذشت ها( برای 

تو حق و برای مؤمنین موعظه و تذکر آمده است.
13- اهل تساهل و تسامح نباشد و صالبت داشته باشد. )اذهب انت و اخوک بایاتی و ال َتنیا فی 
ذکری( طه/42؛ )اکنون( تو و برادرت با آیاتی که به شما دادم به سوی فرعون بروید و در یاد من کوتاهی 

نکنید.
14- صبور و بردبار باشد. چنان چه در قرآن لقمان حکیم در وصایای خود به فرزندش می فرماید: 
الَه َو أُمر بالمعروف َو اْنَه َعِن المنکِر َو اْصِبْر علی ما َاصابک ِانَّ ذِلَک ِمْن َعْزِم ااُلموِر(  )یا بنی َاِقِم الصَّ
لقمان/17؛ ای پسرم نماز را بر پا دار و امربه معروف ونهی از منکر کن و در این راه از آنچه )ناراحتهایی 
که( به تو می رسدصبرپیشه ساز که این صبر )در راه تربیت و هدایت خلق( نشانه هایی از عزم در امور 
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الزم عالم است.
این ویژگی های قرآنی است که ضروری است مجموعه ای در نظام اسالمی عهده دار  به  با توجه   
تربیت احیاگر معروف باشد و بدیهی است اگر این مجموعه وجود نداشته باشد آمر به معروف و ناهی از 
منکر مطابق نظر دین تربیت نمی شود و نتیجه آن عدم اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر خواهد 
بود که در این صورت باید شاهد فروپاشی و نابودی ارزش های اسالمی و حاکمیت مفاسد اجتماعی در 

جامعه باشیم.

8. نتیجه گیری
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو فریضه الهی دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای درآیات و 
روایات است تا آنجا که در قرآن از آن به عنوان مهم ترین ویژگی بهترین امت و در روایات، تنها راه اقامه 
پیدایش چهار شرط اساسی: شناخت معروف و منکر،  با  الهی  این دو واجب  یادشده است.  واجبات 
احتمال تأثیر، اصرار بر گناه و عدم مفسده وجوب می یابد که در مرحله اول انجام آن، باید با گناهکار 
طوری عمل شود که متوجه شود چنین برخورد یا رفتار به خاطر گناهی است که او مرتکب شده و اگر 
تأثیر نداشت باید امر و نهی زبانی نماید و اگر این مرحله نیز مؤثر واقع نشد در صورت لزوم باید از مرحله 

سوم )امر و نهی با قدرت( استفاده نمود.
فراگیر و عملی نمودن این دو واجب الهی در جامعه اسالمی منجر به ایجاد برکاتی چون: حالل شدن 
درآمدها، پیدایش امنیت اعتقادی و اجتماعی، مخالفت با ستمگران و غیره می گردد همچنان که ترک آن 

نیز باعث نزول عذاب، سلب برکات الهی، تسلط اشرار و لعن و نفرین پروردگار می گردد.
از جمله عوامل مهم که منجر به ترک این حقوق واجب الهی گشته است نداشتن آشنایی کافی امر و 
نهی کنندگان با آسیب ها و چالش های موجود بر سر راه آن و در نتیجه عدم برخورد مناسب با آن ها بوده 

که این امر سبب شکست در امر و نهی دینی می گردد.
دستورهای  به  بی توجهی  ناموجه،  سلیقه های  اعمال  نهی،  و  امر  مراتب  رعایت  عدم  نسنجیدگی، 
دینی، بی توجهی به زمان و مکان و بی تو جهی به شیوه های اجرایی موفق، از جمله علل فردی شکست 
در امر به معروف و نهی از منکر به حساب می آید و مخالفت گناهکاران با امر و نهی کنندگان و ترک 

همکاری حکومت و مردم با آنان نیز از جمله علل اجتماعی این شکست به شمار می آید.

پژوهشی در آسیب ها و چالش  های امر به معروف و نهی از منکر
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9. پیشنهاد راهکارهای عملی برای اقامه ی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
برای اقامه ی معروف و زدودن منکرات در جامعه اسالمی در راستای تحقق عناصر چهارگانه زیر 
اقدام شود: رشد فرهنگ دینی؛ تقویت فرهنگ دینی؛ توسعه فرهنگ دینی و حاکمیت فرهنگ دینی. 
برای رسیدن به اهداف مذکور باید برنامه ریزی گسترده ای از سوی دست اندرکاران مربوطه و حمایت 
بودجه ای و اجرایی الزم از سوی دولت به عمل آید. بخشی از این برنامه ها را می توان طرح های عملی 
به موقع آسیب ها و چالش ها و  نامید. شناسایی دقیق و  بردن منکرات  بین  از  اقامه ی معروف و  برای 
برخورد متناسب و مؤثر با آن از یک طرف و ایجاد تشکیالت خاص برای سازماندهی این دو فریضه در 
جامعه و تربیت احیاگران معروف و هم چنین اجرای طرح های عملی مانند طرح نماز، طرح رمضان و 
محرم، مسابقات نماز و احکام، طرح جداسازی مؤسسات آموزشی مختلط و ... می تواند زمینه را برای 

فراگیر شدن این دو اصل عملی فراهم نماید.
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