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بينامتنيت قرآني امر به معروف و نهي از منكر در آراء امام 

  خميني(ره) و تأثير آن بر امنيت اجتماعي
دنبي احمديمحم  

  رازي كرمانشاهاستاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه 

  مسكنسيابحديث تنگ  

  هدانشجوي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي كرمانشا

  چكيده
با توجه به فلسفه خلقت انسان كه طبق بيان قرآن كريم عبوديت و بندگي است و از طرفي 

ه سوي كمال وجه تمايز انسان با ساير موجودات به ناطق و عاقل بودن انسان و حركت او ب
باشد، اهميت و جايگاه اين دو فريضه الهي، يعني امر به معروف و نهي از منكر بيشتر مي

تاكنون تحقيقات بسياري درباره اين دو فريضه صورت گرفته  . گرددتبيين و روشن مي
است ولي ما برآنييم كه تصويري كلي از امربه معروف و معناي آن و جايگاه اين دو فريضه 

و در آخر به شرايط اعمال اين فريضه و  . اه قرآن و امام خميني(ره) بررسي كنيماز ديدگ
 . بپردازيم تأثير آن بر امنيت اجتماعي

، نهي از منكر، قرآن، امنيت اجتماعي، امام امر به معروف ،بينامتنيت : كلمات كليدي
   . خميني
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  مقدمه 

در فقه اسالمي و شيعي است كه از موضوع امر به معروف و نهي از منكر از موضوعات مهم 
معروف ه قرآن كريم بارها مسئله امر ب . دير باز مورد اهتمام پيشوايان وفقهاي ما بوده است

عالوه بر  . استعنوان يك وظيفه ويژه براي جامعه اسالمي بيان كردههو نهي از منكر را ب
واجتماعي و همبستگي ساز براي ساختار مباني فرهنگي اينكه يك دستور مهم و سرنوشت

عنوان مسئله اسالمي به حساب آورده بيانگر جايگاه واالي اين فريضه در قرآن مقدس به
هاي قرآن همراه با باورهائي چون ايمان به باشد كه در آياتي چند در سورهحكومتي هم مي

به  اهميت انتخاب موضوع با توجه . مبدأ و معاد و اعمالي مانند نماز و زكات آمده است
- هها بكاربرد اين دو فريضه مهم و جايگاه فرهنگ متعالي آن در كتاب سنت در همه زمان

هاي اخالقي، ها و آسيبرسد، متاسفانه وجود آفتويژه در زمان حاضر ضروري به نظر مي
اجتماعي، سياسي و امنيتي در سطح عالي و داني جامعه اسالمي نشانگر غفلت مسئولين و 

ساز آثار تربيتي آن گرديده است كه در نتيجه رويكرد اين واجب سرنوشتمردم از فوائد و 
  . به دست فراموشي سپرده شده است

امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري امر به معروف و نهي از منكر را نه تنها راهكار مقابله 
غلطيدن در اند بلكه معتقدند اين فريضه حاكميت ديني را نيز از  هاي فاسد دانسته با حكومت

ضمن اينكه امر به معروف و نهي از منكر را عامل  . دارد مي  جاده انحراف و خطا نگه
مسئوليتي  تفاوتي و بي بازدارندگي فعال و روزآمد در راستاي كاهش ميل حاكميت به بي

نويسندگان اين  . اندنسبت به پرسشگران و كنشگران عرصه سياست و اجتماع برشمرده
  . دهندتوصيفي مورد بررسي قرار مي -با روش تحليليرا مقاله موضوع فوق

  معناي معروف و منكر
، 1362يعني شناخته شده و نيز به معني نيكي و كار نيك(عميد،  : معناي لغوي معروف- 1
يعني ناشناخته و نيزكار زشت، نامشروع، ناپسند، ناشايسته و بد،  : ) و منكر2/1826ج

  )1860(همان، ص . جمع آن منكرات
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هاي كه شريعت اسالم آن را يعني چيز : معناي اصطالحي معروف در شريعت اسالمي - 2
هاي كه درشرع حرام و يامكروه واجب كرده يا آنها را مستحب دانسته و منكر يعني كار

) به عبارتي همه احكام واجب و 1/441،ج1365(امام خميني(ره)،  . دانسته شده است
ام حرام و مكروه در قالب منكر يا منكرات قابل مستحب در قالب معروف و همه احك

هايي كه از جانب شارع مقدس معروف يعني چيز : توان گفت كهومي . باشندتعريف مي
  . واجب يا مستحب باشد و منكر يعني چيزهايي كه از جانب شارع حرام يا مكروه باشد

(راغب اصفهاني،  . شود كه با عقل و شريعت نيكو شناخته شودمعروف به كاري اطالق مي
يعني شناخته شده و مقابل منكراست، يا كار » معروف«) به عبارت ديگر29/ 2، ج1388

آن است كه مردم با ذوق آن را از حيات اجتماعي متداول » معروف«نيك مطابق فطرت
  )6/72(قرشي، ج . يابنددانند و به فطرت سليم آن را درميمي

ها فطري و همگاني هستند و معموال با تفاوت بسيار ها دربين ملتطبق اين تعاريف معروف
در واقعيات زندگي بشري، يك سلسله  . هاي گوناگون بشر يكساننداندك بين دسته

معيارهاي اصيل براي خوب وبد و زشت و زيبا وجود دارد وبشر با همان توان بشري 
   . ها را داردها و زيباييقدرت تشخيص شايستگي

هاي نخستين خود ها ذاتي هستند و انسان با بينش فطري و برداشتبدي ها وبنابراين خوبي
تواند برخي از آنها را دريابد و مختصات كلي آنها را باز شناسد و در جزئيات و مي

شتابد و در سطوحي كه عقل انسان از شناخت آن قاصر است، وحي به كمك انسان مي
  ) 77 - 67(بهشتي، صص   .نمايدها او را راه ميها از بديتشخيص خوبي

 . منكر چيزي است كه به زشتي شناخته شده است« : گويدراغب اصفهاني در مفردات مي
(قرشي، ج » . به معناي نشناختن ريشه دارد و انكار نوعي عدم قبول است» نكر«منكر از 

كنند، يا ها و خردهاي صحيح زشتي آن را حكم مي) منكر هر كاري است كه عقل7/90
كنند، سپس دين و شريعت بدي وزشتي ها در زشتي و خوبي آن كار سكوت ميعقل اينكه

) كاري كه مردم در جامعه خود آن را 3/69، ج1388(راغب اصفهاني،  . كندآن را بيان مي
اش يا به خاطر اينكه جرم و نشناسند، يعني در جامعه متروك باشد، حال يا به خاطر زشتي

  )21/18ج ،1386(طباطبايي . گناه است
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 : فرمايدداند و مي(عليه السالم) امر به معروف و نهي از منكر را، عصاره دين مي امام علي
»وددالح هقَاما نكَرِ ونِ المالَنهىِ عو عرُوفينِ، اَالَمرُ بِالمةُ الدغايت و مقصد اصلي دين، »َغاي

، 1373نساري اصفهاني، (خوا. امر به معروف، و نهى از منكر و اجراى حدود است
علي (عليه السالم) به اين فريضه، چونان   ) اين رويكرد گواه آن است كه امام374/ 4 ج

نگرد، بلكه آن را اساس، ريشه، و بنياد همه فرايض و اى در كنار ديگر فرايض نمى  فريضه
  . داند مىترين كاركرد دين را چيزى جز همين امر و نهى ن شناسد، و مهم برترين فريضه مى

  امر به معروف و نهي از منكر در قرآن كريم
ترين اي آفريده شده كه اجتماعي بودن از برجستهانسان در دستگاه خلقت الهي به گونه

اي كه نقش هر مسلمان در تعيين سرنوشت جامعه و تعهدي كه هاي اوست به گونهويژگي
كند كه او ناظر و مراقب مي هاي اجتماعي داشته باشد، ايجاببايد در پذيرش مسؤوليت

اين مسئله مهم كه در فقه اسالمي تحت  . افتدهمه اموري باشد كه پيرامون وي اتفاق مي
ترين مباني تفكر سياسي يك مطرح شده و از مهم» امر به معروف و نهي از منكر«عنوان 

ضروري  ترين فرايضي است كه وجوب كفايي آن,كه از مهمرود؛ چنانمسلمان به شمار مي
  )11/395، ج1363(شيخ حر عاملي،  . دين شناخته شده و ضامن بقاي اسالم است

دليل بر اين مطلب، گذشته از اجماع علما و عنايت عقل سليم همگان بر آن، آيات و 
  . اخباري است كه در اين زمينه وارد شده است

دات فراوان بيان شده امر به معروف و نهي از منكر, در قرآن كريم با بيانات مختلف و تأكي
  : گرددكه به برخي از اين آيات اشاره مي

والْمؤْمُنونَ و الْمؤْمنات � : فرمايدخداوند متعال در بيان صفات ممتاز مؤمنان مي      
ه و يؤُْتونَ الزَّكاه و بعُضهم أَوليا بعضٍ يأْمرُونَ ِبالْمعرُوف و يْنهونَ عنِ الْمنْكَرِ و يقيمونَ الصال

ولَهسر و ونَ اللَّهيعطمردان و زنان با ايمان ولي (و يار و ياور) يكديگرند، 71(توبه, �ي(
پردازند و خدا و دارند و زكات را ميكنند، نماز را برپا ميامربه معروف و نهي ازمنكر مي

  . كنندرسولش را اطاعت مي
-مؤمن به سرنوشت يكديگر عالقمند بوده و به منزله يك پيكر ميبه موجب اين آيه، افراد 

شود كه تخلّف و انحراف يك فرد، در كل جامعه تأثير ها موجب ميپيوند سرنوشت . باشند
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بگذارد؛ چنان كه يك بيماري واگير در صورتي كه معالجه نگردد، از فرد به جامعه سرايت 
  . اندازدنموده و سالمت آن را به خطر مي

عنِ ويْنهونَبِالْمعرُوفويأْمرُونَمّنُكم أُمّةٌ يدعونَ إِلَي اْلخَيرِولتكُن� : فرمايددر جاي ديگر مي
) بايد از ميان شما جمعي دعوت به نيكي 104(آل عمران,  �اْلمنكَرِ وأُولَـئك هم الْمْفلحونَ

در آيه فوق به طور وضوح،  . و آنها رستگارانندكنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند 
امر است و ظاهر امر ايجاب است و در اين آيه » ولتكن«وجوب آمده است، زيرا كلمه 

توضيحي است مبني بر اين كه رستگاري منوط بر آن است، زيرا به طور حصر بيان كرده و 
اين عمل واجب كفايي  و نيز در آيه آمده است كه . و اولئك هم المفلحون : فرموده است

گردد، چون است نه واجب عيني، زيرا وقتي كه گروهي اقدام كردند، از ديگران ساقط مي
بايد جمعي از ميان شما  : نفرموده است كه همگي امر به معروف كنيد، بلكه فرموده است

 بنابراين هرگاه يك فرد و يا جمعي اقدام كنند، تكليف از ديگران . دعوت به نيكي كنند
اند ولي اگر تمام برداشته شده و رستگاري از آن كساني خواهد بود كه امر به معروف كرده

مردم از آن خودداري كنند ناگزير گناه متوجه تمام كساني است كه توانايي انجام آن را 
  . اندداشته

ةٌ يْتلُونَ آيات اللَّه آنَاء لَيسوا سواء منْ أَهلِ الْكَتابِ أُمةٌ قَائم� : خداوند متعال فرموده است
يؤْمُنونَ بِاللَّه والْيومِ الĤْخرِ ويأْمرُونَ بِاْلمعرُوف ويْنهونَ عنِ اْلمنَْكرِ � �اللَّيلِ وهم يسجدونَ

ها همه يكسان )آن114و  113(آل عمران,  �ويسارِعونَ في اْلخَيرَات وأُولَئك منَ الصالحينَ
كنند و پيوسته در اوقات نيستند، از اهل كتاب جمعيتي هستند كه قيام (به حق و ايمان ) مي

- به خدا و روز ديگر ايمان مي . كنندخوانند در حالي كه سجده ميشب آيات خدا را مي

كنند و در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سبقت آورند، امر به معروف و نهي از منكر مي
  . گيرند و آنها از صالحاننديم

در اين آيه خداي متعال, صالح بودن آنان را به صرف داشتن ايمان به خدا و روز واپسين 
  . گواهي نكرده است، بلكه امر به معروف و نهي از منكر را نيز بر آن افزوده است

أَولياء بعضٍ يأْمرُونَ ِبالْمعرُوف والْمؤْمُنونَ واْلمؤْمنَات بعُضهم � : خداوند متعال فرموده است
) مردان و زنان با ايمان ولي (يار و ياور) 71(توبه,  �ويْنهونَ عنِ الْمنَْكرِويقيمونَ الصلَاةَ
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دارند مؤمنان را به انجام كنند و نماز را بر پا مييكديگرند، امر به معروف و نهي از منكر مي
پس كسي كه امر به معروف را ترك كند از جمع مؤ منان  . كرده استامر به معروف وصف 

  . توصيف شده در اين آيه خارج است
لُعنَ الَّذينَ َكفَرُوا منْ بني إِسرَائيلَ علَى لسانِ داوود وعيسى � : خداوند متعال فرموده است

كَانُوا َلا يتََناهونَ عنْ منْكَرٍ فَعلُوه  لَبِئْس ما َكاُنوا � �نَابنِ مرْيم ذَلك بِما عصوا وَكانُوا يعَتدو
) آنها كه از بني اسرائيل كافر شدند، بر زبان داوود و عيسي بن 79و  78(مائده,   �يفْعُلونَ

  . مريم لعن شدند، اين به سبب آن بود
ر سزاوار لعن و نفرين اين نهايت سرزنش است، زيرا آنان را به علت ترك نهي از منك

  . دانسته است
تَْنهونَ و  كُنْتُم خَيرَ أُمّةٍ أُْخرِجت للّناسِ َتأْمرُونَ بِالْمعرُوف� : و خداوند متعال فرموده است

ها آفريده شديد، ) شما بهترين امتي بوديد كه به سود انسان110(آل عمران, . �عنِ اْلمنْكَرِ
  . كنيدنهي از منكر مي زيرا امر به معروف و

اين سخن دليل بر فضيلت امر به معروف است، زيرا بيانگر آن است كه ايشان بدان وسيله 
  . بهترين امت بودند

و  أَنجيَنا اَلّذينَ ينهْونَ عنِ السّوءبِه  َفلَمّا نَسواْ ما ذُكّرُواْ� : همچنين خداوند متعال فرمايد
) اما هنگامي كه تذكراتي 165(اعراف,  �ِبعذَابِ بِيسِ ِبما كاَنُواْ يفْسقُونََظَلمواْ أََخذَْنا اَلّذينَ

كنندگان از بدي را رهايي بخشيديم و آنها را را كه به آنها داده شده بود فراموش كردند، نهي
  . كه ستم كردند به عذاب شديدي به سبب نافرمانيشان گرفتار ساختيم

و اين خود نيز  . فرمايد كه ايشان به دليل نهي از بدي نجات يافتندمي به اين ترتيب بيان
  . دليل بر وجوب نهي از منكر است

 اَلّذينَ إِن مّكََّنّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصّلَاةَ� : در جاي ديگر خداوند متعال فرموده است
) ياران خدا كساني هستند 41(حج,   � . عنِ اْلمنَكرِ وَنهوا بِاْلمعرُوفوآتَوا الزََّكاةَ وأَمرُوا 

كنند و دارند و زكات را ادا ميكه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را بر پا مي
  . نمايندامر به معروف و نهي از منكر مي
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ن، در اين آيه خداي متعال، امر به معروف و نهي از منكر را در شمار صفات نيكان و مؤمنا
  . با نماز و زكات برابر كرده است

(مائده,  �وتَعاوُنوا علَى الْبِرِّ والتَّقْوى ولَا َتعاوُنوا علَى اْلإِْثمِ والْعدوانِ� : خداوند متعال فرمايد
) در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد و (هرگز) در راه گناه و تعدي، همكاري 2

  . ننماييد
ر قاطعي است، و معناي تعاون، واداشتن ديگران به ياري رساندن به امر خير و اين دستو

  . شر و تجاوز، در حد امكان استهاي  هموار كردن راه خير و مسدود كردن راه
م لَولَا يْنهاهم الرَّبانيونَ واْلأَحبار عنْ َقولِهم اْلإِْثم وأَْكلِه� : خداوند متعال فرموده است
) چرا دانشمندان نصارا و علماي يهود آنها را از 63(مائده,  �السحَتلَبِئْس ما كَانُوا يصَنعونَ

-كنند؟ چه زشت است عملي كه انجام ميآميز و خوردن مال حرام نهي نميسخنان گناه

  . اندردهخداوند در اين آيه بيان كرده است كه آنان به دليل ترك نهي از منكر، گناه ك . دهند
كانَ منَ الْقُرُونِ من قَبلُكم أُوُلوا بقيّةٍ ينهونَ عنِ اْلفَساد في ال َفلَو� : خداوند متعال فرموده

) چرا در قرون (و اقوام ) قبل از شما 116(هود,  � . . . األَرضِ إِال َقليالً مّمّنْ أَنجينَا
اد در زمين جلوگيري كنند، مگر اندكي از آنها كه دانشمندان صاحب قدرتي نبودند كه از فس

  . نجاتشان داديم
در اين آيه خداوند بيان داشته است كه همه آنان را، به جز اندكي كه از فساد در روي زمين 

  . كردند، هالك كرده استجلوگيري مي
امينَ بِاْلقسط ُشهداء للَّه وَلو يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ُكونُوا قَو� : و نيز خداوند متعال فرموده است

ايد كامال قيام كساني كه ايمان آوردهاي   )135(نساء ,  �عَلىأَْنفُسُكم أَوِ الْوالدينِ واْلأَْقرَبِينَ
به عدالت كنيد، براي خدا گواهي دهيد، اگر چه (اين گواهي ) به زيان خود شما يا پدر و 

  . وده باشدمادر يا نزديكان شما ب
  . اين مطلب همان امر به معروف به پدر و مادر و خويشاوندان است

�نْ يمنَ النَّاسِ ويلَاحٍ بإِص أَو رُوفعم َقةٍ أَودرَ بِصنْ أَمإِلَّا م ماهونْ نَجيرٍ مي كَثرَ فلْ لَا خَيْفع
) در بسياري از سخنان 114(نساء, . �يه أَجرًا عظيمالك ابتغَاء مرَْضات اللَّه َفسوف ُنؤْتٰ◌ ذَ

گوشي (و جلسات محرمانه) آنها خير و سودي نيست مگر كسي كه (به اين وسيله) امر در
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به كمك به ديگران يا كار نيك يا اصالح در ميان مردم كند، و هر كس براي خشنودي 
  . پروردگار چنين كند، پاداش بزرگي به او خواهيم داد

) هرگاه دو گروه از 9(حجرات,   � . . . إِنْ طائفَتانِ منَ اْلمؤْمنينَ اقْتََتلُوا َفأَصلحوا بيَنهماو �
  . مؤ منان باهم به نزاع و جنگ پردازند، در ميان آنها صلح برقرار سازيد

اصالح همان جلوگيري از تجاوز و بازگرداندن به طاعت خداست، و اگر متجاوز برنگشت، 
  ء إِلى حتَّى تَفي  َتبغي  فَقاتلُوا اَلّتي� : خداوند دستور به مبارزه با او را داده و فرموده است

رِ اللَّهو اگر يكي از آنها بر ديگران تجاوز كند يا طايفه ظلم پيكار كنيد 9(حجرات,  �أَم (
  . تا به فرمان خدا باز گرددو اين همان نهي از منكر است

  م (ره ) در مورد امر به معروف و نهي از منكر حضرت اما آراي
تأكيد كردند كه در امر به معروف و نهي از منكر  2/7/1358امام خميني(ره) در تاريخ 

شأن و مرتبه اجتماعي افراد مهم نيست و هر كس از هر قشر و طبقه اجتماعي موظف است 
و نهي از منكر كند به هر  ديگران را از هر قشر و طبقه اجتماعي كه باشند، امر به معروف

اگر يك فرد خيلي به نظرمردم مثالً پايين، يك  . فردي الزم است كه امر به معروف كند
فردي كه به نظر مردم خيلي اعالمرتبه هم هست، اگر از او يك انحرافي ديد، بايد بايستد 

 . »در مقابلش بگويد اين كارت انحراف بود نكن
اند كه هيچ كس حق ندارد به بهانه  ل اسالمي اشاره كردهبه اين اص 24/9/1361در تاريخ 

رفتن و  . كشف جرم و مبارزه با افساد به تعقيب مردم يا تجسس در كار آنها بپردازد
جاسوسي كردن و تجسس نمودن برخالف اسالم است از طرفي تظاهر به فسق و خالف 

و تعدي از ضوابط  هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمانان . شرع هم خالف شرع است
فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسالم مقرر است عمل  . شرعيه نمايد

 . »نمايند
درباره نحوه برخورد آمران به معروف و ناهيان از منكر با افراد  17/11/1361در تاريخ

 اش مرتكب معصيت و فساد هم اگر كسي در اموال شخصي« : خالفكار و منحرف فرمودند
 . بشود و بر فرض اثبات هم، روي موازين شرعي بايد امر به معروف و نهي از منكر نمود

 . »نبايد كسي از اين معنا سوء استفاده كند و در خيابان كار خالف شرع انجام دهد
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  : فرمايند المسائل مي رساله توضيح 2791امام خميني(ره) در مسئله شماره 
كه كسي كه اول آن : ر به معروف و نهي از منكرچند چيز شرط است در واجب بودن ام«

آورد، واجب است كه به  خواهد امر و نهي كند، بداند كه آنچه شخص مكلف به جا نمي مي
كه احتمال بدهد، امر و نهي او آن : دوم . آورد بايد ترك كند جا آورد و آنچه به جا مي

كه بداند شخص آن : ومس. كند واجب نيست پس اگر بداند اثر نمي . كند تأثير مي
پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال  . كار، بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند معصيت

 . اي نباشد كه در امر و نهي مفسدهآن : چهارم . كند واجب نيست صحيح بدهد كه تكرار نمي
ويي يا مالي پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر و نهي كند، ضرر جاني يا عرضي و آبر

 . »رسد، واجب نيست قابل توجه به او مي
براي امر به معروف و نهي از منكر، مراتبي « : فرمايند مي 2804همچنين در مسئله شماره 

است و جايز نيست يا احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل 
  . »شود

فراموش شده است؛ ما بايد خود را به امر به معروف و نهي از منكر، يادآوري يك واجب 
اَلّذينَ � : فرمايد مي قرآن كريم . سرچشمه اسالم برسانيم تا زندگي به تمامي شيرين شود

 � . عنِ اْلمنَكرِونَهوا  بِاْلمعرُوفوآتَوا الزََّكاةَ وأَمرُوا  إِن مّكََّنّاهم في اْلأَرضِ أَقَاموا الصّلَاةَ
اهم اين واجب فراموش شده اسالم را به ياد شما ملت ايران بياورم؛همه آحاد خومن مي

 . مردم بايد وظيفه امر كردن به كار خوب و نهي كردن از كار بد را براي خود قائل باشند
 . عمل كنيم تا آثارش را ببينيم . كننده حيات طيبه در نظام اسالمي خواهد بوداين، تضمين

مرحله عمل، يعني اقدام با دست . حله گفتن و يك مرحله عمل داردامر به معروف، يك مر
و بازو، اين مرحله، امروز به عهده حكومت است و بايد با اجازه حكومت انجام بگيرد و ال 

. اما گفتن با زبان، بر همه واجب است و همه بايد آن را بدون مالحظه انجام بدهند . غير
جمع كثيري از اقشار مختلف مرم قم به مناسبت فرا  (بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار

  19/10/68دي ماه (سالروز قيام مرم قم) در مورخه  19رسيدن 
 : شرايط امر به معروف و نهي ازمنكر
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شود و در صورت نبودن آن امر به معروف و نهي از منكر با وجود برخي شرايط واجب مي
شرايط آن كه چهار تا است اكثر فقهاء  درباره . شودشرايط تكليف امر يا نهي ساقط مي

هاي ميان فقها قديم و معاصر وجود اتفاق نظر دارند اما در سلسله مراتب اين شرايط تفاوت
 بندي نموده استدارد مثال شهيد ثاني در شرح لمعه چهار شرط را اينگونه رتبه

  علم آمر و ناهي به معروف و منكر - 1
   . بر ادامه كار خود اصرار تارك معروف و فاعل منكر - 2
به خودش يا نزديكان ، سبب ضرر جاني يا آبرويي يا ضرر مالي قابل توجه، امر و نهي - 3

  . يا ساير مومنان نباشد، و همراهان
داندكه امر و بنابراين اگر مي . احتمال تاثير امر يا نهي بر فاعل منكر و تارك معروف - 4

شود (رك به، اش ساقط ميو تكليف از عهده . نهي تاثير ندارد امر و نهي واجب نيست
)اما امام خميني (ره) در كتاب تحرير 414ص2شرح لمعه دمشقيه، چاپ بيروت، ج،

بندي نموده است كه در ذيل به آن گانه را به گونه ديگر رتبهاش اين شرايط چهارالوسيله
  )1/444، ج1365(امام خميني،  . پردازيممي

كند،بداند يعني كسي كه امر يا نهي مي : و منكر علم داشته باشد بايد آمر و ناهي به معروف
دهد حرام است و آنچه راكه ترك كرده واجب است، پس آنچه را كه ديگري انجام مي

دهد حرام است ياكاري كه ترك كرده داند اين عمل كه ديگري انجام ميهركس كه نمي
صورت عدم علم به معروف و  و چه بسا در . جلوگيري واجب نيست، واجب است يا نه

از امام صادق (عليه السالم)  . گيردمنكر(واجب و حرام) اين كار او رنگ حرمت به خود مي
 : درباره امر به معروف و نهى از منكر سؤ ال شد، آيا بر تمام امت واجب است يا نه ؟ فرمود

ندى است كه اين كار بر عهده شخص نيروم : چرا واجب نيست ؟ فرمود : پرسيدند. نه
را ببرند و معروف را از منكر باز شناسد، نه بر كسانى كه نا توانند و خود هدايت  فرمانش 

و دليل بر اين  . خواننداند و از روى ناآگاهى ديگران را از حق به سوى باطل مىنيافته
و يأْمرُونَ ِبالْمعرُوف  ولْتَُكن منُكم أُمةٌ يدعونَ إَِلى الْخَيرِ � : مطلب سخن خداى تعالى است

بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى كنند  �و يْنهونَ عنِ اْلمنكَرِ و أُوَلـئك هم الْمْفلحونَ
» من)«104( آل عمران،. و امر به معروف و نهى از منكر انجام دهند و آنها رستگارانند
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اين فريضه را انجام دهند نه همه و آيه درين  تبعيضيه است يعني از ميان شما بايد كساني
پس اين موضوع خاص است نه عام، چنان كه خداى تعالى در آيه ديگر . مورد صريح است

و از قوم  : )159(اعراف،  �و من َقومِ موسى اُمةٌ يهدونَ بِالحقِّ و يعدلُونَ� : فرموده است
اكم به حق و عدالتند و نفرمود امت موسى كنند و حموسى گروهى به سوى حق هدايت مى

امت شامل يك فرد و  . يا تمام قوم موسى در حالى كه در آن روز امتهاى مختلفى بودند
به درستي كه  �انِّ ابرَاهيم كَانَ اُمةً� : و همچنين خداى تعالى فرموده است . بيشتر است

پس امت هم بر يك فرد و هم بر . . . ابراهيم يك امت بود، درحالي كه مطيع فرمان خدابود
در نتيجه اينكه امر به معروف و نهي از منكر در صورت . شودبيشتر از يك فرد اطالق مي

شود و از جمله شرايط آن علم به معروف و منكر است، اما بر تحقق شرايط واجب مي
، حرجى برد و نيرو و پشتيبان و فرمانبرى نداردشخص ناآگاهى كه در ناتوانى بسر مى

)البته منظور از عالم بودن اينكه معروف را 5/60، ج 1379(كليني،  . پايان حديث . نيست
اش ساقط از منكر تشخيص بدهد و كسي كه چنين تشخيص ندارد فعال تكليف از عهده

اش ساقط باشد بلكه بايد درپي كسب است اما اين بدان معنا نيست كه كالً تكليف از عهده
آيا كسب علم براى امر به معروف و  : به بيان ديگر اينكه . نكر باشدآموزش معروف و م

نهي از منكر واجب است يا خير؟ به تعبير فنى و اصولى آن، آيا علم براى امر به معروف و 
براى مثال آيا علم همچون استطاعت  . نهى از منكر، شرط وجوب است، يا شرط واجب

شود و تحصيل استطاعت  ر مكلف واجب مىنسبت به حج است كه هرگاه حاصل شد، حج ب
رود كه بايد آن را كسب كرد  شمار مى كه همچون طهارت براى نماز به  واجب نيست، يا آن

به تعبير ديگر امر به معروف بر شخص  . طهارتى نماز را ترك كرد توان به عذر بى و نمى
ه معروف است؟ جاهل واجب نيست، يا آن كه جاهل نيز مكلف به كسب علم و سپس امر ب

شود كه اگر علم را شرط وجوب دانستيم، عمال اين فريضه از  جا آشكار مى تفاوت قضيه آن
گردند و اين با فلسفه  شود و افراد زيادى از شمول حكم خارج مى گردن بسيارى ساقط مى

اما اگر بر آن تاكيد كرديم كه اين شرط، شرط واجب  . اصلى اين فريضه سازگار نيست
آن صورت بر عالمان، بالفعل واجب است و افراد جاهل بطور بالقوه نيز مكلفند است، در 

برخى فقها، همچون شهيد . تا معروف و منكر را بشناسند و به اجراى اين فريضه بپردازند
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كه ديگران   حال آن . اند اول، علم را شرط وجوب دانسته و آن را از جاهالن ساقط شمرده
  چون اين شرط مناقشه كرده و آن را شرط واجب و الزم مانند شهيد ثانى در چند و

) از فقهاى معاصر نيز امام خمينى(ره) 3/101 ، ج1387(شهيد ثاني،  . اند التحصيل شمرده
 . اين شرط را، شرط واجب شمرده و همگان را مكلف به كسب آن كرده و فرموده است

 . »ب و عدم آن، واجب استآموختن شرايط امر به معروف و نهى از منكر و موارد وجو«
  )1/467 ، ج1365(امام خميني، 

داند تاثير ندارد امر و نهي واجب احتمال بدهد امر يا نهي او تاثير دارد، بنابراين اگر مي
فقيهان درباره شرط تأثير و نقش آن در سقوط وجوب يا عدم آن ـ همچون شرط  . نيست

صورتى كه آمر به معروف احتمال قوى بدهد  گروهى معتقدند در : اند علم ـ به دو راه رفته
كه امر به معروف و نهى از منكرش تأثيرى ندارد، ديگر بر او واجب نيست كه امر به 

گويد كه هرگاه  براى نمونه محقق حلّى درباره اين شرط مى . معروف و نهى از منكر كند
مؤثر نيست، ديگر بر  آمر به معروف احتمال غالب بدهد يا علم پيدا كند كه امر به معروفش

) اما امام خمينى، در 390 /1 ، ج1409(محقق حلي،  . او واجب نيست كه امر به معروف كند
با ظن قوى به عدم تأثير، وجوب آن ساقط « : گويند اين باب نظر ديگرى دارند و مى

و و ايشان، هر نوع احتمال عقاليى در باب تأثير را براى وجوب امر به معروف . . شود نمى
)حال اين سوال مطرح است كه 1/448، ج1365( امام خميني، . دانند نهي از منكر كافى مى

اگر آمر به معروف يقين داشته باشد كه امر به معروف او تأثير ندارد، تكليف چيست؟ آيا 
كه بايد شرط تأثير را پديد آورد؟ اهميت طرح اين سؤال  شود، يا آن اين فريضه ساقط مى

عليه  شود كه ما اين فريضه را در گستره اصلى آن و از منظر امام على( مى هنگامى آشكارتر
از ديدگاه ايشان اساساً امر به معروف و نهى از منكر، محور احكام دين و  . السالم) بنگريم

امر به معروف و نهى از منكر،  . خاستگاه اقتدار دينى و تشكيل حكومت اسالمى است
ر همچون نماز و روزه نيست؛ بلكه شالوده ديگر احكام و اى در كنار فرايض ديگ فريضه

ساز اقتدار اشرار و  رود به تعبير ايشان ترك اين فريضه زمينه  شمار مى شيرازه دين به
) بنابراين اگر ما نيز از 47(نهج البالغه، نامه  . مستجاب نشدن دعاها محسوب شده است

شان را در اين باب كنار يكديگر بگذاريم، منظر امام به اين فريضه بنگريم و همه سخنان اي
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يابيم و اگر در جايى  اى بر سقوط وجوب امر به معروف و نهى از منكر نمى هيچ قرينه
كند و خاصيت خود را از دست داده است، بايد  ديديم كه اين امر و نهى ما تأثير نمى

 . ياتر از سخناننداعمال، گو . درروش خود تجديد نظر كنيم و شيوه خود را دگرگون سازيم
اند تا با كردار خويش مردمان را به خير دعوت كنيم، نه  بدين روى معصومان از ما خواسته

! اگر ما دقيقا آنچه را كه در باب امر . . . آنكه عملي درقبال آن باشدفقط با سخنان خود بي
توان  ديگر نمى كار گيريم، به معروف و نهى از منكر گفته شده رعايت كنيم و آداب آن را به

بنابراين درست است كه احتمال تاثير يكي ازشرايط امر به  . از عدم تأثير سخن گفت
معروف و نهي از منكرمحسوب گرديده و معتبر دانسته شده، اما با تامل بيشتر به اهميت 

تر است تا اينكه حكم به سقوط اين موضوع در صورت عدم تاثير، تغيير روش پسنديده
  !!!يمفريضه بنماي

يا گمان كند،يا ، شخص گناهكار اصرار بر ادامه كار خود داشته باشدپس اگر معلوم شود
كند،يا موفق به احتمال صحيح بدهد گناهكار بناي ترك عمل را دارد و دوباره تكرار نمي

اند و  حق، اين شرط را گنجانده  رو فقها به  از اين . شود، امر و نهي واجب نيستتكرار نمي
اند نهى از منكر در جايى است كه بدانيم شخص مرتكب منكر، بر شيوه نادرست خود  گفته

اصرار دارد و همچنان در بند كجروى است؛ ولى اگر اين اطمينان حاصل نشد، ديگر امر و 
صاحب جواهر در اين باب  . تصريح بسيارى از فقها حرام است نهى او معنا ندارد؛ بلكه به

اند، گونه كه بسيارى به آن تصريح كرده دو (امر و نهى) همان  اين در اين صورت« : گويد مى
  )21/370 ، ج1366(نجفي،  . حرام است
به اين معنا كه ضرر جاني يا آبرويي يا ضرر مالي قابل . اي نباشدسبب مفسده، امر و نهي

ش اگر ضرري به خود. به خودش يا نزديكان و همراهان، يا ساير مومنان وارد نشود، توجه
(امام  . شوديا يكي از بستگانش و يا دوستانش وارد شود درين صورت وجوب ساقط مي

 : فرمايند ) فقها در توضيح اين شرط (عدم ضرر و مفسده) مي1/452، ج1365خميني، 
ها  ها و منكر بعضي از معروف . واجبات و منهيات الهي از نظر درجة اهميت يكسان نيستند

اي با اهميت است كه براي حفظ آن واجب و معروف، يا  ه اندازهاز نظر شارع مقدس اسالم ب
نهي از آن حرام و منكر، بايد بذل جان كرد، ولي در برخي موارد حفظ جان بر وجوب اين 
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اين كه در كدام مورد امر به معروف و نهي از منكر بايد تا حد بذل  . دو فريضه مقدم است
ل، آبرو، و جان را مقدم داشت، بستگي به جان پيش رفت و در كدام مورد بايد حفظ ما

اگر موضوع از احكام جزئي و در سطح  . موضوع امر به معروف و نهي از منكر دارد
حفظ مال، آبرو و جان مقدم است اما اگر موضوع در درجة باالي اهميت  محدود، باشد،

امام  . شوداست بايد امر به معروف و نهي از منكر كرد، گرچه انسان در اين راه كشته 
اگر معروف و منكر از موضوعاتي باشد كه از نظر اسالم بسيار مهم « : فرمايد خميني(ره) مي

است و امر به معروف و نهي از منكر در چنين موضوعي، متوقف بر بذل جان باشد، بذل 
 : فرمايد)استاد شهيد مرتضي مطهري در اين زمينه مي426(همان،ص. جان واجب است

البته با توجه به موردش ببين امر  . ها است عروف و نهي از منكر باالتر از اينارزش امر به م
خواهي امر به  خواهي بكني؟ در چه موضوعي مي به معروف و نهي از منكر را براي چه مي

مثالً كسي كوچه را كثيف  معروف و نهي از منكر كني؟ يك وقت موضوع كوچكي است،
حال اگر   شما اين جا بايد نهي از منكر كنيد،  در كوچه، اندازد كند، پوست خربزه را مي مي

دهد، در اين صورت اين كار اين  يك فحش ناموس به شما مي  بدانيد اگر او را نهي كنيد،
قدر ارزش ندارد كه شما يك فحش وناسزا از او بشنويد يك وقت هست موضوعي است 

بينيد قرآن به  مي . انسان قائل است كه اسالم براي آن اهميتي باالتر از جان و مال و حيثيت
امر به معروف  : گويي جا ميآيا اين اصول قرآني به خطر افتاده است، خطر افتاده است،

. پسندد؟و جانم، آبرويم، در خطراست؟مردم نمي نهي از منكر نكن، كه اگر اين را بگويم، نكن،
در چنين موقعيتي بودند و  امام حسين(عليه السالم) نيز . )17/267، ج1373(مطهري،  . 

حضرت  . معروف اصل اسالم و سنت پيامبر بود كه در حال از بين رفتن يا تحريف بود
اباعبداهللا الحسين(عليه السالم) ديدند اگر در آن برهه از زمان و در آن اوضاع خاصي كه بر 

طر است و جامعه اسالمي حاكم بود، امر به معروف و نهي از منكر نكند، اصل اسالم در خ
شود؛ و نيز زحماتي كه جد بزرگوارش براي اسالم كشيده است و  فاتحه اسالم خوانده مي

 . اثر شدن استجان فشاني شهيداني كه خونشان را در راه اسالم نثار كردند، در معرض بي
گرچه جان خود و بستگانش را در اين راه فدا  از اين رو بر خود الزم دانست كه قيام كند،
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توان نگاه كرد يعني امر و نهي كسي كه اين درباب مفسده از ديدگاه ديگر هم مي . كند
  . دهد داراي مفسده نباشد يا باعث مفسده ديگر نشودفريضه را انجام مي

  ميزان تاثيرگذاري امر به معروف و نهي از منكر در ايجاد امنيت اجتماعي 
ه همه اقوام و ملل در طول تاريخ ها دو اصل پذيرفته شدها و نهي از بديامر به خوبي

ها و منطبق با عقل و زندگي انسان بوده است، زيرا اين دو اصل در بردارنده منافع انسان
از آنجا كه افراد يك جامعه سالم مانند اعضاي بدن، در راه زندگي اجتماعي و  . اندفطرت

توانند در برابر ميباشند و هيچيك از آنها نايجاد حيات صحيح انساني سهيم و شريك مي
تفاوت باشند، مساله نظارت همگاني، امر به معروف و نهي هاي جامعه بيها و كاستيقوت

  . يابداز منكر، براي جلوگيري از فساد و سوق دادن جامعه به سوي اصالح ضرورت مي
(شيخ » . شودبوسيله امر به معروف و نهي از منكر راهها ايمن مي« : اندامام باقر (ع) فرموده

) در صفحات قبل از امنيت اجتماعي به فقدان ترس و تهديد 11/59، ج1363حر عاملي، 
امنيت اجتماعي به ميزان  . ها و هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه تعبير شدنسبت به ارزش

هاي موجود در جامعه و عدم انحراف از آنها بستگي زيادي به پيروي از هنجارها و ارزش
ها جوامع مختلف در طول تاريخ حاكي از آن است كه زندگي اجتماعي انسانبررسي  . دارد

همواره دستخوش ناماليمات و حوادث است و در همه جوامع بدون استثنا انحراف در همه 
اما  . اشكال آن موجود است و ناامني به طرق گوناگون اجتماع بشر را تهديد نموده است

ع جلوگيري و به كنترل در آوردن اين انحرافات و باشد نواي كه در اينجا مهم مينكته
هر چه كنترل تهديدها وانحرافات در جوامع با نيروهاي  . رسيدن به امنيت نسبي است

به  . تر خواهد بودتر و كارسازتر صورت بگيرد، ميزان برقراري امنيت نيز گستردهقوي
و انحرافات اجتماعي،  كاريعبارت ديگر راه تحقق امنيت در جامعه و جلوگيري از بزه

از سويي ديگر امر به معروف و  . وجود يك سيستم كنترل اجتماعي موثر و كارآمد است
ايجاد شناخت و  . دهي بايدها و نبايدهاستنهي از منكر فرايند ايجاد شناخت و شكل

ها) و فوايد عمل به آنها و بدست آوردن بينش صحيح ها (ارزشآگاهي نسبت به معروف
هاي آن در ساختار ها و مضرات وآسيبمنكرات يا همان عوامل تهديد ارزش نسبت به

اين شناخت كه صفت برانگيزاننده و محرك بودن را در خود دارد، باعث  . باشداجتماع مي
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و احيا و حفاظت از ها  ها و طرد بديها در جذب نيكيبيدار شدن ميل يا ذوق فطري انسان
به اين ترتيب امر به  . شوداي جامعه در اين امر ميهنجارهاي مقبول و همنوايي اعض

-ها ايجاد ميها و بديمعروف و نهي از منكر با شناختي كه در افراد جامعه نسبت به نيكي

-ها و هنجارهاي موجود در جامعه و تحقق امنيت اجتماعي ياري ميكند به حفظ ارزش

   . رساند
ين فريضه در آيات و روايات شده توان به توجه خاصي كه به ادر نگاهي ديگر مي

باشد و نتايج عيني و عملي زيادي از آيات دهنده ابعاد مهم آن مياشارهنمود كه خود نشان
   : شوداي از آن بسنده ميباشد كه به گزارش گونهو روايات متعدد قابل برداشت مي

  اجراي احكام اسالمي  -
  ا نشان دادن راه و سلوك انبياء و اولياء و صلح -
  معرفي مؤمنان واقعي -
  محكوميت دشمنان -
  استحكام و استواري امور كشور و نظم و انضباط و وظيفه شناسي -
  گسترش عدل و داد -
  تقويت نيروهاي صالح و تضعيف منافقان و دشمنان -
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  گيرينتيجه
و  شدهامر به معروف و نهي از منكر, در قرآن كريم با بيانات مختلف و تأكيدات فراوان بيان 
امام  . همراه با باورهائي چون ايمان به مبدأ و معاد و اعمالي مانند نماز و زكات آمده است

خميني(ره) معتقد بودند كه اين دو فريضه به فراموشي سپرده شده است و براي برپايي 
امام خميني (ره) و مقام معظم  . تر شودجامعه اسالمي الزم است اين دو فريضه زنده و زنده

هاي فاسد  ري امر به معروف و نهي از منكر را نه تنها راهكار مقابله با حكومترهب
اند بلكه معتقدند اين فريضه حاكميت ديني را نيز از غلطيدن در جاده انحراف و خطا  دانسته

كاري و انحرافات تحقق امنيت در جامعه و جلوگيري از بزههاي يكي از راه . دارد مي  نگه
امر به معروف و نهي از  . سيستم كنترل اجتماعي موثر و كارآمد است اجتماعي، وجود يك

كند به حفظ ها ايجاد ميها و بديمنكر با شناختي كه در افراد جامعه نسبت به نيكي
   . رساندها و هنجارهاي موجود در جامعه و تحقق امنيت اجتماعي ياري ميارزش
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  . م،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنج4 ، ج"دررالكلم

ترجمه "، 1388راغب اصفهاني، حسين بن محمد و سيد غالمرضا خسروي حسيني، 
  ، نشر مرتضوي 3و2، ج"مفردات الفاظ قرآن

 . موسسه آل البيت، قم، 14، ج "وسايل الشيعه"، 1363شيخ حر عاملي، محمد حسن، 

 : ، قم3ج ،"مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم"، 1387شهيدثاني، زين الدين بن علي، 
  . موسسه فرهنگي و اطالع رساني تبيان

، جامعه مدرسين 21، ج "ترجمه تفسير الميزان"، 1386طباطبايي، سيد محمد حسين، 
  . حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي

  انتشارات امير كبير،چاب ششم، ،تهران2،ج"فرهنگ عميد"، 1369عميد، حسن، 
 ، تهران، انتشارات دار الكتب االسالميه7و 6 ، ج"قاموس قرآن"قرشي، سيدعلي اكبر،

 . ، تهران، انتشارات اسوه، چاپ چهارم"اصول كافى"، 1379كلينى، محمدابن يعقوب،

شرائع االسالم فى مسائل الحالل "ق، 1409محقق حلي، شيخ ابوالقاسم جعفر بن حسن، 
  ، تهران، انتشارات استقالل 1 ، ج"والحرام

  . بيروت، مؤسسه الوفا، چاپ دوم 41، ج "بحاراالنوار"، 1403مجلسى، محمدباقر، 
  . ، انتشارات صدرا17، ج"مجموعه آثار"، 1373مطهري، مرتضي، 

  . تهران، دار الكتب االسالميه 21 ج "جواهرالكالم"،1366شيخ محمد حسن،  ، نجفي
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