
 

 

 منکر از و نهیمعروف  به انگارانه از امر تلقی امت

*محمدکاممکریمف

 مقدمه
ها و معارف استوار است که رشد و سعادت جامعه انسانی در گرو تبعیهت و  ای آموزه اسالم بر پاره

هها و  کارگیری آنها در زیست فردی و اجتماعی است؛ کس  شناخت درست در برابر این آموزه به
بهرای همهه پیهروان و مکلفهان امهری  جهد کافی برای عمل به آنها در چارچوب قوانین شهریعت،

های اسالم که قرآن کریم نی  با تأکید و تصریح بهدان گوشه د کهرده  ضروری است. یکی از آموزه
َلهی اْلَ یهرن َو » ،است« منکر از معروف و نهی امربه»است، آموزۀ  وَن ىن هید یهْدعن َمٌ

ن
ْم م هْنکن ْْ من َوْلهَتکن

وفن َو یْنَهْوَن َع  اْلَمْعرن وَن بن رن من
ْ
وَن یأ حن ْفلن من اْلمن َك هن وَلئن

ن
ْنَکرن َو م باید گروهی از شهما مهردم  1«:ْن اْلمن

بهر اسهاس مفهاد  اند. را به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند، اینان رسهتگاران
ای فردی، بلکهه اجتمهاعی و سهب  صهالح و  منکر نه پدیده از معروف و نهی به آیات و روایات، امر

 هم  امت اسالمی است. رستگاری 

 شناسی واژه
بار در قرآن به گونه  مفهرد و جمهع آمهده اسهت، در لغهت بهه معنهای گهروه،  65که « امت»واژۀ 

هاست که در زمینه دین، زبان یا مکهان دارای   و در اصطالح گروه ب رگی از انسان 2جماعت، ملت
فههوم کهه در قهرآن بهه ایهن م 3اند و تحت ههدایت یهک پیهامبر قهرار دارنهد. خصوصیات مشترک

و گهاهی بهه معنهای جمهاعتی از  4مسلمانان اختصهاص نیافتهه اسهت، گهاهی بهه معنهای مهردم
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بر همین اساس قرآن امت اسالمی را پیروان پیهامبر  1هاست که با یکدیگر پیوند دینی دارند. انسان
ا ِلَتک»خدا، امت میانه توصیف کرده است:  ًِ ًة َوَس ناِس َو َوَكذِلَك َجَع ناُكم ُأمَّ ونول ُشَهدلَء َعَ نی للنه

سوُل َعَ يُکم َشهيدل گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مهردم گهواه باشهید و  و بدین 2«:يکوَن للرَّ
 باشد.  پیامبر بر شما گواه می

ای اسهت کهه از نظهر عقیهده، اخهالق، عبهادت،  جامعه« امت میانه»طب  بیان تفاسیر قرآن، 
روی پیشهه  ی و به طور کلی در تمام ابعاد حیات انسانی جان  اعتدال و میانهتفکر، روابط اجتماع

ههای  بودن از غلهو یها شهرک؛ از نظهر ارزش . بر این اساس از نظر عقیده، مصهون اند خویش کرده
نشدن؛ از نظهر علهم و دانهش، اسهتفاده از علهوم دیگهران و  مادی و معنوی، گرفتار دنیا یا رهبانیت

های خود؛ از نظر روابط اجتماعی، ایجهاد روابهط متقابهل اجتمهاعی بها  دانستهنورزیدن بر  جمود
روی دانسههته  ههها و دوری از ان واطلبههی یهها خودبههاختگی فرهنگههی از مصههادی  میانههه دیگههر امت

منکهر تعیهین کهرده  از معروف و نهی بهه ههایی وظیفهه آنهان را امر با توجه به چنین ویژگی 3شود. می
بودن و مصهونیت از خطها و آلهودگی اسهت تها    چنهین امهری برگ یهدهاست. بنابراین شرط تحق

 طری  بتوانند الگو و شاهد برای رفتار دیگر مردمان باشند. بدین
شده و مشهور، نیه  نیکهی و کهار  به معنای شناخته« عرف»گفتنی است واژۀ معروف از ریشه 

 4ناخته و ناپسهند اسهت.به معنای کهار زشهت، نامشهروع، ناشه« نکر»نیک و واژۀ منکر مشت  از 
شود که حسن آن را عقل یا شرع شهناخته باشهد و منکهر  معروف در اصطالح به کاری اطالق می

 5ضد آن و دربرگیرندۀ رفتاری است که شرع و عقل آن را ناپسند بشمارند.

 ازمنکر معروف و نهی به اهمیت امر
ری دین است، به لحاظ عقل و منط  منکر اف ون بر اینکه از واجبات و ضرو از معروف و نهی به امر

ها در جامعهه مهدد رسهاند.  هها و ناراسهتی تواند بهه زدودن کژی درستی انجام پذیرد، می نی  اگر به
تهوان گوشهه ع لهت برگ یهد و تنهها بهه  هاست. می معروف، اصالح جامعه از ناراستی به هدف امر

یشیدن و پای ه ینه آن هم ایستادن، خویشتن اندیشید؛ ولی درد جامعه را دیدن و به اصالح آن اند
ههای آن  اندیشند؛ بنابراین برای رفع کژی تنها صفت کسانی است که به پایداری امت اسالمی می
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معروف را نه ویهژه افهراد یها گهروه خهاص، بلکهه  به کوشند. به همین سب  خداوند موضوع امر می
سعادت بیان کرده اسهت؛ چراکهه وظیف  همه امت اسالم برای طی مسیر رشد و ترقی و رسیدن به 

توان امید داشت مسهیر بهبهود و اصهالح  ها و اهتمام و جدیت همگانی می با تالش جمعی انسان
 ها از آن رخت بربندد. جامعه بر مدار درست قرار گیرد و ناراستی

گویهد: مهدتی بهود کسهبه و معتمهدین محهل بها  الله سعیدی می یکی از شاگردان شهید آیت
های زننده بود. او در آخر محله بهود  کرده بودند و آن ظاهرشدن زنی زیبا با لباس مشکلی برخورد

ای طول مسیر خیابان و محلهه را تها سهر ایسهتگاه اتوبهوس پیهاده طهی  و هر روز به صورت زننده
نمود. از آنجایی که محله غیا ی با نفوذ آن شهید ب رگوار  کرد و نظر جوانان را به خود جل  می می

ی مردم از خودنمایی زنان به این صورت زشت در امان مانده بهود، ایهن حرکهت کهه تها و همکار
رو بعضهی از مهردم موضهوع را بها  رسید، قابل تحمل نبود؛ ازایهن شده به نظر می حدودی حساب

العملی باز داشت و منتظهر مانهد تها  الله سعیدی در میان گذاشتند. او آنان را از هرگونه عکس آیت
معروف اقدام نماید. روز بعد شهید با بعضی از اهل محل راه را بر ایهن زن گرفتنهد و  هب خود به امر

زنند؛ چرا شخصیت  با لحنی پدرانه شروع به موعظه او کرد و گفت: خواهرم دارند شما را گول می
الله سهعیدی چنهان در روح آن  دهی؟ سخنان آیت ای؟ جواب خدا را چه می خود را فراموش کرده

   1گاه او را در محله غیا ی بی حجاب ندیدم. د که هیچزن ا ر کر

 منکر از معروف و نهی به جایگاه امت در انجام امر
و   معروف  بهه بایهد وظیفهه امر  اکنون این پرسش مطهرح اسهت کهه امهت چگونهه و از چهه طریه 

آید،  ست میبه د« توبه»سورۀ  71دهد؟ در پاس  باید گفت طب  آنچه از آیه   منکر را سامان از  نهی
کنندۀ ایمان آنهان  است و به عنوان عنصر تعیین  منکر وظیفه ایمانی همه امت از معروف و نهی به امر

 :  باید به انجام آن مبادرت ورزند
« َِ َولْلُمْؤِمُنوَن َولْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلياُء َبْعنٍض ينْأُمُروَن ِبناْلَمْعُروِف َويْنَهنْوَن َعن

َ  َوَرُسنوَلُ  ُأوَلِ نَك َسنيْرَحُمُهُم لْلُمْنَکِر َو  يُعوَن للَ ه ِِ َكاَة َوي ََّلَة َويْؤُتوَن للَزه يِقيُموَن للَصه
َ  َعِزيٌز َحِکيٌم  ُ  ِإَنه للَ ه دار یکدیگرند، خل  را بهه  مردان و زنان مؤمن یاور و دوست 2«:للَ ه

دهنهد و از  رند و زکات میدا دارند و نماز را برپا می کار نیکو وادار و از کار زشت باز می
شهان قهرار  زودی مشهمول رحمت انهد کهه خهدا بهه برند. آنان خدا و پیامبرش فرمان می

 خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است.
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شهود  دار و یاور یکدیگر دانسته اسهت، فهمیهده می به قرینه اینکه خداوند جامعه ایمانی را دوست
یت و محبت جامعه ایمانی به یکدیگر اسهت؛ بنهابراین نبایهد منکر تبلور وال از معروف و نهی به امر

توجه بمانند. همچنهین ازآنجاکهه ایهن فریضهه پهیش از  نسبت به عملکرد و سرنوشت یکدیگر بی
ترین وظیفهه مؤمنهان و  امور مهم دیگر بیان شده است، نشان از اهمیت و برتری آن دارد؛ پس مهم

 شود. ف اجتماعی مشترک میان زنان و مردان دانسته میبارزترین ویژگی جامعه اسالمی و از وظای
دارد مؤمنان به این دلیل که در ایمان به خدا و عقاید حقهه اشهتراک  عالمه طباطبایی اذعان می

امام محمد غ الی  1کنند. منکر می از معروف و نهی به دارند، برای صالح جامع  خود یکدیگر را امر
و خهود   دانسته محفوظ می  خویش  را تنها برای  وظیفه  این  همواره  ینی  با اشاره به اینکه نظام سیاس

  امهت  کهه  اسهت  چنین  دارد اعتقاد عمومی ؛ بیان می است  پنداشته می  آن  در اجرای  را نماینده امت
  دینهی  از حه   در برابهر نظهام سیاسهی  علمها[ حتهی  خود ]و از جملهه  مدنی  تواند با نهادهای می
   2گیرد.  منکر بهره از  و نهی  معروف  به امر

 فرمود:  امام راحل
  آبادی را ه رضوان الله علیه ه ایشهان بهه مهن خدا رحمت کند شی  ما مرحوم آقای شاه»
  فرمود که: در آن زمان شدت، مقابل من ل ما یک دکانی باز شد که مثل اینکه چی ههای 
یکهی برویهد  فقایم گفهتم کهه شهما یکیفروخت، دکان بدی باز شد. من به ر خالف می 

یکهی صهبح رفتنهد: سهالٌم علهیکم! و  نفر، یکی کنید. یک روز قریه  دویسهت   اش نهی
آقا، این دکان اینجا مناس  نیست؛ این رد شد، یکی دیگر آمد. تا عصهر    علیکم السالم!
 3«.نفر رفتند به این آدم گفتند. تمام شد. برچید بساطش را   حدود دویست

 پیشگامی در عمل
گوینهد،  یابد که آمران و ناهیان خود بهه آنچهه می منکر زمانی ا ر مطلوب می از معروف و نهی امربه

شود اعضای جامعه  دینهی از  دارند، دوری جویند. گاهی مشاهده می عمل کنند و از آنچه باز می
تهوان  نشهینند. نمی ره میروشنی تمام به نظها های دیگران را به اند؛ اما عی  عی  کار خویش غافل

ها دعوت کرد؛ اما خود در عمل به آن ساعی نبود یا عکس آن عمل کرد. قهرآن  دیگران را به خوبی
کریم مؤمنان را از چنین رفتاری برحذر داشته است و آن را ناسازگار بها عقالنیهت توصهیف کهرده 
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اَس ِباْلِبِره َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسکُ »است:  آیا مردم را بهه  1«:ْم َوَأْنُتْم َتْتُ وَن لْلِکَتاَب َأَفََّل َتْعِقُ وَن َأَتْأُمُروَن للَنه
خوانیهد؟ آیها  کنید، با اینکهه شهما کتهاب ]خهدا[ را می دهید و خود را فراموش می نیکی فرمان می

 اندیشید؟  [ نمی ]هیچ
  نیازانگاری خود از عمهل بهه آنهها امهری ناپسهند و سهب دعوت مردم به کارهای خوب و بی

ناخشنودی خداوند است. به همین سب  قرآن کریم چنین نگرش و رفتارهایی را نکهوهش و نه د 
ِ  َأْن َتُقوُلول َما َا َتْفَعُ وَن »پروردگار نابخشودنی توصیف کرده است:  ن د خدا  2«:َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد للَ ه

 گویید، عمل نکنید. سخت ناپسند است که به آنچه می
میمو نیییدایییرکدنییییابییی میییرد

  
یییی اندو نیییید صویشییییتنسیییییموفلر

 

کییسبییودکیی بییدنکنییداییالمین
  

نیی بدویییدبیی صلییووصییودنکنیید
 

ایالمکی کیامرانفواینپیروهیکنید
  

3اوصویشتن ماستکی هاههبیریکنید
 

 .زهد و پرهی  4خی  و مولع یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و ش » گوید: سعدی می
ع یه   5علیه نشسته بودم و همه ش  دیده بر هم نبسته و مصهحف خدمت پدر رحمااللهشبی در 

 6ای دارد کهه دوگانهه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بهر نمهی بر کنار گرفته و طایفه
گفت: جان پهدر! تهو نیه  اگهر  .اند اند که مرده اند که گویی نخفته بگ ارد؛ چنان خواب غفلت برده

 «.خل  افتی 7فتی به از آنکه در پوستینبخ
نبینیییدمیییدافجیییزصویشیییتنها

  
کیییی داهدپییییردهپنییییداهدهپیییییش

 

 ییرتچشییمصییدابینییفببخشییند
  

8کساییاجزارا صییویشنبینییفهیییچ
 

 های عملی راهکارها و اقدام

ی ها تنهها در جایگهاه راهکهاری موقهت و ابتهدایی از سهوی اعضها ها و منع از بدی توصیه به خوبی
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هها، تهدابیر  جامعه کارساز و در جای خود الزم است؛ اما فراتر از آن باید با ورود و دخالت حکومت
کارگیری قهوای جسهمی و فکهری  هایی به اجرا در آید که جنبه بازدارندگی داشته باشد و با بهه و برنامه

 د گردد.زا محدو های اشتغال به رفتارهای آسی  های ضروری، فرصت افراد یا انجام حمایت

 . گسترش خدمات تفریحی و رفاهی1
دستور و تهدید بسنده نیست،  معروف تنها توصیه، به برای انجام وظیفه جامعه اسالمی در برابر امر

ها در پی کشهاندن  ها و کژی بلکه باید با اقدامات عملی برای پیشگیری از افتادن در دام ناهنجاری
های مفیهد  رش مراکه  تفریحهی و وجهود سهرگرمیاعضای جامعه به تفریحات سالم برآمد. گست

های مختلف جامعه از امهوری اسهت کهه بهرای مقابلهه بها نهواهی شهرعی و  متناس  با نیاز گروه
 های اجتماعی نقش مؤ ری بر عهده دارند. آسی 

 آورده است:  گفتار دهشهید مطهری در کتاب 
ید پیهدا کهرده بودنهد. در یکی از شهرهای کوچک آمریکا، زنان به قماربازی گرایش شد

ها و... تا توانستند راجع به بدی قمار سخن گفتند؛ ولهی  نویس ها و روزنامه ابتدا کشیش
ا ر نکرد. سرانجام شهردار به فکر افتاد و چند باشگاه و نمایشگاه هنری زنانه دایر کهرد. 

رامهوش کلی ف بعد از دوسال که زنان در این مراک  سرگرم شدند، تمهام آنهان قمهار را بهه
 1کردند.

 دیدگان . حمایت از آسیب2
پذیری آنان با ههدف  دیدگان اجتماعی و تدارک بسترهای مناس  برای مسئولیت حمایت از آسی 

ویژه حاکمیت اسالمی است. بهه ایهن  اصالح امور جامعه از وظایفی است که بر دوش همگان به
دانهد و ضهمن  ای مسهئولیت میجامعه را در برابر منحرفان از مسهیر حه ، دار سب  امام علی

ْةأِلا»فرمایهد:  دردی بها آنهان، می تحریض حاکمیت اسالمی به حمایهت و ههم أاافْنَبِاأىاِأَ َُ َ اِإنه
ْعِصي ِا َُ ُْ اِطاَ ا  نو ْةَلا ُذُّ

َ
ا ا  ُو ََ افْ  ُْ

َ
ََلَمِ ا  يِهْماِفىا ُسه َُ اِعاِإ ْصنو َُ ُْ ِ اَ ا  َُ ِعْص ُْ آنان که گنهاه ندارنهد و  2«: 

 ز آلودگی برکنارند، شایسته است که بر اهل گناه و معصیت رحمت آورند.به لطف خدا ا
دیدگان اجتماعی را برای زندگی به حواشی شهرها، برای  ای که آسی  تفاوت است بین جامعه

دههد، تها  های زباله و برای استراحت به کهارتن و قبهر سهوق می ها و کیسه تأمین خوراک به سطل
شهتابند و از اسهتعداد و  مایت از این قشرها به کمک حکومهت میای که مردمانش برای ح جامعه
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جوینهد. تهدارک مکهان و سهرپناه مناسه ، ایجهاد  ظرفیت خود برای نجهات ایهن قشهر بههره می
های ترک اعتیاد، حمایت از اشتغال معتادان پس از ترک اعتیاد، حمایت از نیازهای عهاطفی  کمپ

ههای آنهان از امهوری اسهت کهه بها مشهارکت  نوادهویژه حمایهت مهادی و معنهوی از خا آنان و به
 نهاد قابل دسترسی است. های مردم سازمان

 آورده است:  تحربرالوسیلهدر  بر همین اساس امام خمینی
انکارش مانند پ شک   منکر، در امر و نهی و مرات   از معروف و ناهی س اوار است آمربه

نمایهد باشهد. و  می مرتکه  را معالج مهربان و پهدر باشهفقت کهه مراعهات مصهلحت 
قصهدش را فقهط   انکارش لطف و رحمت برای او خصوصا  و برای امت عموما  باشد و 

هواهای نفسانی  های  برای خدای متعال و رضایت او قرار دهد و این کارش را از آلودگی
ه نداند و بهرای آن ب رگهی یها  ری بهر برته و اظهار برتری خالص نماید و نفس خود را من ف

صهفات  بسا برای شخص مرتک  گناه ولهو گناههان کبیهره باشهد،  مرتک  نبیند، که چه
ایهن  باشند و خداوند متعال او را به خاطر  خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خدا می

بسا آمهر و نهاهی  باشد؛ و چه صفات دوست دارد، اگرچه گناه او مورد بغض خداوند می
 1خودش پوشیده است.عکس او باشد، اگرچه بر  

 منکر از معروف و نهی به شناسی امر آسیب
منکر، گهاهی در مقهام اجهرا از سهوی آمهران بهه  از معروف و نهی در کنار اهمیت و ضرورت امربه

شهود  معروف و ناهیان از منکر برخی خبط و خطاهایی هرچند ناخواسته بر رفتار آنان عهارض می
 شود: دهد. در اینجا به یک نمونه مهم اشاره می یر قرار میکه آ ار مطلوب تالش آنان را تحت تأ 

هاسهت؛ بنهابراین  منکر نه زیست فهردی کهه حیهات اجتمهاعی انسان از معروف و نهی دایره امربه
اف ون بر اینکه امری شرعی است، امری اجتماعی نی  است و به هم  ابعاد حیهات جامعهه انسهانی ه 

ری است. کنش اجتماعی ههر چیه ی اسهت کهه در ارتبهاط های اجتماعی ه قابل تس از جمله کنش
ممکهن اسهت یهک فهرد ماننهد همسهر، فرزنهد، یهک « دیگری»یابد.  تحق  می« دیگری»متقابل با 

ها را فهرا گیهرد. از  دوست یا حتی یک دشمن باشد و ممکن است گروه یا جماعت بیشتری از انسهان
که بهرای کمهال و سهعادت جامعهه انسهانی هایی است  معروف دعوت به هم  خوبی این نگاه، امربه

منکهر بازداشهتن از همه   از الزم است و شرع مقدس بر عمل به آنها دستور داده است. در برابر، نهی
رساند و شرع مقدس بر ترک آنها تأکید نمهوده  ها آسی  می امور ناپسندی است که به سعادت انسان
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ههای  منکهر تنهها بهه یهک حهوزه یها حوزه از هیمعروف و ن به سان محدودکردن قلمرو امر است. بدین
نکردن بهه  هها، خهالف مقتضهای شهریعت و مصهداق عمهل نیاوردن دیگر حوزه خاص و به حساب

 گی جامع  اسالمی از آ ار و نتایج مطلوب این فریضه است. بهره تکلیف و در نهایت بی
از اینکهه ایهن شهید مطهری در مقام تبیین و توسعه مفهوم معهروف و منکهر، پهس از تأسهف 

نویسهد:  مفاهیم از معنای گسترده خود تنها به سوی برخی امور عبادی منحهرف شهده اسهت، می
گفتند که:  داشت، به ما نمی منکر آن اندازه توسعه نمی از معروف و نهی به اگر در منط  اسالم، امر»
ا" ا و َْ اااِكَهااتو َفَ  ِئضو ُْ ااا  َمنو

ْ
اااَ اَتَ َذ ِةبو َُ ُْ ااا  ا ُْاااَ اَتِحألو َ اِسأبو اااَُ مو ُِ َظأا َُ

ُْ ا  أَ قُّ اااَ اتو ُو ا ْأَْب أ و َُ ْع اِمأَناااَ اتو ِو َ افْنَتَصأ
ا ْم و ا ْأَ يمو ِْ ْعَد ِءاَ افْسَت

گهردد و درآمهدها  هها امهن می شهود و راه با این فریضه، واجه  برپها می 1": ْأَ
بهادان و از گهردد و زمهین آ شود و حقوق و اموال  به زور گرفته شده، به صاحبانش بهر می حالل می

 2«.پذیرد شود و کارها سامان می دشمنان انتقام گرفته می
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