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 65/76/96تاریخ دریافت: 

 37/50/90تاریخ پذیرش: 

 چکیده
اهمیت فردی و اجتماعی آن از  به دلیل ،فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دین اسالم

باری در  تواند نتای  زیان ترک این واجب الهی، می؛ تا آنجا که شود فروعات دین محسوب می
رو، قرآن کریم و معصومان)ع( اجرای این دستور الهی را عامل  آورد. ازاین ه وجودبجامعه 

د، و هر یک بر اهمیت و ضرورت اجرای ندان سعادت اجتماع و ترک آن را موجب تباهی آن می
اند.  مردم از عواقب وخیم ترک آن هشدار دادهبه و  کردهاین فریضه الهی در جامعه اسالمی تتکید 

ای درصدد پاسخ به  روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول کتابخانه این پژوهش با
این سؤال است که از نظر امام علی)ع( امر به معروف و نهی از منکر چه جایگاهی در جامعه دارد و 

دهد که ایشان در همه  های پژوهش نشان می تواند باشد؟ یافته پیامدهای ترک آن در جامعه چه می
فراوان مردم را بر ضرورت اجرای امر به به طور  ی خوددار زمامویژه در عصر  ان زندگی بهدور

اند. از نظر امام علی، انجام  و آنان را از ترک آن پرهیز داشته کردهمعروف و نهی از منکر تشوین 
این فریضه موجب افزایش رزق و روزی، تقویت مؤمنان و اصالب توده مردم، ایجاد اتحاد در 

امر و نهی از اوصاف خداوند است و چنان  ،شود. از نظر ایشان معه مسلمانان و غلبه بر دشمنان میجا
مام حتی جهاد در برابر آن مانند قطره در برابر دریاست. ا ،فضیلتی دارد که تمامی اعمال نیک

خی از که بر اند کردههای گوناگون نتای  ترک این فریضه در جامعه را ترسیم  به مناسبت علی)ع(
ند از: تسلط یافتن ظالمان و بَدان بر جامعه، فروپاشیدن نظام جامعه، پدید آمدن حالت ا آنها عبارت

انگاری در جامعه، انحراف حاکمان، عدم استجابت دعای مردم، مورد سرزنش  اعتمادی و سهل بی
های  زل در پایهتزل و ، مورد لعن خداوند قرار گرفتناز منکر و نهی به معروف قرار گفتن تارک امر

 ست.اکه در میان زندگان  اند کردهای تشبیه  در جایی دیگر تارک امر و نهی را به مرده . ایشاندین
 

 امر به معروف، نهی از منکر، نظارت عمومی، امام علی)ع(، جامعه. :ها هکلیدواژ
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 مقدمه
بخشـش،   ، جـود، آن مشـهور  یمعنـا  :در اصل بر دو معنا داللت دارد «عرف»معروف از ریشه 

 است،« خوش یبو»معنای دیگر آن  با اهل خانه و مردم است. یانصاف و همراه یکی،و ن یککار ن

؛ ابـن فـارس،   6/66:  ق7676)صـاحب بـن عبـاد،     کنـد  یم یداسکون پ یلهوس بدان ینفوس انسان یراز

ست که ا یزیخواستن چ یاز منکر در لیت به معنا یامر به معروف و نه ین،بنابرا (.6/637: ق7656

 .یابدبه سبب آن آرامش  ینفوس بشر

را کـه   یـزی هـر چ  .کـار دشـوار و زشـت، ضـد معـروف اسـت       یبه معنا «نکر»از ماده  «منکر»

از منکر، عبـارت اسـت از    ینه (.3/056ش: 7310)طریحی،  و حرام بداند منکر است یحقب یعت،شر

انسان از  ،که در واقع یاز امور یریزشت و نامعقول و جلوگ یکارهادادن داشتن انسان از انجام باز

)ابـن منظـور،    دشـو  یمرتکـب آن مـ   ...یـا  ، غفلت، عنـاد واسطه جهل به یول ،آن ترس و نفرت دارد

 (.631/ 3ش، 7331؛ ابن أثیر جزری، 639ق: 7676

ده و کـر  است که خداوند متعال انجـام دادن آن را واجـب   یزیمعروف آن چ نیز در اصطالب

 یاسـت کـه خداونـد از آن نهـ     یـزی منکـر آن چ  ،در مقابـل  ؛اسـت  کرده یبعقل، انجام آن را ترغ

 .کند می یریگ و عقل از انجام دادن آن کناره است فرموده

گـاه کـه هابیـل     هاسـت، آن  به اندازه تاریخ زندگی انسـان  از منکر یبه معروف و نه پیشینه امر

ین تـر  مهـم یکـی از   .(35-61دن نیت زشتش برحذر داشت )مائـده/  کربرادر خود قابیل را از عملی 

های پیامبران الهی نیز در طول تاریخ، امر به معروف و نهی از منکر بـوده اسـت. خداونـد در     رسالت

او  یفـه کـار و وظ  ینتـر  مهـم کـه   یممبعـوث کـرد   یـامبری پ یامت هر در میان» :یدفرما یم کریمقرآن 

هـا کـه    از اطاعت طاغوت یهنو  هاست معروف ینتر که بزر  یکتاپرستیبه  امر ]عبارت است از:[

نقش این فریضـه سـازنده در اداره امـور جامعـه چنـان مهـم        .(33)النحل/ « منکرهاست ینتر بزر 

در  یسـازنده در جوامـع بشـر    هـای  یو دگرگـون  یاصالح یها همه حرکت توان گفت است که می

 .یابد میاز منکر تحقن  یپرتو امر به معروف و نه

خـود   یـروان از پ ،دهد دینی به زندگی اجتماعی انسان اهمیت می که بیش از هر یزن دین اسالم

خواهد که خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و در صورت مشاهده ستم و گناه سکوت نکنند،  یم

در  یممکرر قـرآن کـر   یدهایکتت باز دارند.ها  یها امر کنند و از بد یرا به خوب یگرانبلکه همواره د
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 یطمحـ  یسـاز  سـالم  یاسـت کـه اسـالم بـرا     یتـی اهم یـانگر از منکر ب ینهخصوص امر به معروف و 

ای که خداوند یکی از اوصاف خود  ، به گونهاجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است

عَنِ   وَ یَنْهَى  بىَنِ وَ إِیتَاى ذ ى الْقارْاإِنَ اللَهَ یَتْمعرا بِالْعَدْلِ وَ الْاحْسَ»ده است: کرمعرفی  کننده را امر و نهی

در برخی آیات راه رستگاری فرد و جامعـه را امـر    . خداوند(95)النحل/ « الْفَحْشَاء  وَ الْمعنکَرِ وَ الْبَیْىِ

وَلْتَکانْ م نْکامْ أامَةٌ یَدْععونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَـتْمعراونَ بِـالْمَعْراوف  وَ یَنْهَـوْنَ    »به معروف و نهی از منکر دانسته 

که امتی را که در آن امر و نهـی   گونه همان ؛(756)آل عمران/ « عَنِ الْمعنْکَرِ وَ أاولئ کَ هعمع الْمعفْل حعون

أاخْرِجَـتْ ل لنَـاسِ تَـتْمعراونَ بِـالْمَعْراوف  وَ تَنْهَـوْنَ عَـنِ        هٍکانْتامْ خَیْرَ أامَ»ها دانسته است:  باشد بهترین امت

 .(775)آل عمران/ « الْمعنْکَرِ

تـوان دریافـت کـه     مـی  ،آیات و همچنین روایاتی که ناظر به این فریضه الهی است بهتوجه  با

تـا بفهمانـد کارهـا را از راه م بـت     آمده اسـت  از منکر  یهمواره در قرآن امر به معروف مقدم بر نه

لهـی نشـان   ید. بررسی آیات قرآن درباره این فریضه او تنها در جامعه انتقادکننده نباش یدکن یگیریپ

 دهد: می

 ؛اند های گذشته نیز بدان مکل  بوده امت ،وجوب این فریضه در همه ادیان الهی بوده (ال 

 ؛امر به معروف و نهی از منکر از شئون پیامبری است (ب

 ؛ترک امر به معروف و نهی از منکر بوده استیکی از علل نابودی جوامع گذشته  (ج

حقوق متقابل مسـلمانان اسـت و افـراد جامعـه اسـالمی در       امر به معروف و نهی از منکر ازد. 

 ؛ندا ولئبرابر آن مس

 و... . زنان نیز مکل  به امر به معروف و نهی از منکر هستند (هـ.

در روایات نیز به فریضه امر بـه معـروف و نهـی از منکـر اهتمـام فراوانـی شـده اسـت. تعـداد          

های خود به این  های حدی ی بابی را در کتاب ابقدر زیاد است که صاحبان کت گونه روایات آن این

هـای عملـی خـود فصـلی را بـا       های فقهی و رساله همچنین فقها در کتاب 1اند. بحث اختصاص داده

و در آن، دربـاره    بـه ایـن بحـث اختصـاص داده    « منکـر بالمعروف و نهی عـن ال  االمرِ کتابع»عنوان 

 

ق، 7659؛ امام حسـن عسـگری،   750ق، ص 7656؛ حسین بن سعید، 79در این باره ر. ک. به: مصباب الشریعه، ص  -7

ق، 7673؛ مفیـد،  600، ص 7653؛ صدوق، 631ش، ص 7333؛ ابن شعبه حرانی، 600/ 0ق، 7651؛ کلینی، 635ص 

 . و .... .353ص 
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انـد   آن بـه طـور تفصـیلی بحـث کـرده     دیگـر  حکام شرایط امر به معروف و نهی از منکر، مراتب و ا

 .(375/ 7 :ش7333 )حلی،

ال یَـزَالا النَـاسع   »در ایـن بـاره آمـده اسـت:      -وسلم آله و علیه اهلل صلی -در روایتی از پیامبر اکرم

ذَا لَـمْ یَفْعَلاـوا ذَل ـکَ نازِعَـتْ م ـنْهعمع      بِخَیْرٍ مَا أَمَراوا بِالْمَعْراوف  وَ نَهَوْا عَنِ الْمعنْکَرِ وَ تَعَـاوَناوا عَلَـى الْبِـرَ فَـ ِ    

 :ق7673)مفیـد،  « الْبَرَکَاتع وَ سعلَطَ بَعْضاهعمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ یَکانْ لَهعمْ نَاص رٌ ف ی الْتَرْضِ وَ لَا ف ی السَمَاء 

مـک  هـا بـه همـدیگر ک    در نیکـی  کرده، میمردم تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر : »(353

ولی زمانی کـه امـر و نهـی نکننـد برکـات از آنهـا برداشـته         ،برند کنند در خیر و نیکی به سر می می

گـری در آسـمان و زمـین     شـوند و هـیچ یـاری    شود و بعضی از آنها بر بعضـی دیگـر مسـلط مـی     می

م در دین اسالم چنان جایگاهی دارد کـه پیـامبر اکـر   از منکر  یمر به معروف و نها «.نخواهند داشت

در جامعـه دانسـته   و رسـولش   خداونـد  یفـه خلدهنده این فریضه را همچون  انجام (آله و علیه اهلل صلی)

 .(719/ 76 :ق7653)نوری،  است

بدترین اقوام کسانی هستند که بر آمران بـه معـروف و ناهیـان از     -السالم علیه -از نظر امام باقر

نیز امر به معروف و  -السالم علیه -ام صادقام .(713/ 3 :ق7651کنند )طوسی،  گیری می منکر عیب

کـه در صـورت التـزام بـه آن، مـورد عـزت خداونـد قـرار          اند نهی از منکر را از اخالق الهی دانسته

در بیانی دیگر امام  .(711 :ق7653نوری، در غیر این صورت، نتیجه آن خذالن الهی است ) ،گرفته

)حـر عـاملی،    یافتن اشرار بر مردم دانسته اسـت  لطترک امر و نهی را موجب تس -السالم علیه -رضا

 .(773/ 73 :ق7659

تـا بدانجاسـت   های اسالمی  در آموزهاز منکر  یامر به معروف و نه یضهفر اهمیت ،به هر حال

محقـن   یآن، برپـا داشـته و جامعـه اسـالم     یدر پرتـو اجـرا   یاسـالم  یو دسـتورها  یضفرا یرکه سا

 یـاده مهم به اجرا گذاشته نشـود و افـراد در قبـال پ    یضهفر ینا یا ههرگاه در جامع ،رو ایناز .دشو یم

 .خواهد بود یمر  آن جامعه حتم ،نکنند مسئولیتاحساس  ،یرامر خط ینشدن ا

اهمیـت و ضـرورت برپـایی ایـن      -السـالم  علـیهم  -همه امامان معصوم ،که گذشت گونه همان

انـد.   واقب خطرناک ترک آن آگـاه کـرده  ده و مردم را از عکرساز را گوشزد  فریضه الهی و جامعه

کـه پـس از    اسـت  اولـین امـامی   تـر اسـت، چـون    برجسته -السالم علیه  -نقش امام علی ،در این میان

 و توانست حکومت تشکیل دهد.  شددار اداره امور جامعه  عهده -وآله علیه اهلل اکرم صلی -پیامبر
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ای بـه تحقیـن    گیـری از منـابع کتابخانـه    رهبا روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهـ   ،نگارنده در ادامه

و آثـار و پیامـدهای تـرک     -السالم علیه -الهی در بیان امام علی  درباره جایگاه و اهمیت این فریضه

 پردازد. آن در جامعه می

 

 پیشینه تحقیق
های فقه  البالغه و در کتاب شده در آثار مکتوب، مطالبی ضمن شروب نه  انجام های با بررسی

 نـد؛ ا پرداختـه حادیث و از جملـه روایـات امـام علـی)ع(     که به طور عام به شرب ا یافت شد الحدیث

نشـد.   پیـدا  ،ولی تحقیقی جامع و آکادمیک که به بیان زوایای بحث با روش علمـی پرداختـه باشـد   

نـه   ،انـد  هم که درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر کم و بیش به بحث پرداختـه  ییها کتاب

 بلکه به شکل عام بوده است. ،)ع(از دیدگاه امام علی صرفا 

 

 هدف تحقیق
اعتنا هستند و  در حقیقت هدف این تحقین هشداری است به کسانی که به این فریضه الهی بی

کننـد. برخـی    آن را در جامعه کنونی غیرممکن، بلکه آن را مخـل آزادی مـردم معرفـی مـی     اجرای

خواهند زندگی کنند و کسـی حـن نـدارد آنهـا را امـر و نهـی        میمعتقدند مردم آزادند که هرگونه 

بـرای  )ع( نـه تنهـا   نشان داده شده که امام علی)ع( و بلکه قرآن و همـه امامـان  کند. در این پژوهش 

بلکـه اجـرای آن را ضـامن     ،امر به معروف و نهی از منکر اهمیت بسیار بـاالیی قائـل هسـتند    فریضة

 شود. ط و مراتبی دارد که در ادامه بیان مییجام این فریضه شرادانند. البته ان سالمت جامعه می
 

 مبانی نظری تحقیق

 اع . جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی0

 فضیلت امر به معروف و نهی از منکر الف 

مـال بنـدگان   اع تـرین  یلتبا فضـ  -السالم یهعل -یعل امام از منکر از منظر یامر به معروف و نه

شده است. سخنان  یو باالتر از جهاد در راه خدا معرف یلن الهخا یعت،قوام شر ین،د یتخداوند، غا

خواهـد شـد.    یـان است که در ادامه ب یدهبه ثبت رس باره یناز آن حضرت در ا یبار نیز و گهر یاربس
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واجبـات   یرت بـه سـا  نسـب  هضـ یدو فر یـن ا یارزش و برتـر  یانگرب ییکه به تنها یتچند روا ینجادر ا

 .دشو یاست، ارائه م

)سـید   یاوصاف الهـ دو صفت از از منکر را  یامر به معروف و نه -السالم علیه -یعل حضرت

هـا آن را   اعمال انسـان  سایرداند و در مقایسه با  های مؤمن می ( و از نشانه703خطبه  :ق7676رضی، 

)آمـدی،  « بِـالمَعراوف  اَفضَـلا اَعمـالِ الخَلـن    االَمـرا  : »اسـت  تـرین اعمـال دانسـته و فرمـوده     با فضیلت

را مطلـن آورده اسـت و   « عمـال ا»نکته مهم در این حدیث آن اسـت کـه حضـرت     .(337 :ش7333

 -السالم علیه -شود. این فریضه از دیدگاه امام علی شامل هر نوع عملی از اعمال بندگان خداوند می

شان همان امر به معروف و نهـی از منکـر اسـت:    چنان جایگاهی دارد که هدف نهایی دین از نظر ای

 .(336ش، 7333)آمدی، « الْحعدعود هعالدِینِ الْتَمْرا بِالْمَعْراوف  وَ النَهْیع عَنِ الْمعنْکَرِ وَ إِقَامَ هعغَایَ»

با جهـاد در راه   یسهاز منکر را در مقا یامر به معروف و نه یّتاهم -السالم علیه -یعل حضرت

مَا أَعْمَالا الْبِرَ کالُهَا وَ الْجِهَادع ف ـی سَـبِیلِ اللَـه  ع نْـدَ الْـتَمْرِ بِـالْمَعْراوف  وَ       »: یندفرما می یانبگونه  ینخدا ا

و  یـک همـه اعمـال ن   :(316حکمت  :ق7676)سید رضی، « ف ی بَحْرٍ لاجِی هٍالنَهْیِ عَنْ الْمعنْکَرِ إِلَا کَنَفْ َ

. یاسـت از منکـر م ـل قطـره در مقابـل در     یبا امر به معروف و نهـ  یسهجهاد در راه خدا در مقا یحت

آن حضرت ارزش و فضیلت امر به معروف و نهـی از منکـر نـه تنهـا از هـر عمـل و        نظربنابراین، از 

چنانچه همه اعمـال دیگـر را در یـک کفـه تـرازو قـرار        ، بلکهاستفریضه دینی دیگر باالتر و برتر 

مربوط به امر به معـروف و نهـی از     کفهوزن  کفه دیگر، منکر را در دهند و امر به معروف و نهی از

تر خواهد بود. در این مقایسه و موازنه، ارزش و مقدار همه اعمال نیک در مقابل یکـی   منکر سنگین

 زیـرا تر است؛  تر و پایین ای سبک العاده خارقبه طور  از آنها که امر به معروف و نهی از منکر است،

 .آب است در مقابل دریاه ها، مانند نسبت قطرنسبت میان آن

کن  اصال شتن امر به معروف و نهى از منکر شتن احیاى واجبات دیگر و ازاله و ریشه ،بنابراین

کــردن محرّمــات اســت. ایــن شــتن مخــتص ایــن دو واجــب اســت و هــیچ واجــب دیگــرى چنــین  

واجبات  دادن است در انجام مستقیم ممکنالبته سایر فرایض به طور غیر خصوصیت و نقشى ندارد.

و ترک محّرمات نقش داشته باشند، اما ایفاى نقـش مسـتقیم در ایـن زمینـه از اختصاصـات امـر بـه        

 .معروف و نهى از منکر است
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 سـؤال کردنـد، آن حضـرت فرمـود:     یمـان درباره ا -السالم علیه -یعلامام  در جای دیگری از

 یشـتر ب یحضـرت در ادامـه و در معرفـ    .استوار است عدل و جهاد یقین،بر چهار ستون صبر،  یمانا»

کـه   یـرد گ یخود بر چهارگونه انجام م ،است یمانا یاصل یها یهکنند: جهاد که از پا می جهاد اضافه

آورد، بـا   یامر به معـروف را بـه جـا    س... هر ک از منکر است یدو صورت آن امر به معروف و نه

 ینـی ب ،یقـت از منکر کند در حق ینه سخته است و هر کسا یرومندکرده و آنها را ن یمنان همراهؤم

 .(07/ 6 :ق7651)کلینی، « است یدهمنافقان و افراد دورو را به خاک مال

 یکه ممکن است بر اثر امر به معـروف و نهـ   ههشب یندر پاسخ به ا -السالم علیه -امام ینهمچن

از منکر نه اجـل   یبه معروف و نه امر» :یدفرما یم ،یفتدبه خطر ب یکس یروزرزق و  یااز منکر جان 

إِنَهعمَا لَا یعقَرَبَانِ م ـنْ أَجَـلٍ وَ لَـا یَنْقاصَـانِ م ـنْ      : »کند یاو را کم م یسازد و نه روز یم یکرا نزد یکس

)لی ـی،   «یعضَاع فَانِ ال َوَابَ وَ یععْظ مَانِ الْـتَجْر »بلکه بر عکس  ،(703خطبه  :ق7676 )سید رضی،« رِزْق

از منکر ثواب را مضـاع  و   یهمانا امر به معروف و نه :(633 /7 :ش7333آمدی، ؛ 703 :ش7313

داده خواهد  یاست که به آمر و ناه یاجر و ثواب ینمب یزگفتار ن ین. ادکن یاجر و پاداش را فراوان م

 یاز منکـر موجـب خطـر جـان     یارند امر بـه معـروف و نهـ   پند یاست که م یشد و پاسخ رد به کسان

 .(056/ 66  :ق7670 ،  شود )ابن عساکر یم یمالضرر  یا

 هـای متفـاوت مـردم را بـه انجـام      در موارد گوناگونی به مناسـبت  -السالم علیه -رو، امام ازاین

کردند. برای تبیین بیشتر این موضوع چند روایـت   ساز تشوین می ساز و جامعه این فریضه انسان دادن

 کنیم. نقل می باره در این -السالم علیه -علیاز امام 

 

 از منکر یبه امر به معروف و نه ترغیب مردم ب 

 یناز منکـر تشـو   یمردم را بـه امـر بـه معـروف و نهـ      -السالم علیه -یعل یاری امامموارد بس در

ابـزار خـودکنترلی    نـوعی از نظر حضرت عمل به این فریضه برای مـردم مصـلحت دارد و    اند. دهکر

ل لْعَوَامِ وَ النَهْـیَ عَـنِ الْمعنْکَـرِ     هًالْتَمْرَ بِالْمَعْراوف  مَصْلَحَ»فرماید:  می باره شود. ایشان در این محسوب می

 یـک عمـوم مـردم    یمنکـر بـرا   از ینهـ  و امر به معروف :(033/ 3 :ق7673)صدوق، « رَدْعا  ل لسُفَهَاء 

کـه   فـراد نـابخرد  ا یاز منکـر بـرا   یکند( و نه یادز یرخ یآنها را به کارها یزهمصلحت است )تا انگ

 در مـوردی دیگـر   امـام  «.اسـت  یا یقـو  یکنترلـ  یلةوسـ  ،اسـت  یـاد بـه انحـراف در آنهـا ز    یشگرا
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ــ ــدفرما یم ــل» :ی ــه ن  عم ــده ب ــیکنن ــد  یک ــرّ و ب ــده از ش ــاش یو بازدارن ــاملی،  « ب ــر ع  :ق7676)ح

0 /013). 

 و نهـی از منکـر روش صـحیح رقابـت در زنـدگی      در امر به معـروف  یریگ از نظر امام سبقت

کـه   یبـه عنـوان رهبـر الهـ    . ایشان کند میاین فریضه تشوین  دادن رو، مردم را به انجام است و ازاین

گونـه   یـن را ادر زنـدگی   یحصـح  رقابت ،کمال را به عهده دارد یواقع یها نشان دادن راه یتولئمس

 ییبرپـا  پـس چـه بهتـر کـه در     یـد، هـم رقابـت کن   با یدخواه یبه ناچار م مردم اگر ای» کند: یم یانب

 یگریو بهتر از د یشتراز شما ب یکهر  یدکن یو سع یریدگ یشیهم پ و امر به معروف بر یحدود اله

 .«عرصه بکوشد یندر ا

و از رهبـران   یسـتادگی ا یفساد و تبـاه  ،مردم مصر در مقابل ستمآن هنگام که  دلیل،به همین 

کـه   ـ  کـار آنهـا   یـن کننـد، ا  یو از ستم خـوددار  یترا رعا یخود درخواست کردند که احکام اله

 ،رو ینالسالم شد. ازا علیه یعلامام  یموجب خشنود بود ـ  از منکر یمصداق کامل امر به معروف نه

 یا نامـه  یفرستادند، ط ینمالک اشتر را به عنوان استاندار مصر به آن سرزم هک یآن حضرت هنگام

بـه   یرالمـؤمنین ام ینامه از بنده خدا علـ  ینا»کردند. حضرت در آن نامه فرمود:  یا قدردانهاز کار آن

خـدا   ینخدا به خشم آمدنـد، در آن هنگـام کـه در زمـ     یآن دسته از مردم مصر است که برا یسو

شـد و   مـی  بود و نه به معروف عمل یعستم در همه جا شا ،شد ینم یتحنّ خدا رعا ،شد یم رمانیناف

 .«...آمد می به عمل یریجلوگ ینه از منکر و زشت

در ضمن وصایایی به فرزندش محمد حنفیـه   -السالم علیه -علیامیرالمومنین دیگری  در جای

، زیرا تکمیـل همـه   شویو با نیکان محشور  باشیامر به معروف را پیشه ساز تا اهل معروف : »فرمود

؛ همـو،  763/ 73 :ق7659)حـر عـاملی،   « بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت      امور نزد خداونـد امـر  

 .(013/ 0 :ق7676

 

 اعمال سایرسنجش  یاراز منکر مع یامر به معروف و نه ج 
که در آنها حضرت در  خوریم یبرم ییها به عبارت السالم، یهعل یحضرت عل یاناتدر ب گاهی

از  یامر به معـروف و نهـ   یاراثبات ارزش آن امر، از مع یاست و برا یو ارزش امر یتاهم یانمقام ب

وَ  ه اعْرِفاـوا اللَـهَ بِاللَـه  وَ الرَسعـولَ بِالرَسَـالَ     »فرماید:  ونه در حدی ی میبرای نم .است  دهکرمنکر استفاده 
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خداونـد را بـا خداونـد و     :(30/ 7 :ق7651کلینـى، ) « أاول ی الْتَمْرِ بِالْتَمْرِ بِالْمَعْراوف  وَ الْعَدْلِ وَ الْ ِحْسَان

کـه در آن   یـت روا ینا ید.و احسان بشناس االمر را با امر به معروف و عدل یاولرسول را با رسول و 

که امـر   دهد ینشان م، ارائه فرموده است یارهاییمعی شناخت امور یبرا -السالم یهعل -یرالمؤمنینام

به عنـوان مـالک و    یداالمر با یشناخت اول یقدر و منزلت دارد که برا ،یتچنان اهم به معروف آن

 .کرداز آن استفاده  یارمع

ری یکی از معیارهای شناخت انسـان عاقـل را، امـر بـه معـروف و نهـی از       در حدیث دیگامام 

عقـل، بازدارنـده از    :(337 :ش7333)آمـدی،  « معنَزَهٌ عَنِ الْمعنْکَرِ آم رٌ بِالْمَعْراوف   الْعَقْلا»داند:  منکر می

 یلهـا کـه مـالک و ابـزار اصـ      نـزد انسـان   یالهـ  یعـه ود ینعقل، ا .به معروف است کنندهمنکر و امر

 یدهاز منکـر سـنج   یامر به معروف و نه یارو شناخت است، با مع یتها به هدا و وصول انسان یابی راه

 یـا حکم کرد که فاقـد عقـل اسـت     یدرا نداشته باشد، با یتخصوص ود ینا یو چنانچه کس شود یم

از  ینکه،باالتر از ا یچه ارزش و مقامبرای امر به معروف و نهی از منکر است.  یوبعقلش مع ینکها

 بهره گرفته شده است.سنجش عقل سالم از عقل ناسالم یار مع به عنوان آن

و  یـان و رأفـت نسـبت بـه آدم    یتهدا یبرا یکه اول ،را «یرشمش»و  «یند»امام،  یگرد یجا در

 ینـان کـه ا  شـمارد  یاند، از آن جهت ارزشمند و معتبر مـ  نهاده شده یانقهر و عذاب طاغ یبرا یدوم

السَیْ ع فَـات نٌ وَ الـدِینا رَات ـنٌ فَالـدِینا یَـتْمعرا      »در حدیث آمده است:  از منکرند. یو ناهمر به معروف آ

 یـن، هـا و د  کننده گره باز یرشمش :(337 :ش7333)آمدی، ... «  بِالْمَعْراوف  وَ السَیْ ع یَنْهَى عَنِ الْمعنْکَر

و « رتـن . »نماید یاز منکر م ینه یر،مشو ش کند یامر به معروف م ین،پس د .دهنده امور است سامان

 :ق7676 )راغـب اصـفهانی،  هـم بـودن    یمهبسته و ضـم  یبه معنا یدر لیت ضد هم هستند. اول« فتن»

راتـن بـه   بنـابراین،   .(693/ 75 :ق7676 است )ابن منظور، و باز بودن ییجدا یبه معنا یو دوم( 367

از منکـر هـم    یده گره( است. امر به معروف و نهکنن )باز حالْ ی)گره زن( و فاتن به معنا عاقد یمعن

دو  یـن ا یلـی و در صـورت تعط  گیرنـد  یرا بـه عهـده مـ    یرتن و فتن امور جامعه اسـالم  یوه،ش ینبه ا

 گیرد. یسامان نم ها یو نابسامان شود یمشکالت حل نم یضهفر
 

  عا. شرایط امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی1
و در صـورت نبـود آن    اسـت واجب  یطشرا یبا وجود برختنها از منکر  ینه امر به معروف و

 ند از:ا عبارت. این شرایط شود یساقط م ی تکل یطشرا
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حرام است و آنچه  دهد یانجام م یگریبداند آنچه را که د کند، یم ینه یاکه امر  یکس (ال 

نـه   یـا حرام اسـت   دهد یمعمل که او انجام  ینا داند یرا ترک کرده، واجب است، پس هرکس نم

 ؛یستواجب ن یریجلوگ

واجـب   یامر و نهـ  ،ندارد تتثیر داند یاگر م یندارد، بنابرا تتثیراو  ینه یااحتمال بدهد امر  (ب

 ؛یستن

گمان کنـد،   یاشخص گناهکار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد، پس اگر معلوم شود،  (ج

موفـن بـه    یـا  کنـد،  یعمل را دارد و دوباره تکرار نمـ ترک  یبنا یبدهد گناهکار یحاحتمال صح یا

 ؛یستواجب ن یامر و نه شود، یتکرار نم

و  یکـان نزد یـا قابل توجه، بـه خـودش    یضرر مال یا ییآبرو یا یسبب ضرر جان ی،نه امر و (د

 .(757/ 3: 7673)شهید ثانی،  منان نباشدؤم یرسا یاهمراهان، 

 شـرایط عـالوه بـر مـوارد پیشـین     ه معروف و نهی از منکـر  امر ب -السالم علیه -از نظر امام علی

 ینتـر  مهـم . ی بیشتری داردارذگتتثیرامر و نهی در جامعه  ،دارد که با وجود این شرایطنیز ی دیگر

 از: اند عبارتاین موارد 

 

 تعلیم و تزکیه یافتن آمر و ناهی پیش از امر به معروف و نهی از منکر الف 

ی دیگران داشتن علم و آگاهی به همراه تزکیه نفس است. اگر کسی از اولین شرایط امر و نه

بسـا راه را   تواند دیگران را امر و نهی کند و چه نمی ،خود به طور صحیح معروف و منکر را نشناسد

 -و به ویژه امام علـی  -السالم علیهم -رو، معصومان خطا نشان دهد و نتیجه عکس داشته باشد. ازاین

ن شرط امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را تعلـیم و تتدیـب شـخص آمـر و نـاهی           اولی -السالم علیه

فَلْیَبْدَأْ بِتَعْل یمِ نَفْس ه  قَبْلَ تَعْل یمِ غَیْـرِه    ل لنَاسِ إِمَاما   نَفْسَهع  نَصَبَ  مَنْ: » اند اند. امام در این باره فرموده دانسته

تْد یِبـه  بِل َسـان ه  َو مععََلـمع َنْفس ـه  َو معؤَدِبعَهـا َأَحـُن بِالِْ جَْلـاِل م ـْن مععََلـِم الَنـاِس وَ           وَ لْیَکانْ تَتْد یبعهع بِس یرَت ه  قَبْلَ تَ

 یمبـه تعلـ  آنکـه   از یشپ یدبا دهد، یو امام مردم قرار م یشواییکه خود را در مقام پ کسی» :« معؤَدِبِهِم

کردن به  یباز تتد یشکردن او به عملش، پ یبدتت یدبا و ؛پردازد یشخو یمبرردازد، به تعل یگراند

)سیدرضـی،   «معلـم دیگـران باشـید   اینکه  و معلم خود بودن بسیار باالتر و بهتر است از زبانش باشد

 .(13حکمت  :ق7676
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 عامل به معروف و مَنهِی از منکر بودن پیش از امر و نهی دیگران ب 

کنـد بایـد در درجـه     وف و نهی از منکر میکسی که امر به معر -السالم علیه -از نظر امام علی

 یـزی مـردم را بـه چ  فـردی کـه    ،اول خود به معروف عمل کند و از منکرات منهی باشد. از نظر امام

 ،کنـد  یخود آن را ترک نم ولی دارد می زبا یزیآورد و از چ یخود آن را به جا نم ولی ،کند یامر

آنها  اکند و ب یم یحتمردم را نصیش ها بهاز خط یکی چنین فردی گمراه است. در جای دیگری در

و  انجـام دهنـد   یـن خود را به طور دق ی کند که وظا یو سفارش م یدگو یسخن م یادن یداریاز ناپا

عَـنِ   یِنَلَـهع وَ النّـاه   یِنَبِـالْمَعْروعف التـارِک   ینَاللّـهع االمـر   لَعَنَ» :یدفرما یم خطبه از آن یدر قسمت سرس

 یبنـد خـود بـه آن پا   ید، ولـ نـ کن یرا که امر به معروف مـ  یلعنت کند کسان خدا« بِه  یِنْالْمعنْکَر الْعام ل

 و 769خطبـه   :ق7676)سیدرضـی،   شـوند  یخود مرتکب آن م یکنند، ول یاز منکر م یو نه یستندن

از همین رو امام خود را اولین عامل به معروف و منهی از منکر معرفـی کـرده اسـت و     .(750خطبه 

انگیزم، جز آنکه خـود پـیش از     ای مردم! به خدا من شما را به طاعتی بر نمی»فرماید:  میباره  در این

دارم، جز آنکه خود پیش از شـما آن را   خیزم، و شما را از معصیتی باز نمی شما به گزاردن آن برمی

 .(710خطبه  :ق7676)سیدرضی، « گذارم فرومی

ن باره بسیار زیاد اسـت. در ادامـه چنـد روایـت     در ای -السالم علیه -روایات منقول از امام علی

 شود: دیگر ارائه می

 ینهی ال تَکان م مَن» فرمود:امام خواست،  موعظه -السالم علیه -یعل یرالمؤمنیناز ام شخصی -

 «و هعـو اَحـدهعم   ینَالمعـذنب  یبیضععَملهم، و  یعملاو ال  ینَالصّالح یح بُ یتتی،بِما ال  یتمعراوَ  ینتَهیوَ ال 

امـا   کنـد،  یم یرا از کار بد نه دیگران که همانند کسانینباش » :(705حکمت :ق7676)سیدرضی، 

 دارد، یرا دوسـت مـ   یکان. نکند یاما خودش عمل نم کند، یامر م یگرانو به د پذیرد ینم یخود نه

 «.از آنهاست یکیاما خود  دارد، یو گنهکاران را دشمن م دهد یاما عمل آنها را انجام نم

وَ ا ذا خَـال   یئاتٍ،عـنِ الرّذائـلِ وَ سـ    ینهـاهعم الناسِ منکراتٍ و  یعَل ینکرَالرجلِ اَن  یعلَ یقبحع» -

زشـت اسـت کـه     یانسان بس برای» :(377 :ش7333)آمدی، « م ن ف عل ها یستنک  عبنفسه  ا رتکبَها وَ ال 

که خودش تنهـا   یکن وقتل ،کندمنع  ها یمردم را زشت شمارد و آنها را از گناهان و پست های یزشت

 .«د و از کارش دست نکشدشورا مرتکب  ها یهمان زشت شود، یم

کـس کـه خـودش را     آن» :(071 :ش7333)آمـدی،  « نفسَهع یصلح مَن ال یرَهعغ یصلحع ی َک» -
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 .«اصالب کند تواند یخود را م یراصالب نکرده است، چگونه غ

ه  وَ لَا تَکانْ م مَنْ یَتْمعرا بِه  وَ یَنْتَى عَنْهع فَیَبعوءَ بِ ِثْم ه  وَ یَتَعَرَضَ ل مَقْت  وَ عَام ل ا بِ  آم را  بِالْمَعْراوف   کانْ»ـ 

امرکننـده و خـودت آن را بـه     یکـی مردم را به معروف و ن همیشه» :(653/ 76  :ق7653)نوری، « رَبِه 

رنـده و خـودت از آن   وادا یکـی کـه مـردم را بـه ن    یباشـ  یآورنده باش. نکند که تـو از کسـان   یجا

 یصورت خود گرفتار گناه آن شده و مورد خشم پروردگارت قرار خواه یندر ا ی،دورشونده باش

 «.گرفت

 

 بردبار بودن آمر به معروف و ناهی از منکر ج 

 یـز از منکر را ن یکه امر به معروف و نه یدر عرصه فرهنگ یژهبه و ی،اجتماع یهمه کارها در

مخالفـان لجـوج، معانـدان     خـرد،  یبـ  یهانسـف  منطـن،  یبـ  جـاهالن  ت.مشکالت هسـ  شود، یشامل م

تنها  نهبرخی مواقع جو و گناهکاران آلوده و خودخواه،  متعصب، دشمنان میرض، سودپرستان سلطه

در چنـین   ،آینـد  برمـی از منکـر   یهامر به معروف و نآو آزار  یتبلکه در صدد اذ شوند، ینم یمتسل

 .به هدف است دنیرسه یلتنها وس «صبر» ،حالتی

وَ أْمعرْ بِالْمَعْراوف  تَکانْ م نْ أَهْل ه ، وَ أَنْک رِ الْمعنْکَرَ بِیَد کَ وَ ل سَـان کَ  »فرماید:  می)ع( رو، امام  ازاین

 :(666 :ش7310)ابـن طـاووس،   « وَ خاضِ الْیَمَرَات  ل لْحَنَ حَیْثا کَـان  لَائ مٍ هعال تَتْخاذْکَ ف ی اللَه  لَوْمَ... 

و هرگـز   ...و با دست و زبانت منکر را انکـار نمـا    یبه معروف کن تا خود اهل آن معروف باش امر»

و مشـکالت در راه   یدشـدا  یایو در در ؛گران تو را از تالش در راه خدا باز ندارد سرزنش سرزنش

بِالْمَعْراوف  وَ وَ أْمعرْ »السالم همچنین صبر در آیه  . امام علیه«هر جا که باشد، فرو رو )تحمل کن( حن

بـه صـبر و بردبـاری     را (71)لقمان/ « ما أَصابَکَ إِنَ ذل کَ م نْ عَزْمِ الْتامعور  انْهَ عَنِ الْمعنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى

 .(055/ 3 :ش7316اند )طبرسی،  دهکرکنندگان تفسیر  در برابر آزار و اذیت سرزنش

 

  عاه امام علیاز دیدگا از منکر یمراتب امر به معروف و نه. 3
 از: اند عبارتمراتب و درجاتی دارد که به ترتیب این فریضه بزر  الهی  دادن انجام

انزجار قلبی: اولین درجه و مرتبه نهـی از منکـر، اعـراض یـا انکـار قلبـی       انکار و مرحله  (ال 

د اسـت و  دهد که از انجـام آن کـار ناخرسـن    . در این مرتبه ناهی از منکر با رفتار خود نشان میاست
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نوبت به مرحله دوم که مرحلـه زبـانی اسـت     ،این مرحله برود تتثیرآن را نمی پسندد، و اگر احتمال 

 رسد. نمی

الزم اسـت نـاهی از منکـر بـا زبـان       ،در صورتی که مرحله اول مـؤثر نباشـد  مرحله زبانی:  (ب

ر یـک سلسـله   بـه دلیـل جهالـت و نـادانی و تحـت تـتثی      ممکن است عامل به منکر  زیراتذکر دهد، 

تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با  شته باشداحتیاج به مربی، هادی، راهنما و معلم دا ،تبلییات

تـا آگـاه    کنـد او صحبت کند، موضوع را با او در میان بگذارد تا معایب و مفاسد را برایش تشـریح  

 شود و بازگردد.

 شود.از زور و قدرت استفاده  یدبا ،باشند نداشته ییاکار ی: اگر دو مرحله قبلیمرحله عمل (ج

شخص و گناه مورد نظـرش فاصـله    ینگناهان گرفته و ب دادن معنا که با ا عمال فشار جلو انجام ینبد

از گنـاه   یکه بـازدار  ی؛ اما در فرضشودتر شروع  از مراتب سبک یدبا یزمرحله ن یند. در اشو یجادا

یـرد  انجام گ یطالشرا جامع یهبا اذن فق یدال آن باشد، باجراحت و ام  یجادو ا یکار بر کتک ق متو

، است شکل گرفته یاسالم یجمهور یقانون یکه نهادها یفعل یطو در شرا ( 00/ 0 :7651)کلینی، 

 .مربوط باشد یبا اجازه نهادها یدبا یکار ینچن

منان! ؤای م» چنین بیان شده است: -علیه السالم -آنچه در این باره گفته شد در کالمی از امام

خوانند و او به دل خود آن را نرسندد، سالم مانـده   رانند یا مردم را به منکری می آنکه بیند ستمی می

و گناه نورزیده و آنکه را به زبان انکار کرد، مزد یافت و از آنکـه بـه دل انکـار کـرد برتـر اسـت و       

ران پست شود، او کسی است کـه  نکار برخاست تا کالم خدا بلند و گفتار ستمگاآنکه با شمشیر به 

حکمـت   :ق7676)سـید رضـی،   « راه رستگاری را یافت و بر آن ایستاد و نور یقین در دلـش تافـت  

شـمارد   زشت را ناپسند میاز مردمان کسی است که کار »در کالمی دیگر چنین گفته است:  .(313

ک را بـه کمـال   هـای نیـ   خصـلت  یچنـین کسـ   ؛دارد زبان و دل خود آن را خوش نمـی ، و به دست

و از آنان کسی است که به زبان و دل خود انکار کند و دست به کار نبرد، چنین کس  است رسانده

های نیک را گرفته و خصلتی را تباه ساخته است، و از آنان کسـی اسـت کـه     دو خصلت از خصلت

خصلت برتـر   چنین کسی دو ،دارد و به دست و زبان خود بر آن انکار نیارد منکر را به دل زشت می

 ...«ای است میان زنـدگان   و کسی که همه را ترک کرده مردهاست از میان آن سه را از دست داده 

 .(353 :ق7673؛ مفید، 737/ 3 :ق7651؛ طوسی، 316حکمت،  :ق7676)سید رضی، 
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 دربـاره کمتـرین مرتبـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر         -السـالم  علیـه  -در جای دیگـر امـام  

و نهـی از  )مترین حد انکار گناه ، ک«هٍأَدْنَى الْ ِنْکَارِ أَنْ یعلْقَى أَهْلا الْمَعَاص ی بِوعجعوهٍ معکْفَهِرَ»فرماید:  می

تتکیـد   .(711/ 3 :ق7651)طوسی،  رویی برخورد کنید آن است که با مردم گناهکار با ترش (منکر

« بِل سـان ه   یبِـه قَبـلَ تَتد  یرت ه بِسـ  یبعـهع دتَت یکانوَلـ »... فرمایـد:   امام بیشـتر بـر مرتبـه عمـل اسـت و لـذا مـی       

کـردن بـه    یـب از تتد یشکـردن او بـه عملـش، پـ     یـب دتت یدبا و :(13حکمت  :ق7676)سیدرضی، 

 .زبانش باشد

در اینجا مطابن ظاهر اطالق کالم، هـم رئـیس حکومـت بـر مـردم را       -علیه السالم -کالم امام

گیرنـد. ایـن    ارشـاد و هـدایت مـردم را برعهـده مـى     شود و هم تمام کسانى را که به نوعى  شامل مى

تواند به  نمى ،جمله اشاره به یک واقعیت مسلم عقالنى است که تا انسان خودش چیزى نداشته باشد

 .دیگران اهدا کند

 

در جامعه از دیدگاه امام  از منکر یامر به معروف و نهنتایج اجرای 

  عاعلی
نتای   توان به می از منکر یامر به معروف و نهدرباره  -مالسال  علیه -با بررسی روایات امام علی

اشاره کرد. این روایـات   -السالم  علیه -این فریضه بزر  جامعه ساز از دیدگاه امام علی دادن انجام

از زاویه دیگری به نتای  و پیامدهای  ،دنکن عالوه بر اینکه فضیلت و شرافت این فریضه را اثبات می

 امعه اشاره دارند.م بت اجرای آن در ج

شود.  می این فرضیه اجتماعی موجب اصالب جامعه دادن انجام -علیه السالم -از نظر امام علی

اصالب عوام و  یرا برا یدهپسند یدادن به کارها خداوند متعال فرمان»فرمایند:  می باره ایشان در این

از منکـر و بـاز داشـتن از     ینهـ  ین طـور و سعادت واجب کرد. همـ  یسوق دادن آنها به راه رستگار

 یریخـردان جلـوگ   کـم  یو ارتکـاب معاصـ   یستناشا یکارها زناپسند را واجب فرمود تا ا یکارها

خداوند امر به معـروف را بـرای اصـالب کـار همگـان و نهـی از       »اند:  در جای دیگری آورده« .شود

 (.606حکمت  :ق7676)سید رضی، « خردان واجب گردانید منکر را برای بازداشتن بی

برند. ایـن   مردم در سالمت بیشتری به سر می ،جامعه صالح نیز پایایی بیشتری دارد، و در نتیجه

وجـود داشـته    یـز کـه در او سـه چ   هـر »مطالب در کالمی دیگر از امام روایت شده است که فرمود: 
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ه معـروف  او را بـ  یامر به معروف کند و اگر کساینکه  ،اوّل :و آخرتش سالم خواهد بود یادن ،باشد

از مرتکـب شـدن منکـر     یـز کنـد و خـود ن   یزشت نهـ  یکه از کارهاین. دوّم ایردآن را برذ ،امر کرد

در جامعـه صـالح قـوام     .(653/ 76  :ق7653یزد و سوم آنکه حدود خدا را رعایت کند )نوری، برره

ف کنـد،  هـر کـه امـر بـه معـرو     ». از نظر امـام  شود میمؤمنان  ةو موجب تقویت بنی شریعت نیز بیشتر

 ینـی ب ،منکـر کنـد   زا یکـه نهـ   یکرده و پشت آنها را محکم ساخته اسـت و کسـ   یتمنان را تقوؤم

 .(07/ 6 :ق7651)کلینی، « است یدهمنافقان را به خاک مال

اسـتوار  ایمـان بـر چهـار پایـه     »با ایمان سؤال شـد، پاسـخ داد:    ارتباطدر  شاز حضرتهمچنین 

کند تا اینکه دربـاره   سرس هر یک را به چهار قسم تقسیم میجهاد،  و شکیبایى، باور، عدالت است:

 آناسـت.   نهـى از منکـر   و امر به معـروف که دو قسم آن  جهاد را چهار شعبه استگوید:  جهاد می

بینـى   ،نهـى از منکـر کـرد    سو هر کـ  کردمردم مؤمن را توانا  ،که به امر به معروف برخاست کس

 .(07/ 6 :ق7651ی، )کلین« منافقان را به خاک ذلّت رساند

 از منکـر  یهابه معـروف و نـ   این فریضه در جامعه این است که آمر دادن انجامدیگر از نتای  

وَأْمعـرْ  : » اسـت  در حـدی ی فرمـوده   -السـالم  علیـه  -آیند. امـام علـی   می در ردی  اهل ایمان به شمار

 یـت روا ینبرابر ا .(033 :ش7333 ی م،م ناب؛ 37نامه  :ق7676)سید رضی، « بِالْمَعْراوف  تَکانْ م نْ أَهْل ه 

انـد، از جملـه    نوشـته  -السـالم  یهعل -یامام حسن مجتب اش یکه حضرت آن را خطاب به فرزند گرام

بـه   .گیرد یجامعه قرار م یکوکارافراد نه در زمر« آمر»آثار م بت امر به معروف آن است که شخص 

که به  یطبعا  انسان خردمند زیرا رسد؛ یکننده م رامر به معروف به خود امه یدفا یناول یگر،عبارت د

اول خودش از آن ه در وهل خواند، یمفرا یکن یو آنان را به کارها گمارد یهمت م یگراناصالب د

و آمـوزش   یممـر بـه معـروف، خـودش را هـم تعلـ      آ یجه. در نتبندد یو آن را به کار م شود یمتتثر م

نباشد و از پند و  ین. البته اگر چنکند می یریجلوگ یزود نخ یو از خطاها و اشتباهات احتمال دهد یم

باشـد، سـخت مـورد     توجـه  یو بـه آنهـا بـ    کنـد خودش اسـتفاده ن  دهد، یم یگرانکه به د ییاندرزها

 .است -السالم علیه -یرالمؤمنینسرزنش ام

 

 اع علی پیامدهای ترك امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام
نهی از منکر در جامعه نتای  و پیامدهای ناگواری در جامعه بـه وجـود    ترک امر به معروف و
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شـود. اهمیـت ایـن امـر زمـانی روشـن        ماندگی اجتماع و حتی سقوط آن می آورد و باعث عقب می

؛ شـود اد جامعه گمراه و منحرف افرفردی از  ،بر اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر د کهشو می

 فرمایـد:  عادل گمراهی تمام افراد جامعه است. قرآن کـریم مـی  یک نفر ماز نظر قرآن گمراهی  زیرا

مَنْ أَحْیَاهَا فَکَتَنَمَا أَحْیَا النَـاسَ   مَن قَتَلَ نَفْسًا بِیَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ ف ی األَرْضِ فَکَتَنَمَا قَتَلَ النَاسَ جَم یعًا وَ»

ا، نه به قصاص قتل کسی یا ارتکاب فسادی بـر روی  هر کس انسان دیگری ر :(36)المائده/ « جَم یعًا

مردم را کشته باشد و هر کس که به او حیات بخشد، چون کسـی   هزمین، بکشد، چنان است که هم

 مردم را حیات بخشیده باشد. هاست که هم

رفتـه انسـان را نسـبت بـه دسـتورات الهـی سسـت و         هترک امر به معروف و نهی از منکـر رفتـ  

گذارنـد و آزادانـه    سـاخت. انسـانی کـه ببینـد دیگـران احکـام الهـی را زیرپـا مـی          اعتقاد خواهد بی

جلـوگیری از رفتـار حـرام آنهـا انجـام       بـرای شـوند و هـیچ کوششـی     محرمات الهی را مرتکب مـی 

تفـاوت خواهـد شـد. الزمـه دینـداری       شود، کم کم نسبت به شیوع محرمات الهی در جامعه بی نمی

دین خود صادقانه به کار گیرد و  راستایساسات و عواط  خود را در واقعی این است که انسان اح

با دینداران دوستی و با دشمنان دین خصومت ورزد. این چنین است که امـر بـه معـروف و نهـی از     

 .منکر با ایمان و دینداری پیوندی ناگسستنی دارد

برجـای  پیکره جامعـه   ات منفی برتتثیراز بعد اجتماعی نیز ترک امر به معروف و نهی از منکر 

هم پیوسته است و تفکیک و جداسازی افراد آن میسـر نیسـت.    به ای جامعه مجموعه گذارد؛ زیرا می

آورد و رفتـار   مجموعه رفتارهای اجتماعی افراد هر جامعه اخالق عمومی آن جامعه را به وجود مـی 

م بت در  آثاراجتماعی نیک،  رفتارهای .تتثیر در جامعه دانست توان بی اجتماعی هیچ انسانی را نمی

ای در  و برعکس، رفتارهای اجتماعی زننده و زشـت، جـو مسـموم و مشـمئزکننده     گذارد میجامعه 

رفته زمینـه تـرک    ترک امر به معروف و نهی از منکر، رفته به همین دلیل، .آورد جامعه به وجود می

میـل بـه انجـام     زیـرا  ؛آورد د مـی کارهای زشت و ناروا را در جامعه پدیدادن کارهای نیک و انجام 

بـه علـل گونـاگون، ماننـد حیـا و       امـا معاصی الهی و مفاسد اخالقی در همه افراد وجـود دارد  دادن 

وقتی کـه   ولی .شود آن خودداری می دادن عالقه به حفظ احترام و اعتبار اجتماعی، عموما  از انجام

و کسی معترض آنها نشد، افراد دیگـر   ای در جامعه مرتکب رفتارهای زشت و فسادانگیز شدند عده

فسـاد اخالقـی    ترتیـب، رفته به این اعمال مبادرت خواهند کرد و بدین  و رفته کنند میجسارت پیدا 
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 خواهد گرفت.سراسر جامعه را فرا

 ،رحمت الهی از این جامعه زایل شـده  ،شود ای که در آن به این تکلی  الهی عمل نمی جامعه

 چـون  ،اک ر افراد جامعه اهل نیکی باشـند  حتی اگر .گیر آن خواهد شد نعذاب و عقوبت الهی، دام

ترین منکرات است، بنابراین همه افراد جامعـه گرفتـار غضـب     ترک این واجب الهی خود از بزر 

 الهی خواهند شد.

را و جامعـه اسـالمی   منان ؤ، عزت مدر جامعه به طور کلی رواج امر به معروف و نهی از منکر

 و زوال آن، ذلت و خواری دین خدا و اهل ایمان را به دنبال خواهد داشت.در پی دارد 

 -السـالم  علیه -در ادامه برخی از آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را در کالم امام علی

 دهیم: مورد بررسی قرار می

 

 یصتشخ یرویدست دادن ن از. 0
امور  یصکر آن است که قدرت تشخاز من یخطرناک ترک امر به معروف و نه یارآثار بس از

 ،السـالم  علیـه  یمـورد اعتمـاد علـ    یـاران از  ،هیفـ شـود. ابوجح  می از انسان گرفتهو تمایز حن و باطل 

فرمـود:   یاز منکر م یدرباره امر به معروف و نه (السالم یهعل)علی  یرالمؤمنینکه ام یدمشن»: یدگو یم

جهاد با دست است، سرس  ،یدشو می از آن محرومکه  یزیاوّل چ یبر اثر دور ماندن از رحمت اله»

از  یبا قلبش به طرفدار یکه حت کسی» گاه فرمود: . آن«است یتانها با زبان و بعد از آن جهاد با قلب

و بد را از دسـت   یکن یصتوان تشخ وشود  یقلبش واژگون م یزد،ها و مبارزه با منکرات برنخ یکین

 .(310حکمت  :ق7676)سید رضی، « دهد یم

 

 فاق و دورویی. ن1
تـرین اوصـافی اسـت کـه در هـر جامعـه و ملیتـی نکوهیـده اسـت. نفـاق            صفت نفاق از پست

آمـده   (السـالم  علیـه )های گوناگونی تجلی یابد که یکی از آنها در بیان امام علـی   تواند در شکل می

خـدا و معـروف   باره امام فرموده است: آشکارترین نفاق این است که فردی به طاعت  است. در این

ولی خود آنها را انجـام دهـد )نـوری،     ،ولی خود عمل نکند و مردم را از معصیت باز دارد ،امر کند

 .(651/ 76  :ق7653
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: آشکارترین عالمت نفاق، همان است که در خطاب الهى به مسلمانان صدر اسالم آمده است

عمـل   ولـی خـود   گوییـد  چرا چیزى را مى :(6الص / ) «ونَیا أَیُهَا الَذینَ آمَناوا ل مَ تَقاولاونَ ما ال تَفْعَلا»

کَبعرَ مَقْتا  »کند:  این عمل را نزد خداوند عملی نابخشودنی و سنگین معرفی می ،در آیه بعد کنید. نمى

انگیز است که چیـزى را بگوییـد    نزد خدا بسیار نفرت :(3الص / ) ،«ع نْدَ اللَه  أَنْ تَقاولاوا ما ال تَفْعَلاون

 .کنید نمىعمل  که

بـا ایـن عمـل ظاهرسـازی      ،اگر کسی را امر و نهی کنیم و خودمـان عمـل نکنـیم    ،در حقیقت

کسـى   . امامشود می ت نفاق شمردهابارزترین عالم از (السالم علیه )که از نظر حضرت علی   ایم دهکر

یبنـد نیسـت،   یـک پا  کنـد، امـا خـود بـه هـیچ      جهاد و تقوا سفارش مـى  ،روزه ،را به نمازکه دیگران 

 .آشکارترین منافن نامیده است

اثر کسـالت   شود، یا آنچه را بدان فرمان داده بود، بر منافن آنچه را نهى کرده بود، مرتکب مى

نـد و پـرچم مقـدس امـر بـه      ا برد. چنین کسانى که مدعى دروغین پاکى و اخالق و سستى از یاد مى

حضـرت از بـارزترین    بـه گفتـة  کنند،  ن خود مىمعروف و نهى از منکر را دستاویز پنهان داشتن نها

أَظْهَرا النَاسِ ن فَاقا  مَنْ أَمَرَ بِالطَاعَةِ وَ لَمْ یَعْمَلْ بِهَـا وَ نَهَـى عَـنِ الْمَعْص ـیَةِ وَ لَـمْ      »ند: ا هاى منافقان مصداق

خوانـد و  افن کسى است که به اطاعـت خـدا فرا  آشکارترین من :(603ش،  7333)آمدی، « ایَنْتَه  عَنْه

 .خود بدان عمل نکند و از معصیت بازدارد و خود از آن دست نکشد

تذکر این نکته ضروری است که اگرچه در اینجا فرد در ظاهر امر به معروف و نهـی از منکـر   

در واقع برای ظاهرسازی این کار را کرده و حقیقتا  قصد امـر و نهـی نداشـته اسـت. بـه       کرده است،

 دیم.کرعنوان ترک امر به معروف و نهی از منکر بیان آن را ذیل  دلیل،همین 

آن  اسـت،  های ایمـان نقـل شـده    درباره پایه -السالم علیه -در حدی ی که از امام ،عالوه بر این

را دو گونـه از   از منکـر  یامر به معروف و نهـ های ایمان برشمرده و  حضرت جهاد را یکی از ستون

هـر  »امر و نهی در جامعه را چنین دانسته است:  دادن ه انجامانواع آن دانسته است. سرس ایشان نتیج

ساخته است و هر کـه   یرومندکرده و آنها را ن یمنان همراهؤآورد، با م یکه امر به معروف را به جا

ق،  7651)کلینی، « است یدهمنافقان و افراد دورو را به خاک مال ینیب ،یقتاز منکر کند در حق ینه

6 /07). 
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 آمدن در گروه بَدان اُمتبه شمار . 3
از جمله در  ؛اند در برخی روایات تارک امر به معروف و نهی از منکر بدترین قوم معرفی شده

کلینـی،  « ) بِئْسَ الْقَوْمع قَوْمٌ یَع یبعونَ الْتَمْرَ بِـالْمَعْراوف  وَ النَهْـیَ عَـنِ الْمعنْکَـر    »فرماید:  روایتی امام باقر می

قومی هستند آنانی که آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر را سـرزنش و        چه بد :(0/01 :ق 7651

نتیجـه تـرک امـر بـه      ؛نیز در روایتی که پیشتر گذشـت  -السالم علیه -کنند. امام علی جویی می عیب

 روف و نهی از منکر را تسلط اشرار بر امت اسالمی دانست و مردم را از آن برحذر داشت.عم
 

 گرانشریک شدن در گناه دی. 9
ها در معاصی  از دیگر پیامدهای منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر، شریک شدن انسان

سکوت در مقابل گناهکار به منزله تتییـد عمـل اوسـت. وقتـی شـخص مجـرم        زیرااهل گناه است، 

محرمـات   دادن در انجـام  ،دهنـد  نشان نمـی  واکنشمشاهده کند دیگران در مقابل رفتار نادرست او 

عمـال آنهـا   ای در رفتارشان موافن باشد و بـه ا  کند. به طور کلی هر کس با عده جرأت پیدا میالهی 

شود و رضـایت قلبـی    از آنان محسوب می ،آنها را یاری نکند ،چه در عملرضایت داشته باشد، اگر

انی هر مسـلم  ،این دهد. بنابر کاران قرار می او نسبت به فعل گناه، او را نزد خدا شریک جرم معصیت

وظیفه دارد برای رهایی از شـرکت در گنـاه اهـل معصـیت، در صـورت مشـاهده خـالف، اگرچـه         

با زبان نهی از منکر و مخالفت و ناراحتی خـود   کم ، دستقدرت جلوگیری از منکر را نداشته باشد

در محیط زندگی انسان باید به آن توجه خاص شـود تـا    به ویژهای است که  این وظیفه .را ابراز کند

: فرماید میباره  ایندر  -السالم علیه -علیامام  اهل معصیت جرأت تکرار عمل خالف را پیدا نکنند.

ای  هرکس همسایه :(733/ 7 :ق 7676)دیلمی،  «فَلَمْ یَنْهَهع فَهعوَ شَرِیکاهع  بِالْمَعَاص ی  مَنْ لَهع جَارٌ وَ یَعْمَلا»

در جـایی دیگـر    در گنـاه او شـریک اسـت.   که اهل معصیت اسـت و او را نهـی نکنـد،    داشته باشد 

کار ناپسندی را نیکو بشـمارد در جـرم آن    : هر کس«یه ف یکا کانَ شر یحا من استَحسَنَ قَب»فرماید:  می

 .(369/ 6ق، 7337شود( )اربلی،  شریک است )و گرفتار عذاب الهی می
 

 و مستجاب نشدن دعای بندگان اشرار بر جامعه تسلط. 1
ــی ــام  وقت ــام ــهع -یعل ــام    در -الســالم لی ــن و ام ــام حس ــه ام ــد، ب ــرار گرفتن ــهادت ق ــتر ش  بس

نحـوه   نیـز  و یاحکـام و مقـررات اسـالم    یتدرباره رعا یاریبس یها سفارش -السالم معلیه -ینحس
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از  یبه امـر بـه معـروف و نهـ     این سخنان، سفارشاز جمله  کردند. یاجتماع یها یتشرکت در فعال

بـه انجـام    یگرهمـد  ین: از تشـو یـد فرما یمطالـب مـ   یـن از ا یقسـمت  در -السـالم  علیه -امام .بودمنکر 

 کـار را  یـن کـه اگـر ا   یـد و بدان یـد نکن یو بازداشتن از ارتکاب کار زشت خوددار یستهشا یکارها

شـما   ید دعایهر اندازه دعا کن ،ندوآنها مسلط ش یشوند. وقت یبدکاران بر شما مسلط م ،یدنترک ک

 -آله و علیه اهلل صلی -همانند این حدیث از پیامبر اکرم .(61 نامه، ق7676)سید رضی،  شود یقبول نم

 .(606  :ش7313 صدوق،نیز نقل شده است )

 

 دوری از رحمت خدا و کم شدن برکات از جامعه. 6
 .خشـم الهـی اسـت   گرفتـار شـدن بـه    امر به معروف و نهـی از منکـر    از دیگر پیامدهای ترک

شود و رحمت خاص پروردگار فقط مخصـوص بنـدگانی    میها  رحمت عامه الهی شامل همه انسان

دیگـران را بـه    . همچنینکنند است که اهل اطاعت و بندگی هستند و دستورات او را کامال  اجرا می

نزد پروردگـار عـالم از    ،کنند و در نتیجه   ترغیب و از محرمات تحذیر و نهی مییوظا دادن انجام

کنند، از رحمت خاص  ی که به این واجب الهی عمل نمیارج و قرب خاصی برخوردارند. اما کسان

بـه   امر اند. بدتر از این افراد کسانی هستند که بهره هستند و غضب الهی را برای خود خریده الهی بی

 ند.ا دهند و نزد خدا میضوب اینان منفورترین اعمال را انجام می .کنند ها نهی می منکر و از خوبی

شـود کـه    عمل زشت توسط مردم و ترک نهی از منکر باعـث مـی   دادن خشنود بودن به انجام

همـواره بـه ایـن مهـم تـذکر داده و بـه        -السالم علیهم -انسان گرفتار عذاب خداوند شود. معصومان

تنها از انجام معصیت راضی نباشند بلکه نهی از منکر نیز انجام دهند. امـام   اند که نه مردم دستور داده

النـاسَ   یجمـعع  ا نمـا  النـاس:  یهـا اَ» :فرماید یالبالغه م نه  657خطبه باره در  یندر ا -السالم علیه -علی

فقـالَ   یو السخاطا، َو ا ّنما َعَقَر ناقََه َثمعـوَد َرجعـٌل واح ـٌد َفَعمّهعـم اهلل بالعـذابِ َلمـا َعُمـوهع بالرضـ         یالرض

موجب وحدت پـاداش   ی،بر عمل یتیو نارضا رضایت مردم! ای» :«ینسبحانَهع: فعقَراوها فاَصبَحوعا ناد م

 ند.ا یکپاداش شر یا یفرند، در کا به آن عمل یکه راض یعامالن و کسان یعنید شو می مردم یفرو ک

همه به  یراقوم ثمود را فراگرفت؛ زه هم ،آن یفرنکرد، اما عذاب و ک یپ یشترنفر ب یکصالح را ه ناق

: آن فرمایـد  یم دهد و مل را به همه نسبت میاین ع سبحان خداوند ،از این رو .بودند یعمل او راض

 «.شدند یمانپش یکردند، ول یرا پ
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ولـی امـام    ،خواهد که بـه کوفـه برگـردد    آید و از ایشان می در واقعه صفین فردی نزد امام می

، از ایـن رو  کنـد.  بیـان مـی  کند و دلیل آن را کفر آشکارا در شام و معصیت خدا در آنجا  قبول نمی

إِنَ اللَهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ »فرماید:  می ایشانمعاصی سکوت کند.  دادن د در برابر انجامتوان نمی امام

ـ    وْنَ عَـنِ  یَرْضَ م نْ أَوْل یَائ ه  أَنْ یععْصَى ف ی الْتَرْضِ وَ هعمْ سعکاوتٌ معذْع ناونَ لَا یَتْمعراونَ بِـالْمَعْراوف  وَ لَـا یَنْهَ

از دوسـتانش کـه در    یسـت خشـنود ن  یتعـال  یخـدا  همانا» :(616 :ق7656حم، صر بن مزا)ن «الْمعنْکَرِ

نه امر  ،کنند یکنند و آنان خاموش باشند و با سکوت اقرار به آن معاص یمردم از خدا نافرمان ین،زم

 .«یندنما یاز منکر یند و نه نهنک یبه معروف

تفـاوتی بـین    ، وگرنـه وت کرددهد که نباید در برابر معصیت خدا سک امام با این بیان نشان می

هر دو گرفتار عذاب خداونـد   ،در نتیجه وجود ندارد. است،راضی عامل معصیت و کسی که به آن 

همـین مطلـب تتییـد     اسـت،  نقـل شـده  دیگـر  شوند. در روایات فراوان دیگری که از معصـومان   می

 .(06/ 76  :ق7653شود )مجلسی،  می

در قسـمتی از   .است «قاصعه»های نه  البالغه خطبه  ترین خطبه ترین و معروف یکی از طوالنی

کنـد و   سـرزنش مـی   ،کننـد  معاصی نهـی نمـی   دادن امام دانشمندانی را که قوم خود را از انجام ،آن

کشـند.   گیرند و جامعه را به نابودی می شود که چنین افرادی مورد لعنت خداوند قرار می یادآور می

نَ الْمَاض یَ بَیْنَ أَیْد یکامْ إِلَا ل تَـرْک هِمع الْـتَمْرَ بِـالْمَعْراوف  وَ    وسعبْحَانَهع لَمْ یَلْعَنِ الْقَرْفَ ِنَ اللَهَ »فرماید:  امام می

 :ق7676)سید رضی، «  النَهْیَ عَنِ الْمعنْکَرِ فَلَعَنَ اللَهع السُفَهَاءَ ل راکاوبِ الْمَعَاص ی وَ الْحعلَمَاءَ ل تَرْک  التَنَاه ی

از  یامر به معـروف و نهـ   ینکهمگر ا ،خداوند مردم قرون گذشته را مورد لعن قرار نداد :(796خطبه 

از  یتـرک نهـ   علـت علمـاء بـه   و و دانشمندان  کاری یتمعص دلیلمنکر را ترک کردند و سفهاء به 

 منکر مورد لعن قرار گرفتند.

و  کننـد  یم یانعص خود مردم که ییک :دو دسته در قرآن مورد مذمت هستندبراین حدیث، بنا

شـاهد و  و دانشمندان  اگر علماکنند. در جامعه کنونی نیز  یاز منکر نم یآنان که نه یعلما دیگری،

 مشمول آنان نیز خواهد شد.همان مذمت و لعن  ،در اجتماع باشند و سکوت کنند یعناظر مفاسد شا

اســت کــه بــا جامعــه  والنئدانشــگاهیان و مســ ،یــهعلم یهــا حــوزه عهــدهبر ینیســنگ ای یفــهلــذا وظ

 -منینؤیرالمـ کـه از ام  یتـی روا براسـاس  یراز ؛به حدود الهی برخورد کنند متجاوزانهنجارشکنان و 



 0311، بهار و تابستان 03پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره  -دوفصلنامة علمی

76 

 کنـد  یمـ  یـان که قـرآن ب  یمذمت ،سکوت کند یعشا یدر برابر فساد یاگر کس ،نقل شد -السالم علیه

 .(610 :ق7656 ،اسکافىگیرد ) و عواقب آن جامعه را نیز دربر می خواهد بود یزاو ن یبرا

 

 انحطاط و سقوط جامعه. 7
از جملـه عـدم امـر     ،بر اساس گزارش تاریخ، اقوام فراوانی در طول تاریخ به دالیل گونـاگون 

ایـن   -السـالم  علیـه  -شان به نیستی تبدیل شده است. حضـرت علـی   به معروف و نهی از منکر هستی

ــ ــه اولئمس ــان آن ا  ،ولیت را در درج ــمندان و عالم ــه دانش ــی متوج ــوام م ــه   ق ــدگان را ب ــد و آین کن

از ایـن بیـان نکتـه دیگـری نیـز       .(779/ 73 :ق7676ی، حرعاملدهد ) گیری از آنان دستور می عبرت

شود و آن جایگاه علمـا و دانشـمندان امـت اسـت کـه وظیفـه امـر و نهـی و سرپرسـتی و           روشن می

عدم  دلیلانشمندان یهود را به که خداوند نیز در قرآن د گونه همان .هدایت جامعه را به عهده دارند

وَاألَحْبَارع  یُونَالرَبَان  یَنْهَاهعمعلَوْالَ »فرماید:  کند و می امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سرزنش می

و  چــرا خداپرســتان :(33)المائــده/   «یَصْــنَععونَأَکْل هِــمع السُــحْتَ لَبِــئْسَ مَـا کَــاناواْ   عَـن قَــوْل هِمع اِْثْــمَ وَ 

کـه   یمسـلّما  کـار   کنند؟ ینم یآنها را از گفتار سراپا گناه و خوردن مال حرام نه ینی،دانشمندان د

 .بد است ،کردند یم

 

  علیهم السالماترك سنت رسول خدا و معصومان . 8
هـای عقـل    عقـل و دریافـت   (امور معروف و منکر از دو سرچشمه، قابل شناسایی هستند: ال 

اسـت.   -السـالم  علـیهم  -های وحیانی که شامل قرآن و روایات معصومان وحی و آموزه (قطعی؛ ب

آن تشـوین کنـیم و یـا از منکـرات      دادن بنابراین، اگر به امور معروف عمل، و دیگران را بـه انجـام  

به سنت رسول خـدا   ،منکرات نهی کنیم، در این صورت دادن دیگران را هم از انجام ،دوری کرده

 ،نه خود عمل کرده و نه دیگران را امر بـه معـروف و نهـی از منکـر کنـیم      ایم. ولی اگر، دهکرعمل 

 -رو، امـام علـی   ایـم. ازایـن   را تـرک کـرده   -السـالم  علـیهم  -سنت رسول خدا و معصومان واقع،در 

ـ  مـرا األَ»فرماید:  باره می در این ،نسبت به این مطلب هشدار داده -السالم علیه ـ  هـیِ النَ وَ ف عروعالمَبِ  نِعَ

 .(773 :ق7666)ابن عقده، « نانَالسع ت امَقَستَت ا یمَق ، إذا أاهٌریضَفَ رِنکَالمع

اسـت،  ایـن فریضـه را موجـب اسـتقامت سـنن نامیـده        دادن اگرچه امام در این روایت انجـام 



 «اع کید بر دیدگاه امام علیأبا ت»جامعه  نهی از منکر درضه امر به معروف و یپیامدسنجی ترك فر

77 

 تـوان نتیجـه گرفـت    مـی  قاعده مفهوم مخال  ـ که در علم اصول فقـه اثبـات شـده اسـت ـ       براساس

 شـود. در برخـی روایـات دیگـر، امـام      هـای الهـی مـی    تعطیلـی سـنت  که ترک این فریضـه موجـب   

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر دانسـته اسـت         اجـرای ض دیگـر را منـوط بـه    یتمام فرا دادن انجام

 .(610 :ق7656، اسکافى)

 

  السالم معلیها معصومان نارضایتی. عامل 1
 یمردم نزد پروردگار معرف ینرت دشمن یفه رادو طای، ا در ضمن خطبه -السالم علیه -امام علی

 ؛ها را به خودشان واگذاشـته اسـت  نخداوند آ معصیت، دادن انجام دلیلکه به  یکسان ،کند: اوّل یم

حضـرت در   آن .کننـد  یافراد ناآگاه را گمـراه مـ   ،جمع کرده ها را در خود یکه نادان یگروه ،دوّم

کننـد و در   یمـ  یزنـدگ  یا جهل و نادانکه ب یکنم از آن گروه یم یت: به خدا شکایدفرما یادامه م

. اگر کتـاب خـدا   یستتر از منکر ن یدهتر از معروف و پسند زشت یزینزد آنها چ ؛یرندم یم یگمراه

 یلکه با م یا خدا به گونه ماگر در احکا ینهند، ول ینم یوقع یدبه آنها ارائه کن یحرا به صورت صح

 .یرندپذ یم یاقاشت آن را با یرد،انجام گ یفیتحر استآنها هماهنگ 

درباره وضعیت  ،از حوادث بعد از خود یاخبار بیان ضمن -السالم علیه -در جای دیگری امام

خواهـد   یبعد از من روزگـار »... فرماید:  مردم آخرالزمان نسبت به امر به معروف و نهی از منکر می

تـر از   زشـت  یـزی رها چو در شـه  نیسـت، تر از حنّ و آشکارتر از باطـل   در آن پنهان یزیآمد که چ

 .(761خطبه  :ق7676)سید رضی، « از منکر نخواهد بود یباترو ز معروف

ای مانـده اسـت    کننده فساد آشکار شد، نه کار زشت را دگرگون»فرماید:  در جای دیگری می

خواهید در دار قدس خـدا مجـاور او    ای. با چنین دستاویزی می و نه نافرمانی و معصیت را بازدارنده

خشنودی او را جز به طاعت بـه دسـت    ...د؟ هرگز! باشیترین دوستانش  ؟! و نزد وی از گرامیشوید

لعنت خدا بر آنان که به معروف فرمان دهند و خود آن را واگذارند و از منکر بازدارند  ،نتوان آورد

 .(769ه خطب :ق7676)سید رضی،  «و خود آن را به جا آرند
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 گیری نتیجه
 -السـالم  علیـه  -ویـژه امـام علـی   ه بـ ، عروف و نهی از منکر در بیـان معصـومان  . فریضه امر به م7

و انجـام  اسـت  از جایگاه واالیی برخوردار است تا جایی کـه بـاالترین اعمـال دانسـته شـده      

 امر به معروف و نهی از منکر است. اجرایدیگر در جامعه منوط به ض یفرا

ضه الهی نه تنها موجب رضـایت خداسـت بلکـه    یرانجام این ف -علیه السالم -. از نظر امام علی6

افـزایش رزق و روزی،   .افـراد دارد  یآثار دنیوی فراوانی حتی در زنـدگی فـردی و اجتمـاع   

اصالب حاکمان و توده مـردم، ایجـاد آرامـش و امنیـت در جامعـه، ایجـاد اتحـاد در جامعـه         

 ... از جمله این آثار است.و غلبه بر دشمنان ،مسلمانان

توانـد پیامـدهای خطرنـاکی بـرای فـرد و       ر به معروف و نهی از منکر در جامعـه مـی  . ترک ام3

 از: اند عبارتجامعه در پی داشته باشد. برخی از این پیامدها 

 ؛حل مشکالت مردم و حاکمان براییص تشخ یرویاز دست دادن ن (ال 

 ؛ردماز بین رفتن اتحاد بین م ،افزایش نفاق و دورویی در جامعه و در نتیجه (ب

 ؛از دست رفتن جایگاه انسان ،به حساب آمدن و در نتیجه بَدان اامتاشرار و شمار در  (ج

کـردن، زیـرا امـر و نهـی نکـردن نشـانه       نامـر و نهـی    دلیلیگران به شدن در گناه د یکشر (د

 ؛آن منکر است دادن رضایت قلبی به انجام

و به همـدیگر اعتمـاد    رود ز بین میا، زیرا همبستگی بین آحاد مردم تسلط اشرار بر جامعه ـ(ه

 ؛کنند نمی

گنـاه در جامعـه موجـب از بـین رفـتن       ؛از رحمت خدا و کم شدن برکات از جامعه یدور (و

 ؛شود برکات خداوند می

بینند و اجتماع  معاصی نمی دادن کاران مانعی برای انجام ، زیرا گناهانحطاط و سقوط جامعه (ز

 ؛رسد می کم به مرحله سقوط کم

ــیهم الســالم -موجــب نارضــایتی معصــومان (ب ــد  ،و در نتیجــه -عل دوری از رحمــت خداون

 شود. می
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