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چکیده
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دین اسالم ،به دلیل اهمیت فردی و اجتماعی آن از
فروعات دین محسوب میشود؛ تا آنجا که ترک این واجب الهی ،میتواند نتای زیانباری در
جامعه به وجود آورد .ازاینرو ،قرآن کریم و معصومان(ع) اجرای این دستور الهی را عامل
سعادت اجتماع و ترک آن را موجب تباهی آن میدانند ،و هر یک بر اهمیت و ضرورت اجرای
این فریضه الهی در جامعه اسالمی تتکید کرده و به مردم از عواقب وخیم ترک آن هشدار دادهاند.
این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول کتابخانهای درصدد پاسخ به
این سؤال است که از نظر امام علی(ع) امر به معروف و نهی از منکر چه جایگاهی در جامعه دارد و
پیامدهای ترک آن در جامعه چه میتواند باشد؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که ایشان در همه
دوران زندگی بهویژه در عصر زمامداری خود به طور فراوان مردم را بر ضرورت اجرای امر به
معروف و نهی از منکر تشوین کرده و آنان را از ترک آن پرهیز داشتهاند .از نظر امام علی ،انجام
این فریضه موجب افزایش رزق و روزی ،تقویت مؤمنان و اصالب توده مردم ،ایجاد اتحاد در
جامعه مسلمانان و غلبه بر دشمنان میشود .از نظر ایشان ،امر و نهی از اوصاف خداوند است و چنان
فضیلتی دارد که تمامی اعمال نیک ،حتی جهاد در برابر آن مانند قطره در برابر دریاست .امام
علی(ع) به مناسبتهای گوناگون نتای ترک این فریضه در جامعه را ترسیم کردهاند که برخی از
آنها عبارتاند از :تسلط یافتن ظالمان و بَدان بر جامعه ،فروپاشیدن نظام جامعه ،پدید آمدن حالت
بیاعتمادی و سهلانگاری در جامعه ،انحراف حاکمان ،عدم استجابت دعای مردم ،مورد سرزنش
قرار گفتن تارک امر به معروف و نهی از منکر ،مورد لعن خداوند قرار گرفتن و تزلزل در پایههای
دین .ایشان در جایی دیگر تارک امر و نهی را به مردهای تشبیه کردهاند که در میان زندگان است.
کلیدواژهها :امر به معروف ،نهی از منکر ،نظارت عمومی ،امام علی(ع) ،جامعه.
 - استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
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مقدمه
معروف از ریشه «عرف» در اصل بر دو معنا داللت دارد :معنـای مشـهور آن ،جـود ،بخشـش،
کار نیک و نیکی ،انصاف و همراهی با اهل خانه و مردم است .معنای دیگر آن «بوی خوش» است،
زیرا نفوس انسانی بدانوسیله سکون پیدا میکنـد (صـاحب بـن عبـاد7676 ،ق66/6 :؛ ابـن فـارس،
7656ق .)637/6 :بنابراین ،امر به معروف و نهی از منکر در لیت به معنای خواستن چیزی است که
نفوس بشری به سبب آن آرامش یابد.
«منکر» از ماده «نکر» به معنای کـار دشـوار و زشـت ،ضـد معـروف اسـت .هـر چیـزی را کـه
شریعت ،قبیح و حرام بداند منکر است (طریحی7310 ،ش .)056/3 :نهی از منکر ،عبـارت اسـت از
بازداشتن انسان از انجام دادن کارهای زشت و نامعقول و جلوگیری از اموری که در واقع ،انسان از
آن ترس و نفرت دارد ،ولی بهواسطه جهل ،غفلت ،عنـاد یـا ...مرتکـب آن مـیشـود (ابـن منظـور،
7676ق639 :؛ ابن أثیر جزری7331 ،ش.)631 /3 ،
در اصطالب نیز معروف آن چیزی است که خداوند متعال انجـام دادن آن را واجـب کـرده و
عقل ،انجام آن را ترغیب کرده اسـت؛ در مقابـل ،منکـر آن چیـزی اسـت کـه خداونـد از آن نهـی
فرموده است و عقل از انجام دادن آن کنارهگیری میکند.
پیشینه امر به معروف و نهی از منکر به اندازه تاریخ زندگی انسـانهاسـت ،آنگـاه کـه هابیـل
برادر خود قابیل را از عملی کردن نیت زشتش برحذر داشت (مائـده .)35-61 /یکـی از مهـمتـرین
رسالتهای پیامبران الهی نیز در طول تاریخ ،امر به معروف و نهی از منکر بـوده اسـت .خداونـد در
قرآن کریم میفرماید« :در میان هر امتی پیـامبری مبعـوث کـردیم کـه مهـمتـرین کـار و وظیفـه او
[عبارت است از ]:امر به یکتاپرستی که بزر ترین معروفهاست و نهی از اطاعت طاغوتهـا کـه
بزر ترین منکرهاست» (النحل .)33 /نقش این فریضـه سـازنده در اداره امـور جامعـه چنـان مهـم
است که میتوان گفت همه حرکتهای اصالحی و دگرگـونیهـای سـازنده در جوامـع بشـری در
پرتو امر به معروف و نهی از منکر تحقن مییابد.
دین اسالم نیز که بیش از هر دینی به زندگی اجتماعی انسان اهمیت میدهد ،از پیـروان خـود
میخواهد که خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و در صورت مشاهده ستم و گناه سکوت نکنند،
بلکه همواره دیگران را به خوبیها امر کنند و از بدیها باز دارند .تتکیدهای مکرر قـرآن کـریم در
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خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیـانگر اهمیتـی اسـت کـه اسـالم بـرای سـالمسـازی محـیط
اجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است ،به گونهای که خداوند یکی از اوصاف خود
را امر و نهیکننده معرفی کرده است« :إِنَ اللَهَ یَتْمعرا بِالْعَدْلِ وَ الْاحْسَانِ وَ إِیتَاى ذى الْقارْبىَ وَ یَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاء وَ الْمعنکَرِ وَ الْبَیْىِ» (النحل .)95 /خداوند در برخی آیات راه رستگاری فرد و جامعـه را امـر
به معروف و نهی از منکر دانسته «وَلْتَکانْ منْکامْ أامَةٌ یَدْععونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَـتْمعراونَ بِـالْمَعْراوف وَ یَنْهَـوْنَ
عَنِ الْمعنْکَرِ وَ أاولئکَ هعمع الْمعفْلحعون» (آل عمران)756 /؛ همانگونه که امتی را که در آن امر و نهـی
باشد بهترین امتها دانسته است« :کانْتامْ خَیْرَ أامَهٍ أاخْرِجَـتْ للنَـاسِ تَـتْمعراونَ بِـالْمَعْراوف وَ تَنْهَـوْنَ عَـنِ
الْمعنْکَرِ» (آل عمران.)775 /
با توجه به آیات و همچنین روایاتی که ناظر به این فریضه الهی است ،مـیتـوان دریافـت کـه
همواره در قرآن امر به معروف مقدم بر نهی از منکر آمده اسـت تـا بفهمانـد کارهـا را از راه م بـت
پیگیری کنید و تنها در جامعه انتقادکننده نباشید .بررسی آیات قرآن درباره این فریضه الهـی نشـان
میدهد:
ال ) وجوب این فریضه در همه ادیان الهی بوده ،امتهای گذشته نیز بدان مکل

بودهاند؛

ب) امر به معروف و نهی از منکر از شئون پیامبری است؛
ج) یکی از علل نابودی جوامع گذشته ترک امر به معروف و نهی از منکر بوده است؛
د .امر به معروف و نهی از منکر از حقوق متقابل مسـلمانان اسـت و افـراد جامعـه اسـالمی در
برابر آن مسئولاند؛
هـ ).زنان نیز مکل

به امر به معروف و نهی از منکر هستند و. ...

در روایات نیز به فریضه امر بـه معـروف و نهـی از منکـر اهتمـام فراوانـی شـده اسـت .تعـداد
اینگونه روایات آنقدر زیاد است که صاحبان کتابهای حدی ی بابی را در کتابهای خود به این
بحث اختصاص دادهاند 1.همچنین فقها در کتابهای فقهی و رسالههـای عملـی خـود فصـلی را بـا
عنوان «کتابع االمرِ بالمعروف و نهی عـن المنکـر» بـه ایـن بحـث اختصـاص داده و در آن ،دربـاره
 -7در این باره ر .ک .به :مصباب الشریعه ،ص 79؛ حسین بن سعید7656 ،ق ،ص 750؛ امام حسـن عسـگری7659 ،ق،
ص 635؛ کلینی7651 ،ق600 /0 ،؛ ابن شعبه حرانی7333 ،ش ،ص 631؛ صدوق ،7653 ،ص 600؛ مفیـد7673 ،ق،
ص  .353و . ....
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شرایط امر به معروف و نهی از منکر ،مراتب و احکام دیگـر آن بـه طـور تفصـیلی بحـث کـردهانـد
(حلی7333 ،ش.)375 /7 :
در روایتی از پیامبر اکرم -صلیاهللعلیهوآلهوسلم -در ایـن بـاره آمـده اسـت« :ال یَـزَالا النَـاسع
بِخَیْرٍ مَا أَمَراوا بِالْمَعْراوف وَ نَهَوْا عَنِ الْمعنْکَرِ وَ تَعَـاوَناوا عَلَـى الْبِـرَ فَـ ِذَا لَـمْ یَفْعَلاـوا ذَلـکَ نازِعَـتْ مـنْهعمع
الْبَرَکَاتع وَ سعلَطَ بَعْضاهعمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ یَکانْ لَهعمْ نَاصرٌ فی الْتَرْضِ وَ لَا فی السَمَاء» (مفیـد7673 ،ق:
« :)353مردم تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر میکرده ،در نیکـیهـا بـه همـدیگر کمـک
میکنند در خیر و نیکی به سر میبرند ،ولی زمانی کـه امـر و نهـی نکننـد برکـات از آنهـا برداشـته
میشود و بعضی از آنها بر بعضـی دیگـر مسـلط مـیشـوند و هـیچ یـاریگـری در آسـمان و زمـین
نخواهند داشت ».امر به معروف و نهی از منکر در دین اسالم چنان جایگاهی دارد کـه پیـامبر اکـرم
(صلیاهللعلیهوآله) انجامدهنده این فریضه را همچون خلیفـه خداونـد و رسـولش در جامعـه دانسـته
است (نوری7653 ،ق.)719 /76 :
از نظر امام باقر -علیهالسالم -بدترین اقوام کسانی هستند که بر آمران بـه معـروف و ناهیـان از
منکر عیبگیری میکنند (طوسی7651 ،ق .)713 /3 :امام صادق -علیهالسالم -نیز امر به معروف و
نهی از منکر را از اخالق الهی دانستهاند کـه در صـورت التـزام بـه آن ،مـورد عـزت خداونـد قـرار
گرفته ،در غیر این صورت ،نتیجه آن خذالن الهی است (نوری7653 ،ق .)711 :در بیانی دیگر امام
رضا -علیهالسالم -ترک امر و نهی را موجب تسلط یافتن اشرار بر مردم دانسته اسـت (حـر عـاملی،
7659ق.)773 /73 :
به هر حال ،اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در آموزههای اسالمی تـا بدانجاسـت
که سایر فرایض و دسـتورهای اسـالمی در پرتـو اجـرای آن ،برپـا داشـته و جامعـه اسـالمی محقـن
میشود .ازاینرو ،هرگاه در جامعهای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشـود و افـراد در قبـال پیـاده
آن جامعه حتمی خواهد بود.

شدن این امر خطیر ،احساس مسئولیت نکنند ،مر

همانگونه که گذشت ،همه امامان معصوم -علـیهمالسـالم -اهمیـت و ضـرورت برپـایی ایـن
فریضه الهی و جامعهساز را گوشزد کرده و مردم را از عواقب خطرناک ترک آن آگـاه کـردهانـد.
در این میان ،نقش امام علی -علیهالسالم -برجستهتـر اسـت ،چـون اولـین امـامی اسـت کـه پـس از
پیامبر -اکرم صلیاهللعلیهوآله -عهدهدار اداره امور جامعه شد و توانست حکومت تشکیل دهد.
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نگارنده در ادامه ،با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهـرهگیـری از منـابع کتابخانـهای بـه تحقیـن
درباره جایگاه و اهمیت این فریضه الهی در بیان امام علی -علیهالسالم -و آثـار و پیامـدهای تـرک
آن در جامعه میپردازد.

پیشینه تحقیق
با بررسیهای انجامشده در آثار مکتوب ،مطالبی ضمن شروب نه البالغه و در کتابهای فقه
الحدیث یافت شد که به طور عام به شرب احادیث و از جملـه روایـات امـام علـی(ع) پرداختـهانـد؛
ولی تحقیقی جامع و آکادمیک که به بیان زوایای بحث با روش علمـی پرداختـه باشـد ،پیـدا نشـد.
کتابهایی هم که درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر کم و بیش به بحث پرداختـهانـد ،نـه
صرفا از دیدگاه امام علی(ع) ،بلکه به شکل عام بوده است.

هدف تحقیق
در حقیقت هدف این تحقین هشداری است به کسانی که به این فریضه الهی بیاعتنا هستند و
اجرای آن را در جامعه کنونی غیرممکن ،بلکه آن را مخـل آزادی مـردم معرفـی مـیکننـد .برخـی
معتقدند مردم آزادند که هرگونه میخواهند زندگی کنند و کسـی حـن نـدارد آنهـا را امـر و نهـی
کند .در این پژوهش نشان داده شده که امام علی(ع) و بلکه قرآن و همـه امامـان(ع) نـه تنهـا بـرای
فریضة امر به معروف و نهی از منکر اهمیت بسیار بـاالیی قائـل هسـتند ،بلکـه اجـرای آن را ضـامن
سالمت جامعه میدانند .البته انجام این فریضه شرایط و مراتبی دارد که در ادامه بیان میشود.

مبانی نظری تحقیق
 .0جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علیاع
الف فضیلت امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر از منظر امام علی -علیهالسالم -با فضـیلتتـرین اعمـال بنـدگان
خداوند ،غایت دین ،قوام شریعت ،خالن الهی و باالتر از جهاد در راه خدا معرفی شده است .سخنان
بسیار نیز و گهرباری از آن حضرت در این باره به ثبت رسیده است که در ادامه بیـان خواهـد شـد.
11
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در اینجا چند روایت که به تنهایی بیانگر ارزش و برتـری ایـن دو فریضـه نسـبت بـه سـایر واجبـات
است ،ارائه میشود.
حضرت علی -علیهالسالم -امر به معروف و نهی از منکر را دو صفت از اوصاف الهـی (سـید
رضی7676 ،ق :خطبه  )703و از نشانههای مؤمن میداند و در مقایسه با سایر اعمال انسـانهـا آن را
با فضیلتتـرین اعمـال دانسـته و فرمـوده اسـت« :االَمـرا بِـالمَعراوف اَفضَـلا اَعمـالِ الخَلـن» (آمـدی،
7333ش .)337 :نکته مهم در این حدیث آن اسـت کـه حضـرت «اعمـال» را مطلـن آورده اسـت و
شامل هر نوع عملی از اعمال بندگان خداوند میشود .این فریضه از دیدگاه امام علی -علیهالسالم-
چنان جایگاهی دارد که هدف نهایی دین از نظر ایشان همان امر به معروف و نهـی از منکـر اسـت:
«غَایَهع الدِینِ الْتَمْرا بِالْمَعْراوف وَ النَهْیع عَنِ الْمعنْکَرِ وَ إِقَامَهع الْحعدعود» (آمدی7333 ،ش.)336 ،
حضرت علی -علیهالسالم -اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر را در مقایسه با جهـاد در راه
خدا این گونه بیان میفرمایند« :مَا أَعْمَالا الْبِرَ کالُهَا وَ الْجِهَادع فـی سَـبِیلِ اللَـه عنْـدَ الْـتَمْرِ بِـالْمَعْراوف وَ
النَهْیِ عَنْ الْمعنْکَرِ إِلَا کَنَفْ َهٍ فی بَحْرٍ لاجِی» (سید رضی7676 ،ق :حکمت  :)316همـه اعمـال نیـک و
حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهـی از منکـر م ـل قطـره در مقابـل دریاسـت.
بنابراین ،از نظر آن حضرت ارزش و فضیلت امر به معروف و نهـی از منکـر نـه تنهـا از هـر عمـل و
فریضه دینی دیگر باالتر و برتر است ،بلکه چنانچه همه اعمـال دیگـر را در یـک کفـه تـرازو قـرار
دهند و امر به معروف و نهی از منکر را در کفه دیگر ،وزن کفه مربوط به امر به معـروف و نهـی از
منکر سنگینتر خواهد بود .در این مقایسه و موازنه ،ارزش و مقدار همه اعمال نیک در مقابل یکـی
از آنها که امر به معروف و نهی از منکر است ،به طور خارقالعادهای سبکتر و پایینتر است؛ زیـرا
نسبت میان آنها ،مانند نسبت قطره آب است در مقابل دریا.

بنابراین ،اصال شتن امر به معروف و نهى از منکر شتن احیاى واجبات دیگر و ازاله و ریشهکن
کــردن محرّمــات اســت .ایــن شــتن مخــتص ایــن دو واجــب اســت و هــیچ واجــب دیگــرى چنــین
خصوصیت و نقشى ندارد .البته سایر فرایض به طور غیرمستقیم ممکن است در انجام دادن واجبات
و ترک محرّمات نقش داشته باشند ،اما ایفاى نقـش مسـتقیم در ایـن زمینـه از اختصاصـات امـر بـه
معروف و نهى از منکر است.
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در جای دیگری از امام علی -علیهالسالم -درباره ایمـان سـؤال کردنـد ،آن حضـرت فرمـود:
«ایمان بر چهار ستون صبر ،یقین ،عدل و جهاد استوار است .حضـرت در ادامـه و در معرفـی بیشـتر
جهاد اضافه میکنند :جهاد که از پایههای اصلی ایمان است ،خود بر چهارگونه انجام میگیـرد کـه
دو صورت آن امر به معروف و نهی از منکر است  ...هر کس امر به معـروف را بـه جـای آورد ،بـا
مؤمنان همراهی کرده و آنها را نیرومند ساخته است و هر کس نهی از منکر کند در حقیقـت ،بینـی
منافقان و افراد دورو را به خاک مالیده است» (کلینی7651 ،ق.)07 /6 :
همچنین امام -علیهالسالم -در پاسخ به این شبهه که ممکن است بر اثر امر به معـروف و نهـی
از منکر جان یا رزق و روزی کسی به خطر بیفتد ،میفرماید« :امر به معروف و نهی از منکر نه اجـل
کسی را نزدیک میسازد و نه روزی او را کم میکند« :إِنَهعمَا لَا یعقَرَبَانِ مـنْ أَجَـلٍ وَ لَـا یَنْقاصَـانِ مـنْ
رِزْق» (سید رضی7676 ،ق :خطبه  ،)703بلکه بر عکس «یعضَاعفَانِ ال َوَابَ وَ یععْظمَانِ الْـتَجْر» (لی ـی،
7313ش703 :؛ آمدی7333 ،ش :)633 /7 :همانا امر به معروف و نهی از منکر ثواب را مضـاع

و

اجر و پاداش را فراوان میکند .این گفتار نیز مبین اجر و ثوابی است که به آمر و ناهی داده خواهد
شد و پاسخ رد به کسانی است که میپندارند امر بـه معـروف و نهـی از منکـر موجـب خطـر جـانی
یا ضرر مالی میشود (ابن عساکر7670 ،ق.)056 /66 :
ازاینرو ،امام -علیهالسالم -در موارد گوناگونی به مناسـبتهـای متفـاوت مـردم را بـه انجـام
دادن این فریضه انسانساز و جامعهساز تشوین میکردند .برای تبیین بیشتر این موضوع چند روایـت
از امام علی -علیهالسالم -در اینباره نقل میکنیم.
ب ترغیب مردم به امر به معروف و نهی از منکر
در موارد بسیاری امام علی -علیهالسالم -مردم را بـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر تشـوین
کردهاند .از نظر حضرت عمل به این فریضه برای مـردم مصـلحت دارد و نـوعی ابـزار خـودکنترلی
محسوب میشود .ایشان در اینباره میفرماید« :الْتَمْرَ بِالْمَعْراوف مَصْلَحَهً للْعَوَامِ وَ النَهْـیَ عَـنِ الْمعنْکَـرِ
رَدْعا للسُفَهَاء» (صدوق7673 ،ق :)033 /3 :امر به معروف و نهـی از منکـر بـرای عمـوم مـردم یـک
مصلحت است (تا انگیزه آنها را به کارهای خیر زیاد کند) و نهی از منکـر بـرای افـراد نـابخرد کـه
گرایش بـه انحـراف در آنهـا زیـاد اسـت ،وسـیلة کنترلـی قـویای اسـت ».امـام در مـوردی دیگـر
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مــیفرمایــد« :عمــلکننــده بــه نیکــی و بازدارنــده از شــرّ و بــدی بــاش» (حــر عــاملی7676 ،ق:
.)013 /0
از نظر امام سبقتگیری در امر به معـروف و نهـی از منکـر روش صـحیح رقابـت در زنـدگی
است و ازاینرو ،مردم را به انجام دادن این فریضه تشوین میکند .ایشان بـه عنـوان رهبـر الهـی کـه
مسئولیت نشان دادن راههای واقعی کمال را به عهده دارد ،رقابت صـحیح در زنـدگی را ایـنگونـه
بیان میکند« :ای مردم اگر به ناچار میخواهید با هـم رقابـت کنیـد ،پـس چـه بهتـر کـه در برپـایی
حدود الهی و امر به معروف بر هم پیشی گیرید و سعی کنید هر یک از شما بیشتر و بهتر از دیگری
در این عرصه بکوشد».
به همین دلیل ،آن هنگام که مردم مصر در مقابل ستم ،فساد و تبـاهی ایسـتادگی و از رهبـران
خود درخواست کردند که احکام الهی را رعایت و از ستم خـودداری کننـد ،ایـن کـار آنهـا ـ کـه
مصداق کامل امر به معروف نهی از منکر بود ـ موجب خشنودی امام علی علیهالسالم شد .ازاینرو،
آن حضرت هنگامی که مالک اشتر را به عنوان استاندار مصر به آن سرزمین فرستادند ،طی نامـهای
از کار آنها قدردانی کردند .حضرت در آن نامه فرمود« :این نامه از بنده خدا علـی امیرالمـؤمنین بـه
سوی آن دسته از مردم مصر است که برای خدا به خشم آمدنـد ،در آن هنگـام کـه در زمـین خـدا
نافرمانی میشد ،حنّ خدا رعایت نمیشد ،ستم در همه جا شایع بود و نه به معروف عمل مـیشـد و
نه از منکر و زشتی جلوگیری به عمل میآمد»....
در جای دیگری امیرالمومنین علی -علیهالسالم -در ضمن وصایایی به فرزندش محمد حنفیـه
فرمود« :امر به معروف را پیشه ساز تا اهل معروف باشی و با نیکان محشور شوی ،زیرا تکمیـل همـه
امور نزد خداونـد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت» (حـر عـاملی7659 ،ق763 /73 :؛ همـو،
7676ق.)013 /0 :
ج امر به معروف و نهی از منکر معیار سنجش سایر اعمال
گاهی در بیانات حضرت علی علیهالسالم ،به عبارتهایی برمیخوریم که در آنها حضرت در
مقام بیان اهمیت و ارزش امری است و برای اثبات ارزش آن امر ،از معیار امر به معـروف و نهـی از
منکر استفاده کرده است .برای نمونه در حدی ی میفرماید« :اعْرِفاـوا اللَـهَ بِاللَـه وَ الرَسعـولَ بِالرَسَـالَه وَ
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أاولی الْتَمْرِ بِالْتَمْرِ بِالْمَعْراوف وَ الْعَدْلِ وَ الْ ِحْسَان» (کلینـى7651،ق :)30 /7 :خداونـد را بـا خداونـد و
رسول را با رسول و اولی االمر را با امر به معروف و عدل و احسان بشناسید .این روایـت کـه در آن
امیرالمؤمنین -علیهالسالم -برای شناخت اموری معیارهایی ارائه فرموده است ،نشان میدهد که امـر
به معروف آنچنان اهمیت ،قدر و منزلت دارد که برای شناخت اولی االمر باید به عنـوان مـالک و
معیار از آن استفاده کرد.
امام در حدیث دیگری یکی از معیارهای شناخت انسـان عاقـل را ،امـر بـه معـروف و نهـی از
منکر میداند« :الْعَقْلا معنَزَهٌ عَنِ الْمعنْکَرِ آمرٌ بِالْمَعْراوف» (آمـدی7333 ،ش :)337 :عقـل ،بازدارنـده از
منکر و امرکننده به معروف است .عقل ،این ودیعـه الهـی نـزد انسـانهـا کـه مـالک و ابـزار اصـلی
راهیابی و وصول انسانها به هدایت و شناخت است ،با معیار امر به معروف و نهی از منکـر سـنجیده
میشود و چنانچه کسی این دو خصوصیت را نداشته باشد ،باید حکم کرد که فاقـد عقـل اسـت یـا
اینکه عقلش معیوب است .برای امر به معروف و نهی از منکر چه ارزش و مقامی باالتر از اینکه ،از
آن به عنوان معیار سنجش عقل سالم از عقل ناسالم بهره گرفته شده است.
در جای دیگر امام« ،دین» و «شمشیر» را ،که اولی برای هدایت و رأفـت نسـبت بـه آدمیـان و
دومی برای قهر و عذاب طاغیان نهاده شدهاند ،از آن جهت ارزشمند و معتبر مـیشـمارد کـه اینـان
آمر به معروف و ناهی از منکرند .در حدیث آمده است« :السَیْ ع فَـاتنٌ وَ الـدِینا رَاتـنٌ فَالـدِینا یَـتْمعرا
بِالْمَعْراوف وَ السَیْ ع یَنْهَى عَنِ الْمعنْکَر ( » ...آمدی7333 ،ش :)337 :شمشیر بازکننده گرههـا و دیـن،
ساماندهنده امور است .پس دین ،امر به معروف میکند و شمشیر ،نهی از منکر مینماید« .رتـن» و
«فتن» در لیت ضد هم هستند .اولی به معنای بسته و ضـمیمه هـم بـودن (راغـب اصـفهانی7676 ،ق:
 )367و دومی به معنای جدایی و باز بودن است (ابن منظور7676 ،ق .)693 /75 :بنـابراین ،راتـن بـه
معنی عاقد (گره زن) و فاتن به معنای حالْ (بازکننده گره) است .امر به معروف و نهی از منکـر هـم
به این شیوه ،رتن و فتن امور جامعه اسـالمی را بـه عهـده مـیگیرنـد و در صـورت تعطیلـی ایـن دو
فریضه مشکالت حل نمیشود و نابسامانیها سامان نمیگیرد.

 .1شرایط امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علیاع
امر به معروف و نهی از منکر تنها با وجود برخی شرایط واجب اسـت و در صـورت نبـود آن
شرایط تکلی

ساقط میشود .این شرایط عبارتاند از:
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ال ) کسی که امر یا نهی میکند ،بداند آنچه را که دیگری انجام میدهد حرام است و آنچه
را ترک کرده ،واجب است ،پس هرکس نمیداند این عمل که او انجام میدهد حرام اسـت یـا نـه
جلوگیری واجب نیست؛
ب) احتمال بدهد امر یا نهی او تتثیر دارد ،بنابراین اگر میداند تتثیر ندارد ،امر و نهـی واجـب
نیست؛
ج) شخص گناهکار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد ،پس اگر معلوم شود ،یا گمان کنـد،
یا احتمال صحیح بدهد گناهکاری بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمـیکنـد ،یـا موفـن بـه
تکرار نمیشود ،امر و نهی واجب نیست؛
د) امر و نهی ،سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه ،بـه خـودش یـا نزدیکـان و
همراهان ،یا سایر مؤمنان نباشد (شهید ثانی.)757 /3 :7673 ،
از نظر امام علی -علیهالسالم -امر به معروف و نهی از منکـر عـالوه بـر مـوارد پیشـین شـرایط
دیگری نیز دارد که با وجود این شرایط ،امر و نهی در جامعه تتثیرگذاری بیشتری دارد .مهـمتـرین
این موارد عبارتاند از:
الف تعلیم و تزکیه یافتن آمر و ناهی پیش از امر به معروف و نهی از منکر
از اولین شرایط امر و نهی دیگران داشتن علم و آگاهی به همراه تزکیه نفس است .اگر کسی
خود به طور صحیح معروف و منکر را نشناسد ،نمیتواند دیگران را امر و نهی کند و چهبسـا راه را
خطا نشان دهد و نتیجه عکس داشته باشد .ازاینرو ،معصومان -علیهمالسالم -و به ویژه امام علـی-
علیهالسالم -اولی ن شرط امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را تعلـیم و تتدیـب شـخص آمـر و نـاهی
دانستهاند .امام در این باره فرمودهاند« :مَنْ نَصَبَ نَفْسَهع للنَاسِ إِمَاما فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلیمِ نَفْسه قَبْلَ تَعْلیمِ غَیْـرِه
س َو
م النَـا ِ
ن عم َعلَـ ِ
جلَـا ِل مـ ْ
ن بِا ْل ِ ْ
م َنفْسـه َو عم َؤ ِد عبهَـا َأحَـ ُ
وَ لْیَکانْ تَتْدیبعهع بِسیرَته قَبْلَ تَ تْدیبِـه بِلسَـانه َو عم َعلَـ ع
معؤَدِبِهِم»« :کسی که خود را در مقام پیشوایی و امام مردم قرار میدهد ،باید پیش از آنکـه بـه تعلـیم
دیگران برردازد ،به تعلیم خویش پردازد؛ و باید تتدیب کردن او به عملش ،پیش از تتدیب کردن به
زبانش باشد و معلم خود بودن بسیار باالتر و بهتر است از اینکه معلـم دیگـران باشـید» (سیدرضـی،
7676ق :حکمت .)13
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ب عامل به معروف و مَنهِی از منکر بودن پیش از امر و نهی دیگران
از نظر امام علی -علیهالسالم -کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنـد بایـد در درجـه
اول خود به معروف عمل کند و از منکرات منهی باشد .از نظر امام ،فـردی کـه مـردم را بـه چیـزی
امری کند ،ولی خود آن را به جا نمیآورد و از چیزی باز میدارد ولی خود آن را ترک نمیکنـد،
چنین فردی گمراه است .در جای دیگری در یکی از خطبههایش مردم را نصیحت میکند و با آنها
از ناپایداری دنیا سخن میگوید و سفارش میکند که وظای

خود را به طور دقیـن انجـام دهنـد و

سرس در قسمتی از آن خطبه میفرماید« :لَعَنَ اللّـهع االمـرینَ بِـالْمَعْروعف التـارِکیِنَ لَـهع وَ النّـاهیِنَ عَـنِ
الْمعنْکَر الْعاملیِنْ بِه» خدا لعنت کند کسانی را که امر به معروف مـیکننـد ،ولـی خـود بـه آن پایبنـد
نیستند و نهی از منکر میکنند ،ولی خود مرتکب آن میشـوند (سیدرضـی7676 ،ق :خطبـه  769و
خطبه  .)750از همین رو امام خود را اولین عامل به معروف و منهی از منکر معرفـی کـرده اسـت و
در اینباره میفرماید« :ای مردم! به خدا من شما را به طاعتی بر نمیانگیزم ،جز آنکه خـود پـیش از
شما به گزاردن آن برمیخیزم ،و شما را از معصیتی باز نمیدارم ،جز آنکه خود پیش از شـما آن را
فرومیگذارم» (سیدرضی7676 ،ق :خطبه .)710
روایات منقول از امام علی -علیهالسالم -در این باره بسیار زیاد اسـت .در ادامـه چنـد روایـت
دیگر ارائه میشود:
 شخصی از امیرالمؤمنین علی -علیهالسالم -موعظه خواست ،امام فرمود« :ال تَکان ممَن ینهیوَ ال ینتَهی وَ یتمعرا بِما ال یتتی ،یحبُ الصّالحینَ و ال یعملا عَملهم ،و یبیضع المعـذنبینَ و هعـو اَحـدهعم»
(سیدرضی7676 ،ق :حکمت« :)705نباش همانند کسانی که دیگران را از کار بد نهی میکنـد ،امـا
خود نهی نمیپذیرد و به دیگران امر میکند ،اما خودش عمل نمیکند .نیکان را دوسـت مـیدارد،
اما عمل آنها را انجام نمیدهد و گنهکاران را دشمن میدارد ،اما خود یکی از آنهاست».
 «یقبحع علَی الرجلِ اَن ینکرَ عَلی الناسِ منکراتٍ و ینهـاهعم عـنِ الرّذائـلِ وَ سـیئاتٍ ،وَ اذا خَـالبنفسه ارتکبَها وَ ال یستنک ع من فعلها» (آمدی7333 ،ش« :)377 :برای انسان بسی زشـت اسـت کـه
زشتیهای مردم را زشت شمارد و آنها را از گناهان و پستیها منع کند ،لکن وقتی که خودش تنهـا
میشود ،همان زشتیها را مرتکب شود و از کارش دست نکشد».
 «کی َ یصلحع غیرَهع مَن ال یصلح نفسَهع» (آمـدی7333 ،ش« :)071 :آن کـس کـه خـودش را61
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اصالب نکرده است ،چگونه غیر خود را میتواند اصالب کند».
ـ «کانْ آمرا بِالْمَعْراوف وَ عَاملا بِه وَ لَا تَکانْ ممَنْ یَتْمعرا بِه وَ یَنْتَى عَنْهع فَیَبعوءَ بِ ِثْمه وَ یَتَعَرَضَ لمَقْت
رَبِه» (نوری7653 ،ق« :)653 /76 :همیشه مردم را به معروف و نیکـی امرکننـده و خـودت آن را بـه
جای آورنده باش .نکند که تـو از کسـانی باشـی کـه مـردم را بـه نیکـی وادارنـده و خـودت از آن
دورشونده باشی ،در این صورت خود گرفتار گناه آن شده و مورد خشم پروردگارت قرار خواهی
گرفت».
ج بردبار بودن آمر به معروف و ناهی از منکر
در همه کارهای اجتماعی ،به ویژه در عرصه فرهنگی که امر به معروف و نهی از منکر را نیـز
شامل میشود ،مشکالت هسـت .جـاهالن بـیمنطـن ،سـفیهان بـیخـرد ،مخالفـان لجـوج ،معانـدان
متعصب ،دشمنان میرض ،سودپرستان سلطهجو و گناهکاران آلوده و خودخواه ،برخی مواقع نهتنها
تسلیم نمیشوند ،بلکه در صدد اذیت و آزار آمر به معروف و ناهی از منکـر برمـیآینـد ،در چنـین
حالتی« ،صبر» تنها وسیله رسیدن به هدف است.
ازاینرو ،امام (ع) میفرماید« :وَ أْمعرْ بِالْمَعْراوف تَکانْ منْ أَهْله ،وَ أَنْکرِ الْمعنْکَرَ بِیَدکَ وَ لسَـانکَ
 ...ال تَتْخاذْکَ فی اللَه لَوْمَهع لَائمٍ وَ خاضِ الْیَمَرَات للْحَنَ حَیْثا کَـان» (ابـن طـاووس7310 ،ش:)666 :
«امر به معروف کن تا خود اهل آن معروف باشی و با دست و زبانت منکر را انکـار نمـا  ...و هرگـز
سرزنش سرزنشگران تو را از تالش در راه خدا باز ندارد؛ و در دریای شـداید و مشـکالت در راه
حن هر جا که باشد ،فرو رو (تحمل کن)» .امام علیهالسالم همچنین صبر در آیه «وَ أْمعرْ بِالْمَعْراوف وَ
انْهَ عَنِ الْمعنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَکَ إِنَ ذلکَ منْ عَزْمِ الْتامعور» (لقمان )71 /را بـه صـبر و بردبـاری
در برابر آزار و اذیت سرزنشکنندگان تفسیر کردهاند (طبرسی7316 ،ش.)055 /3 :

 .3مراتب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علیاع
انجام دادن این فریضه بزر

الهی مراتب و درجاتی دارد که به ترتیب عبارتاند از:

ال ) مرحله انکار و انزجار قلبی :اولین درجه و مرتبه نهـی از منکـر ،اعـراض یـا انکـار قلبـی
است .در این مرتبه ناهی از منکر با رفتار خود نشان میدهد که از انجـام آن کـار ناخرسـند اسـت و
66

پیامدسنجی ترك فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه «با تأکید بر دیدگاه امام علیاع »

آن را نمی پسندد ،و اگر احتمال تتثیر این مرحله برود ،نوبت به مرحله دوم که مرحلـه زبـانی اسـت
نمیرسد.
ب) مرحله زبانی :در صورتی که مرحله اول مـؤثر نباشـد ،الزم اسـت نـاهی از منکـر بـا زبـان
تذکر دهد ،زیرا ممکن است عامل به منکر بـه دلیـل جهالـت و نـادانی و تحـت تـتثیر یـک سلسـله
تبلییات ،احتیاج به مربی ،هادی ،راهنما و معلم داشته باشد تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با
او صحبت کند ،موضوع را با او در میان بگذارد تا معایب و مفاسد را برایش تشـریح کنـد تـا آگـاه
شود و بازگردد.
ج) مرحله عملی :اگر دو مرحله قبلی کارایی نداشته باشند ،باید از زور و قدرت استفاده شود.
بدین معنا که با اعمال فشار جلو انجام دادن گناهان گرفته و بین شخص و گناه مورد نظـرش فاصـله
ایجاد شود .در این مرحله نیز باید از مراتب سبکتر شروع شود؛ اما در فرضی که بـازداری از گنـاه
متوق

بر کتککاری و ایجاد جراحت و ام ال آن باشد ،باید با اذن فقیه جامعالشرایط انجام گیـرد

(کلینی ) 00 /0 :7651 ،و در شرایط فعلی که نهادهای قانونی جمهوری اسالمی شکل گرفته است،
چنین کاری باید با اجازه نهادهای مربوط باشد.
آنچه در این باره گفته شد در کالمی از امام -علیه السالم -چنین بیان شده است« :ای مؤمنان!
آنکه بیند ستمی میرانند یا مردم را به منکری میخوانند و او به دل خود آن را نرسندد ،سالم مانـده
و گناه نورزیده و آنکه را به زبان انکار کرد ،مزد یافت و از آنکـه بـه دل انکـار کـرد برتـر اسـت و
آنکه با شمشیر به انکار برخاست تا کالم خدا بلند و گفتار ستمگران پست شود ،او کسی است کـه
راه رستگاری را یافت و بر آن ایستاد و نور یقین در دلـش تافـت» (سـید رضـی7676 ،ق :حکمـت
 .)313در کالمی دیگر چنین گفته است« :از مردمان کسی است که کار زشت را ناپسند میشـمارد
و به دست ،زبان و دل خود آن را خوش نمـیدارد؛ چنـین کسـی خصـلتهـای نیـک را بـه کمـال
رسانده است و از آنان کسی است که به زبان و دل خود انکار کند و دست به کار نبرد ،چنین کس
دو خصلت از خصلتهای نیک را گرفته و خصلتی را تباه ساخته است ،و از آنان کسـی اسـت کـه
منکر را به دل زشت میدارد و به دست و زبان خود بر آن انکار نیارد ،چنین کسی دو خصلت برتـر
از میان آن سه را از دست داده است و کسی که همه را ترک کرده مردهای است میان زنـدگان »...
(سید رضی7676 ،ق :حکمت316 ،؛ طوسی7651 ،ق737 /3 :؛ مفید7673 ،ق.)353 :
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در جای دیگـر امـام -علیـهالسـالم -دربـاره کمتـرین مرتبـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر
میفرماید« :أَدْنَى الْ ِنْکَارِ أَنْ یعلْقَى أَهْلا الْمَعَاصی بِوعجعوهٍ معکْفَهِرَهٍ» ،کمترین حد انکار گناه (و نهـی از
منکر) آن است که با مردم گناهکار با ترشرویی برخورد کنید (طوسی7651 ،ق .)711 /3 :تتکیـد
امام بیشـتر بـر مرتبـه عمـل اسـت و لـذا مـیفرمایـد ...« :وَلـیکان تَتدیبعـهع بِسـیرته قَبـلَ تَتدیبِـه بِلسـانه»
(سیدرضی7676 ،ق :حکمت  :)13و باید تتدیـب کـردن او بـه عملـش ،پـیش از تتدیـب کـردن بـه
زبانش باشد.
کالم امام -علیه السالم -در اینجا مطابن ظاهر اطالق کالم ،هـم رئـیس حکومـت بـر مـردم را
شامل مىشود و هم تمام کسانى را که به نوعى ارشـاد و هـدایت مـردم را برعهـده مـىگیرنـد .ایـن
جمله اشاره به یک واقعیت مسلم عقالنى است که تا انسان خودش چیزى نداشته باشد ،نمىتواند به
دیگران اهدا کند.

نتایج اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از دیدگاه امام
علیاع
با بررسی روایات امام علی -علیهالسالم -درباره امر به معروف و نهی از منکر میتوان به نتای
انجام دادن این فریضه بزر

جامعه ساز از دیدگاه امام علی -علیهالسالم -اشاره کرد .این روایـات

عالوه بر اینکه فضیلت و شرافت این فریضه را اثبات میکنند ،از زاویه دیگری به نتای و پیامدهای
م بت اجرای آن در جامعه اشاره دارند.
از نظر امام علی -علیه السالم -انجام دادن این فرضیه اجتماعی موجب اصالب جامعه میشود.
ایشان در اینباره میفرمایند« :خداوند متعال فرمان دادن به کارهای پسندیده را برای اصالب عوام و
سوق دادن آنها به راه رستگاری و سعادت واجب کرد .همـین طـور نهـی از منکـر و بـاز داشـتن از
کارهای ناپسند را واجب فرمود تا از کارهای ناشایست و ارتکـاب معاصـی کـمخـردان جلـوگیری
شود ».در جای دیگری آوردهاند« :خداوند امر به معـروف را بـرای اصـالب کـار همگـان و نهـی از
منکر را برای بازداشتن بیخردان واجب گردانید» (سید رضی7676 ،ق :حکمت .)606
جامعه صالح نیز پایایی بیشتری دارد ،و در نتیجه ،مردم در سالمت بیشتری به سر میبرند .ایـن
مطالب در کالمی دیگر از امام روایت شده است که فرمود« :هـر کـه در او سـه چیـز وجـود داشـته
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باشد ،دنیا و آخرتش سالم خواهد بود :اوّل ،اینکه امر به معروف کند و اگر کسی او را بـه معـروف
امر کرد ،آن را برذیرد .دوّم اینکه از کارهای زشت نهـی کنـد و خـود نیـز از مرتکـب شـدن منکـر
بررهیزد و سوم آنکه حدود خدا را رعایت کند (نوری7653 ،ق .)653 /76 :در جامعـه صـالح قـوام
شریعت نیز بیشتر و موجب تقویت بنیة مؤمنان میشود .از نظر امـام «هـر کـه امـر بـه معـروف کنـد،
مؤمنان را تقویت کرده و پشت آنها را محکم ساخته اسـت و کسـی کـه نهـی از منکـر کنـد ،بینـی
منافقان را به خاک مالیده است» (کلینی7651 ،ق.)07 /6 :
همچنین از حضرتش در ارتباط با ایمان سؤال شـد ،پاسـخ داد« :ایمـان بـر چهـار پایـه اسـتوار
است :شکیبایى ،باور ،عدالت و جهاد ،سرس هر یک را به چهار قسم تقسیم میکند تا اینکه دربـاره
جهاد میگوید :جهاد را چهار شعبه است که دو قسم آن امر به معـروف و نهـى از منکـر اسـت .آن
کس که به امر به معروف برخاست ،مردم مؤمن را توانا کرد و هر کـس نهـى از منکـر کـرد ،بینـى
منافقان را به خاک ذلّت رساند» (کلینی7651 ،ق.)07 /6 :
از نتای دیگر انجام دادن این فریضه در جامعه این است که آمر به معـروف و نـاهی از منکـر
در ردی

اهل ایمان به شمار میآیند .امـام علـی -علیـهالسـالم -در حـدی ی فرمـوده اسـت« :وَأْمعـرْ

بِالْمَعْراوف تَکانْ منْ أَهْله» (سید رضی7676 ،ق :نامه 37؛ ابنمی م7333 ،ش .)033 :برابر این روایـت
که حضرت آن را خطاب به فرزند گرامیاش امام حسن مجتبی -علیهالسـالم -نوشـتهانـد ،از جملـه
آثار م بت امر به معروف آن است که شخص «آمر» در زمره افراد نیکوکار جامعه قرار میگیرد .بـه
عبارت دیگر ،اولین فایده امر به معروف به خود امرکننده میرسد؛ زیرا طبعا انسان خردمندی که به
اصالب دیگران همت میگمارد و آنان را به کارهای نیک فرامیخواند ،در وهله اول خودش از آن
متتثر میشود و آن را به کار میبندد .در نتیجه آمـر بـه معـروف ،خـودش را هـم تعلـیم و آمـوزش
میدهد و از خطاها و اشتباهات احتمالی خود نیز جلوگیری میکند .البته اگر چنین نباشد و از پند و
اندرزهایی که به دیگران میدهد ،خودش اسـتفاده نکنـد و بـه آنهـا بـیتوجـه باشـد ،سـخت مـورد
سرزنش امیرالمؤمنین -علیهالسالم -است.

پیامدهای ترك امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علیاع
ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نتای و پیامدهای ناگواری در جامعه بـه وجـود
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میآورد و باعث عقبماندگی اجتماع و حتی سقوط آن میشـود .اهمیـت ایـن امـر زمـانی روشـن
میشود که بر اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر ،فردی از افراد جامعه گمراه و منحرف شـود؛
زیرا از نظر قرآن گمراهی یک نفر معادل گمراهی تمام افراد جامعه است .قرآن کـریم مـیفرمایـد:
«مَن قَتَلَ نَفْسًا بِیَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فی األَرْضِ فَکَتَنَمَا قَتَلَ النَاسَ جَمیعًا وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَتَنَمَا أَحْیَا النَـاسَ
جَمیعًا» (المائده :)36 /هر کس انسان دیگری را ،نه به قصاص قتل کسی یا ارتکاب فسادی بـر روی
زمین ،بکشد ،چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر کس که به او حیات بخشد ،چون کسـی
است که همه مردم را حیات بخشیده باشد.
ترک امر به معروف و نهی از منکـر رفتـه رفتـه انسـان را نسـبت بـه دسـتورات الهـی سسـت و
بیاعتقاد خواهد سـاخت .انسـانی کـه ببینـد دیگـران احکـام الهـی را زیرپـا مـیگذارنـد و آزادانـه
محرمات الهی را مرتکب مـیشـوند و هـیچ کوششـی بـرای جلـوگیری از رفتـار حـرام آنهـا انجـام
نمیشود ،کم کم نسبت به شیوع محرمات الهی در جامعه بیتفـاوت خواهـد شـد .الزمـه دینـداری
واقعی این است که انسان احساسات و عواط

خود را در راستای دین خود صادقانه به کار گیرد و

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.
از بعد اجتماعی نیز ترک امر به معروف و نهی از منکر تتثیرات منفی بر پیکره جامعـه برجـای
میگذارد؛ زیرا جامعه مجموعهای بههم پیوسته است و تفکیک و جداسازی افراد آن میسـر نیسـت.
مجموعه رفتارهای اجتماعی افراد هر جامعه اخالق عمومی آن جامعه را به وجود مـیآورد و رفتـار
اجتماعی هیچ انسانی را نمیتوان بیتتثیر در جامعه دانست .رفتارهای اجتماعی نیک ،آثار م بت در
جامعه میگذارد و برعکس ،رفتارهای اجتماعی زننده و زشـت ،جـو مسـموم و مشـمئزکنندهای در
جامعه به وجود میآورد .به همین دلیل ،ترک امر به معروف و نهی از منکر ،رفتهرفته زمینـه تـرک
کارهای نیک و انجام دادن کارهای زشت و ناروا را در جامعه پدید مـیآورد؛ زیـرا میـل بـه انجـام
دادن معاصی الهی و مفاسد اخالقی در همه افراد وجـود دارد امـا بـه علـل گونـاگون ،ماننـد حیـا و
عالقه به حفظ احترام و اعتبار اجتماعی ،عموما از انجام دادن آن خودداری میشود .ولی وقتی کـه
عدهای در جامعه مرتکب رفتارهای زشت و فسادانگیز شدند و کسی معترض آنها نشد ،افراد دیگـر
جسارت پیدا میکنند و رفتهرفته به این اعمال مبادرت خواهند کرد و بدین ترتیـب ،فسـاد اخالقـی
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سراسر جامعه را فراخواهد گرفت.
جامعهای که در آن به این تکلی

الهی عمل نمیشود ،رحمت الهی از این جامعه زایل شـده،

عذاب و عقوبت الهی ،دامنگیر آن خواهد شد .حتی اگر اک ر افراد جامعه اهل نیکی باشـند ،چـون
ترک این واجب الهی خود از بزر ترین منکرات است ،بنابراین همه افراد جامعـه گرفتـار غضـب
الهی خواهند شد.
به طور کلی رواج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ،عزت مؤمنان و جامعـه اسـالمی را
در پی دارد و زوال آن ،ذلت و خواری دین خدا و اهل ایمان را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه برخی از آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را در کالم امام علی -علیهالسـالم-
مورد بررسی قرار میدهیم:

 .0از دست دادن نیروی تشخیص
از آثار بسیار خطرناک ترک امر به معروف و نهی از منکر آن است که قدرت تشخیص امور
و تمایز حن و باطل از انسان گرفته میشـود .ابوجحیفـه ،از یـاران مـورد اعتمـاد علـی علیـهالسـالم،
میگوید« :شنیدم که امیرالمؤمنین علی (علیهالسالم) درباره امر به معروف و نهی از منکر میفرمـود:
«بر اثر دور ماندن از رحمت الهی اوّل چیزی که از آن محروم میشوید ،جهاد با دست است ،سرس
با زبان و بعد از آن جهاد با قلبهایتان است» .آنگاه فرمود« :کسی که حتی با قلبش به طرفداری از
نیکیها و مبارزه با منکرات برنخیزد ،قلبش واژگون میشود و توان تشخیص نیک و بد را از دسـت
میدهد» (سید رضی7676 ،ق :حکمت .)310

 .1نفاق و دورویی
صفت نفاق از پست تـرین اوصـافی اسـت کـه در هـر جامعـه و ملیتـی نکوهیـده اسـت .نفـاق
میتواند در شکلهای گوناگونی تجلی یابد که یکی از آنها در بیان امام علـی (علیـهالسـالم) آمـده
است .در اینباره امام فرموده است :آشکارترین نفاق این است که فردی به طاعت خـدا و معـروف
امر کند ،ولی خود عمل نکند و مردم را از معصیت باز دارد ،ولی خود آنها را انجـام دهـد (نـوری،
7653ق.)651 /76 :
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آشکارترین عالمت نفاق ،همان است که در خطاب الهى به مسلمانان صدر اسالم آمده است:
«یا أَیُهَا الَذینَ آمَناوا لمَ تَقاولاونَ ما ال تَفْعَلاونَ» (الص  :)6 /چرا چیزى را مىگوییـد ولـی خـود عمـل
نمىکنید .در آیه بعد ،این عمل را نزد خداوند عملی نابخشودنی و سنگین معرفی میکند« :کَبعرَ مَقْتا
عنْدَ اللَه أَنْ تَقاولاوا ما ال تَفْعَلاون»( ،الص  :)3 /نزد خدا بسیار نفرتانگیز است که چیـزى را بگوییـد
که عمل نمىکنید.
در حقیقت ،اگر کسی را امر و نهی کنیم و خودمـان عمـل نکنـیم ،بـا ایـن عمـل ظاهرسـازی
کردهایم که از نظر حضرت علی (علیهالسالم) از بارزترین عالمات نفاق شمرده میشود .امام کسـى
که دیگران را به نماز ،روزه ،جهاد و تقوا سفارش مـىکنـد ،امـا خـود بـه هـیچیـک پایبنـد نیسـت،
آشکارترین منافن نامیده است.
منافن آنچه را نهى کرده بود ،مرتکب مىشود ،یا آنچه را بدان فرمان داده بود ،بر اثر کسـالت
و سستى از یاد مىبرد .چنین کسانى که مدعى دروغین پاکى و اخالقانـد و پـرچم مقـدس امـر بـه
معروف و نهى از منکر را دستاویز پنهان داشتن نهان خود مىکنند ،بـه گفتـة حضـرت از بـارزترین
مصداقهاى منافقاناند« :أَظْهَرا النَاسِ نفَاقا مَنْ أَمَرَ بِالطَاعَةِ وَ لَمْ یَعْمَلْ بِهَـا وَ نَهَـى عَـنِ الْمَعْصـیَةِ وَ لَـمْ
یَنْتَه عَنْها» (آمدی 7333 ،ش :)603 ،آشکارترین منافن کسى است که به اطاعـت خـدا فراخوانـد و
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
کرده است ،در واقع برای ظاهرسازی این کار را کرده و حقیقتا قصد امـر و نهـی نداشـته اسـت .بـه
همین دلیل ،آن را ذیل عنوان ترک امر به معروف و نهی از منکر بیان کردیم.
عالوه بر این ،در حدی ی که از امام -علیهالسالم -درباره پایههای ایمـان نقـل شـده اسـت ،آن
حضرت جهاد را یکی از ستونهای ایمان برشمرده و امر به معروف و نهـی از منکـر را دو گونـه از
انواع آن دانسته است .سرس ایشان نتیجه انجام دادن امر و نهی در جامعه را چنین دانسته است« :هـر
که امر به معروف را به جای آورد ،با مؤمنان همراهی کرده و آنها را نیرومند ساخته است و هر کـه
نهی از منکر کند در حقیقت ،بینی منافقان و افراد دورو را به خاک مالیده است» (کلینی 7651 ،ق،
.)07 /6
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 .3به شمار آمدن در گروه بَدان اُمت
در برخی روایات تارک امر به معروف و نهی از منکر بدترین قوم معرفی شدهاند؛ از جمله در
روایتی امام باقر میفرماید« :بِئْسَ الْقَوْمع قَوْمٌ یَعیبعونَ الْتَمْرَ بِـالْمَعْراوف وَ النَهْـیَ عَـنِ الْمعنْکَـر» ( کلینـی،
 7651ق :)01/0 :چه بد قومی هستند آنانی که آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر را سـرزنش و
عیبجویی میکنند .امام علی -علیهالسالم -نیز در روایتی که پیشتر گذشـت؛ نتیجـه تـرک امـر بـه
معروف و نهی از منکر را تسلط اشرار بر امت اسالمی دانست و مردم را از آن برحذر داشت.

 .9شریک شدن در گناه دیگران
از دیگر پیامدهای منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر ،شریک شدن انسانها در معاصی
اهل گناه است ،زیرا سکوت در مقابل گناهکار به منزله تتییـد عمـل اوسـت .وقتـی شـخص مجـرم
مشاهده کند دیگران در مقابل رفتار نادرست او واکنش نشان نمـیدهنـد ،در انجـام دادن محرمـات
الهی جرأت پیدا میکند .به طور کلی هر کس با عدهای در رفتارشان موافن باشد و بـه اعمـال آنهـا
رضایت داشته باشد ،اگرچه در عمل ،آنها را یاری نکند ،از آنان محسوب میشود و رضـایت قلبـی
او نسبت به فعل گناه ،او را نزد خدا شریک جرم معصیتکاران قرار میدهد .بنابراین ،هر مسـلمانی
وظیفه دارد برای رهایی از شـرکت در گنـاه اهـل معصـیت ،در صـورت مشـاهده خـالف ،اگرچـه
قدرت جلوگیری از منکر را نداشته باشد ،دستکم با زبان نهی از منکر و مخالفت و ناراحتی خـود
را ابراز کند .این وظیفهای است که به ویژه در محیط زندگی انسان باید به آن توجه خاص شـود تـا
اهل معصیت جرأت تکرار عمل خالف را پیدا نکنند .امام علی -علیهالسالم -در اینباره میفرماید:
«مَنْ لَهع جَارٌ وَ یَعْمَلا بِالْمَعَاصی فَلَمْ یَنْهَهع فَهعوَ شَرِیکاهع» (دیلمی 7676 ،ق :)733 /7 :هرکس همسایهای
داشته باشد که اهل معصیت اسـت و او را نهـی نکنـد ،در گنـاه او شـریک اسـت .در جـایی دیگـر
میفرماید« :من استَحسَنَ قَبیحا کانَ شریکا فیه» :هر کس کار ناپسندی را نیکو بشـمارد در جـرم آن
شریک است (و گرفتار عذاب الهی میشود) (اربلی7337 ،ق.)369 /6 ،

 .1تسلط اشرار بر جامعه و مستجاب نشدن دعای بندگان
وقتــی امــام علــی -علیــهالســالم -در بســتر شــهادت قــرار گرفتنــد ،بــه امــام حســن و امــام
حسین -علیهمالسالم -سفارشهای بسیاری درباره رعایت احکـام و مقـررات اسـالمی و نیـز نحـوه
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شرکت در فعالیتهای اجتماعی کردند .از جمله این سخنان ،سفارش به امـر بـه معـروف و نهـی از
منکر بود .امام -علیهالسـالم -در قسـمتی از ایـن مطالـب مـیفرمایـد :از تشـوین همـدیگر بـه انجـام
کارهای شایسته و بازداشتن از ارتکاب کار زشت خودداری نکنیـد و بدانیـد کـه اگـر ایـن کـار را
ترک کنید ،بدکاران بر شما مسلط میشوند .وقتی آنها مسلط شوند ،هر اندازه دعا کنید دعای شـما
قبول نمیشود (سید رضی7676 ،ق ،نامه  .)61همانند این حدیث از پیامبر اکرم -صلیاهللعلیهوآله-
نیز نقل شده است (صدوق7313 ،ش.)606 :

 .6دوری از رحمت خدا و کم شدن برکات از جامعه
از دیگر پیامدهای ترک امر به معروف و نهـی از منکـر گرفتـار شـدن بـه خشـم الهـی اسـت.
رحمت عامه الهی شامل همه انسانها میشود و رحمت خاص پروردگار فقط مخصـوص بنـدگانی
است که اهل اطاعت و بندگی هستند و دستورات او را کامال اجرا میکنند .همچنین دیگـران را بـه
انجام دادن وظای

ترغیب و از محرمات تحذیر و نهی میکنند و در نتیجه ،نزد پروردگـار عـالم از

ارج و قرب خاصی برخوردارند .اما کسانی که به این واجب الهی عمل نمیکنند ،از رحمت خاص
الهی بیبهره هستند و غضب الهی را برای خود خریدهاند .بدتر از این افراد کسانی هستند که امر بـه
منکر و از خوبیها نهی میکنند .اینان منفورترین اعمال را انجام میدهند و نزد خدا میضوباند.
خشنود بودن به انجام دادن عمل زشت توسط مردم و ترک نهی از منکر باعـث مـیشـود کـه
انسان گرفتار عذاب خداوند شود .معصومان -علیهمالسالم -همـواره بـه ایـن مهـم تـذکر داده و بـه
مردم دستور دادهاند که نهتنها از انجام معصیت راضی نباشند بلکه نهی از منکر نیز انجام دهند .امـام
علی -علیهالسالم -در اینباره در خطبه  657نه البالغه میفرماید« :اَیهـا النـاس :انمـا یجمـعع النـاسَ
ب لَمـا َعمُـو عه بالرضـی فقـالَ
ل واحـ ٌد َف َع ّمهعـم اهلل بالعـذا ِ
خطاَ ،و انّما َع َق َر نا َق َه َثمعـو َد َرجعـ ٌ
الرضی و الس ا
سبحانَهع :فعقَراوها فاَصبَحوعا نادمین»« :ای مردم! رضایت و نارضایتی بر عملی ،موجب وحدت پـاداش
و کیفر مردم میشود یعنی عامالن و کسانی که راضی به آن عملاند ،در کیفر یا پاداش شریکاند.
ناقه صالح را یک نفر بیشتر پی نکرد ،اما عذاب و کیفر آن ،همه قوم ثمود را فراگرفت؛ زیرا همه به
عمل او راضی بودند .از این رو ،خداوند سبحان این عمل را به همه نسبت میدهد و میفرمایـد :آن
را پی کردند ،ولی پشیمان شدند».
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در واقعه صفین فردی نزد امام میآید و از ایشان میخواهد که بـه کوفـه برگـردد ،ولـی امـام
قبول نمیکند و دلیل آن را کفر آشکارا در شام و معصیت خدا در آنجا بیـان مـیکنـد .از ایـن رو،
امام نمیتواند در برابر انجام دادن معاصی سکوت کند .ایشان میفرماید« :إِنَ اللَهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ
یَرْضَ منْ أَوْلیَائه أَنْ یععْصَى فی الْتَرْضِ وَ هعمْ سعکاوتٌ معذْعناونَ لَا یَتْمعراونَ بِـالْمَعْراوف وَ لَـا یَنْهَـوْنَ عَـنِ
الْمعنْکَرِ» (نصر بن مزاحم7656 ،ق« :)616 :همانا خـدای تعـالی خشـنود نیسـت از دوسـتانش کـه در
زمین ،مردم از خدا نافرمانی کنند و آنان خاموش باشند و با سکوت اقرار به آن معاصی کنند ،نه امر
به معروفی کنند و نه نهی از منکری نمایند».
امام با این بیان نشان میدهد که نباید در برابر معصیت خدا سکوت کرد ،وگرنـه تفـاوتی بـین
عامل معصیت و کسی که به آن راضی است ،وجود ندارد .در نتیجه ،هر دو گرفتار عذاب خداونـد
میشوند .در روایات فراوان دیگری که از معصـومان دیگـر نقـل شـده اسـت ،همـین مطلـب تتییـد
میشود (مجلسی7653 ،ق.)06 /76 :
یکی از طوالنیترین و معروفترین خطبههای نه البالغه خطبه «قاصعه» است .در قسـمتی از
آن ،امام دانشمندانی را که قوم خود را از انجام دادن معاصی نهـی نمـیکننـد ،سـرزنش مـیکنـد و
یادآور میشود که چنین افرادی مورد لعنت خداوند قرار میگیرند و جامعه را به نابودی میکشـند.
امام میفرماید« :فَ ِنَ اللَهَ سعبْحَانَهع لَمْ یَلْعَنِ الْقَرْونَ الْمَاضیَ بَیْنَ أَیْدیکامْ إِلَا لتَـرْکهِمع الْـتَمْرَ بِـالْمَعْراوف وَ
النَهْیَ عَنِ الْمعنْکَرِ فَلَعَنَ اللَهع السُفَهَاءَ لراکاوبِ الْمَعَاصی وَ الْحعلَمَاءَ لتَرْک التَنَاهی» (سید رضی7676 ،ق:
خطبه  :)796خداوند مردم قرون گذشته را مورد لعن قرار نداد ،مگر اینکه امر به معـروف و نهـی از
منکر را ترک کردند و سفهاء به دلیل معصیتکاری و دانشمندان و علمـاء بـه علـت تـرک نهـی از
منکر مورد لعن قرار گرفتند.
بنابراین حدیث ،دو دسته در قرآن مورد مذمت هستند :یکی خود مردم که عصیان میکننـد و
دیگری ،علمای آنان که نهی از منکر نمیکنند .در جامعه کنونی نیز اگر علما و دانشمندان شـاهد و
ناظر مفاسد شایع در اجتماع باشند و سکوت کنند ،همان مذمت و لعن مشمول آنان نیز خواهد شد.
لــذا وظیفــهای ســنگینی برعهــده حــوزههــای علمیــه ،دانشــگاهیان و مسـئوالن جامعــه اســت کــه بــا
هنجارشکنان و متجاوزان به حدود الهی برخورد کنند؛ زیرا براسـاس روایتـی کـه از امیرالمـؤمنین-
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علیهالسالم -نقل شد ،اگر کسی در برابر فسادی شایع سکوت کند ،مذمتی که قـرآن بیـان مـیکنـد
برای او نیز خواهد بود و عواقب آن جامعه را نیز دربر میگیرد (اسکافى7656 ،ق.)610 :

 .7انحطاط و سقوط جامعه
بر اساس گزارش تاریخ ،اقوام فراوانی در طول تاریخ به دالیل گونـاگون ،از جملـه عـدم امـر
به معروف و نهی از منکر هستیشان به نیستی تبدیل شده است .حضـرت علـی -علیـهالسـالم -ایـن
مســئولیت را در درجــه اول ،متوجــه دانشــمندان و عالمــان آن اقــوام مــیکنــد و آینــدگان را بــه
عبرتگیری از آنان دستور میدهد (حرعاملی7676 ،ق .)779 /73 :از ایـن بیـان نکتـه دیگـری نیـز
روشن می شود و آن جایگاه علمـا و دانشـمندان امـت اسـت کـه وظیفـه امـر و نهـی و سرپرسـتی و
هدایت جامعه را به عهده دارند .همانگونه که خداوند نیز در قرآن دانشمندان یهود را به دلیل عدم
امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سرزنش میکند و میفرماید« :لَوْالَ یَنْهَاهعمع الرَبَانیُونَ وَاألَحْبَارع
عَـن قَـوْلهِمع اِْثْـمَ وَ أَکْلهِـمع السُـحْتَ لَبِـئْسَ مَـا کَــاناواْ یَصْـنَععونَ» (المائــده :)33 /چــرا خداپرســتان و
دانشمندان دینی ،آنها را از گفتار سراپا گناه و خوردن مال حرام نهی نمیکنند؟ مسـلّما کـاری کـه
میکردند ،بد است.

 .8ترك سنت رسول خدا و معصومان اعلیهم السالم
امور معروف و منکر از دو سرچشمه ،قابل شناسایی هستند :ال ) عقـل و دریافـتهـای عقـل
قطعی؛ ب) وحی و آموزههای وحیانی که شامل قرآن و روایات معصومان -علـیهمالسـالم -اسـت.
بنابراین ،اگر به امور معروف عمل ،و دیگران را بـه انجـام دادن آن تشـوین کنـیم و یـا از منکـرات
دوری کرده ،دیگران را هم از انجام دادن منکرات نهی کنیم ،در این صورت ،به سنت رسول خـدا
عمل کردهایم .ولی اگر ،نه خود عمل کرده و نه دیگران را امر بـه معـروف و نهـی از منکـر کنـیم،
در واقع ،سنت رسول خدا و معصومان -علـیهمالسـالم -را تـرک کـردهایـم .ازایـنرو ،امـام علـی-
علیهالسالم -نسبت به این مطلب هشدار داده ،در اینباره میفرماید« :األَمـرا بِـالمَعروعف وَ النَهـیِ عَـنِ
المعنکَرِ فَریضَهٌ ،إذا أاقیمَت استَقَامَت السعنَنا» (ابن عقده7666 ،ق.)773 :
اگرچه امام در این روایت انجـام دادن ایـن فریضـه را موجـب اسـتقامت سـنن نامیـده اسـت،
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براساس قاعده مفهوم مخال

ـ که در علم اصول فقـه اثبـات شـده اسـت ـ مـیتـوان نتیجـه گرفـت

که ترک این فریضـه موجـب تعطیلـی سـنتهـای الهـی مـیشـود .در برخـی روایـات دیگـر ،امـام
انجام دادن تمام فرایض دیگـر را منـوط بـه اجـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر دانسـته اسـت
(اسکافى7656 ،ق.)610 :

 .1عامل نارضایتی معصومان اعلیهمالسالم
امام علی -علیهالسالم -در ضمن خطبهای ،دو طایفه را دشمنترین مردم نزد پروردگار معرفی
میکند :اوّل ،کسانی که به دلیل انجام دادن معصیت ،خداوند آنها را به خودشان واگذاشـته اسـت؛
دوّم ،گروهی که نادانیها را در خود جمع کرده ،افراد ناآگاه را گمـراه مـیکننـد .آن حضـرت در
ادامه میفرماید :به خدا شکایت میکنم از آن گروهی که با جهل و نادانی زنـدگی مـیکننـد و در
گمراهی میمیرند؛ نزد آنها چیزی زشتتر از معروف و پسندیدهتر از منکر نیست .اگر کتـاب خـدا
را به صورت صحیح به آنها ارائه کنید وقعی نمینهند ،ولی اگر در احکام خدا به گونهای که با میل
آنها هماهنگ است تحریفی انجام گیرد ،آن را با اشتیاق میپذیرند.
در جای دیگری امام -علیهالسالم -ضمن بیان اخباری از حوادث بعد از خود ،درباره وضعیت
مردم آخرالزمان نسبت به امر به معروف و نهی از منکر میفرماید ...« :بعد از من روزگـاری خواهـد
آمد که چیزی در آن پنهانتر از حنّ و آشکارتر از باطـل نیسـت ،و در شـهرها چیـزی زشـتتـر از
معروف و زیباتر از منکر نخواهد بود» (سید رضی7676 ،ق :خطبه .)761
در جای دیگری میفرماید« :فساد آشکار شد ،نه کار زشت را دگرگونکنندهای مانـده اسـت
و نه نافرمانی و معصیت را بازدارندهای .با چنین دستاویزی میخواهید در دار قدس خـدا مجـاور او
شوید؟! و نزد وی از گرامیترین دوستانش باشید؟ هرگز!  ...خشنودی او را جز به طاعت بـه دسـت
نتوان آورد ،لعنت خدا بر آنان که به معروف فرمان دهند و خود آن را واگذارند و از منکر بازدارند
و خود آن را به جا آرند» (سید رضی7676 ،ق :خطبه .)769
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نتیجهگیری
 .7فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بیـان معصـومان ،بـه ویـژه امـام علـی -علیـهالسـالم-
از جایگاه واالیی برخوردار است تا جایی کـه بـاالترین اعمـال دانسـته شـده اسـت و انجـام
فرایض دیگر در جامعه منوط به اجرای امر به معروف و نهی از منکر است.
 .6از نظر امام علی -علیه السالم -انجام این فریضه الهی نه تنها موجب رضـایت خداسـت بلکـه
آثار دنیوی فراوانی حتی در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی افـراد دارد .افـزایش رزق و روزی،
اصالب حاکمان و توده مـردم ،ایجـاد آرامـش و امنیـت در جامعـه ،ایجـاد اتحـاد در جامعـه
مسلمانان ،غلبه بر دشمنان و ...از جمله این آثار است.
 .3ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعـه مـیتوانـد پیامـدهای خطرنـاکی بـرای فـرد و
جامعه در پی داشته باشد .برخی از این پیامدها عبارتاند از:
ال ) از دست دادن نیروی تشخیص برای حل مشکالت مردم و حاکمان؛
ب) افزایش نفاق و دورویی در جامعه و در نتیجه ،از بین رفتن اتحاد بین مردم؛
ج) در شمار اشرار و بَدان اامت به حساب آمدن و در نتیجه ،از دست رفتن جایگاه انسان؛
د) شریک شدن در گناه دیگران به دلیل امـر و نهـی نکـردن ،زیـرا امـر و نهـی نکـردن نشـانه
رضایت قلبی به انجام دادن آن منکر است؛
هـ) تسلط اشرار بر جامعه ،زیرا همبستگی بین آحاد مردم از بین میرود و به همـدیگر اعتمـاد
نمیکنند؛
و) دوری از رحمت خدا و کم شدن برکات از جامعه؛ گنـاه در جامعـه موجـب از بـین رفـتن
برکات خداوند میشود؛
ز) انحطاط و سقوط جامعه ،زیرا گناهکاران مانعی برای انجام دادن معاصی نمیبینند و اجتماع
کمکم به مرحله سقوط میرسد؛
ب) موجــب نارضــایتی معصــومان -علــیهم الســالم -و در نتیجــه ،دوری از رحمــت خداونــد
میشود.
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 .3ابن منظور ،محمد بن مکرم (7676ق) ،لسان العهرب .محقـن :جمـالالـدین میردامـادی .ج .75
بیروت :دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع  -دار صادر.
 .1ابن می م ،می م بن علی (7333ش) .اختیار مصباح السالکین .مشهد :بنیاد پـژوهشهـای اسـالمى
آستان قدس رضوی.
 .3اربلــى ،علــى بــن عیســى (7337ق) .کشههف الغمههة فههی معرفههه ا ئمههه .محقــن :ســید هاشــم
رسولىمحالتى .ج  .6تبریز :بنى هاشمى .چا اول.
 .9اسکافى ،محمدبن عبد اهلل ()7656ق) ،.المعیار و الموازنهه فهی فضهائل اامهام رمیرالمهؤمنین.
بیروت :چا اول.
 .75آمدی ،عبدالواحد (7333ش) .غررالحکم و دررالکلم .بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
 .77حــر عــاملی ،محمــدبن حســن (7659ق) .وسههائل .ج  .73الشــیعه .قــم :مؤسســة آل البیــت
(علیهمالسالم).
 .76حر عاملی ،محمدبن حسن (7676ق) .هدایة ا مه إلى رحکام ا ئمه علیهم السالم .محقن :بنیـاد
پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى .ج  0و  .73مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آسـتان
قدس رضوى.
 .73حلی ،جعفربن حسن (7333ش) .شرائع ااسالم فی مسائل الحالل و الحرام .ج  .7قم :استقالل.
 .76دیلمی ،حسنبن محمد ( 7676ق) .إرشاد القلوب إلى الصواب .ج  .7قم :الشری
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 .70راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (7676ق) .مفردات رلفها القهرآن .محقـن :صـفوان عـدنان
داوودی .بیروت -دمشن :دار القلم -الدار الشامیه.
 .73سید رضی (7676ق) .نهجالبالغه .محقن :صبحی صالح .قم :هجرت.
 .71شهید ثانی ،زین الدین (7673ق) .مسالک االفهام .قم :مؤسسه المعارف االسالمی.
 .73صاحببن عباد ،إسماعیل (7676ق) .المحیط فی اللغة .محقن :محمـد حسـن آل یاسـین .ج .6
بیروت :عالم الکتاب .چا اول.
 .79صدوق ،محمدبن علی (7313ش) .االمالی .تهران :کتابچی.
 .65صدوق ،محمدبن علـی (7673ق) .مهن ال یحضهره الفقیهه .ج  .3قـم :دفتـر انتشـارات اسـالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .67طبرسى ،فضلبن حسن (7316ش) .مجمع البیان فى تفسیر القرآن .ج  .3تهران :انتشارات ناصر
خسرو .چا سوم.
 .66طریحی ،فخرالدین (7310ش) .مجمهع البحهرین .محقـن :سـید احمـد حسـینی .ج  .3تهـران:
کتابفروشی مرتضوی .چا سوم.
 .63طوسی ،محمدبن حسن (7651ق) .تههذیب االحکهام .محقـن :حسـن موسـوی خراسـان .ج .3
تهران :دارالکتب اْسالمیه.
 .66کلینى ،محمدبن یعقوب (7651ق) .الکافی .محقن :على اکبر غفاری و محمد آخونـدى .،ج 6
و  .0تهران :دار الکتب اْسالمیه.
 .60لی ی ،علیبن محمد (7313ش) .عیون الحکم و المواعظ .محقن :حسین حسنی بیرجنـدی .قـم:
دارالحدیث.
 .63مجلسى ،محمد باقر7653( ،ق) .بحار ا نوار .ج  .76بیروت :دار إحیـاء التـراث العربـی .چـا
دوم.
 .61مفید ،محمدبن محمد (7673ق) .المقنعه .قم :کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
 .63نصر بن مزاحم (7656ق) .وقعه صفین .محقن :عبدالسالم هارون  ،قم :مکتبه آیه اهلل المرعشـی.
چا دوم.
 .69نوری ،حسـین (7653ق) ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل .ج  .76قـم :مؤسسـه آل البیـت
(علیهم السالم).
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