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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یجمهـور انگـذار  یبن �ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
ـ  ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم جملهه از آن كاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

  
 سه



  

مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منكر به پژوهش دربارۀ ابعاد عقلـی  كتاب حاضر به عنوان 
پیشین هم ای كه بر مبانی عقلی استوار بوده و در ادیان و ملل  پردازد. فریضه و نقلی این فریضه می

سابقه داشته و ضامن سالمت اخالقی و رفتاری جامعه است. در این پژوهش بـه پیشـینه، مبـانی    
  .های نو در این زمینه پاسخ داده شده است كالمی، شرایط و مراتب آن پرداخته و به پرسش

ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك
ـ گـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه
االسالم والمسـلمین   از نویسنده محترم این اثر حجتداند  در پایان پژوهشگاه بر خود الزم می

ه، تشـكر و  االسالم والمسلمین دكتر جـوان آراسـت   حجت ،ارزیاب گرامینیز از سیدجواد ورعی و 
  اری نماید.زسپاسگ
  

 چهار
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  مقدمه
  

كـه در جمـع   » امر به معـروف و نهـی از منكـر   «رو مباحثی است پیرامون فریضۀ مهم  كتاب پیش
ش در محـل  1391تـا   1388هـای تحصـیلی    حوزه علمیه قم در سال آموختگان گروهی از دانش

هـای   به سبك و شیوۀ رایـج درس  است. روش طرح مباحث برگزار شده» مفتاح كرامت«مؤسسه 
 ،ها و ایرادها به نگارش درآمـده  پس از بحث و طرح اشكالبوده كه هی (خارج فقه) تخصصی فق

مبـانی فقهـی   «بـا نـام    گذرد. پیشتر بخشی از مباحث جهـاد  ترین مباحث آن از نظر شما می مهمو 
 ش، از سوی بوستان كتاب منتشر شد.1388حاوی چهار رساله فقهی در سال » جهاد

هـای اجتهـادی حـوزه     مباحث فقهی بـه سـبك و سـیاق متعـارف در درس    بدیهی است اگر 
تـوان انتظـار گشـودن همـه      ها و متد خاص خود را دارند و نمی و دنبال شوند، محدودیت مطرح

ای از آنها صبغه فقهی ندارند، بلكه كالمی یـا اخالقـی هسـتند.     های بحث را داشت؛ زیرا پاره گره
تواننـد در یـك بحـث فقهـی      سابقه كـه مـی   ه از مباحث نو و بیآن دستبه سعی بر آن بوده كه  اما

الی مباحث رایج امر به معـروف و   د. در البهنشوند، توجه شده و از منظر فقهی پیگیری شو مطرح
های نو را مالحظه خواهیـد كـرد؛ مثـل اینكـه:      ای از این دست مسائل و پرسش نهی از منكر، پاره

آمـر   عـدالت «یر از شرایط چهارگانه معروف، شرط دیگری مثل امر به معروف و نهی از منكر غ آیا
كنـد،   از آنچـه كـه نهـی مـی    » ترك كردن ناهی«كند، و  به آنچه امر می» عامل بودن آمر«یا » ناهی و
  هم دارد؟  را

آیا فریضه امر به معروف و نهی از منكر مخصوص منكرهایی است كه به صورت علنی انجـام  
  . گیرد؟ و... منكرات غیر علنی را هم دربر میشوند یا  می

امـر  «و » انسان، فلسفه امر به معروف و نهی از منكر تربیت«های  در بخش پیوست دو مقاله با نام
  اند. ضمیمه شده لوسیلهتحریر ابرای همایش » تحریر الوسیلهبه معروف و نهی از منكر در آینه 
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نگارنده پیش از ایـن مقـاالتی نیـز در موضـوع امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر در اندیشـه           
 اسـالمی  امام خمینی و احیای تفكرنگاشته كه در اثر دیگری به نام  �سیاسی امام خمینی _ فقهی

  از سوی نشر عروج منتشر شده است.
این اثر را به روان پاك قهرمانان میدان امر به معـروف و نهـی از منكـر و در رأس همـه آنـان،      

كـنم كـه هـدف از قیـام خـود بـر        تقدیم می �و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهللا الحسین سید
اعالم كـرد تـا دسـتگاه تبلیغـاتی     » به معروف و نهی از منكرامر «اموی را  استبدادی حكومت ضد

بـر علیـه خالفـت     خـروج «، »و تشتّت ایجاد تفرقه«های آینده به  امویان نتواند او را در میان نسل
د، و جان در راه انجام ایـن فریضـه الهـی و    متهم ساز در میان امت اسالمی» گری فتنه«و » اسالمی
دقت اتهامـاتی   جا گذاشت، به بخش فدا كرد. آن بزرگوار در یك سند تاریخی كه از خود بر حیات

انّـ� لـم «شد، رد كرده و هدفش را به صورت شفاف بیان نمـوده و فرمـود:    را كه علیه او مطرح می
ما خرجت� لطلب االصالح فـ� ام$ـة جـدّی، اُریـد اَن آم�ـر ، انّاخرج اَشراً و البطراً، و ال مفسداً و ال ظالماً

نظمـی در جامعـه قیـام     راستی من برای ایجـاد شـورش و بـی    به 1؛بالمعروف و اَنه� عن المنکر...
خـواهم امـر بـه     امت جدم قیـام كـردم، مـی    نكردم، و مفسد و ستمكار نیستم، بلكه برای اصالح

  ».معروف و نهی از منكر كنم...
  سیدجواد ورعی

  1393تابستان 
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  فصل اول

  
  مفاهیم و كلیات

 گفتار اول: تبیین مفاهیم. 1

  در لغت» منكر«و » معروف«. 1_1
» منكـر «و » معـروف «، »نهـی «، »امـر «هـای   های مقدماتی، توضیح معنا و مفهوم واژه یكی از بحث

بوده، ولـی  » شده شناخته«و در لغت به معنای » عرِف، یعرِف«اسم مفعول از ماده » معروف«است. 
و  شناختن از راه تفكر» عرِف«تفاوت دارد و اخص از آن است. چون » دانستن«ه معنای ب» علم«با 

  ».فالنٌ یعلم ال5$ه«شود:  ، ولی گفته نمی»فالنٌ یعرف ال5$ه«شود:  است. گفته می تدبر
نیز معروف در این معنـا بـه    و در قرآن كریم» ناشناخته«به معنای » منكر«نقطه مقابل معروف، 

كسـانی   1؛الَّذِین� آتَینَاه�م� الْ�تَاب� یع�رِفُونَه� کم�ـا یع�رِفُـونَ ا�ب�نَـاءه�م�«فرماید:  كار رفته است؛ آنجا كه می
  ».شناسند ایم، پیامبر را مانند فرزندان خود می كه كتاب آسمانی به آنها داده

و'ج�ـاء ا(خْـو'ةُ «انـد:   ا، در یك آیه و به همین معنا به كار رفتـه در سوره یوسف این دو واژه یكج
آمدند و نزد او وارد شـدند، پـس او    برادران یوسف 2؛یوس�ف� فَدَخَلُواْ ع�لَیه/ فَع�ر�فَه�م� و'ه�م� لَه� م�نکر�ونَ

  ».آنان را شناخت ولی آنها او را نشناختند
به معنای اقرار بـه  » ع9رِف9 بذنبـه«همراه شود، مثل: » باء«وقتی با  معانی دیگری نیز دارد:» عرف«
  است؛ گناه

  .)جازاه(دادن است  به معنای كیفر» ع9رِفَه«گاه به ضمیر متصل شود مثل:  هر
  .)ر9ص9بِ(است  به معنای شكیبایی »ع9رِف لالمر«بیاید مثل: » الم«گاه همراه  هر

دب$ر امرهم و قام به معنای تدبیر امور است (» عرف عل� القوم«باشد مثل: » ع9ل�«گاه همراه  و هر
  شود. كه در معنای رهبر به كار برده می ). به همین معناست واژۀ عریفبسیاستهم
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انکر علیه فعلـه: آبـه ) و بازداشتن (ج9ه9دَه( )، انكارنکر االم: ج9هِلَههم در معانی جهل (» نكر«واژه 
  1) به كار رفته است.و نه� عنه

شود، بدان جهت است  گفته می» رمنكَ«و به كار ناشایست، » معروف«اینكه به كار شایسته نیز 
ها نیست (معروف) و آنچه برای فطـرت   شناسد چیزی جز خوبی پاكش می كه آنچه بشر با فطرت

المعروف ضد النکر و هـو کـل$ العرف والعارفة و«ها هستند  ها و ناشایسته ناخته است، بدیبشر ناش
و  امر به عـدالت «لذا در آیه مباركه وقتی خداوند  2»ما تعرفه النفس من الخیر و تَبساL به و تطمئن$ الیه

داند؛ یعنی بشـر   كند، آن را موجب تذكر (یادآوری) انسان می می »نهی از فحشا و منكر«و » احسان
به فطرت خویش با عدالت و احسان آشناست. چنان كه با فحشا و منكر و تجاوز بیگانـه اسـت:   

ب�غْـ9 یع/ظُ�ـم� ا(نَّ الCDه� یاBم�ر� بِالْع�ـدْلِ و'اال(ح�س�ـانِ و'ا(یتَـاء ذِی الْقُر�ب�ـی و'ینْه�ـ9 ع�ـن8 الْفَح�شَـاء و'الْم�نکـرِ و'الْ«
کر�ونَ   3».لَع�لَّ�م� تَذَ

 در اصطالح فقهی» منكر«و » معروف«. 2_1

هـای دیگـر،    و برخـی كتـاب   منتهـی المطلـب  و عالمـه حلـی در    شرایع االسالمدر  محقق حلی
المعروف هـو کـل فعـل حسـن اخـتص بوصـف زائـد «اند:  را چنین تعریف كرده» منكر«و » معروف«

  4».سنه اذا عرف فاعله ذلV او دل$ علیه، والمنکر هو کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او د�ل$ علیهعل� ح

اختص بوصف زائـد علـ� حسـنه اذا عـرف «جنس و » فعل قبیح«و » فعل حسن«در این تعریف 
  اند. فصل تعریف» عرف فاعله قبحه او د�ل$ علیه«و » فاعله ذلV او د�ل$ علیه

؛ مـا للقـادر علیـه العـالم بحالـه ان یفعلـه«شـده:  » قبـیح «در برابر » حسن«از بنا بر دو تعریفی كه 
؛ ما لم ی]ن عل� صفة تؤثر ف� استحقاق الذم«و » كاری كه شخص آگاه از آن، قادر به انجامش باشد

جـواز بـالمعنی   » حسـن «، مراد از »كاری كه فاقد صفتی است كه موجب استحقاق سرزنش شود
شود و ذكر قیـد در   رو، شامل واجب، مستحب، مكروه و مباح می االعم است در برابر حرام؛ از این

است. چون تنها واجب و مستحب است كـه افـزون بـر اطـالع     » مباح«تعریف برای خارج كردن 
ن فعل یا داللت دلیلی بر حسن آن، دارای وصف زائدی است. به نظر برخی فقها فاعل از حسن آ

                                                           
، 9، جلسـان العـرب  ر، منظـو  ؛ ابـن »نكـر «، مـاده  505و ص» عـرف «، ماده 331، صالمفرداتراغب اصفهانی، . 1

   .155ر، همان، صمنظو . ابن2   ».عرف«، ماده 158_153ص
 .90نحل، . 3
 .437، ص9، جتذكر) الفقهاء، عالمه حلّی؛ 357و  356، ص21، ججواهر الكالم فی شرح شرایع االسالمنجفی، . 4
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. ولـی  داند و گـاه بـه تقلیـد    حسن فعل را می این تقسیم اشاره به آن است كه گاه انسان به اجتهاد
، یـا دلیلـی بـر آن    مباح افزون بر جایز بودن، دارای وصف زائدی نیست كه فاعل از آن آگاه باشـد 

  داللت كند. وقتی مباح از تعریف خارج باشد، مكروه به طریق اولی خارج است.
شـویم و آن   نیـاز مـی   بنا بر تعریف دیگری كه از فعل حسن شده، از آوردن قید در تعریف بـی 

  ».كند هر فعلی است كه كنندۀ آن استحقاق مدح و ستایش پیدا می«
دهنده آن مستحق مدح و ستایش  مستحب است كه انجام براساس این تعریف، تنها واجب و

» فصـل «است و مباح و مكروه مشمول تعریف نیسـتند تـا بـرای خـارج كـردن آنهـا نیـازی بـه         
  باشیم.  داشته

و ایـن  » دهنده آن اسـتحقاق سـرزنش را داشـته باشـد     فعلی است كه انجام«و همچنین قبیح 
انـد كـه در    ا هم داخل در تعریف قبیح دانستهتعریف منحصر در حرام است. البته برخی مكروه ر

آن صورت، نهی از منكر گاه واجب است و گاه مستحب؛ مانند امر بـه معـروف كـه گـاه واجـب      
  است و گاه مستحب.

  در لغت» خَیر«. 3_1
های مرتبط با بحث امر به معروف و نهی از منكر كـه در آیـات مربـوط بـه ایـن       یكی دیگر از واژه

بـه  » خیر«در لغت به معنای نیكی، و » خَیر«است. » شرّ«در برابر » خَیر«زه هم مطرح شده، واژه آمو
یعنی مـرد  » ر و امرأه خَیرهرجل خَیر و خَی«شود:  و بخشش شمرده شده است. گفته می معنای كرَم

  1و زن نیكوكار.
، را به معنای هر چیزی كه همگان بـدان رغبـت و تمایـل دارنـد، مثـل عـدالت      » خَیر«راغب 

به معنای بدی و هر آن چیزی كه همگان از آن نفرت دارنـد، بـه كـار    » شرّ«دانسته كه گاه در برابر 
  3به معنای ضرر و زیان به كار گرفته شده است. 2»ضُرّ«و گاه در برابر  رفته 

در  گاه در معنای اسمی، و گاه در معنای وصفی به كار رفته است. خَیـر  این واژه در قرآن كریم
كه باید در میـان   در معنای اول به كار رفته، به این معنا 4،»و'لْتَکن مC/نکم� اLمKةٌ یدْع�ونَ ا(ل9َ الْخَیـرِ«آیه: 

                                                           
 .651، ص2، جالصحاح؛ جوهری، 301، ص4، جكتاب العینفراهیدی، . 1
 .17انعام، . 2
 ».خیر«، واژه 301و  300، صالمفرداتراغب اصفهانی، . 3
 .104عمران،  آل. 4
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و'ا�ن «و  2»نَـاBتِ بِخَیـرٍ مC/نْه�ـا«و در آیـات   1شما گروهی باشند كه دعوت به نیكی و نیكوكاری كنند.
را در آیـه شـریفه   » دعوت بـه خیـر  «راغب  4در معنای دوم به كار رفته است. 3»تَص�وم�واْ خَیرO لَّ�ـم�

شـاید ایـن تفسـیر     5معنا كرده است. و عمل صالح ای دیگران از راه تحصیل علمشدن بر و اسوه
در دنباله آیه باشد، با این توضیح كـه دعـوت بـه    » یاBم�ر�ونَ بِالْم�ع�ر�وفِ و'ینْه�وQنَ ع�ن8 الْم�نکرِ«به قرینه 

باشد، و امر به معروف و نهی از منكر فراخواندن » رفتاراعمال و «خیر، فراخواندن مردم به نیكی با 
  ».گفتار«مردم به معروف و بازداشتن آنان از منكر با 

  »بِرّ«. 4_1
 6اسـت. » بِـرّ «خـورد،   واژه مناسب دیگری كه در آیات امر به معروف و نهی از منكر به چشم مـی 

ای  شناسـان آن را واژه  دانسـته، امـا لغـت   » بـرّ «فتـۀ از واژه  آن را برگر رغم آنكه راغب اصفهانی به
انـد، از آن جملـه: صـالح، خیـر، طاعـت و       دانند و معانی چندی برای آن نقـل كـرده   مستقل می

آنكـه شـخص بـدان     رسد، بی اند كه نفعش به دیگری می برخی آن را عمل نیكی شمرده 7صدق.
رود، هرچنـد   در مطلقِ نیكی به كار مـی » خَیر«نیز آن است كه » خَیر«نیازمند باشد. تفاوتش با واژه 

عمل نیكویی اسـت كـه   » بِرّ«كنندۀ آن بدون توجه و قصد، به انجامش مبادرت ورزد، در حالی كه 
، »بِـرّ «و نقـیض  » شرّ«، »خیر«گیرد. به همین دلیل نقیض  به قصد نفع رساندن به دیگری انجام می

  8است. به معنای بریدن و قطع رابطه كردن، »عقوق«
دعـوت كـرده   » بِرّ و نیكی«ل آنان را به دلیل آنكه دیگران را به اسرائی خطاب به بنی قرآن كریم

آن اطالع دارند، نكـوهش  اند، با آنكه كتاب خدا را خوانده و از مفاهیم  ولی خود را فراموش كرده
كند كه اگر برّ و نیكـی خـوب    آدمی حكم می شمارد؛ زیرا عقل می كرده و آن را برخالف عقالنیت
كند، پیش از دیگران شایسته انجام عمل نیكوست. دغدغه رشـد،   است، كسی كه امر به نیكی می

  تعالی و پیشرفت دیگران را داشتن و از خود غافل شدن، شرط عقل نیست.
  

                                                           
  به هنگام تفسیر آیه یادشده سخن خواهیم گفت.» دعوت به خیر«درباره . 1
    .184. بقره، 3  . 106بقره، . 2
    ».ام«، واژه 72همان، ص. 5  . 301و  300، صالمفرداتراغب اصفهانی، . 4
  ».ا�تَا(م'ر'ونَ النَّاس� بِالْبِر!ِ و�تَنس�و�نَ ا�نفُس��م� و�ا�نتُم� تَتْلُونَ الْ�تَاب� ا�فَال� تَع�ق�لُونَ«، 44بقره، . 6
 .52، ص4، جلسان العربر، منظو ابن. 7
 .63، ص1، جكتاب العین؛ فراهیدی، 164، صالفروق فی اللغهعسكری، . 8
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  »نهی«و » امر«. 5_1
هسـتند. دانشـمندان در علـم    » نهی«و » رام«خوردند،  دو واژۀ دیگری كه در عنوان بحث به چشم می

(انجـام  » افعل«، در بحث اوامر و نواهی به توضیح و تبیین مادۀ امر و نهی و صیغۀ آن دو، یعنی اصول
ـ » امر«پس از نقل معانی چندی برای  اند. محقق خراسانی (انجام نده) پرداخته» التفعل«ده) و  د: مانن

» طلـب «طلب، شأن، فعلِ، فعل عجیب، شیء، حادثه و غرض، حقیقت امر را از نظر عرفی و لغـوی  
شمرده است. سپس معنـای اصـطالحی   » اشتباه مفهوم به مصداق«دانسته و برخی معانی یادشده را 
  1داند. می» لافع«، یعنی صیغۀ »قول مخصوص«آن را كه اتفاقی هم دانسته شده، 

قـدر جـامعی بـین    «را » امـر «های دیگر، معنای متبادر از مادۀ  پس از نقد دیدگاه �امام خمینی
و امثـال آن، و احتمـال   » بعث«و » طلب«دانسته است، نه خصوصِ » های مخصوص هیئت صیغه

شـود:   داده است كه معنای اصطالحی مساوی معنای لغوی باشد. بـرای مثـال، وقتـی گفتـه مـی     
یـا  » طَلـب9 منـه«دستور زدن زید را صادر كرد. و این غیـر از  » نّه اَم9ـرها«توان گفت:  می» اضرب زیداً«
  2هستند.» امر«گانه عرفاً غیر از مفهوم  است؛ چون این مفاهیم سه» ب9ع9ثَه«یا » اَراد9 منه«

انـد،   گفتـه  گونه كه بیشتر علمای علم اصول پس اگر امر به معنای دستور و فرمان باشد، همان
تواند به كسی كه  تری قرار دارد، نمی معتبر است واالّ كسی كه در مرتبۀ پایین» علو«ر شخص آمر د

در مرتبۀ باالتری قرار دارد، امر كند. البته مقصود از علو در اینجا علو واقعـی نیسـت، بلكـه امـری     
اوت است. مـثالً  اعتباری بوده كه دارای منشأ عقالیی است و به حسب شرایط زمانی و مكانی متف

توانست دستور دهد، امروز كه دستگیر و به زندان  بود و می رئیس دولتی كه تا دیروز دارای قدرت
تواند دستور بدهد و دستورش نافذ نیسـت، بلكـه در آن محـیط، مـأمور زنـدان       افكنده شده، نمی

زندانی دستور هم بدهد، دستور او تواند او را امر و نهی كند. در چنین محیطی اگر نخست وزیر  می
  3نیست، بلكه خواهش و تمناست؛ چون امر او مسموع و نافذ نیست.» امر و دستور«واقعاً 

شاید بتوان شبیه این مطلب را در امر به معروف و نهی از منكر هم گفت: همین كـه خداونـد   
توانـد بـه    معین كرده، هـر شخصـی مـی   امر به معروف و نهی از منكر را  برای عموم مردم تكلیف

تارك معروف امر كرده و مرتكب منكر را نهی كند و در این موقعیت او به حكم خداونـد در رتبـۀ   
و شخص » رعیت«باالتری نسبت به تارك معروف و مرتكب منكر قرار دارد، حتی اگر آمر و ناهی 

كه چه كسی عالی است و چه كسی دانی، امری عقالیی اسـت  باشد. این» حاكم«تارك یا مرتكب 
                                                           

   .186و  185، ص1، جتهذیب االصول. سبحانی، 2  . 118و  117ص ،1، جكفایة االصولخراسانی، . 1
 .187همان، ص. 3
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و تابع مقررات و ضوابط دینی است. چه مانعی دارد كه آمر به معروف و ناهی از منكر در موقعیتی 
كند، از نظر رتبه باالتر باشد؟ شاهدش آن است كه اگر زیردستی به رئیس  كه به حق امر و نهی می

بسا كه به او بخندند، ولی اگـر در مقـام    كنند و چه و توجهی نمیجهت امر و نهی كند، به ا خود بی
كننـد،   هرگز او را تخطئـه و تمسـخر نمـی    امر به معروف و نهی از منكر باشد، در یك جامعۀ دینی

  دانند. بلكه او را در این امر و نهی محق دانسته و رئیس را موظف به پذیرش امر و نهی او می
را در آمر و نـاهی نفـی كنـیم، اگـر آن را الزم بـدانیم در      » اعتبار علو«ن، لزومی ندارد كه بنابرای

امـر و  «ظاهر فروتر در مقام  آید و اشخاص به بحث امر به معروف و نهی از منكر مشكلی پیش نمی
امر و نهـی   به اعتبار تكلیفی كه خداوند بر عهدۀ آنها نهاده، در رتبه عالی قرار دارند و باید به» نهی

  آنها توجه كرد.
شود آن است كـه: آیـا    ، پرسشی كه در این بحث مطرح می»نهی«و » امر«پس از بررسی معنای 

، دسـتور دادن اسـت نسـبت    »امر به معروف و نهی از منكر«در اصطالح دینی امر و نهی در عنوان 
غیـر از امـر و نهـی، كسـی     انجام كار یا ترك گناه؟ اگر چنین است، آیا فردی كه با زبان دیگری  به
كند، امر به معـروف و نهـی از منكـر     خواند یا به ترك منكری دعوت می به انجام معروف فرامی را

  نكرده است؟
ما مسلّم است آن است كه امر و نهی مراتب دارد، گـاه قلبـی اسـت،     آیا آنچه در میراث فقهی

های قلبی  آن امر به معروف و نهی از منكر است و در مرتبه یگاه لسانی و گاه یدی، تنها مرتبۀ لسان
ای در كار نیست، اصطالحاً شخص امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر       و یدی آن، چون امر و نهی

بـه آنهـا   » مجازاً«به امر به معروف و نهی از منكر است؟ یا » ملحق«__ این مراتب  مثالً نكرده و __
  شود؟ عروف و نهی از منكر گفته میامر به م

كـم در بحـث امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر، بـه معنـای           رسد امر و نهی دست به نظر می
است. بعید نیست كه در مباحث دیگر هم امر و نهی به همین معنا باشد، » بازداشتن«و » واداشتن«

است؛ در این صورت الزم به معنای برانگیختن شخص به انجام یا ترك فعلی » بعث«دقیقاً همان 
  باشد.» التفعل«و » افعل«و در قالب صیغۀ » خطاب قولی«نیست حتماً با 

» خطـاب قـولی  «فراتـر از   دهد كه امر و نهی در قرآن كریم یك بررسی در آیات قرآن نشان می
  ای شـعیب!  1؛اBم�ر�ک ا�ن نَّتْر�ک م�ا یع�ب�دُ آب�اوZنَا...یا شُع�یب� ا�ص�الTتُک تَ«به او گفتند:  است. قوم شعیب

  2».پرستیدند، ترك كنیم... دهد كه آنچه را پدرانمان می آیا نمازت به تو دستور می
                                                           

  اهللا ناصر مكارم شیرازی. آیت . ترجمه2  . 87هود، . 1
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دهد) معنا شده، اگـر مقصـود از (دسـتور     (دستور می» تأمر«شود،  ای كه مالحظه می در ترجمه
» صـالة«رود. در حـالی كـه در آیـه شـریفه      به كار نمـی  دهد) دستور لفظی باشد، در مورد نماز می

، غیر از اینكه خداوند یا شود از نظر قرآن كریم است. معلوم می» تأمر«مرجع فاعل مستتر (هی) در 
امرهای كند. اما بدیهی است كه امر نماز غیر از » امر«تواند  كنند، نماز هم می» امر«توانند  انسان می

كند كه به ما بگویی كه  در پیشگاه خداست، تو را وادار می دیگر است. یعنی آیا نماز تو كه عبادت
  پرستیدند، را ترك گوییم؟ آنچه پدرانمان می

بسا انسان بتوانـد   هم وجود دارد. چه» امر فعلی«، »امر كتبی«و » امر قولی«شود غیر از  معلوم می
بـا   �و امـام حسـین   �كه امـام حسـن    خواندن شخص دیگری را نمازخوان كند. چنان با نماز

وسـیله   وضوی صحیح خود پیرمردی را كه وضویش نادرست بود، از اشتباه خارج ساخته و بدین
فتار خویش شخصی را ارشاد كردند. گرچه این ماجرای تاریخی مثالی بـرای (نهـی از منكـر)    با ر

  كند. نیست، بلكه امر به معروف عملی است و در تبیین مقصود ما را یاری می
، نیست و ترجمۀ یادشده با »دهد دستور می«به معنای » تأمر«پس این آیه دلیلی است بر اینكه 

  است.» واداشتن«و » برانگیختن«معنای  تسامح همراه است بلكه به
ا(نَّ «ای است كه (نهی) را بـه (صـال�) نسـبت داده اسـت.      آیه معروف دیگر در این زمینه، آیه

  ».دارد بازمی از فحشا و منكر نماز 1؛الصK[َ\ةَ تَنْه�9 ع�ن8 الْفَح�شَاء و'الْم�نکرِ
» نهـی «آنكه نهی آن قولی یا كتبی باشد. پس  كند، بی انسان را نهی می زشود كه نما مالحظه می

  در نهی از منكر، لزوماً نهی زبانی یا كتبی نیست.
ا�م� تَـاBم�ر�ه�م� ا�ح�[َـ\م�ه�م «فرمایـد:   ای از اعمـال مشـركان، مـی    در سوره طور پس از برشمردن پاره

دهند یـا قـومی طغیـانگر     هایشان آنها را به این اعمال دستور می آیا عقل 2؛ا�م� ه�م� قَوQمO طَـاغُونَ بِه�ذَا
  ».اند؟! سركش  و

  ».امر كتبی«است و نه » امر قولی«است كه نه » تأمر«فاعل » احالم«در این آیه نیز 
دهـد در حـالی كـه امـر و نهـی شـیطان        نسبت می ای دیگر (امر به فحشا) را به شیطان در آیه

الشَّـیطَانُ یع/ـدُکم� الْفَقْـر� و'یـاBم�ر�کم «یا كتبی:  است نه امر و نهی زبانی معموالً از طریق وسوسۀ نفس
  4».كند ها امر می دهد و به زشتی شیطان شما را وعدۀ فقر و تهیدستی می 3؛بِالْفَح�شَاء

تواند انسی یا جنّی بوده و  می این ترجمه نیز شاید با نوعی مسامحه همراه باشد، گرچه شیطان
                                                           

  .32. طور، 2  . 45عنكبوت، . 1
  اهللا مكارم شیرازی. آیت ترجمه. 4  . 268بقره، . 3
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است و انسان  یا كتبی هم بكند، اما بیشتر امر و نهی شیطان از طریق وسوسۀ نفس امر و نهی زبانی
  كند. ا وادار میه را از این طریق به زشتی

برای ذبح فرزند كه از طریق الهام در خـواب انجـام    �چنان كه در ماجرای مأموریت ابراهیم
قَال� یا ا�ب�ـتِ افْع�ـل� م�ـا تُـوcم�ر� «فرماید:  استفاده كرده، می» امر«از واژۀ  �گرفت، قرآن از زبان اسماعیل

ای، انجـام ده، زودا كـه    گفت: پدرم! آنچه را كه بدان امر شده 1؛ا(ن شَاء الKDه� م/ن� الصKابِرِین�س�تَجِدُن/9 
  ».به خواست خدا مرا از شكیبایان خواهی یافت

انـد.   اتفاقاً برخی فقها و اندیشمندان اسالمی به این نكته مهم توجه كرده و آن را متـذكر شـده  
» امر به معروف و نهی از منكـر «، امر و نهی را در بحث الكافی فی الفقهدر كتاب  ابوالصالح حلبی
پـیش از   2»ما اثّر وقوع الحسن و ارتفاع القبیح من الغیر من االقوال واالفعـال«كند:  چنین تعریف می

از امـر و نهـی قلبـی و لسـانی و یـدی سـخن        آنكه در بحث مراتب امر به معروف و نهی از منكر
شـمارد كـه در    هر سخن یا رفتاری می«كند و آن را  ای اعم تعریف می بگوید، امر و نهی را به گونه

  ».وقوع كار نیك و از میان رفتن كار زشت از دیگری، مؤثر باشد
، در بحـث مراتـب امـر بـه     الفقـه والفتـوی  النّهایه فـی  نیز در كتاب  شیخ محمدحسن طوسی

دعوت دیگران بـه معـروف   «ها در معنای امر و نهی یدی را  یكی از احتمال معروف و نهی از منكر
و ایـن احتمـال غیـر از     3دانـد  مـی » با عمل و بازداشتن آنان از منكر با ترك منكر از سوی خویش

  در كلمات فقهاست كه در مبحث مربوط مطرح خواهیم كرد.» امر و نهی یدی«از  معنای رایج
  نویسد: نیز در همین رابطه می اهللا شهید مطهری از علمای معاصر آیت

گرچه در امر به معروف و نهی از منكر تعبیر امر و نهی هست، ولی با توجه به قراینی كـه از خـود   

توان استنباط كرد و به نص احادیث قطعی اسالمی و به دلیـل اینكـه از مسـلّمات     می قرآن كریم
دهد، مقصود از آن تنها امر و نهـی لفظـی    ماست و تاریخ اسالمی ما بدان گواهی می فقه اسالمی

های اسـالمی اسـت...    نیست، بلكه مقصود استفاده كردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد هدف
  4باید با تمام وجود آمر به معروف و ناهی از منكر بود، قلبی، زبانی، با دست و عمل.

نیز این بحث را از منظر قرآنـی مطـرح كـرده اسـت كـه       د حسینی بهشتیاهللا سیدمحم شهید آیت
مانده از آن شـهید بزرگـوار اسـت. وی     جای باره، با استفاده از اثر به شده در این بعضی از آیات نقل

                                                           
  .264، صالكافی فی الفقه. حلبی، 2  . 102صافات، . 1
فهو ان یفعل المعروف و یجتنب المنکـر علـ� وجـه «، 15، ص2، جفی مجرد الفقه والفتوی و نكتها ةالنهایطوسی، . 3

  .154، ص2، جحماسه حسینی. مطهری، 4  ». یتأس� به الناس
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یا كتبی دانسته و بـرای اثبـات    را فراتر از دعوت و امر و نهی زبانی» امر و نهی«و هم » دعوت«هم 
  1آن به برخی از آیات پیشین استناد كرده است.

  گفتار دوم: امر به معروف و نهی از منكر، بحثی كالمی، فقهی یا اخالقی؟. 2

بـه  دانسـته و  » مسائل كالمی«امر به معروف و نهی از منكر را از  های اسالمی، معتزله در میان فرقه
اند. معتزله علت كالمـی   های كالمی مطرح كرده تبع آنان، متكلمان مسلمان این بحث را در كتاب

اند: نخست آنكه، چون معتزله امر به معروف و نهی از منكـر   دانستن این مسئله را دو نكته شمرده
داشـتند،   د و بر نشر اصول مورد نظر خویش و الزام مردم بـه قبـول آن اصـرار   ندان می» اصول«را از 

ویژه كه نهـی از منكـر را تـا مرتبـۀ قتـل نیـز        درواقع آن را مجوزی برای اعمال خود قرار دادند، به
  دانند. واجب می

دوم آنكه، چون امر به معروف و نهی از منكر و اجرای احكام در جامعه نیازمند متولّی است تا 
ـ  بر عهدۀ امام است و بحث امامـت  لیفالهی وادار كند، این تك مردم را به رعایت حدود ون ئو ش

  2او نیز از مباحث كالمی است.
داننـد، در   مـی  از اصول دیـن » عدل«و » توحید«آن را در كنار  رسد همین كه معتزله به نظر می

دانشی اسـت كـه    امر به معروف و نهی از منكر كافی باشد. چون علم كالمتوجیه كالمی شمردن 
دار دفـاع عقالنـی از اصـول     پردازد. كالم اسالمی نیـز عهـده   به دفاع عقالنی از اصول اعتقادی می

ناچـار دفـاع    اعتقادی اسالم است. اگر امر به معروف و نهی از منكر نیز از اصول شمرده شـود، بـه  
  قالنی از این اصل اعتقادی نیز در علم كالم خواهد بود.ع

، و از ون امام اسـت و زیرمجموعـۀ بحـث امامـت    ئاما اینكه امر به معروف و نهی از منكر از ش
شود، باید توجه داشت كـه تنهـا برخـی مراتـب امـر بـه        این جهت یك مسئله كالمی شمرده می

ـ   یاد می» مرتبۀ یدی«كه از آن به  معروف و نهی از منكر بـوده و بـه اذن    ون حكومـت ئشـود، از ش
تواند توجیه كاملی برای كالمـی شـمردن مسـئله     نیاز دارد، نه همۀ مراتب آن؛ بنابراین، نمی حاكم

  امر به معروف و نهی از منكر باشد.
بلكـه   3،آنكه، متكلمان، بیشتر بحث امر به معروف و منكر را نه ذیـل بحـث امامـت   افزون بر 

                                                           
  .163، صشرح جمل العلم والعملالهدی،  علم. 2  . 80_78، صبایدها و نبایدهاحسینی بهشتی، . 1
، شـرح المواقـف  ،  مواقف آن را در خاتمه بحث امـام مطـرح كـرده اسـت (ر.ك: ایجـی     قاضی عضد ایجی در . 3

 ).374ص ،5ج



  مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منكر      12

  

شـود كـه آن را از فـروع مسـئله      معلوم می 1اند. ، به صورت مستقل مطرح كردهپس از بحث معاد
  دانند. امامت نمی

 هـا و فـروع دیـن    از عبـادت به هر تقدیر، امر به معروف و نهی از منكر از این جهت كه یكـی  
آن سـخن  » شرایط«و » مراتب«، »وجوب«ای است بر عهدۀ همگان، و از  شود و فریضه شمرده می

اند. چـون علـم فقـه     مطرح كرده كه فقیهان در علم فقه ای فقهی است، چنان  شود، مسئله گفته می
  لّفان براساس منابع و ادلّۀ شرعی است.دار روشن كردن احكام افعال مك عهده

است و معموالً تحـت   ون حكومتئای از امر به معروف و نهی از منكر كه از ش گرچه آن مرتبه
و دولـت   تواند ذیل بحـث امامـت   در تاریخ مطرح بوده، می» سازمان حسبه«ادارۀ سازمانی به نام 

  گیرد. قرار می مطرح شود، اما باز هم جزئیات و احكام آن تحت پوشش علم فقه اسالمی
های اخالقی نیز راه پیدا كرده و در میراث معروف اخالقـی   گفتنی است كه این بحث به كتاب

، اثـر فـیض   المحجة البیضاء فی تهـذیب االحیـاء  ، و به تبع آن اثر غزالی ،احیاء علوم الدینمانند 
 احمـد نراقـی   مـوال ، نوشـته  معـراج السـعاده  و  مهـدی نراقـی   ، اثر موالجامع السعادات، كاشانی

و » معـروف «داخل در » اخالق نیكو«و كه اوالً، ر تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. شاید از آن به
های پایبندی به امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر و       ند و ثانیاً، راه»منكر«داخل در » اخالق زشت«

  گیرد. قرار می های ترك این فریضه بحثی اخالقی بوده و در محدوده دانش اخالق آفات و آسیب
، »كـالم «توانـد در سـه دانـش     هـای مختلـف مـی    پس امر به معروف و نهی از منكر از جنبـه 

كنـیم، جنبـه    مورد بحث و توجه قرار گیرد و آنچه، در این كتاب از آن بحث مـی » فقه«و » اخالق«
  فقهی این مسئله است.

  
  
  
  
  

  

                                                           
، عالمه حلّی؛ ، ذیل بحث معاد5، جشرح المقاصد؛ تفتازانی، 553ص ،فی علم الكالم )الذخیرالهدی،  ر.ك: علم. 1

 .427، صكشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد



  
  
  

  دومفصل 

  
   قرآن و امر به معروف و نهی از منكر در ادیان گذشته

  
گذشته و  نداشته و در ادیان آسمانی فریضۀ امر به معروف و نهی از منكر اختصاصی به دین اسالم

اسـت. قبـل از ورود بـه بحـث      های پیشین نیز سابقه دارد و بهترین سند آن آیات قرآن كریم امت
ای به سابقۀ این فریضـه در ادیـان مفیـد     و بررسی احكام آن، اشاره» امر به معروف و نهی از منكر«

 خواهد بود.

  اند، در این زمینه نكاتی دارند: ل سخن گفتهاسرائی برخی از آیات كه از سرنوشت یهودیان بنی

  آیه اول. 1

 »:ترك نهی از منكر«ل به دلیل اسرائی لعن و نفرین بنی
ا کـا ... ن م�نکـرٍ فَع�لُـوه� لَبِـى	س� مـ� وا و+کـانُواْ یع*تَـدُونَ ٭ کـانُواْ ال" یتَنَـاه�و�نَ عـ� نُواْ ذَل0/ بِم�ا ع�صـ�

و این برای همان عصیانی بود كه ورزیدند و اصوالً مردمی تجـاوز پیشـه بودنـد.     ... 1؛یفْع�لُونَ

  دادند. داشتند. راستی بد اعمالی انجام می كردند دست برنمی مردمی بودند كه از منكراتی كه می

و تجاوز بودند و سیرۀ جاری  ل را به دلیل آنكه اهل معصیتاسرائی بنی �و عیسی حضرت داوود
شود نهی یكدیگر از منكر (تناهی) یك  كردند. معلوم می بود، لعن می» ترك نهی از منكر«میان آنها 

برای ترك یك كار پسندیده كه واجب نباشـد، پیـامبران   ل بود، واالّ اسرائی الزامی برای بنی تكلیف
دلیل نبود كه آنها یك یا چند مـورد از انجـام    كنند. لعن پیامبران هم صرفاً بدین كسی را لعن نمی

، كـه  »کـانُواْ الh یتَنَـاه�وQنَ ع�ـن مgنکـرٍ«وظیفۀ نهی از منكر شانه خالی كرده بودند، بلكه از تعبیر قرآن 
طـور كلـی    شود كه آنها به فعل مضارع آمده و بر استمرار داللت دارد، استفاده میبر سر » كان«فعل 

                                                           
 .79و   78مائده، . 1
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لَبِىjس� «فرماید:  بر سر فعل مضارع آمده و می» كان«این فریضه را ترك كرده بودند. در پایان باز هم 
  ».م�ا کانُواْ یفْع�لُونَ

  آیه دوم. 2

كننـد، تـوبیخ    را به دلیل آنكه گنهكاران را نهـی نمـی   مسیحیو  در آیه دیگر خداوند علمای یهود
  فرماید: كند و می می

نَع�ونَ کل0هِم� الس�ح*ت� لَبِى	س� م�ا کانُواْ یصـ*  1؛لَو�ال" ینْه�اه�م� الرAبAان0یونَ و9اال?ح*ب�ار� ع�ن قَو�ل0هِم� اال;ثْم� و9ا8
كتاب و گفتار برخالف حق)  از گفتارهای گناه (تحریف چرا علمای مسیحی و یهود ملت خود را

  كنند. دارند؟! راستی چه رفتار بدی است كه می خواری بازنمی و رشوه

بـوده، واالّ اگـر    و نصـارا  ی وظیفۀ علمای یهودخوار آلود و حرام شود نهی از سخنان گناه معلوم می
  كردند. پیدا نمی» استحقاق توبیخ«وظیفه حتمی آنان نبود، 

و نصارا سكوت در برابر ایـن   آید كه سیرۀ جاری میان علمای یهود از ذیل آیه شریفه هم برمی
تفـاوتی، چنـین    سـكوت و بـی  واالّ به صرف یك یا دو مرتبه » کانُواْ یص�ـنَع�ونَ«گناهان بوده است: 
بر سـر فعـل مضـارع درآیـد، مفیـد      » كان«گاه  كردند. به گفتۀ ادبای عرب هر استحقاقی پیدا نمی

  استمرار است، شبیه آیه پیشین.

  آیه سوم. 3

را كه از فساد جلوگیری كنند، عامل نابودی » فقدان وجود عالمان صاحب قدرتی«ای دیگر  در آیه
گونه عالمـان را موجـب نجـات برخـی      نان كه وجود شمار كمی از اینشمارد. چ اقوام گذشته می

  فرماید: داند و می اقوام می
ن* A0مـBم Cیال H اال?ر*ضF ا;الE قَلـ0 ادِ فـ0 نF الْفَسـ� و�نَ عـ� ن قَـب*لN0م* اMو�لُـواْ ب�ق0یـةJ ینْهـ�  فَلَو�ال" کانَ م0ن� الْقُر�ونِ مـ0

ظَلَم�واْ م�ا اMتْرِفُواْ ف0یه0 و9کانُواْ م�ج*رِم0ین� ٭ و9م�ا کانَ ر�ب�/ ل0یه*ل0/ الْقُـر�ی ا8نج�ینَا م0نْه�م* و9اتَّب�ع� الَّذِین� 
ل0ح�ونَ های پیش از شما جز كمـی از آنهـا كـه نجاتشـان داده      چرا از نسل 2؛بِظُلْمW و9ا8ه*لُه�ا م�صـ*

نی كه سـتم  بودیم، صاحبان خرد نبودند كه از تباهكاری در این سرزمین جلوگیری كنند و كسا
ها را  پروردگارت چنین نبود كه این دهكده های خوش شدند و بزهكار بودند. كردند مطیع لذت

  اگر مردمش اصالحگر بودند به سزای ستمی هالك كند.
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به عنوان مصداق بزرگی از منكر موجب نجات و ترك آن موجـب  » فساد در زمین«اگر نهی از 
توان تصور كرد  واجب و ضروری باشد. نمی» نهی و جلوگیری از فساد«دتاً باید نابودی باشد، قاع

 كه خداوند قومی را به دلیل ترك یك كار صرفاً پسندیده ولی غیر الزامی، نابود سازد.

، بیان اثـر قهـری و   »نهی نكردن از فساد«البته محتمل است كه مقصود از نابودی آنان به دلیل 
ز فساد باشـد، نـه اینكـه خداونـد بـدون چنـین رابطـۀ تكـوینی میـان          طبیعی جلوگیری نكردن ا

  قومی را نابود سازد.» نابودی«و » جلوگیری نكردن از فساد«

  آیه چهارم. 4

  بودند، این آیه است:» نهی از منكر«شبیه این آیه از جهت نجات قومی كه مقید به 
کر�واْ بِه0 ا8نج�ینَا الَّذِین�  و چون  1؛ینْه�و�نَ ع�نF الس�وء] و9ا8خَذْنَا الَّذِین� ظَلَم�واْ بِع�ذَابٍفَلَمAا نَس�واْ م�ا ذُ

چیزهایی را كه بدان تذكرشان داده شده بود بـه غفلـت سـپردند كسـانی را كـه از بـدی منـع        
كردند به عذابی  كردند رهانیدیم و كسانی را كه ستم كرده بودند به سزای آن عصیان كه می می

  سخت دچار كردیم.

ل كه به دلیل نهی از زشتی نجات یافتنـد، خبـر   اسرائی این آیه خداوند از نجات آن دسته از بنیدر 
انـد،   ب الهی قـرار گرفتـه  ضعاملی است كه حتی در میان قومی كه مورد غ» نهی از منكر«دهد.  می

از منكـر اسـتفاده    بخـش بـودن نهـی    موجب نجات است. البته از این آیه چیزی فراتـر از نجـات  
، از آیه اسـتفاده  »عمل نیكوی غیر الزامی«است یا صرفاً یك » فریضه«شود، اینكه نهی از منكر  نمی
  است. شود. ولی نشانۀ اهمیت این آموزه در آیین یهود نمی

  آیه پنجم. 5

ك گروه از آنان اهل امر به معروف و نهـی  كند كه ی را دو گروه توصیف می در آیه دیگر اهل كتاب
  از منكر بوده و دارای یكی از عوامل برتری بر گروه دیگر بودند:

ج�دُونَ ٭ یو[م0نُـونَ  لَیس�واْ س�و9اءe م0Bن* ا8ه*لF الNْتَابِ اMمAةٌ قَآئ0م�ةٌ یتْلُونَ آیاتِ ال`Bه0 آنَاء� اللَّیلF و9ه�م* یسـ*
ــرِ و9یــ ــه0 و9الْیــو�مh اآلخ0 B`ــر�اتِ بِال ــH الْخَی ــارِع�ونَ ف0 ــنF الْم�نکــرِ و9یس� ــو�نَ ع� ــالْم�ع*ر�وفِ و9ینْه� اlم�ر�ونَ بِ
دار و تالوت آیات  زنده ای شب همه یكسان نبودند طایفه اهل كتاب 2؛و9اMو�لَـئ0ک م0ن� الصAال0ح0ین�

آنها به خدا و روز قیامت ایمان داشـته   كردند. های شب داشتند و سجده می لحظه خدا در لحظه
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گرفتنـد. و   كردند و در كارهای خیـر از یكـدیگر پیشـی مـی     و امر به معروف و نهی از منكر می
  اند. ایشان از صالحان

وجـود داشـته و از   » امر به معروف و نهـی از منكـر  « آید كه در میان اهل كتاب از این آیه هم برمی
  دگان صالح خدا بوده است.های بن ویژگی

  آیه ششم. 6

كشـند و   را مـی  ای دیگر، خداوند كسانی را كه به آیات الهی كافر شده و به ناحق پیامبران الهی در آیه
  فرماید: دهد و می رسانند، وعدۀ عذاب دردناك می كنند، به قتل می می كسانی را كه امر به عدالت

ط0 مـ0ا; ذِین� یـاlم�ر�ونَ بِالْق0سـ* ن� نَّ الَّذِین� یNفُر�ونَ بِآیاتِ ال`Bه0 و9یقْتُلُونَ النَّبِیین� بِغَیرِ ح�قqB و9یقْتُلُونَ الّـ0
Wیم ورزند و پیامبران را به نـاحق   به كسانی كه به آیات خدا كفر می 1؛النَّاسF فَب�ش0ّر*ه�م بِع�ذَابٍ ا8لـ0

رسـانند، بشـارت بـه عـذابی      كنند به قتل مـی  وادارشان می عدالتكشند و افرادی را كه به  می
  دردناك بده.

آید كه امـر   برمی 2است،» لاسرائی یهود و بنی«مربوط به  االسالم طبرسی از این آیه كه به گفتۀ امین
در میان آنان رایـج بـوده ولـی ایـن افـراد از      ») معروف«(به عنوان مصداق بارز  به قسط و عدالت

  گرفتند. ای از یهودیان مورد تعرض قرار می سوی دسته
نكته قابل توجه درباره این آیه آن است كه برخالف بیشتر آیات قبلـی كـه در آنهـا سـخن از     

در » نهـی از منكـر  «شـود كـه تنهـا     مـی است. معلوم » امر به معروف«بود، سخن از » نهی از منكر«
ای كـه خداونـد    هم رواج داشته است؛ به گونه» امر به معروف«های گذشته رایج نبوده، بلكه  امت

دهـد كـه    ل خطاب كرده و به آنان هشدار میاسرائی ای دیگر به آمران به معروف در میان بنی در آیه
  كنید: خوانید ولی خود را فراموش می چرا دیگران را به نیكی فرامی

شـما كـه كتـاب     3؛ا8تَاlم�ر�ونَ النَّاس� بِالْبِرBِ و9تَنس�و�نَ ا8نفُس�Nم* و9ا8نتُم* تَتْلُونَ الNْتَـاب� ا8فَـالv تَع*ق0لُـونَ
برید چـرا بـه    دهید و خودتان را از یاد می خوانید چگونه مردم را به نیكی فرمان می آسمانی می

  آیید؟ درنمی عقل

رو بـوده   شود كه در میان یهودیان امر دیگران به نیكی رواج داشته ولی با این آفت روبـه  معلوم می
خواندنـد.   است كه آمران به معروف خود را فراموش كرده و فقط دیگران را بـه كـار خیـر فرامـی    
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