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ست؟یاز منکر چ یامر به معروف و نه  

که  یهستند. امر به معروف دعوت کردن کس نیاَز مُنکَر دو واجب از فروع د یبه مَعروف و نَه اَمر

از انجام کار حرام  یریجلوگ یاز منکر تلاش برا یرا ترک کرده به انجام آن و نه یعمل واجب

.توسط فرد گناهکار است  

 یواجب است که نسبت به معروف و منکر آگاه یاز منکر بر کس یامر به معروف و نه ینظر فقه از

.اندوجوب آن گفته یبرا زین یگرید طیبدهد. شرا زین یرگذاریداشته و احتمال تأث  

از منکر یامر به معروف و نه طیشرا  

وجوب و  نیا یاز حرام، واجب؛ ول یبه واجب، واجب است و امر به مستحب، مستحب است و نه امر

 یمردم نم کیکایتصوّر کرده، شامل  یاست و آن طور که غزّال یاستحباب مخصوص گروه خاصّ

:گردد یشود بلکه با چهار شرط بر فرد ثابت م  

منکر به دور از شبهه،  ایشناخت معروف  یعنیحرام بودن امور؛  ایمستحب و  ایعلم به واجب _ 1

.ستیاز منکر واجب ن یدر امور متشابه امر به معروف و نه نیبنابرا  

ندارد، واجب و مستحب  ریبدهد که اقدامش تأث یاحتمال قو ایاگر بداند  نیبنابرا ر،یاحتمال تأث_ 2

.است دهیفا یچون ب ستین  

از منکر بر ادامه عمل خود اصرار داشته باشد. اما اگر  یشخص مخاطب امر به معروف و نه -3

امر به معروف و  گریشود. چون د یساقط م فیباشد که آن کار را ترک کرده است، تکل ینه انشا

.است هودهیاز منکر ب ینه  

 



از مسلمانان را بدهد  یفرد ایخود  ینداشته باشد. اما اگر احتمال ضرر برا یدر پ یمفسده ا _ 3

مانند  ست،ین زیوجو جا. البته جست ستیروا ن نیضرر و اضرار در د رایشود. ز یساقط م فیتکل

.نهایا ریلباس اشخاص و نظ ریز یو بررس دنیصدا و بو کش دنیشن یگوش دادن برا  

 

از  یدر رابطه با امر به معروف و نه یالعالمدظله یاخامنه یالعظماللهتیحضرت آ یاز فتاوا یبرخ

 منکر

و  رود،یبه شمار م یمهم و بزرگ اسلام اریبس ضیاز منکر از واجبات و فرا یبه معروف و نه امر

گناهکار خواهند بود  تفاوتندیدر برابر آن ب ای کنندیرا ترک م یبزرگ اله یضهیفر نیکه ا یافراد

 یاز منکر نه تنها به اتفاق فقها یدر انتظار آنها است. امر به معروف و نه نیسخت و سنگ یفریو ک

.دیآیاسلام به شمار م نیمب نید اتیضروراسلام واجب است، بلکه اصل وجوب آن جزو   

حفظ احکام  یبرا یعموم یشرع فیتکل کیآن  طیشرا تیاز منکر با رعا یبه معروف و نه امر

از مردم  یبعض ایفاعل منکر  ینیکه موجب بدب نیاسلام و سلامت جامعه است، و صرف توهم ا

.مهم ترک شود اریبس یفهیوظ نیا شودکهیباعث نم گرددینسبت به اسلام م  

 تیدارند با رعا فهیوظ شوندیالمال مطلع م تیمثل اختلاس از ب یکه از تخلفات قانون یافراد

 یهر عمل یبرا یقانون ریغ یاز منکر کنند، و توسل به رشوه و راهها ینه یو ضوابط شرع طیشرا

از منکر  ینه امر به معروف و طیاگر شرا ی. بلستین زیاز فساد، جا یریهر چند به منظور جلوگ

نخواهند داشت، مثلاً اگر خوف داشته باشند که در صورت مبادرت به  یفینداشته باشد تکل جودو

. البته شودیاز آنها ساقط م فیتکل شودیبالاتر متوجه آنان م نیاز طرف مسؤول یضرر ضه،یفر نیا

که  یبا وجود حکومت اسلام یحاکم نباشد، ول یاست که حکومت اسلام یحکم در موارد نیا

 ستین ضهیفر نیکه قادر بر ا یاز منکر دارد برکس یامر به معروف و نه یضهیفر یبه اجرا ماهتما

 دیمطلع نما اندافتهیکار اختصاص  نیا یرا که از طرف حکومت برا ربطیذ یواجب است که نهادها

.کند یریگیپفاسد که فسادآور هم هستند موضوع را  یهاشهیو تا کنده شدن ر  

 



 

 

قرآن دگاهیبه معروف از د امر  

 

از منکر،  یمختلف، درباره امر به معروف و نه یو آهنگ ها راتیبا تعب یفراوان اتیآ م،یقرآن کر در

 یدر سوره توبه م یتعال ی. خدامیکن یآنها به دو نمونه اشاره م انیخورد که از م یبه چشم م

قبضون یعن المعروف و  نهونیبالمنکر و  امرونی: المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض دیفرما

دارند.  ی[مردان و زنان منافق هم بستگ1هم الفاسقون؛] نیإن المنافق همینسوا الله فنس همیدیا

 یرا به هم م شانیدارند و دست ها یها باز م یکیکنند و از ن یزشت امر م یمردم را به کارها

فاسق  یردمآنان را فراموش کرده است که منافقان م زی. خدا را فراموش کرده اند؛ پس خدا ندنیسا

عن المنکر و  نهونیبالمعروف و  امرونیبعض  اءیو زشتکارند. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اول

[ 2]م؛یحک زیالله إن الله عز رحمهمیالله و رسوله اولئک س عونیطیالزکاة و  ؤتونیالصلاة و  مونیقی

 یو از کار زشت بازم نندک یامر م کویدارند. مردم را به کار ن یمردان مؤمن و زنان مؤمن هم بستگ

کنند. البته خدا  یرا اطاعت م امبرشیپردازند و خدا و پ یدارند و زکات م یدارند و نماز برپا م

.است میو حک زیگرداند خدا عز یآنان را مشمول رحمت خود م  

 

 

 

از منکر یامر به معروف و نه مراتب  

 

 یبررس اتیو روا اتیاز منکر و موارد استعمال آن را در آ یحکمت وجوب امر به معروف و نه یوقت

ف و معروامر به  مراتبینمونه، برخ ی. برامیخور یواژه برم نیتوسعه در مفهوم ا یبه نوع م،یکن یم



مشخص  منکراز  یمفهوم امر به معروف و نه تا توسعه در میکن  یم انیب اتیروا در را از منکر ینه

:مراتب عبارت اند از نیشود. ا  

 

:یاحساس قلب_ 1  

از  یمرتبه نه نیاول م،یکن یم یاز منکر را بررس یمراتب امر به معروف و نه ات،یکه در روا یهنگام

در دل خود  ند،یب یرا در جامعه م یکه انسان گناه و انحراف یزمان یعنیمنکر، انکار به قلب است؛ 

.از منکر است یمرتبه نه نیاول نیکند. ا یو احساس ناراحت ح،یآن را تقب  

 

 

:یاظهار ناراحت_ 2  

خود را در چهره ظاهر کند.  یناراحت دیآمده است، در مرتبه بعد انسان با اتیاساس آنچه در روا بر

افزون بر انکار  دیبا ند،یب یرا م یشود و گناه یروبه رو م یانسان در جامعه با کار زشت یوقت

شده که  اردو یتیچهره اظهار کند. در روا دنیو اشمئزاز خود را با اخم و درهم کش یناراحت ،یدرون

در آتش  یشانیو اخم نکرد، آن پ دیخود را درهم نکش یشانیمواجه شد و پ یبا گناه یاگر کس

.خواهد شد دهیجهنم چروک  

 

اظهار به زبان_ 3  

دارد. در مرحله نخست، چنانچه  یسوم، به زبان آوردن و تذکر دادن است، که خود مراتب مرتبه

و نرم، معروف و  نیوجود داشت، با زبان ل یرگذاریتاءث یلازم برا یها نهیمناسب بود و زم طیشرا

منکر  از ر،تندت یبا لحن دیمنکر را تذکر بدهد؛ و اگر تذکر با زبان نرم اثر نداشت، در مرحله بعد، با

.کرد یریجلوگ  

 



 

:یکیزیبرخورد ف_ 4  

 

از  یگریمرتبه د نیاست. ا یکیزیاثر نکرد، مرحله بعد، برخورد ف یدر فرد خاط یتذکر شفاه اگر 

از منکر به صورت تذکر و برخورد  یاز منکر است که اگر امر به معروف و نه یامر به معروف و نه

را  یکیزیاز منکر، برخورد ف یر به معروف و نهوجود داشت و ام یمناسب طیاثر نکرد و شرا یلفظ

.ردیبرخورد صورت پذ نیا دیبا د،یطلب  

 

و با  یاز طرف مقام رسم دیبا یکیزیوجود دارد، برخورد ف یکه دولت اسلام یدر جامعه اسلام البته

.ردیصورت گ یمجوز رسم  

 

جهاد_ 5  

از منکر است، اما مراتب  یکه تاکنون ذکر شد، همه در موارد متعارف امر به معروف و نه یمراحل

. به طور ردیگ یدر بر م زیذکر شده که جهاد را ن اتیاز منکر در روا یاز امر به معروف و نه یگرید

که  زین ییجهاد ابتدا یاز منکر است. حت یامر به معروف و نه قیهمه انواع جهاد، از مصاد ،یکل

امر به  یمردم است، در واقع، نوع تیبردن موانع هدا نیروشنگرانه است و هدف آن از ب یجهاد

 یشود و به سو یجامعه به آنچه حق است، وادار م ،ییدر جهاد ابتدا رایز د؛یآ یمعروف به شمار م

جهاد  رایاز منکر است؛ ز ینه ینوع زیجهاد با عنوان دفاع ن نیگردد. همچن یم تیهدا حیراه صح

.بماند و محکوم به کفر، انحراف و ضلالت نشود یاست که حق در جامعه باق نیا یبرا ،یدفاع  

از  گرید یکی زینوع جهاد ن نیا جهاد بغات است. ای «یاهل بغ»از اقسام جهاد، جهاد با  گرید یکی

 د،یآ یم دیکه بر اثر آشوب اخلالگران در جامعه پد یبا فساد رایز است؛ منکر  از ینه قیمصاد

.گردد یکند و مانع آن م یمبارزه م  

 



دارد که ممکن است به ندرت اتفاق افتد؛ مثلا، اگر در  زین یگریخاص د قیجهاد مصاد نیهمچن

 دیو مسلمانان، با یاز جهان، اساس اسلام به خطر افتد، دولت اسلام یدر گوشه ا یخاص طیشرا

.رندیجلو آن فساد را بگ  

 

؟ «هستند یکیزیمردم مجاز به برخورد ف یدر چه موارد»شود که  یپرسش مطرح م نیا نجایا در

وجود  یدولت اسلام ن،یدر سرزم ای یتوان پاسخ گفت که اگر در زمان ینحو م نیپرسش را بد نیا

و ناکارآمد بوده، قدرت برخورد با منکرات را نداشته باشد و  فیضع یدولت اسلام اینداشته باشد، 

 امیاز منکر ق ینه یاسلام در خطر است، لازم است برا ن،یسرزم نینند که در ااحساس ک مردم

.گردند ایدر جامعه اح یاسلام  یها ارزش و شود حفظ آن احکام و اسلام قتیحق کنند تا  

 

 

:حرکت شهادت طلبانه_ 6  

 ای دهیاعم از فساد در عق -که بتواند جلو فساد  یا یقو یممکن است در جامعه، دولت اسلام یگاه

به نام اسلام  یاصلا دولت کفر حاکم باشد و کسان ایوجود نداشته باشد،  رد،یرا بگ -فساد در عمل 

آنها باشد و امکان  انیاز نفاق در م یعناصر یعنیحکومت کنند که در واقع، اهل نفاق باشند، 

که در  یافراد ایاز منکر را انجام دهد، نباشد،  یامر به معروف و نه فهیدستگاه حاکم وظ نکهیا

 ییکنند، آن قدر توانا یاز منکر م یاز فساد، امر به معروف و نه یریاصلاح امور و جلوگ یجامعه برا

ممکن  نجایدر ا نند،شوند و حق را اعمال ک روزینداشته باشند که بتوانند بر حاکمان زورمدار، پ

به خاطر آن مظلومانه به را انجام دهند که  یچنان حرکت ضه،یفر نیافراد در انجام ا نیاست ا

 امیاسلام گردد. مصداق بارز آن، حرکت و ق یباعث بقا شانیشهادت برسند، و شهادت مظلومانه ا

است که جامعه را با امر  نیا امیفرمود: هدف من از ق یالسلام است. آن حضرت م هیعل نیامام حس

مصداق  د،یضرت انجامکه به شهادت آن ح یحرکت نیاز منکر اصلاح کنم. چن یبه معروف و نه

از منکر تنها به اخم کردن، تذکر  یامر به معروف و نه نیاز منکر بود. ا یکامل امر به معروف و نه

 یشکوه و با عمق ظمت،بود که با ع یساده محدود نشد، بلکه حرکت یکیزیحرکت ف کیبه  ای یزبان



 نیخواهد ماند. البته چن یاست، آثار آن باق یباق یرا متحول ساخت، و تا جامعه انسان خیخاص، تار

به ندرت رخ  -السلام واقع شد  هیعل نیامام حس یآن، که برا یبه خصوص در حد اعلا - یقیمصاد

.دهد یم  

 

 

یمحمد محمد دیاز منکر ؛ شه یپاسدار امر به معروف و نه یجیبس ادبودی در  


