امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با قاعده الضرر در دیدگاه مذاهب امامیه و اهل سنت
حمداهلل سنگینآبادی
معلم و مدرس دانشگاه

سعیده خالدیان
کارشناس ارشد دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

چکیده
قاعده الضرر از جمله قواعدی است که فقهای شیعه و اهل سنت در کلیت و مبنای آن اتفاق نظر دارند ،اما در
چگونگی تفسیر مفاد و نحوه کارآمدی آن بین آنها اختالف نظر وجود دارد .با توجه به بررسی دیدگاههای فقهای
مذاهب امامیه و اهل سنت ،این قاعده در بسیاری از موضوعات فقهی و حقوقی کاربرد دارد و میتوان کاربرد آن را
به موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز سرایت داد که یکی از آنها ،امر به معروف و نهی از منکر است .بر اساس استدالل-
هایی از منابع فقه ،امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات کفایی است که میان فقها در مورد آن ،اختالف نظری
وجود ندارد .این واجب در ذیل مباحثی از جمله احکام ،شرایط و مراتب قابل بررسی است؛ اما یکی از مهمترین
مباحث آن ،شرط نبود ضرر و مفسده در هنگام اجرا میباشد و از این رو است که قاعده الضرر با امر به معروف و
نهی از منکر ارتباط پیدا میکند.
کلید واژهها :معروف ،منکر ،الضرر ،قاعده فقهی ،وجوب.
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مقدمه
اساسیترین پیششرط سالمت اجتماعی افراد یک جامعه ،شناخت الزامات اجتماعی ،اخالقی و حقوقی و پایبندی
عملی به ملزومات این شناخت است .ارسال رسوالن الهی به همراه شرایع آسمانی ،طلیعه آگاهسازی انسان از اقتضائات
نفسانی و راهکارهای رویارویی با طغیانگریهای هالکتبار آن است .امر به معروف و نهی از منکر ،عامل مهمی در
استمرار رسالت پیامبران و حفظ دین الهی است .این فریضه اجتماعی ،در حقیقت نظارت همگانی بر اوضاع پیرامونی
جامعه و احساس مسئولیت در برابر عملکرد دیگران است.
امر به معروف و نهی از منکر از جمله شاخصههای بنیادین در دین مبین اسالم محسوب میشود؛ اهمیت و نقش این
دو واجب ،آنها را از حد یک واجب معمولی باالتر برده و به درجۀ ضروریات دین رسانده است .با توجه به اینکه
ایجاد امنیت اجتماعی و دوام و بقای آن در گرو نظارت همگانی میباشد ،شرع اسالم به این مهم توجه کرده و اصول
و مبانی آن را ضمن توجه به حریم افراد و عدم ایجاد مفسده بیان نموده است .از این رو ،نظر به اهمیت بحث برآنیم
که به بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر و احکام ،شرایط و مراتب آن در فقه مذاهب
خمسه پرداخته تا براساس آن بتوانیم به بیان ارتباط آن با قاعده الضرر بپردازیم.
قاعده الضرر از جمله قواعدی است که دقت زیادی در زمینه مبانی و بنیادها و وجود آثار مبسوط آن نشده و از نظر
کاربردی و میزان کارآمدی در بعضی احکام اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفته و بحثهای مبسوطی درباره آن
ارائه نشده است .این قاعده در بسیاری از مواقع ،عالوه بر اجرا و جلوگیری از ضرر بر بسیاری از احکام و قواعد تأثیر
گذاشته و جلوی آثار بدیهی آنها را میگیرد و بدینترتیب شرایط جدیدی را به وجود میآورد .این وضعیت در
بسیاری از موارد میتواند در تعامالت اجتماعی راهگشا باشد و با آن ،افراد میتوانند به مرزهای عدالت نزدیک شوند
و آن را در احکام فقهی احساس کنند .این تحقیق درصدد پرداختن به جنبۀ کاربردی قاعدۀ الضرر است که آیا میتوان
تمام جوانب قاعده را به کار برده و در عین حال به شرایط مهم و اساسی ابواب فقه از جمله امر به معروف و نهی از
منکر نیز توجه کرد و آن دو را در تضاد و یا در تعارض با هم ندید یا اینکه باید در مواقعی به تناسب شرایط زمانی و
مکانی ،فقط به یکی از آن دو توجه داشت؟
معنای لغوی
در مفردات راغب آمده است« :معروف» هر کار نیکی را گویند که به وسیله عقل و شرع ،حسن و نیکی آن روشن
شده باشد (راغب اصفهانی2041 ،ق .) 330 :این کلمه از ماده عرف است؛ یعنی آن کار نیکی که نیکیاش برای مردم
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متدین مشخص شده و آن را پسندیدهاند« .منکر» نیز از کلمه «انکار» و عبارت از فعلی است که عقول صحیح یا شرع
به زشتی و قبح آن حکم میکنند (همان .)745 ،بنابراین «منکر» به هر فعلی گفته میشود که عرف جامعه از آن ناراضی
باشد و آن را قبول نکند.
معنای اصطالحی
مردم را قوالً و عمالً به کار نیک واداشتن و از کار زشت باز داشتن ،از جملۀ واجبات کفایه و به فتوای شیخ طوسی،
جزو واجبات عینی دین مقدس اسالم است و به ادله عقلیه و نقلیه به اثبات رسیده و در قرآن و حدیث ،بر آن تأکید
زیادی شده است (حسینی دشتی2351 ،ش .)740 :عالمه طباطبایی در ذیل آیۀ  275سورۀ اعراف مینویسد« :دین اسالم،
تنها دینی است که روح زندگی و حیات را در پیکرۀ امر به معروف و نهی از منکر دمیده است .این فریضه از دعوت
ساده شروع میشود و تا جهاد در راه خدا با مال و جان پیش میرود( ».طباطبایی ،ج  184 :2311 ، 8و )182

با توجه به مطالب فوق ،امر به معروف عبارت است از تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و کسب صفاتی که
سعادت دنیا و آخرت فرد را تأمین و تضمین میکند؛ نظیر ایمان ،تفکر ،تقوا ،احسان ،خوشخلقی ،نیکوکاری ،عبادات،
نظم در امور ،کار کردن ،دفاع از ناموس و خاک و جان ،تحصیل علم و کماالت روحی و جسمی و نظایر آن .نهی از
منکر نیز عبارت است از بازداشتن و نهی دیگران از انجام افعال یا داشتن صفاتی که از جانب خداوند و عقل و شرع،
زشتی آنها معلوم شده است؛ مانند :شرک ،نفاق ،دنیامداری ،غفلت ،جهالت ،فسق و فجور و ظلم به هر نحو و به هر
کسی ،عهدشکنی ،بیتقوایی ،بیکاری ،بیحیایی ،بیسوادی و نظایر آنها (بسیج2381 ،ش.)25 :

معنای ضرر و ضرار در اندیشه علمای شیعه
در مورد ضرر ،اهل لغت معانی مختلفی ذکر کردهاند:
1ـ صحاح اللّغه ،ضرر را خالف نفع میداند.
2ـ صاحب قاموس عالوه بر آن ،معنای سوءحال را هم آورده است.
3ـ نهایه ابن اثیر و مجمعالبحرین ،ضرر را نقص در حق دانستهاند (محقق داماد2387 ،ش.)238 :

امام خمینی معتقد است که ضرر و مشتقات آنها در مورد زیانهای مالی به کار برده میشود و در واقع ،ضرر به
معنای ضد نفع و مقابل نفع است .در قرآن مجید هم هر جا کلمه ضرر استعمال شده به معنای ضرر جانی و مالی است
(موسوی خمینی2011 ،ق 10 :و 2387ش.)32 :
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کلمه ضرار نیز دارای معانی مختلفی است .ضرار بر وزن فعال ،مصدر باب مفاعله است .باب مفاعله داللت بر اعمال
طرفینی میکند .پس ضرار که مصدر باب مفاعله است ،مبین امکان ورود ضرر بر دو جانب است .امام خمینی معتقد
است که ضرار و مشتقات آن در مورد زیانهای معنوی به کار برده میشود و در قرآن مجید هم هر جا کلمه ضرار
استعمال شده ،نشان دهندۀ همین امر است و داستان سمره نیز همین امر را نشان میدهد .به طور کلی ،معنای ضرار هم
میتواند تکرار صدور ضرر از یک شخص باشد و هم از دو شخص؛ دلیل این امر نیز قول پیامبر(ص) در خصوص
سمره است که فرمودند« :أنت رجل مضارّ» که مراد از آن ،صدور ضرر از دو طرف نمیباشد .اما احتمال دیگر در
خصوص کلمه ضرار آن است که آن را اسم بدانیم .البته این احتمال در غایت بعد است؛ چرا که اوالً تکرار آن بدون
فایده میباشد و ثانیاً خالف ظاهر این کلمه است؛ چون ظاهر آن مصدر باب مفاعله میباشد (موسوی بجنوردی2021 ،ق:
)258-251

دیدگاه اهل سنت
فقهای اهل سنت درباره معانی این دو کلمه ،چند رأی را ابراز داشتهاند:
 .1ضرار یعنی ضرر زدن دو نفر به یکدیگر بر اساس مقتضای باب فاعله.
 .2ضرر یعنی ضرر زدن به خویش ،اما ضرار به معنی ضرر زدن کسی به دیگری است.
 .3ضرر یعنی زیان زدن به دیگری به طور مطلق ،اما ضرار یعنی ضرر زدن به دیگری بر سبیل مقابله نه به جهت تعدّی
و به ناحق است.
 .4ضرار ،اضرار عمدی است ،اما ضرر مشتمل بر اضرار عمدی و غیر عمدی است (قرطبی1444 ،م 212 :؛ زرقاء2011 ،ق:
.)217

با مالحظۀ معانی لغوی و آرای فقها میتوان گفت که مقصود از ضرر ،زیان و خسارتی است که شخصی به جسم،
مال یا موقعیت و شخصیت کسی که شرعاً شئون او محترم است ،وارد کند.
نهی از منکر و امر به معروف در قرآن
امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم با بیانات مختلف و تأکیدات فراوان بیان شده که به برخی از این آیات
اشاره میگردد:
خداوند در بیان صفات ممتاز مؤمنان میفرماید:
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« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ
وَیُقِیمُونَ الصََّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزََّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللََّهَ وَرَسُولَهُ؛
مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند ،امر به معروف و نهی از منکر میکنند ،نماز را
بر پا میدارند و زکات را میپردازند و خدا و رسولش را اطاعت میکنند( ».توبه)52 ،

شیخ طوسی در تفسیر «التبیان» در تفسیر این شریفه فرموده است« :این آیه ،داللت بر عینی بودن امر به معروف و نهی
از منکر دارد .زیرا خداوند متعال ،آن دو را از صفات امت اسالمی قرار داده است ،بدون اینکه آن را به دسته خاصی
اختصاص دهد( ».طوسی ،ج  ،1بیتا ) 701 -708 :به موجب این آیه ،افراد مؤمن به سرنوشت یکدیگر عالقمند بوده و به
منزله یک پیکر میباشند .پیوند سرنوشتها موجب میشود که تخلف و انحراف یک فرد ،در کل جامعه تأثیر بگذارد؛
چنانکه یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نگردد ،از فرد به جامعه سرایت نموده و سالمت آن را به خطر
میاندازد.
در آیه دیگری هم آمده است:
« وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمََّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران)240 ،

عالمه طباطبایی با استناد به این آیه ،امر به معروف و نهی از منکر را از لوازم و واجبات اجتماع معتصم به حبلاهلل
معرفی میکند و معتقد است که بازخواست و عقاب در تخلف این واجب کفایی ،متوجه تکتک افراد است؛ ولی
پاداش از آن کسی است که به آن پرداخته باشد .وی مینویسد« :مجتمع صالح ،علمی نافع و عملی صالح دارد ،علم و
تمدن خود را با تمام نیرو حفظ میکند و افراد آن مجتمع ،اگر فردی را ببینند که از آن علم تخلف کرد ،او را به سوی
آن علم بر میگردانند و شخص منحرف از طریق خیر و معروف را به حال خود واگذار نمیکنند و نمیگذارند آن
فرد در پرتگاه منکر سقوط نموده ،در مهلکۀ شر و فساد بیافتد ،بلکه هر یک از افراد آن مجتمع به شخص منحرف
برخورد میکنند ،او را از انحراف نهی میکنند( ».طباطبایی ،ج 2311 ،3ش)353 :

همچنین خداوند متعال فرموده است:
«کُنْتُمْ خَیْرَ أُمََّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنََّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (آل عمران )224 ،

این آیه به همۀ مسلمانان خطاب میکند و آنان را بهترین امتی معرفی میکند که در میان انسانها آفریده شدهاند.
روشن است که برتری مسلمانها بر امتهای دیگر به دلیل رواج امر به معروف و نهی از منکر در بین آنها و ایمان
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واقعی به خداست و مسلمانان تا زمانی امت ممتاز محسوب میگردند که دعوت به سوی نیکیها و مبارزه با فساد را
فراموش نکنند .ممکن است این سئوال به ذهن برسد که چرا در آیۀ  240همین سوره ،امر به معروف و نهی از منکر،
وظیفۀ گروه خاصی از مسلمان ها بیان شده؛ اما این آیه ،همۀ مسلمان ها را مخاطب قرار داده است؟ در پاسخ باید
گفت که آیۀ  224به مرحلۀ فردی اشاره دارد که محدودۀ آن دل و زبان است و همۀ مسلمانها در این مرحله موظفاند
که امر به معروف و نهی از منکر کنند ،اما برخورد قانونمند با منکرات که گاهی با اعمال زور و قانون همراه است ،از
شئون حکومت اسالمی و حاکم شرع است (مکارم شیرازی2380 ،ش 74 :و .)10

نهی از منکر و امر به معروف در سنت
امر به معروف و نهی از منکر در سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) از جهات مختلف تبیین شده تا جایی
که درباره وجوب ،اهمیت ،شرایط و آثار فردی و اجتماعی این فریضه مهم دینی هیچگونه ابهامی برای انسان باقی
نمیگذارد .در این زمینه به اختصار به دو مورد اشاره میشود:
از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمودند« :هیچ گروهی نیستند که مرتکب گناهی شوند و در میان ایشان کسی
باشد که بتواند آنها را نهی از منکر کند و نکند ،مگر اینکه به زودی خداوند همه آنها را به عذابی از جانب خود
گرفتار سازد( ».ابو داود2014 ،ق)031 :

در اکمالالدین به نقل از سید فضل اهلل راوندی در نوادر به سند صحیح ،از موسی بن جعفر(ع) از پدرانش ،از امام
علی(ع) روایت شده است:
«پیامبر(ص) نزد اهل صفه میآمد و آنان مهمان آن حضرت بودند .سعد بن اشج برخاست و عرض کرد :خدا و
رسول و هر کسی را که حضور دارد ،به شاهد میگیرم که خواب شب بر من حرام است از بس که شب زندهداری
میکنم .پیامبر(ص) فرمود :در این صورت کاری نکردهای ،چگونه خواهی توانست که امر به معروف و نهی از منکر
کنی ،اگر با مردم نشست و برخاست نداشته باشی ،کنارهگیری از مردم پس از آنکه با آنان حشر و نشر داشتهای کفران
نعمت است .سپس پیامبر(ص) فرمود :قومی که امر به معروف و نهی از منکر نکنند ،قوم بدی هستند! کسانی که آمران
به معروف و ناهیان از منکر را مورد تهمت قرار دهند ،بد مردمانی هستند! بدند کسانی که برای خدای متعال به عدل
قیام نکنند! مردمی که طالق نزدشان بهتر از عهد و پیمان خدایی باشد بدند! کسانی که دنیا را بر دین برگزینند ،بدند!
قومی که حرام و شهوات را حالل شمرند ،بد کسانیاند( ».القمی2311 ،ق)311 :

نهی از منکر و امر به معروف و عقل
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امر به معروف و نهی از منکر از احکام ضروری اسالم است که در نصوص دینی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است،
ولی آیا این حکم را باید به عنوان یک فریضه «تعبدی» تلقی کرد که وجوب ،مراتب و شرایط آن ،به شکل «تأسیسی»
از جانب شرع ارائه شده است و یا باید آن را از «احکام عقلی» دانسته و نصوص دینی را «ارشاد» به حکم عقل به حساب
آورد؟
کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را از جنبه عقلی مورد بررسی قرار دادهاند ،به این مستندات اشاره کردهاند:
الف) قاعده لطف
رایجترین استدالل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر که طی قرنهای متمادی در فقه و کالم سابقه دارد،
استفاده از قاعده لطف است .شیخ طوسی در االقتصاد مینویسد« :به نظر من ،دیدگاه بهتر آن است که امر به معروف
و نهی از منکر ،عقالً واجب است به دلیل قاعدۀ لطف .برای وجوب کافی نیست به استحقاق ثواب و عذاب علم داشته
باشیم؛ زیرا اگر بگوییم علم به استحقاق ثواب و عذاب کفایت میکند و هر دلیلی زیاده بر آن در حکم مستحب است
و واجب نیست ،الزم میآید که امامت واجب نباشد ،پس شایستهتر آن است که امر و نهی به دلیل عقل واجب باشد».
(طوسی ،بیتا)205 :

ب) مقدمه حفظ نظام
امر به معروف و نهی از منکر ،مقدمه برخی از تکالیف عقلی است .از این رو ،به حکم عقل ،الزم و واجب است.
توضیح آنکه یکی از احکامی که عقل آن را درک میکند« ،وجوب حفظ نظام» است .خرد همه انسانها در مییابد
که نظم زندگی بشر ،باید پایدار بوده و الزم است که در برابر عوامل تهدیدکننده حفظ گردد .از همین رو است که
عقل به لزوم تدارک همه اموری که در حفظ نظام نقش دارد ،حکم میکند .به عنوان مثال ،شرع قضاوت را به عنوان
یکی از عوامل حفظ نظام واجب میشمارد؛ زیرا نبود نهادی که به اختالفات و دعاوی رسیدگی کند ،به اختالل نظام
میانجامد و ما وظیفه داریم که از آن جلوگیری کنیم .یکی دیگر از این عوامل ،امر به معروف و نهی از منکر است
که در پایداری زندگی اجتماعی و آسیبناپذیری آن تأثیر جدی دارد .از اینرو ،به عنوان مقدمه یک واجب عقلی،
واجب است.
ج)لزوم جلوگیری از معصیت
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یکی از وجوهی که عقلی بودن امر به معروف و نهی از منکر را به اثبات میرساند ،آن است که عقل همانگونه که
معصیت مولی را قبیح میداند« ،جلوگیری از معصیت» مولی را نیز الزم میداند .امام خمینی که از این طریق ،به وجوب
عقلی قائل شده است ،در توضیح این استدالل میگوید:
«یکی از احکام مستقل عقل آن است که باید از معصیت نسبت به مولی و تخلف از دستورات او جلوگیری کرد .از
نظر عقل ،تفاوتی در شیوههای مختلف جلوگیری از معصیت مانند نهی زبانی یا اقدامات عملی که ممکن است ،وجود
ندارد .البته همه قبول دارند که اگر کاری به طور کلی مبغوض است -چه از مکلفی صادر شود و چه غیر مکلفی به
آن اقدام کند -باید جلوی آن را گرفت .همچنین اگر انسان مکلفی ،اقدام به عمل ناپسند و زشت کند ،باید مانع آن
شد و در هر دو مورد ،یک مالک وجود دارد :وقوع کاری که مورد نفرت و بُغض است .از این رو ،اگر حیوانی
بخواهد چیزی را روی زمین بریزد که به مصلحت نیست و انسان شاهد آن باشد ،وظیفه جلوگیری دارد و بیتفاوتیاش،
قبیح است و حتی چنین فردی قابل مؤاخذه است ،زیرا در برابر وقوع مبغوض  -با هر مرتبهای از اهمیت -اقدامی نکرده
است ،همچنین اگر این شخص ناظر معصیت فرد مکلفی باشد و برای جلوگیری از آن اقدامی نکند ،از نظر عقل
محکوم بوده و به همان مالک قابل مؤاخذه است (موسوی خمینی2318 ،ش.)140 :

د) مصلحت جامعه
هیچ یک از افراد بشر ،زندگی جداگانه از دیگران ندارند .انسان مدنی بالطبع است و همه از عقاید و رفتار یکدیگر،
تأثیر میپذیرند .انحراف یک فرد ،نه تنها خود او را ساقط میکند ،بلکه بر محیط اجتماعی نیز اثر گذاشته و جامعه را
به سوی تباهی میبرد؛ بنابراین عقل فرمان میدهد که همۀ افراد ،با نظارت فراگیر خویش جامعه را حتیاالمکان حفظ
کنند .شرع نیز همین وظیفه را واجب کرده است؛ همانگونه که در بیماریهای جسمی واگیردار ،باید با جلوگیری از
سرایت بیماری ،سالمت جامعه را حفظ کرد ،در مورد امراض روحی و اخالقی نیز این مسئولیت وجود دارد و هر
گونه سهلانگاری در برخورد با آن ،به سقوط جامعه و فراگیر شدن فساد در آن میانجامد (منتظری2022 ،ق .)120 :پایه
و اساس این استدالل بر «مسئولیت انسان در قبال جامعه» قرار گرفته است.
هـ) ضمانت اجرای قانون
از نظر عقل و به حکم عقالی عالم ،دو نکته مسلم است :یکی آنکه بشر در زندگی خود نیازمند قانون است و
زندگی اجتماعی ،بدون قانون سامان نمییابد؛ دیگر آنکه قانون ،نیازمند ضمانت اجراست ،زیرا تدوین قانون و ارائه
آن ،به تنهایی مشکل انسان را حل نمیکند و به دلیل آنکه انسانها طبعاً از محدودیتهای قانونی گریزانند ،قانون اگر
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از پشتوانه اجرایی برخوردار نباشد ،جامعه را به نظم مطلوب نمیرساند .از این رو ،در دانش حقوق «ضمانت اجرا»
یکی از ویژگیهای اساسی قانون تلقی میشود (کاتوزیان2351 ،ش.)713 :

شرایط انجام امر به معروف و نهی از منکر
 .1تهذیب آمر به معروف و ناهی از منکر
کسی که در جامعه متصدی امر به معروف و نهی از منکر میشود ،در درجۀ اول باید خود فردی مهذب ،وارسته،
متخلق به اخالق واالی اسالمی ،عالم و عامل باشد و این موضوع ،به عنوان یک اصل در فرهنگ اسالم وجود دارد.
حضرت علی(ع) میفرماید« :اگر بلندی همت تو بر اصالح عیوب مردم قرار گرفت؛ نخست ،اصالح را از خود
شروع کن؛ زیرا اینکه خودت فاسد باشی و در اصالح دیگران بکوشی ،بزرگترین عیب است( ».تمیمی آمدی،
2335ش)158 :

صاحب جواهر در این راستا معتقد است« :از بزرگترین شاخههای امر به معروف و نهی از منکر و از عالیترین و
استوارترین و محکمترین مراتب امر به معروف و نهی از منکر از نظر تاثیر ،به خصوص نسبت به روسای دین آن است
که لباس نیکی ها را بپوشند و لباس منکرات را از تن جدا نمایند .خود را به اخالق عالی اسالمی تکمیل کنند و از
اخالق زشت پاک سازند .آنگاه اگر این عمل نیک را با مواعظ و اندرزهای خوب تشویق کنندۀ هشدار دهنده تکمیل
نمایند ،عالیترین درجۀ امر به معروف و نهی از منکر را انجام دادهاند ( ».نجفی2040 ،ق)381 :

امام خمینی نیز در این مورد بیانی دارد که قابل تعمق است .ایشان میگویند« :سزاوار است که آمر به معروف به
معروف و ناهی از منکر در امر و نهی و مراتب انکارش مانند پزشک معالج ،مهربان و چون پدر ،با شفقت باشد که
مراعات مصلحت مرتکب را بنماید .انکارش لطف و رحمت برای او خصوصاً ،و برای امت عموماً باشد .قصدش را
فقط برای خداوند متعال و رضایت او قرار دهد و این کارش را از آلودگیهای هوای نفسانی و اظهار بزرگی خالص
نماید .نفس خویش را منزه نداند و برای آن ،بزرگی یا برتری بر مرتکب نبیند؛ زیرا چه بسا برای شخص مرتکب گناه
صفات خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خداوند میباشد و خداوند متعال او را به علت این صفات دوست بدارد،
اگر چه کار گناه او مورد بغض خداوند است و چه بسا آمر و ناهی عکس او باشد ،اگرچه بر خودش پوشیده است».
(موسوی خمینی ،بیتا)101 :
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با مطالعه تشکیالت امر به معروف و نهی از منکر در تمدن اسالمی در مییابیم که در این تمدن ،به این نکته توجه
خاصی میشد و در انتخاب افراد آمر و ناهی دقت فراوان به عمل میآمد و به گفته شهید مطهری ،در انتخاب این گونه
افراد رعایت تقوا ،ورع ،علم و امانت میشد و مردم احترام دینی برای آنان قائل بودهاند.
همچنین در خصوص شرط نخست ،برخى فقها با تمسک به اطالق آیات و روایات و نیز تأکید موجود در این ادله
گفتهاند که شناخت معروف و منکر ،واجب است و کسى که بر اثر عدم آگاهى از معروف و منکر نمىتواند امر به
معروف و نهى از منکر کند ،گناهکار است .این گروه از فقها اصطالحاً شناخت معروف و منکر را شرط واجب
دانستهاند (مانند شرط طهارت براى نماز) .البته بیشتر فقها آن را شرط وجوب دانسته و کسب آن را واجب نمىدانند
(مانند شرط استطاعت براى حج) (نجفی2040 ،ق .) 311 :بنا به نظر اخیر ،تنها عالِم به معروف و منکر وظیفه امر و نهى را
بر عهده دارد.
 .2احتمال تأثیر
یکی دیگر از شرایطی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر اهمیت بسزایی دارد ،احتمال تأثیر است .ادلهای که
برای اثبات این شرط ،به آنها استدالل شده است ،عبارتند از:
الف) اجماع
نخستین دلیلی که صاحب جواهر برای اثبات شرط تاثیر اقامه کرده است ،اجماع است .وی در توضیح سخن شرایع،
شرط دوم را جواز تأثیر قرار داده و فرموده است« :اگر انسان گمان قوی یا علم به عدم تاثیر داشته باشد ،امر به معروف
و نهی از منکر واجب نیست ،می نویسد :در مورد دوم (علم به عدم تاثیر) هیچ مخالفی را سراغ ندارم ،بلکه از کتاب
منتهی استفاده میشود که بر این مطلب ،اجماع هست( ».همان)315 ،

ادعای اجماع از نظر صغری و کبری مورد اشکال است که خود صاحب جواهر در مقام اشکال بر اجماع در این
مسأله معتقد است« :بر این اجماع اشکال میشود به اینکه مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر (قلبی) مشروط به
تأثیر نیست ،بلکه به گونه مطلق واجب است».
ب) سنت
دومین دلیل بر شرطیت احتمال تأثیر ،روایات است .از جمله ادله در کتاب جواهر ،خبر مسعده بن صدقه است .وی
بیان میدارد « :از امام صادق(ع) شنیدم ،در حالی که از ایشان دربارۀ این حدیث نقل شده از پیامبر(ص) که «با ارزش-
ترین جهاد  ،سخن حقی است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود» پرسیده شد که معنای آن چیست؟ آن حضرت فرمود:
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معنای آن ،امر به شخص ستمگر پس از آشنایی با معروف است ،در حالی که آن ستمگر از او بپذیرد و در غیر این
صورت ،گفتن سخن حق ،ارزشمندترین جهاد نخواهد بود( ».حر عاملی ،ج2020 ،21ق)211 :

داللت این روایت بر شرط تأثیر ،روشن است .افزون بر ذیل روایت ،صدر روایت نیز بر این مدعا داللت دارد؛ زیرا
امام(ع) میفرماید« :امر به معروف و نهی از منکر ،تنها بر افرادی که سخن آنان مطاع است ،واجب است».
دلیل دومی که میتواند شرط تأثیر را اثبات کند و در جواهر آمده ،خبر یحیی بن طویل است .در این روایت ،امام
صادق(ع) فرمود« :همانا امر به معروف و نهی از منکر مومنی که تحت تأثیر قرار میگیرد و یا نادانی که یاد میگیرد،
واجب است .اما بر (سلطان) صاحب شمشیر و قدرت ،امر و نهی واجب نیست».
بر این روایت ایراداتی وارد شده است:
اوالً یحیی بن طویل مجهول است و توثیق خاص ندارد .بسیاری از صاحبنظران اسم او را آوردهاند ،بی آنکه او را
توثیق کنند مانند اردبیلی (اردبیلی2043 ،ق )112 :و مامقانی (مامقانی2015 ،ق .)100 :ثانیاً روایات بسیاری وجود دارند بر
اینکه ارزشمندترین نوع جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر در برابر سلطان ستمگر است (طبرسی ،بیتا.)013 :

 .3عدم مفسده و ضرر
شیخ مفید در کتاب المقنعه ،مباحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده و دربارۀ شرط عدم مفسده فرموده
است« :اگر از انکار منکر ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد ،در حال و یا آینده ،به انکار قلبی و زبانی
بسنده میکند و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد ،به انکار قلبی بسنده میشود( ».مفید2020 ،ق )841 :شیخ طوسی
نیز در نهایه دربارۀ شرط ترس از ضرر مینویسد« :اگر برای امر به معروف و نهی از منکر با دست متمکن نباشد ،به
علت ضرری که بر او وارد میشود ،به امر و نهی قلبی بسنده میشود( ».طوسی2351 ،ش)341 :

ابن ادریس روشنتر از دیگران ،هر دو شرط را مطرح کرده و گفته است« :شرط سوم؛ گمان تأثیر نهی از منکر باشد.
شرط چهارم؛ ترس جانی نباشد .شرط پنجم؛ ترس مالی نباشد و شرط ششم؛ در امر و نهی مفسده نباشد».
برای تقریر و تبیین بهتر مفهوم شرط سوم و دایرۀ آن باید به نکاتی توجه کرد:
الف) برخی از فقها ،عنوان شرط سوم را عدم مفسده ذکر کردهاند؛ مانند مولف جواهر الکالم (نجفی2040 ،ق )352 :و
برخی دیگر عنوان آن را ضرر نداشتن دانستهاند؛ مانند شیخ طوسی در نهایه االحکام (حلی ،بیتا .)341 :با دقت در
سخنان گروه اول ،معلوم میشود که مقصود آنان از مفسده ،همان ضرر است.
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ب) ضرر در اینجا در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اوالً شامل ضرر جانی ،مالی و عرضی میشود و ثانیاً
ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مومنان.
ج) ضرر دایر مدار علم نیست ،بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقالیی نیز موضوع ضرر محقق میشود.
د) مشقت و ضرر بسیار نیز ملحق به ضرر است.
عدم سقوط امر به معروف و نهی از منکر با وجود مفسده و ضرر
سخنانی از امام علی(ع) در نهجالبالغه داللت دارد که امر به معروف و نهی از منکر ،با وجود مشقت و ضرر ساقط
نمیشود .افزون بر این روایات ،سیره عملی ائمه اطهار(ع) و برخی یاران ایشان مانند ابوذر ،میثم تمار و حجر بن عدی
گواه این مدعا است .از جمله این روایات ،روایاتی هستند که بیان سخن عدل را در پیشگاه سلطان ستمگر ،از افضل
عبادات به شمار آوردهاند؛ مثالً در نهجالبالغه آمده است« :همانا امر به معروف و نهی از منکر ،موجب نزدیک شدن
مرگ و کم شدن رزق نمیشود و بهتر از امر به معروف و نهی از منکر ،سخن عدلی است نزد سلطان ستمگر( ».حر
عاملی ،ج 2020 ،21ق)230 :

دو بخش از این حدیث ،بر مدعا داللت دارد:
الف) امر و نهی ،با احتمال خطر جانی و مالی ترک نمیشود.
ب) جمله آخر داللت دارد بر اینکه هر چند سخن عدل نزد سلطان ستمگر در بیشتر مواقع ،همراه با ضرر و خطر
است ،اما همچنان افضل انواع امر و نهی به شمار میآید.
روایات بسیاری داللت دارد بر اینکه شخص مسلمان باید در برابر مشکالت و دشواریهایی که در پی اجرای
دستورهای الهی پیش میآید ،شکیبا باشد؛ زیرا بهشت با تحمل مشکالت و ناگواریها همراه است .به عنوان نمونه،
در نهجالبالغه آمده است« :همانا بهشت به ناراحتیها و جهنم به شهوات پیچیده شده است و بدانید که هیچ طاعت
الهی حاصل نمیشود ،مگر در ناراحتی و هیچ گناهی انجام نمیگیرد ،مگر همراه با غرایز حیوانی .رحمت خدا بر
کسی باد که از شهوات دوری کند و ریشه خواستههای نفسانی را بکند( ».نهجالبالغه ،خ )251

همچنین درباره امر به معروف و نهی از منکر از امام علی(ع) چنین نقل شده است« :برابر دشواریها و رنجهایی که
به سبب انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر متوجه میشوی ،استقامت کن( ».فیض کاشانی2387 ،ش ،ذیل آیۀ 25
سورۀ لقمان)
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مدلول این دسته از روایات ،وجوب امر به معروف و نهی از منکر است؛ حتی اگر با ضرر و مشقت همراه باشد .بر
این اساس است که قیام امام حسین(ع) قابل توجیه است و میتوان کامالً مبنای شرعی برای آن در نظر گرفت .در این
باره است که فقها بیان داشتهاند امام حسین(ع) با اینکه میدانست با امر به معروف و نهی از منکر ،به خود و بستگانش
ضرر و آسیب جدی وارد میشود ،اقدام به این کار کرد.
امام خمینی در این زمینه معتقد است« :اگر معروف و منکر از اموری باشد که در نظر شارع اهمیت بسیار دارد؛ مانند
حفظ جان یا ناموس گروهی از مسلمانان یا جلوگیری از محو آثار و براهین اسالم که سبب گمراهی مسلمانان است یا
نابود کردن برخی از شعایر اسالم ،مانند خانه خدا ،به گونهای که آثار و مکان آن محو شود؛ در این موارد باید مالحظه
اهم و مهم شود و ضرر جانی یا مالی ،سبب سقوط امر و نهی نمیشود .بنابراین اگر احیا و برپایی براهین اسالم ،برای
رفع گمراهی ،نیازمند بذل جان و یا جانها باشد ،ظاهراً واجب است .پس تحمل ضرر یا حرج و کمتر از آنها به طریق
اولی واجب است( ».موسوی خمینی ،بیتا)030 :

همچنین در بیان دیگری از ایشان آمده است« :اگر در اسالم ،بدعتی صورت گیرد و سکوت علما و پیشوایان مذهب،
سبب هتک اسالم و ضعف اعتقادات مسلمانان شود ،بر ایشان واجب است انکار بدعت به هر شکل ممکن؛ اعم از
اینکه در نابودی بدعت مؤثر باشد یا نباشد .همچنین اگر سکوت آنان در انکار منکرات ،سبب بدعت باشد ،انکار به
هر شکل ممکن واجب است و مالحظه ضرر و حرج نمیشود .دلیل این مسأله نیز واضح است( ».همان)
آنچه در این فتوا جالب توجه است ،این است که حتی اگر انکار منکرات به دست عالمان دینی در ریشهکن کردن
منکرات مؤثر نباشد ،باز هم موظف به اعتراض کردن هستند .استاد مطهری در این زمینه معتقد است« :وجوب امر
به معروف و نهی از منکر را تا زمانی که ضرری بر آن مترتب نیست ،همه قبول دارند .اما وقتی پای ضرر به میان آید،
بعضی میگویند مرز آن اصل تا همینجا هست؛ یعنی وجوب تا جایی است که خطری در کار نباشد و ضرری به آبرو
و جان و حتی به مال شخص آمر و ناهی وارد نیاید .اینها ارزش این اصل را پایین آوردهاند .اما بعضی میگویند ارزش
امر به معروف و نهی از منکر باالتر از اینهاست؛ اگر موضوع معروف و منکر مسأله ساده و کوچکی باشد ،با احتمال
ضرر ،وجوب آن منتفی خواهد بود؛ ولی اگر در موردی مثالً قرآن ،عدالت ،وحدت اسالمی به خطر بیفتد ،دیگر
نمیتوان گفت امر به معروف و نهی از منکر نمیکنم؛ زیرا اگر حرفی بزنم ،جان و آبرویم در خطر است و یا اجتماع
نمیپسندد( ».مطهری2311 ،ش)115 :

دیدگاه اهل سنت
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اهل سنت همانند اکثر فرق اسالم ،امر به معروف و نهی از منکر را واجب میدانند .آنها این وجوب را سمعی و نقلی
و نوع آن را کفایی محسوب میدانند (معتق2041 ،ق .)122 :امام الحرمین جوینی ،امر به معروف و نهی از منکر را
باالجماع و فی الجمله واجب دانسته و نوع وجوب را کفایی و نقلی اعالم میدانست .وی این فریضه را تا جایی جایز
میداند که به زدن ،کشتن و شمشیر کشیدن نینجامد و جواز این گونه امور را تنها در دست امام و سلطان میداند
(جوینی2174 ،م.)321- 322 :

باقالنی در التمهید به طرح مسأله خلع و عزل امام پرداخته و با طرح این پرسش که چه چیزی موجب خلع امام میشود
معتقد است عدهای گفتهاند امام با ترک اقامه نماز و دعوت به آن ،فسق و ظلم و غصب اموال و تضییع حقوق و تعطیل
حدود خلع میشود .اما نظر اهل حدیث عدم خلع امام در این مسائل و عدم جواز خروج بر وی است .بنابراین وی تنها
وجوب وعظ و ترساندن او و ترک طاعت وی در دستوراتی که مستلزم معصیت است را ثابت میداند (باقالنی2105 ،م:
.)281

امام محمد غزالی ،ابتدا به آیاتی از قرآن و روایاتی از رسول اکرم(ص) درباره وجوب آن میپردازد و تأثیرگذاری
و عدم ایجاد مفسده را از شروط آن برمیشمارد .وی مراحل را از قلب تا زبان شمارده و بیش از این را جایز نمیداند
(غزالی2010 ،ق .)17 :وی که یکی از مقلدین امام شافعی است ،امر به معروف و نهی از منکر را در کتاب احیاء علومالدین
از دیدگاه امام شافعی به طور مفصل بیان کرده است .او دالیل امر به معروف و نهی از منکر را اجماع مجتهدین ،عقل،
قرآن و حدیث ذکر کرده است.
سیفالدین آمدی ،دیدگاه اهل سنت را وجوب شرعی و کفایی دانسته و هفت شرط را در وجوب آن داخل دانسته
است؛ شروطی همچون تکلیف ،علم به معروف و منکر ،واجب بودن معروف و منکر ،اجماع در وجوب ،احتمال تأثیر
و عدم تجسس .وی شرط عالم و فقیه و عادل بودن آمر و ناهی را نمیپذیرد.
سعدالدین تفتازانی ،کتاب و سنت و اجماع را دلیل بر وجوب گرفته و وجوب را متوقف بر حضور امام نمیداند
(تفتازانی2011 ،ق .)253-251 :وی با استناد به اطاعت سلف از حاکمان فاسق و جائر ،خروج بر امام فاسق و جائر را جایز
ندانسته است و مینویسد که شافعی عزل حاکم فاسق را جایز شمرده است ،اما فقهای شافعی عزل را تنها منحصر به
قاضی دانستهاند (همان)104 ،
آیات قرآن درباره این دو فریضۀ بزرگ بسیارند ،ولی با تدبر در آنها چنین مستفاد میشود که شارع مقدس در تشریع
و بیان این دو فریضه بزرگ ،مسیر خاصی را پیموده است.
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الف) گاهی اشاره و تشویق به آن کرده است مانند آیه  25در سوره لقمان که میفرماید:
«یا بُنَیََّ أَقِمِ الصََّالةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنََّ ذلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ»
حضرت لقمان(ع) در وصیت خود به پسرش میگوید« :پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و
در برابر مصائبی که به تو میرسد استقامت کن که این کاری مهم و اساسی است ».از این آیه استفاده میشود که
اسالم ،مسلمانان را به امر به معروف و نهی از منکر ترغیب و تشویق نموده است و این دو فریضه دارای ارزش و جایگاه
خاصی هستند.
ب) در بعضی از آیات خداوند این دو فریضه را بر واجدین شرایط الزام نموده است .در سوره آل عمران آیه 240
آمده است:
«وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمََّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛
باید جمعی در میان شما دعوت به کار نیک و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنها از رستگارانند».
این آیه از دو جهت داللت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارد؛ یکی ،کلمه «ولتکن» که لفظ امر است و
دیگری ،انحصار رستگاری در این عمل میباشد.
ج) احادیث حضرت رسول(ص) و امامان معصوم(ع) در رابطه با وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز بسیارند که
در اینجا به چند نمونه از آن اشاره میکنیم:
پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهید و اگر چنین نکنید ،خداوند ستمکاران و یا
اشرار را بر شما مسلط میکند و دعای نیکوکاران شما مستجاب نمیشود ».امام شافعی و مجتهدین فی المذهب او مانند
نوری ،رافعی و مجتهدین فیالمسئله او مانند غزالی و غیره برای فرض کفایه بودن امر به معروف و نهی از منکر به این
حدیث استدالل کردهاند.
امام علی(ع) فرمودند« :الَ تَتْرُکُوا االْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلَّى عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَالَ یُسْتَجَابُ
لَکُمْ» این حدیث و کالم از نظر مفهوم و محتوا با حدیث حضرت پیامبر(ص) فرقی ندارد؛ یعنی امر به معروف و نهی
از منکر را ترک نکنید که در صورت ترک ،اشرار بر شما مسلط میشوند .سپس هر چه دعا کنید ،مستجاب نمیگردد
(جرجانی2354 ،ش.)048 -045 :
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شیخ محمد عبده ،اندیشمند متأخر ،امر به معروف و نهی از منکر را «حفاظ جامعه و نگهدارندۀ وحدت» شمرده است.
وی امت اسالمی را تنها در صورت وجود یک حکومت عادالنه ،قادر به ایفای مطلوب این وظیفه دانسته است (عبده،
2158م.)10 :

بعضی از فقها اهل سنت به آیه «لَا تُلْقُوا بِایدیکمْ اِلَی التَّهْلکهِ» استدالل نموده و گفتهاند که اگر در امر به معروف
و نهی از منکر شخص متوجه ضرر شد ،در اینجا وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود .ابن حنبل بیان
میدارد که ترس از به خطر افتادن امنیت خود ،تکلیف انجام دادن این وظیفه را به جز در دل ساقط میکند .بنابراین
اگر خطر مرگ برای آدمی وجود دارد و اگر آدمی از فرد مست خطرناکی میترسد یا اگر تصمیم نسبت به خطاکاری
است که به دلیلی از او میترسد ،نباید به این کار اقدام کند .بدین منوال به خصوص تکلیفی برای اقدام بر ضد گناهکار
مسلح وجود ندارد .البته شخص باید آماده باشد در راه انجام دادن این وظیفه نامالیماتی -مانند توهین -را تحمل کند
(کوک ،ج 2312 ،2ش.)258 :

مایکل کوک بیان میدارد که یک منبع حنفی نقل میکند ابوحنیفه معتقد بود که نهی از منکر با زبان و شمشیر
واجب است .او همچنین در تأیید کسی که در راه سرزنش سلطان ستمگر شهادت را به جان میخرد ،دو حدیث نبوی
نقل میکند( همان .)011 ،ابولیث از بزرگان فقه حنفی بیان میدارد که اگر این وظیفه احتمال تأثیر دارد ،این کار واجب
است .اگر احتمال تأ ثیر ندارد و ناهی از منکر ممکن است مورد سب و شتم قرار گیرد ،بهتر است از آن دوری کند.
اگر احتمال کتک خوردن او باشد ،منوط بر این است که آیا تحملش را دارد یا خیر .اگر قدرت تحمل آن را ندارد،
بهتر است از آن چشم بپوشد ،اما اگر میتواند ،اقدام به آن ضرری ندارد ،در حقیقت این کار او را هم پایۀ کسی قرار
میدهد که به جهاد میرود (همان .)743 ،مالکیه نیز نظری همانند ابن حنبل و ابولیث دارند و میگویند این وظیفه در
شرایط وجود ضرر ساقط میشود (همان)784-751 ،

امام غزالى در احیاءالعلوم بر این عقیده است که از چهار مرحله امر به معروف و نهى از منکر ،فقط دو مرحله نخست
آن -تبیین علمى و موعظه -در برابر حکام و سالطین جایز است ،ولى مرحله اقدام خشونتآمیز و قیام با سیف ،به طور
کلى حرام است .زیرا به بروز مفاسد بیشترى مىانجامد و مرحله قبل از آن -سخن درشت گفتن و تندى کردن -نیز
در صورتى که به گرفتار کردن دیگران نیانجامد ،مانعى ندارد و حتى اگر آمر به معروف بدین وسیله خود را در معرض
گرفتارى قرار داده و از بذل جان هم استقبال کند« ،پسندیده» است (غزالی2371 ،ش)013 :

دیدگاه برخی از فقها دربارة چگونگی مراتب امر به معروف و نهی از منکر
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دیدگاه امامیه
در میان مفسران و فقیهان ،مشهور است که این دو فریضه دارای سه مرتبه اصلی است؛ همانطور که در کتاب شرایع
االسالم آمده است« :مراتب االنکار ثالث :بالقلب  ،بالسان و بالید( ».محقق حلی2043 ،ق )303 :غرض بزرگانی مانند
محقق حلی که مباحث را با عنوان انکار بیان کردهاند ،اختصاص این مباحث به نهی از منکر نیست؛ بلکه این هم در
امر و هم در نهی جاری است .شاید این بزرگان به دلیل تبعیت از برخی روایات که محدودۀ بحث را نهی از منکر قرار
دادهاند ،چنین عنوانی به بحث دادهاند و شاید بتوان گفت که انکار منکر شامل امر به معروف نیز میشود ،زیرا ترک
واجب ،گناه است و در حقیقت ،امر به معروف اعتراضی است بر ترک واجب که منکر است.
دیدگاه شیخ طوسی
امر به معروف و نهی از منکر در دیدگاه شیخ طوسی دارای سه مرتبۀ قلبی ،زبانی و دستی است .مرحلۀ قلبی این است
که خود فرد به معروف ،عمل کند و از منکر پرهیز نماید؛ به گونهای که دیگران به او تأسی کنند .مرحله زبان آن است
که مردم را به معروف دعوت کند و آنها را به پاداش کار خوب وعده دهد و از عذاب کار ناشایست ،بترساند .امر به
معروف دستی نیز به این است که این فریضه با تأدیب ،جلوگیری و کشتن و مجروح کردن انجام شود؛ البته این نوع
از زدن ،واجب نیست مگر با اذن سلطان وقت که برای ریاست منصوب شده است .شیخ طوسی همچنین مراتب نهی
از منکر را همانند مراتب سهگانه امر به معروف بیان میکند (طوسی2351 ،ش.)321 :

دیدگاه شهید اول
شهید ال بر آن است که ناهی از منکر باید به تدریج از منکر جلوگیری نماید .ابتدا با اظهار کراهت و اعراض شروع
کند ،سپس با سخن مالیم و اگر سخن نرم و مالیم کارساز نشد ،با سخن درشت؛ و اگر آن نیز تاثیری نداشت ،با زدن
باید از منکر جلوگیری کند .وی در توضیح این نظر برای هر یک از مراتب سهگانه ،مراتبی را بیان میکند .بر این
اساس ،آمر و ناهی باید از آسانترین راه شروع کنند و در صورت مفید نبودن مراحل آسانتر ،به تدریج به سراغ
مراحل سختتر برود .سپس شهید اول دربارۀ مجروح کردن و کشتن ،بدون بیان نظر خود ،دو قول را نقل میکند و
در پایان میگوید که در هر حال ،انکار قلبی واجب است (جبعی العاملی2024 ،ق 021 :ـ )025

دیدگاه امام خمینی
امام خمینی برای امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله را بیان میکند و معتقد است« :مادامیکه امکان نهی از منکر
با مرتبه پائین ممکن است ،جایز نیست به مرتبۀ بعدی برود؛ این مراتب عبارتند از :مرتبه نخست ،اظهار کردن انزجار
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قلبی از منکر با بستن چشم ،در هم کشیدن چهره ،برگرداندن صورت ،دور شدن  ،ترک دوستی و ...مرتبۀ دوم ،امر و
نهی زبانی است .در امر به معروف و نهی از منکر عرفاً باید مفهوم امر و نهی فهمیده شود واال وجوب امر و نهی برداشته
نمیشود؛ در عین حال میگویند اگر احتمال بدهد با موعظه و ارشاد و سخن مالیم ،مطلوب حاصل میشود ،واجب
است به همین شکل عمل نماید .مرتبه سوم ،انکار با دست به معنای اعمال قدرت میباشد .این مرتبه ،آخرین مرحله
است .در صورتی که آمر یا ناهی علم و اطمینان پیدا کرد که از طریق انجام دو مرتبۀ اول نمیتواند منکر را برطرف
نماید ،باید به سراغ مرتبۀ سوم برود ».البته ایشان کشتن ،مجروح و حتی زدن را به اجازه گرفتن از فقیه جامعالشرایط
منوط میداند و این در جایی است که منکر از مواردی نباشد که خدای متعال به هیچ وجه ،به آن راضی نیست (موسوی
خمینی2387 ،ش.)017 :

مراتب انجام امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه اهل سنت
فقهای حنفی
ابولیث که از علمای حنفی مذهب میباشد ،در کتاب تنبیه الغافلین ،قول معروف تقسیم سهگانه را نقل میکند که
انجام دادن با دست برای امرا ،با زبان برای علما و با دل برای عامه است .وی بر اساس نوع امر به معروف و نهی از
منکر ،به ترتیب بین آمران قائل است .اما سایر علمای حنفیه معتقدند که هرکسی که میتواند سنگری را اصالح کند،
باید به آن اقدام کند.
فقهای مالکی
ابن عطیه که از علما و فقها مذهب مالکی است ،میگوید مردم در نهی از منکر ،مراتب متفاوتی دارند :وظیفۀ علما
آن است که حاکمان را راهنمایی کنند و آنان را به شاهراه علم سوق دهند؛ تکلیف حاکمان این است که با نیرو و
قدرت خود بدیها را تغییر دهند و تکلیف بقیه این است که پس از اعتراض لفظی ،مطالب را به آگاهی مقامات را
برسانند .او میافزاید که این امر به شرارت مستمر مربوط است ،اما اگر مومنی عادی ،جرمی پیشبینی نشده ببیند ،باید
تا حدی که میتواند خود اقدام کند .این موضوع در هر صورت ،برای اقدام از جانب مومنان عادی مستلزم محدودیت
خاصی است .او در بخش دیگری ،از این سخن فراتر میرود و میگوید علما باید این وظیفه را انجام دهند ،درصورتی
که بقیه مردم از آنها پیروی کنند؛ زیرا انجام این کار به دانش وسیعی نیاز دارد.
فقهای شافعی
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غزالی که از علمای شافعی مذهب است ،در کتاب احیاءالعلوم دین میگوید :امر به معروف و نهی از منکر هشت
درجه دارد ،این درجات عبارتند از:
 )2جستجو برای دانستن منکری است که در حال انجام شدن است.
 )1آگاه کردن گناهکار است .مثالً کسی از مردم روستا در مسجد نماز میخواند و رکوع و سجود را تمام نمیکند
و شما میدانید که این از نادانی اوست؛ زیرا اگر نمیخواست نماز را درست بگذارد ،اصالً نماز نمیخواند .پس باید
این کمبودها را با لطف و نه با عنف ،به او یادآوری کرد.
 )3بازداشتن به وعظ و نصیحت و ترساندن از خداست .این درجه دربارۀ کسی است که منکری مرتکب میشود و
در عین آن که میداند آن امر منکر است یا پس از آنکه از منکر بودن آگاه باشد ،باز هم بر انجام آن اصرار میورزد.
 )0سختی و درشتی در سخن که این درجه زمانی رواست که لطف و محبت ،موثر واقع نشود و گناهکار به استهزا
گوینده بپردازد.
 )7تغییر با دست که عبارت است از شکستن آالت لهو و ریختن خمر و اعمال فشار برای بیرون آوردن کسی از
جایی .چنین رفتاری برای همه منکرات روا نیست .عالوه بر این ،اگر میتوان گناهکار را وادار کرد که خود اقدام
کند ،الزم نیست ما به این شیوه اقدام کنیم و نباید از حد نیاز فراتر رویم.
 )1تهدید به خشونت :در صورت امکان باید شخصی را به امری تهدید کند که انجام آن ممکن باشد و نباید او را به
امری تهدید کنیم که روا نیست.
 )5کتک زدن :این امر به وقت نیاز و به قدر حاجت ،برای مردم جایز است .در اینجا اصل حداقلی تدریج را باید در
نظر گرفت.
 )8فراهم آوردن یاران مسلح ،در صورتی که انسان خود نتواند از عهدۀ آن برآید .دربارۀ اذن امام در این درجه،
اختالف نظر وجود دارد :عدهای میگویند که آحاد مردم نمیتوانند به این کار اقدام کنند؛ زیرا سبب آشوب میشود.
گروهی صحیحتر میدانند که اذن امام الزم نیست؛ زیرا مردم در درجات پایینتر به انجام آن مجاز میباشند (غزالی،
2371ش)111-171 :

سخن غزالی در حقیقت ،توضیح همان مراحل سهگانه (دل ،زبان و دست) است؛ زیرا همانطور که اشاره کردیم،
هر یک از مراحل سه گانه دارای مراتبی است که غزالی مراتب را توسعه داده است.
فقهای حنبلی
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ابن حنبل میگوید که از طریق حدیث سه مرحلهای نبوی میتوانیم دریابیم که این وظیفه چگونه باید انجام شود.
انجام دادن آن ممکن است با دست ،زبان و دل باشد که این آخری ،کمترین مقدار ایمان است .انجام دادن آن در دل
ممکن است کاری کمتر از حد مطلوب باشد و ابن حنبل آن را یک تسهیل میداند .وی امید دارد چنین عملی ،مورد
قبول واقع شود؛ اما در صورت فقدان بعضی موانع ،راههای دیگر بهتر به نظر میرسد .در این مطلب ،هیچ چیزی نیست
که نشان دهد عمل در دل چیزی بیش از یک عمل نامحسوس ذهنی است یا با دل را فقط میتوان در دل انجام داد ،به
گونهای که اصطالح امر و نهی حکایت دارد .روشی که به حساب نیامده انجام دادن آن با زبان است .آخرین روش با
دست است که طیف وسیعی از اعمال را در بر می گیرد.
از مقایسۀ آراء معلوم میشود که در اصل وجود مراتب سهگانه ،همۀ فقهای اسالم اعم از شیعه و سنی موافقند و
همچنین این دیدگاه اتفاقی است که انکار به دل ،کمترین انتظاری است که از هر فرد مسلمان در برابر منکر بایسته
است .نکتۀ اساسی ،تفاوت آن چیزی است که حنفیها و مالکیها در چگونگی انجام این مراتب معتقدند .طبق نظر
آنها انجام با قدرت ،مخصوص حاکمان است و مرتبۀ زبان ،مخصوص عالمان دین است و وظیفۀ عموم ،همان انجام
مرتبۀ قلبی است.
نتیجهگیری
نگارنده بعد از بررسی ماهیت و مبانی فقهی و نظری قاعده الضرر و امر به معروف و نهی از منکر از دید فقه مذاهب
خمسه و تطبیق این دو موضوع با هم به نتایجی در این زمینه دست یافته است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
 .2قاعدۀ الضرر در اصل و مبنای خود مورد اتفاق فقه مذاهب خمسه است .از مجموع دیدگاههای اهل
سنت و گروهی از فقهای اهل تشیع بر میآید که این قاعده ،به معنای نفی احکام ضرری در مرحله تشریع
است و مبتنی بر نفی ضرر عمومی و نوعی میباشد.
 .1در بحث امر به معروف و نهی از منکر ،فقهای اسالم آن را واجب کفایی دانسته و ادای آن را در مراحل
قلب و زبان بر عهدۀ مردم میدانند و مراتب باالتر را از وظایف حاکم اسالمی برمیشمارند که ادای آن نیز
تابع شرایطی است که مهمترین آن ،شرط ایمنی از ضرر و نبود مفسده است که در این مورد ،بین فقهای
اسالم ،اعم از شیعه و سنی اختالفنظر وجود دارد .بیشترین دلیل را بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی
از منکر ،در صورت امنیت از ضرر و احتمال تأثیر ،صاحب جواهر اقامه کرده است که مورد نقد و بررسی
قرار گرفت و در نتیجه قول به اشتراط رد شد.
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 .3اگر ما سند و داللت روایات دال بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را قبول کنیم ،ضرر و
مفسده متوجه آمر و ناهی ،باید نسبت به منافع و آثار امر به معروف و نهی از منکر مالحظه شود؛ زیرا چه بسا
آثار و فواید آن به مراتب ،بیشتر از ضرر ناشی از آن باشد .در این موارد نمیتوان گفت که امر به معروف و
نهی از منکر ضرری است و واجب نیست .زیرا مورد بحث ،مصداق باب تزاحم است که وظیفه اخذ به مالک
اقوا است و بی شک مالک وجوب امر به معروف و نهی از منکر که آثار اجتماعی دارد ،از ضرر فردی اقوا
است.
 .0گذشته از همۀ آنچه که گفته شد ،شرط تأثیر و نبود مفسده و ضرر ،هنگامی شرط اساسی هستند که امر
به معروف و نهی از منکر در حوزۀ فرد یا افراد باشد ،ولی اگر بقا و حیات کیان اسالم و جامعۀ اسالمی بستگی
به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد ،دیگر وجوب این فریضه ،متوقف بر هیچ شرطی نیست و همه
چیز در راه حفظ نظام و اسالم باید فدا شود که مصداق بارز آن قیام امام حسین(ع) است که البته در مورد
آن نیز میان فقهای امامیه و اهل سنت اختالفنظر وجود دارد ،اما در مبنا هر دو به قاعدۀ الضرر استناد کردهاند
به طوری که فقهای اهل سنت مجوز قیام را به سبب احتمال وجود ضرر ندادهاند؛ اما امامیه ضرر را نوعی و
عمومی دانسته و به استناد آن قیام را تجویز کردهاند.
منابع
 .2قرآن کریم
منابع فارسی:
 .1بسیج ،احمدرضا ،امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی ،فصلنامه معرفت ،شماره  ،272تیر
.2381
 .3تمیمی آمدی ،عبدالواحد ،غررالحکم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی(ع)) ،ترجمه محمدعلی
انصاری ،تهران ،قمی2335 ،ش.
 .0حسینی دشتی ،سیدمصطفی ،معارف و معاریف ،ج ،1تهران ،آرایه2351 ،ش.
 .7طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  3و 0و  ، 8ترجمه محمدرضا صالحی ،بیجا،
بنیاد علمی و فرهنگی عالمه طباطبایی2311 ،ش.
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 .8کوک ،مایکل ،امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسالمی ،ج  2و ،1ترجمه احمد نمایی ،مشهد،
بنیاد پژوهشهای اسالمی2312 ،ش.
 .1محقق داماد ،سید مصطفی ،قواعد فقه ،ج  ،2تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی 2387 ،ش.
 .24مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج  ،3تهران ،دارالکتاب االسالمیه2380 ،ش.
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 .21مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ج  ،25تهران ،صدرا2311 ،ش.
منابع عربی
 .23ابوداود ،سلیمان بن االشعث االزدی ،سنن ابوداود ،ج  ،1بیروت ،دار االرقم2014 ،ق.
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 .28جبعی العاملی ،زینالدین ،الروضه البهیۀ فی شرح اللمعه الدمشقیه ،ج  ،1قم ،انتشارات داودی2024 ،ق.
 .21جرجانی ،میر سید شریف ،شرح المواقف ،ج  ،5قم ،انتشارات الرضی2354،ش.
 .14جوینی ،عبدالملک بن عبداهلل ،کتاب االرشاد الی قواطع االدله فی اصول االعتقاد ،مصر ،دارالمصر،
2174م.
 .12حرّ عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج 1و22و ،21بیروت ،موسسه آل بیت2020 ،ق.
 .11راغب اصفهانی ،مفردات ،قاهره ،مطبعه الحلبی2041 ،ق.
 .13زرقاء ،شیخ احمد بن شیخ محمد ،شرح القواعد الفقهیه ،دمشق ،دارالقلم2011 ،ق.
 .10طبرسی ،ابوعلی فضل ابن حسن ،مجمع البیان ،ج ،1بیروت ،موسسه علمی للمطبوعات ،بیتا.
 .17طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ، 8بیروت ،دار االحیاء التراث العربی ،بیتا.
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 .11طوسی ،محمد بن حسن ،االقتصاد ،بیروت ،داراالضواء ،بیتا.
 .15طوسی ،محمد بن حسن ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،ج ،2تهران ،ققنوس2351 ،ش.
 .18عبده ،محمد ،تفسیر القرآن الکریم مشهور به «المنار» ،ج  ،0بیروت ،دارالمعرفه2158 ،م.
 .11عالمه حلّی ،نهایه االحکام ،ج  ،2قم ،موسسه اسماعیلیان ،بیتا.
 .34غزالی ،محمد بن محمد ،االربعین فی اصولالدین ،بیروت ،دارالکتاب العلمیه2010 ،ق.
 .32فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی ،تفسیر صافی ،قم ،نوید اسالم2387 ،ش.
 .31قرطبی ،ابوعبداهلل محمد ابن احمد ،االستذکار ،ج ،5بیروت ،دارالکتاب العلمیه1444 ،م.
 .33مامقانی ،مال عبداهلل ،تنقیح المقال ،ج ،3قم ،موسسه آل بیت2015 ،ق.
 .30محقّق حلی ،ابوالقاسم نجمالدین ،شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،ج  ،2تهران ،استقالل،
2043ق.
 .37معتق ،عواد عبداهلل ،المعتزله اصولهم الخمسه ،ریاض ،دارالعاصمه2041 ،ق.
 .31مفید ،محمد بن نعمان (شیخ مفید) ،المسائل العکبریه ،بیروت ،دار المفید2020 ،ق.
 .35منتظری ،حسینعلی ،داراسات فی والیه الفقیه ،ج  ،1قم ،دارالفکر2022 ،ق.
 .38موسوی بجنوردی ،سیدحسن ،القواعد الفقهیه ،ج  ،2قم ،الهادی2021 ،ق.
 .31موسوی خمینی ،روحاهلل ،تهذیب االصول ،ج ،3قم ،نشر کتاب2011 ،ق.
 .04موسوی خمینی ،الرسائل ،ج ،2قم ،موسسه اسماعیلیان2387 ،ش.
 .02موسوی خمینی ،تحریر الوسیله ،ج  ،2قم ،موسسه مطبوعاتی دارالعلم ،بیتا.
 .01موسوی خمینی ،مکاسب المحرمه ،ج  ،2قم ،موسسه اسماعیلیان2318 ،ش.
 .03میرزای نائینی ،منیۀ الطالب ،ج  ،1قم ،اسالمی2028 ،ق.
 .00نجفی ،محمدحسن ،جواهرالکالم ،ج  ،12تهران ،مکتبه االسالمیه2040 ،ق.
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