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چکیده
امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان است و آیات قرآن کریم آنان را به امر به 

امادر مورد قلمرو، شرایط وکیفیت وجوب این واجب الهی . نکر امر کرده استمعروف و نهی از م
مذاهب امامیه، . هایی وجود داردهاي کالمی مطرح در دنیاي اسالم اختالف دیدگاهدر بین گرایش

هایی هاي امربه معروف و نهی از منکر، تفاوترغم شباهت در بعضی ویژگیمعتزله و اشاعره علی
این امر، موجب شده همواره بین مفسران و متفکران این سه مذهب . یکدیگر دارنددر این مسئله با

تحلیل و نقد . تضارب آراء در مورد ویژگی هاي امر به معروف ونهی از منکر وجود داشته باشد
هاي این متکلمان و مفسران اسالمی، موجب تبیین راه حق آراء کالمی و دیدگاه

یفی و تحلیل محتوا و به شیوة تطبیقی به واکاوي مسئله امر به این پژوهش با روش توص.شودمی
سورة لقمان از منظر سه مفسر 17سورة آل عمران و 110و104معروف و نهی از منکر در آیات 

، فخر رازي و زمخشري، در تفاسیر المیزان، مفاتیح الغیب و طباطبائیعالمه : برجسته اسالمی
ق در اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر اتفاق نظر اگرچه مفسران فو. پردازدکشاف می

دانند؛ اما در مورد کیفیت وجوب وشرایط آنبا هم اختالف دیدگاه دارند و آن را اجماعی امت می
.دارند

.امر به معروف، نهی از منکر، المیزان، مفاتیح الغیب، کشاف: واژگان کلیدي

. E-mail :karbalaei1383@yahoo.com )نویسندة مسئول(.
 . E-mail: moharrami.mf@gmail.com
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مقدمه
اند و یکی از مؤثرترین ابزارها بشري مبعوث شدهتمام انبیاي الهی با هدف اصالح جامعۀ

پیشینۀ این فریضه نه فقط به صدر اسالم . است» امر به معروف و نهی از منکر«براي رسیدن به هدف 
در دنیاي اسالم از همان ابتداء . گرددبلکه فراتر از آن؛ یعنی به زمان بعثت اولین پیامبر الهی بر می

و اصحاب ایشان و همچنین ) ص(پیامبر گرامی» روف و نهی از منکرامر به مع«با نزول آیات 
، از امر به معروف و نهی از منکر در جهت پاسداري از اصول مکتب به عنوان )ع(پیشوایان معصوم

قرآن کریم در هفت آیه، امر به معروف . اندمؤثرترین ابزار و نیز یک تکلیف الهی بهره گرفته
سورة مبارکه آل 1143و 1102، 1041آیات . ستقیم ذکر کرده استو نهی از منکر رابه صورت م

، در این آیات خداوند به اجراي این فریضۀ 6لقمان17حج، 41، 5توبه71، 4اعراف157عمران، و 
سورة 110و 104این پژوهش به بررسی سه آیه از هفت آیه؛ یعنی آیات . مهم دستور داده است

با توجه به تأثیرات ژرف اجتماعی سیاسی و فرهنگی امر به . ردازدپسورة لقمان می17آل عمرانو 
معروف و نهی از منکر در صحنۀ رفتار فردي و اجتماعی، بررسی آن از منظر تفاسیر مهم 

ها، موجب آشکار شدن ابعاد مسئله امر به معروف و با گرایش هاي فکري متفاوت مفسرین آن
افزون بر این، پژوهشگران . گرددن در عرصۀ عمل مینهی از منکر در ساحت اندیشه و تحقق آ

علت انتخاب این سه آیه آن است که مفسران فوق .رساندرا در فهم بیشتر این فرضیه مهم یاري می

ُو لتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري و يأمرون باملعروف و ينْهون عن املنكرو أولئك هم املفلحون. 1 ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ْ َ َ َ ٌُْ َ ُْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ َّ ْ ُِّ َ ُ ُِ َ ُ ُِ َ ُِ ِ ْ ْ ِ ْ .١٠٤:ل عمرانآ"َ
ُكنتم خري أمة أخرجت للنَّاس تأمرون باملعروف و تنْهون عن املنكر و تؤمنُون باهللاَِّ ولوءامن أهل الكتاب لكان خريا هلم منْهم . 2 ِّ َ َ ُ ُ ُ َّ ُْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َّ َ َ َ َ َْ َْ ْ ََ ْ ُ َ ُْ َِْ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ٍْ َ ِ ُ ُِ ِ ْْ َ ِْ َِ ِ ُ

َاملؤمنُون وأكثرهم الفاسقون ُ َ َِ ِْ ُُْ َُ ْ َ َ .١١٠:عمرانآل "ْ
ِِيؤمنُون باهللاَِّ و اليوم االخر و يأمرون باملعروف و ينْهون عن املنكر و يسارعون ىف اخلريات و أولئك من الصاحلني. ٣ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َُ َِ ْ ُْ َْ َ ُْ ْ ِ َ َ َ َُ َ ِْ َ ُ ُ ُِ َِ ِ ِ ْ :آل عمران"ِ

١١٤.
ِالذين يتبعون الرسول النَّبى.٤ َ َُّ َّ َ ُ َ َِ َّ َّاألمىِ ِّ ُ َالذى جيدونه مكتوبا عندهم ىف التورئة و االنجيل يأمرهم باملعروف و ينهئهم عن املنكر و ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً ُِ َ ُْْ َْ ْ َِّ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ُْ ُِ ِ َّ َ ُ َ ُِ ...

١٥٧:اعراف
َو املؤمنُون و املؤمنَات بعضهم أولياء بعضيأمرون باملعروف و ينْهون. ٥ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ َْْ ُْ ُِْ ْ ٍ َ ُ ُ ْ َعن املنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوةْ َّ ْ ََ َُ َُ َ َّ ُ ََ ُُْ ِ ِ َ .٤١: توبه... ِ
َيابنى. ٦ ُ َأقم الصلوة و أمر باملعروف و انه عن املنكر و اصرب عىلَ َ َِ ْ َ َ َ ْ َ َِّ َ ُْ َْ َِ ْ َِ ُِ ْ ُِ ْ ُما أصابكإن ذالك من عزم األمورَِ َُ ْ ِ َْ َ ْ َ َِ ِ َ َّ ِ َ .١٧:لقامن"َ
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در ذیل این آیات عمدتاً به بیان حقیقت، شرائط، مراحلو موارد امر به معروف و نهی از منکر 
از این رو این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و تفسیر . نداپرداخته و دیدگاه خود را بیان کرده

متن با استناد به سه تفسیر المیزان، کشاف و مفاتیح الغیب، به تبیین و تطبیق مسئله امر به معروف و 
پردازد؛ تا اختالف و اشتراك نهی از منکر از منظر عالمه طباطبائی، فخر رازي و زمخشري می

اگر چه در این مسئلهکتب و مقاالتیبه رشتۀ تحریر درآمده است؛ . ودها مشخص شهاي آندیدگاه
اي که به بررسی تطبیقی امربه معروف و نهی از منکر از منظر سه مفسر بزرگ اسالمی؛ اما نوشته

این پژوهش بعد از مفهوم شناسی .یعنی عالمه طباطبائی، فخر رازي و زمخشري بپردازد یافت نشد
از دیدگاه سه مفسر بزرگ اسالمی؛ یعنی .... ه بررسی امر به معروف وو تبیین مسئله پژوهش ب

عالمه طباطبائی، فخر رازي وزمخشري، پرداخته و سعی بر آن دارد که ضرورت و وجوب، 
اهمیت، شرایط، اقسام و مراتب امر به معروف و نهی از منکر را از دیدگاه سه مفسر فوق مورد 

.بررسی تطبیقی قرار دهد

سی مفهوم شنا

در لغت، اسمى است براى هر کارى که با عقل و شریعت نیکو شناخته شده و منْکَر؛ معرُوف
معروف و منکر دو مفهوم .1باشدیعنی چیزى که از نظر عقل و شریعت، به زشتى شناخته شده

کارهایی که نیک و ارزشی یا زشت و ضد اررزش باشند، به ترتیب معروف و منکر . 2متقابل هستند
. 4راه شناخت مصادیق این دو عنوان از طریق عقل و شرع بدست می آید. 3شوندامیده مین

نهی از منکر عبارت است از واداشتن دیگران بر امورى که در اصطالح نیز امر به معروف و 
، و نهى از منکر عبارتست از بازداشتن دیگران از ... طاعت مولى است از قبیل امر به صالة، صوم و

2،58:6ج،1374راغب اصفهانی،. 1
9:239ج ق،.ه1414ابن منظور،. 2
3:502ش، ج 1375طریحی، . 3
93: 5همان، ج . 4
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معاصى مولى و یا کارهائى که مبغوض مولى است مثل منع از شرب خمر، ظلم، غیبت مؤمن انجام 
.2امر به معروف و نهی از منکر پنجمین اصل در مذهب معتزله به شمار می رود1... و

حقیقت امر به معروف و نهی از منکر

ها وسیلۀ آنترین واجبات است که به و نهى از منکر از واالترین و شریفمعروفامر به
رود و هرکس منکر وجوب این واجب از ضروریات دین به شمار می. شودواجبات دیگر برپا مى

بر آمر به معروف و ناهى از منکر الزم است که .3باشدآن شد، از دایرة اسالم خارج و کافر می
ز امر به هدفش از امر و نهى، خود نمایى و خود فروشى و تحمیل نظر خود نباشد، و اال منظور ا

معروف و نهى از منکر، که حصول سعادت عباد و اجراى احکام اللّه در بالد است، حاصل نخواهد 
بلکه گاهی امر به معروف انسان جاهل یا انسانی که از روى خواهش نفسانى و تصرّف شیطانى . شد

در . 4آیدزند نتیجۀ معکوس حاصل خواهد شد و چندین منکر از آن بیرون میدست به این کار می
نتیجه حقیقت امر به معروف و نهی از منکر که از وجهۀ رحمت رحیمیه الهیه و از ضروریات اسالم 
است در صورت رعایت شرایط آن سبب ارشاد جاهالن و غافالن و مانع از انجام منکرات و سبب 

.شوداجراي احکام خداوند در جامعه و رسیدن مردم به سعادت می

ز منکر از منظر تفسیر المیزانامر به معروف و نهی ا

در تفسیر آیات مفسر بزرگ شیعی در تفسیر المیزان فی التفسیر القرآن طباطبائیمحمد حسین 
امر به معروف و نهی از منکر به بیان حقیقت، ضرورت، اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 

.شودکر پرداخته میدر ذیل ابتدا به اصل وجوب امر به معروف و نهی از من. پرداخته است

1378:600محمدي،. 1
475: 1390جمعی از اساتید و محققان، . 2
2:251، ج1368خمینی، موسوي. 3
238: 1338خمینی،موسوي. 4
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اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر

َو لتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري و يأمرون باملعروف و «سورة آل عمران،104در ذیل آیۀ  ْ َ ُ َِ ُ ُ ُ َ َ َّ ْ ِّْ ِْ َ َْ ْ َ ِ ْ ٌَ ُ ُ ُ ْ
ُينهون عن املنكرو أولئك هم املفلحون ُ ْ َ َ ِْ ْ ُْ ُُْ ََ َ ُ ِ َ ِ َ َ ز منکر را از لوازم و واجبات عالمه امر به معروف و نهی ا»ْ

، معروف را به معناي هر امرى که 1سورة نساء19در ذیل آیۀ . دانداجتماع معتصم به حبل اهللا می
به نظر . 2مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند تعریف کرده است

ایشان معتقد است، عمل در همه . 3باشدوجوب را از فعل امر ولتکن اخذ کرده) ره(رسد عالمه می
شود و هر هر زمان که علم یک علم صالحى باشد، عمل هم صالح مى: شؤون، دایر مدار علم است

خداوند تبارك و تعالی حال علم و عمل را در آیۀ . شودزمان که علم فاسد باشد عمل هم فاسد مى
َو البلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه و «:ستهاى آن مثال زده و فرموده ازیر، به زمین و روئیدنى ِّ ُ ُ ُ َ َِ َ ُ ِِّ ْ َ ِْ ِ ُ َُ ْ َ َّ

ِالذي خبث ال خيرج إال نكدا َِ َّ ِ ُ ُُ ْ َ َ َ بنابراین شکى نیست، در اینکه علم و عمل، اثرى متقابل در »4ًَّ
ترین داعى به عمل، علم است و وقتى عمل واقع شود و اثرش به چشم دیده قوى.یکدیگر دارند

شود آموزد و انگیزه براي اجتماع صالح میین معلمى است که همان علم را به آدمى مىشود، بهتر
گردانند و شخص و افراد، اگر شخصی متخلف از آن علم را ببینند، وي را به سوى آن برمی

کنند و نمی گذارند آن فرد در پرتگاه منکر سقوط کرده، در منحرف را به حال خود واگذار نمی
اد بیفتد و این همان دعوت به فراگیرى و تشخیص معروف از منکر و امر به معروف مهلکه شر و فس

لذا عالمه طباطبائی امر به معروف و نهی از منکر را از لوازمات جامعۀ صالح . و نهى از منکر است

و عاشِرُوهنَّ بِالْمعرُوف. 1
404: 4ج،1374، موسوي همدانی2
َو لتكن منكم أمة يدعون«:همه در اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر متفق هستند و از امر در آیه. ٣ ُ َْ ََ َّ ْ ٌِّ ُ ُ ُ ِيا بني أقم :و آيه"...ْ ِ َ َّ َ ُ

ِالصالة و أمر باملعروف و انه عن املنكر َِ ْْ ُْ َِْ َ َ َ ْ َ َِّ ُ ْ ُ ْ ُخذ العفو و أمر بالع":و آيه"..َ َ َ َْ ِْ ْ ُ ْ ْ ِ ِرفُ ْلقد كان لكم يف":به ضميمه آيه"ْ ُ َ ََ ْ ٌرسول اهللاَِّ أسوة َ َ ْ ُ َُ ِ
َحسنة َ . قیلی هم با قطع نظر از ورود شرع، به وجوب عقلی امر بمعروف و نهی از منکر اشاره کرده است. انداستفاده کرده"َ

560:ق1427ایروانی،
58:اعراف. 4



1396ان تابستو بهار، 6م، شمارة چهارسال ؛ )ره(اندیشۀ عالّمه طباطبائی130

بنابراین تفرقه و جدایى افراد از یکدیگر، مقدمۀ جدایى عقاید است، زیرا وقتى یک قوم به . داندمی
کدیگر نزدیک و مجتمع و مربوط باشند، عقایدشان به هم متصل و در آخر از راه تماس و تأثیر ی

به همین جهت است که هر کدام دیگرى را به معروف امر و از منکر نهى .1شوندمتقابل متحد مى
. کندمى

وجوب عینی یا کفایی

ُو لتكن منكم أ«: فرمایددر رابطه با قول خداوند که می ْ ُِّ ُ َ ْ ِمة يدعون إىل الخ َير ِ و يأمرون بامل َعروف َ ُ ُ ُ َ ْ َ َّْ َ ُْ ِ َ َْ ْ َْ ِ ٌ
ُو ينهون عن املنكرو أولئك هم املفلحون ُ ْ َ َ ْ َِ ْ ُْ ُُْ ََ َ ُ ِ َ ِ َ َ را » من«اقوال مختلف مطرح است برخی » من«در کلمۀ ٢»ْ

کر قائم به در هر حال امر به معروف و نهی از من: فرمایدعالمه می. دانندبیانیه و برخی تبعیضیه می
کند، اگر متوجه همان بعضى افراد جامعه است، نه همه آنها و خطابى که این وظیفه را تشریع مى

بعض باشد که هیچ، و اگر متوجه کل جامعه باشد، باز هم به اعتبار بعض است و به عبارتى دیگر، 
جرش از آن ولى پاداش و ا. بازخواست و عقاب در تخلف این وظیفه، متوجه تک تک افراد است

بینیم در ادامه آیه خداوند می به همین جهت است که مى. کسى است که وظیفه را انجام داده باشد
َو أولئك هم املفلحون« :فرماید ُ ُ َِ ِْ ُْ ُ َ تبعیضى باشد و در » من«پس ظاهر قول آن است که، کلمه »ُ

رفته باشد، ظاهرش همین کار به» من«محاورات نیز اگر در مثل چنین ترکیبى و چنین کالمى، کلمه 
است که براى تبعیض باشد مگر آنکه دلیلى در کالم باشد و داللت کند بر اینکه معناى دیگرى از 

عالمه، امر به معروف و نهی از منکر را بر اساس همین آیه واجب عینی . این کلمه منظور است
. 3داند و معتقد است که واجب کفایی استنمی

579: 3، ج1374،موسوي همدانی. 1
104ان،آل عمر. 2
579: 3،ج1374،موسوي همدانی. 3
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نهی از منکراهمیت امر به معروف و

َكنتم خري «:آل عمران110ذکر ایمان به خدا بعد از ذکر امر به معروف و نهى از منکر در آیۀ  ْ َْ ُ ْ ُ
َأمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف و تنهون عن املنكر و تؤمنون باهللاَِّ و لو آمن أهل الكتاب لكان  َ َ ََ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ُ َُ ُ ُ ُ َِّ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ ْْ َ ُْ َِْ َِ ْ

َريا هلم منهم املؤمنون و أكثرهم الفاسقونَخ َُ َ ًِ ِ ِْ ُ ُ ُ ْ ُْ َْ َ ُ ْْ ُْ ُ از قبیل ذکر کل بعد از جزء، و یا ذکر اصل بعد از »َُ
شما گروه مسلمانان در ابتداى تکون و پیدایشتان «شود که فرع است، پس معناى آیه این گونه مى

مر به معروف و نهى از منکر را انجام چون دو فریضۀ دینی یعنی؛ ا. »براى مردم بهترین امت بودید
زنید و عیناً مانند تن واحدى می دهید و با اتفاق کلمه و در کمال اتحاد به حبل اللَّه چنگ مى

ولى چنین نبودند . داشتند برایشان بهتر بودهستید، اگر اهل کتاب هم مثل شما چنین وضعى را مى
در اهمیت امر به معروف و . 1ان فسق ورزیدندبعضى ایمان آورده و بیشترش. بلکه اختالف کردند

ٍكنتم خري أمة«نهی از منکر همین بس که خداوند در آیه  َّ ْ ُْ َ َ ُ ْ امت برتر را در گرو امر به معروف و »ُ
نهی از منکر بیان کرده است و کلیت و گستردگى این شرافت بر امت اسالم، از این جهت است 

. ن، و قائم به حق امر به معروف و نهى از منکر هستندکه بعضى از افرادش متصف به حقیقت ایما
َو املؤمنون و املؤمنات بعضهم أولياء بعضيأمرون باملعروف و «سورة توبه71عالمه در آیۀ  ْ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ َْْ ُْ ُِْ َ َْ ُ َ ُ ُ ُ َ ُْ ْ

َينهون عن املنكر ُْ ِ َ َْ َ ْ ین نقطه مقابل مردان و زنان با ایمان اولیاى یکدیگر بوده و منافق: می نویسد»َ
مؤمنین هستند و مردان و زنان مؤمن با همه کثرت و پراکندگى افرادشان همه در حکم یک تن 

دار هستند و به همین جهت واحدند و به همین جهت بعضى از ایشان امور بعضى دیگر را عهده
رین کند و این والیت تا کوچکتاست که هر کدام دیگرى را به معروف امر و از منکر نهى مى

دهند هر یک، دیگرى را به معروف واداشته و افراد اجتماع را در بر می گیرد لذا به خود اجازه مى
. 2از منکر باز بدارد

584-583: همان. 1
455: 9همان، ج. 2
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َيا بني أقم الصالة و أمر باملعروف و انه عن املنكر و اصرب عىل«سورة لقمان، 17آیۀ  ْ َ َ َ َ ْ َ َّ ُْ ِ ِِ َِ ْْ َُْ َِْ ُِ ْ ُ َّْ ََ َما أصابك ِ َ َ
ِإن ذلك م َِ َّ ِن عزم األمورِ ُُ ْ ِ ْ َ راجع به عمل و اخالق ، اى از دستوراتآیۀ شریفه، مربوط به پاره»1ْ

از جمله اعمال، نماز، که عمود دین است، و به دنبال آن امر به معروف و نهى از . پسندیده است
به منکر آمده که در کنار نماز بیان شده و از جمله اخالق پسندیده صبر در برابر مصائبى است که

. 2رسدآدمى مى
َكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف و تنهون عن املنكر و «، آل عمران 110در آیۀ  َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ُ ُْْ َِْ َِ ََ ِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ْْ ُ ُ َ ُ

ِتؤمنون باهللاَِّ َ ُ ُِ خطاب به سورة مؤمنان است و مراد از اخراج، اظهار است و منظور از کلمه »....ْ
در خصوص این آیه منسلخ از زمان » کنتم«اند فعل طورى که گفتهباشد، بهمیعموم بشر » ناس«

فرماید، شما چنین امتى اید، بلکه مىخواهد بفرماید شما در زمان گذشته چنین بودهزیرا نمى. است
به » الف، میم، میم«شود و هم بر فرد، از مادة که هم بر جماعت اطالق مى» امت«هستید و کلمۀ 

. کنندپس امت به معناى جمعیت یا فردى است که هدفى را دنبال مى. صد گرفته شده استمعناى ق

شرائط، اقسام و مراتب وجوب امر به معروف و نهی از منکر

در رابطه با شرائط، اقسام و مراتب امر به معروف و نهی از منکر مطلبی را در طباطبائیعالمه 
.اندتفسیر خویش ذکر نکرده

ائی امر به معروف را واجب کفایی و از لوازم واجبات اجتماع صالح و متحد و عالمه طباطب
گوید عمل صالح، دائر مدار علم صالح است و معتقد است در داند و میمعتصم به حبل اهللا می

وسیله امر به معروف و نهی از منکر از اجتماع صالح اگر شخصی تخلف هم بنماید، دیگران او را به
بیان عالمه را در مورد امر . گذارند در مهلکۀ فساد بیفتددهند و نمیالکت نجات میورطۀ فساد و ه

عالمه معروف را هر . توان این گونه بیان کردبه معروف و نهی از منکر به صورت خالصه می
اي منکر همان در چنین جامعه. داند که مردم اجتماع، آن را نیکو بشناسند و انکار نکنندکاري می

17/ لقمان. 1
218: 16، جق1417،طباطبائی. 2
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داند و به نقش متقابل علم و عمل در گسترش وي الزمۀ عمل به معروف را علم می. هد بودشر خوا
در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر همین بس که خداوند امت برتر . امر به معروف باور دارد

.را در گرو امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است

سیر مفاتیح الغیبامر به معروف و نهی از منکر از منظر تف

فخر رازي از مفسران بزرگ اشاعره در تفسیر مفاتیح الغیب در ذیل آیات امر به معروف و نهی 
. شودپردازد که به اختصار بیان میاز منکر به بیان دیدگاه هاي تفسیري خود می

اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر

بر اساس - 1: داندکر را بر همه واجب میفخر رازي به دو دلیل امر به معروف و نهی از من
خداوند بر -2. بیانیه است"ولتکن منکم"در "من"آل عمران، و می گوید 104در آیۀ » منکم«

. 1آل عمران امر به معروف و نهی از منکر را بر همۀ امت واجب کرده است110اساس آیۀ 

وجوب عینی یا کفایی

َلتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري و يأمرون باملعروف و َو «: آل عمران104فخر رازي ذیل آیۀ  ْ َ ُِ ُ ُ ُ َ َ َّ ْ ِّْ ِْ َ َْ ْ َ ِ ْ ٌَ ُ ُ ُ ْ
َينهون عن املنكر ُْ ِ َ َْ َ ْ قول اول این که من براي . دو قول وجود دارد: می گوید"منکم"درموردکلمه »َ

همه تبعیض نیست به دو دلیل، اول این که خداوند تعالی امر به معروف و نهی از منکر را بر 
َكنتم خريأمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف و تنهون عن املنكر«آل عمران 110امتتوسط آیۀ  ُْ َِْ َِ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ِْ ِْ ُ ُ ْ ُ«

هیچ مکلفی نیست مگر این که بر او امر به معروف و نهی از منکر یا به : دوماین که. واجب کرد

ْأن اهللاّ تعاىل أوجب األمر باملعروف و النهي عن املنكر عىل كل األمة يف قوله كنْتم خري أمة أخرجت للنَّاس تأمرون باملع. ١ ََْ ِ َْ ُ ُ َّ ْ َْ ُِ ُ ُِ ٍْ ِ ْ ََ َروف و ُ ِ ُ
ِتنْهون عن املنْكر  َ ُْ ِ َ َ ْ َ فخرالدين .هو أنه ال مكلف إال و جيب عليه األمر باملعروف و النهي عن املنكر: و الثاين] ١١٠/ آل عمران[َ

.٨:٣١٤جق،١٤٢٠رازی،
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در این جا . کسی دفع ضرر از خویش واجب استدست یا به لسان یا به قلب واجب است و بر هر
َفاجتنبوا الرجس «:فرمایدکلمۀ من براي تبیین است نه براي تبعیض مانند قول خداوند متعال که می ْ ُ ِّْ ِ َ

ِمن األوثان ْ ََ ْ ًانفروا خفافا و ثقاال«:دورى نمایید و قول خداوند) نیز(از گفتار باطل » 1ِ ِ ِ َِ ً ُ توبۀ، (»ْ
ًإال تنفروا يعذبكم عذابا أليام«بار رهسپار شوید و قولهسبکبار و گران)41 ِ َِ ً َ ْ َْ ُ ُُ ِّ ْ َ َّ اگر بسیج نشوید خداوند » 2ِ

امر عام است سپس وقتی گروهی به ] در این موارد. [شما را به عذابی دردناك عذاب خواهد کرد
.3شودکند و تکلیف از گردن بقیه ساقط میاین کار قیام کردند کفایت می

معتقدان به این نظریه اختالف کردند و دو . در آیه براي تبعیض است» من«:قول دوم
این است که گروهی که قادر به دعوت نیستند و » من تبعیض«فائده : یکی این که: قول دارند

. شودها نمیها و ناتوانان شامل آننمی توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند مانند زنان و مریض
نظر دوم از کسانی که . ها استتبعیض علما هستند که تکلیف مختص آن» من«نظور از م: قول دوم

و می گویند واجب کفایی است به این معنا که . اجماع در وجوب است: من را تبعیضیه گرفتند
شود و اگر به این معنا معتقد زمانی که بعضی به این کار قیام کردند تکلیف از گردن بقیه ساقط می

واهللا .(4تر استبعضیه خواهد بود و درحقیقت بر بعضی واجب است نه بر همه و خدا عالمشدیم من 
) اعلم

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

-3امر به معروف - 2دعوت به خیر - 1: آل عمران به سه تکلیف امرشده است104در ذیل آیۀ 
ِيدعون إىل اخلري و يأمرون ب«نهی از منکر،  َ َُ ُ َ َْ َ ُْ َْ ِ َاملعروف و ينهون عن املنكرْ ُْ ِْ َ ْ َ َْ َ ْ َ ها در آیه وجود عطف»ُِ

برترین دعوت به خیر همان دعوت :گوییمبنابراین می. کند که هر سه با هم متغایر باشندایجاب می

30/ حج. 1
39/ توبۀ. 2
314: 8ج،1420رازي،فخرالدین . 3
.315-314: همان. 4
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شاهد آن نیز قول . به اثبات ذات، صفات و منزه نمودن از شبهه هاي ممکن براي خداوند است
َقل هذه سبييل أدعوا إىل اهللاَِّ عىل«:خداوند است که می فرماید ُ َْ ِ َ ِ ِ َ ِ ِ ِبصرية أنا و من اتبعنيْ ٍ َِ َ َ ََّ ِ َ َ َ پس دعوت »1َ

تشویق در کاري که شایسته : به خیر جنس است و تحت آن دو نوع وجود دارد یکی از آن دو نوع
نکر تشویق به ترك فعلی که سزاوار نیست که همان نهی از م: دوم. است که همان معروف است

پس آیه ابتدا جنس را ذکر کرده سپس نوع آن را به دنبالش ذکر می کند که به جهت مبالغه . است
. 2در بیان است

آیه، مؤمنین را بر انقیاد و : نویسدسورة مبارکه آل عمران می110فخر رازي در تبیین آیۀ 
ٍكنتم خري أمة«: کند و می گویدطاعت راهنمایی می َّ ْ ُْ َ َ ُ ْ این است که شما در لوح محفوظ به معناي»ُ

بهترین و برترین امت هستید، به این جهت خودتان را از این فضیلت دور و از این خصلت محموده 
محروم نکنید و علت برتري این امت بر امتهاي سابق همان امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به 

: نقل شده است که) ص(از پیامبر. تها اسخدا است که موجب قرار گرفتن در زمرة بهترین امت
هر کس، امر به معروف و نهی از منکر کند، خلیفه خدا در زمین و خلیفه رسول خدا و خلیفه 

برترین جهاد، امر به معروف و نهی : و از علی بن ابی طالب نقل شده است3کتاب خدا خواهد بود
نشناخت واژگون عمل خواهد هر کس معروف و منکر را با قلبش: از منکر است و همچنین فرمود

4.کرد و علو و برتري را در جایگاه پستی قرارمی دهد

108/ یوسف. 1
316/ همان.2
،»من أمر باملعروف و هنى عن املنكر كان خليفة اهللاّ يف أرضه و خليفة رسوله و خليفة كتابه«: عن النبي صىل اهللاّ عليه و سلم. ٣

.٣١٥: مهان
جعل أعاله ًمن مل يعرف بقلبه معروفا و مل ينكر منكرا نكس و: ًأفضل اجلهاد األمر باملعروف و النهي عن املنكر و قال أيضا. ٤

.أسفل
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شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

آمر و ناهی، باید نسبت به معروف و منکر علم داشته باشند، به این معنا «: فخر رازي معتقد است
ها چه بسا به و قطعا ًجاهل به آنکه دعوت به خیر، مشروط به دانستن خیر، معروف و منکر است 

باطل دعوت و امر به منکر نماید و همین طور نهی از معروف کرده و یا در جایی که باید نرمی 
نشان دهد خشمگین شود، یا برعکس و یا با نهیش انکار دوستش را بیشتر نماید و سبب گمراهی 

ی نیست که علماء بعضی از امت شود و شکبیشتر او شود در نتیجه این تکلیف، متوجه علماء می
ٌفلو ال نفر من كل فرقة منهم طائفة «: فرمایدو مانند این آیه، قول خداوند است که می1هستند ََ َِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َُ ْ ِّ َُ ْ َْ َ

ِليتفقهوا يف الدين ِّ َِ ُ َّ َ َ ِ2«
:نویسدسوره لقمان می17وي در مورد شرط امر به معروف و نهی از منکر با توجه به آیۀ 

َيابنى«: فرمایدد میخداون« َأقم الصلوة و أمر باملعروف و انه عن املنكر و اصرب ْ عىلَُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َِ َِ ُْْ َِْ ِ ُِ ْ ُ َ َ َّما أصابكإن ِ ِ َ َ َ َ َ
ُذالك من عزم األمور ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ َِ معروف، در معرفت خدا، اعتقاد به وجود خدا و شناخت وي است و منکر، »َ

سوره لقمان از دیدگاه فخر رازي 17به صبر در آخر آیۀ علت امر. اعتقاد به وجود غیر خداست
رسد، خداوند امر به به جهت آزاري که به آمر به معروف و ناهی از منکر می« :عبارت است از

ِإن ذلك من عزم االمور«و. صبر کرده است ْ َ ْ ِ ؛ یعنی اموري که عزمش واجب است یعنی قطعی »َِ
شود آن است که آمر به از این سخنان استفاده می. »3استاست و در این جا مصدر به معنی مفعول 

:گویدایشان در مورد قدرت آمر و ناهی می. معروف باید استطاعت علمی و عملی داشته باشد

بنابراین تعلم . گیرددر مورد این که آیا معرفت شرط وجوب است یا واجب؟ مقتضاي اطالقات خطاب واجب را دربر می. ١
اما تعدادي از بزرگان معرفت را شرط وجوب . شود واجب استداند در اجتماع معصیت و ترك اطاعت میبر کسی که می

أ واجب هو علی االمه مجيعا؟:سئل عن املعروف و النهی عن املنكر"):ع(بن صدقه از امام صادقروایت مسعدهد لیلدانند بهمی
العلی الضعيف الذی ال هيتدی سبيال الی أی من نام هو علی القوی املطاع العامل باملعروف من املنكرآ:و مل؟قال:فقيل له.ال:فقال

.٥٦٢:ق١٤٢٧ايروانی،. اما سند روايت ضعيف است"أی يقول من احلق الی الباطل
122/ توبه. 2
.122: 24ج،1420، فخرالدین رازي. 3
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ُو ال تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات«:فرمایدخداوند می« َ ْ َ َِّ ُ ََّ ُ ْ َ ْ َ َ َْ َ ََّ ِ ِ ُِ َُ َ ُ امر به 1»ُ
شود مگر این که آمر به معروف قادر بر اجراي این تکلیف، بر عروف و نهی از منکرکامل نمیم

علیه ظالمین و غلو کنندگان باشد و این قدرت حاصل نمی شود مگر هنگامی که الفت و محبت 
زیرا . الجرم خداوند از پراکندگی و اختالف، برحذر داشت. بین اهل حق و دین وجود داشته باشد

برخی به . 2گیردر ناتوانی از قیام به این تکلیف امر به معروف و نهی از منکر صورت نمیبه خاط
َو أولئك هم املفلحون«انتهاي آیه ُ ُ َِ ِْ ُْ ُ َ امر به معروف و نهی از منکر بر : گویندکنند و میتمسک می3»ُ

اسق مفلح فاسق واجب نیست زیرا آمر به معروف و ناهی از منکر جزء مفلحین و رستگاراند و ف
این قول تأکید شده با قول خداوند که . نیست پس واجب است آمر به معروف فاسق نباشد

ًمل تقولون ما ال تفعلون كرب مقتا «و آیۀ4»أَتَأْمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ و تَنْسونَ أَنْفُسکُم«: فرمایدمی ْ َُ َ ُ ََ َ َُ ُْ َ َ َ ِ
َعند اهللاَِّ أن تقولوا ما ال ت َ َ ُْ ُ ْ َ َفعلونِ ُ َ زیرا اگر جایز باشد فاسق امر به معروف و نهی از منکر کند آیا 5»ْ

جایز است زانی به زنی که با او عمل زنا انجام داده بگوید صورتت را بپوشان و مکشوف نکن؟ 
. معلوم است که این عمل در نهایت قبح و زشتی است

یرا ترك آن منکر بر او واجب و به نفع فاسق است امر به معروف کند ز: گویندعلما می}ولی{
پس ارتکاب گناه دلیل بر آن نیست که واجب دیگر را ترك . نهی از منکر نیز بر او واجب است

امر به خیر کنید اگر چه خود انجام : گفتندهمچنین از گذشتگان رسیده است که می. نماید
کدام یک : گویم، سپس گفتچیزي را که انجام ندادم نمی: گویدمی6مطرف بن عبدهللا . دهیدنمی

105/ آل عمران.1
316: همان2
104/آل عمران3
44/توبۀ4
3و2/ صف5
ِّمطرف بن عبد اهللا بن الشخري،املتويف سنة ٦ ن ه،ابن عوف بن كعب بن وقدان بن حريش بن كعب بن ربيعه بن عامر ب٩٥َُ

سعد،الدين.و ابوذر و ابی، هو حمدث، ثقه، ورع) ع(،عثامن، و علیاحلديث النبوي، وأحد رواةبرصيتابعيصعصعه،
١٤٧: ٧ج ،١٣٦٥واقدی،
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دهد؟ شیطان دوست دارد با این کلمه بر شما پیروز شود و شما گوید انجام میاز ما آنچه را که می
.1احدي را امر به معروف و نهی از منکر نکنید

اقسام امر به معروف و نهی از منکر

وسیله نهی از منکر بهباشد و قویترین امر به معروف وامر به معروف به قلب، لسان و به ید می
.2گیردقتال است زیرا نفس در خطر قتل قرار می

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

آل عمران مراحل امر به معروف و نهی 104صاحب کتاب مفاتیح الغیب در ابتداي تفسیر آیۀ 
. کندمیسوره حجرات ذکر9کند و دلیل آن را نیز آیۀ از منکر را از خفیف به شدید بیان می

ْو إن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام فإن بغت«:فرمایدخداوند متعال می َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َْ ِْ َِ َُ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ُْ ِ َإحدامها عىل َ َ ُْ ِ
ْاألخرى ُ ِفقاتلوا التي تبغي حتى تفيْ ِ ِ َِ َّ ََ ْ َّ ُ ِء إىلَ ِأمر اهللاََِّ ْ آیه بیان. اصالح را بر قتال مقدم کرده است»3َ

کند که شروع امر به معروف و نهی از منکر از مدارا شروع و به سخت و سخت تر باید برسد می
و همچنین خداوند متعال در آیه دیگر نیز مرحله امر به معروف و نهی از منکر را از خفیف به 

َّفعظوهن و اهجروهن يف املضاجِع و ارضبوهن«: فرمایدشدید بیان می ُ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ ُِ ْ ِ َْ ِ ُ ُ ِ داللت بر آن دارد که ابتدا » 4َ
وسیله دست واجب با وعظ و نصیحت، اگر انجام نشد با تغلیظ و تشدید نتیجه نداد با قهر به

. 5شودمی

315: 24، ج1420فخر رازي،1
326: همان. 2
9/جراتح.3
34/ نساء. 4
َّو اهجروهن يف املضاجع و ارضبوهن : و كذا قوله تعاىل٥ ُ َ َّ ُ َُ ُ ِْ ْ ِ ِ َْ ِ يدل عىل ما ذكرناه، ثم إذا مل يتم األمر بالتغليظ و التشديد ) ٣٤نساء، (ُ

ج،ق١٤٢٠فخر رازی،. وجب عليه القهر باليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب، و أحوال الناس خمتلفة يف هذا الباب
٨:٣١٦
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امر به معروف ونهی از منکر و حجیت اجماع

ٍكنتم خري أمة«:آل عمران 110وسیلۀ آیۀ اصحاب ما به: نویسدفخر رازي می َّ ْ ُْ َ َ ُ ْ احتجاج ».....ُ
اي است که گرد هم بر چیز امت در اصل، طائفه: گویداو می. ند که اجماع امت حجه استکرد

جماعتی هستند که به ایمان وصف شدند و به نبوت ) ص(امت نبی ما. واحدي جمع شوند
ها براي هر کسی کهبه دعوتش جمع شوند آن: شوداقرار دارند و گاهی هم گفته می) ص(پیامبر

امت من بر ضاللت اجتماع "أمتی ال تجتمع على ضاللۀ": فرمود) ص(پیامبر. امت او هستند
پس لفظ امت در این موضع و شبیه به این » روز قیامت امتم امتم«: نمی کنند و همچنین فرمود

110البته به فرض صحت سند حدیث ایناستفاده فخر از آیۀ.1شودموضع مقرون به نبوت فهمیده می
.ه همۀ امت بر امري اجتماع کنند نه تنها گروه خاصیآل عمران زمانی صادق است ک

گونه توان اینبیان فخر رازي را در مورد امر به معروف و نهی از منکر به صورت خالصه می
داند و شروطی همچون تکلیف، وي امر به معروف و نهی از منکر را واجب شرعی می. بیان کرد

وي . داندر و تأثیر احتمالی را در آن دخیل میعلم به معروف و منکر، واجب بودن معروف و منک
جایز است فاسق : گویدپذیرد و میعلم را شرط امر به معروف دانسته و عدالت آمر و ناهی را نمی

آل عمران، قائل به 104در آیۀ » من«بعد از بیان اقوال مربوط به . امر به معروف و نهی از منکر کند
در آیۀ . کندآل عمران حجیت اجماع را استنباط می110د به آیۀ تبعیضیه بودن آن نیست و با استنا

لقمان معروف را شامل اعتقاد، معرفت و شناخت به خدا بیان کرده و منکر را اعتقاد به وجود 17
رسد، امر به صبر در آیه به جهت آزاري که به آمر به معروف و ناهی از منکر می. داندغیر خدا می

.بیان کرده است

.325: همان1
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ر به معروف و نهی از منکراز منظر تفسیر کشافام

هاي تفسیري خود در مورد محمود بن عمر زمخشري مفسر معتزلی در ذیل به بیان دیدگاه
اهمیت، شرایط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر می پردازد که در ادامه به بیان آن 

:پردازیممی

اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر 

َو لتكن منكم أمة يدعون إىل «: فرمایدآل عمران که خداوند می104ي با تمسک به آیۀ زمخشر ِ َ ُ َْ ََ َّ ْ ٌِّ ُ ُ ُ ْ
ِالخ َير ِ و يأمرون باملعروف  ُ ُ ُ َ ْْ ََ ِ َ ْ امر به معروف و : کند و معتقد استوجوب امر به معروف را ذکر می»..ْ

ت به معروف و منکر علم داشته کند مگر این که آمر و ناهی نسبنهی از منکر صالحیت پیدا نمی
زیرا جاهل چه بسا نهی . باشند و بدانند چگونه اقامه امر کنند و چگونه به آن مباشرت داشته باشند

از معروف و امر به منکر نماید و چه بسا شناخت به مذهب خویش داشته ولی نسبت به مذهب 
مذهب او منکر نباشد و جایی که دوستش جاهل باشد در نتیجه او را نهی کند به چیزي که در نزد 

باید نرم باشد خشمگین شود و در جایگاهی که باید تندي نشان دهد خشمگین شود بنابراین نهی او 
.1منجر به افزایش انکار منکرین حاصلی نداشته و یا عبث باشد

وجوب عینی یا کفایی

ٌو لتكن منكم أمة« سوره آل عمران104آیۀ  َّ ْ ُِّ ُ ُ َ ْ کند و از آن تبعیضیه بیان می»من«را»من«»َ
این تبعیض و تنکیر : گویدکند و میوجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر را استخراج می

ٌأمة« َّ ، نشانه قلت عاملین به امر به معروف و ناهیان از منکر است و خطاب خداوند مخصوص »ُ
َاتقوا اهللاََّ و «: کرد ماننده میتوان مشاهداین اسلوب را در آیۀ دیگر نیز می. خواص جامعه است ُ َّ

ألنه ال يصلح له إال من علم املعروف و املنكر، و علم كيف يرتب األمر يف إقامته و كيف يبارش، فإن اجلاهل ربام هنى عن ١
.٣٩٦: ١جق،١٤٠٧معروف و أمر بمنكر زخمرشی، 
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ٍلتنظر نفس ما قدمت لغد َِ َْ َّ ْ ََ َْ ٌ ْ ُ ، توجه به کمی نظارت کننده بر آن است که چه »نَفْس«نکره بودن» 1ْ
ٌو تعيها أذن واعية«: فرستد و یا آیهتوشه اي براي آخرت پیش می َ َِ ٌِ ُ ُ َ شخص » أُذُنٌ «مراد از »2َ
به معنی اینکه . بیانیه است»من«: گویدقول ضعیفی نیز می. ستمخصوص، علی بن ابی طالب ا

ترین در رستگاري ها خاصکنند و آن امت غیر از بقیه رستگارانند آنامتی باشید که امر می
در مورد شرعی یا عقلی بودن امر به معروف و نهی از منکر اختالف بین دو معتزلی را . 3هستند

داند ولی ابوهاشم وجوب آن را جوب آن را شرعی و عقلی میابوعلی و: گویدمطرح کرده و می
.4داندشرعی می

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

تقدم دعوت به خیر نسبت به امر به معروف در آیۀ شریفۀ «: گویدمحمود بن عمر زمخشري می
ِيدعون إىل اخلري و يأمرون باملعروف« ُ ُ ُ َ ْ َْ َ َُْ َِْ َ َْ ِ َ ِ تکالیف است چه در مورد انجام و چه به جهت عمومیت در»ْ

در این جا . در ترك تکالیف، ولی امر به معروف و نهی از منکربه صورت خاص آمده است
مانند . 5خداوند، خاص را بعد از عام قرار داده، تا فضیلت امر به معروف و نهی از منکر را بیان کند

ْو الصالة الوسطى«قول خداوند در  ُ َّ َْ ِ6"«.
َو «:جایز است قول خداوند: نویسدسوره لقمان زمخشري می17سمت آخر آیۀ در مورد ق

َاصرب عىل ْْ َما أصابكِ َ رسد یا خاص باشد در عام باشد در رابطه با هر آنچه که از رنج به انسان می»َ
مورد هر آنچه که رنج از امر به معروف و نهی از منکر به آمر به معروف و ناهی از منکر 

18/ حشر. ١
12/ حاقه.٢
397-396: 1ق، ج1407زمخشري، .3
397: همان. ٤
398:انهم. ٥
ْحافظوا عىل الصلوات و الصالة الوسطى. ٦ ُ َّ َ َّْ َِ ِ َِ َ ِو قوموا هللاَِِّ قانتني بقرهُ ُ ُ َ /٢٣٨.
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کنند بهترین مردم چه کسی سؤال می) ص(از پیامبر. 1آن از امور عظیمه و بزرگ استرسد کهمی
ها براي کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند و باتقواترین آن: فرماینداست؟ می

.2خداست

اقسام امر به معروف و نهی از منکر

از منکر مطلبی را بیان نکرده زمخشري ذیل این آیات در رابطه با اقسام امر به معروف و نهی 
.است

شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

شناخت -ا: شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر از منظر زمخشري عبارت است از
امر به معروف و نهی از منکر، باید ضرر بزرگتر و بیشتر -2معروف و منکر توسط آمر و ناهی 

علم یا ظن قوي آمر و ناهی - 3. د تا موجب انکار بیشتر شخص گردداز منکر در پی نداشته باش
شرط -5. امر و نهی موجب ضرر و زیان در جان و مال آمر و ناهی نگردد-4به تأثیر گفتار خود، 

وجوب نهی از منکر آن است که شخص آماده وقوع، یا در حال وقوع بودن منکر باشد، مانند 
. ند که در حال آماده کردن وسائل خویش براي نوشیدن خمر استاین که ناهی شرابخوار را ببی

پس هر مسلمانی که قدرت و شرائط آن را داشته باشد باید امر به معروف و نهی از منکر کند 
و اجماع کردند بر این که هرکس تارك الصلوتی را دید، بر او واجب است نهی از منکر 

اما نهی، به صورت قتال و جنگ، توسط امام . استنماید، زیرا قبح آن براي هر فردي معلوم 
ها اولی به نهی هستند، به سیاست داناتر و یاران زیادي و جانشینان او باید صورت گیرد، زیرا آن

. 3دارند

1:497ق، ج1407زمخشري، .1
.397: همان.2
.398-397: همان. 3
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مراحل امر به معروف و نهی از منکر

ند به اگر سود نرسا: گویدکند و میزمخشري مراحل نهی از منکر را از ابتدا به سهل بیان می
َو إن طائفتان من : فرمایدخداوند متعال می. سختی نهی کند زیرا هدف، بازدارندگی از منکر است َِ ِِ َ ْ ِ

ُاملؤمنني اقتتلوا  َ َ ْ َ ِ ِ ْ ُفإن بغت إحدامها «: فرمایداصالح کنید بین خودتان، سپس می»فاصلحوا بينهام«ُْ ْ َِ ِْ َ ْ َ
ْعىل األخرى ُ ْ َ ُفقاتلوا"َ ِ ِالتي"قتال کنید"َ ِتبغي حتى تفيَّ َِ َّ ََ ِء إىلْ ِأمر اهللاََِّ ْ و اگر دو گروه از مؤمنان با »1َ
پرداختند، پس میان آن دو صلح برقرار کنید و اگر یکى از آن دو بر دیگرى ) و نزاع(هم به جنگ 

زیرا هدف از . کند، بجنگید، تا به فرمان خدا باز گرددکند، پس با آنکه ستم مى) و تجاوز(ستم 
.منکر، بازدارندگی از منکر استنهی از

اگر تکلیف واجب باشد پس امر به آن واجب . است) مأمور به(امر به معروف تابع تکلیف 
. اما نهی از منکر به تمامه واجب است. شود، اگر مستحب باشد امر به آن نیز مستحب خواهد بودمی

.استزیرا ترك همه منکر واجب است به دلیل متصف شدن منکر به قبیح 
ُمن يؤمر و ينهى؟ قلت«:گویدزمخشري در مورد اینکه چه کسانی امر و نهی شوند، می كل : ُ

ُمكلف، و غري املكلف إذا هم برضر غريه منع، كالصبيان و املجانني، و ينهى الصبيان عن املحرمات  َّ
زمانی ها،همۀ مکلفان و غیر مکلف:ّحتى ال يتعودوها، كام يؤخذون بالصالة ليمرنوا عليها

ها از محرمات نهی ها و بچهها و مجنونشوند، مانند بچهکه ضرري به غیر وارد کنند منع می
شوند تا تمرینی بر آن داشته و شوند تا مرتکب آن نشوند همانطور که کودکان امر به نماز میمی

.»مهیا شوند
ر نماید زیرا بر مرتکب منکر نیز واجب است نهی از منک« :ایشان همچنین معتقد است

ترك ارتکاب و نهی از آن، هر دو بر او واجب است و با ترك یکی از واجبها واجب دیگر ساقط 
مطرف بن . امر به خیر کنید اگر چه انجام ندهید: از گذشتگان به ما رسیده است که. شودنمی

9/حجرات.1
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کدام : ن است کهپاسخی که به او داده شده آ. گویمدهم، نمیآنچه را انجام نمی: گویدعبداهللا می
دهد؟ شیطان دوست دارد احدي امر به معروف و نهی از گوید انجام مییک از ما آنچه را می

.1منکر نکند و در این موقع به شما پیروز شده است
توان اینگونه بیان بیان زمخشري را در مورد امر به معروف و نهی از منکر به صورت خالصه می

آل عمران واجب کفایی 104در آیۀ » من«ی از منکر را با توجه به کرد که وي امر به معروف و نه
داند و معتقد است آمر و ناهی باید معروف و منکر را خوب بشناسند و با نهی ناهی ضرر عظیمی می

آل عمران از آسان به سخت بیان کرده و 104مراحل اجراي آن را نیز بر اساس آیۀ . پیش نیاد
ام به این کار نمایند که قدرت بر آن داشته و شرائطش را نیز دارا باشند کسانی باید اقد: گویدمی

داند و معتقد است همه مکلفان و غیر مکلفان حکم امر به معروف و نهی از منکر را تابع تکلیف می
. تواند نهی از منکر کندتوانند امر و نهی شوند و کسی نیز که خود مرتکب منکر شده میمی

آل عمران علت تقدم دعوت به خیر نسبت به امر به معروف و نهی از منکر 110زمخشري در آیۀ 
خداوند خاص را بعد از عام قرار داده، تا فضیلت امر به معروف و نهی از منکر را : داند کهرا آن می
.بیان کند

اي دیدگاه مفسران نسبت به امر به معروف و نهی از منکرتحلیل مقایسه

عروف و نهی از منکر عالمه طباطبائی در المیزان، فخر رازي در مفاتیح در مورد آیات امر به م
هاي تفسیري مشترك و اختالفی هستند که به اختصار الغیب و زمخشري در کشاف داراي دیدگاه

. ها را بیان می کنیمآن

امر به معروف ونهی از منکر موردهاي مشترك دردیدگاه: الف

دلیل امت بهتر و برتر را به دلیل وجودفریضۀ امر به معروف و ترینمفسران فوق یکی از مهم- 1
) امر به معروف(توان از بیان خاص اند و این حقیقت را مینهی از منکر در بین مسلمانان بیان کرده

398: 1ق، ج1407زمخشري، .1
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آیات امربه معروف . دریافت) امر به ایمان و دعوت به خیر در آیات امر به معروف(بعد از عام 
.اندابه این فریضه مهم تعلیل کردهفالح و رستگاري امت ر

.هر سه مفسر در رابطه با وجوب امر به معروف و نهی از منکر اتفاق نظر دارند- 2
اگر چه .در اصل وجوب امر به معروف ونهی ازمنکربین مفسرین فوق اتفاق نظر وجود دارد - 3

.در مورد وجوب عینی وکفایی بودن آن با یکد یگر اختالف نظردارند
مهطباطبائی، امر به معروف و نهی از منکر را از لوازم واجب اجتماع صالح و متحد و عال-4

فخر رازي اجرایامر به . شودداندکه سبب گسترش محبت بین آنان میمعتصم به حبل اهللا می
.داندمعروف و نهی از منکر را موجب الفت بیشتر بین اهل حق می

.کننداز منکر را از مراتب خفیف به شدید بیان میهر سه مفسر مراحل امر به معروف و نهی- 5
بنابراین . دانندتفاسیر فوق امر به معروف ونهی از منکر را بر فاسق حتی فاعل منکر الزم می- 6

.عدالت در انجام این فریضه شرط نیست

هاي اختالفی در مورد امر به معروف ونهی از منکردیدگاه: ب

داند آل عمران امر به معروف را بر همۀ امت واجب عینی می110فخر رازي با استناد به آیۀ - 1
گوید امر عام است داند و میبیانیه می،را پس از ذکر اقوال مختلف» من«، »ولتکن منکم«و در آیۀ 

ولی زمخشري و عالمه . شودسپس زمانی که گروهی آن را اقامه کردند تکلیف از بقیه ساقط می
.دانندا واجب کفایی میتبعیضیه و آن ر» من«آن را 
دانند ولی فخر عالمه و زمخشري، وجوب امر به معروف و نهی از منکر راعقلی و شرعی می- 2

.داندرازي وجوب آن را شرعی می
ها با وجود امر به معروف حتی بر امت فخر رازي از افضلیت امت اسالمی بر سایر امت- 3

.کنداع امت اسالمی را استفاده میکه هدایت به حق شده بودند، حجیت اجم) ع(موسی



1396ان تابستو بهار، 6م، شمارة چهارسال ؛ )ره(اندیشۀ عالّمه طباطبائی146

گیرينتیجه

بررسی آیات موضوعیامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه عالمه طباطبائی در تفسیر 
آنان بر که المیزان، فخررازي در تفسیر مفاتیح الغیب و زمخشري در تفسیر کشاف، نشان داد

یی در عمل به این فریضه در جهت هاوجوب امر به معروف و نهی از منکر و بکارگیري روش
از دیدگاه این مفسران، امت . اصالح جامعۀ دینی در مسیر رشد و بالندگی افراد آن اتفاق نظر دارند

اي که همواره باید از میان افراد جامعه گونهبه. برتر ارتباط تام و وثیقی با قیام به این فریضه دارد
علمی، فرهنگی و اجتماعی باشند تا بتوانند مردم را در گروهی مجهز به وسایل و ابزارهاي مالی، 

اي در عملی کردن عالمان دینی مسئولیت سنگین و ویژه. به خیر و نیکی دعوت کنندسطح گسترده
ازجمله نتایج عمل کردن به این فریضه، تألیف قلوب مسلمانان و . این واجب الهی بر عهده دارند
در ت که به نوبۀ خود زمینۀبهتري را براي اقامۀ امر به معروفها اسازدیاد محبت و دوستی بین آن

آیات امر به معروف و نهی از منکر، فالح و رستگاري امت را .کندمهیا میو اجتما عیسطح فردي 
مفسران فوق در مورد شروط امر به معروف و نهی از منکر . به انجام این فریضه مهم تعلیل کرده ان

شروط از باب شرط وجوب است مانند استطاعت براي حج یا از باب شرط اند که اینمعین نکرده
در صورت اول یادگیري شروط و تحصیل آن . واجب و مقدمه واجب است مانند وضوء براي نماز

بر مکلفان ضروري نیست اما در فرض دوم بر مکلفان یادگیري و تحصیل شروط از باب مقدمه 
شود که مراد آنان از بیان این شروط، شرط فاسیر استفاده میالبته از مفاد این ت. واجب واجب است

دانند، بنابراینامر به مفسران فوق عدالت رادر امر به معروف شرط نمی. وجوباست نه شرط واجب
در مورد وجوب عینی و کفایی امر به معروف و . معروف و نهی از منکر بر فاسق نیز واجب است

آل 104در آیۀ » منکم«وجوب امر به معروف و از کلمه » نولتک«نهی از منکر، عالمهاز کلمه 
آل عمران وجوب عینی امر به 110فخر رازي از آیۀ . کندعمران وجوب کفایی آن را استفاده می

آل عمران وجوب کفایی آن را پذیرفته است اگرچه امر به 104معروف و نهی از منکر و در ذیآلیۀ 
. با قیام گروهی از مردم این تکلیف از بقیه ساقط می شودداند ولی معتقد است آن را عام می

داند و معتقد است تنکیر زمخشري نیزوجوب امر به معروف و نهی از منکر را کفایی و عقلی می
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ٌأمة« َّ نشانۀ قلت عاملین به امر به معروف و ناهیان از منکر است و خطاب خداوند مخصوص ،»ُ
.خواص جامعه است
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