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 الرحیم بسم اله الرحمن

 مقدمه:

 امر به معروف و نهی از منکر

 (110)آل عمران:  كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ

اساممی های بحث امر به معروف و نهی از منکر از دیرباز مورد توجه متکلمان و فقیهاان تمااف فر اه

امار باه در جامعه اسممی نظارت و  بوده و از نظر وحی و عقل بر وجوب آن تأكید بسیار شده است.

معروف و نهی از منکر تنها وظیفه امامان و عالمان دین نیست، بلکه بر هر مسلمانی واجا  اسات از 

تاار از كاار خیرخواهی در حق دیگران دریغ نورزند و باا تحقاق شارایم، مردماان را باا  فتاار و رف

 ناشایست باز دارند و یا آن را در دل زشت شمارند.

مایکال یکی از محققین معاصر كه به پژوهشی عمیق درباره امر به معروف و نهای از منکار پرداختاه 

در انگلساتان باه دنیاا آماد. در دانشاگاه  1940كوک است. این مورخ و اسمف شناس غربی در سال 

تان و اروپا پرداخت و عموه بار زبانهاای رسامی اروپاا ی و عربای، كمبریج به آموختن تاریخ انگلس

زبانهای فارسی و تركی را نیز فرا  رفت. بیشتر كتابهایی كه او نوشته مربوط باه شاکل  یاری تمادن 

اسممی و نقش دین در روند تکمیلی آن بوده است.  همچنین كتابهای دیگری در زمینه تفسایر، فقاه، 

امر به »از او به زبان فارسی ترجمه شده غیر از كتاب ای شته است. تنها نوشتهحدیق و تاریخ اسمف نو

مخالفان نگارش حادیث در صادر »، مطلبی است با عنوان «معروف و نهی از منکر در اندیشه اسممی

او پا  از  كه به صورت چند مقاله پی در پی در فصلنامه علوف حدیث به چاپ رسیده اسات.« اسمف

ای زشت و ننگین در یکی از خیابانهای شهر شیکا و و نیز داستان دختاری كاه در ا عهآ اه شدن از و
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 ویاد: می اعتنایی مردف نسبت به اینگونه حوادث،پیش چشم مردف با ضربات چا و به  تل رسید و بی

  یرد.می آدمی نمی تواند فقم در كناری بایستد و ببیند زنی در منظر عاف مورد تجاوز  رار

كنیم به نوعی وظیفه  داریم عموه بر آن كه خود باید به شایستگی رفتار كنمی، دیگران می سما احسا

را نیز از ارتکاب كارهای ناشایست نسبت به همنوعان خود باز داریم... اما در زند ی روزمره، ما نامی 

شرایطی كاه از انجااف كا بریم و  برای این وظیفه نداریم. هنوز به تدوین كلی مواردی كه باید آن را به

بارای ای آن معافیم، نپرداخته ایم. حقو دانان و فیلسوفان ما بحثهایی دارند كه ماا در ماواردی وظیفاه

داریم، اما این بحث مهجورتر از آن است كه به عنوان فرهنگ ما به تفصیل توصای  « امداد و نجات»

دارد و نااف آن امار باه ای  ی  ستردهاسمف برعک ، ناف و تعالیمی ویژه برای چنین وظیفه اخم شود.

من چیزی در این مورد نمی دانستم تاا اینکاه ضامن » وید: می سپ «. معروف و نهی از منکر است

 .«تحقیقات اسممی خود، از آن آ اه شدف

 پیشگفتار:

 در ایستگاه  طار شهری شیگاكو، در حضور جمعی از ماردف، 1988سپتامبر  22شنبه شامگاه روز پنج

در  1پلی  در روز جمعه، روزناماه نیویاورک تاایمزهای ی مورد تجاوز  رار  رفت. بر اساس  فتهزن

كند كه هیچ ك  برای كما  باه  رباانی، از جاای می نویسد و در آن اشارهروز یکشنبه  زارشی می

خود حركت نکرده و با وجود اینکه تجاوز در سااعات پار رفات و آماد انجااف شاد، فریادهاای زن 

كردناد و زن از آنهاا مای چندین نفر به آن صحنه نگاه» وید: می سخ ماند و كار اه دیزی مارتینپابی

 «. كم  خواست، اما هیچ ك  به او پاسخی نداد
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» شاود: می رساند كه با این عبارت شروعمی  زارش مفصل تری را به چاپ،1روزنامه شیکا و تریبون

جایزه  -برای شناسایی و دستگیری مظنون این حادثه- شش نفر از رهگذران به سب  همکاری با پلی

ایان تجااوز در بخشای از  -1شود: می در ادامه این  زارش روی دو مسئله تأكید« شهروندی  رفتند.

 -2ایستگاه انجاف  رفته كه به  سب  وجود نرده  ردان ی  طرفه، امکان ورود باه آن جایگااه نباوده 

ر م شده بودند، یعنی تجاوز ر به  ربانی خود دساتور داده باود رهگذران در فهم حادثه رخ داده سرد

 لبخند بزند و او نیز چنین كرده بود. 

را به كار برده بود اما پ  از فرار متجااوز « كم »بنابر نقل شاهدان ماجرا هر چند  ربانی یکبار كلمه 

زن با رضایت كامال باه  خواهی سرداده بود و در ابتدا تصور رهگذران بر این بود كه خودفریاد كم 

 این عمل جنسی تن داده است.

مرد! عجیا  اسات. باه » وید: می رهگذری جوان بناف رندی كایلز با تکامل دوباره به صحنه به خود

 ]ح  غیرتمندی[ بخاطر همین زمانی كه  طار باه ایساتگاه« باشد.می غیر عادیای رسد وا عهمی نظر

و پا  از  -رین كه به و وع حادثاه غیرعاادی توجاه داشاتندبرعک  سای –شود سوار نمی رسد،می

 پردازد، جلوی ماشین پلی  رامی  فت مورد تجاوز  رار  رفته، به تعقی  متجاوزمی فریادهای زن كه

 خواهاد. كاایلز بعاداا كاار خاود را اینگوناه بیاانمی  یرد و برای دستگری متجاوز از پلی  كم می

 كردف. احسااس كاردف ایان اتفاار كاار درساتی نباود. اومی اید كاریبرای كم  به آن زن ب»كند: می

 «توانست مادر، عمه، خاله یا یکی از دوستان مادرف باشد.می
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شود كه هایچ روزناماه ای، تجااوز جنسای در ایساتگاه  طاار شاهری در می از این  زارشها استنباط

مدنظر روزنامه نگااران و خوانناد ان و خبرساز نمی دانسته و موضوع اصلی ای شیکا و را ذاتاا حادثه

بوده است و رفتار كایلز با  درت و شجاعت انجاف شده « بی اعتنایی و خونسردی رهگذران»كارآ اه، 

 است.

كشد[.  ازارش ایان دو روزناماه و می ]نویسنده تفاوت جامعه مرده و جامعه زند را بخوبی به تصویر

اجماع كلی اخم ی است. آدمی نمای تواناد فقام در ده ی  مارتین )كارآ اه( و كایلز، شالوهای  فته

در منظر عمومی مورد تجاوز  رار  یرد. انساان یاا بایاد  -هرچند ناشناس -كناری بایستد و ببیند زنی

العملی، دلیل  ابل  بول داشته باشد. در وا ع ما ]نویسنده[ كاری انجاف دهد یا برای انجاف ندادن عک 

دیگاران را هام از ارتکااب اریم عموه بر آنکه خود به شایستگی عمل كنیم،كنیم وظیفه دمی احساس

 كارهای ناشایست نسبت به همنوعانمان باز داریم.

 كلیِ مواردی كه باید ]این مسائله ما در زند ی روزمره نامی برای این وظیفه نداریم و هنوز به تدوین

عاف هستیم، پرداخته ایم. فرهنگ ما این مسائله را را در آنجا[ بکار ببریم، و شرایطی كه از انجاف آن م

نپرورید و به آن سامان نداده است. فرهنگ ما تعری  خاصی برای این ادراک ندارد. درست است كاه 

دارناد، اماا ایان بحاث « اماداد و نجاات»حقو دانان و فیلسوفان ما بحثهایی پیرامون ضرورت وظیفه 

ا به تفضیل توصی  شود. ]نویسنده در اینجا باه صاراحت مهجورتر از آن است كه به عنوان فرهنگ م

، برعک ، نااف و تعاالیم ویاژه بارای چناین اذعان به خمء نوع دوستی در فرهنگ غرب دارد[. اسمف

وظیفه اخم ی  سترده دارد كاه نااف آن امار باه معاروف و نهای از منکار اسات كاه ترجماه تحات 

است كه من از این پ  از این وظیفاه بنااف « كار زشتسفارش به كار نی  و بازداشتن از »اشاللفظی

همچنین الزف به ذكر اسات   رسد.می بنظر« امر به معروف»ناف خواهد برد كه زیباتر از « نهی از منکر»
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، است و جایگاه حاكمان، مأموران حکومتی )محتسا ( و «وظیفه مومنان»ذور و عم ه من مربوط به 

 ی از منکر در حاشیه بحثم  رار  رفته است. وظای  حکومتی آنها )حسبه( در نه

شاناس این كتاب هدفی فراتر از هدفهای سنتی تحقیق دارد. امیدوارف بتوانم در مقااف ماورخی اندیشه

بیان كنم كه اسمف چگونه با این آموزه دست یافت، چرا این اندیشه در جوامع مختل  باه صاورتهای 

كه از آن نشاأت  رفتاه باود ایجااد ای لی را در جامعهمختل  درآمد و این سنت خردمندانه چه تحو

كنم نتیچه كار من بزر ترین كتابی كه تاكنون در مورد امر به معروف و نهای از منکار می كرد... تصور

 است. 1(865نوشته شده است نباشد زیرا آن افتخار هنوز از آنِ زین الدین صالحی دمشقی )د 

 : زر ر مرو:1فصل 

كنیزی از  بیله هَمدان و پدرش ایرانی باود، در وهله اول فرزند اسمف بود، مادرش  او مردی از مرو و

 های آشنا در جامعه دینی و صنعتگری با صدا ت و زاهدی بی نظیر بود چون صادای اذان رااز چهره

فرساتاد تاا مای ( بارایش غاذا150 ذاشت، هنگامی كه ابوحنیفاه )د می شنید چکش خود را كنارمی

ن پرسش نمی كرد، با احتیاط تماف ل  به آن نمی زد. در پایبندی به امر به معاروف و نهای از درباره آ

كرد این حدیث نبوی )صلی اهلل علیه و آله می منکر شهرت داشت. از موضوعاتی كه با ابوحنیفه مطرح

لمه حقی بهترین جهاد در راه خدا، ك»و سلم( است كه همان نیز مرگ او را مانند زند ی اش ر م زد: 

بعادها در ماوردی دیگار از «. است كه در حضور سلطانی ستمگر  فته شود و برای آن به  تل برساد

اسااس ایان  كند و بارمی نظر ما در مورد كسی كه امر به معروف و نهی از منکر»پرسند: می ابوحنیفه

 كنیاد؟ او جاوابمای كند چیست؟ آیاا ایان را تأییادمی شا ردان و پیروانی دارد در برابر جامعه  یاف

                                              
 د: درگذشت1
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پرسند: برای چه؟ در حالیکه خدا و پیامبرش وظیفه نهی از منکر را وظیفه ما دانساته می -دهد خیرمی

آیاد، بار خیاری كاه مای دهئ: این تقریباا صحیح است، اما شرّی كاه از ایان راه پدیادمی اند؟ پاسخ

دهد كه او توسل باه شمشایر را می آورند فزونی دارد، اما شواهد تاریخی نشانمی شورشگران بدست

كرد و با  یامهای علویان ؟؟ همدردی داشت، هر چند اهل فعالیت سیاسی نبود اما در اصاول می تأیید

 پذیرفت.امر به معروف و نهی از منکر را می

( از مناظره فرد غیرتمند  مناف دیگری با مأمون در یکی از سفرهای جنگی بار ضاد 256زبیربکار )د 

شود و او می دهد كه نا اه مردی كفن پوشیده و حنوط كرده، بدون سمف بر مأمون حاضرمی كفار خبر

جهت به تباهی كشیده است: نخست فروششراب در اردو ااه  33كند كه جنگجویان را از می را متهم

پرده كنیزكان سر برهنه در ؟؟، سوف: ممنوع كردن نهای از منکار. كاه ایان مطالا  بی ها، دوف: حضور

انجاماد. مقایساه مای شود و نهایتاا به پاره كردن كفن فرد غیرتمنادجر به جروبحثهایی بین آندو میمن

 ناف و نشان در شناخت  لمرو این وظیفه دینی به ما كما سرنوشت اخم ی زر ر مرو و متعصبان بی

ن وظیفاه را باه تواند اجرای پسندیده ایمی اما نمونه هیی از روشهای دیگر هم وجود دارد كه كند،می

 فسادآلوده كند.

 فصل دوف:  رآن و تفسیر  رآن

نهی »و « امر به معروف»آل عمران+ ترجمه[ این پیوستگی  104 رآن بدون مفسران: ]]............[آیه -1

 112و  71اعراف، آیاات  157آل عمران، آیه  114و  110در هفت آیه دیگر  ران )آیات « از منکر

شود. این دو جمله به ندرت جدا از هام آماده و روشان می لقمان( دیده 17 حج و آیه 41توبه، آیه 
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 3است كه جمله امر به معروف و نهی از منکر كامما ریشه در  رآن دارد. با نگاه باه مطالا  مربوطاه 

 شود:می مطل  بطور روشن درک

رآن هم آماده اسات دهیم كه در جاهای دیگر  می شایسته )معروف( را مورد بررسی  رار»واژه « اول:

، 178های اما معموالا كاربرد آن همیشه در موارد فقهی ]امر به معروف و نهای از منکار[ نیسات )آیاه

رسد به انجاف وظاای  شارعی یاا دیگار كارهاای نیکاو و می بقره و غیره( و بنظر 229، 288، 180

وف: اصاطمحاتی كاه در باشد. دمی شرافتمندانه هم اختصاص دارد و مترادف نیکوكاری  )احسان( هم

آمده است كه شبیه همان مفاهیم  سترده اخم ی اسات. « نهی از بهمان»و « امر به فمن» ران به شکل 

سوف: پرداختن به انواع موضوعات مرتبم با امر به معروف و نهی از منکر در  ارآن مثال باه پاداشاتن 

نگه داشتن حدود الهی، تموت آیاات نماز، پرداختن زكات، ایمان به خدا، اطاعت از خدا و رسولش، 

 رسد.می خدا، دعوت به خیر، شتاب در كار خیر و صبر بر آنچه به آدمی

و بایاد » ویند: می دهند، ا لیتمی آل عمران دو دسته نظر 104تفسیر  رآن: مفسران در مورد آیه  -2

خواهاد مای است كه خادا اما نظر عاف این«. همه شما )كُلّکُم( ی  امت باشید»یعنی: «  روهی از شم

دهند. ظاهراا نظر دوف ایان اسات كاه بارای می فقم ی   روه از مومنان باشند كه این وظیفه را انجاف

از این است نهادی بنیاد شود كه انجاف این وظیفه را به نخبگان با صمحیت وا ذار كناد و در ای دسته

تأكید دارند كه وظیفاه یا  ]واجا [  نظر مطرح شده: نخست طرفداران نظر اكثریت 3این مورد هم 

كفا ی با این مفهوف فنی است كه هر اه یکی از افراد جامعه آن را ایفا كرد، دیگران از انجاف آن معااف 

از مردف كه شایسته این وظیفه نیستند مثل زنان وضعیفان؛ سوف: همه صمحیت ایان ای اند؛ دوف: دسته

نین علمی ندارند و عامل جاهل ممکن است هر نوع خطاایی نیاز به علم دارد، همگی چ كار را ندارند

 مرتک  شود.
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مخاطا  « شما بهترین امتی بودید كه بر آن  یااف كردیاد»فرماید: می آل عمران كه 110در تفسیر آیه 

آناان را باه اسامف  كنند و با جنگیدن با مردف،می  ویند كسانی كه جهادمی چه كسانی هستند؟ برخی

  یرند.می ای تأكید دارند كه این آیه تماف ملت را در برعده كنند ومی دعوت

شامارند: جامعاه می سوره حج برای شناخت برپادارند ان این وظیفه این افراد را بر 41در تفسیر آیه 

، خلفای راشدین، والیان سعی نمی كنند این وظیفاه را محادود ب پیامبر، مهاجران)بطور كلی(، اصحا

 كنند.

 : حدیث3فصل 

احادیث نبوی و غیرنبوی زیادی در موضوع نهی از منکر وجاود دارد اماا «« سه مرحله ای»حدیث -1

هارك  »ناف  ذاشتم بسیار مورد توجه  ارار  رفتاه اسات: ای حدیثی كه من آن را حدیث سه مرحله

با زباان پ  منکری را ببیند و بتواند آن را با دستش اصمح كند باید آن را اصمح كند، ا ر نمی تواند 

این روایات سااختاری بنیاادی « خود، ا ر نمی تواند با درد دل خود و این كمترین مقدار ایمان است.

 كند.می برای اعتقاد جزمی نهی از منکر برای نسلهای بعد آماده

احادیث دیگر با نگرشی مثبت: بیشترین احادیث شامل سخنانی است كه در هر حاال مومناان باه  -2

كند. مثما ا ر ظلمی را ببینند و او را از ظلم باز ندارند به عذابی  روهی از می ترغی انجاف این وظیفه 

كناد و مای طرف خداوند  رفتار خواهند شد، یا روایاتی كه مومنان را تشویق باه انجااف ایان وظیفاه

رد و شمارد مثل اینکه: خداوند  درت را به پست ترین آنها خواهد سپمی پیامدهای نا وار ترک آن را

 وید: پرهیزكاران مردف كسی است كه مشتار ترین می عبادات بهترین آنها را نادیده خواهد  رفت. باز

امر به معروف و نهای آنها به انجاف این وظیفه و وفادارترین ك  به خویشاوندان خود باشد، كسی كه 
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كسی كه از انجاف آن  كند جانشین خدا در زمین و جانشین كتاب او و پیامراوست. برعک می از منکر

اسات در میاان زناد ان و كسای كاه آن را تارک كناد مسالمان نیسات. ای كناد ماردهمی خودداری

 فرماید بهترین نوع جهاد امر به معروف و نهی از منکر است.می امیرالمومنین علیه السمف

یفاه را كام احادیثی با نگرش منفی: برخمف احادیث فور، احادیثی نیز وجاود دارد كاه ایان وظ -3

اهمیت جلوه مید هد و بهترین راه بررسی این احادیث، نهی از منکر آخرالزمانی است بخاطر روزهای 

رسد كه ماردف می كند زمانی فرامی ( پیش بینی32بد آینده مثما صحابی معروف پیامبر ابن مسعود )د 

منکر. این آشفتگی ممکن اسات كنند و نه نهی از می  ذرانند نه امر به معروفمی بدترین روزر ار را

به سب  نقص در ایمان مسلمانان باشد و با كیفر الهی رو به رو شود، صحابی دیگر عبداله بن عمر )د 

سوره نحل( هنگامی اسات كاه  82آورد )آیه می ( معتقد است دابهاالرضی كه خدا از زمین بیرون73

است زمینه مناسبی فراهم آورد كه مسمانان  مردف به نهی از منکر عمل نکنند. اما این شرایم نیز ممکن

 به طور كلی از انجاف این وظیفه خودداری كنند.

كوشد این می (منشأ جغرافیایی احادیث است، كوفه1در خاتمه باید دو نکته مورد توجه  رار  یرد: -4

دازی این احادیث ساخن پارهای ( از ویژ ی2وظیفه را پراهمیت و شاف آن را كم اهمیت جلوه دهد، 

 برای اعتقادات دینی مردف است.ای به منظور روحیه بخشی است كه این موضوع عنصر اصلی بالقوه

 : كتابهای سیره )شرح احوال( مسلمانان صدر اسمف4فصل 

 (مقدمه1

از شرح احوال محدثان،  اضایان، شااعران، ؟؟، ای در فرهنگ اسممی مجموعهكتابهای سیره و رجال 

باشد. اما تاكنون به فکر كسی نرسیده كتااب مساتقلی در می ن، زنان و دیگر مردف اریان و مفسران  را
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شرح احوال آمران  به معروف و ناهیان از منکر تألی  كند. در ابتدا باه آنچاه مناابع اساممی دربااره 

پاردازیم و ساپ  باه مسالمانان خااص در مای پیش از اسمف و خود پیامبر ذكر كرده انادهای چهره

 زنیم .می اول و دوف و سوف  ریزیهای سده

 ویاد می آل عمران از  روهی از اهل كتاب سخن 114است. آیه نهی از منکر پیش از اسمف نخست 

از كار »كند كه می ما ده اسرا یلی هایی را سرزنش 79آیه «. كنندمی امر به معروف و نهی از منکر»كه 

 «.یکدیگر را باز نمی داشتند(كردند، باز نمی ایستادند )یا می زشتی كه

 از كاار ساوء نهای»كناد كاه در آن بعضای اسارا یلیان می را بیانای اعراف، حادثه 166-163آیات 

 وید امر به معروف می لقمان، لقمان حکیم به پسرش 17و بعضی نهی نمی كردند. در آیه « كردندمی

ی از منکر كند از این رو خدا ناوح را و نهی از منکر كند. در دوران حضرت نوح هیچ ك  نبود كه نه

كارد )آیاه می با فرا رسیدن دوران اسممی پیامبر امر به معروف و نهی از منکر –به سوی آنها فرستاد 

فرستد تا درباره پیامبری كه به تااز ی ظهاور كارده می اعراف(. ابوذر غفاری برادرش را به مکه 157

 دهد كه ایان مارد امار باه معاروف و نهای از منکارمی تحقیق كند و برادرش در باز شت به او خبر

خاستند. تعداد اصحاب برجسته و تابعین پیامبر بسیار زیادند اما تعداد می كرد، مردف با او به ستیز برمی

افراد ناهی از منکر بسیار كمند. البته سیرهنویسان نیز در صدد  فتن مطالبی موافق باا طباع مخاطباان 

 خود هستند.

نکر ی  ماجرای انفرادی و از این جهت مناس   نجاندن در كت  سیره است كاه بارخمف نهی از م

دهاد، دسات باه ا ادامی می كند و آن را به تنهایی انجافمی ی  مجاهد، كسی كه ا داف به این وظیفه

روشن در بر دارد. از روحیه شجاعت، مهاارت، جساارت و  ضااوت ای شجاعانه زده است كه نتیجه
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ید کر نمی توان به ساد ی  ذشت و این كار كامما با نماز و روزه و تکالی  كه هر انسان باناهی از من

عملی شورانگیز و ممتاز و بنابراین اجرای صحیح آن از نظر سیرهنویسانآن را بپا دارد، متفاوت است.  

 برجسته است.

والیان دو  رایش متفاوت به رویارویی با حکومت: در مورد رویارویی با دولتمردان و نوعاا خلفا و  -2

خورد. یکی  رایش عمل  رایانه است كه آماد ی دارد از حد رویارویی با حاكماان ساتمگر می چشم

فراتر رود و شورشی مسلحانه بر ضد آنها بر پا كند. دیگری نگرشی تسالیم  رایاناه اسات كاه حتای 

توان به می از جمله افراد  روه اولنگرد. می رویارویی كممی با دولتمردان را با ش  و تردیدی عمیق

(، احمد بان نصار خزاعای )د 167زر ر مرو )كه پیشتر داستانش ذكر شد(، حسن ابن صالح حیّ )د 

( و عبدالاه بان 11(  و حسن بصری )د 73اشاره كرد اما رفتار افرادی مثل عبداهلل بن عمر )د ( 231

 حاكمان را متو   بر  یاف نمی دانند.شود كه نهی از منکر می ( برداشت144شُبُرمه كوفی )د 

تاوان می اما از جمله  روهی كه با هر اندیشه نهی از منکری چه از طریق  یاف و چه با كمف، مخالفند،

ابن عبااس )د (، عبدالاه187فضایلعیا  )د  (،161( و سفیان شوری )د 181ابن مبارک )د به عبداله

 رین اشاره كرد.( و سای165ابن نُصیرطا ی )د (، داوود 68

رسد كه كار درستی انجاف داده اناد می مردمی هم هستند كه دولتمردان را امر و نهی كرده اند و به نظر

( محادث مادنی و از خانادان 159ابیاذِ   )د و به درستی هم از عهده آن وظیفه برآمده اند كاه ابن

( توسم هارون الرشاید 194)د  برجسته است. سَلم بن سالم بلخیمعروف، نمونه بارزی از این  روه 

( به زندان افکنده شد. كسی كه توانست در ایان زمیناه امتیاازی بدسات آماده 193-170)حکومت 

بن عبداهلل ؟؟ بود كه در سایه تأثیر فور العاده اش بر هارون الرشاید، منصا   ضااوت شاهر را هشاف
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باشد. اباوذر غفااری می از خشونتكند اما لحن كمف وی نرف و دور می آورد، او را موعظهمی بدست

( در یر و در نتیجه به روستای ربذه تبعید شد و در آنجا 60( نیز در اواخر عمرش با معاویه )د 32)د 

اما نتکته اینجاست كه كسانی كاه  زیادی برای معرفی به ما داردهای به تنهایی در ذشت. تاریخ نمونه

باک داشته باشند، عمری طوالنی تر از افراد متهوّر و بی ذرانند ممکن است می راای زند ی محتاطانه

 نویسان  رار  یرند.حالآفرین باشند و مورد توجه شرحاما نمی توانند حادثه

رویارویی با جامعه: تنوع منکراتی كه باید از آنها نهی كرد زیاد اسات اماا در ایان كتااب باه ساه  -3

یکی از اصحاب  مناف پیامبر كاه در شااف باه شاراب شود. می موضوع: شراب، زن و خوانند ی اكتفا

شراب مورد توجه عبدالاه ای  یرد. كوزهمی آوردده مورد سرزنش عمرابن خطاب  رارمی خوار ی رو

( در مصار همساایگی دا ام الخمار 100 یرد، دُخَین مصری ) د می (  رار32بن مسعود صحابی )د 

كناد. منکارات مای روشند و ؟؟ شوری اَلکل را نهایفمی داشته، در كوفه  ویا عطاران نوعی مشروب

زنان، مربوط به مغازله مردان با آنان است، بحث نوازد ی هم مطرح است. اما در مورد منکرات دیگر، 

 شود.می طلبد كه شامل بدرفتاری با برد ان و حیواناتمی بحث ظری  تری

مشخص كرد: نخست اینکه ؟؟ دلیل خوبی توان می سه اصل اساسی را 1با توجه به داستاهای تاریخی

 برای ا داف نمکردن است. دوف اینکه آدمی فقم در صورتی باید دیگران را نهی از منکر كند كه احتمال

 پذیرند و سوف اینکه شخص باید مودبانه امر به معروف و نهی از منکر كند.می دهد اندرز او رامی

ر به طور موثری موید یکدیگرند باه طاروی كاه در اصل بنیادین فو 3دفاع از زند ی خصوصی:  -4

حجارات(؛ دوف،  12بازداشتن از جاسوسی و كنجکااوی )آیاه  شوند. نخست،می این بخش هم دیده

                                              
 کتاب مراجعه فرمائید. 151تا  134نهی از منکر به صفحات . برای مطالعه داستان های تاریخی امر به معروف و 1
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آنچه سب  هت  حرمت مسلمانی شود نباید افشاء  ردد؛ سوف، حرمت خاناه كاه در ماورد ورود باه 

 یان شد.نور( به صراحت ب 27بقره و آیه  189خانه كه در )آیه 

بیان آخر: مطال  فور از دو نظر فا د انسجاف است. نخست، آنکاه از نظار شارایم اجتمااعی تاا  -5

حدی التقاطی است و مجال طبقه بندی اجتماعی در اینجا وجاود نادارد و دوف اینکاه از نظار عقلای 

یابی آنان روشمند نیست و ممکن است وابسته به نظامهای عقیدتی خاصی باشد كه دیگر امیدی به باز

 نیست.

 ابن حنبل 5فصل  -بخش دوف حنبلیان

پساندیدند و از اماور نظاری و مای مقدمه: حنبلیان  دیم مردمی بودند كه مطال  عینی و صریح را-1

ذهنی پرهیز داشتند از این رو بیشتر كتابهایشان شامل استفتا ات و مسا لی است كه در زند ی روزمره 

از ایان پرساش و ای (  مجموعاه311رسد. اباوبکر خَامّل ) د می آدفآید یا معموالا به ذهن می پیش

كناد كاه آناان مای پاسخها تدوین كرده است. مثما شخصی از رفتار زشت همسایگانش به او شکایت

شود  فت مانند كارهایی كه با می كنند كه با شرمند یمی نوازند و كارهاییمی خورند، عودمی شراب

 كند كه آنان را به حاكم )سلطان( معرفی كند.می هادكنند، و پیشنمی زنان

شود: استفنا اتی شامل می تنوع  ناهان: بر اساس كثرت و وع  ناهان به این ترتی  از آنان ناف برده -2

نوازد ی و شرب خمر و پ  از آن اعمال نامشروع جنسی و معادودی از  ناهاان سااده و تکاراری. 

ت موسیقی نامشروع به ناف تنبور و طبل و عاود نااف بارده شاده، از نخست آالت موسیفی: اكثراا سه آل

 نگرد. می اما ابن حنبل با تسامح به آنها نرمار به ندرت نامی آمده، دف و دایره نیز وجود دارد
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البته داشتن آلت موسیقی شرط اصلی برای ارتکاب به  ناه نوازند ی نیست و خوانند ی نیز خود ی  

كناد و  ااهی می شرابخوار ی است كه به دنبال آن اعمال شرورانه دیگری بروز ناه بوده است. دوف 

وجاود دارد. ساوف اعماال و برای ساخت، فروش، نگاهداری و ... احکاامی ممکن است با غنا باشد. 

نامشروع جنسی است و آنچه در استفتا ات آمده با معیارهای غربی ]شبهت دارد[ و بادون شا  نازد 

حنبل كم اهمیت است. اما موضوع اصلی مسا ل خانواد ی است كه ا شااره باه بنبسیاری از معاصرانا

پراكناده از خطاهاایی مانناد سساتی و كوتااهی در ای تری دارد. سایر استفتا ات مجموعه ناه فاحش

شطرنج باز )شطرنج مذموف است اما نَرد زشاتی بیشاتری دارد(، رد و های آداب نماز، برخورد با  روه

زدو خورد جوانان با یکدیگر،  ذران زند ی )از منافع سار م  خنان زننده و توهین آمیز،بدل كردن س

محروف كردن خواهران خود از ارث، پرداختن به تهلیل ]الالهاالاهلل  فتن[ با تردید ] ، ؟؟كردن مردف( با 

)احتمااالا  بسیار  ردانیدن[ صوت، ناله و شیون بر مرد ان و استفاده از  ورباغه و ماوش بارای طعماه

 برای  صید ماهی(

 زمینه  ناهان: حمل و وع  ناهان در خانه، اماكن عمومی، و كوچه هاست. -3

کتاه واكنش نسبت به كارهای ناشایست: در مورد اینکه چه كسی باید این وظیفه را انجااف دهاد ن -4

 ویاد كاه می ویحااحنبل تلخاصی ذكر نشده اما اشاره هایی به جایگاه زنان و برد ان شده است و ابن

توانیم به راحتای می برد ان از تکلی  سا م نیستند. در مورد اینکه این وظیفه چگونه باید انجاف شود

 به پاسخ آن راه بیاابیم: نخسات انجااف دادن در دل، كاه ابان حنبال« سه مرحله ای»از طریق حدیث 

امید است چناین انجااف دادنای : » ویدمی امید است چنین انجاف دادن در دل، كه ابن حنبل» وید: می

دوف انجاف دادن با زبان كه عموه بر امر و نهی، اصاطمحات متناوعی از  بیال: «. مورد  بول وا ع شود

خ(، فریاد )صاح( و ... را بکار برده اند. هر چناد بگوید ) ال(، پند )وعظ(، اندرز )نَصَح(، نکوهش )وَبّ
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مناس  است مثل زمانی كه  ناهکاار، فاسقیرسواسات. اماا الزف است مومن با مدارا و نرمی كه تندی 

جدا كردن دشمنان  طی  وسیعی از اعمال را مثل شکستن ظرف شراب،» با دست»سومین روش یعنی 

 كت  زدن و حتی بکار بردن شمشیر یا سامحی دیگار و... را دربار از هم، بیرون كردن یکی از افراد،

  یرد.می

بلیان هیچ تمایلی برای دنبال دردسار  شاتن در شاهر ندارناد و حکومت: آنچه مشخص است حن-5

برای رویارویی با اكثریت فاسد، فا د تجهیزات كافی اناد و ماأموران حکاومتی را هادف انجااف ایان 

)سلطان(  رار  یرد، آدمی نباید رودروری حاكم » وید: می وظیفه  رار نداده اند. بطوری كه ابن حنبل

ت. ممحظه كاری او به علت خوی استبدادی و خودسرانه  ادرتهای سیاسای زیرا شمشیر او برهنه اس

توان به مناطق دیگر جهان سنتی اسمف ]در آن زمان[ تعمایم داد. می ]آن زمان[ است. اما این تصویر را

حنبل در درک این وظیفه است، از سار راه حکومات آنچه آشکار است منش آراف و بی سر وصدایابن

 كند و تعالیم او كامما غیرسیاسی است.می شود و نه هکاریمی حاكم نه رویارو رود، بامی كنار

 : جنبلیان بغداد:6فصل 

 مقدمه-1

شاود. پا  از دورانای طاوالنی كاه می ( دوران  سترش حنبلیان بعدی آغاز241حنبل )د پ  از ابن

( و 329ماجرای بربهاری ) د  تقریباا حنبلیان هیچ سهمی در تاریخ بغداد نداشتند، نا هان با رسوا ی در

كناد و باا ایجااد مای شود و تا دوران آل بویه و سلجو یان ادامه پیدامی معاصران او، مشکمتی ایجاد

 یابد.می روابم نزدی  بین حنبلیان و حکومت عباسیان این مشکمت كاهش
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منکر است. اما نگرشی حنبلیان نسبت به نهی از های روش عملی حنبلیان: سکوت نسبی از ویژ ی-2

د و بازرگ برپاا شاای بین آنهاا و ر یبانشاان برساد تفسایر یکای از آیاات  اران فتناه 317در سال 

دهد كاه در ساده می های مکرر زیادی ایجاد كردند، در وا ع این نشانحنبلیانبربهاری در شهر آشوب

باا حکومات را باه  چهارف و پنجم آنها ترس زیادی از حکومت نداشتند و بیشتر  ایل بودند همکاری

ابوسعد بقال با در هم شکستن عودی كاه از یکای از  464منظور نهی از منکر بدست آورند. در سال 

وابستگان به حکومت بود خود را به دردسر انداخت، حنبلیان  رد هام آمدناد و باا خلیفاه صاحبت 

ند. خلیفه تا حد توان ا داف كها فروشیكردند و از او خواستند كه بر ضد میکرده ها، فواحش و شراب

كرد. تعداد آنها رو به افزایش باود و می حمایتها آنها را كم  كرد اما حاكم سلجو ی و ت از میکده

حکومت به سراشیبی افتاده بود پ  از سالها حکومات خلیفاه از صامبت كمتاری برخاوردار شاد و 

بارای تغییار نگارش حنبلیاان كم زمینه پیوندهای خاصی بین حنبلیان و حکومت به وجود آمد لذا كم

بغداد به نهی از منکر پدید آمد و حتی در منص   ضاوت هم  رار  رفتند تا حدی كه علمای حنبلای 

 به همکاریبا دربار  رایش پیدا كردند. حتی ابوسعد بقال در حضور خلیفاه حاكماان دیگار را موعظاه

ف( امپراطاور  549 – 531کومات كرد و از اینکه در حضور نظاف المل  باا تأییاد انوشایروان )حمی

ساسانی خطبه بخواند، ابا ی نداشت. اما هنوز حنبلیانی وجود داشاتند كاه فاصاله سانتی خاود را باا 

حکومت حفظ كرده بودند. اما آنها هر چاه بیشاتر  رفتاار شابکه مساتقیم و غیرمساتقیم حمایتهاای 

تعدادی اندک با شاهامت در ایان شد هر چند می شدند، نهی از منکر در آنها كم رنگ ترمی حکومتی

 راه  اف نهادند.
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 وید: این وظیفه واج  است به جز برای كسی كه از شمشیر یا می بینش فکری حنبلیان: بربهاری -3

باید آن را با دست، زبان و دل انجاف داد، بدون بکار بردن شمشیر. ابان بَطّاه چمار بترسد، دوف اینکه 

 شود شهید از دنیا رفته است و ....می از منکر كشته  وید: كسی كه برای نهیمی (378)

 كنند.می وجوب: تنها منشأ وجوب این وظیفه را از بین سمع )وحی( و عقل؛ سمع انتخاب -1-3

چه كسی مکل  است؟: هر مسلمانی كه شرعاا به حد بلوغ رسیده باشد و بارای هار شخصای  -2-3

 وید چیزهایی هسات كاه بارای می پیدا كند. ابویعلی  واه اماف باشد یا عالم یا  اضی یا عامی تحقق

توانناد مای فقام علماافهمند و در این ماوارد می همگان واضح است اما مطالبی هست كه فقم علما

 پیشگاف باشند و دوف عادی مُکل  به انجاف آن نیستند مگر به دستور فردی عالم.

ید باید با مدارا انجاف شاود، آدمای بایاد باا  ومی این وظیفه باید چگونه انجاف شود؟: ابویعلی -3-3

كمترین واكنشی كه احتمال اثر دارد، شروع كند ؟؟ در صاورت لازوف باا معیارهاای شادیدتری آن را 

  سترش دهد.

نباید  -3علم به موضوع -2علم به حکم -1پیش شرط الزف برای ا داف به این وظیفه چیست؟:  -4-3

نباید خطر مرگ آدمای را در  -5تمال تأثیر وجود داشته باشد.باید اح -4تری شود. موج   بح عظیم

 پی داشته باشد.

ای نسابت باه انجااف ایان وظیفاه دارد و از بینش فکری و روش عملی: ابن جوزی نگاه جسورانه-4

 وید به شارط آنکاه از سامح می كاربرد خشونت به وسیله مردف درصورت لزوف، با صراحت سخن

ید ا ر كسی از  ناهی مستمر در بازار آ اه است و  ادرت دارد جلاوی آن را  ومی استفاده نشود، او

بگیرد، وظیفه اوست كه در خانه ننشیند بلکه برای مقابله با شر دسات باه كاار شاود. همچناین ا ار 
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شاهدانی وجود داشته باشند كه از وجود  ناه در منزلی  زارش دهند باید به آن خانه وارد شد. نهایتااا 

كناد و فعالیتهاای ادبای مای بغداد و حنبلیان آن پ  از حمله مغول بطور كلی انحطاط پیدا اینکه شهر

 كند.می حنبلیان به سمت دمشق انتقال پیدا

 : حنبلیان دمشق7فصل 

 مقدمه:-1

اكثریات جمعیات حنبلیاان باه دمشاق  656پ  از حمله مغول و انحطاط كلی شهر بغاداد در ساال 

كنند. اما در حکومات می حفظ دانشمندان حنبلی تمایز خاص خود را با سایرینكنند. اما می مهاجرت

نفوذی ندارند، تعداد اندكی در كارهای حکومتی وارد شدند و در عین اینکه رابطه نزدیکی با حکومت 

( اولاین  اضای حنبلای 682نداشتند در عین حال هم از آن بیگانه نبودند. ابن ابای عمار مقدسای )د 

برخمف میل خود این منص  را پاذیرفت ولای بارای آن مساتمری نمای  رفات. اماا  دمشق بود كه

( شخصیتی ناآراف داشت و از ایستاد ی با حاكمان ابا ی نداشت او هنرمندی 600عبدالغنی مقدسی )د 

بود و سازهای نی )شبّانه( و تنبوری را كه برای مجل  عیش یکی از اعضای خانواده صمح ای حرفه

ریزد، مال  خشمگین آن، می شکند. در موردی دیگر شرابی را بر زمینمی بر زار شده بود،الدینایوبی 

زند. به خاطر اشتیار او نسبت به درهام شکساتن می كشد و عبدالغنی به آن چنگمی شمشیر خود را

كنند خادا  اردن می افتد، به احضاریه  اضی بی توجه است  آرزومی آالت موسیقی با  اضی شهر در

( خود را و ا  ایان كاار كارده باود و 614ضی و حاكم را بشکند. برادرش عمادالدین مقدسی )د  ا

باه شادت كرد و یکبار به علت شکستن آالت لهو بدكاران می همیشه غلطهای نماز دیگران را اصمح

ه ( نیز خلق و خوی عبدالغنی را داشت و تقریباا با هر جنبه دینی كا728خورد. این تیمیه )د می كت 
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مستمری باا های كرد و در یریمی شد، با  فتار و زبان مخالفتدر زمان امپراطوری مملوكان عمل می

 حکومت داشت.

این تیمیه و نهی از منکر: او كتاب مختصری در مورد وظیفه نهی از منکر دارد كه مخاطباانی عااف  -2

خص بایاد آ ااهی الزف بارای داند، وی  ویاد شامی دارد او نهی از منکر را مثل جهاد، واج  كفایی

تشخیص معروف از منکر داشته باشد، مصلحت انجاف این وظیفه باید بر مفسده آن فزونی یاباد، ایان 

كار نباید شورشی باشد، ؟؟ باید در برابر واكنشهای مخال  شکیبا باشد، این تکلی  نیاز بساتگی باه 

 ویاد می این وظیفه بحثی ندارد. اوعمل دارد، اما در مورد جایگاه زنان در مورد  درت شخص برای 

و آناان موظفناد ایان وظیفاه را این وظیفه بر اولواالمر )علماء، امراء، مشایخ( هر طایفه واج  اسات 

نسبت به عامه مردمی كه مطیع آنها هستند انجاف دهند. در حقیقت او به ایان مسائله عنایات دارد كاه 

همچنین او درباره پیوند نهی از منکر با  درتمنادان  هدف همه  درتمندان باید انجاف این وظیفه باشد.

 دهد.می و بخصوص با حکومت توجیه كاملی ارا ه

ابن تیمیه: از نظر او اخمر سیاسی عبارت است از نهایت سعی در انجاف هر كاری، اندیشه سیاسی  -3

است و برای آنچه با حسن نیت انجاف دهد وظیفه خود را انجاف داده هر صاح  مقامی كه این كار را 

كند: اصول اخم ی مبتنای می مقدور او نیست، مسئولیتی ندارد. او اصول اخم ی را به دو شیوه مطرح

شاود از مای بر تسلیم و رضا و اصول اخم ی مبتنی بر عمل  رایی. بار اسااس شایوه اخم ای اولای

نظری است و بر اساس  ارتکاب بسیاری از محرمات غلفت كرد و این ناشی از روحیه كم دلی و تنگ

شیوه اخم ی دوف معتقد است وظیفه او ایستاد ی در مقابل ستمگری سیاسی با توسل به سمح ممکن 

 است و به این ترتی  به روش خوارج با مسلمانان به جنگ برمی خیزد.
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ه حنبلیان دمشق پ  از ابن تیمیه: هیچکداف از حنبلیان بعدی از نظر  درت یا خم یت شاباهتی با -4

ابن تیمیه ندارند و وظیفه نهی از منکر در این دوران تاریخی نقش كمرنگی دارد. هر چند شا ردان او 

هایشاناشاراتی باه نهای از منکار دارناد. زیان الادین صاالحی دمشاقی دانشامند و سایرین در رساله

دو جلاد رویی و به لحاظ اجتماعی موفقی است كه عموه بر آنکه ؟؟؟ باوده كتاابی متصال در  شاده

 ورت چاپ شده موجود است.نویسد كه هم اكنون به صمی منکر مفصل در باب نهی از

باار در  55داند بهره زیادی برده و باه صاراحت می او از غزالی كه وی را هم مسل  صوفی خودش

بار در جلد دوف از او نقل  ول كرده است و برای ساختار اصالی بااب مکتبای خاود،  17جلد اول و 

 است.نیازمند 

 ادر خاتمه: در دمشق حنبلیان در ا لیت بودند و امتیاز نسبتاا علمی آنها هر ز نتوانست در جامعه  -5

و اعتباری سیاسی برای آنان به ارمغان آورد. آنها زند ی آرامی در محیم اجتماعی داشتند و در ا لیت 

د. ایان جامعاه روابام بودن آنها موج  روی آوردن به مشی سیاسی بی اعتنایی آراف ابان حنبال نشا

انجاف این فریضه مثل سابق رضایت بخشی با حکومت داشت. اما با این جود دیگر پیشرفتی به لحاظ 

بدست نیاورد. در بغداد مباحث نهی از منکر بیشتر در مواردی خاص و كامما غیر روشمند است، اماا 

بتکاری باه لحااظ مفهاوف و در دمشق، ابن تیمیه، موفق به  سترش نوعی اندیشه سیاسی صد درصد ا

كلیات بود. این روش برای جامعه آینده درخشانی به دنبال ندشات زیرا زمانی كه ابن تیمیاه طرفادار 

در زند ی سیاسی عربستان ای دولت بود، مخالفی وجود نداشت. اما این شیوه دستاوردهای غیرمنتظره

 مركزی در پانصد سال بعد به همراه آورد.

 د: حنبلیاننج8فصل 



21 
 

مقدمه: مکت  حنبلی در سده نهم در این سرزمین بی آب و عل  عربساتان بطاور كامال پذیرفتاه -1

آمدند كه جامعه ؟؟ نیست و فا د سازمانی می كنارای  بیلهای بایست با جامعهمی شده بود. حنبلیاننجد

نبلیاان سااختار سیاسای جامعاه نجاد و رابطاه ح 1158سیاسی فراتر از ر ی   بلیه است. در ساال 

عالم جنبلی به این نتیجه رسایده ( 1206د ر ون شد. ی  طرف این توافق، محمدابن عبدالوهاب )د 

بود، كه اعمال دینی بسیاری از مسلمانان اسمی دوران او در وا ع شرک باود و هادف مناسابی بارای 

دِرِعیّاه، یکای از (، ر ای  ناحیاه 1179مساعود )د رفت؛ طرف دیگر این محمدابنمی جهاد به شمار

واحدهای بزرگ نجد بود. حاصل این توافق، ظهور نهضت نظامی وهابی بود با همزیستی با دولتی كه 

نامند. این د ر ونی بسیار بیشتر از بغداد و دمشق باود و بعادها باه می اكنون آن را عربستان سعودی

منکر در ایان اندیشاه چاه  عنوان اندیشه سیاسی سه دولت بعدی سعودی عمل كرد. اما نقش نهی از

 بود؟

كنناد می خواست ببیند مردف چهمی بود كهای اولین دولت سعودی: نهضت وهابیت نمونه برجسته -2

رسد از آغاز هسته مركزی اندیشه و كاردار می و به آنها بگوید تا از آن دست بردارند. بنابراین به نظر

شارک در نجاد های ظهور ابن عبدالوهاب، نشانه  وید: پیش ازمی (1290وهابیت باشد. ابن بِشر )د 

به اظهار عقاید خود پرداخت و آشکار بود ولی كسی نبود بر ضد آن ا داف كند. او پ  از مرگ پدرش 

به هماین پرداختند آغاز كرد و ادامه داد. ابن بِشارمی این وظیفه را به ضد غممانی كه بر فسق و فجور

بارد و روشای را كاه مساعودابن مای درپای ساعودی را ناافپی منوال ا دامات ابن وهاب و حاكماان

در زمان حج در مکه برای نهای از  1227تا  1223( در سالهای 1229-1218عبدالعزیز )حکومت 

تعیین شدند كه در او ات نماز در بازارها بگردند و مردف را باه كند: مردمانی می برد بیانمی منکر بکار

بازارها نیست و نابود شد، یا حدا ل در منظر عاف به چشم نمی خورد. با  نماز فرا خوانند. دخانیات در



22 
 

ها توسم مجریان نهی از منکر و اصول اخم ی از میان رفات. ماواردی براندازی اولین دولت سعودی

خاورد از جملاه لازوف انجااف ایان وظیفاه در ضایافت می اعتقادی عبدالوهاب به چشمهای در بیانیه

راه با ممیمت و در خلوت در وهله اول كه در غیر این صورت سب  تفر اه در عروسی و برخورد هم

كناد و علماا را در ایان می جامعه خواهد شد، در جایی نهی از منکر را با جنگ بر ضد شرک مربوط

 وید خود،  بما به این مهم پرداخته اسات. حَمَادابن ناصار بان مُعَمّار )د می داند ومی رابطه اساسی

پرسند هنگامی كه  ناه می رد عبدالوهاب در استفتا اتش اشاراتی به این وظیفه دارد؛ از او( شا 1225

دهد خیر، ا ر حاااكم می او پاسخرود؟ می و به اطمع حاكم رسیده است آیا وجوب این وظیفه از بین

 از ادای این وظیفه خودداری كرد.

بر اهمیت اصلی استطاعت برای ادای وظیفه و  توانید،خود انجاف دهید. اومی شما مکلّفاید تا حدی كه

كند ... ا ر استطاعت ادای این وظیفه را ندارد هجرت می سنجیدن ؟؟ و مصلحت انجاف این كار تأكید

و  ادر به انجاف وظیفاه خاود نباشاند و كنند می زمانی واج  است كه مسلمانانی در دیار كفر زند ی

شاید الزف باشد هجرت كنند. اما در ؟؟ معصایت محا ، ایان حتی ا ر هم بتوانند آن را انجاف دهند 

( پركارترین پسر 1242كار روا نیست، زیرا آن، كفر مطلق است. عبداهلل بن محمد ابن عبدالوهاب )د 

 كند. در پاسخ كه به مرحله عمال باه ایان وظیفاهمی عبدالوهاب نیز  شش بار به این وظیفه اشارهابن

  وید:می ه است ورسد، لحن او آشتی جویانمی

كنیم و چیزهایی مثال  هاوه، اشاعار عاشاقانه، می ما فقم بدعتهایی كه  رایش به ش رک دارد را نهی

شماریم، البته نه تمااف آالت موسایقی را. می در عروسی را جایزمدح شاهان، طبل جنگ و دایره زدن 

ای ر نامااه( آخاارین امیاار ؟؟ دولاات صااعودی د1233-1229عبااداهلل اباان مسااعود )حکوماات 

( حاكم مصر در حاالی كاه در تنگناا  ارار 1264-1220صددرصدریاكارانه به محمدعلی )حکومت 
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كوشد تاخت و تاز وهابیان را با وظیفه آنها در  بال نهی از منکر توجیه كند. اما ساده تر ایان می دارد،

 .بود كه یکتاپرستی نظامی وهابیان را به عنوان جهادی بر ضد كفر معرفی نماید

این كار با باز رداندن جهبه جنگ بین اسمف و كفر، به داخل مركز به اصطمح جهان اسمف انجاف شاد 

؟؟ و های كه وهابیان برای تشکیل حکومت و پیروزی زمینه سازی كرده بودند. برای نهضتی با برناماه

ادی و معمولی شاده تجاوز كارانی كه در اینجا اندیشه نهی از منکر از نظر معنا و خصوصیات بسیار ع

 بود.

( اشاره به نهی از منکر فراوان تر و نقاش آن 1305-1238دومین دولت سعودی: در این دولت ) -3

 یرد و حکاف آن بیشتر بار می در زند ی وهابیان برجسته تر است و اهمیت آن مرت  مورد تأكید  رار

ف و علما با مردف در انجاف این غفلت از شركت در نماز، واج  كفا ی بودن این وظیفه، همکاری حکا

كنناد تأكیاد مای وظیفه، آموزش آن، نظارت بر مراسم حج، افرادی كه برای انجاف آن ممانعات ایجااد

 شده بود.ها دارند. در این دولت نهی از منکر درون جامعه جایگیزین جهاد در جبهه

ن به دو دوره تقسیم كارد: توامی بوجود آمد و تاریخ آن را 1319سومین دولت سعودی: در سال  -4

رسد و بخش دوف از زمان فتح حجاز می به اوج خود 1344-1343بخش اول با فتح حجاز در سال 

تا حال حاضر است. دوره اول نقش مهمی در  سترش زماندهی نهی از منکر داشت و در نظاف جاری 

باه  لام هاا نتی وهابیتشاکیل شاد. در اعتقادناماه سا« كمیته امر به معروف و نهی از منکر»سعودی 

سر شاده به مردف عربساتان اعامف ای كه بصورت نامه 1339( در سال 1367محمدابنعبداللطی  )د 

شد، ادای این وظیفه را بر هر ك  كه توان انجاف آن را با دست و زباان و دل دارد، واجا  دانسات. 

كمیته »جدید به ناف ای . كمیتهشدندمی شوند و مبلغانیحهت این وظیفه تربیتمی  ناهکاران شمر زده
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ماوارد شمرده بود. ایان ماده تنظیم شده فعالیت آن را بر 20تثبیت شده بود كه در  1347تا سال « نو

شامل ضوابم نماز ، مشروبات الکلی ، دخانیات، جداسازی زنان و.... بود كه بزر ان دو محله مسئول 

 جرمهای منطقه خود بودند.

، به معنای پایان یافتن 1ساالری دولت جدید در عربستان مانند همل خصی خاتمه:  سترش دیوان -5

ای تاریخ حنبلی است. تبدیل آراء كامما انفرادی و غیرسیاسی ابن حنبل به عملی دیوانی كه )مجموعاه

امر به معروف و نهی از منکر( راهنمایی مدیر كل كه وزیر آن را اداره میکند نشااندهنده های از كمیته

 ال آن سنت است. ا و

 : متعزلیان9/ فصل بخش سوف معتزلیان و شیعیان

مقدمه: ا ر  رایش فکری حنبلیان متوجه عینیات بود، معتزلیان باه ذهنیاات  ارایش داشاتند. لاذا -1

سیاسای و اجتمااعی باود. ای مکت  معتزلی تقریباا به صورت سنتی عقلی در آمد كاه فاارغ از پیکاره

باورهای اصیل معتزلی و محیم تاریخی كه در آن شکوفا شدند ارتبااط خاوبی بنابراین نمی شود بین 

 ایجاد كرد.

( و عمروبنعُبیاد 131این مکت  به وسیله واصال ابان عطااء )د باورهای نخستین مکت  اعتزال:  -2

 ردد. مانکریمزیدی علوی )د می ( پایه  ذاری شد و خاستگاه آن به اوا ل  رن دوف بر144بصری )د 

 رن بعاد، اثاری  3در حدود  -كردمی كه در شمال ایران زند ی -معتزلی كهنخستین نویسنده ( 425

                                              
 . هالل حصیب: به فارسی هالل حاصلخیز به معنی داس بارور، نام بخشی تاریخی از خاورمیانه و در برگیرنده بخش های خوری دریای مدیترانه،1

دانشگاه شیکاگو بر این منطقه از جهان گذارده شد و داس بارور باشد. این نام از سوی جیمز هنری بریستد باستان شناس میانرودان و مصر باستان می

شود. این منطقه از باختر به دریای مدیترانه، از شمال به بیابان سوریه و از دیگر سوی ها به شبه بارودهای نیل، دجله، فرات و رود اردن سیراب می

. داس بارور امروزه کشورهای مصر، اسرائیل، لبنان، و نیز کرانه های شودجزیره عربستان و خلیح فارس و دیگر بخش های مدیترانه محدود می

گیرد. جمعیت داس بارور باختری رود اردن و نوار غزه و بخشهایی از اردن، سوریه، عراق، جنوب شرقی ترکیه، غرب و جنوبغربی ایران را در بر می

 میانه تخمین زده اند.میلیون یا حداقل یک چهارم جمعیت کل خاور 120را امروزه نزدیک به 
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« اصول خمساه» ذاشت. نهی از منکر یکی از می روشمند و اساسی درباره نهی از منکر برای ما  با ی

ان معروف معتزلیان است. از عمرو نقل شده كه: اهل حدیث )هوالءالحش( مایه نابودی دین بودند؛ آن

برُمَه )د می كسای بودند كه مردف را از  یاف به عدل )القیامبالقسم( باز ( در پاساخ 144داشتند. ابان شاُ

 مشیر برداریم و با حاكمان بجنگیم. وید: نهی از منکر آن نیست كه شمیای نامه

( خارج از اجماع معتزلیانی بود كه نهای 200 وید كه اصّم )د می نوی نحل( ملل و 324اشعری )د 

یا هر روشی كه بتواند ماوثر باشاد، با زبان، دست و شمشیر، -در صورت امکان و درت –از منکر را 

شارح مختصاری از عقایاد  ( كه معتزلی بودن او در تردیاد اسات،345دانند. مسعودی )د می واج 

د: نهی از منکر بر كسی كه استطاعت ادای آن را باا شمشایر یاا وسایله  ویكند و میمی معتزلیان بیان

( معتقد است توسل به سمح فقم 319تری دارد، واج  است. ابوالقاسم بلخی معروف به ؟؟ )د ساده

در صورت غیبت اماف یا نماینده او برای مردف جایز است. ا ر امامی وجود دارد، كاربرد اسالحه فقام 

( معتقد به منشأ عقلی و سمعی برای این وظیفه است 303ابوعلی )د  جایز است.در شرایم اضطراری 

( 321 وید نهی از منکر واج  عینی )در مقابل واج  كفایی( اسات. در حالیکاه ابوهاشام )د می و

ی كه تشویش فکاری نااظر بارای او، ماوجبی  وید به جز زهمی معتقد به سمع در این مورد است و

 مصلحت خود عمل كند. آورد كه بهمی پیش

آل عمران و حدیث  یاف بر ضاد مسالمانان ساتمگر و  21( مفسر  رآن با توجه به آیه 384رمّانی )د 

داناد و عقیاده می كشته شدن در این راه را دلیلی بر جواز به كاف مرگ رفتن به سب  ا داف علیه منکر

داند. صااح  ابان عبّااد )د می دارد واج  كفایی است و توسل به سمح را در هنگاف ضرورت جایز

( كه ارتباط نزدیکی با مکت  بهره داشت، تأكید بر رعایت سلسله مرات  در نهی از منکر را دارد 385

شود و تنها شرطش امکان یا استطاعت ادای این می كه در آخرین حد منجر به در دست  رفتن اسلحه
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عتزلی و نماینده مکت  بصره باه واجا  و ( شافعیم415فریضه است. عبدالجبّاربن احمد حمزانی )د 

كند اما نهی از منکر را بادون اساتثناء می مستح  بودن امر به معروف در واجبات و مستحبات اشاره

 داند. می واج 

علمای دیگری نیز  فتارهایی در این باب دارند. اما صرف نظار از مسائله  یااف بارای نهای از منکار، 

 عمل  رایانه دارد. ای مکت  معتزلیمتقدف اكثراا شیوه

مکت  معتزلی كهن: آراء مانکریم: سه معتزلی  دیم صاح  نظر وجود دارناد كاه آثارشاان بطاور  -3

می( و حاكم 436( ابوالحسین بصری )د 2(، 425(مانکریم )د 1مستقیم در دسترس ما است:  )د جِشاُ

بصاری اسات. سلساله هلل از اعضای مکت  عبدالجبار هستند كه خود او شا رد عبادا 3( كه هر 494

علام باه  -شرایم )علام باه حکام-3وجوب   -2تعریفات  -1مباحث مانکریم به ترتی  زیر است: 

 -5 سلسله مرات  -4نداشتن خطری برای خود(   -تأثیر -نداشتن اثرات جنبی بدتر -موضوع

ح   واجا  و مسات -8ا داف كردن در صورت عدف وجوب  -7انواع منکر    -6نشان دادن كراهت  

واج  كفاا ی   -12نقش حاكم )اماف(   -11باز شت به اجماع   -10پیوستگی مکتبهای فقهی    -9

 ا داف بر ضد اعتقادات كه این آراء بطور منطقی معرف اعتزال  دیم است. -13

 ردیم كاه ابوالحساین می ر ی : اكنون از مانکریم به ابوالحسینجِشُمیبرهای آموزه -معتزلیان كهن -4

كشد و جِشُمی  فعالیتهاای می كلی روش انتقال و ارا ه اختمف در نظرهای كممی را به بحثخطوط 

 سیاسی پرسروصدایی در این راستا دارد.

ابوالحسین بصری در دست نیست اما این مطال  را از علمای وابسته به مکتابش در های ر وس آموزه

( در حمَّصای 538(، زمخشاریخوارزمی )د 536توان دریافت مانند: ابن ممحمی )د می دوران بعدی
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( و یحیی ابن حمازه مویاد زیادییممنی )د 656امامی )اوایل سده هفتم( و ابن ابی الحدید عرا ی )د 

منکرات را منکرات ذاتی نامیده اند. مانناد ساتم، دساته ( ... بر اساس این طبقه بندی، ی  دسته 749

نباشند كه منکرات ممکن نامیده اند؛ منکراتای كاه دیگر شامل مواردی كه ممکن است منکر باشند یا 

 ردد مثل ؟؟ كه خوبی و بدی ن بستگی به آماد ی نظامی دارد و ماواردی كاه باه می به خود شی بر

بازی شطرنج كه ممکن است برای پیرو ی  مکت  فقهی حراف باشد و برای  ردد مانند می شخص باز

 پیرو مکت  دیگر حمل.

می روح « ابلی  الی اخوانهالمناحی »عمل  رایی در رساله  جِشُمی كامما نمایاان اسات. اینجاا جِشاُ

كند كه ا رار كند برای فاسد كردن امامت، نهی از منکار و  یااف بار ضاد حکومات می پلیدی را وادار

 ستمگر، بذر اندیشه تسلیم و رضا نسبت به عملکرد هر ستمکاری را پراكنده اسات. روح پلیاد اداماه

رادرانش این تبلیغ اهریمنی را پذیرفتناد و سار رف نقال روایتهاایی در تأییاد آن شادند. دهد كه بمی

معتزلیان، برعک  به شدت با آن مخالفت كردند و از امامت امامان عادل و نهای از منکار حمایات و 

مات احادیثی موافق با آن را روایت نمودند. بنابراین جِشُمی نهی از منکر را با استقامت در مقابل حکو

داند و عقیده دارد نهی از منکر حتی در رویارویی با خطر مرگ شایسته است می ستم بطور كامل برابر

 مشروط بر این كه برای اغراز دین باشد.

خاتمه: سه ویژ ی كلی اساسی آراء معتزلیان است: نخست، روش تحلیل استواری كه بیاان كنناد  -5

در طول مکان و زمان اسات، یکای نظام بخشایدن باه  این آراء است. و دوف، همگونی اساسی باورها

شرایم وجوب و دیگری نحوه وسیع كاربرد آن برای اغراز دین و سوف عمل  رایی در مرات  مختل  

كنناد اماا اخاتمف می این وظیفه است. معتزلیان شجاعتی كه سب  اغراز دین باشد را به شدت تأیید

 و كم   رفتن از حاكم دارند.نظرهای بسیار ظریفی در مورد كاربرد اسلحه 
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 زیدیه:  -10فصل 

مقدمه: این فصل و فصل بعدی مربوط است به استنباط شیعیان از نهای از منکار. شایعه در اسامف -1

متعدد شیعه فقم دو  روه مورد توجه مستمر این های است با شاخ و برگ بسیار. اما از فر های پدیده

و لیل آن نیاز روشان اسات. ن فصل و امامیه در فصل بعدی؛بررسی  رار خواهند  رفت: زیدیه در ای

این دو فر ه بخش اصلی فرا یری از كتابهای مذهبی را از زمان  ذشته تا به امروز حفظ كرده اناد، از 

آنان برای تحقیقی جدی در دسترس است. در عین حال همیشه ارتباطی نزدی  باا های این رو آموزه

 شته اند.جریان اصلی اندیشه اسممی دا

شایعی هساتند، هار دو در  ساترش های مشترک زیادی دارند، هر دو فر اههای زیدیه و امامیه نقطه

احادیث و سنن فقهی بسیار كوشیدند و هر دو كمف معتزلی را بر زیدند. اما در موارد زیادی نیز با هم 

دینی است. در اینجاا هار فاصله  رفتند. مهمترین این اختمفات از نظر این تحقیق مربوط به سیاست 

دو فر ه به شدت پایبند مکت   درت علوی بودند، اما در دو مورد اساسی باا هام اخاتمف داشاتند. 

اولین مسئله اینکه در بین علویان چه كسی شایساتگی امامات دارد؛ زیدیاه خانادان نباوت را رودی 

ه از اماماان را پذیرفتاه باودن كاه دانستند و امامیه فقم ی  سلسلمی جاری و پربار برای امامان بالقوه

سرانجاف به غیبت منتهی شد. مسئله دوف، این بود كه ا ر امامان برحق از آل علی )ع( حکومات نمای 

كنند، در هر حال چه باید كرد؛ در حالیکه زیدیهعملگرا بودند، امامیه به تسلیم و رضا  رایش داشاتند 

 ک نهی از منکر به شدت موثر است.درو بطوری كه خواهیم دید این اختمف نظرات بر 

( 122باورهای زیدیه نخستین: از منابع زیدی  دیم مجموعه حدیثی منسبو به زیدابن علی )ع( )د -2

شوند؛  روه اول نهی از منکار را می حدیث در مورد نهی از منکر است و به دو  روه تقسیم 7شامل 
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برابر با جهاد است؛ غلبه شدید آن موجا  تضاعی  دهند: نهی از منکر از نظر فضیلت می با ؟؟ پیوند

 اردد. مای شود، همانگونه كه حکومت ستمگران سب  بی اعتبار شدن جهااد و حاجمی نهی از منکر

شهید از دنیا رفته است، همپایه كسی است كه در راه  كسی كه برای این وظیفه  یاف كند و كشته شود،

مربوط به دورنما یاا شود.  روه دوف می ر او تا چه حد اجرابدون توجه به اینکه دستو خدا جهاد كند،

 اذارد. می سپ  بر زبان و پ  از آن بر دل اثر پیامد ترک نهی از منکر است. زوال آن ابتدا بر دست،

كند. هر امتی كه آن را ترک كناد می ا ر امت این وظیفه را ترک كند، خداوند اشرار را به ایشان چیره

( كه مردی 246.  دیمی ترین نویسنده معتبر زیدی  اسم ابن ابراهیم رسّی )د شود محترف شمرده نمی

شود كه در اولی  می استفتا از او 3جو بوده مطال  كمی در مورد نهی از منکر دارد كه محدود به صلح

 داند.می معروف را اطاعت از خدا و منکر را معصیت خدا

زنش همسایه شارابخوار خاود دارد حتای ا ار منجار باه در دومی تأكید بر وظیفه آدمی نسبت به سر

پرسند شخصی انجاف وظیفه می دشمنی آنها شود مگر اینکه از  زند ایشان بترسد و در سومی كه از او

  وید كاه امااف از طریاق نهای از منکار، خاود رامی داند و چگونه خود را بشناسد،می را به اذن اماف

توان می ( معتقد است كه304ناصر ؟؟ )د  -به ی  موضوع زیدیاشاراتی به نسبت مبهم  -شناسدمی

هجوف برد كه شخص )به علت سروصدا یا مانند آن( یقین دارد كه منکری در آنجا در حال ای به خانه

انجاف است. نیز معتقد بود در صورتی كه نتوان شراب را به صاورتی دیگار بار زماین ریخات، بارای 

شخصی باید تا آنجا كه ممکن است آن را انجاف دهد. ا ار  خت ...شکستن ظرف شراب نباید ؟؟ پردا

با تازیانه و سرانجاف در صورتی كاه  ناهکاار كند، با زبان و ا ر موثر نیست،می  مان دارد كه كفایت

 ند طی  است.نافزاید ناهی از منکر مامی اودست از  ناه بر نمی دارد و مقدر آدمی هست با شمشیر؛
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زیدیه: زمینه نهی از منکر در سابقه زیدیه با عمال  رایای سیاسای ایان فر اه ارتبااط عمل  را ی -3

مستقیمی دارد. آنها ادعای پیروی و ادامه روش  ذشته علوی را دارند.  یاف بر ضد حکومات ساتم باا 

هدف استقرار امامتی مشروع اشاره به نهی از منکر ویژ ای مساتمر در روایاات مرباوط باه  یامهاای 

( مورخ مشهور شایعی حادیثی از 157ست و محدود به كتابهای زیدی نیست. ابومخف  )د علویان ا

فرموده اسات كند كه پیامبر خدا )ص( می ( نقل61اماف حسین علیه السمف پیش از وا عه كربم )سال 

شاکند و باه مای شامارد و پیماان خادا رامی هرك  حاكم ستمگری را ببیند كه حراف خدا را حمل»

كند و به كردار یا به  فتار عی  او نگویاد، می رود و به بند ان خدا تعدیمی پیامبر خدا خمف سنت

(، ]امااف[ جعفار صاادر 356ابوالفرج اصفهانی )د «. بر خدا فر  است كه او را به جا ی كه باید برد

ین  ویاد و همچنامای آورد كه از  یاف برای نهی از منکار ساخنمی ( را در زمره كسانی148]ع[ ) د

( با سر بریده حسین ابن علی )صاح  فسخ( در 183چگونگی رویارویی اماف ]كاظم[ علیه السمف )د 

 كرد.می كند كه فرمود: او از كسانی بود كه امر به معروف و نهی از منکرمی ر ابیان 169سال 

بهاای فقهای استمرار دارد اما نظری دیگر نیاز در كتااین موضوع در روایتهای تاریخی مدعیان وا عی 

 وید )نوعاا امامی( كه اماف الزف نیست  یااف می یکی از پسران هادی نوشته است كه برخمف این نظر

 و مورد وثور باشد و زیادیان باه ایان حادیث اعتارا  دارناد وكند، بلکه او باید فقم عالم، پارسا 

زیرا خداوند به اطاعات از   ویند چنین امامی فقم اماف حمل و حراف است نه اماف مفترضالطاعه....می

دهد كه امر به معروف و می كسی كه ساكت نشسته است، امر نمی كند، بلکه به پیروی از  ا می زمان

بسیاری از  یامهایزیدیان بر اساس امر به معاروف و نهای از های كند. در تاریخ نمونهمی نهی از منکر

 شود.می منکر دیده
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ای  وید: هر ك  كه دلیل  اانع كننادهمی (411حمدابن حسین)د سنت فقهی زیدیه: اماف المویدا -4

تواند از عهده این كار برآید موظ  است برای از بین بردن منکر  یاف كند. می كند كهمی دارد و تصور

كند، نباید متوسل به مشت شود و ا ر زبان و مشت كافی نست برحس  ا تضاای می ا ر زبان كفایت

رود زیرا هدف اصلی این است كه منکر از بین برود و موضوعاتی را به ترتی   تواند فراترمی مو عیت

( 4( ورود باه منازل   3( پرداختن به مسئله شراب  2(شکستن آالت لهو  1دهد: می مورد بحث  رار

( 9( سلوک با زنان  8( خطا در  ران   7(سلوک با پسران  6( سلطان ستمگر 5تسلیم كردن ی  ؟؟   

 واز خوانان[خنیا ران ]آ

( اسات 840مشهورترین شخصیت زیدیمعتزلی ابن مرتضی یمنای )د معتزلی:  -همزیستی زیدی -5

 ویاد نهای از مای كه آثار او مورد توجه شارحان زیادی  رار  رفته بطوری كه در یکی از كتابهاایش

مکلفای منکر موضوعی است كه در دو مقوله علم كمف به عنوان اصول دین است و بار هار مسالمان 

واج  است و در علم فروع هم از آن  فتگو شد. و بادین  وناه مان ]نویسانده[ آن را هام زیساتی 

پردازد و چهاار شارط از می نویسد: ابتدا به شرایم وجوبمی معتزلینامیدف، او در زندان چنین -زیدی

نشده، ا داف به  وید هنگامی كه شرایم )كداف شرایم؟( محقق می وافزاید می به آن راشرط متعارف  5

كند سلسله مرات  ممکن است حد كشتن اداماه یاباد. سلساله می آن معموالا شایسته نیست، او اظهار

مراتبی مثل: مممت، توهین، شکستن آالت موسیقی، شمر زدن مردف، برخورد مسلحانه با آنان، اما از 

خوانده به منازل كاه منکاری  ذارد. وی ورود نامی نظر مصلحت عموف جمع آوری سپاه را به اماف وا

 كند.می شمارد و مطال  دیگری را نیز مطرحمی در حال انجاف شده است را جایز

در تاریخ دوران بعدی زیدیه كاهش سنت معتزلی و نفاوذ سانت  رایای اهال  سنّی  رایی زیدیه: -6

سنت  رایش داشت ( كه به اهل 1108در سده یازده مَقبَلی )د  كنیم.می سنت را در این فر ه مشاهده
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توان انجاف داد. چهاره شااخص می  وید: این وظیفه را در دلمی به طرفداری از وهابیتای در رساله

(. عبداله بن لط  الباری كسبی )د 1243(، جهّاف )د 1250دیگری در سنّی  رایی زیدیهشوكانی )د 

جال  تر اینکه شوكانی ادای آن با پذیرند و می را« در دل»( نیز نظریه ادای فرضیه نهی از منکر 1173

داناد. می دهد و كسی را كه در این راه كشته شود شهیدمی در صورت لزوف به جنگ را تعمیم دست،

 لذا نهی از منکر، دیگر مفهومی ویژه زیدی شمرده نمی شود.

 : امامیه11فصل 

ترین اسناد و مدارک در مقوله دیگر، امامیه پربارترین و پیوسته های و مکت ها مقدمه: در بین فر ه-1

نهی از منکر را در اختیار دارد، هر چند كتابهای اولیه امامیه به فراوانی مجموعه احادیث اهل سنت یاا 

كتابهای فقهی حنفیان در ی  عصر واحد نیست، اما بسیار بیشتر از اسناد ناپیوسته و ناا ص معتزلاه و 

به امروز پیوستگی و توالی خود را حفظ كرده و كثرت تا  5سلسله بحثهای امامی از  رن  زیدیه است.

آن كه امامیه مانند زیدیه بر این عقیده بودند كاه در كتابهاای وا عیت است: نخست، 3خود را مدیون 

فقهی خود، بابی به نهی از منکر اختصاص دهند. دوف، امامیه برخمف زیدیه، با توجه به كثرتشاان در 

دند كه به نسبت وسیع و  سترده است. سوف، پیشرفتهای اخیار در ایاران طول  رنها میراثی علمی آفری

 كم  كرده است كه این میراث به صورت روز افزونی چاپ و در اختیار ماردف  ارار  یارد. بناابراین

و ها توانیم روایات تاریخی این اعتقاد در مذه  امامیه را پربارتر و پیوسته تر از آنچه در سایر فر همی

این استمرار الزف به ذكر است كه اكثار مطالا  تکاراری اسات و در بنویسیم. اما در برابر  مکتبهاست

در سنت معتزلیان با آن آشنا شدیم. سنت زیدیه هم نمی تواند با انبوه مطال  مطرح شده در فقه امامیه

محدودتر است،  كند، اما نسبت به استفتا ات از ابن حنبل،  صه امامیه بسیارمی مورد نهی از منکر برابر

شاود: دوره اول زماانی كاه اماماان در مای امامیه در این تحقیق به سه دوره تقسیمهای اندیشهتاریخ 
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جامعه حضور داشتند و آراء معتزلی به آن راه نداشت در این دوران  دیمی ترین تفسیر امامی از  رآن 

شاود و در ساده مای رف آغازسرچشمه  رفت. دوره دوف علمای تراز اول امامی است كه از سده چها

 یابد.می هشتم پایان

دوره سوف، دوره علمای متأخر است از سده هشتم تا چهااردهم، از جملاه تأسای  دولات اماامی در 

 انقمب اسممی ایران و دوران پ  از آن را در بر نمی  یرد.های ایران. اما ریشه

توان بر اساس احادیث مشتركی می کر راحدیث امامیه: اصل كلی حدیث امامیه در مورد نهی از من -2

حادیث امامیاه یعنای كلینای )د « كت  اربعاه»در این موضوع تعری  كرد كه نویسند ان دو كتاب از 

در این موضوع وجاود دارد و در دو كتااب حدیث  20( در مجموع 460(، ابوجعفر طوسی )د 326

همیت بسایار نهای از منکار، زوال آن در دیگر از كت  اربعه مطلبی وجود ندارد. این احادیث اول بر ا

 آینده و نتیجه هولناكی كه بر اثر غفلات از ادای آن در جامعاه پایش خواهاد آماد و نظاایر آن تاكیاد

تقریباا نیمی از این مطال  پیشتر در احادیث اهل سنت آمده هر چند بیشاتر آنهاا از كند. دوف اینکه می

امان دوازده  انه و با سلسله راویانیصددرصد اماامی نقال ( و سایر ام148زبان ]اماف[ جعفر صادر )د 

 شده است. مطال  زیر همه از ]اماف[ جعفر صادر )ع( نقل شده:

نهی از منکر برای پند و اندرز مومن و تعلیم و جاهل است، نه برای مقابله با فرد مسالح باه شامر و 

  یاف بار ضاد حااكم ساتمگر پرسایدهشمشیر. از آن بزر وار درباره حدیث نبوی )اهل سنت( درباره 

 باه همای مناوال« این فقم در صورتی است كه حاكم نصیحت بپذیرد»فرمایند: می شود، در پاسخمی

مومن شایسته نیست با  رار  رفتن در مقابل آزمونی كه توان تحمل آن را نادارد، خاود را »فرماید: می

هاای كاه حادا ل انکاار را باا نشاان دادن چهرهخوار كند. از ]امیرالمومنین[ علی ]علیه السمف[ است 
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داناد و ایان یا  حادیث عقیادتی اسات و ایان نحاوه از بیاان، می عبوس به هنگاف دیدار  ناهکار

برد. بطور كلی عمل  رایی زیاادی باه جاز حادیث می را از بین« در دل»محدودیت ادای این وظیفه 

ی شود، آن بزر وار با زباانی تناد و بلیاغ پایش ]اماف[ محمدبا ر ]علیه السمف[ در این مطال  دیده نم

كند كه در آخرالزمان مردمی خواهند بود كه با وجود پایبندی به آداب دیان، نهای از منکار ار می بینی

 ذارناد، زیارا مای واج  نمیشمارند، مگر آنکه ایمن از زیان باشند، در نتیجه شریفترینفرای  را كنار

ش صالحان، و اساس تأمین دین و آبادانی دنیاست. بنابراین مومنان باید نهی از منکر، راه پیامبران و رو

 در دلهایشان و در  فتار با زبانشان و در برخوردشان با  ناهکاران به ادای آن  یاف كنند.

ا ر  ناهکاران آن را پذیرفتند، فی المراد و ا ر نپذیرفتند، مومنان در حالی كه در دل نیز از آنان نفرت 

( باه 203از ]اماف[ علی ]بن موسای[ الرضاا ]علیاه السامف[ )د ای باید با آنان بجنگند. در نامهدارند، 

فرماید: ایان وظیفاه می شود كه حضرتمی به بیانی علمی دیدهای اشاره( 218-198مأمون )خمفت 

و از طرفی در جای دیگار سارزنش  از واجبات است در صورت امکان و بیمی بر جان شخص نباشد

نصایحت تلاخ »كند كاه فرماود: می كند و  فتاری از پدرش نقلمی كارانی از خاندان خود را ردخطا

دانیم ]اماف[ حسین ابن علی ]علیه السمف[ شخصیتی است كه نهای از منکار و می همانگونه كه«. است

نهای دهند كه او امر به معروف و می  یاف معصومانه در سرشت اوست؛ زا ران مر د این شهید  واهی

كناد. مای كرد. در نهایت دو حدیث وجود دارد كه رابطه بین نهی از منکر و امامت را بیانمی از منکر

فرماید: دنیا به پایان نمی رسد، مگر اینکه خداوناد یکای از می در یکی ]اماف[ محمدبا ر ]علیه السمف[

شاود می منکراتی كه با او روبه رو فرستد تا بر ضد تمافمی افراد خاندان پیامبر صلی اهلل علیه و آله را

ا داف كند. حدیث دیگری از زبان پیامبر صلی اهلل علیه وآله در روز غادیر خام نقال شاده اسات كاه 

بارد كاه امار باه می كند و سخن را با این بیان جذاب به پایانمی مومنان را به ادای این وظیفه توصیه



35 
 

جاف نمی شود. اما به طور كلی احادیث امامی كمتار معروف و نهی از منکر جز در پرتو اماف معصوف ان

 به پیوند با رابطه نهی از منکر با امامت پرداخته است. 

شاود. برخای مای در تفاسیر  رانی  دیم امامیه،  رایشی موروثی و فر ه  رایانه به نهی از منکر دیاده

توباه بار  112و  111های آیاه كنند مثلمی آیات  ران در مورد نهی از منکر با اشاره به امامان تأویل

( در مورد آیات دیگر نیز تفاسیر به همین منوال 307بن ابراهیم  می )زنده در سال اساس تفسیر علی

رود. در مجماوع مای ( این روند كلی، از بین460است. تا اینکه در تفسیر ابوجعفر ]شیخ[ طوسی )د 

بارخمف  -مبودی وجود ندارد و نهی از منکرمطال  مربوط به نهی از منکر در كتابهای  دیم امامیهک

جایگاه استوار و مشخصی در اندیشه امامیه ندارد. بیشتر پند و انادرز اسات و بسایاری از آنهاا  -تقیّه

تاوان حالات تسالیم و مای ی هامجاهای -میراث اهل سنت است -یا به احتمال بر رفته از -باز ویی

 پیاف همیشه یکسان نیست. ه را در این احادیث دید، اما اینرضای امامی

دانشمندان متقدف امامی: در این بخش به بررسی آراء امامی در دوره سده چهاارف تاا اوایال ساده  -3

( از بررسای كتابهاای فقهای، كممای و 726( تا عممه حلی )د 381پردازیم از ابن بویه )د می هشتم

دهاد امامیاه از مای خواهد شد، نشانآید كه در مبحث نخست كه به آن اشاره تفسیرهای  رآنی بر می

آید كه كم و بیش می  یرد پ  از آن سه موردیمی فاصلهای سنت معتزلی بصری به نحو  ابل مقایسه

مانند. در مبحث آخر، یعنی شرایم وجوب، منابع امامی باا می با همان شیوه زیدیه به این سنت وفادار

 پیوندد.می را به همبیان اختمف در موردی خاص كلیات این وابستگی 

سه مرحله: اولین ویژ ی  ابل توجه در روایتهای مربوط به نهی از منکر كه دانشامندان اماامی  -1-3

است. ابن بابویه در  دیمی ترین روایتی كه در « سه مرحله ای»این دوره بیان كرده اند، اهمیت نظریه 
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منکر بایستد، ا ر نتواند ایان را انجااف   وید انسان باید با دل، زبان و دستش در مقابلمی دست است

(، ابن برّاج 460طوسی )د  (،448(، سلّار )د 413دهد، پ  با دلش. این روایت در آثار شیخ مفید )د 

( و یحیای بان ساعید 566و از ابن حمازه )زناده در ساال ( و ابن ابی المجد )سده ششم؟( 481)د 

سلسله مرات  اصلی را برعک  روایت كارده ( 676( به نحوی دیگر نقل شده است. محقق )د689)

 داند این كاار تاأثیری نادارد، آن را بار زباانمی كند، ا رمی است: شخصی ابتدا آن را در دل بررسی

آورد، و چنانچه از این راه توفیقی حاصل نشد، باید از دست كم  بگیرد. عمماه در ایان سلساله می

اناد، كاه امامیاه آن را پذیرفته« ساه مرحلاه ای»ریاه كند. اما سرچشامه نظمی مرات  از محقق پیروی

حدیث  رایی اهل سانت باشاد كاه بخااطر اهمیاتش در  چسیت؟ احتمال دارد سرچشمه این نظریه،

ردی  احادیث نبوی اهل سنت در مورد نهی از منکر  رار  رفته است. امامیه احتماالا در فاصاله باین 

ین نظریه را پذیرفته بوده، اما حکایت از ایان وا عیات دارد تأسی  امامیه و دوران زند ی ابن بابویه ا

 كه همانند زیدیه بطور كامل خود را با آرای معتزله هماهنگ سازند.

اذن اماف: عنصر مهم دیگری كه در روایتهای علمای امامیه وجود دارد این است كه ا ر نهای از  -2-3

به اذن اماف یا نماینده منصاوب از طارف امااف از خشونت باشد، نیاز ای منکر مستلزف خشونت یا پایه

پذیرند، می دارد. اكثر مراجع مثل مفید، سمّر، محقق و عمف این نظر را با شدت و ضعفهای عملکردی

دهند در حالیکه ابن می طوسی و ابن برّاج ظاهراا نیاز به اجازه اماف را به تماف اشکال خشونت  سترش

كنناد مثال مای اماا برخای مراجاع، نیااز كابال باه اذن امااف دارد ند.دامی حمزه آن را منحصر به  تل

و عممه و یحیی ابن سعید. در نهایت عالمانی هم هستند كاه اصاما از ایان سیدمرتضی و ابن ادری  

مسئله ناف نبرده اند. كه ابن بابویه، ابوصمح و ابن ابی المجد از این دسته اند. الزاماا اهمیتی نادارد كاه 

كنند و در دیگری از ان ناف نمای برناد. دانساتن می سند ان در ی  كتاب این مسئله را ذكربعضی نوی
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اینکه چرا این عقیده مورد عنایت علمای امامی  رار  رفت كار مشکلی نیست، و علت این اسات كاه 

ن چنین شرطی به ایا 1در زمان آنان اماف در پرده غیبت بوده و نا   ]خاصی[ در بین امت تعیین نکرده

معنا بود كه تا زمان رجعت اماف در نهی از منکر نمی توان خشونت )یا خشونت در ساطحی خااص( 

امامیاه هاای از  رایش به تسلیم و رضا دانست كه از ویژ یای بکار برد. بنابراین عقیده فور را نمونه

 در این دوره است. 

انناد، موضاوع كلای بصاریان دمای عقل و وحی: مکت  بغداد وظیفه نهی از منکار را عقمنای -3-3

 ردد. اما تقادف می شناخت این وظیفه از طریق وحی است به جز در مواردی كه موج  زیان شخص

(، ساید مرتضای، 303نظر باوعلی )د شناسند. می بیشتر با نظری است كه  این وظیفه را از هر دو راه

( و عممه نیز همین اسات. 672ابوالصمح، طوسی، ابن ابی المجد، ابن ادری ، نصیرالدین طوسی )د 

كنند. بنابراین دامنه عقیده هایی كاه پیشاتر می به عموه طوسی و عممه بر جنبه عقمنی این امر تأكید

 یابد.می معتزلیان بصری آن را پایه  ذاری كرده بودند، استمرار

تقسیم كارد  توان معروف را به واج  و مستح می نظریه تقسیم پذیری: بر اساس این نظریه -4-3

كه در نتیجه امر به معروفِ واج ، واج  است و امر به معروفِ مستح ، مستح ؛ اما منکر را نمای 

بندی كرد و نهی از تمامی نمکرات واج  است. نظر اكثر علمای امامی نیز هماین توان اینگونه تقسیم

( 303ار ابوعلی جبایی )د  وید كه تمایز بین این دو نوع وظیفه، ابتکمی است اما مانکدیم به صراحت

 ر ی  مکت  بصری است.

                                              
ابوالقاسم  -(305یا  304ابوجعفرمحمدبن عثمان بن سعید )د -( 267تا  26.نائبان خاص امام زمان علیه السالم: ابوعمرو عثمان بن سعید عمری )د 1

 (.328ابوالحسن علی بن محمد سمری )د  -(326بن روح نوبختی )د  حسین
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رود نظر كلی علمای امامیاه، واجا  كفاا ی باودن ایان می عینی یا كفا ی: همانگونه كه انتظار -5-3

وظیفه است یعنی هر اه ی  نفر انجاف دادن آن را برعهده بگیرد، دیگاران از وجاوب آن معافناد. اماا 

 شخصیت او موج  اعتبار رأی وی از نظر علمای بغداد شد.داند و می طوسی آن را واج  عینی

آورد و در آن مجموعاه شارایطی كاه در صاورت مای : سیدمرتضی فهرستی راشرایم تکلی  -6-3

(شخصی كه تعهد انجاف ایان فریضاه را دارد 1كند: می شود را ذكرمی تحقق آنها نهی از منکر واج 

( او بایاد 2شاود. مای  فتاه« علمِ به حکام»ر است كه به آن باید بداند كه  ناه مورد نظر به وا ع منک

( باید توجه داشته باشد كه امکان ماوثر باودن عمال او 3دلیلی بر استمرار  ناه در آینده داشت باشد. 

( و اموال خود را به خطر نینادازد. 5( او نباید خود را در معر  خطر جدی  رار دهد. 4وجود دارد. 

دسات باا كمای ای منکر، پیامد بدی نداشته باشد. سایر علمای امامی نظراتی از ( ا داف او به نهی از6

 تفاوت دارند.

اخیر: تاریخ پژوهشهای علمی امامیه از سده هشتم تا چهااردهم از بعضای های علمای امامی دوره -4

نهای از دهاد كاه در ماورد می كارانه است اما در مواردی نوآوری هایی را نشانجهات كامما محافظه

اخیر شارح و تفسایر های شود. بسیاری از آثار مطرح دانشمندان دورهمی منکر هم این مسئله مشاهده

زنند به عموه تفکر آنان اغل  لطی  تر و فرهیختاه می متنهای دوران  دیم است كه بر آن شرح هایی

ه نمای دهناد. در تر از پیشنیان خودشان است و در بیان اندیشه خویش كمترین تردیادی باه خاود را

 برای براندازی عقیده  دیم امامیه به نهی از منکر دیادهای اخیر، تمایل  ستردههای نتیجه در آثار دوره

 شود، بدون اینکه چیزی بهتر جانشین آن شود.می
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روش علمای  دیم است كه از ساه های سه مرحله:در مورد روش ادای این وظیفه، زمینه بحث -1-4

شاود و مای  ویند و مانند  ذشته بر اصل سلساله مراتا  تأكیادمی دست( سخن مرحله )دل، زبان،

شود. تغییراتی در می ترتی   رار  رفتن این مرات  معموالا صعودی و در بعضی جاها نزولی هم دیده

در »شود كه می جهت حذف نظریه  دیم و مبهم انجاف دادن آن از طریق دل وجود دارد و اغل  بحث

نهی از منکر  رار نمی  یرد زیرا شامل امر و نهی نیست. این مرحله به عنوان بخشی از جز مقوله « دل

شود اما در اینجا با ظرافت و  اطعانه به  رار  رفتن آن در مرحله دوف و سوف می نهی از منکر پذیرفته

 شود: انجاف با دل مانند روی بر رداندن از كسی.می حمله و مخالفت

خشن تر از انجاف با زبان، مانند نصیحت كردن با نرمی، باشد این مفهاوف باه  ممکن است با معیارهای

 معنای از بین رفتن مرحله دوف است و آنچه از مرحله اول با ی ماند.

كه اغل  مورد بحث بوده این است كه در شرایطی كه ادای وظیفاه، اعماال ای اذن اماف: مسئله -2-4

دانند می را الزفای اماف نیاز است؟ اكثر علمای  دیم چنین اجازه یرد، آیا به اذن می خشونت را در بر

دوره اكثراا بر همان عقیده اند. اما ا لیت مثل عممه و دیگران اذن اماف را الزف نمی دانند.  و علمای این

تواناد مای  وید در غیبت اماف فقیهی جامع الشارایممی نوآوری جالبی برای تبیین این نظریه آمده كه

صفوی پیدا شد اما زیاد مشهور نشد اما باه وسایله را انجاف دهد. این نظریه در دوران ای ن وظیفهچنی

شاود و مای و دوباره ظاهر شد. در عین حال اندیشه  ادما از جهااتی تضاعی ]اماف[ خمینی اصمح 

  مختلفی مجروح كردن یا به  تل رساندن و موارد دیگر نظراتی با ظرایعلمای این دوره درباره انواع 

 كنند.می ارا ه
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عقل و وحی: سنت كممی اخیر این وظیفه را عموه بر وحی عقمنی دانسته و تا حدی محافظه  -3-4

كارانه است. اما نظر منفی اكثریت  ری  به اتفار علمای جدید منفی است و به دلیل اعمال بعضای از 

فوی طرفاداران زیاادی داشات و از باشد. در این مدت موضع عقل  رایی اوایل دوران صمی فشارها

نظر استداللی علمای متأخر نیز بحثهای منابع  دیم را تکرار كرده اند و تنها مقدس اردبیلای كال ایان 

 وید به دلیل اینکه مبحث كامما نظری است بحث پیرامون آن بی فایده می  ذارد ومی موضوع را كنار

 است.

ل تقسیم بندی معروف و منکر باا آن مواجاه بودناد را عقیده تقسیم پذیری: علمای  دیم مشک -4-4

شود و بصورت یا   اعاده می هر ز به روشنی بیان نکردند. پ  از دوره  دیم این مشکل روشن تر

دهند كه حراف و مکروه را هم در بر یرد. مثما یکای از می از منکر را ارا های آید. تعری  دوبارهمی در

داند. تنها نکته مهم دیگر این اسات كاه می را در سایه امر به مستحباتعلماء جایگاه نهی از منکرات 

كنند كه ا ر اتفار آراء در مخالفت با این رأی نبود امر به مستح  و نهی از مکروه، می برخی پیشنهاد

 به رغم مرتبه استحباب یا كراهت رفتار، ممکن بود واج  باشد.

ای این دوره عقیده باه وجاوب كفاا ی ایان وظیفاه اكثریت عظیم علم واج  عینی یا كفا ی؟ -5-4

دارند، چه بصورت  طعی و چه با  ید شرط. و برعک  تعداد كمی از علما موضع روشنی نسابت باه 

 باشد.می (940نظریه واج  عینی دارند و تنها فقیه  ابل ذكر كركی) د 

 دیم ابداع كرده اناد شرایم وجوب: دانشمندان متأخر عموما از طرح كلی شرایطی كه علمای  -6-4

دهند كه با طارح كلایِ می نویسند فهرست هایی ارا همی كنند. آنان كه مستقل از منابع دیگرمی پیروی

دادند، همااهنگی دارد. طارح ها چهار شرطیِ معمول كه محقق و عممه، تغییراتی در ترتی  این شرط
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رح چهار شرطی داده اند. اماا از نظار شود، تعداد كمی از علما نیز طمی سه شرطی هم به ندرت دیده

دهد كاه در هماه یاا می جایی روشمند دو مسئله فرعی رخعلمی، شرح و بسم اصلی، بیشتر در جابه

مطرح است. نخست آنکه برای تحقق شرایم مختل ، حصول اطمیناان تاا چاه حادی ها بیشتر شرط

 آیا هنوز هم ا داف جایز است.مورد نیاز است، دوف آنکه در صورتی كه شرایم مفرو  محقق نشد، 

 شرحی عینی و زنده بطور كلی آنچه در كتابهای علمی امامی، دوران  دیم و پ  از آن فا د آن است،

پردازناد تاا باه آرای خشا  می باشد. در جامعه امامی مانند هر جای دیگر، بیشتر به نهی از منکرمی

ی كاه در ساده چهااردهم در  ذشاته اناد، علمای( در شرح احوال 1389آ ابزرگ تهرانی )د  -علمی

 كند.می  اهی اشاره به حمیت، صمبت و شجاعت آنان در نهی از منکر

شاود. بادون مای از این نظر عم ه آنان را به رویارویی با خطر و تحمل مصیبت ی  فضیلت شناخته

تی به این علمی سنهای شود. اما این موضوع در ردی  بحثمی ش  چنین شواهدی كم و بیش دیده

كت  امامیاه در مرحلاه پایش از تجادد رایی باه وظیفه  رار نگرفت. در هر صورت به سب   رایش 

حذف تماف موضوعات جهاد از كتابهای فقهی، این بحث اهمیت خود را از دست داد و نهی از منکار 

 بخشی از این موضوع است،  ربانی ناخواسته این حذف شد.ژاز آنجا كه بطور سنتی 

از تفکر عارفانه كیهان شاناختی باا سیاسات ای پیوست اسماعیلیه: جوهر: مذه  اسماعیلی آمیخته-5

ود و زمینه چندان مناسبی برای مفهومی  انون مدار برای نهای از منکار نداشات. اماا مذهبی اسممی ب

های از داد. یعنای نمای زمینه سیاسی اسماعیلیه تصویری از مشروعیت پیشوای سیاسی خودشان ارا اه

منکر هر چند محور اندیشه اسماعیلیه نبود، اما به ناچار اهمیت خاص خودش را در مذه  اسماعیلیه 

 داشت. برحس  درک آنان از پیشوای سیاسی نهای از منکار در وهلاه اول باه وسایله اماماان انجااف
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فه آینده ( خلی334-322در زمان اولین حمله فاطمیان به مصر،  ا م )حکومت  302شود. در سال می

در مسجد اسکندریه از فساد اخمر حاكما زمان سخن  فت و با اطمینان اظهار داشت تا زمان ظهاور 

( هیچ ك  امر به معروف و نهی از منکر نمی كرد. 322-297عبداهلل معینی عبیداهلل مهدی )حکومت 

ان(  ذاشته تاا ( از مأموریتی كه خداوند برعهده ما )یعنی امام365-341معز خلیفه فاطمی )حکومت

 وید. احمدبن ابراهیم نیشاابوری )اواخار می در میان مردف امر به معروف و نهی از منکر كنیم، سخن

داند. مشهورترین خلیفاه می آل عمران را اشاره به امامان 110و  104سده چهارف( ؟؟ اسماعیلی آیه 

( فاطمی باود 411-386 نمود حاكم )حکومتمی فاطمی كه برای تحمیل اصول اخم ی بر ؟؟ تمش

داد... در مناابع اساماعیلی كاه می و همانگونه كه مشخص است او اینها را در سایه نهی از منکر انجاف

بررسی كرده اف، فقم به ی  روایت رسمی از نهی منکر برخورده اف. در كتاب داعی یمنای علای ابان 

است و بطور مکرر ای مرحله 3ث ( كه روایات او بیشتر شامل آیات  ران و حدی612محمدبنولید )د 

دادن این وظیفه به توانایی شخصی برای ادای آن وابسته است و اشااره باه شود كه انجاف می یادآوری

دعوت »كند این وظیفه )در اینجا می كند. او با صراحت اعمفمی تقیه برای انجاف ندادن آن فریضه هم

ه عالمان و نه دیگران انجاف شود و ادعاا شاده كاه ایان پیوندد( فقم باید به وسیلمی را به آن« به دین

 ی آخر بعدها به آن اضافه شده و كامما هم پذیرفتنی است.جمله

 اسممی های بخش چهارف: دیگر فر ه

 حنفیان 12فصل 
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مقدمه: حنفیان  دیمی ترین مذه  فقهی اهل سنت بودند و برخمف حنبلیان هویت كممی آنها به -1

؟؟ است. چون آثارشان بیشتر برجاای  این فصل بر اساس فر ه ماكندی شکل  رفت. بیشتر اطمعات 

 مانده است.

از متاون كهان حنفیان پیش از دولت عثمانی: این ؟؟ دومین اصل از پنج اصل اعتقاادی در یکای  -2

حنفی منسوب به اوست. در مسئله خروج بر حاكم ستمگر در كن  حمایت از نهی از منکار، او زیار 

كند كه نهی از منکر ی  وظیفه الهی است ... و یا  می  یرد. و در هر دو مورد او تأییدمی فشار  رار

داناد. او همچناین در مای واج كند كه ابوحنیفه نهی از منکر با زبان و شمشیر را می منبع حنفی نقل

كناد. و می خرد او حدیث نبوی نقلمی تأیید كسی كه در راه لرزش سلطان ستمگر شهادت را به جان

كامما آلوده به  ناه باشد، آدمی باید هجرت كناد. مکتا  فقهای حنفای در ای معتقد است ا ر جامعه

مذه  حنفی در بخش شمال شار ی  عرار پایه  ذاری شد و عرار بخاطر حمله تركان در سده پنجم

شود و در دوران حکومت سامانیان، حنفیان نسبت به حکومت نظار مسااعدی می جهان اسمف مشهور

 ( باه چشام373و ابواللیثسمر ندی ) د ( 323داشتند. این وظیفه در آثار ابومنصورماتریدی )د حدود 

ی وجاوب آن اسات و آن را باه ایان  وید  درت انجاف این وظیفه، شرطی برامی خورد. ابواللیثمی

كند كه هر اه صالحان غلبه یابند باید  ناهکاران را از معصیت بازدارند. او معاروف می صورت تفسیر

كنند و معتقد اسات در صاورت می را چیزی موافق با عقل و وحی و منکر را برخمف آن دو تعری 

صالحان را به یاری طلبید. او  اول معروفِتقسایمِ امکان باید پنهانی باشد و ا ر موثر نبود، باید آشکارا 

 وید برای رضای خدا ؟؟ دین باید باشد نه برای حمیّت نف . كسی كاه می كند ومی سه  انه را نقل

تا بتواند این وظیفاه را باه امر را باید داشته باشد: علم، نیت خالص، شفقت،  5كند می امر به معروف

دهاد، هجارت از سارزمین معصایت را می دن به آنچه خود تعلیمنوعی انجاف دهد، صبر هر عمل كر
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داند اما به شرط آن كه بتواند وظای  دینی خاود را انجااف دهاد و باا  ناهاان محایم خاود می جایز

 وید نهای از منکار واجا  می شمارد. همچنینمی مخالفت كند، ماندن در سرزمین خود را هم جایز

او باشد، منوط به تحمل اوست كه ا ر  ادرت تحمال نادارد  كفا ی است و ا ر احتمال كت  خوردن

كناد ا ار تاأثیری مای داند و اضاافهمی باید از آن چشم بپوشد در حقیقت كار او را هم پایه جهاد ر

با اوست هر چند كه بهتر است ا داف كند. در ندارد، اما در عین حال هم برایش خطری ندارد، انتخاب 

از رضا و تسلیم در این مکت  ای عمل  رایانه به این مسئله دارد و نشانه نتیجه فر ه ماتریدیه نگرشی

 نیست.

شارحان دوران عثمانی: حنفی  ری عثمانی در سنت راحت طلبی سامانیان شامال شار ی ریشاه  -3

داشت و این تغییر در آداب و رسوف بیش از خم مشی سیاسی موثر وا اع شاد و بار اسااس ایان در 

 ر مورد نهی از منکر وجود نداشت.دولت عثمانی بحثی د

لذا بیشتر بحثهای كتابهای دینی عثمانی مصّرف خوبی برای سنتهای مکتوب نیسات، ایان بحثهاا  ااه 

محصول  فرعی نگارش شرحهایی است كه بر آثار  دیم تر اتفاار افتااده اماا علای  ااری هاروی )د 

خرد پااداش دارد. او مسائله می به جانكند كه مر ی كه آدمی در راه ادای این وظیفه می ( بیان1014

دهاد. او مایال اسات ایان وظیفاه را در مای ترتی  نزولی مراحل حدیث سه  انه را مورد بحث  رار

دهاد مای چارچوب مفهوف ویژه طبقاتی جامعه بررسی كند، علما را به اولیا و امرا را  درتمندان تعمیم

( 1137سازشکارانهحنفی دانست. اسماعیل حقای بروساوی )د توان او را دارای تمایمت می بنابراین

بارای ای مرتباه 5كناد. غزالای طرحای مای پذیرد و آرا ی را نیز از غزالی نقلمی نیز تقریباا آراء او را

شاود می (آ اه كردن كسی كه از روی نادانی مركت  منکر1واكنش نسبت به منکر تنظیم نموده است: 

(تهدیاد 5( بازداشتن با  هر مانناد شکساتن آالت لهاو 4رشت  فتن ( سخن د3(نصیحت به نرمی 2
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 وید: جای بحث دارد كاه آیاا باه اذن امااف نیااز می  ناهکار با توسل عملی به زور و در مورد پنجم

 ویاد: مای آورد ومی هست یا نه؟ غزالی سپ  به مسئله كم  خواستن از یاران مسلح )اعوان( روی

 ویند چنین چیازی بار آحااد رعیات جاایز می ف مورد اختمف است.  روهیدر اینجا نیاز به اذن اما

الزف نیست و در نتیجاه ایان ای  ویند چنین اجازهمی شود، دیگرانمی انگیزینیست، چون سب  فتنه

  وید: این  ونه پیشامدها نادر است.می مورد پذیرش غزالی است هر چند

ثمانی كه بطور د یق در مورد این وظیفه مطالبی نوشات و بركلی و وارثان او: یکی از دانشمندان ع -4

( بود او در كتابی به زبان تركای باه ایان 981افندی )د  تنها شرحی بر متون  دیم نداد، بركلی محمد

 وید: مقامات رسمی حکومت شایستگی  فتن ساخن خشان را دارناد، ایان می پردازد ومی موضوع

جااف و نباود ضارر، مکلا  باود  ناهکاار، آدمای نبایاد وظیفه واج  كفا ی است به شرط  درت ان

 ناهکاران را تنها سرزنش كند، بلکه باید از معاشرت با آنان خودداری ورزد، خشونت و تی مناسا  

 وید: تماف دانشمندان معتقدند كه تمامی ساه مرحلاه )دل، زباان، می است كه عطوفت بسنده نیست،

ا داف به این كار بکند حتی ا ر س  مرگ حتمی او شود تواند می دست( بر همگان فر  است، آدمی

 یرد. او لحنی پرشور و تقریباا افراطی دارد كاه می و در این صورت، او در ص  اول افضل شهدا  رار

كنند می کتاب او نیز نکاتی را اضافهمتنا   با سهل  یری حاكم بر حال و هوای حنفی است. شارحان

( فقام یا  موضاوع در خاور اهمیات دارد: 1087)نویسانده در  مثما شرح رج  ابن احمد آمادی

( تفااوتی جادی 1143شخصی نباید این وظیفه را برای هوای نف  انجاف دهد. عبدالغنی نابلسای )د 

 شود.می  ا ل

 و -در اصطمحی كه توسم غزالی در میان حنفیان متارادف فار  شاد -چنان نهی از منکر و حسبه

كامما عمومی برای امار باه معاروف و نهای از ای ز منکر داریم كه وظیفه وید ما از ی  سو نهی امی
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بارای ای و این فقم ی  موضوع لفظی است و هایچ  ادرت یاا وظیفاه -همین نه بیشتر -منکر است

بقاره(  256)آیه « در دین هیچ اجباری نیست»اعمال آن در پی نداریم. مردف آن را بپذیرند یا نپذیرند: 

كناد و ایان كاار می را به انجاف رفتار درست واداركه مردف ای حسبه داریم، وظیفهو از سوی دیگر ما

اختصاص به حاكمان دارد، به ی  شرط، زمانی كه كسی وا عاا در حال ارتکاب  ناه است )و نه پا  

 د )اما موظ  به انجاف آن نیستند(. دلیل ایان رأیتوانند در آن كار مداخله كننمی از آن(، مومنان عادی

... ناتوانی در شناخت تفاوت بین نهای از منکار و  1بر رفته از نقش مومنان عادی در  انون جز است،

 حسبه از طرف عالم نمایان زمان ما امری عادی است، كه نتایج مصیبت باری در پی دارد.

كه باید  توصی  كرد و بر اساس آن اعتقاد دارد« نوماتریدی»توان آن را می دارد كهای عبدالغنی عقیده

كناد: می كند و اضافهمی ناخالص در زمان خودش شکوههای خالص داشت و از غلبه انگیزهای انگیزه

های كنند، یا برای اساتحکاف پایاهمی مردف در طل  هوای نف  ا داف به امر به معروف و نهی از منکر

یا دست  كس  شهرت،نگرند یا برای جل  توجه اشخاص مهم، یا می  درت و نفوذ در جامعه به آن

یافتن به  رب جوار حاكمان و ... آنچه مورد نیاز است خودبینی كمتر و خودشناسی بیشتر است و این 

رساد پایش از ایان مای توان به آن دست یافت. به نظارمی دانش فقم از طریق معرفت عمیق عرفانی

باشد و مسئله عقیدتی روشنی در صحنه دینی دولت عثمانی داشته ای دوران، نهی از منکر اهمیت ویژه

 در مورد این وظیفه بیان شده باشد و اختمف نظرهای زیادی بر سر آن وجود دارد.

( اولاین  1381در سالهای پایانی دولت عثمانی، عثماان ناوری )د حنفیان در اواخر دوره عثمانی:  -5

اماور شاهرداری باه جلد كتاب خود را در امور شهرداری به چاپ رساند و در ذیل نقش محتس  در 

در آن مورد نوشات و ای ( مقاله1349زاده ابراهیم افندی )د شرح نظریه نهی از منکر پرداخت، میری

                                              
 اس غلطی شده است.رسد عبدالغنی در اینجا دچار قی.بنظر می1
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 در مقاله دوف خود نظر منفی خود را نسبت به خشونت از طار ماردف عاادی در نهای از منکار اعامف

ایان وظیفاه هساتند در  كند كه اجازه مقامات ضروری است و زنان غیرمکل  باهمی دارد و اعمفمی

بحاث را باا ایجااد پردازد و در مقالاه چهاارف می مقاله سوف با این اختمف جز ی به پیروی از غزالی

كند كه پایان یافتن غیرمنتظره این سلسله مقاماات، بیاانگر می خسارت توسم حیوانات به اموال، ختم

 شود.ده شیخ االسمممیمقاله میری زا فشارهای دولتی است و ی  ماه پ  از چاپ آخرین

خورد و می خاتمه: نخست ضع  آشکاری در سنت مکتوب حنفی در مورد نهی از منکر به چشم -6

من در هیچ جای منابع حنفی نتوانسته اف  زارشی منسجم و روشمند و درست پیادا كانم، دوف اینکاه 

  رایشهای سهل  یرانه و تکراری نسبت به این موضوع دارند.

هنگی وجود دارد كه از زمان آشفتگی ابوحنیفه از سوی زر ر مارو، در سرتاسار دوران اما جریان هما

یابد. نقش تاریخی حنفیان این بود كه می  ری دولت عثمانی ادامهسامانیان و پ  از آن تا دوره حنفی

ساخت تااریخ، ایان با   درت نظامی و سیاسی تركان همزیستی و نه همکاری داشته باشد. در دوران 

رش ممکن است پیامد اتفا ی وضعیت  رن چهارف اسممی باشد. اما در بین پیروان ابوحنیفاه ایان  زا

تا زمانی كه شمشیر در دست »اعتقاد به وجود آمده بود كه از عالم غی  الهاف شده است كه مذه  او 

را بنیاان  اهاای ادامه خواهد داشت. به سب  این همزیستی باود كاه حتای  اضای زاده« تركان باشد

 دانستند.می مو عیت خود را مدیون حمایت دولت عثمانی

پیوست جصاص: برخمف سنت مکتوب حنفی یکی از دانشمندان او به ناف ابوبکر رازی معاروف  -7

و ت به شدت مخالفات غیرعادی شهرت داشت در مقابل خلیفه های ( به اندیشه370به جصاص )د 

از منابع حنفی استفاده نمی كند و ابوحنیفه را معتقد به نهی از منکر با زباان  كرد در آثارش از هیچی 
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رسد او نیز مانند علمای برجسته حنفی دوران خود ی  معتزلی باشاد و می دداند. به نظرمی و شمشیر

بی توجهی ]فر ه[ حشویه به نهی از منکر مضمون مطالبی از نظر معتزلیان اسات. جصااص در ماورد 

پردازد كه در محدوده  درت آدمی هست كه از شرّ جلو یری كناد و می از شمشیر به مواردیاستفاده 

بنابراین وظیفه اوست كه انجاف دهد و در جایی كه كمف و زدن اثری ندارد انسان مکل  است متوسل 

 به سمح یا  تل  ناهکار شود. بطور خمصه ا ر ما از عوامل اختصاصاااحنفی روایات صارفنظر كنایم

مرموز از عوامل حدیث  رایی و اعتزال بشماریم: نظریه حدیث  رایای انجااف ای توانیم او را آیندهیم

مشااهده كاردیم در دل همه جا در كنار اشتیار معتزلیان با شمشایر آماده اسات. اماا همانگوناه كاه 

امپراطاوری كردناد. می ماتریدیها بودند نه معتزلی )یا سنت  راهای( حنفی كه حركت آینده را ترسیم

كردناد، مای عثمانی دوران شیخ االسمف افندی برای بدناف كردن حنفیانی كه به كشتن عشاران افتخاار

 هیچ تمایل اختیاری نداشتند.

 شافعیان: 13فصل 

به معنای وا عی كلمه ی  سنت فقهی بود و مانند دیگر مذاه  نهای از منکار مقدمه: سنت شافعی -1

جانده نشده بود بنابراین این موضوع به متکلماان وا اذار شاد. در  ارن در متن كتابهای فقهی آنها  ن

 ری بدست آورد اما بحث نهی از منکر در آن  ساترش پیادا نمای پنجم هویتی كممی بصورتاشعری

 یریم نگرانی اشعریان نسبت به این وظیفه بسیار كمتر از عم ه معتزلیان نسبت باه می كند و ما نتیجه

 آن بود.

ما درباره نظرات علمای شافعی در مورد نهای از های ان پیش از غرالی:  دیمی ترین آ اهیشافعی -2

( است كه به احتمال معتزلای 365 ردد و مربوط به ابوبکر  فّالشاشی )د می منکر به دوران چهارف بر
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آن آل عمران را تفسیر نموده و لحن او به دشت عمل  رایانه باوده اسات. پا  از  110بوده كه آیه 

یفه اسات زیارا داند و معتقد است شدیدترین مرحله انجاف این وظمی مراحل نهی از منکر را تا جنگ

 خطر كشته شدن دارد.

(  نیاز نظراتای دارد. او برخاورداری از 403یکی از شا ردان  فال بناف عباداهلل حلیمای جرجاانی )د 

ماردف باه اسامف را هماراه باا  كند و توصیه باه مهااجرت دارد دعاوتمی معاشرت با  ناهکار تأكید

داند و این وظیفه را به دو دسته سلطان مسلمان و عالم صالح می خشونت ) تال( در صورت نیاز، الزف

نظرش در ( 450كند و ماوردی )د می ( آراء حلیمی را تأیید476وی )د ركند. ابواسحا شیمی محدود

ید باید  ناهکار را نهی كند به شرط اینکه  وید هر ك  منکری را دمی مورد  ناهان اجتماعی است و

مّ )د ه آیا تکلیفای عقلای یاا وحیاانی است؟ ادر به انجاف آن باشد و تنها اختمف در این است ك اَصاَ

داند ولی اكثر متکلمان معتقد به وجوب آن در صورت تحقق می ( آن را منوط به تأیید اماف عادل200

دهاد و مای اساس وجوب در حسبه را ماورد بحاث  ارار( 478باشند. جوینی اشعری )د می شرایم

تشخیص دهند با آنچه شناخت آن نیاز توانند می مطالبی را كه معروف یا منکر بودن آن را افراد عادی

دهد زیرا معتقد اسات در می كند. او این وظیفه را به آحاد مسلمانان  سترشمی به اجتهاد دارد متمایز

اشعری معاصر غزالی به بحاث  (،504كیاهرّاسی )د كردند. می امر و نهیصدر اسمف مردف حاكمان را 

تواناد كساانی را كاه مالیاات مای پردازد كه معتقدناد آدمایمی آرای علما درباره دفاع از خود و امرا

 یرند بدون هشدار به  تل برساند. مختصر اینکاه در باین نخساتین نویساند ان شاافعی می نامشروع

 خصوص نهی از منکر نمی بینیم. عقیده هماهنگی در

سیر نزولی دارد. اما این مباحث بطور جدی با سی  شافعیان بعد از غزالی: مکتوبات بعد از غزالی  -3

 شاود. اومای بعد به تدریج از شادت آن كاساتههای شود و در سدهمی ( شروع631الدین آوری  )د 
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دهاد می داد و این نظر را به بعضی رواف  نسبت وید این وظیفه را فقم با اجازه اماف باید انجاف می

( درباره 793كند. سعدالدینتفتازانی )د می برای نهی از منکر ذكر«  یود»شرط تحت عنوان  7و حدود 

( نداشاتن 3( امید به تاأثیر 2( علم فقه  1اصل است:  3مبتنی بر  نیانشیشروط وجوب برخمف پیش

های وجوب و زمینهم دیگری دارد، مطال  او تقریباا شامل ( نظرات مه676نتایج نامطلوب. نووی )د 

كفا ی بودن این وظیفه است و تفاوت نظرات او توجه به ضرورت اخمر و  رفتار نشدن های ویژ ی

كناد. مای بار موجود آن بسیار تأكیاددر عبارات كممی است و او بر اهمیت این وظیفه و وضع تأس 

نظر معمولی، كه پیشتر در كتابهای كممی بررسی شد این است كاه  آور واین ی  تغییر عقیده شگفت

( باا صاراحت 660در جایی كه ا داف بی نتیجه باشد تکلیفی وجود ندارد. عزالدین بن عبدالسامف )د

برای ی  هدف ا ر هدف بر جای نماند وسیله نیز نمی ماند ای كند: نهی از منکر وسیلهمی كامل بیان

بخش نخواهد بود این وظیفه سا م نمی شود و وظیفه آدمی امار ند كار او نتیجهكمی و ا ر آدمی فکر

( موجود است و 814ابن نحّاس )د ای و نهی است و نه وادار كردن  ناهکران به اطاعت. ت  نگاری

( 856كتابی كه او در این مورد نوشت از نظر خصوصیات تقریباا شبیه كتاب زیان الادین صاالحی )د 

 هه بعد نوشت.است كه چند د

كند. پا  از دوره غزالای و در می ابن نحاس حمایت خود را از انجاف این وظیفه به وسیله زنان اعمف

( یکی از پرجن  587سده ششم شخصیتهای زیادی به انجاف این وظیفه شهرت دارند و خبوشانی )د 

بت به جریاان كلای طلبانه نسترین این شخصیتهاست. روی هم رفته شافعیان  رایشی عافیتو جوش

( و اُجهاوری )اواخار ساده 1031داشتند. از دیگر نویسند ان شافعی در ایان زمیناه، ؟؟ )د ها حنفی

باشند كه اجهوریمعتبد بود عامه مردف وظیفه ندارد امر به معروف و نهی از منکار كنناد و می یازدهم(

رین ویژ ای ساابق شاافعی عالم نیز مناس  نیست چنین كند مگر اینکه لباس روحانیت بپوشاد. آخا
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فقدان ساختار محکم آموزه مکتبی  ابل  یاس با معتزلیان است. برای مثال هیچ دو عالم شافعی تعاداد 

 یکسانی از شرایم وجوب را بیان نمی كنند.

 مالکیان 14فصل 

مقدمه: مالکیان برخمف شافعیان مطال  بسیار زیادی در مورد آرای بنیان  ذار مدنی خود، مالا  -1

( در موضوعات غیرفقهی نگهداری كردند. اما مانند حنبلیان باه شارح و تفصایل آن 179ابن ان  )د 

پاردازد. كتابهاای مای از مسا ل مهامای پاره نپرداختند. این آراء حکایت از عقیده جامعی ندارد اما به

 این وظیفه بحث مالکی بسیار بیشتر از منابع شافعی مطال  زیادی در بردارد كه به صراحت از عمل به

نخستین تاریخی مالکی تسلیم  رایانه است. مسئله های كند كه به دلیل محیم اجتماعی خاص سدهمی

 شمال آفریقاای بعدی مالکی در بین جوامع  بیلهدیگر این است كه این موضوع نیز ناشی از  سترش 

اناد باه شاکل عمال  رایای تومای باشد كه  رایشهای سیاسی به شیوه خوارج داشتند كه در اینجامی

 سیاسی درآید.

 فت و تی می ( از مال  شنید كه197عقیده مالکیان نخستین:  نقل شده كه ابن وه  مصری )د  -2

طلبد، علمای بزرگ  بر این عقیده اندكه می بیند كه امر به معروف و نهی از منکر رامی كسی چیزی را

  جال  است و پیراماون موضاوعات ذیال اسات: نهی از منکر ؟؟ مفیدی است. آراء منسوب به مال

رابطه بین امر به معروف و دولت،   ناهکاری كه همسایه یا برادر باشد كسی كه بیم ضرر داشته باشد،

ک به  وید وظیفه هر مسلمان یا عالمی است می امر و نهی پدر و مادر از روی مهربانی و ... در جایی

 را امر به معروف و نهی از منکر كند.نزد سلطان )یا ذو سلطان( برود و او 
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 پنجم و اوایل سده ششم مطالبی را بیان كارده اناد كاههای عقیده مالکیان متأخر: نویسند ان سده -3

 درباره این وظیفه نامید.  1اشعریای توان آن را عقیدهمی

دادند. از سده سوف می ششم تا نهم تفاسیر  رآنی در مورد این وظیفه ارا ههای نویسند ان مالکی سده

تا نهم مطال  مربوط به نقش محتس ، مأمور حکومتی شهر و نقش نظارتی او در اجرای احکاف شرع 

بررسی شده اند و نهایتاا شارح و تفاسایر  وناا ونی بخصاوص در دوران ها و بررسی مقادیر و اندازه

( 403توان به سطحی با منی )د می متأخر در مورد این وظیفه ارا ه داده اند. از جمله نویسند ان آنان

ی اشاره كرد كه معتقد است ا ر كسی توان مقابله با منکار را نادارد الزف اسات از مالکی اشعری شر 

توان باه ابان می حضور در آنجا خودداری كند. از جمله افرادی كه روی تفاسیر مختل  كار كرده اند

( و ابان 671(،  رطبای )د 543ی اندلسای )د ( و ابوبکر عرب783(، ثعالبی )د 541عطیه اندلسی )د 

( اشاره كرد كه بیشتر تفاسیر آنان ساده و معماولی اسات ایان وظیفاه را اكثاراا 597فَرَس غرناطی )د 

 دانند.می واج  كفا ی

 وید كاه نهای از می ( بحث جامعی درباره این وظیفه دارد و با اطمینان595ت  نگاری ابن رشد )د 

از پاداش جهاد در پی دارد، زیرا رهانیدن مسلمانان از  ناه و از دروغ شاساته تار منکر پاداشی بزر تر 

از جنگ با كفار است و در امر به معروف هر ی  نفر باید آماده باشد كه بر دو نفر غلبه كند و وظیفاه 

ضعیفان برای هجرت از سرزمینی كه  ادر نیستند  ناهان آشاکار را اصامح كنناد اسات؛ خادا بهاناه 

 كنند نمی پذیرد.می را از كسانی كه از انجاف وظیفه خودداری ضع 

                                              
 . عقاید اشعریان در مورد این وظیفه در فصول پیشین بیان شد.1
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شود و بیشاتر آنچاه می روش مالکی: روش مالکی برای نهی از منکر از خود مال  در مدینه آغاز -4

دهد كه مال  با محیم فاسد و رع  آور می بدست ما رسیده در مورد روابم با مقامات است و نشان

( را به هنگاف باازی شاطرنج 193 -170ال  مچ هارون الرشید )حکومت موافق نبوده ممقاف خمفت 

 رفت و او را سرزنش كرد كه بسیار موثر وا ع شد ... او سو ند یاد كرد كه هر اه به دیادن صااح  

افکنند از او بردارند می چنان شخصیتها پی بردن رفت، مشیت خدا چنین بود كه ترسی را كهمی مقامی

د كه حقیقت  را بیان كند. در مجموع پیشینه مال  در امر باه معاروف و نهای از و به او  درت بخشی

منکر در صورتی كه خیلی خوش بین باشیم متزلزل بوده و برخمف این نظریه در دوران بعدی مالا  

یعنی از اواخر سده دوف تا اوایل سده چهارف، بطور شگفت انگیازی روش نهای از منکار مساتحکم و 

 یری كنایم. توانیم به ی  رشته از منکراتی را كه اشاره كرده اند پیمی در كتابهایشان استوار است. اما

همچنین در مورد نحوه انجاف آن و نحوه شورش آنان بر ضد حاف ستمگر پی ببریم. در سده بعدی باه 

 رسیم كه با تغییرات مهمی در جغرافیای مکت  فقهی مالکی مشخص شده است.میای دوره

غنی شهری آن حساسیت نسبت به مذه  مالکی، و اسمف بطور كلی در های پانیا و محیمدر شمال اس

زیادی در های رت انجاف نمی ش د. اما در حقیقت نمونهحال زوال بود و كوششی در رویارویی با  د

تاریخ غرب اسممی از نهی از منکر وجود دارد كه بخشای از سارمایه كساانی باود كاه كاار خاود را 

سرنگونی یا تأسی  حکومتهای جدید  رار داده بودند اما  یامهایشان به ناف نهی از منکار بای فرحااف 

اماا افارادی مثال ابان  (.397ماند مثل  یاف ابن فرّوخ )د  ( و ابن القمّ شورشی اندلسی، ابوركره ) د 

( و ... نیز منجر به تشاکیل حکومتهاایی 923( و محمدالمهدی )د 524( و ترمرت )د 450یاسین )د 

خشنونت در افکار مالکیان غرب به ویژه صوفیانی كه در بین آنان شد. بنابراین فرضیه غزالی در مورد 

 بودند، موثر بود، نامعقول نیست.
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در مورد عقیده نظری و عملی مالکیان در مورد نهی از منکر وجود دارد خاتمه: منابع بسیار زیادی  -5

پیشرفته، مستمر و مشخص مالکی نیسات و از نظار ادبای مطاالبی كاه ماورد اما این به معنای میراث 

بررسی  رار  رفت پراكنده و نا ص است اما نشانه هایی از نوآوری در اصول اعتقادات ؟؟ و ابن رشد 

از آن موضوع مهم ادبی ا تباس مطل  از شافعیان است و همین نابرابری به ویاژه شود و پ  می دیده

مالکی در همکاری باا حکومات در شود. از این نگرش می مشی سیاسی این وظیفه دیدهدر مورد خم

عمل در افریقیه تقریباا انعکاسی ندارد. دید اه مالکی نسبت به شجاعت ممکن است مثبات باشاد اماا 

های از طرف مردف، در سطح بیان عقیدتی شارحان آنها تأیید نمی  شاود اماا در ساده توسل به سمح

  بعد مشخصه آشکاری برای عمل در میان مالکیان بود.

 اباذیه 15فصل 

 عیان براباریخاوارج از نظار تعاداد و اهمیات باا شایهای مقدمه: در اوایل دوران اسممی، فر اه -1

خود را از دست دادند و طی چند سده تنها  روه  بر جای مانده زمان موفقیت كردند اما با  ذشت می

های خوارج، ایاضیه بودند و در نتیجه آنها تنها  روهی از خوارجند كه بار اسااس نوشاتههای از فر ه

توان به بررسی روشمند عقاید آنان پرداخت. این وظیفه بطور منظم با عمل  رایی سیاسی می خودشان

( تقیه را ممنوع كرد و هر خارجی اهل تسالیم 65له نافع بن ارزر خارجی )د خوارج همراه است. نح

شامرد آناان باه نتاایج مای و رضایی را كه برای امر به معروف و نهی از منکر خروج نمی كرد كاافر

نامطلوب خروج بر حکومت ستمگر اهمیت زیادی نمی دادند و این وظیفه را بدون توجه به اطراف و 

 دادند.یم جوان  آن انجاف
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 اباضیه غربی: پیوند بین نهی از منکر و  درت سیاسی در مناابع ریاضای غربای باه خاوبی دیاده -2

و باا خاروج بار ای فر اههاای شود. همانند زیدیه، در بین این فر ه این وظیفه با تشکیل حکومتمی

سلطان ستمگر و به كار بستن  درت مشروع اماف همراه است. ارتباط با خروج هر چند بسیار كمتر از 

آن است كه در بین زیدیه وجود دارد از جمله نظرات  ابل توجه آنان نظار زواغای اسات كاه چاون 

در مقابل حالات « مانكت»باشند مکل  به نهی از منکر نیستند و اكنون حالت « كتمان»مومنان در حال 

شاود، آن چناان كاه در ایان مای این مانع وجود امامت اساس ؟؟ سیاست دینی اباضی است.« ظهور»

جباران همساز كنند اما مناع از نهی از منکر نمای شاود اماا حالت اباضیان مکلفنه خود را با حکومت 

ن عدف ظهور و غیبت اماف به  روهی جَنّاونی در اعتقاد نامه اش این نظریه را لغو و آن وظیفه را در زما

داند. مفصلترین بحث درباره نهی از منکر اباضیان می مربوط« نُکّاث»از بد دینان در  بین اباضیه، یعنی 

( است كه بر رفته از اهل تهذیبی از احیاء علوف الدین غزالی اسات و 750غربی متعلق به حیطانی )د 

و شماره باه او است از كتاب غزالی كه اغل  با ذكر ناف  بحث نهی از منکر كم وبیش دنباله و شرحی

(  رفته شده باا اینکاه 450كند و برخی از آن مطالبی است غیراباضی از ماوردی شافعی )د می اشاره

اباضی شمال آفریقا بصورت مشهودی نهادین هشد كه با  درت  سترده نیروی روحانی بر عامه مردف 

شاود اماا بارخمف مای آغاز سده پنجم در دوران اخیر به خوبی شناختههمراه بود؛ این نظاف از اوا ل 

 انتظار نهی از منکر به نحو بارزی در چنین مو عیتی وجود نداشت.

اباضیه شر ی: از چند جامعه اباضیه شر ی فقم جامعه عمان توانست چندین سده به زند ی خاود -2

اینجا نقش اماف كمتر از زیدیاه ماورد توجاه ادامه دهد و از نظر سیاسی توفیق بیشتری كس  كند. در 

  رار  رفته و بدون ش  به اختمف در مفاهیم اهمیت نسبی اماف و جامعه بین شیعه و خوارج است.



56 
 

از شرایم بیعت با اماف جدیاد و پاذیرش او باوده و در آداب كلای فقهای و بسایاری از نهی از منکر 

رخوردار بود. اما بخاش اعظام مطالا  عماانی روایات مربوط به امامان مشخص، از اهمیت خاصی ب

 باشد. بعضی از این آراء مربوط باه وظاای می درباره نهی از منکر فقهی است و مربوط به سده سوف

كسانی است كه در مسند  درت  رار دارند به ویژه امامان، برخی آراء مرباوط باه عاماه مسالمانان و 

 رایی دارند و وظیه مهم كافّه مردف را كم  اد به عملبسیاری از آنها مرجع مشخصی ندارد. آنان اعتق

باشند، خواه اماف باه آناان دساتور كما  بدهاد یاا می دانند كه خواستار انجاف آنمی كردن به كسانی

در دسترس  رار دارند، ؟؟ المراد، و ا ر در دسترس نیساتند و باا  ناهکااران تاا دیگری، ا ر مقامات 

صورت مردف حق دارند با آنان بجنگند. با كماال تعجا  و بارخمف نجنگند دست نمی كشند در آن 

اباضیان غربی در اینجا اشاره صریحی به شمشیر نشده است و بیشتر كارهایی كاه توصایه یاا تجاویز 

 شده از این معتدل تر است. بر اساس این نظر آن بخش از وظیفاه كاه برعهاده امراسات عاماه ماردف

ترساندن از آتش جهنم آن را انجاف دهند. در حالی كه اماف و امرایشاان توانند فقم از راه موعظه و می

باشند. در غیبت امامان وظیفاه می برای این وظیفه بر زیده شده اند، رعایا فقم مکل  به موعظه مردف

اما در صاورت حضاور اماماان نحل(  125مسلمانان در برابر چنین منکراتی موعظه حسنه است )آیه 

آنان وا ذار كرد. بنابراین رأی فقهای اباضای در ساده ساوف ایان وظیفاه بار هماه ه باید موضوع را ب

توانناد از حااكم مای فر  است )ی  معنا آن است آدمی در شارایم خااص« اهل الصمه»مسلمانان 

 غیرعادل غیراباضی در مقابل دیگر غیراباضیان كم  بگیرد زیرا هماه مکلا  باه انجااف ایان وظیفاه

ایی مشابه این در بین سنیّان و شیعیان ندیده اف. نویسند ان سده چهارف نیز مایلند باشند(. من بحثهمی

بینایم بادون می تری را نسبت به فقهای  ذشته مطرح كنند و آنچه در اینجابحثهای پایدارتر و ظری 

ش  ی  شکوفایی هماهنگ با  سترش جریان فکری در جهان پهناور اسممی است و مسا ل مربوط 
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دهد. روی هم رفته مسا ل آموزشایِ جزمایِ  ساترده تاری در می از منکر را عقمنی تر جلوهبه نهی 

رساد ماذه  و می كند اما این تأثیر چندان عمیق نیست. بنابراین به نظرمی سنت اباضیه شر ی، نفوذ

 فاصله جغرافیایی دست به دست هم داده بودند تا سنت اباضی شر ی را از نفوذ  سترده سانیان )چاه

رسد فاصله جغرافیاایی باه تنهاایی در از باین می رسد به شیعیان( در این دوره دور نگه دارد. به نظر

 بردن هر  ونه نفوذ جدی اباضیان غربی نیز موثر بوده و حدا ل زمانی كاه باه نهای از منکار مرباوط

 دو انه این فر ه ارتباط بسیار كمی با یکدیگر داشته اند.های شود شاخهمی

ویسند ان عمانی را با باز شت به چند دهه به زمان خلیلی به بهترهی وجه به پایاان برساانیم. در ؟؟ ن

او از نظر ادبی جایگاهی جدا از جریان كلی سنت شر ی دارد. درباره وظیفه زناان نسابت باه نهای از 

هد. بشایر  وید زن باید این وظیفه را در دل انجاف دمی كند ومی منکر و استثناء كردن برد ان صحبت

ابن منذر نامی )معاصر محمد ابن محبوب( هر چند دانشمند ممتازی نبود اما رهبری بازرگ اباضای و 

 در نهی از منکر جدی بود.

سانجیم. نخسات سانجش باین مای خاتمه: در پایان در مورد از ماهیت عقیده اباضیه ر ابا یکدیگر-4

جامعه تاریخی متفاوت با میاراث مکتاوب كاامما اباذیه غربی و شر ی كه در این دو  روه نماینده دو 

باشد. در عمان به سب  انعطاف پذیری امامت در طول  رنها،  ارتباط بین نهی از منکار میای جدا انه

 كند و علما در پ  چناین تساامحی باه مساا ل نظاامیمی و این نهاد به كثرت در منابع عمانی جلوه

فول امامت پیش آمده باود، بخشای از آن باا مجماوع علماا و نگریستند اما در غرب خم ی كه با امی

اولیاء پر شد ولی این مسئله تأثیر زیادی بر درک از نهی از منکر بر جای نگذاشت ولی با وجود ایان، 

زوال امامت ظاهراا ی  تأثیر جالبی داشت و آن سب  شد كه علمای غربی مرا بت كمتری نسابت باه 

در غرب در مقایسه با سنت شر ی نگرشی اصمحی كمتری وجود  شند.انجاف آن از طرف فرد داشته با



58 
 

« با دسات»دارد و اعتقاد به نهی از منکر به صورت كت  زدن یا حتی شکستن آالت موسیقی و انجاف 

 ویاد و مای ساخن« شمشایر»دانند به عک  ی  عالم غربی مانند معتزلیاان از می را به امراء وا ذار

كند. موضوع دوف سنجش با عقایاد دیگار می افراطی فردیِ  آموزه غزالی تأكید رایی دیگری بر عمل

مکتبهای اسممی است. نکته مهم این است كه ا ر ما ارتبااط تنگاتناگ نهای از منکار را باا های فر ه

 یامهای برحق و تشکیل حکومکه كه اباضیه و زیدیه در آن نظر مشتركی دارند، نادیده بگیاریم، آرای 

نامعمول مطال  های اسممی اختمفی ندارد. ویژ یز نظر روشی نظاف مند با آرای جریان كلی اباضیه ا

اباضیه آموزه تأكید به ادای لفظی این وظیفه و توجه مداوف به نقش زنان است. این حکایت از میاراث 

نجا در ای خارجی مشخصی ندارد، هر چند ویژ ی دوف ان بازتابی از محیم خارجی صدر اسمف است.

 یرد كه رابطه آموزه وظیفه فردی بین خوارج و به ویژه اباضیه را پایش از می دو راه پیش پای ما  رار

متأخر و بسیار متعاادل تار از میاراث خاوارج ای توان نمونهمی خود مجسم كنیم. یکی آنکه اباضیه را

ایای كاه در حقیقات باین توان تصور كرد مفهوف كلی آموزه نهی از منکر با آرمی دانست. دیگر آن كه

خوارج نخستین وجود داشت تفاوت چندانی ندارد. هیچ ی  از این دو نظریه را نمی توان اثبات كرد 

 ؛ نظر دوف شاید د یق تر باشد.

 غزالی 16فصل 

( در عنوان كتاب اصلی اش از نوشتن كتابی بناف احیاء علوف الدین خبر داد. 505مقدمه: غزالی )د  -1

نهی از منکر را بازنگری كناد، باه طاوری كاه های لی نبود... او توانست كه كل آموزهمعمواین عنوان 

نشان دهنده تأثیر بسیار فراتر از مرزهای مکت  فقهی اوست. ا ر چاه روشامندی عقمنای بعضای از 

 علمای بعدی امامی نمی رسید. معتزلیان را نداشت و به هوشمندی 
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از ایان ای باشد. غزالای خاود زبادهمی از بحثهای  دیم تر این كتاب بسیار منظم و بطور كامل جدای

نوشت كه بحث نهی از منکر در آنجا نیز مطال  اصلی كتاب است. این فصل كتاب را به زبان فارسی 

 كنم.می نه چندان مختصر از آراء و عقاید او آغازای را با بیان خمصه

 آموزه غزالی: خمصه-2

مقدمه: غزالی پ  از مقدمه خطابی كوتاه در باب اهمیت حیاتی این وظیفه و محو و ناپدید شادن آن 

ه در چهاار كند كمی  ردد و اعمفمی احیای آن، به كار خود بازدر این دور و زمان و سستی مردف در 

-1ل:(اركان دین وظیفاه كاه شاام2(وجوب این وظیفه 1باب به شرح این موضوع خواهد پرداخت: 

(ایماان، شارط 2( تکلی ، شرط )1ركن اول: محتس  است كه پنج شرط و ی  ضمیمه دارد: شرط )

(مأذون بودن از طرف اماف والی، پیوست: كمتر در برابر مهتر )كه در مورد 4( عدالت، شرط فرضی )3)

بر سلطان  انجاف این وظیفه در مورد فرزند و پدر، بنده و خواجه، زن و شوهر، شا رد و استاد و رعیت

 (  درت.5كند(، شرط )می بحث

كنیم مثل می غزالی شرط  درت را به پایان نمی رساند اما هنوز ی  رشته نکته هایی مربوط به آن پیدا

(  ناهان  ذشته، حال 5( آزار رساندن به خود )4( حدود ضرر )3( ذهنیت انتظار )2( مرتبه یقین )1)

 و آینده.

( 2( آن كاه منکار باشاد، شارط )1: شارط )كنادمی ط برای آن بیانركن دوف: منکر كه چهار شر -2

( ان كاه 4( ان كه معصیت بدون تجس  ظاهر باشاد و شارط )3معصیت در حال انجاف شدن باشد )

 اجتهاد معلوف باشد.بدون 

 ركن سوف:  ناهکار  -3
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ری ركن چهارف: چگونگی احتساب: این فصل شامل دو موضوع است یکی درجات حسبه و دیگا -4

پاردازیم: درجاه اول: می آداب آن؛ هشت درجه: ابدا به مراحل تدریجی هشت درجه انجاف این وظیفه

جست و جو برای دانستن )تعرّف(، درجه دوف: آ اه كردن  ناهکار )تعریا (، درجاه ساوف: وعاظ و 

نصیحت، درجه چهارف: سخن سخت و درشت  فتن، درجه پنجم: تغییر با دست )با تبصاره ا ادامات 

یاران مسالح. اكناون ازدارنده(، درجه ششم: تهدید به خشونت، درجه هفتم: كت  زدن، درجه هشتم: ب

پردازد، یعنی می  یردمی كند به موضوعی كه ذیل ركن چهارف  رارمی كه درجات را به اجمال بررسی

علم،  وید جمیع آدابی كه محتس  باید داشته باشد سه خصلت است. خصلت اول: می آداب و غزالی

 خصلت دوف: ورع، خصلت سوف: خوشخو ی.

 منکرات غال  در عادات -3

 كناد، آغاازمای مقدمه: غزالی فصل سوف كتابش را با منکراتی كه به دو  روه مکاروه و حاراف تقسایم

 وید: بازداشتن از منکرِ مکروه مستح  و سکوت در برابر آن مکروه است. اما ا ر فاعلِ می نماید،می

راهت فعلِ خود آ اه نباشد واج  است او را آ اه كنایم و ساپ  از منکارات مسااجد، این منکر از ك

 راهها،  رمابه، مهمانی، منکرات عاف و دیگر منکرات ناف برد.بازارها، شاه

امر و نهی حاكمان: غزالی چهارمین فصل و آخرین فصل این كتاب را با مروری بر بحاث پیشاین  -4

كند مثل جاایز اسات ماردف حااكم  ناهکاار را آ ااه و می وظیفه آغازخود درباره درجات انجاف این 

ا ار ساب  آزار دیگاران شاود، « ای خداناترس!« »ای ظالم!»نصیحت كنند. سخن درشت  فتن مانند 

جایز نیست، اما ا ر جز برای خود نمی ترسد جایز بلکه مستح  است. بر این اساس مسلمانان صدر 
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دانستند برای آن به شاهادت خواهناد می دادند زیرامی رهایی  راراسمف خود را در معر  چنین خط

 رسید.

كند: چهار ركن اصلی و در درون هر می دستاورد غزالی: غزالی در دو سطح بنیادین مشخص عمل-3

های از عناصر فرعی یعنی شرایم، مرات  یا خصلتهای بر حس  مورد. این از ویژ یای ی  مجموعه

كند. اسم  ذار یچهار ركن نهای می وضوع اصلی، را به اجزای كوچکتری تقسیمبارز غزالی است كه م

رسد بطور كامل نوآوری لغوی خود غزالی باشد. جنبه دیگر روایاات او كاه اغلا  می از منکر به نظر

افتد. عالمی از وظیفه می باشد چون به ندرت اتفارمی عملی این وظیفههای دارای اصالت است، جنبه

زنان در انجاف این وظیه بگوید یا مهمتر از آن از روستا یان، بادیه نشینان، كردها و تركمناان برد ان و 

د یق جز یات بی سابقه است. همچنین صاراحت او ناف ببرد. بررسی منکرات در غال  عادت و شرح 

است. او آورد و نیز شایان توجه می كه به وسیله آن بینشهای روان شناختی را در  ال  مسا ل عقیدتی

كند آدمی باید تا حد ممکن به بهترین نحو باه می آ اهی كامل از ند ی پر از مشکمت دارد و توصیه

  ضاوت درباره آن بپردازد.

میراث غزالی: این جا محل پرداختن به این مطل  نیست كه آیا علوف دینی در زمان غزالای رو باه -4

كافیست بگو یم كتاب احیاء علاوف الادین در طاول احتضار بوده كه به احیای آن پرداخته است؛ ولی 

كند كه می ( طبی  و فیلسوف اسپانیایی بیان620 رنها بیش از اندازه موفق بوده است. ابن طُموس )د 

مردف چگونه شیفته نظاف بی سابقه و انسجاف كام نظیار كتابهاای غزالای شادند، و فای  كاشاانی )د 

 شاا ردان غزالای از او دهاد.می ی  زیبای احیاء را شرح( عالم شیعی امامی، حسن بیان و ترت1091

و خواهند كتاب احیاء را به آنها بیاموزد، غزالی ابتدا به سب  كمبود و ات از ایان كاار خاودداری می

پذیرد. از میان شیعیان، زیدیه و امامیه روایتی از این كتاب دارند اماا می سپ  تدری  آن در سحر اه
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( دارند و روایات اماامی 719زیدیه تهذیبی از اماف الموید یحیی بن حمزه )د اسماعیلیه چیزی ندارد. 

دارد، كتاب احیاء با وجود محاسنی كاه دارد، می ( پدید آورد، او اظهار1091آن را، فی  كاشانی )د 

پیش از تشرّف غزالی مذه  به تشیع نوشته شده بود و متأسفانه بیشتر آن بر اساس اصول غلم سنیّان 

زالی آدف راحت طلبی نیست او اصرار زیاد دارد بر این كه مردف جان برك   یرند و حاكماان است. غ

 ستمگر را با  فتاری  اطع و همراه با خشونت موعظه كنند.

 ذشاته باه های و مکتبهایی كاه در فصالها پیوست صوفیان: صوفیان  روهی  ابل مقایسه با فر ه-5

از پارسایی هستند كه  وانین شرعی و سیاست ای ها نماینده حوزهبررسی آنها پرداختیم نیستند. بلکه آن

دینی ركن اصلی آن نیست. البته تمایمت صوفیانه ممکن است باه  شاکلی از زهاد بسایار د یاق تاا 

خفت بار تا عمال  رایای سیاسای بای ای و از تسلیم و رضای سیاسیعرفانی مبتنی بر ایمان به عمل 

ردی كه پای نهی از منکر در میان است، هیچ ی  از این دو راه، شارع رحم و خشن درآید. اما در موا

امری كاه سازنده تصوف نیست. بنابراین جستجو برای یافتن و سیاست به معنای د یق واژه از اجزای 

بتوان آن را نظریه تصوف در باب نهی از منکر دانست كاری بی نتیچه است. البته صوفیانی هم هستند 

نویساند وجاود مای از اینکه آنان از ؟؟ تصوفای ر توجه دارند اما كوچکترین نشانهكه به نهی از منک

( در تفسیر 465)د ندارد  و نمونه روشن آن خود غزالی است. بعضی از مفسرین صوفی مثل  شیری 

نویسد كه همسنگ تفسیر عرفان این وظیفه باشد بیان نمی كند. اما می ال عمران 110و  104های آیه

نبود ارتباطی وا عی بین تصوف و نهی از منکر  به این معنا نیست كه آنها در تضاد با یکدیگرند. آنهاا 

 ویاد نهای از مای دو دید اه نسبت به این وظیفه دارند نخست مسئله روان شناسی زاهدانه اسات و

تبدیل به نوعی خودپرستی شاود و تواند می ی ایثار ری بزرگ باشد و در عین حالتواند نوعمی منکر

ددوف استفاده صوفیان از  درت روحی خود برای نهی از منکر است به صورتی كه از توسال ناشایانه 
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آورند اجتناب شود. بنابراین ما انتظار داریم چناین می رویبه دست و زبان كه آدمهای معمولی به آن 

 ری در  ستره تصرف آشکار شود. از دید اه عرفان، نهی از ی سرانجاف به صورت نوعی اباحهاختمف

شود كه مغیر با ارزشهای معناوی تصاوف می منکر نا زیر به شکل موضوعی ظاهری و خش  آشکار

 ری به معنای د یق آن در هر صورت  ناهی وجود ندارد كه از آن نهی شاود. است؛ و از دید ا اباحه

ا ر   ویدمی كند ویمی  ری را رد( به شدت دید اه اباحه1133دید اه عصمت اهلل سهارنپور )د اما 

خداوند از رها كردن مردف خشنود بود، پیامبران را نمی فرستاد و شرایع را بر رار نمی كرد، نه مردف را 

ت، فاارغ از بمیاای  ذاشاكرد، آنان را به حال خود وامیمی به اسمف دعوت و نه دیگر ادیان را نسخ

كرد كه مستلزف رنج و مارگ بارای مسالمانان و كاافران اسات. می و نه جهاد را بر آنان واج الهی، 

آشاکار باه طاور كامال  -از جمله معتقدان به وجود وجاود -كند كه صوفیانمی عموه بر آن او تأكید

ناد. عاموه بار ایان صاوفیان ساخته اند كه مدار و تساهلی بی هدف را تبلیغ و یا به آن عمل نمی كن

 مشهور كتابهایی در باب نهی از منکر نوشته اند.

حتی  ذشته از این، این حقیقت كه پیامبران برای امر به معروف و نهی از منکر فرستاده شادند بارای 

تأیید حسن و وجوب آن كافی است، مختصر آن كه ا ر رها كردن مردف ستودنی بود، در این صاورت 

 ظیفه دینی نبود.نهی از منکر و

 بازنگری اسمف نخستین 17فصل 

پاردازیم كاه از مای مقدمه: در این فصل به جمع آوری و خمصه موضوعات پراكنده نهی از منکر -1

است باین ای اولیه دورههای نظر من دارای اهمیت تاریخی خاصی است و منظور من از اینجا از دوره
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و شکل  یری دین اسمف و شروع تغییرات مصیبت باری كه تحت تأثیر مخرب در آن به وجاود آماد 

 دو بخش دیگر این كتاب به سیاست و به زند ی خصوصی افراد اختصاص دارد.

كناد. در وهلاه اول، می حکومت در بینش از ی  جهت جلوه 10سیاست نهی از منکر: در بحث  -2

امامت در درجه اول اهمیت است، بر نقش های منکر دارد. در فر ه هایی كه آموزهخود ادهای نهی از 

زیدیه، امامیه، اسماعیلیه و اباضیه از این  بیل اسات، های شود و فر همی اماف برای نهی از منکر تأكید

كردند. اما نهی از منکر حکومتی محادود باه حااكم نمای می همچنین خلفای اهل سنت نهی از منکر

د. البته مقاف رسمی این كار محتس  است كه در منابع، نقش او در چارچوب نهای از منکار آماده شو

باشاد. مای اسماعیلیه و اباضیه این وظیفاه برعهاده داعیاان نیازهای است اما او تنها نیست و در فر ه

از  اندک كسانی بودناد كاه ماردف را( »95 وید تا زمان عبدالمل  و حجاج )د می (255جاخم ) د 

 .«فساد در زمین باز دارند

 زدند و یاامی پرداختمی این دو به این كار پایان بخشیدند، هر ك  را كه به این كارهود(  116)آیه 

در وهله «. شدند یکدیگر را باز نمی داشتندمی از كار زشتی كه مرتک  آن»كشتند و در نتیجه مردف می

حکومت امکان انجاف بیشترین منکارات را  درت  شد.می دوف منکراتی بود كه خود حکومت مرتک 

داد باه مای كرد و حاكمان ستمگر كه اعمال زشت آنان بافت تاریخ سیاسی اسمف را تشکیلمی فراهم

برد. از ی  طرف حکومت نهادی بود كه باه روشاهای ظااهراا می از این امکانات بهرهای نحو  سترده

شاد باه مای و از طرفی منکراتی را كه خود مرتکا پرداخت می الزف به نهی از منکرمطلوب و وا عاا 

با موضع دو اناه علماا چنان حد وحشتناكی رسدیه بود كه خود نیاز به نهی از منکر داشت. در اینجا 

 ویند كار نهای می رو به رو هستیم. بسیاری از علما مایلند با حکومت دو عاممن آن ساز ار باشند و

حکومت وا ذار شود و حاكم باید كسی را برای رساید ی باه ایان وظیفاه از منکر باید بطور كلی به 
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توان همان محتس  دانست و آدمی بایاد حتای آمااده باشاد كاه می منصوب كند، چنین كاركندانی را

چنین منصبی را بپذیرد. در طی  دیگر علما از ی  جهت تمایل به هماهنگی با حکومت و در جهات 

 شود لذا در موضاع سارزنش و شاورش را در  باال حکوماتمی ن دیدهدیگر تأكید به رویارویی با آ

 بینیم.می

اما این نگرش كه نهی از منکر با وجود خطر، هر چند واج  نیست، مستح  اسات و كسای كاه در 

 شود، طرفداران بیشتری دارد.می این راه جان ببازد از جمله شهدا شمرده

بحث علما در مورد زند ی خصوصی به شکلهای زند ی خصوصی  و نهی از منکر: مسا ل مورد  -3

مختل  مورد بررسی  رار  رفته است. اما موضوع اصلی برخورد مستقیم دو ارزش اسات. در حاالی 

است، دخالت در زند ی خصوصی كاری ناپسند اسات. چگوناه ای كه جلو یری از منکر كار شایسته

درباره آنها چیازی نمای دانایم بیارون از  شود؟ منکرات پنهان یعنی منکراتی كه مامی این تنا   حل

. و نمای ی سار بازنیما حوزه این وظیفه است، ما موظ  نیستیم برای كش  منکرات پنهان به هر جا

حملاه ای توانیم به جاسوسی یا كنجکاوی بپردازیم، یا با احتمال ضعی ِ یافتن وجود منکری، به خانه

 ا برعهده داریم. كنیم و در صورت آ اهی كامل، انجاف این وظیفه ر

دیگر انجاف این وظیفه توسم زنان، كودكان و برد ان است. با وجود اینکه مردان از نظردرجه بر  بحث

نساء( و در عین حاال جایگااه زن در  34بقره(، و سرپرست  زنانند )آیه  228آنان برتری دارند )آیه 

در بیارون ممکان اسات وسوساه احزاب( و دیدن آنان یا شنیدن صدای آنان  33؟؟ آیه خانه است )

از  ضاوت ندارند؛ اما در مواردی روشن زنان نیز باید نهای از منکار كنناد. ای انگیز باشد و آنان بهره

توبه( و این مسئله نیاز به تیزبینی و ظرافت خاصی دارد كه بطور همزمان هم وظیفاه آناان و  71)آیه 



66 
 

توجه بسیار كمتری از زناان داشاتند و بعضای  هم مرزهای آن را مشخص كند. ظاهراا علما به برد ان

 دانند و بعضی دیگر موظ .می آنان خدمت به اربابان است را معافبرد انی را كه وظیفه 

(، هشت باغ بهشات، هشات 68مو عیت اجتماعی نهی از منکر: بنابر نقل روایتی از ابن عباس )د  -4

خااص دارناد و امتیااز آناان ایان ای در دارد كه هر ی  مخصوص كسانی است كه فضیلت یا وظیفه

« باب آمران به معروف و ناهیان از منکار»است كه از این در وارد درالسمف خواهند شد. چهارمین در 

است. روشن است كه این اختصاصی به جمعیت انبوهی از مردف شهرنشین دارد و جایگااه اجتمااعی 

و این نظریه كه  ناهکار نیز  انان واج  است.باشد و بلکه بر همه مسلممی نخبگان عالمنهی از منکر 

مکل  به انجاف این وظیفه است حکایت از آن دارد كه آن منحصر به نخبگان دینی نیست هر چند كه 

امکان موفقیت پرهیزكاران بیشتر است، اما مانع انجاف وظیفه  ناهکاران نیست. البتاه وجاوب نهای از 

معروف و منکر است، اما این موج  محدودیت بیش از حد منکر مستلزف داشتن آ اهی الزف در مورد 

آن نمی شود. منکراتی هست كه نیاز به اجتهاد دارد، منکرات دیگری وجود دارد كه نیاز به چنین نظر 

توانناد از عهاده آن برآیناد. پیوناد نهای از منکار باا خشاونت می ادیندارد و مردف عای كارشناسانه

نیز چنین است اما مسئله شایان توجه در اینجا كثرت مواردی است  رسد و تا حدیمی غیرعادی بنظر

دهند. امامیه نهی از منکر را به عنوان بخشای از جهااد می كه دانشمندان نهی از منکر را با جهاد پیوند

 آورند.می كنند تا آنجا كه باب مربوط به آن را در كتابهای فقهیمی مطرح

زی است مانند تعص  خاص و اعتماد به نف  هماراه باا شاور و نهی از منکر نیازمند خصلتهای ممتا

شع ، انجاف این وظیفه نیز شجاعت زیادی مطلبد، این شجاعت دو نوع است: جزء فعال آن شجاعت 

ما ده(، در حاالی كاه  54باشد )آیه می «نترسیدن از سرزنش هر مممتگری»اخم ی است كه مبتنی بر 

لقمان(. با وجاود  17)آیه « شودمی ایی بر آسیبی است كه بر تو واردشکیب»جنبه غیرفعال آن توانانیی 
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این به طور كلی پذیرفته شده كه ترس یا احتمال ضرر دلیل مناسبی برای ا داف نکردن به وظیفه است، 

 دید اهی كه عا منه است اما شجاعانه نیست.

عموالا به تنهایی با منکر روباه سخن آخر این كه ناهی از منکر، برخمف هر شمشیر زن آ اه دیگری، م

كنند این  روهها خلق الساعه هستند یعنی كسی كه باا منکاری می شود  اهی نیز  روهی ا دافمی رو

 كند و یا به صورتی دیگر چند نفری را جماعمی شود و ا داف به جمع آوری همسایگانمی روبه روی

 هم هستند كه مشاتا انه باه اصامح منکاراتكند كه در رویایی با آن به او كم  كنند.  روههایی می

 پردازند.می

مسئله راجع به نهی از منکر علما و جامعه در اینجا وجود دارد كه یکی »علما و جامعه  سترده تر: -5

اجتماعی به جز علما و دیگری تأثیر انجاف این وظیفه های جایگاه نهی از منکر در اصول اخم ی  روه

 پیرامون خودشان.به وسیله علما در جامعه 

دهد كه دامنه  روه اندیشه اخم ای می نگاهی برون دینی به سنتهای اجتماعی اسمف و مسلمانان نشان

غیردینی از اندیشه فلسفه نظری در سنت یونان  رفته تا اندرزهای عملی در سنت ایرانی، در ادبیاات 

میاناه های اخوت اسممی در سده «فتوت»توان استنباط كرد كه فرهنگ می اخم ی آنان وجود دارد و

( اسات كاه در مقااف 428باه  لام ابان ساینا )د نیز به آن افزوده شده اسات. یکای از ایان مطالا  

 ویاد عاارف خاود را سار رف مای در سنتهای غیردینای اسات، اوای نمونه اعمی نویسندهفیلسوف،

باه تقادیر الهای چناان  كند شناخت او نسبتمی تجس  و تحس  نمی كند. و تی فکری را مشاهده

كند آن را با محبت می شود. و تی كسی را امر به معروفمی است كه بجای خشم، ترحم او برانگیخته

دهد نه با خشونت مممتگری. اما ا ر معروف در معار  خطار ، دساتاورد متعاالی می ناصحی انجاف
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ید آدمی این كار را با اساتمداد از  ومی دارد. ابن خرفمی عرفانی است، او آن را از نااهمن مخفی نگه

دهد و دوبار باید نصیحتی را تکرار كارد مرتباه اول می حمایت خداوند و پیامبر با رفق و مدارا انجاف

فر  و دیانت است، مرتبه دوف تنبیه و تذكر و مرتبه ساوف مممات و سارزنش، بااالتر از ایان فقام 

ت در معانی دین به كار نمی آیاد. در ین محدودیخشونت است مانند مشت و لگد و بدتر از آن، اما ا

اینجا الزف است ناصح به اندازه خود ادامه دهد، خواه در این راه دچار رنجی شود ناا نشاود و خاواه 

نصیحت شونده آن را بپسندد یا نپسندد. با وجود این شواهدی از واكنش آنان نسبت به ناهیانی داریم 

شوند حتی ا ر نتایج منفی در پی داشته باشد مثال اینکاه باه آنهاا كه از بیان نهی از منکر خسته نمی 

و البته علما این پاسخ را تأیید نمی كنند و نظر « به كار خود باش! این كار به تو ربطی ندارد!»بگویند: 

 وید بدترین  ناه آن است كه و تی باه كسای  فتاه می مساعدی نسبت به آن ندارند مثما ابن مسعود

به كار خود پرداختن فی نفسه باه طاور «. به كار خودت باش!»بترس، او در پاسخ بگوید شود از خدا 

فرماید یکی از چیزهایی كه زینات مسالمان می كامل اسممی است چنانچه پیامبر صلی اهلل علیه و آله

است وا ذاشتن چیزی است كه مربوط به او نبیست؛ ... اما مسئله این نیست كه آدمای بایاد باه كاار 

دش بپردازد، بلکه باید به كاری بپردازد كه در محدوده اوست ]و نهی از منکر در محدوده وجدانی خو

از تااریخ اسامف ای اخم ی هر انسانی است[. در پایان شاید بتوان  فت نهی از منکر در بخش عماده

یز از آن نخستین اسممی مفهومی خشونت آمهای حق منحصر به فرد علما بوده است با اینکه در سده

 شد.می به تصویر كشیده

 بخش پنجم : فراسوی اسمف سنتی

 تحوالت جدید اسممی : 18فصل 
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متعادد های بود، اما یکی از جنبهها و  روهها مقدمه: در فصلهای  بلی عمده مطال  برحس  فر ه-1

اهمیات ای فر اههای نفوذ غرب كه موج  تحولی عظیم در جهان اسمف شد این باود كاه وابساتگی

یا اشعری و اهال  پیشین خود را از دست داد. اكنون تقسیم بندی عمده، اختمف بین حنفی و شافعی،

 كه مطال  این كتاب بر اساس آن تنظایم شاده اسات،ای و مکتبهای عمدهها حدیث نیست... از فر ه

راث اهل سانت و ماند و بی جهت نیست كه میمی فقم شیعه امامیه از طی  وسیع اسمف امروز متمایز

امامیه از نظر محتوی و خصوصیات در موارد بسیاری متفاوت است. آنچه از اهل سنت رسید و شابیه 

بنای تاریخ مقدس مورد احتراف مردمانی است كه در حقیقت آن به سر نمی برند. به عکا  سانت ؟؟ 

علمایی اسات كاه در توان هنوز سنتی زنده توصی  كرد كه استمرار ساز اری آن مدیون می امامیه را

های اهال سانت در جهاان كنند. در این فصل ابتدا به جریان كلی و غال  اندیشاهمی دوران آن عمل

 كند. می پردازیم و پ  از آن به بحث درباره شیعه امامیه اختصاص پیدامی اسمف امروز

از اندیشاه ای باهتحوالت اسمف اهل سنت: نفوذ غرب در طول سالیان دراز در جهان اسمف بر جن -2

اسممی كه مورد نظر ماست تأثیر اندكی داشته است از ی  طرف عالمان دینی به نوشتن دربااره نهای 

از منکر به روش سنتی ادامه داده اند، از طرف دیگر، اندكی از مسلمانان این دوره كه از نظر فکری به 

ی از منکر از خود نشان دادناد و حتای ظاهراا عم ه بیشتری به نه شدت از غرب تأثیر پذیرفته بودند،

ماند و ایان برتاری در دوران جدیاد مشاهودتر می نخورده با یپ  از نفوذ غرب مسا ل نسبتاا دست

ساعید حاوّا )د  (،1374حیادری زاده، عبادالقادر عاوده )د  (،1323است. علمایی همچون عبده )د 

مباحثی دارند. در این شکوفایی اخیر كتابهاای (. احمد عزّالدین بیانونی و سایرین در این زمینه 1404

شود. به عنوان ضمانی اساسی می اسممی درباره حقور بشر، نهی از منکر  اهی به نقش دیگری ظاهر

مهمترین تضمین برای تحقق عملای »كند می برای حقور بشر در اسمف. از این رو شوكت حسین فکر
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یدن به آن همانطوری كه در آیات  رآن آمده است، وظیفه نهی از منکر است و تحق بخش« حقور بشر

الزاماا نیز به آزادی اندیشه دارد و این البته حقی برای تبلیغ آرای مغایر اسمف و اخمر و غیر آن نمای 

كند. نویسند ان زیادی نیز نهای از می  یرد كه اسمف آزادی اندیشه و فکر را تضمینمی باشد و نتیجه

ساازد. بعضای اشاارات مای ن به همین صورت یا باه شاکلهای دیگاری مرباوطمنکر را با آزادی بیا

به حق اعترا  یا چیزی شبیه آن به حاكمان دارند و از این كه آن را در زمینه نهی از منکر ای جدا انه

 وید به چه چیزی معتقد باشند می خاصی، به مردف خودهای بیاورند مشکلی ندارند. اسمف در محدوه

خاصی، مردف را به حال خود وامی  ذارد كه این های د ی كنند. آزاد اندیشی، در محدودهو چگونه زن

معتقاد   وید به چه چیزیمی خودشان حل كنند... نهی از منکر د یقاا عملی است كه به مردفمسئله را 

رای باشند و چگونه زند ی كنند و هدف از آن تحمیل ارزهای موروثی است نه اختیار دادن به آنان با

انتخاب روشهای زند ی خود. این نکته از نظر نویسند ان مسلمان امروزی كه مدتها از آزادی بی حد 

 وید ... امت پیکری واحاد می (1368و حصر غربی انتقاد كرده اند پنهان نمانده است. سید ط  )د 

 است. 

بلکاه باه شاما نیاز  زنادمای شود نه تنها به خود صدمهمی  ناهکاری كه در منظر عاف مرتک   ناهی

كند درباره جمعی كاه می رساند. او به حدیث معروفی از پیامبر صلی اهلل وعلیه و آله استنادمی آسی 

دهناد نسابت باه می بر كشتی سوارند و زند ی یا مرگ آنها بستگی به واكنشی دارد كه از خود نشان

كند. این دلیل روشنی است می عمل كسی كه در میان آنهاست و تبری برداشته و جایگاهش را سوراخ

موج  شگفتی نیست كه در جهان كه دشمنی امروز فقم هرز ی نیست بلکه فرد رایی است. بنابراین 

ای برای  سترش ارزشهای اسممی است نه اسمف امروز نهی از منکر  بل از هر چیز، سنت تثبیت شده

 آزاداندیشی.
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اماف واج   ویند نهی از منکر در زمان غیبت می شیعیانتحوالت در عقاید شیعه امامیه: بعضی از  -3

 كنند و معتقدند این وظیفه تاا زماان ظهاور امااف باه تاأخیرمی نیست و برخی به آراء رافضیان حمله

افتد، احمد حجازی القا ضمن تصحیح شرح فردی بناف ابوبکر بن میماون بار كتاابی از جاوینی )د می

خوانناد. او مای چنین اعتقادی ندارند و ماردف را باه نهای از منکارافزاید شیعیان دوران ما می (478

( جان  آمریکاا 1357-1320دهد پ  از آن كه اشاه ایران )محمدرضا پهلوی، حکومت می توضیح

را  رفت و با ترویج سینما و تلویزیون به سب  آمریکایی به اشاعه فسا در بین مردف پرداخت، ]امااف[ 

د، به رغم جنگ تحمیلی بعثیان دین  ریز عرا ی بار ایاران او همچناان ش(  یاف كر 1368خمینی )د 

خمینی ترسیدند ]اماف[ می كردند، زیرامی تشویقها حکومت را در دست دارد؛ البته بعثیان را آمریکایی

 بطور یکسان خمفت شیعه و سنی را در دست  یرد.ژ

 –هنگامی كه محمدبا ر حکایم شد. می به عنوان نهی از منکر دفاع 1324از انقمب مشروطیت سال 

خواهد در مورد برتری اسمف در تضمین حقور بشر به  فت و  و بپردازد، آیات می -روحانی عرا ی

در فضای نو، در باین ای ** احیای اسمف به عنوان عقیدهكند.می  رآنی مربوط به نهی از منکر را نقل

وفایی رسیده است و این تجدید حیات در سنیّان در ابتدا امامیه همانند سنیّان، در دو نسل اخیر به شک

هایی هم بودناد كاه باه از طریق غیرروحانی انجاف  رفته و در امامیه این  ونه نبود. البته غیرروحانی 

(. اماا حاوادث 1415(، مهادی بازر اان )د 1397چنین موضوعاتی پرداختند مثل علی شاریعتی )د 

از آن تحکیم نظااف روحاانی در جهات كناار نهاادن متفکاران ش و پ   1357انقمب اسممی سال 

 روحانی حركت كرد. نقش روحانیون و استمرار سنت علمی آنان است كاه بار سایر تحاول آن تاأثیر

دهد. روحانیان امامی در دو مورد اصلی باه آماوزه خاود در می ذاتی آن را تشکیل ذارد و ویژ ی می

دمیدند و از طریق آن سرانجاف توانستند به  ادرت رساند. برجساته ای موضوع نهی از منکر روح تازه
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ترین نقطه آغاز آن، درباره شرط خطر ]مفسده[ بحثی است درباره نهی از منکر كه خود ]اماف[ خمینی 

 دهاد،می ساختار این بحث را بیانات كلی كوتاه و ساده درباره این موضوع تشکیل آن را نوشته است.

آید كه بیشتر آنها مفهوف سیاسی ندارد... یکی از شرایم می رشته مطال  خاصیپ  از هر بخشی ی  

آن این است كه ا ر كسی بداند یا  مان كند كه ا ر امر یا نهی كند ضرر جانی یا آبرویی یا مالی  ابل 

شود واج  نیست، بلکه با احتمال و اوع ضارر می رسد یا ضرری متوجه متعلقان اومی توجهی به او

و آبرویی برای خود یا جان و آبروی مومنین واج  نیست بلکه حراف اسات. اماا ا ار احتماال جانی 

ضرر مالی برای او هست، ولی موج  جرح و شر ی برای او نمی شود امر و نهی حراف نیست، اما در 

خوریم كه به وضوح مربوط به مو عیت سیاسی اماروز و برخاورد می مسئله بر 14بین این مطال  به 

]اماف[ خمینی ؟؟ است و بسیاری از این مسا ل ارتباطی با نهی از منکر باه طاور مشاخص نادارد بین 

شود. شش مسئله می كه به وسیله دولت ادارهای است برای تحریم مدارس دنییهای بلکه بیشتر توصیه

باطل  اول مسا لی است مربوط به نهی از منکر و در مورد منکراتی است كه اهمیت اظهار حق و انکار

در آنها به شرط خطر برتری دارد، مخصوصاا برای علمای دین و روسای مذاه ؛ اینها منکراتی اسات 

اندازد و این رأی جدید بدون هماهنگی با آرای  دما اضاافه شاده می كه اصول دین اسمف را به خطر

كارد، كااظم  است. ]اماف[ خمینی تنها مرجع تقلید عصر خود نبود كه شرط خطر ]مفسده[ را محادود

( و 1414(،  لپایگانی )د 1405)د (، خوانساری1413(، ابوالقاسم خویی )د 1406شریعتمداری )د 

نیاز در ایان تحاوالت، اصال  -ر ی  جامعه اخباری بحرین -(1419حتی محمدامین زین الدین )د 

ن امااف، ( یکی از شاا ردا1399 زینند. مرتضی مطهری )د می در شرط خطر ]مفسده[ را بر« اهمیت»

وظیفه برای اسمف بیشتر كند و تی مفسده این می ش( تأیید 1348) 1390در سخنرانی خود در سال 

ابن علی علیه السامف )شاهادت توان آن را نادیده  رفت، اما او با استناد به سر ذشت حسینمی باشد
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ردان ]امااف[ ( معتقد است صِرف ضرر شخصی نمی تواند مانع از انجااف ایان وظیفاه شاود، شاا 61

نویسند  رایش زیادی به پیروی از او دارند هار چناد  ااهی می خمینی كه برای ؟؟ خود رساله فقهی

حسین نوری همادانی در تا  نگااری نسابتاا پار سارو دهند.  می نوآوری هایی او را تغییرات اندكی

كناد. او می ه حملهدهد و دا ماا به نظریه سنتی امامیمی صدایی بحث مفصلی را به شرط خطر اختقار

نهی از منکر نیز بدون  مانند دیگران معتقد است همانگونه كه جهاد هر ز نمی تواند بدون خطر باشد،

خطر نیست. حسینعلی منتظری كه زمانی به عنوان جانشین ]اماف[ خمینای تعیاین شاده باود، محسان 

انی، احمد طیّبی شبساتری محمدحسین فضل اهلل فقیه لبن (،1390خرازی، محسن طباطبا ی حکیم )د 

 وید: ا ار می پردازد. در مورد اعمال خشونت ]اماف[ خمینیمی نیز به بیان نظراتی پیرامون این مسئله

 و در اداماهجلو یری از منکرات موج  جرح یا  تل شود، جایز نیست مگر به اذن اماف علیه السامف؛

یم به جای اوست. معاصاران ]امااف[ خمینای افزاید در زما ما مجتهد جامع الشرایم با حصول شرامی

 وید، خویی از اجاازه نااف نمای بارد و می خوانساری فقم از اذن اماف سخن كمتری دارند،صراحت 

 كند. می مرات  باالی اعمال خشونت را به اماف یا نا   او محدود

 تال در میاان اسات اذن داند و مکارف شیرازی هنگامی كه موضاوع می اما  لپایگانی اذن فقیه را الزف

رسد كه چنین اعمالی می خرازی به این نتیجه كند،می حاكم شرع را؛ نوری نظر ]اماف[ خمینی را باز و

 وید ایان امار در انحصاار می مخصوص ولی فقیه است و سایر فقها را مجاز بر این كار نمی داند و

دی بر والیت فقیه موجود است: ]آیات رود این نظریه دوف تأییمی حکومت است. همانگونه كه انتظار

در جامعه اسممی تکلی  عامه مردف امر باه » وید: می ش 1371در سخنرانی سال ای اهلل اماف[ خامنه

معروف با لسان است. اما ا ر كار به برخورد بکشد، آنان دیگر به عهده مسئولین است كاه بایاد داور 

اندیشه امامی در نهی از منکر، شابیه تحاولی اسات كاه نوآوری دیگر در «. بشوند و این كار را بکنند
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پیشتر در دید اه سنیّان بطور مستند بیان شد: توجه روز افزون به اهمیت سازماندهی: مطهری در سال 

خصوصاا در دنیای امروز، كارساز نیست؛ همکاری و كند كه عمل فردی می ش( اظهار 1339) 1380

ی از منکر را چیزی برابر با همادردی، همبساتگی، همکااری و مشاركت الزف دارد. ده سال بعد از نه

  وید.می داند. طیبی از چنین سازمانهایی و از حکومت اسممی سخنمی دیگر خصلتهایی شبیه به این

به چیزی شبیه برنامه ریازی صانعتی نیااز دارد )مثالهاای او  وید در این زمان امر و نهی می شیرازی

دارد در عصار ماا مای تاح باشکاه و ایجاد كتابخاناه اسات(. ناوری اظهاارشامل تأسی  دانشکده، افت

، وما باید به همان طریق به آنان جواب دهیم. اما صاد ی با اساتنباط از نیروهای شیطانی كامما مجهزند

پاسداران اسمف، و نیاز حکومت اسممی به های آل عمران در نشانه برای وظیفه تشکیل  روه 104آیه 

 كند.می زارت نهی از منکر را بیانتأسی  و

این تأكید جدید بر سازماندهی در نزد امامیه شباهت بسیار زیاادی باه روش سانیّان دارد اماا تفااوت 

اینجاست كه امامیه برای این تأكید، در تدارک ی  مبنایی فکری از طریق تحول در سنت علمی خاود 

شرط: علم، تاأثیر و خطار از چهاار شارط سانتی  برآمده اند. یعنی تغییراتی جدید در پرداختن به سه

دهد. اما همچناان می ش( خود به بحث از منطق ادامه 1348)1390است. مطهری در سخنرانی سال 

 ویاد  ادرت مای كند. در جواب مردی كاهمی بر تکلی  در تأمین  درت مورد نیاز برای تأثیر تأكید

 « ار خوب ولی برو  درت را بدست بیاور!بسی» وید: می انجاف این وظیفه را ندارد، اسمف

در كنار این مسا ل عقیدتی، تاریخی نهی از منکر به طوری كه در جمهوری اساممی در طای بیسات 

 در نگرش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.ای  ذاری شد. موضوع  ابل ممحظهسال اخیر پایه

ای به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهدر جمهوری اسممی ایران. دعوت » انون اساسی بنابر 



75 
 

است همگانی و متقابل بر عهده مردف نسبت به یکدیگر، دولت نسابت باه ماردف و ماردف نسابت باه 

اولی و سومی به علت جار و جنجالِ دومی عمما تا حدی مسکوت مانده است. ایران، مانناد  « دولت.

نقش ابزار حکاومتی دارد، در شده كه نهی از منکر در آن شدیدااای عربستان سعودی، تبدیل به جامعه

این صورت در یر تعدد نهادهایی شده كه هر ز هماهنگ عمل نمی كنند. از آنجا كه جامعه ایرانای از 

تر از عربستان سعودی و سیاست ایرانی آزادتر از آنجاست، در ایران مطال  بیشاتری نظر فرهنگ غنی

باه در پایان نگاهی داریم به نگرش امامیه امروز نسبت به انجااف ایان وظیفاه  برای  فتن وجود دارد.

ماردان مسالمان در انجااف ایان وظیفاه « دوشادوش»وسیله زنان؛ طیبی معتقد است زنان مسلمان باید 

شركت كنند و جدایی زن و مرد نباید مانعی كلی برای این كار باش. زمانی پرساتاری از خاود ]امااف[ 

اء كرده بود كه با مجروحانی كه بر اثر عدف اعتقاد كامل نماز را برپا نمای دارناد چگوناه خمینی استفت

 و او جواب داده ود كه وظیفه این پرستار نهی از منکر است.باید رفتار كرد؛

پیوند بین این دو مذه ، همانند اختمف بین شاکل های مقایسه اهل سنت و شیعیان امامی: رشته -4

افتد كه نشانی از آ اهی از نظریاات امامیاه در می جامعه، نابرابر است. به ندرت اتفار و اندازه این دو

آمده بین نویسند ان سنّی دیده شود تا چه رسد به شور فرا یری از آنان. برعک  علمای امامیه اغل 

اروری آوردن اخیر بهای اند تا از منابع اسممی اهل سنت استفاده كنند. سنیّان و شیعیان امامی در دهه

به سیاست، در دو مو عیت نسبتاا متفاوت  رار  رفته اند. در طرف امامیه وضع كامما روش اسات، باا 

توجه به این حقیقت كه ایران سرزمین اسممی مهم و همچنین تنهاا كشاور بازرگ اماامی اسات، در 

 كاامما باه چشامجهان تشیع برتری انکارناپذیری بدست آورده و این در نقش فکری و اعتقاادی آن 

 خورد.می
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رو بود كه در بهترین شرایم مخال  روحاانیون و  بل از انقمب اسممی تشیع امامی با حکومتی روبه

در بدترین شرایم دشمن آنان بوده و انتخاب میان سازش یا رویارویی با دولت بود. از زمان انقامب، 

جاز ای در شادن اسات و چاارهبارای صاابرحس  تعری ، حکومت اسممی است و اكنون انقمب 

نظااف نمای باشاد. ایان تحاول در های معتدل در درون محدودههماهنگی كامل با حکومت، مخالفتی 

  یری عقیده نهی از منکر به ساد ی نمایان است.شکل

دنیای اهل سنت، در مقایسه با جوامع امامی، شدیداا متفاوت و  یج كننده است و هیچ كشوری نیست 

یشتاز باشد، هیچ رخداد مشخصی ندارد و به جای تضااد شادید باین شااه و ]امااف[ كه سیاست آن پ

شود. البته كمتر حکومتی به اندازه حکومت شااه  اطعاناه می خمینی، اختمفات جز ی كم رنگی دیده

غیردینی بود، در صورتی كه حکومتهای انقمبی اسممی، فقم در كشورهایی مانند سودان و افغانستان 

 یرد. حکومت دیگری كه خاود می د كه به لحاظ فعالیت فکری جهان اسمف در حاشیه  راروجود دار

داند یعنی دولت عربستان سعودی، اعتماد بسیاری از عمل  رایان را از خود سل  كرده می را اسممی

است، جای تعج  نیست كه در تاریخ ارزشهای سیاسیِ اهل سنت به طوری كه در آرای آنان دربااره 

از منکر دیده شد، نشانی از تحولی روشن وصریح دیده نمی شود. عجیا  اینکاه چشامگیرترین  نهی

 رایی اسات. اماا اماامی، در جهات تسالیمهاای تحوالت اهل سنت، كامما برخمف  ساترش آموزه

 سازماندهی است.موضوع اصلی مشترک بین اهل سنت و امامیه، انسجاف و 

 و سنجش ها:ها سرچشمه 19فصل 

مقدمه: جمله در امر به معروف و نهی از منکر، با وجود اهمیت و نمود آن در اسمف، در خارج از  -1

انجمان جلاو یری از  نااه و »پیشانهاد شاد  1801/1261همتا نیست. در انگلستان در ساال آن بی
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 در آلمان وظیفه 1616/1025سندی  انونی مربوط  به سال  تشکیل شود.« حمایت از این و فضیلت

( در رسااله 1780/1195كند، بمكساون )می تعیین« امر به حق و نهی از ناحق»را ای  انونی محکمه

كند: نظاف ناماه رفتاار مرباوط باه می مشهورش درباره  وانین انگلستان،  انون شهری را چنین تعری 

دارد. مای مقاررها و نهی از ناشایساتهها شهروندان كه  درت مطلقه در ی  ایالت برای امر به شایسته

كند كه  اانون از جملاه می ر ف( كتاب خود در باب  انون را با این جمله آغاز 207خروسیپوس )د 

 322سایر چیزها باید مردف را به نیکی امر كند و از بدی باز دارد. این  فتار یادآور  فتاار ارساطو )د 

شود و شبیه به آن بادون می ز دیدهر ف( نیز هست. اینها حتی در بین بودا یان و پیروان كنفوسیوس نی

ش  در جهاهای دیگر در البمی مکتوبات جهانی رسوخ یافته است. ا ار ایان اصال چناان بازتااب 

دیگر دارد، آیا نباید تصور كنیم این وظیفه خود ی  ارزش بشاری جهاانی های در فرهنگای  سترده

 ر  رفته است:است؟ در خرده فرهنگهای بومی جهان اسمف نیز مورد توجه  را

(جاهلیت: در رابطه با نهی از منکر در دوران جاهلی به  ولهایی پیرامون آن و ورود نهی از منکر باه 1

امیاد عضادی از خانادان پردازیم. نخستین روایت مربوط به نهی از منکر حکیم بن می اشاعر جاهلی

پذیرد و او در مکه پایش از یم مکه و هم پیمان )حلی (  بیله اموی، است كه بعداا دین اسمفسُکمی 

اسمف با موافقت  بیله، مسئول تأدیا  و تربیات سافیهان  اریش باود و بعضای مناابع او را باه نااف 

كنند و این پیمان باا می وص « آمر به معروف و ناهی از منکر»یاد كرده اند و سپ  او را « محتس »

كامما متفاوت  -بسته شدها ح ناشایستبه منظور اصم  -پیمانی كه پیش از بعثت به ناف حل  الفصول

 است.

شناختند. زبیربکاار )د می كند كه اعراب جاهلی نهی از منکر رامی ( نیز اشاره656ابن ابی الحدید )د 

برد و نتایج ما سرافرازند كه می را از شرایم این پیمان ناف« امر به معروف و نهی از منکر»( د یقاا 256
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نکر را به مردف روف )بیزان ( نسبت دهند. منبع دیگری كاه الزف اسات ماورد سخنانی درباره نهی از م

شاود كاه مای فراوانی از كلماتی دیدههای توجه  رار  یرد شعر است. در اشعار دوران جاهلیت نمونه

ترجمه كارده «( نُکر»و مترادف « منکر« )»ناشایسته»و «( عرف»)معروف و مترادف « شایسته»من آن را 

چون زبیر بن ابی سُلمی، عروة بن ورده حاتم طا ی، نابغه بن ذبیاانی آماده اسات. اماا اف. و شاعرانی 

در اشعار صدر اسمف و ، كه در اشعار جاهلی ناشناخته است« نهی از منکر»و « امر به معروف»واژ ان 

 كند.می پ  از آن، هر از  اهی جلوه

همانند آن در ادیان توحیدی: ؟؟ در بحثای  ساترده در ماورد وظیفاه نهای از منکار دو همتاای   -3

كند. یکی ساازمان نظااف ممیازی در آیاین كنفوسایوس در چاین و می خارجی از جهان اسمف را ذكر

جمهوری روف كه هر دو سازمانهایی بودند مورد حمایت دولات  دیگری نظاف آشناتر ممیزی در دوران

 توان آن را در ردی  سازمان حسبه اسممی دانست.می كه به معنای د یق كلمه

مشاابه نهای از ای یهودیت ربّانی است. پیش از آن در كتاب مقدس به وظیفههمچنین شاهد دیگر ؟؟،

)سافرالویان « و باه ساب  او متحمال  نااه مبااش همسایه خود را تنبیه كان»منکر اشاره شده و آن: 

از ای كنند تا نشان دهند ا ر كسی رفتار ناشایستهمی ( است. ربیّان، در جای خود، به آن استناد19/17

همسایه اش ببینید الزف است او را سرزنش كند. همان  ونه كه انتظار داریم این وظیفه در حال حاضر 

پاذیرد و مای ان هیچ ك  نمی تواند تنبیه كند و نه كسای تنبیاه او رانمودی ندارد: در این دوره و زم

ای وجاود دارد )شااید مثال وظیفاه حتی هیچک  نمی داند كه چگونه باید تنبیه كرد و دیگر وظیفاه

 ویند خودداری از اعترا  به كاری كه آدمی تاوان می پیشینیان( برای اعترا  به كار زشت دیگران؛

شود مسئولیت كاری كه از آن جلو یری نکرده است به  ردن خاود می د سب جلو یری از آن را دار

او  ذاشته شود. بدین  ونه برای  ناهان خانواده خود، همشهریان خود و جهان به طور كلی مسئولیتی 
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. خداوند مشایخ  وف را به ساب  خاودداری از مخالفات باا رفتاار زشات ناخواسته كس  كرده است

برای بازداشتن دیگران از كارهای ممنوع وجود دارد ای كرد. در نهایت وظیفهسروران محاكمه خواهد 

 است.ای دهد كه این، ی  اصل  انونی ویژهمی و مطال  ؟؟ را نشان

نوشتند به ساد ی واژ ان این وظیفه می الزف به ذكر است یهودیانی كه در دوره اسممی به زبان عربی

های اساممی بناا شاده حال درون مایه هایی كه بر اساس دید اهاسممی را ا تباس كردند و در همان 

شناختند. نکوهش به خوبی می« نکوهش برادرانه»است. اروپای غربی التین نیز این وظیفه را بصورت 

برادرانه ی  وظیفه برادرانه اما نه ی  وظیفه مطلق و نمی توان آن را بدون توجاه باه مکاان و زماان 

 خود را مأمور بازرسی زند ی دیگران  رار دهیم. انجاف داد و نباید ما 

 متأخر كاتولیکی عقیده بر این است كه عقال و وحای هار دو ایان وظیفاه را اساتحکافهای در آموزه

 بخشند و نکته  ابل توجه این است كه نکوهش برادرانه را در مورد  ناه صغیره مورد بحاث  ارارمی

اری آن به علت ترس،  ناهی نابخشودنی است. در موردی  وید خودداری از ادمی دهند. آكونیاسمی

ای برای این باور دارد كه باید  ناهکاری را از  ناه بازداشات، تارس عاذری كه آدمی دلیل  انع كننده

بعدی كاتولی  محتاطاناه های های اسممی شباهت دارد اما آموزهبرای این كار نمی باشد. كه با آموزه

 تر است.

مربوط های كنیم. بودا یان ببیشتر نوشتهمی ادیان غیرتوحیدی: بحث را از هندیان آغاز همانند آن در-4

 ویاد مای به راهبان است. بودا )حدود سده پنجم ر.ف( از جمله فضیلتهای دوست خوبی كه به انسان

 باازاو ]آدمی[ را از كاار زشات »كند كه می به چه چیزی نیاز دارد و چه كاری انجاف دهد، این را ذكر

نیافته ای اما این جمله ظاهراا در  وانین دینی رواج  سترده«. كندمی دارد؛ نیکی را ]در آدمی[ استوارمی
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ر.ف(  فتاری دارد به این مضمون كه آدمی باید دوستان را پند دهاد، اماا  479است. كنفوسیوس )ئ 

اكم به وسیله وزیرانش را مممت ح ا ر پاسخ ندادند از آن دست بردارد. منکیوس )سده چهارف ر.ف( 

در «. كننادمای ا ر اعترا  مکرر بر  وشهای ناشنوا فرود آید، او را رها»كند: می به همین روش بیان

از وظای  مورخاان « تشویق به كار خوب و جلو یری از كار بد»ف(  907-618مورد سلسله تانگ )

 فت این است كه در شکوفایی ایان باید ها و چینیها شد. آنچه در بحث مربوط به هندیمی شمرده

ارتبااط شود كه با خصوصیات سنت یکتاپرستان می وظیفه در یهودیت، مسیحیت و اسمف چیزی دیده

دارد و شامل استنباط اصول اخم ی متعالی اما شخصی از خداوند است و پرداختن خدا و انساان باه 

. در مورد زرتشتیان با دینی سروكار اداره امور این جهان و احساس جدی نسبت به جامعه دینی است

مطرح در سنت یکتاپرستی است اماا در ماتن ویاژه های بنیادین آن دارای ویژ یهای داریم كه آموزه

دیگاران از كاار آنها كه شامل چند صد  فتار اخم ی است، ما جمله مشخصی، كاه ارزش بازداشاتن 

  ویناد: البتاهمای تقریباا چیازی وجاود نادارد. ناشایست را بیان كند، نمی بینیم و درباره این وا عیت

از  ناهی كاه باه واساطه آن ممکان اسات از ؟؟ شامرده شاود »دانیم موظفیم فرد را ترغی  كنیم می

همچنین شایسته است آدمی دوستی انتخاب كند كه عی  او را بگویاد و بتواناد او را «. خودداری كند

شود اماا باه می دیده« را بت از خیر و از ریشه كندن شرّم»اصمح كند .... در یکی دو  فتار جمله دار 

 دو وص  وظیفه حاكمان و  درتمندان باشد و نه وظیفه فرد عادی.ای رسدمی نظر

پرسد چرا این حقیقت كه می آل عمران 110( در تفسیر آیه 606امتیاز اسمف: فخرالدین رازی )د  -5

د و ایماان باه خادا دارناد بایاد موجا  آن شاود كاه كننمی مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر

نیکوترین امت دینی باشند، با توجه به اینکه امتهای دیگر هم در این فضیلتها ساهم دارناد. در پاساخ 

كند. به نظر این عاالم تفااوت باین می ( مفسر شافعی از مردف ماوراء النهر را نقل365سخن  فّال )د 
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است كه مسلمانان به شدیدترین صورت: یعنای پیکاار ) ِتاال( ایان  مسلمانان و پیشینیان آنان در این

روایات مسیحی  ابال دهند.  فّال در  فتار خود به خطا نرفته است. در هیچ ی  از می وظیفه را انجاف

 یاس با این وظیفه، اصلی برای توسل به خشونت برای مومنان عادی وجود ندارد. و بارای ایان امار 

بعدی كااتولیکی بسایار های لحن كلی آموزه یارویی با حاكمان ستمگر نمی كند؛آنان را تشویق به رو

ممیم است. این با ویژ ی سیاسی و اغل  خشن نهی از منکر در اسمف به شدت در تضاد است. برای 

سازند، همانندی در یهودیات دیاده نمای می ا با جهاد مربوطمواردی كه علمای مسلمان این وظیفه ر

شود، دیگر اینکه برای انجاف این وظیفاه معماوالا مو عیات اجتمااعی را در نظار نمای  یرناد و ایان 

 یارد و مای است كه بخشی اصلی از جریان كلی سنت علمی در جواماع اساممی را در بارای وظیفه

ی متمایز مفهوف اساممی ایان وظیفاه در ویژ   درتی بالقوه برای خشونت، براندازی و مساوات دارد.

تواند در كنار این پیشینه می این مجموعه  رار  رفته است. بی نظیر بودن آموزه نهی از منکر در اسمف

شناخته شود. البته در اسمف حکومت الهی به معنای آن است كه سلطنت برای هیچ انسان دیگاری روا 

كند كه در نهی از منکر هر فردی به نیابت از خدا می نه بیان( آن را اینگو543نیست. اما ابن عربی )د 

 كند.می عمل

 خاتمه: 20فصل 

مقدمه: در سنجشهایی كه در فصلهای پیش به عمل آمد، آنچه غیبت آشکاری داشت فرهنگ خاود -1

ما بود، این فرهنگ ممکن است در اصل اهمیت زیادی نداشته باشاد، اماا باه خااطر آن كاه از خاود 

كنم با شناخت بعضی راههاای اصالی كاه می بنابراین من سعی طلبد.می درنگ توجه ما را ماست بی

وابسته به نهی از منکر در آن با جریان كلی فرهنگ امروز غرببی وجه اشاتراک یاا افتارار های نگرش

اصلی این  این كتاب را به پایان ببرف. البته در موارد  ابل فهم و در حقیقت  ابل  بول بودن نظریه دارد،
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 ارزشها در فرهنگ غربی مشکلی وجود ندارد. یکی از نویسند ان مسلمان معاصر كه باه زباان عربای

كند كه جهانگرد آمریکایی ثروتمندی را برای رانناد ی می نویسد، داستانی درباره ی  سو دی نقلمی

از امر به معروف و ی اروستایی در سو د سرزنش كرد؛ او این را نمونهای با سرعت غیرمجاز در جاده

داند. ا ر بخواهیم تعالیم سنتی اسمف برای  فتن پیرامون آموزه نهی از منکار را بارای می نهی از منکر

خواننده غربی كه چیزی از اسمف نمی داند تبیین كنیم كافی است آماوزه علماای  ادیم امامیاه را باه 

شود، باید بکوشید تا او می ی مرتک  خطاییا ر ببیند كس»انگلیسی ساده ترجمه كنیم و اینگونه شود: 

را از آن كار بازدارید. باید چیزی بگویید، و ا ر تأثیری نبخشید باید كاری انجاف دهید. خوب، ا ر این 

فایده بود، فقم آرزو كنید كه از این كار دست باردارد. اماا زیااد وارد خشاونت نشاوید چاون كار بی

زف است كسی در وا ع روش مشخصی در پیش  یرد، الزف اسات ا ر ال«. برعهده نیروی انتظامی است

به او بگویید چنین كند و ... اما دیگران ممکن است آن را  فتاری شخصی، دلبخاواهی، ناهماهناگ و 

 خود ساخته بنامند.

روش پرداختن ما به مسا ل اخم ی چه خوب و چه بد روشی نامربوط است، آنچه روشن است ایان 

از این جهت چیزی دارند كه ما نداریم. البته ما در دانشگاههایمان فیلسوفان اخمر است كه مسلمانان 

كه در باین خاود داریم و آنها مطال  پیچیده و ناتماف بسیاری برای  فتن درباره اصول اخم ی دارند، 

اندیشاه  بر هیچ ی  از آنها اتفار نظر ندارند... این تقابل آشکار بین اندیشه اخم ی سنتی در اسمف و

تاوان پاذیرفت كاه اكثریات  ااطع مای رایج در اروپا به هر حال كامما درست نیست. از یا  طارف

از طارف دیگار نویساند ان دانشاگاهی در غارب در  مسلمانان در طول  رنها سنتی فکر نمی كردند.

اندیشاه د یقااا نظاف یافته فراهم آورده اندكه برای ما اهمیت دارد. این ای حقیقت معیاری برای اندیشه
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مربوط به وظیفه ما نیست. اما با موضوعی كه رابطه نزدیکی با این مسئله دارد كاامما وابساته اسات و 

 آن، موضوع امداد است.

توان چناین بیاان كارد: وظیفاه اماداد می امداد و نهی از منکر: تفاوت بین امداد و نهی از منکر را -2

دچار مشکلی هستند. این مشاکل خاواه پیاماد خطاای  تکلیفی است برای كم  رسانی به مردمی كه

عمدی یا غیرعمدی انسانی باشد در این مورد تفاوتی نمی كند. مورد تجاوز جنسی در ایستگاه  طاار 

شهری در شیکا و كه كتاب را با آن آغاز كردیم، در نظر بگیرید. ا ر آن زن  ربانی تجاوز نبود، بلکاه 

در آن صورت رهگذران وظیفه داشاتند  -یا چیزهای دیگری شبیه این -زیر آوار مانده بودای در زلزله

تکلیفای برای كم  به مردف  رفتار نیست، بلکاه ای به عک  نهی از منکر وظیفه به یاری او بشتابند.

است برای جلو یری از كار زشت. در این مورد تفاوت نمی كند كه  ربانی این  ناه انسان باشاد )یاا 

رابطه جنسی مبنی بر رضایت بین ی  زوج ازدواج نکرده را  ناه بادانیم در آن  حیوان(. ا ر به فر 

صورت الزف خواهد بود مرد را از نزدیکی بازی بازداریم هر چند آن دو عاشق و معشور هام باشاند. 

است كه نسبت به منطقه دیگر بیگانه است. و تی زنی زیار آوار ای از این دو دامنه  سترش هر وظیفه

ت منکری وجود ندارد كه از آن نهی شود؛ و و تی زنی با رضایت تن باه عمال جنسای داده مانده اس

وجود ندارد كه به او كم  شود. اما نقطه تم ی كجاست؟ هنگامی كه مردی به زور به زنی ای  ربانی

از  كند، هم  ناهکار و هم  ربانی وجود دارد. در این زمینه مشترک دو وظیفه در اصل متمایزمی تجاوز

 كند، دیگری بر كم  كردن به  ربانی.می  یرد: یکی بازداشتن از  ناه تأكیدمی هم  رار

است كه این ای اما در عمل ممکن است كارها به این د ت  سمت بندی نشود. زند ی وا عی به  ونه

لمانان شود، نه آمیخته و نتایج آن در اندیشه ماا و در اندیشاه مسامی دو وظیفه به ساد ی با هم جمع

. شباهت نزدی  امداد و نهی از منکر شاید به دلیل خصلت افارادی باشاد میانه روشن استهای سده
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امداد ران حکایت از آن دارد كه آنان عموه بر جدید غربی درباره های برند. بررسیمی كه آن را بکار

تماعی خواناد كاه توان آن را نداشتن  وه تبعی  اجمی خاصی هستند كههای شجاعت دارای ویژ ی

معموالا در افراد عادی وجود دارد. پژوهشها حکایت از آن دارد كاه اماداد ران تأییاد شاهد ناه تنهاا 

 یرند، بلکه برخمف سایر مردف، دوستان و آشنایان را بر بیگانگاان تارجیح نمای می  ومیت را نادیده

توان به این نتیجه رسید كه اماداد و نهای از منکار هار چناد از نظار مفهاوف می در هر صورت دهند.

متفاوتند اما به اندازه كافی همخوانی دارند كه در كل با هم سنجیده شوند و نظر  اطع من ایان اسات 

كه آموزه نهی از منکر در فرهنگ اسمف بسیار مهمتر از بحث  ابال  یااس اماداد در فرهناگ ماسات. 

به طاوری كاه در آغااز یاادآوری كاردف تنهاا نتیجاه ن شرح تجربیات شخصی است: بهترین شاهد آ

ای از آثاار علمای دربااره اماداد در پژوهشم درباره نهی از منکر در اسمف نبود كه از وجود مجموعاه

كند كه امر د یقااا شاگفت می فرهنگ خودمان آ اه شدف. این مورد نیز تحقیقات فصل پیش را تقویت

 ه  سترش وظیفه نهی از منکر در اسمف وجود دارد.انگیزی دربار

اسممی و غربی وظیفه جلو یری از جرف در حوزه مهام دیگاری نیاز های معروف و منکر: مفهوف -3

متفاوت است و آن درک مفهوف معروف و منکر است در هر ی  از این فرهنگهاست. و به طوری كاه 

اوتها در مورد شراب، زن و موسایقی اسات اماا ساایر بارها در این كتاب دیده ایم آشکارترین این تف

معیارهای مسلمانان نیز برای ما تا حدودی  ابال فهام اسات ماثما فرهناگ رایاج غارب  اانون مناع 

مشروبات الکلی را  اطعانه اعمال نمی كند، اما ما رانند ی در حال مساتی را تأییاد نمای كنایم و یاا 

كنیم. نظر ما درباره چگونگی لباس پوشیدن زناان و میازان دوست نداریم با معتادان به الکل معاشرت 

جداسازی آنان با آداب و رسوف سنتی اسمف فاصله زیادی دارد با این وجود ما نگران نتایج به چنادان 

شماریم. در هار صاورت وجاود می و مردان جایزخویشایند روابم متقابلی هستیم كه آن را بین زنان 
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كند و می بی درباره نهی از منکر است كه ما را به عمق این ارزش نزدی تضاد بین آرای اسممی و غر

 فتن به مردِ فضولی كه به كاار خاود باشاد،  این ناشی از زند ی اجتماعی و زند ی خصوصی است.

جواب عادی به ناهیان از منکرِ تحمیلی در سنت جهان اسمف بود. در اندیشاه غربای اماروز در اصال 

اصل اول آن كه در جایی كاه عمال خمفای موجا  آزار  رد و در این رابطه؛كامما مشخص وجود دا

شود این ی  وظیفه همگانی است كه از آن جلو یری كنند. به موج  این اصل، ما نسبت می دیگران

به تجاوز به حقور بشر در مناطقی كه فرهنگ متعارف دارند مانند آسیای شر ی، خاورمیاناه و آفریقاا 

وظیفه ما در اینجا همانند وظیفه نژاد انسانسی است و عیبجویی ما هیچ مرز فرهنگای كنیم. می دخالت

 ذارد می اثرو اصل دوف این است كه عمل خمفی كه فقم بر خمفکار  1یا جغرافیایی را نمی شناسد.

به كسی جزء خود او مربوط نبیست. این دو اصل با یکدیگر تضاد آشکاری دارند اماا از طرفای ایان 

 .است  معقولتگی برای ما بسیار منطقی و آمیخ

 شرایم در اندیشه سنتی اسممی تا حدی متفاوت است. تفاوت باین جرمای كاه ساب  آزار دیگاران

 ذارد، وجود دارد كه اولی وظیفه  روه عظیمای از ماردف می شود و  ناهی كه فقم بر  ناهکار اثرمی

، بیشتر رنجشی بدبینانه «به كار خودتان باشید» یعنی امت اسممی است و همگی با هم بردارند و پاسخ

 است تا خشمی اخم ی. در چشم انداز غرب بعضی رفتارها اساساا موضوعی خصوصای باه حسااب

آیند، خواه همه از آن باخبر باشند یا نباشند. در اندیشه اسممی، به عکا ، چناین رفتااری ممکان می

روحانیون معاصار ایرانای )مصاباح یازدی(  است فقم برحس  اتفار خصوصی شمرده شود. یکی از

باه تاو »شاود: می كند كه در حال حاضر كوشش برای نهی از منکر با جوابهای تند روبه رومی  میه

                                              
داند بندی به چنین اصلی هستند چگونه این همه جنایتی را که صیهونیست ها نسبت به مردم فلسطین روا می. معلوم نیست کسانی که مدعی پای1 

 گیرند.منادیده می
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  ویاد و انجاافمی خواهدمی چه؟ من آزادف، ممکلت آزادی است و دموكراسی. هر ك  هر چه دلش

كه این به ما مربوط اسات كاه آنهاا باا دیگار   ویدمی به مسلمانان 1ارزشهای متداول غربی« دهد.می

 وید كه به آنان مربوط نیست كه مسالمانان دیگار می و در عین حال به آنها كنند؛می مسلمانان رفتار

نظرها مشاجره سختی بود كاه شاش مااه از این اختمفای نمونه كنند.می چگونه راه خود را انتخاب

 اهلل خمینی و اوریاناا فااالچی روزناماه نگاار ایتالیااتیی روی پ  از انقمب ]اسممی[ ایران بین آیت

نمای فهمیاد، ایان هاا ا ار شاما خارجی»داد... فاالچی ]اماف[ خمینی را نا زیر ساخت كه بگوید: می

این موضوع را ها موضوع ربطی به شما ندارد. انتخاب ما هیچ ربطی به شما ندارد. ا ر بعضی از ایرانی

برانگیزتار سپ  فاالچی موضاوع بحاث 2ین معناست كه اسمف را درک نکرده اندنمی فهمند این به ا

كند و موذیاناه می كند. او به معیارهای اسممی حاكم بر ساحل دریا اشارهمی جداسازی زنان را مطرح

توان شنا كرد؟ در پاسخ به این سائوال ]امااف[ خمینای باا تنادی می كند كه با چادر چگونهمی سئوال

... به طوری  3این مسا ل ربطی به شما ندارد. رسوف و آداب ما به شما مربوط  نیست.»دهد: می جواب

رود، به جای پرسیدن آداب و رسوف محلی از ی  آیت می كند، انتظارمی  ران اشارهكه یکی از تحلیل

 خاود اهلل، چیزهای مهمتری پرسیده شود. در پایان این مصاحبه ]اماف[ خمینای هوشامندانه بار خشام

این هام فااالچی  حتی در« كافی است،  فتم كافی است صحبت كردن در مورد این مسا ل«افزاید: می

كند، در خاتمه الزف است یادآوری كنم در تفاوت عمده بین آرای اسممی و غربی مقصود را درک نمی

                                              
پاسخ امام خمینی به اوریانا فاالچی مشت محکمی است بر  -گرانه استعماری بنامیم نه ارزشهای متداول غربی.بهتر است آن را مداخله های سلطه 1 

 دهان فضوالن مداخله گر. م

 .در صحیفه نور چنین مطلبی نیامده است. م2 

شرکت کرده اند، کشته داده اند، زندان  . فاالچی: این چادر، آیا صحیح است که این زن ها خود را زیر چادر مخفی کنند؟ این زنها در انقالب3 

است، حاال دیگر دنیا عوض شده، حاال این صحیح است که مثالً اینها خودشان را مخفی ای رفتند، مبارزه کردند. این هم یک رسم از قدیم مانده

د که اختیار آنها را از دستشان بگیرید؟ ... و ثانیاً کنند؟ امام: اواًل اینکه این یک اختیاری است برای آنها، خودشان اختیار کردند. شما چه حقی داری

 اینکه ما یک پوشش خاصی را نمی گوییم، برای زن هایی که به سن و سال شما رسیده اند، هیچ چیز نیست. ماندن های جوانی را که وقتی ایشان

 . م.96-95گیریم شما هم دلتان نسوزد. صحیفه نور ا میکشند، اینها را داریم جلوشان رآیند یک فوج را دنبال خودشان میکنند و میآرایش می
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اندیشه غربی بار كه در این فصل مورد بحث  رار  رفت ارتباط نزدی  با یکدیگر دارد. علت این كه 

یت اسات كاه در سپارد مبتنی بر این حقمی كند و نهی از منکر را به فراموشیمی امداد و نجات تأكید

اندیشه غربی مقوله  ربانی و یا به عبارتی دیگر  ناه مطلق، ا ر نگو یم به كلای از میاان رفتاه، بیشاتر 

معموالا دلیل مورد  باولی اسات « ارندآنها زیانی ند»اهمیت عملی اخم ی خود را از دست داده است.

برای رها كردن چیزی به حال خود. ا ر همه منکرات باید  ربانیانی داشاته باشاند، در آن صاورت آن 

كند. البته این ما را به مسائله اساسای كشامکش باین دو می ماند، امداد جبرانمی چه از زمینه اخم ی

 نین جایگاهی در امور انسانی وجود داشته باشد. رداند: جایگاه خدا، ا ر چمی جهان بینی باز


