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درس اّول

امر به معروف و نهی از منکر (١)

َو  اۡلُمۡنَکِر  َعِن  َتۡنَهۡوَن  َو  بِاۡلَمۡعُروِف  َتأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُاۡخِرَجۡت  ٍة  ُامَّ َخۡيَر  ُکۡنُتۡم 
ه ُتۡؤِمُنوَن بِالّلٰ

سوره ی آل عمران، آيه ی ١١٠
پسنديده  کار  به  آمده ايد؛  پديد  مردم  برای  که  هستيد  امتی  بهترين  شما  ترجمه: 

توصيه نموده و از کار ناروا نهی می کنيد و به خدا ايمان داريد.

الف) جايگاه رفيع امر به معروف و نهی از منکر
«امر به معروف و نهی از منکر» همانند نماز و روزه از واجبات الهی به شمار می آيند. جايگاه نماز 
در ميان ساير آموزه های اسالمی، باالتر از سايرين بوده و قبولی اعمال بسته به آن است. باالتر از نماز، 
واليت قرار دارد که شرط قبولی نماز و ساير اعمال است. در اين ميان، «امر به معروف و نهی ازمنکر» 
از  نهی  و  معروف  به  زيرا «امر  باشد،  عملی  واجبات  ساير  از  برتر  تا  شده  موجب  که  دارد  خصوصيتی 
منکر» زمينه ساز انجام ساير فرايض در جامعه است. از اين رو، در نهج البالغه، اميرمؤمنان علی  

جايگاه بی نظير اين دو فرضيه را چنين بيان می دارد:
«َو َما أۡعَماُل اۡلِبرِّ ُکلَُّها َو اۡلِجَهاُد ِفی َسِبيِل اللَِّه ِعۡنَد األۡمِر بِاۡلَمۡعُروِف َو النَّۡهِی َعِن اۡلُمۡنَکِر 

 ١« یٍّ ِإالَّ َکَنۡفَثٍة ِفی َبۡحِر لُجِّ
همه ی اعمال نيکو و جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهی از منکر همانند دميدنی 

بر دريای پهناور پر موج است.
اهميت امر به معروف و نهی از منکر آن چنان زياد است که در آيات و  روايات نسبت به ترک آن 
هشدارهای شديدی ذکر شده و عذاب ها سختی برای افراد بی تفاوت نسبت به آن، وعده داده شده   است؛ 

١ــ نهج البالغه، حکمت ٣٧٤. 
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در آيه ی ١٦٥ سوره ی اعراف، خداوند می فرمايد: «کسانی را که نهی از منکر کردند نجات داديم و 
باقی افراد را به خاطر گناه و نافرمانی دچار عذابی بسيار سخت کرديم». و در روايتی از موالی مّتقيان، 
علی           می خوانيم: «خداوند سبحان مردم پيشين را بدين علت مورد لعن و دوری از رحمت قرار داد 

که امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمودند».١ 

فعاليت
با توجه به آيه ی ابتدای درس، ارتباط ميان «امر به معروف و نهی از منکر» و امت 
 ............................................. برتر شدن را توضيح دهيد
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................

ب) مفهوم امر به معروف و نهی از منکر
توصيه به انجام کار واجب را «امر به معروف» و توصيه به ترک گناه و کار حرام را «نهی از منکر» 
می گويند. اين توصيه معموالً از طريق گفتار انجام می پذيرد ولی منحصر به آن نيست؛ به وسيله ی اشاره، 

نوشتن و کلمات غيرمستقيم نيز می توان امر به معروف و نهی از منکر نمود.
امر به معروف دارای انواع و اقسامی است که بسته به شرايط مختلف، لحن متناسب با آن بايد به 
کار رود؛ همانند والدين که برای امر و نهی فرزند خود گاه مهربان و گاه با شدت برخورد می کنند تا وی 

را از خطر مصون دارند.
همان طور که در مفهوم «امر» و «نهی»، بين معنای قرآنی آن با معنای رايج در زبان فارسی تفاوت 
وجود دارد، در مفهوم «معروف» و «منکر» نيز شاهد اين تفاوت می باشيم؛ در عرف معمول، «معروف» 
به هر کار خوب و ارزشمندی که انجام آن مورد تأييد عقل وشرع باشد گفته می شود و «منکر» نيز به  کار 
قابل پذيرش  شرع  و  عقل  نظر  از  و  بوده  ناسازگار  سليم  فطرت  با  که  می شود  اطالق  ناپسندی  و  زشت 
نباشد. اما در اين بحث، مقصود از «معروف» فقط کارهای واجب و مستحب، و مقصود از «منکر» 

فقط کارهای حرام بوده و کارهای مکروه را شامل نمی شود.
«امر به معروف» و «نهی از منکر» دو اصطالح شرعی اند که معموالً همراه يکديگر به کار می روند 

١ــ نهج البالغه، خطبه ١٩٢.
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و گاهی به طور خالصه فقط يکی را ذکر می  کنند. هرگاه عملی واجب، مانند نماز خواندن، ترک گردد 
«امر به معروف» بايد نمود و هرگاه گناهی، مانند غيبت يا دروغ، صورت گيرد «نهی از منکر» صورت 

می گيرد. در نتيجه، اين دو فرضيه، کاربردی جداگانه داشته و دو واجب محسوب می شوند.

فعاليت
انجام  جامعه  در  نام هايی  و  عناوين  چه  تحت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
می شود؟ .......................................................... 
 .................................................................
 .................................................................

ج) انواع امر به معروف و نهی از منکر
همان طور که اشاره شد امر و نهی اقسامی دارد و از توصيه ی دوستانه تا دستور آمرانه را شامل 
می شود. همين طور عالوه بر گفتار مستقيم، شامل رفتار و درخواست های غير مستقيم نيز می گردد. 

چنانچه قيام های بسياری در تاريخ برای تحّقق امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است.
گذشته از شيوه های ابراز امر و نهی، آنچه به آن امر و نهی می شود نيز مهم است؛ امر به انجام 
واجب در مقايسه با امر به انجام مستحب دارای اهميت بيشتری است. همين طور برخی گناهان شديدتر 
از ديگر گناهان بوده و نهی از آن ها مهم تر به شمار می آيد. نهی حاکم ظالم از انجام اعمال منکر، و نيز 
امر به معروف مسئولين حکومت، از با ارزش ترين اعمال محسوب شده و ثمره ی آن به مراتب بزرگ تر 
از نهی از منکرهای جزئی است. از اين رو معتقديم، قيام بر ضّد ظلم؛ نظير قيام عاشورا، انقالب اسالمی 

ايران و مقاومت حزب اللّٰه لبنان در صدر مهم ترين امر به معروف و نهی از منکرها قرار دارد.
همانند هرکار ارزشی، که اقدام بر خالف آن ضّد ارزش می باشد، در مقابل «امر به معروف» و 
«نهی از منکر» نيز، «نهی از معروف» و «امر به منکر» قرار دارد و افراد منحرف يا نا  آگاه، از طريق آن، 
ديگران را به سوی انحراف يا مسير اشتباه خود دعوت و توصيه می کنند. امروزه رسانه های بين المللی 
از طريق روش های گوناگون به اين کار مبادرت می نمايند. در زندگی روزمّره ی خود نيز  چه بسا از 

سوی دوستان يا ديگر افراد، بارها «نهی از معروف و امر به منکر» شويم!
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فعاليت
چند نمونه از روش های امر به «منکر» و نهی از «معروف »های غيرمستقيم را مثال 
 ............................................................ بزنيد.
 .................................................................
 .................................................................
 .................................................................

د) شيوه های نوين امر به معروف و نهی از منکر
امروزه رسانه های صوتی و تصويری و مکتوب، تأثير فراوانی در کنترل افکار عمومی جامعه و 
هدايت آن دارند و با روش های پيشرفته ی علمی، ارزش های يک جامعه را دگرگون می کنند. اين امور 
نه با نام «امر به معروف و نهی از منکر» انجام می شود و نه «موعظه» يا «نصيحت»، بلکه با تبليغ، پيشنهاد، 
تحسين يا بدگويی از يک رفتار، و بدون برانگيختن حّس مقاومت مخاطب در برابر عقيده ی تحميلی 
مناسب  روش های  جهت  ارزنده ای  راهنمای  آن ها  شناخت  و  شيوه ها  اين  در  تأمل  می گيرد.  صورت 

امر  به معروف و نهی از منکر می باشد.

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ انسان در زندگی خود به طور ناخودآگاه «امر به معروف و نهی از منکر»های 
فراوانی انجام می دهد. نمونه هايی از اين نوع را در زندگی خود بيابيد و در کالس مطرح 

نماييد.
٢ــ معنای «امر» در اصطالح «امر به معروف» چيست؟

٣ــ چرا افراد گناهکار با آن که خود به گناه آلوده اند گاه ديگران را به ناپاکی متهم 
و آن ها را سرزنش می کنند؟

٤ــ با انجام گناه در يک جامعه ی انسانی چه ضررهايی به ديگران می رسد؟
٥  ــ هدف و ثمره ی «نهی از منکر» چيست؟

فرد  خود  متوجه  را  ضررهايی  چه  منکر»  از  نهی  و  معروف  به  «امر  ترک  ٦  ــ 
می کند؟
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درس دوم

امر به معروف و نهی از منکر (٢)
َعِن  َيۡنَهۡوَن  َو  بِاۡلَمۡعُروِف  َيأُمُروَن  َو  اۡلَخۡيِر  ِإَلی  َيۡدُعوَن  ٌة  ُامَّ ِمۡنُکۡم  «َوۡلَتُکۡن 

اۡلُمۡنَکِر َو ُاولِئَک ُهُم اۡلُمۡفِلُحوَن»
سوره ی آل عمران، آيه ی ١٠٤
ترجمه : و بايد از ميان شما، گروهی به سوی خير دعوت کنند و به کار معروف، 

امر و از منکر، نهی کنند، و آنان همان رستگارانند.

 در درس قبل با مفهوم، اهميت و انواع «امر به معروف و نهی از منکر» آشنا شديم. در اين 
درس، شرايط وجوب، روش انجام و مراتب امر به معروف مورد بررسی قرار می گيرد.

الف) شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
«امر به معروف و نهی از منکر» از واجبات کفايی است که انجام آن بر همگان واجب است و اگر 
هيچ کسی آن را انجام ندهد همگی گنهکار محسوب می شوند. توصيه به انجام امور مستحبی و ترک 
مکروهات، مستحب است ولی توصيه به انجام واجبات و ترک محرمات در صورت وجود شرايط الزم، 

بر هر فردی واجب است.
اين شرايط عبارتند از:

١ــ تشخيص معروف و منکر: اگر فرد، علم کافی نداشته باشد و مصاديق معروف و منکر 
کار،  آن  درحالی که  کند،  نهی  آن  از  و  فرض  منکر  را  کاری  است  ممکن  ندهد  تشخيص  به درستی  را 
در  واقع، منکر و گناه نباشد و يا به خيال واجب (يا مستحب) بودن آن عمل، دستور به انجام آن دهد 

در   صورتی که انجام آن حرام، مکروه، يا مباح باشد. 
احکام  به  نسبت  بدبينی  و  مرج  و  هرج  ايجاد  بر  عالوه  منکرها  از  نهی  و  معروف  به  امر  اين گونه 
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دين، موجب رواج خرافات  و امور خالف دين در جامعه می گردد. اولين شرط آمر به معروف و ناهی از 
منکر، اطالع دقيق از احکام شرع و «حالل و حرام»ها می باشد؛ کسی حق ندارد مردم را از امور حالل 
و مباح منع کند و يا به امور ناپسند سفارش کند. بنابراين، شرط اول آن است که بداند آنچه انجام گرفته 
منکر (گناه) است و  الزم است برای انجام آن تذکر داده شود. داستان های بسياری در اين باره نقل شده 

است که نمونه ای از آن را می توانيد در انتهای اين درس مطالعه نماييد.
٢ــ عدم ترّتب مفسده: وظيفه ی هر انسانی در صورت مشاهده انجام منکر يا ترک معروف، 
امر و نهی است، به شرطی که اين امر يا نهی، موجب مفسده نشود، وگرنه انجام آن نه تنها واجب نيست 
بلکه حرام است؛ مثالً اگر «امر به معروف و نهی از منکر» موجب ريختن آبروی يک فرد مسلمان شود 
جايز نيست و بايد به زمان و مکان مناسب تری واگذار گردد. همچنين اگر انجام «امر به معروف يا نهی 
از منکر» همراه با ارتکاب گناهی ديگر باشد جايز نيست؛ مانند ورود به حريم شخصی افراد، تجسس، 

افشای سّر و … .
٣ــ اصرار به ادامه: در صورتی که فرد خاطی قصد ادامه ی عمل خود را داشته باشد الزم 
کار  ادامه ی  از  و  شده  پشيمان  وی  که  صورتی  در  اما  شود.  داده  تذکر  وی  به  آن،  حين  يا  قبل  است 
نادرست خويش دست بردارد، وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» ساقط می گردد. اگر فرد در خفا 
مرتکب گناه شد و شخص ديگری اطالع يافت بر وی واجب است  با رعايت آبروی فرد و در نهان، او 

را امر يا نهی کند ولی تجسس در امور افراد جايز نيست و حرام است.
٤ــ احتمال تأثير: از ديگر شرايط وجوب، مؤثربودن يا احتمال تأثير است. اگر قرائن طوری 
است که شخص تشخيص می دهد «امر به معروف و نهی از منکر» تأثير نمی گذارد واجب نيست. بلکه ممکن 
است مستحب باشد. و اگر احتمال تأثير عکس دهد انجام آن جايز نيست، بلکه بايد روش را تغيير دهد و در 
فرصت و شرايط مناسب به انجام آن مبادرت ورزد. البته گاهی تأثير، مستلزم تکرار عمل و مداومت در 
گفتن است که در اين صورت، عدم تأثير يک باره، موجب رفع وجوب امر به معروف نمی شود و بايد تذکر را 

تکرار نمود. گاهی تغيير رفتار و تأثير، مستلزم صبر و مداومت چند ماهه يا چندين ساله است.
به طور کلی، کم تر موردی يافت می شود که امر به معروف و نهی از منکر بی تأثير باشد؛ 

آنچه مهم است يافتن شيوه و روش مناسب می باشد.
٥ــ عمل به گفتار خود: کسی که «امر به معروف يا نهی از منکر» می کند خود نيز بايد عامل 
که  است  معروفی  اجرای  برای  خود  از  سزاوارتر  کسی  چه  حقيقتاً  و  باشد.  منکر  تارک  و  به   معروف 
ديگران را به سوی آن فرا می خوانيم؟ بنابراين هم خود بايد به آن عمل کنيم هم ديگران را به آن توصيه 
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نماييم. البته عمل به گفتار خود، شرط وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» نيست و بهانه ای جهت 
انجام ندادن آن به شمار نمی رود، ولی شرط تأثير در مخاطب می باشد.

همين اندازه  شويم.  اشتباه  يا  خطا  مرتکب  گاهی  است  ممکن  و  نيستيم  معصوم  ما  از  يک  هيچ 
که نسبت به کاری که می خواهيم به آن، امر يا نهی کنيم عامل باشيم کافی است تا مورد اعتراض قرار 
چنانچه  و  دارد  عادی  افراد  از  بيش تر  مراتب  به  تأثيری  درستکار،  و  پاکيزه  افراد  سخن  البته  نگيريم. 

در    کتاب ها نيز نمونه های آن ذکر شده گاهی موجب تحول افراد گنهکار می گردد.

تأمل
شنيدن موعظه از شخصی که خود به آن عمل نمی کند چه تأثيراتی می تواند بر   شما 

داشته باشد؟

٭   ٭   ٭

ب) روش انجام امر به معروف و نهی از منکر
«امر به معروف و نهی از منکر» بسته به موقعيت های مختلف دارای روش های گوناگون است که 
فرد با در نظر گرفتن شرايط مخاطب و محيط، بايد روش مناسب را انتخاب و اجرا کند تا بهترين تأثير 
را در فرد و اجتماع بگذارد. روش های غيرمستقيم به علت اين که مقاومت کمتری در برابر آن صورت 
می گيرد و مخاطب احساس شرمندگی و حقارت نمی کند مؤثرترند، ولی به کارگيری  آن ها نيازمند تفکر 
و هنرمندی است. نمونه ی مشهور اين روش، برخورد امام حسن  و امام حسين  با پيرمردی 
است که وضويش اشتباه بود و آن دو بزرگوار، با درخواست از پيرمرد برای قضاوت بين وضو گرفتن 

آن ها، اشتباه پيرمرد را بدون هيچ کالمی تصحيح کردند.١ 
نمونه ی ديگر، برخورد امام کاظم  با بشر حافی است که در خانه اش مجلس عيش و نوش 
که  زمانی  آزاد»؟  يا  است  بنده  منزل  اين  «صاحب  فرمود:  وی  خدمتکار  به  خطاب  امام  و  بود  برقرار 
خدمتکار با غرور پاسخ داد: «صاحب اينجا آزاد است»، امام نيز تأييد نمود: «بله … آزاد است … 
گوش  سنجيده به  جمالت  اين  هنگامی که  نمی کرد!».  برپا  گناه  بساط  منزلش  در  اين طور  بود  بنده  اگر 
صاحب خانه رسيد او را سخت متحّول کرد و پابرهنه به دنبال امام افتاد و از گناه چنان توبه نمود که 

شهره ی تاريخ گشت.٢ 
١ــ داستان راستان، جلد دوم، شماره ی ١٠٣                             ٢ــ داستان راستان، جلد اول، شماره ی ٤٤

 ُ  
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پيشنهاد
، نمونه هايی  با مطالعه و دقت در زندگی بزرگان دين، خصوصاً ائمه ی اطهار 

از اين روش ها را می توانيد پيدا نموده و به کالس ارائه کنيد.

آگهی های  و  سايت ها  کتاب ها،  مقاالت،  نيز  و  تلويزيونی  برنامه های  و  فيلم ها  تهيه ی  در  امروزه 
تبليغاتی، از اين روش های غير مستقيم، به صورت حرفه ای و به گونه ای که مخاطب متوجه هدف اصلی 
تهيه کننده يا نويسنده نشود، به طور گسترده استفاده می گردد. البته گاهی نيز روش مستقيم مؤثرتر است 

و با رعايت ادب و احترام و ساير شرايط اسالمی می توان از آن استفاده نمود. 

برای دانش آموزان فعال
امر به معروف وظيفه ی حکومت (حسبيه) است يا مردم؟

بی تفاوت بودن و سکوت نکردن در برابر انحراف و ظلم، يا همان «امر به معروف 
و  ندارد.  خاص  عده ای  به  اختصاص  که  است  کفايی  واجبات  جزء  منکر»  از  نهی  و 
همان طور که افراد يک جامعه وظيفه دارند يکديگر و مسئولين را «امر به معروف و نهی 
از منکر» کنند، حکومت (مسئولين) نيز وظيفه دارد جلوی انجام منکر و ترک معروف را 
در جامعه بگيرد و با آن مقابله کند. در گذشته ای نه چندان دور، تشکيالتی به نام «اداره ی 
و  داشت  عهده  بر  گسترده ای  وظايف  که  داشت  وجود  اسالمی  حکومت  در  حسبيه» 
امروزه  که  کارهايی  تمام  ديگر  عبارت  به  می کرد.  نظارت  آن ها  کار  و  کسب  و  مردم  بر 
«شهرداری»ها و «نيروی انتظامی» انجام می دهد جزء وظايف اين افراد بوده است. اما 
نهاد  اين  افراد،  برخی  برای  مزاحمت  ايجاد  و  سياسی  برخوردهای  دليل  به  تدريج  به 

حکومتی کم رنگ شد و از ميان رفت يا محدود شد.
امروزه نيز، از سويی وظيفه ی حکومت است که مردم را امر به معروف کند و از 
سوی ديگر وظيفه ی مردم که مسئولين را نهی از منکر نمايند. در اين ميان، مطبوعات و 

رسانه ها نقش پررنگ تری را در اين ارتباط ايفا می کنند.

٭   ٭   ٭
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ج) مراتب امر به معروف و نهی از منکر
«امر به معروف و نهی از منکر» دارای مراتبی است که هر يک شامل درجات خفيف تا شديد 
می شود. تا زمانی که درجه ی خفيف کافی باشد نبايد از درجه ی شديدتر استفاده نمود. مراتب مختلف 

«امر به معروف و نهی از منکر» به سه دسته تقسيم می شود:
گناه)  مشاهده ی  سبب  را (به  خود  قلبی  ناراحتی  شخص،  مرتبه،  اين  در  قلبی:  مرتبه ی  ١ــ 
از طريق چهره، طرز نگاه يا رفتار به مخاطب انتقال داده، به مخاطب می فهماند که کارش اشتباه است 
و  صميمانه  حالت  از  که  است  متعدد  درجات  دارای  خود  مرتبه  اين  نيست.  تأييد  و  رضايت  مورد  و 

دوستانه، آغاز و به حالت جدی و غير محبت آميز می تواند منتهی شود.١
نشود و  خود  عمل  زشتی  متوجه  رفتار  زبان  با  مخاطب  که  صورتی  در  زبانی:  مرتبه ی  ٢ــ 
توصيه،  و  تشويق  نصيحت،  سؤال،  صحبت،  می رسد؛  زبانی  مرحله ی  به  نوبت  برندارد،  دست  آن  از 
از درجات خفيف اين مرتبه اند که می تواند به صورت غير مستقيم و کنايه باشد. گاهی نيز الزم است 
از مراحل شديد زبانی مانند سرزنش، بازخواست يا تهديد استفاده نمود. تشخيص مرحله و درجه ی 

مناسب بستگی به شرايط زمانی و مکانی دارد و بايد به دقت و کاردانِی تمام، گزينش گردد.
با  خطا  کار  انجام  از  جلوگيری  گناه،  ابزار  نمودن  دور  از  است  عبارت  عملی:  مرتبه ی  ٣ــ 
استفاده از قدرت دست و بازو، برنامه ريزی و به کار بردن فکر و فراهم کردن اقدامات و تدبير عملی برای 
انصراف فرد از معصيت و مشغول نمودن وی به کار مفيد، آموزش عملی ترک منکر و انجام معروف از 
طريق عمل به معروف و ترک منکر و الگو بودن برای ديگران، و به طور کلی؛ تمام اقدامات عملی جهت 

دور نمودن فرد از محيط گناه.٢
مراحل شديد استفاده از زور، که ممکن است منجر به ضرب و جرح شود جايز نيست، مگر در   مورد 
دفاع از جان و ناموس خود يا ديگران. همچنين اگر اسالم در خطر باشد، با اذن امام معصوم  يا ولی 
وفقيه بايد به مقابله با دشمنان اسالم پرداخت.از اين رو جهاد در برابر دشمنان نيز نوعی «امر به معروف 

و نهی از منکر» عملی محسوب می شود.

١ــ با اين که اثرات اين مرتبه گاهی مؤثرتر از مرتبه ی زبانی است بسياری از متدينين از اهميت آن غافلند و فقط از تذکر زبانی استفاده 
می کنند. گاهی نيز در صورت مؤثر واقع نشدن تذکر زبانی استفاده از اين مرتبه (مانند قهر کردن يا کم تحويل گرفتن) بسيار مؤثر است.

٢ــ برای آگاهی بيشتر درباره ی امر به معروف عملی رجوع کنيد به: حماسه حسينی، ج ٢، ص ٩٦ به بعد،استاد شهيد مرتضی مطهری.
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برای دانش آموزان فعال
حکايتی درباره ی «امر به معروف و نهی از منکر» به شيوه ی جاهالنه

روش های  از  حکايت  عليه)   چندين  اللّه  مطهری     (رحمت  مرتضی  بزرگوار  شهيد 
نادرست امر به معروف و عواقب آن را نقل نموده است که يکی از آن ها را با هم می خوانيم:

روزه  نمی خواند و  نماز  تنها  نه  مشهد،  در  مردی  که  می کرد  نقل  آقايان  از  «يکی 
نمی گرفت بلکه به هيچ چيزی اعتقاد نداشت، يک آدم ضد دين بود. می گفت مدت زيادی 
با اين آدم صحبت کرديم تا اين که نرم شد و روش خود را به کلی تغيير داد و واقعاً معتقد 
و مؤمن شد. نمازش را می خواند و روزه اش را می گرفت و مقيد شده بود که نمازش 
می کرد.  شرکت  هم  ما  مذهبی  جلسات  در  بخواند.  گوهرشاد  مسجد  در  جماعت  با  را 
مدتی ديديم که از اين آقا خبری نيست. گفتيم البد رفته است مسافرت. ولی رفقا گفتند 
اينجاست  و نمی آيد. تحقيق کرديم ببينيم که علت چيست که يک مرتبه از دين و مذهب 

روبرگردانده؟ به سراغش رفتيم. معلوم شد قضيه از اين قرار بوده است:
پنجم  چهارم،  صف  در  و  می رفت  جماعت  نماز  به  که  متوالی  روز  چند  از  پس 
می ايستاد، يک روز يکی از مقدس مآب هايی که در صف اول پشت سر امام می ايستد، 
در ميان جمعيت، موقع نماز، از آن صف اول بلند می شود می آيد تا اين آدم را پيدا می کند 
روبه رويش می نشيند و می پرسد: «آقا! يک سؤال از شما دارم! شما مسلمان هستيد يا نه»؟ 
اين بيچاره با تعجب پاسخ می دهد: «اين چه سؤالی است که شما می کنيد؟  اگر مسلمان 
نباشم پس در صف جماعت مسجد چه کار می کنم»؟! می گويد: «اگر مسلمانی پس چرا 
ريشت را اين طور کرده ای؟». او هم به شدت ناراحت شده، برمی خيزد و می گويد: «اين 

مسجد و اين نماز جماعت و اين دين و مذهب مال خودتان!». رفت که رفت».١ 
استاد مطهری ضمن نقل و تأسف درباره ی اين حکايت می گويد: «اين هم يک جور 

به اصطالح نهی از منکر کردن است! يعنی فراری دادن و بيزار کردن مردم از دين!».
استاد شهيد درباره ی ضرر نهی از منکرهای ناسنجيده می نويسد: «به خدا قسم 
من می ترسم زيانی که ما از راه امر به معروف و نهی از منکر جاهالنه به بار آورده ايم يا 
صدمه هايی که از اين راه به اسالم زده ايم، از زيان ترک امر به معروف و نهی از منکرمان 
بيشتر باشد».٢ «بهتر است که ما جاهل ها امر به معروف و نهی از منکر نکنيم. دانايی، 

١ــ حماسه حسينی، ج ٢، ص ١٠١ــ ١٠٠         ٢ــ حماسه ی حسينی، ج٢، ص ١٦٢
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معروف و نهی  بفهمد که چگونه امر به  انسان  جامعه شناسی می خواهد تا  روانشناسی و 
از منکر کند؛ منکر را تشخيص دهد، ريشه ی آن را به دست آورد که از کجا سرچشمه 
می گيرد. برای همين ائمه دين فرموده اند: جاهل بهتر است امر به معروف و نهی از 
منکر نکند، زيرا جاهل هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر می کند می خواهد بهتر 
کند اما بدتر می کند. شايد شما بگوييد ما جاهليم پس امر به معروف و نهی از منکر از ما 
ساقط شد! اما جواب شما را داده اند؛ خدا عقل را برای چه آفريده است؟ برای اين که 
بفهمی، تحقيق کنی. تو بايد از آن کسانی باشی که نه تنها اوضاع زمان خودت را درک 

کنی بلکه آينده را نيز بفهمی و درک کنی».١ 

٭   ٭   ٭

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ تفاوت انسان گنهکار و فاسق را با انسانی که (خواسته يا ناخواسته) مرتکب 

گناهی شده است بيان نموده، روش نهی از منکر هر يک را توضيح دهيد.
٢ــ مضرات روش های نادرست «امر به معروف و نهی از منکر» را شرح دهيد.

٣ــ آيا توهين، سرزنش، تحقير، ضرب و شتم، و هتک آبرو، جزء روش های «امر 
روش ها  اين  افراد از  برخی  خير؟ چرا  يا  محسوب می شوند  منکر»  نهی از  معروف و  به 

استفاده می کنند؟
٤ــ در حکايت پيشين، اشتباه عمده ای که از سوی آن مقدس مآب صورت گرفته 

چيست؟ و تفکر صحيح را در موارد مشابه بيان نماييد.

٭   ٭   ٭

فعاليت تحقيقی
و  برشماريد  را  جامعه  در  منکر»  از  نهی  و  معروف  به  «امر  شدن  کم رنگ  داليل 

راه های گسترش «معروف» را در جامعه پيشنهاد دهيد.

١ــ حماسه ی حسينی، ج ٢، ص ٨٢ و ٨٣
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درس سوم

دفاع و جهاد
کُِتَب عليکم الِقتاَل َو ُهَو کُۡرٌه لَکم، و عسی أن َتکَرهوا شيئًا و هو خيٌر لکم، 

و عسی أن ُتِحّبوا شيئًا و هو شرٌّ لکم
سوره ی بقره، آيه ی ٢١٦
ناخوشايند  برايتان  و  شده،  تکليف  شما  بر  خدا،  راه  در  نمودن  جهاد  ترجمه: 
است. و چه بسا از چيزی خوشتان نيايد، ولی خير شما در آن باشد، و چه بسا چيزی را 

که دوست داريد برايتان موجب شّر و گرفتاری شود.

جهاد
به منظور  و  مظلومان،  و  مسلمانان  از  دفاع  و  خداوند  راه  در  مبارزه  و  تالش  از  عبارت  جهاد 
برپاداشتن حق و حقيقت، وحدت و عدالت، برطرف سازی تجاوز و چپاول، شکنجه و ارعاب، اشغال و 

استعمار، و به طور کلی، فتنه و فساد از جهان است.
انواع جهاد

جهاد انواعی دارد:
مسلمانان، يا  ١ــ جهاد دفاعی: عبارت است از دفاع در برابر دشمن متجاوز به مرز يا شهر 

دفاع در برابر جان، ناموس و مال خود و ديگران.
٢ــ جهاد داخلی: عبارت است از جنگ با افراد قانون گريز که عليه حکومت اسالمی دست 

به   شورش و نافرمانی زده اند و قيام مسلحانه نموده اند.
٣ــ جهاد ابتدايی: عبارت است از حمله به کشورهايی که تحت سلطه ی حکومت های ظالم 
قرار داشته، به مردم اجازه ی فعاليت آزادانه در امور دين يا شنيدن ندای دين را نمی دهند. هدف اين 
نوع جهاد، کشورگشايی نيست بلکه هدف آن، رفع موانع تبليغی اسالم و بهره مندی مردم از حق هدايت 
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و آشنايی با احکام دين، و برخورداری از حق آزادی و عدالت است.

فعاليت
١ــ برای هر يک از اقسام جهاد، يک يا چند مثال تاريخی بزنيد.

٢ــ اين جمله را توضيح دهيد: «جهاد ابتدايی نيز گونه ای از جهاد دفاعی است».

به اين آيات توجه کنيد:
١ــ «و بجنگيد ــ در راه خدا ــ با کسانی که به جنگ با شما برخاسته اند، ولی از حد تجاوز 

نکنيد، که خداوند متجاوزان را دوست ندارد».١ 
٢ــ «  و  اگر دو گروه مؤمن، به منازعه برخاستند، بين آن دو صلح برقرار کنيد. و اگر يکی از آن ها، 
بر ديگری حمله کرد، با گروه متجاوز بجنگيد تا به اطاعت امر خداوند بازگردد؛ و در صورت بازگشت، 

در ميان آن دو صلح و آشتی عادالنه برقرار سازيد».٢ 
٣ــ «و با آن ها بجنگيد؛ تا ديگر فتنه ای نباشد و دين، مخصوص خداوند گردد. و اگر (از روش 

خود) دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نيست».٣ 

تأمل
١ــ موارد صحيح جنگ با دشمن و موارد آتش بس با دشمن را با توجه به آيات 

قرآن بيان کنيد.
٢ــ تفاوت آتش بس با دشمن، به سبب مصلحت شرعی و عقلی، را با سازش و 

ترس از دشمن، توضيح داده، معيارهايی جهت تشخيص اين مصلحت ارائه دهيد.

٭   ٭   ٭

دفاع
دفاع انواع گوناگونی دارد که در اينجا به بررسی دو نوع مهم آن می پردازيم:

١ــ دفاع از کيان اسالم و حوزه آن: اگر دشمن، بر شهر يا مرز مسلمانان هجوم آورد، و 
هر  به  شرطی و  قيد و  هيچ  بدون  است  واجب  همه  بر  کند،  تهديد  را  مسلمانان  جامعه اسالمی و  خطر، 

١ــ بقره، ١٩٠                                            ٢ــ حجرات، ٩                                       ٣ــ بقره، ١٩٣ 
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وسيله ای که ممکن باشد، از قبيل بذل مال و جان، از کيان و عظمت اسالم دفاع نمايند و به اذن امام 
معصوم يا ولی فقيه نياز ندارد. در اين دفاع هر کسی که کشته شود شهيد محسوب می گردد.

تهاجم گاهی نظامی است و گاهی فرهنگی؛ گاهی جهت تصرف سرزمين يا بخشی از آن است 
و گاهی جهت تسلط سياسی ــ اقتصادی بر جامعه. گاهی به ظاهر مسلمانند و گاه غير مسلمان، گاهی 
به   کشتار و اسارت دست می برند و گاهی نيز به تملک منابع کشور بسنده می کنند. در تمام اين حاالت بر 
هر مکلف واجب است از سرزمين، خاک، وطن، فرهنگ، مال و جان خود محافظت کرده و با کمک 

مالی، فکری، عملی و اهداء جان خود، به دفاع برخيزد.
اگر اين خطر وجود داشته باشد که کفار از نظر سياسی و اقتصادی بر بالد مسلمين مسلط شده 
و مسلمين، اسير سياسی يا اقتصادی دشمن شوند و موجب خواری يا ضعف اسالم و مسلمين گردد، 
جلوگيری و دفاع واجب است؛ چه از طريق مقابله به مثل و به کارگيری وسايل و روش های دشمن 

باشد، چه از طريق مقاومت منفی و تحريم کاالی دشمن، و يا قطع ارتباط سياسی اقتصادی با آنان.

فعاليت
با توجه به مطالب باال، پاسخ پرسش های زير را بيابيد:

١ــ مقصود دشمن از حمله به کشورهای مسلمان، تأمين چه اهدافی می باشد؟
٢ــ در جهان امروز، چه توجيهاتی برای تهاجم به کشورها يا شهرها به کار گرفته 

می شود؟ 
٣ــ کوتاه آمدن مسلمانان در برابر بيگانگان چه نتايجی به همراه دارد؟

آشنايی با برخی ديگر از احکام و آداب دفاع و جهاد
 دفاع از اسالم و مسلمين واجب است و محتاج اذن والدين نيست، هرچند سزاوار اين است 

که حتی المقدور رضايت آنان نيز جلب شود.
همان  با  و  کفن  و  غسل  بدون  می شود  کشته  مشرکين  يا  کفار  با  جهاد  ميدان  در  که  فردی   
لباس های جنگ به خاک سپرده می شود. اما افرادی که خارج از معرکه ی جهاد به شهادت می رسند 

بايد غسل و کفن شوند.
 تمام گناهان شهيد، به جز حق الناس، به هنگام شهادت بخشيده می شود.

 از  آداب جهاد اين است که در صورت امکان، ابتدا دشمن را موعظه کنند، و در صورتی که 
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صادقانه پذيرفتند، با آنان قرارداد صلح امضا نمايند. مسلمانان وظيفه دارند به اين قرارداد، تا زمانی که 
دشمن آن را نقض نکند، پايبند باشند و مال و جان آنان را محترم شمارند.

 سرنوشت افرادی که در جنگ به اسارت در می آيند در اختيار امام معصوم  يا ولی فقيه 
است. 

٢ــ دفاع از جان، ناموس و اموال خود: دفاع از جان و ناموس و مال خود، در برابر افراد 
ظالم و متجاوز واجب است و در صورت کشته شدن اجر شهيد را خواهد داشت (ولی به خطر انداختن 
جان، به وسيله ی گفتار بی ثمر يا رفتار نسنجيده، در جايی که ضرورت يا فايده ای ندارد، جايز نيست و 

حتی امر به معروف نيز محسوب نمی شود).
اگر فرد متجاوز، بر فرد يا حريم وی هجوم آورد و بخواهد او را (به ناحق) به قتل برساند، واجب 
است به هر وسيله ممکن او را دفع کند و جايز نيست تسليم وی شده، تن به ظلم دهد. و چنانچه فرار از 
چنگ مهاجم از طريق ديگری غير از جنگيدن ممکن باشد نبايد جنگ کند. و اگر متجاوز به منظور 
نجات جان خود پا به فرار گذارد واجب است دست از او بردارد و ديگر جايز نيست به او ضربه ای 

وارد سازد، وگرنه ضامن می باشد.
اگر مهاجم قصد جان يا ناموس فرد را داشته باشد و دفاع کننده يقين داشته باشد که اين جنگيدن 
سودی نداشته و در اين دفاع کشته (و شهيد) می شود، جنگيدن و دفاع کردن واجب است. اما اگر 
هجوم مهاجم فقط برای بردن اموال او باشد و يقين داشته باشد اگر دفاع کند کشته می شود، نه تنها 
دفاع واجب نيست، بلکه بايد تسليم شود؛ زيرا حفظ جان مهم تر از مال است. و اگر به تنهايی قدرت 
دفاع نداشته باشد توسل به ديگری و کمک گرفتن از او واجب است؛ هرچند که آن ديگری، ظالم و يا 

کافر باشد.

تأمل
١ــ چرا تسليم نشدن در برابر ظلم، مورد تأکيد اسالم است؟
٢ــ چرا ياری گرفتن از ظالم، برای دفع ظلم، ناپسند نيست؟

دفاع از ديگر بستگان (مانند فرزند، همسر) و دفاع از افراد مظلوم و بی گناه، نيز مانند دفاع از 
خود واجب است، و احکام آن يکسان می باشد.

خطر  می توان  خفيف تر  اقدام  با  که  زمانی  تا  و  است  الزامی  مراتب  رعايت  کردن،  دفاع  در 
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خود  کار  از  دست  صدا،  و  اخطار  با  دشمن  اگر  مثالً  زد؛  شديدتر  به کار  دست  نبايد  نمود  برطرف  را 
برمی دارد، به   همان اکتفا نمايد و اگر ثمر ندارد با نهی از منکر يا صدای بلند و تهديد، او را دفع کند؛ 
اگر دفع نشود، با دست جلوگيری کند، و همين طور مراتب باالتر؛ مانند استفاده از چوب، بستن دست 
و پا يا مجروح ساختن. و اگر دفع تجاوز فقط به وسيله ی کشتن ميسر می شود جائز است به هر آلت 

کشنده ای او را به قتل برساند.١
اما اگر بداند که با مراعات ترتيب،  وقت  از دست می رود و دزد يا ظالم، بر جان يا ناموس وی 

غالب می شود رعايت ترتيب الزم نيست.

برای دانش آموزان فعال
اگر با رعايت حدود شرعی و بدون تجاوز از حد الزم، نقص مالی يا آسيب بدنی 
و  است،  متجاوز  فرد  عهده  به  وارده  خسارت  برسد،  قتل  به  يا  و  آيد  وارد  مهاجم  بر 
اما  نيست.  وارده)  خسارات  جبران  پرداخت و  مسئول  ضامن (=  دفاع کننده،  شخص 
بعدًا  اگر  همين طور  بود.  خواهد  ضامن  نمايد  تجاوز  آن  از  و  نکند  را  حد  مراعات  اگر 
تجاوز  و  قتل  جز  ديگری  نيت  يا  ترساندن  قدرت نمايی،  مهاجم،  قصد  که  شود  معلوم 
بوده است، دفاع کننده ضامن خسارات وارده می باشد. همين طور اگر تجاوزگر، قبل از 
آغاز به    اقدام، اظهار پشيمانی کند و دفاع کننده بترسد که خدعه و فريب باشد ولی بعدًا 
نمايد.  جبران  را  متجاوز  فرد  بر  وارده  خسارات  بايد  است  بوده  راست  که  شود  معلوم 
اگر در   حال فرار کردن يا بازگشت باشد تعقيب وی و آسيب وارد ساختن جايز نيست و 
ضامن است، مگر آن که برگشتن او به منظور تهيه ی نيرو باشد که در اين  صورت دفع او 
جايز است، ولی اگر بعدًا معلوم شد که خطا کرده ، ضامن ضررهايی است که بر او وارد 
آورده است. اگر با دست خود ولی به دستور مهاجم، جراحت يا خسارت مالی بر شخص 

ثالث وارد کند، «وی» ضامن است نه مهاجم (آمر).
اگر دو نفر به ناحق با يکديگر درگير شوند، آن که آغازکننده بوده ضامن است و 
دفاع کننده ضامن نيست، اما اگر همزمان به يکديگر حمله ور شده باشند هر يک ضامن 

١ــ در مواردی که زدن و زخمی کردن و کشتن کسی جايز باشد، تنها از نظر دستورات شرعی است اما از نظر قانونی، قاضی طبق 
ظاهر و موازين قضايی حکم می کند. بنابراين اگر کسی را به قتل برساند و شاهدی بر حقانيت خود نداشته باشد قاضی مطابق مقررات، وی را 

محکوم به قصاص می کند.
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و  بردارد  حمله  از  دست  يکی  درگيری،  بين  در  اگر  و  است،  ديگری  بر  وارده  جنايت 
ديگری جری شده بر او حمله کند و جنايتی بر او وارد آورد تنها او ضامن است.

٭   ٭   ٭
بينديشيد و پاسخ دهيد

١ــ هدف از تشريع حکم جهاد را در اسالم بيان نماييد.
٢ــ تفاوت جهاد با جنگ افروزی چيست؟

پيشنهاداتی برای تحقيق درسی
١ــ برخی معتقدند جنگيدن و دفاع، به هيچ وجه صحيح نيست، و برای پرهيز از 
جنگ و درگيری، بايد از حق خود گذشت و به برخی از خواسته های دشمن تن داد. 
نظر شما درباره اجرای اين نظريه و عواقب آن چيست؟ آيا در جهان امروز چنين روشی 

امکان پذير است؟ نمونه های آن را بيان نماييد.
٢ــ قيام کربال، انقالب اسالمی ايران، هشت سال دفاع مقدس، جنگ ٣٣ روزه 
لبنان، دفاع ٢٢ روزه غزه، نمونه هايی از جهاد و دفاع اسالمی اند. يکی را از لحاظ هدف 

و شرايط تحليل کنيد و به اشکاالت مخالفان جنگ پاسخ دهيد.


