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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه 
ی از منکر تا کنون ده مقدمه از مقدمات   . را مطرح منودميباب امر به معروف و 

ی از منکر با ؛ رابطهٔ دهم مقدمهٔ   دينی یهاواژه مفهوم امر به معروف و 
ینسبت سنجی ميان بيان شد دهم  مقدمهٔ در آنچه  داشتند. تعدادی از اين ديگری بود که احياناً با آن تقارب و تناسبی دينی با واژگان  امرو
 حبث شده بود. جاهل ارشاد  قاعدهٔ ها به طور تفصيلی در ا مروری کردمي، گرچه نسبت به اينر  هاواژه
ی از منکر وجو  ادلهٔ چون ديدم وارد وجود دارد که بعد تأمل  نيزديگر  واژهٔ چند  - و بنا است اين ادله را هم  شوميیمب امر به معروف و 

ی  ادلهٔ و وقتی از مقدمات عبور کردمي و  کنمیمدو مورد ديگر را عرض  تريعسر کراری در آن باشد، لذا مرور کنيم و شايد ت امر به معروف و 
يم کرد. ولی حداقل عرض خواه ترمبسوطآمده است وجود دارد و آجنا آن ادله خيلی فراتر از آنچه که در کلمات  کنيمیماز منکر را شروع 

  ـ -کنمیممرتبط را عرض  یهاواژهعنوان آن 

 »ذکر«مفهوم 
ديگر اذکار و تذکر  کردمي. از مجله واژگان مرتبط  یااشاره» نصيحت«و » موعظه«، »دعوت« ،»هدايت« یهاواژهبه  دهم مقدمهٔ ذيل در 

یبا  تواندیماست که به شکلی   استحضار النفس نسبت به موضوعی و ِذکر تفاوتی باهم دارد ولی اصل آنارتباط برقرار کند. ذُکر  امرو
در مقابل حضور چيزی در نفس است. حاالت جهل و غفلت و نسيان  ديگرعبارتبهکه نفس حضور داشته باشد به آن موضوع يا   ١.است
  . اين سه حالت در مقابل حالت ذکر است که قبًال حبث شده است.گريدیمقرار ذکر 
 در مورد. تذکر باشدیم اجياد حالت استحضار در ديگریمعنای  به در واقعو است  آمده نيز روایخطابات قرآنی و  در (تذکر دادن)ذّکر 

اين مفهوم امجالی خود شخص و تذکري و يادآوری کردن نسبت به ديگری است و در حقيقت اجياد حالت استحضاری برای شخص است. 
 است که در مباحث گذشته در مورد آن حبث شده است.

 مفهوم شناسی قرآنی
، گفته کردمي  بيانتذکری که برای ی  يمعناتوجه به ن بود که با اينکتهو آن  قرآنی مطرح کردمي یشناسواژهمهمی در باب  نکتهٔ در مباحث گذشته 

 وم دارد؛ حلاظ مشول دو مفه تذکر از شد

ولی نوعی غفلت يا نسيان  داندیمکه کسی چيزی را   يیجابهو تذکر  دهيمیمابل جهل و نسيان قرار را به معنای مق گاهی تذکر .١
اين يک  ،را به او يادآوری کناست  دانستهیميعنی آنچه که آن فرد » ذّکر« گوييمیم. کندیم، اختصاص پيدا عارض شده است

 مفهوم دارد. 

                                           
 .328صمفردات ألفاظ القرآن/  .1
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 متاممفروض قرآن اين است که  زيرا ه آگاهی خبشی و تعليم هم ذّکر گفته شده است،بدر قرآن ديگر و اينکه  یانکته بامالحظهٔ اما  .٢
د او رفته، نسبت به آن يااز  اکنونکه   آنچهبه اين نيست که خمتص اين معارف در درون انسان کامل است و تذکر دادن فقط 

  .بردیم کاربهرا تذکر  واژهٔ نيز قرآن در مورد آنچه در اعماق وجود فرد وجود دارد بلکه  ،برگرداند را غفلت دارد

 غفلت و نسيان بر او، سپس نسبت به امری آگاهی داشتهکسی   به اين است کهحمدود  که خاص و متعارف دارد يیمعنا ا تذکرلذف
ولی  مقابل غفلت و نسيان استدر اين معنا ذکر  .کندیمخارج او را از غفلت يا نسيان فرد ديگر با تذکر دادن عارض شده است و 
که هر آنچه   فرضيشپدارد با اين نيز  یتر عاممعنای  اين واژهاست اما  و حمدود ذکرعامل است. اين معنای خاص فرد مفروض اين است که 

ا را مفروض گرفته است  خداوند متاموجود دارد،  ـ به هر معنايی که بگوييمـ در فطرت و عامل ذّر انسان  که مفروض اين است   ديگرعبارتبهآ
چرا تها من و غفلت متعارف يا از آن جهل ا وجود دارد و تذکر يعنی معنای عام اخراج کسی از حالت نسياندر مورد آعلم کلی  به حنوی

، به خاطر اينها در وجود او است و مهه را فراموش کرده است مههٔ گويا   زيرا؟ گوييمیم؟ يا تعليم را تذکري گوييمیماخراج از جهل را هم تذکري 
. در جايی هم که مبلغی شودیم نيزکه شامل عّلم   رودیم کاربهدر واقع به حنوی ذّکر به معنای دوم و عام  شناسیمعرفتآن اصل بنيادی 

را  در معنای اول فقط آن جايی بود که مسائل و احکام و معارف کهدرحالیگويا آن هم ذّکر است،   دهدیمچيزی را به کسی آموزش 
و با  گريددر برمیولی در معنای دوم اين را  گريددر برمنیاست يا يادش رفته است، در معنای اول اين را  توجهبیولی غافل است و  داندیم

 اين مفهوم دوم عام باشد.  آيدیمت در آيات قرآن جايی که تذّکر شواهدی بعيد نيس

ی از منکر«مفهوم  رابطهٔ   »ذکر«با » امر به معروف و 
یيک مفهوم تربيتی با  عنوانبهکه ارتباط تذکري را   یانکتهاما  اقدامات  مرتبهٔ کلی که اينجا سنجش ما شامل   نکتهٔ به  بسنجيم، با توجه امرو

کشنت و زدن و... را ندارد. اگر   جنبهٔ  در واقعيا اقدامات عملی است که  دهدیماست که تذکر  يیجابه. مربوط شودیمنعملی سطح باال 
یخبواهيد تذکري را به اين معنا با  ی ،بگوييم تذکري به شکلی توانیممقايسه کنيد  امرو  صورتبهاين مشول گاهی  و شودیمشامل  نيزرا  امرو

یوجه را نسبت به فردی که  سه توانیمزيرا  است و گاهی اطالق ندارد، مطلقاً   در نظر گرفت؛ شودیم امرو

  است. عارض شدهبر او گويا غفلتی   دهدیمکه کسی خالفی را اجنام   در متام مواردی .١
و  وجود دارداالن غفلتی در او فرد، علم و توجهات اوليه  رغمیعلارتکاب معصيت در  گاهیاست که  صورت اين به يا الاقل  .٢

ی   .کندیماو را بيدار  به حنوی امرو
 . شودیمکمرت   ی. اگر وجه دوم را بگوييم انطباقشان مقدار شودیمباشد انطباقشان خيلی زياد اول اگر وجه 

یمفروض  اين است که بگوييم سوموجه  .٣ یو توجه دارد  داندیماين است که طرف  امرو حالت بازدارندگی و ممانعت عملی  و امرو
 است. اصًال مستلزم تذکري و تذکر و... نيست. 

یبنابراين تذکري و يادآوری مفهومًا با  یاما اينکه ؛ تفاوت دارد امرو يک وجه غالب  بنا بره دارد؛ مصداقی از تذکري شود اين سه وج امرو
یموارد  ی از منکر  بنا بريادآوری است.  آن يک وجه موارد حمدودتر بر بنايادآوری است.  امرو جايی است   دريک وجه امر به معروف و 

  .دهدیماينها را دارد و عامداً اين کار را اجنام  مههٔ که طرف علم و توجه و 
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يعاً َمْن «واژگان ديگری هم مثل انذار، تزکيه، توصيه و تواصی، احياء با حبثی که سابق داشتيم  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ  گفتيمیم، ٢»َأْحَيا نـَْفسًا َفَكَأمنَّ
. اين هم از واژگانی است  شودیمآن، مفّسر روايی آن احيا يعنی عمليات تربيتی را اجنام دهد که آن قطعًا امر را هم شامل  اضافهٔ اين مجله با 

 که با آن ارتباط دارد.
یها با اين مههٔ می است که ياهمف اينها . البته مواردی هم جدا شودیمگاهی مطلق   شودیم، بعضی من وجه کنندیميک نسبتی برقرار  امرو
 . شوندیم

ی از منکر« فلسفهٔ ؛ يازدهم مقدمهٔ   و آثار آن» امر به معروف و 
ی از منکر و آثار آن فلسفهٔ به يازدهم  مقدمهٔ در  اين حبث، حبث فقهی نيست، حبث معارفی است و  .، خواهيم پرداختامر به معروف و 

در طی آن  واست نگاهی امجالی به اين موضوع  ،شودیممطلبی که در اين مقدمه به آن اشاره  .بايد در جای خود خيلی مفصل کار شود
 .دهيمیمرا مورد بررسی قرار آمده است  شيعه کتب روايی اهلی و ترک آن که در يضهٔ فر آثار عمل به اين 

ی از منکر«ترک و  فعل ثارآ  »امر به معروف و 
وارد شده است مراجعه کنيم خواهيم ديد که اين آثار به دو خبش دنيوی  مانروايیرواياتی که در وسائل و جمامع  جمموعهٔ در آثار ترک اگر ما به 

 . هستندآثار معنوی و روحی  ديگربعضی  ومادی بعضی از آثار دنيوی، و  شودیمو اخروی تقسيم 
ی از منکرفعل و نسبت به  ودر روايات  پانزده عنوانالی ده  جمموعهٔ  ،ديگر مانند بسياری از تکاليفبنابراين  آمده  ترک امر به معروف و 
  ؛شودیمبه سه خبش کلی تقسيم اين جمموعه روايات ، است

ی از منکرترک امر به معروف دنيوی حمض فعل و آثار  .١  . و 
ی از منکر ترک  آثار معنوی .٢  در دنيا. امر به معروف و 
ی از منکرفعل و ترک آثار اخروی  .٣  . امر به معروف و 

 یافلسفهدليلی وجود ندارد که متام احکام البته در غالب احکام شرع اين سه نوع وجود دارد البته  ارتباط دارند. باهمدوم و سوم  دستهٔ 
 متام. دليلی ندارد که داشته باشند امور بعد از مرگ و آخرتیيا ر معنوی در اين دنيا و امو يا امور حمض دنيايی،  نسبت بهسه ضلعی 

  اين است که؛در احکام اين سه نوع وجود دارد. آنچه واضح و روشن است  احکام هر سه نوع فلسفه را دارد ولی غالباً 

 . است صحيحاين است که احکام تابع مصاحل و مفاسد است، اين اصلی است که  وجود دارددليل نسبت به آن آنچه که  .١
 است. در روايات  شدهمطرحفلسفه دوم اين است که اين مصاحل و مفاسد يکی از سه نوع  نکتهٔ  .٢
از ل بعضی قحدا ،باشددر مورد متامی احکام وجود داشته سوم اين است که الزم نيست که مجع اين سه نوع مصاحل و مفاسد  نکتهٔ  .٣

ا در هر حکمی موجود  در  بسياری از احکام را فلسفه و علل حکم اگر . وجود دارد در بسياری از موارد سه نوع فلسفهاست اما آ
روشن خواهد شد   شود مالحظه است ـفراتر از آنچه که مرحوم صدوق آورده است  علل الشرايعيا ساير کتب ـ  و علل الشرايعکتاب 

 .شوندیمدر بسياری از مسائل ديده و در روايات  هم فلسفه و علل احکام ضلعهر سه که 

                                           
 .253، ص7دارالحديث)، ج -كافي (ط  . 2
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ضلعی در  سه یهافلسفهاين شکل از اجتماع از موارد بسياری است ولی  در متام احکام سه نوع فلسفه موجودگفت   توانیمنالزاماً بنابراين 
، از مجله اينکه آيا در شرع احکامی شوندايد در جای خود بررسی اساسی وجود دارد که ب بسياراحکام وجود دارد. البته اينجا چند حبث 

آن  دربارهٔ مواردی که شايد در   د؟ اين يک سؤال کليدی استنمعنوی و اخروی نداشته باش فلسفهٔ دنيايی داشته،  فلسفهٔ وجود دارند که فقط 
 حمل حبث و تأمل است. و ردولی نياز به بررسی بيشرت داحبث شده است 

ی از منکر هر سه نوع فلسفه  و فارغ از احکام ديگر درهرصورت صورت و مفاسد در صورت عمل به آن در يعنی مصاحل امر به معروف و 
که   اموریفردی و  جنبهٔ که   اموریبه  شودیم. از سوی ديگر مفاسد در ترک يا مصاحل در فعل اين فريضه تقسيم باشدیمآن را دارای ترک 
 اجتماعی دارد.  جنبهٔ 

ی از منکر«ار ترک آث  »امر به معروف و 

ی از منکر«. آثار دنيوی حمض ترک ١  »امر به معروف و 
که ترک امر به معروف و بيان شده است  آثار دنيوی در رواياتی ارتباط با اشاره کنيم؛ در  یبندقالبمنونه به بعضی از اين  عنوانبه خواهيمیم

  ؛ی از منکر موجب

در را و هم امور اجتماعی فردی امور باران و رزق و... مشول اين هم  مانند مقصود برکات مادی است و شودیمسلب برکات  .١
 . گريدبرمی

 .شودیمگسرتش ظلم يا حاکميت اشرار  .٢
 و موارد ديگر. .٣

 .کندیمتنگ  اوو زندگی را بر  گريدیمرا انسان دنيايی است که دست و پای  اموراز آثار  گونهاين 

ی از منکر«معنوی ترک . آثار ٢  در دنيا» امر به معروف و 
  مانند؛ار بعدی اخروی است، اساس ک ود نروحی و معنوی دار  یهاجنبهکه   آثاری استنوع دوم 

 عدم استجابت دعا؛  .١
ی از منکر را وقاٍء من اهلل، کسانی که دوری از خدا؛  .٢ وقاٍء من اهلل باشند يعنی پيامدهای منفی  آمادهٔ  کنندیمترک امر به معروف و 

 که فقط مادی نيست.   کندیممعنوی و روحی و اخالقی که برای فرد و جامعه اجياد 

ی از منکر«. آثار اخروی ترک ٣  »امر به معروف و 
که اينها در روايات  اندکردهرا ذکر  عذاب اهلی است و باعث  شودیماجياد  آخرتاست که آثاری که در  رواياتی مربوط به نوع اخري

ی از منکر را ترک شودیممفصل آمده است و اينکه شريک در گناه گناهکاران  ا شريک  کندیم. آدمی که امر به معروف و  در گناه آ
 که اين در روايت معتربی آمده است.  شودیم
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 یبندمجع
البته خبش دوم و سوم  ،شودیمتقسيم  گفته شدکه    یز يک نظر به سه خبششده است ا بيانپانزده عنوانی که در روايات الی ده  جمموعهٔ پس 

عذابی که بر ترک امر به معروف و  وعدهٔ بيست الی چون سومی بازتاب دومی است. از جهت ديگر مهني ده  شودیمخيلی به هم نزديک 
 اجتماعی دارد. جنبهٔ ضی فردی و بع جنبهٔ ی از منکر داده شده است بعضی 

ی از منکر اين است که ترک آن موجب   ديگرعبارتبهو  که خوب و بد باهم بسوزند  شودیماز مجله نکات مهم در امر به معروف و 
َنًة ال « يهٔ آجامعه مصداق  ها آثار منفی امر به اينشود.  ٣»اْلِعقاب يدُ َشدَخاصًَّة َو اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ  ِمْنُکمْ ظََلُموا  ينَ الَّذ يَنبَّ ُتصَو اتـَُّقوا ِفتـْ

ی از منکر است. عناوينی  حاکميت اشرار، عدم استجابت دعا، دوری از خدا، غضب اهلی، مشول عذاب حتی  ديگری مثلمعروف و 
 . جای داد بندیيمتقس در اين شودیمکه روايات آمده است  در نسبت به خوبان، سلب برکات، خذالن اهلی و چيزهايی از اين قبيل، 

ی از منکر« فعلآثار   »امر به معروف و 
. ولی به طور خاص هم شوندیمدور  هعمل به اين فريض از پيامدهای منفیدر اين صورت، فرد و جامعه، برومي  هممست اجيابی به اگر  طبعاً 
ی از منکر  عملی یهافلسفهدر  ساير اعمال است و به دليل اينکه  پشتوانهٔ نيز اشاره به اين شده است که در حقيقت امر به معروف و 

ی از منکر موجب رودیمساير اعمال است ارزش آن باالتر  پشتوانهٔ  که فرد در ثواب ديگران شريک   شودیم. از سوی ديگر امر به معروف و 
َا«ما قانونی داشتيم که شود.  ی از ٤»يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  ِإىل َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة، فَـَلُه َأْجُرَها َو َأْجُر َمْن َعِمَل ِ ، شبيه اين هم در امر به معروف و 

که   شودیمشريک شومي. فعل آن موجب  هاعقابکه در   شودیممنکر دارمي. طرف اجيابی و سلب. قانون معارفی ما است؛ ترک آن موجب 
موجب  که ،گذاریپايهيعنی ؛ فقهی ميدانيم و مفصل بارها حبث کردمي قاعدهٔ ني. اين قاعده را تسن قاعدهٔ شريک شومي. عني  هاثوابدر 
و مشمول آن عناوين هم  کنيمیمبر بّر است. اينها را بعد حبث  اعانهٔ انسان در آن ثواب شريک شود. شبيه آن در اينجا نيز است و  شودیم

ی از منکر  وعدهٔ که  ٥»َاهللُّٰ  َسيَـْرَمحُُهمُ  ُأوٰلِئكَ «در قرآن يک آيه دارمي که است.  عنايت خاص داده شده است به کسانی که امر به معروف و 
ا« اعراف هم آمده است که سورهٔ  يهٔ آدر  ؛ وکنندیم یکسانی که  گويدیم ٦»…ِبهِ  ذُكُِّروا ٰما َنُسوا فَـَلمّٰ . يک دهيمیمکردند ما جنات   امرو

ديگر امر به  اینفی. اين اثر اثباتی و کنيمیماينها را باهم مبتال  مههٔ جوری اشعار دارد و روايت هم ذيلش آمده است که اگر اجنام ندادند 
ی از منکر است که اشاره شد.   يازدهم بود که جای کار مفصل دارد. مقدمهٔ اين هم معروف و 
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ی «؛ دوازدهم مقدمهٔ   روشی عام» از منکرامر به معروف و 
ی از منکر  مقدمهٔ  در اين روش را ويژگی  دوازده و آيدیمروش بسيار کالن و عام به مشار يک  عنوانبهدوازدهم اين است که امر به معروف و 

 درث شود و تعليم و تربيت بايد حب فلسفهٔ . اين از مباحثی است که در بر يک مبانی استوار است هاروش متام، اما مباحث قبل بيان منودمي
 .کنيمیم اکتفا به بيان خمتصریاينجا 

 عوامل مؤثر در انتخاب روش
مشا اين روش را انتخاب کن؟ منبع تأکيد تعليم و تربيت بر يک روش برای اقدام چيست؟ از   گويدیم؟ چه کسی شودیمروش از کجا پيدا 

 ؟ شودیمکجا استخراج 
  ؛روش و اختاذ روش مؤثر استچند عامل روی انتخاب 

 که چه روشی را انتخاب کنيم.   کندیمداشته باشيم. اين اثر  شناسیانسان؛ اينکه ما چه مبنايی مثًال در مبانی .١
 برسيم. مبانی و اهداف مؤثرند در اختاذ روش.  اینکتهاهداف؛ اينکه باالخره بايد به چه  .٢
و  شناسییهستبرومي و چه مبانی  خواهيمیم. کجا باشندیمدر انتخاب روش اثرگذار  عوامل ينتر عمدهاصل؛ مبانی و اهداف  .٣

 ، در چگونگی تنظيمات روش است.تأثري اصل ينعامل مؤثر است ولی بيشرت سومني دارمي؟ اصل  یشناسانسان

ها مبانی خيلی  اثرپذير است، اين ی دارد، انسانلذا مبانی، اهداف، اصول، اينها مهه مؤثر روی تعيني روش هستند. اينکه انسان سري تدرجيف
 شناسی انسان. اين مؤثر است در اينکه گفته شود اين راه را برو يا آن راه را برو. تشويق کن ياخاص روان هایکاریريزهکلی است تا 

ول مثل اصل تدريج، و بعد اص برومي خواهيمیممؤثر است، اينکه کجا  طبعاً ها مؤثر است. اهداف هم تنبيه. امر کن يا خواهش کن. اين
ا قرار فطاقت مرتبی و امثال اينها روی تنظيمات روش مؤثر است  يعنی آخرين مرحله  گريدیملذا روش در نظام تعليم و تربيت در طول آ

و  آيدیم هاروشول در است، اقدام عملی است و اصل فعاليت مهان فعاليت تربيتی روش است، کار است. اين مبانی و اهداف و اص
 .شوندیممنظومه  هاروش، چون هاروشو هم بر نظام  هاروش تکتک، هم بر گذارندیمدر نظام روشی اثر 

 »مبانی«مقصود از 
بنابراين در اينجا مبانی مؤثر ؛ شودیمشامل نيز را فقط مبانی عام فلسفی يا دينی نيست، بلکه مبانی ريزتر علمی  در اين بيانمبانی  مقصود از
اين چهار نوع مبنا بر روش اثر دارند. از  مههٔ و  شودیمتقسيم  شناسیارزش، شناسیانسان، شناسیمعرفت، شناسیهستیبه مبانی  از يک نظر

طرف ديگر اين مبانی با يک تقسيم ديگر هم مبانی دينی مؤثر است، هم مبانی فلسفی و نظری مؤثر است، هم مبانی علمی يعنی چيزی که 
 .آيدیمو امثال اينها  شناسیجامعهو  در روانشناسی
ييم الزم بود اشاره کنيم و بگو  خواهيمیمکه اينجا   یانکته مقدمهٔ مبسوط حبث شود ولی  صورتبهتعليم و تربيت  فلسفهٔ بايد در  اين مباحث

  .کنيمیمآينده عرض  جلسهٔ را  اشتکمله


