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Abstract 

The main approach in religious teachings is to protect people from sin 

and slip, considering the ultimate goal of religion, which is closeness 

to God. The main problem of society and the individual and social 

damage that is observed in it is caused by not acting or not being 

aware of religious teachings. One of the components of the system of 

preventing sin in religious teachings is to strengthen the sensitivity of 

society against the slips of society's elements. Enjoining what is good 

and forbidding what is bad is a mechanism that is mentioned in the 

Qur'an and traditions as a duty and a basis for the revival of other 

duties, and it has sensitized the Islamic community against sin, and in 

this way, it is the responsibility of everyone to call to good deeds. And 

it gives prohibition of evils and sins to the members of society. This 

research studies the necessity of this duty from the perspective of 

leaders and followers, audience, community, priorities, requirements 

and obligations, and the role of the Islamic government in improving 

the social environment and pushing towards piety. 
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 ضهینسبت به ارتکاب گناه در فر یاجتماع تیحساس تیتقو

 ازمنکریمعروف و نهامربه

 رانیا، تهران، یدانشگاه علامه طباطبائ، یحقوق اسلام یفقه و مبان ،اریاستاد فلاح تک اسری

  

 رانیا، تهران، نیدانشکده اصول الد، ارشد علوم و قرآن یکارشناس   یفاطمه نظر
 

 رانیا، تهران، دانشگاه آزاد قم، یحقوق جزا و جرم شناس کارشناس ارشد   یصابر طالب

 چکیده
ها از مصون داشتن انسان، های دینی با توجه به هدف غایی دین که قرب الهی استرویکرد اصلی در آموزه

ناشی ، شوداجتماعی که در آن مشاهده میهای فردی و و آسیب باشد. مسئلة اصلی جامعةگناه و لغزش می

های دینی است. یکی از اجزای نظام بازدارندگی از گناه در از عمل نکردن و یا عدم آگاهی نسبت به آموزه

معروف و امربههای عناصر جامعه است. تقویت حساسیت اجتماع در برابر لغزش، های دینیآموزه

ساز احیای سایر یک فریضه و زمینه عنوانبهدر قرآن و روایات  است که شدهینیبشیازمنکر سازوکار پنهی

است و جامعة اسلامی را در برابر گناه و معصیت حساس نموده و بدین ترتیب  ادشدهفرایض از آن ی

 نیا .کندیمها و گناهان به آحاد جامعه اعطا ها و نهی از بدیمسئولیتی همگانی برای دعوت به نیکی

و  هاستهیباالزامات و ، هاتیاولو، اجتماع، انمخاطب، از منظر آمران و ناهیانریضه ف نیضرورت ابه پژوهش

 موردمطالعه قرار، پرهیزکاری یسومحیط اجتماع و سوق دادن به یحکومت اسلامی در بهسازنقش 

 .دهدیم

 .اجتماع، گناه، ازمنکرینه، معروفامربه :هاواژهکلید
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 مقدمه

ها و ناملایمات روزگار در حال طی طریق کشتی در بستر توفانهمچون ، اسلامی جامعة

آلوده شدن یکی از این  نیبنیآحاد جامعة اسلامی هستند. درا، است و ساکنان این کشتی

همانند سوراخ شدن این کشتی توسط یکی از ، عناصر جامعة اسلامی به گناه و معصیت

نعت به عمل نیاید و آثار آن به سرعت از آن مما اگر، ساکنان آن است که بدون شک

 .کشتی با همة ساکنانش در دریای روزگار غرق خواهد شد، ترمیم نشود

آحاد جامعة اسلامی را نیز در ، بر راهبردهای پیشگیری از گناه شریعت مقدسة ما علاوه

های یکدیگر مسئول اعلام نموده و با تقویت حساسیت اجتماعی در برابر انحرافات و لغزش

ها و گناهان به آحاد ها و نهی از بدیمسئولیتی همگانی برای دعوت به نیکی، اهبرابر گن

 .استجامعه اعطا شده 

خواند و در جانمایة فرائض می ینوعازمنکر را بهمعروف و نهیامربه)ع( حسین امام

و « از پندی که خداوند به دوستان خود داده است عبرت گیرید.»فرماید: این خصوص می

عَنِ الْمُْنکرِ  ینْهَوْنَوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُُهمْ أَوْلِیاءُ بَْعضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ»فرمود: 

یزٌ وَیقِیمُونَ الص َلَاةَ وَیْؤتُونَ الز َکاةَ وَیطِیعُونَ الل َهَ وََرسُولَهُ أُوَلئِک َسیرْحَمُُهمُ الل َهُ إِن َ الل َهَ عَزِ

 .(17وبه / )ت «حَکیمٌ 

عنوان یک فریضه از جانب خود آغاز کرد؛ ازمنکر بهمعروف و نهیبه امربه خداوند

همة فرائض دیگر از آسان و ، دانست که اگر این فریضه انجام گیرد و برپا شودزیرا می

ازمنکر دعوت به اسلام است با رد معروف و نهیسخت به کار بسته خواهد شد. چون امربه

ناحق گرفتة مردم به آنان( و مخالف با ستمگر و تقسیم به قوقداندن حمظالم )بازگر

، حر انیها. )آن یجازکات و خرج کردن به یجاالمال و غنایم و گرفتن به)عادلانة( بیت

 (731، ق 7041

روشن گردید که در ، در منابع مختلف، موردپژوهشبا نگاهی به سابقة موضوع 

راهکارهایی برای پیشگیری از ، ها و گناهاناحصای لغزشضمن ، بسیاری از کتب اخلاقی

توان به المراقبات مرحوم میرزا گناه توسط افراد ارائه گردیده است؛ از جملة این کتب می
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معراج السعادة و اخلاق شُب َر اشاره کرد. در این ، اخلاق ناصری، جواد آقا ملکی تبریزی

توان به کتاب ز آن جمله میتحقیقات متعددی صورت گرفته است که ا موضوع

قرائتی و کتاب آثار سوء گناه از دیدگاه قرآن و  الاسلامحجتازمنکر معروف و نهیامربه

نژاداشاره کرد. کتاب آثار فردی و اجتماعی گناه از ی طاهریمحم دعلروایات نوشتة 

 اشاره کرد.، دیدگاه قرآن و روایات نیز که توسط احمد مولوی نگارش گردیده است

 و قوانین از استفاده با و کاربردی نوع از توصیفی -تحلیلی، حاضر پژوهش روش

 دارد. نیز آموزشی جنبه و پذیرفته صورت ایکتابخانه منابع و مقررات

 شناسیمفهوم -0

 معروفامربه -0-0

؛ است« دستور دادن»و « امر کردن»و « چیز»و « کار»واژه امر در معنای لغوی خود به معنای 

و « اَمَر و یَأمُر»امر به معنای ، معروف( در امربه751 عمران/ )آل«. شاوِرهُم بالامر»مانند آیه 

(. 71 )اعراف/« قُل أمَر رَب ی بِالقِسط»؛ مد نظر است. همانند «آمِر و مأمور»هایی مانند وصف

معنای کسی  .( آمر به71 )لقمان/«. أقِمِ الص لاه وَأمُرُ بِالمَعروف...»یا به صیغه امر باشد مانند 

همان اعمال نیکی که موجب پایداری شریعت ، دهداست که به فضیلت و خوبی فرمان می

قَوام الشریعه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه »شود: اسلامی و اقامه حدود می

یا ، بنابراین منظور از امر یعنی طلب و خواستن چیزی (187.ص ق 7071، )آمدی«. الحدود

 و گفتار و یا با عمل و رفتار در معنای دستور دادن. با زبان

باید توجه داشت که معروف فقط یک فعل آشکار نیست بلکه اشاره به یک فریضه 

به معنای شناخته و نیک است و در اصل به هر کار « عرف»دینی دارد. معروف از ماده 

اش ای که عقلاٌ و شرعاٌ حسن و نیکی آن تعیین شده است و یا آن کاری که نیکیپسندیده

، 7040، اصفهانی شود. )راغبآن پسندیده گفته می و به شدهمشخصبرای مردمان متدین 

روایات و عقل سلیم ، .( بنابراین دایره معروف گسترده است و همه آنچه را قرآن330ص 

در بردارد. چنانکه تمام مواردی که در این منابع ، اندکردهبه آن دستور داده و آن را مطالبه 

 مصداق معروف هستند. اندشدهطیب و نیکو معرفی ، عمل صالح، ممدوح، خیر، حق
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المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف »اند: فقها در تعریف معروف بیان داشته

عرف فاعله قبحه  حیو المنکر کل فعل قب هیزائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دل عل

، «فعل قبیح»و « فعل حسن»، .( در این تعریف351ص ، 77ج ، 7310، )نجفی...«. هیأو دل عل

فصل تعریف « اِخَتص بِوَصفِ زائد َعلی حََسنِه اِذا عَرَفَ فاعَِله ذلکَ اَو دَل  عَلَیه»جنس و 

جواز بالمعنی الاعم در برابر حرام است. معروف در این معنا شامل « حسن»هستند. منظور از 

شود. به نظر فقها این تعریف شامل واجب و مستحب مکروه و مباح می، مستحب، واجب

زیرا تنها کننده واجب و مستحب است که مستحق مدح است؛ در مقابل فعل حرام شود می

است که کننده آن سزاوار سرزنش است. این تعریف منحصر در حرام است اما به تعبیری 

 تواند شامل مکروه هم باشد.می

، اَلاَمر بِالمَعروف»دارند: معروف بیان میمرحوم شهید ثانی در تعریف اصطلاح امربه

معروف وادار امربه (377ص ، 7ج ، 7077، )عاملی«. وَ الحَمُل عَلی الطاَعه َقولاً اَو ِفعلاًهُ

 عملی به کردن دیگران به اطاعت از اوامر خداوند است چه با زبان چه با عمل. معروف

، اصفهانی راغب) باشد. شده شناخته اشییکوین شـرع یـا عقـل راه از کـه شودیم گفته

 (370ص ، ق 7077

 ازمنکرنهی -0-4

 و است «ناشناخته» معنای به منکر و است «منع» معنای به شناسیلغت منظر از نهی واژه 

، 7317، معین. )باشد خداوند رضای خلاف و زشت که عملی از بازداشتن یعنی ازمنکرنهی

 و است وجوب الجمله فی، ازمنکرنهی حکم که است این فقها اجماع (311ص ، 3ج 

 مستحب، مکروه از نهی زیرا، گیردنمی قرار منکر زیرمجموعه در مکروه، رویکرد بنابراین

 النهی ( و708ص ، 7315، )طوسی. است شرعی حرام از نهی ازمنکرنهی فقها تعبیر به. است

( 041ص ، 7جلد ، 7077، )عاملی «فعلاً أو قولاً المعاصی فعل من المنع هو، المنکرِ عن

 ازمنکرنهی. عمل به یا باشد زبان به هم آن، است گناهان انجام از شدن مانع، ازمنکرنهی

 گفت توانیمدارند.  تمایل آن به شهوت و نفس که است چیزهایی از بازداشتن
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 شده شمرده ناپسند و بد، شرع و عقل نزد آنچه از کردن منع و بازداشتن یعنی، ازمنکرنهی

 .است

 گناه-0-3

کر ات موردتوجه بوده و شریعت مقدسه به نحوی از این در قرآن و روایات به ، گناه مفهوم

مفهوم یاد کرده است که انسان با تجسم آثار و قبح آن از حریم گناهان بهراسد. نخستین 

گام در جهت بازداشتن مؤمنان از ارتکاب گناه این است که شارع مقدس از واژگانی برای 

ن از بار معنایی بازدارنده برخوردار تبیین این مفهوم بهره گرفته است که خودِ این واژگا

بسیار حائز ، باشند. این نکته با توجه به غنای حاکم بر ادبیات عرب و ظرفیت واژگانی عرب

که در لسان قرآن و روایات در خصوص  ییهاباشد. حال به واژگاناهمیت و تأثیرگذار می

 .شودیاشاره م، اندهمفهوم گناه به کار گرفته شد

 ثما -0-3-0

های مختلف قرآن کریم به مرتبه در آیات و سوره 34با مشتقات خود در حدود « اثم» اژةو

« الاثم: الذنب الذی یستحق  العقوبة»گفته شده است: « اثم»کار رفته است. در تعریف لغوی 

ترجمه ، ( اثم را به عمل غیرمجاز و گاهی نیز به جزای عمل نهی شده1ص ، 7ج ، هواری)

سوره فرقان  18( در تفسیر آیة 17-14ص ، 7ج ، ق 7077، الاصفهانی راغب. )اندنموده

( لذا در 710ص ، 3ج ، زمخشریآثام به معنی جزاء الاثم و منظور مجازات گناه است. )

رسد قرآن کریم بیشتر اشاره به آثار گناه که همانا مواجه با تبیین معنای لغوی اثم به نظر می

رود که معنای اصطلاحی نیز اثم برای اعمالی به کار مینموده باشد. در ، عقوبت آن است

 (531ص ، 77ج ، 7317، مکارم شیرازیکند. )انسان را از خیر و ثواب دور می

 ذَنب -0-3-4

باشد و در اصل به معنی ذنب به معنی دنبالة چیزی می، اندکه لغویون آورده طورهمان

به همین دلیل ذنب را « بذنب الشیء. الذنب فی الاصل: الآخذ»گرفتن دنبالة چیزی است. 
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آید و مجازاتی را که به دست میخاطر آنچه از عاقبت و پایان آن بهبه، اندتبعه و پیرو نامیده

( لذا ذنب به ارتکاب و انجام عملی 337ص ، 7ج ، ق 7077، الاصفهانی راغب. )ارددنبال د

شود که آثار سوئی به دنبال دارد. این واژه با قید تأخیر و یا غیرمشروع و غیرقانونی گفته می

اتصال همراه بوده و منظور این است که گناه )ذنب( ممکن است آثار و کیفر آن بلافاصله 

، 3ج ، ق 7071، مصطفویرا فرا گیرد. )که بعد از مدتی گناهکار و یا این گناهبعد از انجام 

همراهی ارتکاب گناه با ، ( به هر حال از معنای لغوی و اصطلاحی هر دو واژه337ص 

شود که یا بلافاصله گریبان گناهکار را خواهد گرفت و یا مجازات و عقوبت فهمیده می

مثل راهزنی  نشئة کوتاه لذت از گناه به سر خواهد برد و مجازات آن درکه گناهکار این

 .بر او هجوم خواهد برد، های خود نشسته باشدکه در کمینگاه به انتظار طعمه

 از منظر فردی و اجتماعی ازمنکرو نهی معروفامربهاثربخشی  -4

و  اتیتوان به آدر تبیین ضرورت حساسیت اجتماعی نسبت به ارتکاب گناه و لغزش می 

 .اشاره کرد، نقل شده است :روایات متعددی که از معصومین

مانند وجوب نماز و روزه و زکات از ، ازمنکر در اسلاممعروف و نهیوجوب امربه

جزء ، ضروریات دین است کسی که از روی توج ه به لوازم آن وجوب آن را انکار کند

روُفِ وَینْهَوَْن وَ ْلتَُکنْ مِْنکُْم اُم ٌَه یدْعونَ اَِلی اْلَخیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْ. »گرددیم محسوبکف ار 

، ( لازم است در میان شما مسلمانان740عمران / )آل« عَِن الْمُنْکَِر وَاُولئِکَ هُُم الْمُفِْلُحون.

جماعتی به دعوت مردم به کارهای نیک و امر کردن مردم به معروف و نهی آنان از منکر 

هٍ ُاخْرِجَْت لِلن اِس َتأْمُرُونَ ُکنُْتمْ َخیرَ اُم َ »قیام کنند و تنها راه فلاح و سعادت این است. 

( شما مسلمانان به جهت 774)آل عمران/ « بِالْمَعْرُفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الُْمنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ 

بهترین ، و ایمان به خداوند دارید دیکنیازمنکر قیام ممعروف و نهیاینکه به وظیفه امربه

 .دیباشیجهان م یهاام ت

دارند و جزو گام در راه خیر برمی، مؤمنین را به اینکه با انجام امر و نهی، دخداون

یؤْمِنُونَ بِالل َهِ وَالْیوْمِ الآخِرِ »فرماید: کرده می وصف، گیرندصالحان و رستگاران قرار می

)آل « أُولئِک مِنَ الص َاِلحِینَوَ َخیرَاتِوَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ وَیسَارِعُونَ فِی الْ 
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کنند و در ازمنکر می( کسانی که ایمان به خدا آورده و امربه معروف و نهی770عمران/ 

باشند. خیرات به مطلق اعمال از صالحین و نیکوکاران می، گیرندکارهای خیر سبقت می

در نظر  ییوالا گاهیارزش و جا فیتکل نیا یدر سنت هم برا. شودنیک و صالح گفته می

است. در دانسته شده ینیدیبا ب یمساو فیتکل یکه عدم اجرا یاگونهشده است. بهگرفته

، ندارد ینیرا که د یفرمود: پروردگار بزرگ مؤمن ناتوان 1 امبریپ کهاست آمده یثیحد

 ی: کسدهدیچگونه مؤمن است پاسخ م نیا پرسندیاز او م کهی. هنگامدارندیدوست نم

 (353ص ، 77ج ، 7310، ی. )نجفکندینم ازمنکریهکه ن

 بر آمربه معروف و ناهی منکر ازمنکرو نهی معروفامربه اثربخشی -4-0

ازمنکر وقتی از منظر تأثیرات آن بر آمران و ناهیان مورد بررسی معروف و نهیامربه مسئلة

سازوکاری که در وضع و طراحی چنین ، به ظرافت و دقت نظر شارع مقدس، گیردقرار می

 .شودگر میبه خوبی جلوه، حساسیت آحاد جامعه را نسبت به گناه و لغزش در خود دارد

ازمنکر به این معناست که افراد از ارتکاب گناه توسط معروف و نهیامربه مسئلة

)ع( العابدینالعمل نشان دهند. امام زینسایرین غمگین و ناراحت شده و به آن عکس

، و الابتهاج بالذنب فان  الابتهاج به اعظم من رکوبه )بحارالانوارفرماید: ایاک می

 .(. از شاد شدن به گناه بپرهیز که شاد شدن به گناه از ارتکاب آن بدتر است18/751/74

چنانچه افراد نسبت به ارتکاب گناه در جامعه از سوی دیگران ، ترتیب بدین

دارد که به مرور از انجام این اعمال این احتمال بسیار وجود ، العملی نشان ندهندعکس

معروف راضی و خشنود شوند و خود نیز در مسیر ارتکاب آن قرار گیرند. لذا فریضة امربه

داند بلکه فرد را ملزم به بروز ازمنکر نه تنها سکوت را در برابر انجام گناه جایز نمیو نهی

 .نمایدالعمل میعکس

( 37نامة ، البلاغهبالمعروف تکن اهله. )نهجفرماید: و أمر می)ع( علی حضرت

 .معروف کن تا اهل معروف باشیامربه
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 بر مخاطب ازمنکرمعروف و نهیامربه اثربخشی -4-4

فرد مؤمنی است که به دلایل مختلف مرتکب گناه ، ازمنکرمعروف و نهیامربه مخاطب

، و قبح عملگردیده است و از قبح عمل خویش آگاه نیست یا به رغم آگاهی از حرمت 

باب توبه و بازگشت به روی همگان باز  کنینسبت به ارتکاب آن اقدام نموده است. ول

عزم به ترک آن و جبران ، توانند با پشیمانی حقیقی از گناه خوداست و بندگان خدا می

اثرات آن نسبت به بازگشت به فطرت الهی و پاک خویش همت گمارند. لیکن آنچه 

، ها را برای فرد گناهکار تسهیل نمایدبازگشت به سوی خوبی تواند تحقق توبه ومی

تلنگری است که ناصحی امین از بین برادران مؤمن بر او وارد آورد و او را از غفلت 

تواند منجر به گناهان گناه هر میزان هم که کوچک و جزئی باشد می لذا .خویش بیدار کند

دارد. ازمنکر فرد را از آن بازمیف و نهیمعروتر و اصرار بر گناه گردد که امربهبزرگ

اگر یک انسان گمراه و به خطا رفته »فرماید: همتا در قرآن کریم میگونه که خالق بیهمان

گویا به همة مردم حیات )روحی ، ( هدایت و اصلاح نماییدماییرا )به سبب نصیحت و راهن

 (37ه / )مائد« اید.ها را زنده نمودهاید و آنو معنوی( بخشیده

 بر فضای عمومی اجتماعی ازمنکرمعروف و نهیامربه اثربخشی  -4-3

ازمنکر اشعار معروف و نهیهای فردی فوق که بر اهمیت و وجوب امربهبر ضرورت علاوه

 .ازمنکر ضروری استمعروف و نهیاز منظر اجتماعی نیز امربه، دارد

ازمنکر از منظر نهیمعروف و در خصوص ضرورت امربه)ع( محم د باقر  امام

، و منهاج الصلحاء اءیفرماید: ان  الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانباجتماعی می

فریضةً عظیمٌة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحمل  المکاسب و ترد  المظالم و تعمر 

معروف و امربه (51 ص، 5ج ، ق 7047، کلینیالارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر )

فریضة بزرگی است که دیگر فرائض به ، ازمنکر راه پیامبران است و شیوة نیکوکاراننهی

شود و حقوق و گردد و درآمدها حلال میها امن میشود و راه و روشواسطة آن برپا می

 شود و از دشمنان انتقامو زمین آبادان می رددگاموال به زور گرفته شده به صاحبانش برمی

 .پذیردشود و کارها سامان میگرفته می
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ازمنکر را تبیین معروف و نهیضرورت امربه، ظریف دیگری که در بُعد اجتماعی نکتة

ازمنکر بر همة جامعه معروف و نهیبلاهایی است که به سبب ترک فریضة امربه، نمایدمی

ها را بدین شرح عنوان آنگردد. روایات نیز به تبیین این بلایا پرداخته و برخی از نازل می

 :نمایدمی

ای که : مسلط شدن بدان بر خوبان ازجمله بلایایی است که در جامعهالف

 .بروز خواهد یافت، ازمنکر را ترک نمایندمعروف و نهیامربه

فرماید: اذا لم یأمروا بالمعروفٍ و لم ینهوا عن منکٍر در این خصوص می 1اکرم  رسول

فیدعوا عند ذلک خیارهم فلا ، سل ط الله علیهم شرارهم، من اهل بیتیو لم یت بعوا الاخیار 

ازمنکر معروف و نهیامربه، (. هرگاه مردم385/013 ص، ق 7070، طوسییستجاب لهم )

ها مسلط گرداند و خداوند بدانِ ایشان را بر آن، خاندان من پیروی ننمایند نِنکنند و از نیکا

 .و دعایشان مستجاب نشود در این هنگام نیکانشان دعا کنند

ازمنکر معروف و نهی: جاری شدن کیفرها بر همة جامعه نیز از ثمرات ترک امربهب

 .باشدمی

فرماید: لتأمرن  بالمعروف و لتنهن  عن در این خصوص نیز می )ص(پیامبر اکرم  

 معروف و( یا امربه041ص ، 77ج ، 7041، العاملی حرالمنکر أو لیعمنکم عذاب الله )

 .گیردکنید یا عذاب خدا همة شما را فرا میازمنکر مینهی

ازمنکر در معروف و نهیترین فلسفة وجوب و ضرورت امربهرسد اصلینظر می به

تفاوتی نسبت به بروز معروف و ترویج بیهمین نکته باشد که در صورت ترک امربه

ماند و دامن ار باقی نمیآلودگی گناه در دامن فرد گناهک، ها در جامعهگناهان و لغزش

 .دیگران را نیز آلوده خواهد کرد

الناس ان الله عز وجل  لا  هاینیز در این خصوص فرمایش ظریفی دارد: ا)ع( امام علی 

تعلم العامة فاذا عملت الخاصة بالمنکر  رانییعذ ب العام ة بذنب الخاصة بالمنکر سر اً من غ

ص ، 744ج ، مجلسی) جهاراً فلم یغیر ذلک العام ة استوب الفریقان العقوبة من الله عز وجل 

اگر ، کندای خاص عذاب نمیای مردم همانا خداوند متعال عموم مردم را به گناه عده (18
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ای خاص آشکارا اما اگر عده آن عده در نهان زشتکاری کنند و عموم از آن آگاه نباشند؛

در این صورت هر دو دسته سزاوار کیفر خداوند ، گناه کنند و عموم مردم اعتراض ننمایند

 .متعال هستند

 ازمنکرمعروف و نهیهای امربهاولویت  -3

ای برخوردار است ها از اهمیت ویژهمسئلة اولویت، ازمنکرمعروف و نهیخصوص امربه در

چه ، شود که چه کسانی برای ادای این فریضه اولویت دارندمی و از این وجوه بررسی

ازمنکر شوند و چه موضوعاتی در اولیت معروف و نهیکسانی در اولویت هستند که امربه

 .گرددهستند. هر یک از این موارد به تفکیک و به اختصار تبیین می هیال ضةیبرای این فر

 از منکر های آمران به معروف و ناهیاناولویت -3-0

اول اولویت در آمران به معروف و ناهیان از منکر است که چه کسانی برای احیای این  نکتة

هاست؟ در پاسخ به فریضة الهی در اولویت قرار دارند و چه تکلیف دیگری بر دوش آن

باید تمام مردم قیام ، هاستاین سؤال باید گفت اگر مراد ما از معروف احیای تمام خوبی

 همچنین. است کافی گروهی اقدام است …حج و، روزه، ا اگر مراد احیای نمازام، کنند

 خیزند پا به مردم تمام باید، است جامعه تمام از مفاسد تمام شدن برچیده منکر از مراد اگر

. کندمی کفایت خاص گروهی نقش ایفای، باشد خاص مفاسدی با مقابله منظور اگر و

رسد قرآن کریم ها باشد به نظر میاگر سخن از اولویت وجودنی( باا71ص ، 7318، قرائتی)

کند که برای رستگاری جامعه ضروری است که گروهی از مردم اقامة این نیز اشاره می

فرماید: وَلْتَکنْ ِمنْکمْ أُم ٌَة یدْعُوَن فریضه را در دستور کار خود قرار دهند. قرآن کریم می

( 740عمران / الْمَعْرُوفِ وَینْهَوَْن َعنِ الْمُْنکرِ وَأُولَئِک ُهمُ الُْمفْلِحُوَن )آلبِ نَإِلَی الَْخیرِ وَیأْمُرُو

باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و به خوبی فرمان دهند و از بدی 

 .اندبازدارند. اینان رستگاران

جامعة اسلامی علما و در ، ازمنکرمعروف و نهیترین افراد برای امربهشایستهلذا  

نماید و ازمنکر میمعروف و نهیدانشمندان باشند. قرآن کریم اشاره به نقش اینان در امربه
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وَأَکِلهِمُ السُ حَْت لَِبْئسَ مَا کانُوا  لْإِْثمَفرماید: لَوْلَا ینْهَاهُُم الرَ بَ انِیوَن وَالْأَْحبَارُ عَْن قَوِْلهُِم امی

آنان را از گفتار بد و ، از چه روی خداپرستان و دانشمندان (13یصْنَعُوَن )مائده /

 !کردنددارند؟ چه بد میحرامخوارگی بازنمی

نیز در خصوص نقش ویژة علما و دانشمندان در این فریضة الهی  )ع(علی  امام

فرماید: ان ما هلک من کان قبلکم بحیث ما عملوا من المعاصی و لم ینههم الر بانیون و می

، الأهوازی کوفیعن ذلک؛ فان هم لم ا تمادوا فی المعاصی نزلت بهم العقوبات ) الاحبار

کردند و علما و دانشمندانشان از آن رو هلاک گشتند که گناه می ما( پیشینیان ش745/788

 .کیفرها بر آنان فرود آمد، کردند. پس وقتی در گناهان فرو رفتندها را منع نمیآن

در اولویت قرار دارند که از یک سو در  جهتنین ازاو دانشمندان و مؤمنا علما

تر عمل کنند و از سوی دیگر شدهتر و حسابتوانند دقیقتشخیص معروف و منکر می

تر هستند و بردباری بیشتری در ازمنکر مسلطمعروف و نهیهای مؤثر در امربهنسبت به شیوه

 .این فریضه خواهند داشت یهاها و مرارتتحمل سختی

 ازمنکرمعروف و نهیهای مخاطبان امربهاولویت -3-4

ازمنکر نمود و به معروف و نهیدوم این است که در خصوص چه کسانی باید امربه نکتة

ازمنکر قرار معروف و نهیچه کسانی در اولویت هستند که مخاطب امربه، تعبیر دیگر

از اولویت در ، هستندها و خطایا گیرند؟ بدون شک کسانی که بیشتر در معرض لغزش

ازمنکر برخوردارند؛ لیکن قرآن کریم در روایات دو اولویت دیگر را معروف و نهیامربه

 .اندازمنکر مشخص کردهمعروف و نهیبرای امربه

ازمنکر خانواده است. قرآن کریم در این خصوص معروف و نهیاول در امربه اولویت

وا قُوا أَْنفُسَکْم وَأَهْلِیکْم نَارًا وَقُودُهَا الن َاسُ وَاْلحِجَارَةُ عََلیهَا یا أَیهَا ال َذِینَ آمَنُ»فرماید: می

( ای کسانی که 1)تحریم /  «وَیفْعَلُوَن مَا یؤْمَرُونَ أَمَرَهُمْ مَلَائِکةٌ غِلَاٌظ شِدَاٌد لَا یعْصُوَن الل ََه مَا 

، ها هستنداش مردم و سنگهاید! خود و خانوادة خود را از آتشی که آتش گیرایمان آورده

چه به اند که خدا را در آننگه دارید. فرشتگانی خشن و سختگیر بر آن آتش گماشته شده

 .و همان کنند که دستور دارند نندکآنان دستور دهد نافرمانی نمی
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ازمنکر نمایند. معروف و نهیاولویت دارد که خانوادة خود را امربه، برای هر فردی لذا

ظرافت ، ازمنکرمعروف و نهیگذاری شریعت مقدسه در خصوص امربهر اولویتبا دقت د

که چنین گردد؛ چه اینروشن می یخوبو جامعیت نظام پیشگیری دینی از گناه و معصیت به

ها ها و لغزشرا در خصوص صیانت از اعضای خود در برابر آسیب ادهاولویتی نقش خانو

 .سازدروشن می

زمامدارانی هستند که ظلم و ستم ، شودسان روایات برگرفته میدوم که از ل اولویت

 .پیشه کنند و مردم در تنگنای ظلم و بیداد آنان قرار داشته باشند

من مشی الی سلطانٍ جائر فامره »فرماید: در این خصوص می )ع(امام محم د باقر  

، حلی. )«مثل اعمالهم بتقوی الله و وعظه و خو فه کان له أجر الثقلین من الجن  و الانس و

( هرکه نزد پیشوایی ستمگر برود و او را به تقوای خدا فرمان دهد و 18ص ، 7 ج، 7048

برایش همانند اجر جن و انس و ، و خشم خدا( بترساندش عذاباش کند و )از موعظه

 .ها باشدهمانند اعمال آن

بر سرنوشت عمومی  تأثیر اعمال زمامداران، رسد دلیل تعیین چنین اولویتنظر می به

همة آحاد جامعه آسیب ، هاجامعه باشد که در صورت عملکرد نامطلوب و ستمگرانة آن

 .ازمنکر قرار دارندمعروف و نهیلذا در اولویت امربه، بینندمی

 ازمنکرمعروف و نهیهای موضوعی امربهاولویت -3-3

ازمنکر معروف و نهیسوم در خصوص این موضوع است که در چه مواردی امربه نکتة

آید این برمی :چه از مفهوم روایات منقوله از معصومیناولویت دارد. در این مسئله نیز آن

است که اولویت در خصوص گناهانی است که به صورت آشکارا و در ملأ عام انجام شده 

رسول خدا )ص( فرمود اگر آدمی »پدر بزرگوارش فرمود:  به نقل از)ع( صادق مباشند. اما

زند ولی اگر آشکارا انجامش دهد و جز به گنهکار زیان نمی، گناه را پنهانی انجام دهد

 (31ص ، 18ج ، ق 7077، مجلسی« )رسد.زیانش به همگان می، کسی به او اعتراض نکند

، کر و توجه به اولویت فوقازمنمعروف و نهیراستی در صورت احیای فریضة امربه به

محیط عمومی جامعة اسلامی از گناه و فحشایی که به صورت علنی انجام شد و عاری و 
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زای سایرین حساسیت دارند و که افراد نسبت به رفتارهای آسیبپاک است و در عین این

پرهیزند و تجسس در اعمال و رفتار پنهانی دیگران می زا، دهندعکس العمل نشان می

 .نمایندها را حفظ میحریم

 های آمران به معروف و ناهیان از منکرویژگی -2

ازمنکر از حساب نماز و روزه و حج معروف و نهیپیداست که حساب امربه ناگفته

ها مخالفتی ندارد؛ اما زنند و لذا کسی با آنها ضرری به منافع دیگران نمیجداست؛ زیرا آن

های مردم است و قهراً گروهی با آن مقاومت ازمنکر مخالفت با انحرافات و هوسنهی

معروف و وف و منکر کار هر کس نیست؛ اما امربهمعر شناختکنند. بگذریم که می

، از خلق و خوی عالی، ازمنکر زمانی مؤثر است که آمران به معروف و ناهیان از منکرنهی

ترین ( اصلی71ص  .7318، قرائتیهای لازم برخوردار باشند. )اطلاعات کافی و آموزش

ز آن برخوردار باشند تا عمل ناهیان از منکر بایستی ا وهایی که آمران به معروف ویژگی

 :باشدها مقرون به تأثیرگذاری شود بدین شرح میآن

 بصیرت و آگاهی -2-0

نخستین لازمة این افراد است؛ چراکه باید از یک سو معروف و منکر را به خوبی  که

ازمنکر به خوبی مسلط باشند. معروف و نهیهای امربهبشناسند و از سوی دیگر نیز به شیوه

 لَیفرماید: قُلْ هَذِِه سَِبیلِی أَدْعُو إِلَی اللَ هِ عَکریم نیز اشاره به این ویژگی دارد که می قرآن

من و  قهی( بگو: طر748بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَ َبعَِنی وَسُْبحَانَ اللَ هِ وَمَا أَنَا مَِن الْمُشْرِکینَ )یوسف / 

و خدا را از شرک و  میدعوت کن رتیو بص یینایاست که خلق را به خدا با ب نیهم روانمیپ

 .اورمیشرک ن کتای یمنزه دانم و هرگز به خدا کیشر

 سعة صدر و روحیة قوی و بردباری -2-4

کند در برابر تمایلات مردم ایستاده است و قهراً از ازمنکر میمعروف و نهیکه امربه کسی

اگر سعة صدر نداشته باشد با  ناحیة برخی از مردم مورد نامهربانی قرار خواهد گرفت. او
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 .7318، قرائتییکی دو برخورد تند از طرف مردم از انجام وظیفه دست برخواهد داشت. )

 (701ص 

کریم در خصوص بندگانی که سعة صدر دارند و مورد خطاب جاهلان قرار  قرآن

فرماید: وَعِبَادُ الر َْحمَنِ ال َذِینَ یمْشُونَ عََلی الْأَْرضِ َهوْنًا وَإِذَا خَاَطبَُهمُ اْلجَاهُِلونَ می، گیرندمی

مورد خطاب قرار  راها ان کسانی هستند که وقتی جاهلان آنآن …( 13قَالُوا سَلَامً )فرقان / 

 .کنندبا سلام و مسالمت برخورد می، دهندمی

 خوییمحسن خلق و نر -2-3

امر و نهی او مثل داروی طبیبی ، خویی برخوردار باشداگر از حسن خلق و نرم معروفامربه

گرچه تلخ است اما بیمار با طیب خاطر و به قصد شفا و بهبودی آن را ، دلسوز و مهربان

خویی ویژگی ممتازی است که اگر پیامبر خدا از آن در کند. حسن خلق و نرمتناول می

 .یافتدر تبلیغ شریعت مقدسه توفیق نمی، نبودوردار حد کمال برخ

 ازگناه یریشگیدر پ ینقش حکومت اسلام -5

تواند در هدایت محیط عمومی اجتماع به سمت خیر و نقشی که حکومت می تردیدبی

تر و تأثیرگذارتر از سایر عناصر مؤثر در صلاح و پاکی و درستکاری بردارد به مراتب مهم

انداز جامعه را مطابق با مبانی نظری و اندیشة چشم، که حکومتاین موضوع است؛ چه این

انداز بسیج وجود در اجتماع را برای تحقق این چشمم هاییتخویش ترسیم نموده و ظرف

رود با عنایت به خاستگاه خویش که اندیشة نماید. به ویژه از حکومت دینی انتظار میمی

مسیر جامعه را به سوی جامعة آرمانی ترسیم شده در نگاه دینی هموار سازد ، توحیدی است

 .دو در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار ننمای

با توجه به ، سازی جامعه از گناهبه وظایف حکومت اسلامی در جهت عاری تنپرداخ

طلبد لیکن به جهت تکمیل نظام فکری به مجالی موس ع می، ابعاد گستردة شئونات حکومتی

 .ای به این مقوله خواهد گردیداختصار در دو محور اشاره
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 ز گناهنقش الگویی حاکمان و دولتمردان در پرهیزکاری و دوری ا -5-0

و دولتمردان در این بین نقشی بسیار تأثیرگذار دارند و مشی فردی آنان حتی بیش  حاکمان

تواند افراد جامعه را در مسیر خیر و صلاح یا بدی و ناراستی ها میاز سایر الگوها و اسوه

 .هدایت نماید

یقتدی به و فرماید: الا و ان  لکل مأمومٍ اماماً در این خصوص می )ع(علی  امیرمؤمنان

( بدانید که هر پیروی را پیشوایی است که به او 05نامة ، البلاغهیستضیء بنور علمه )نهج

چه دربارة حاکمان و دولتمردان گیرد؛ بنابراین آنکند و از نور دانش او پرتو میاقتدا می

تار آید این است که به تزکیة نفس خویش بپردازند و با اخلاق و رفبه شمار می مشرط لاز

 .نیکو حجت را بر امت خویش تمام کنند

این اولویت را در موارد متعددی در خصوص زمامداران مورد توجه  )ع(علی  امام

فرماید: حقٌ علی المَلک اَن یسوس نفسه قبل ُجنده. قرار داده است و از آن جمله می

یت خودش ( بر پادشاه است که پیش از سپاهیانش به سیاست و ترب0104ص  .7314، آمدی)

 .بپردازد

حضرت سیره و مشی زندگی حاکمان را در مشی عامة مردم و در جایی دیگر آن 

فرماید: علی ائمة الحق أن یتأس وا باضعف رعیتهم حالًا فی الاکل و بسیار تأثیرگذار دانسته می

ها هو لیزاهم الفقیر فیرضی من الله تعالی ب، اللباس ودا یتمیزون علیهم بشیٍء لا یقدرون علیه

(. پیشوایان حق باید در 01ص ، 7ج  .7381، پایندهالغنی فیزداد شکراً و تواضعاً ) همفیه و یرا

ها ترین فرد رعیت خود تأسی جویند و با چیزی که آنخوراک و پوشاک به تهیدست

نسبت به ، اش را ندارند خود را متمایز نسازند؛ تا چون تهیدست آنان را ببینندقدرت تهیه

اش ود از خدا خشنود باشد و چون توانگر آنان را ببیند بر فروتنی و شکرگزاریوضعیت خ

 .بیفزاید

شود که چگونه مردم از حاکمان آشکار می، بیان گهربار فوق از مولای متقیان در

پذیرند و مشی آنان چه تأثیری در روند رشد و تعالی اجتماع خواهد گذاشت و تأثیر می
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آزموده شده و ، روایات بر انتخاب زمامداران و کارگزاران صالحاینجاست که بسیاری از 

 .با تقوا حکایت دارد

 از گناه یریاجرای قوانین و حدود الهی توسط حکومت و نقش آن درپشگ -5-4

 دیبا، خصوص نقش و جایگاه قوانین و حدود الهی در بازدارندگی از گناه و معصیت در

همتا با عنایت به اقتضائات جامعة ه از سوی خالق بیشداشاره کرد که موازین و حدود تعیین

ای عاری از تواند نویدگر جامعهبشری وضع گردیده و اجرای کامل و بدون نقص آن می

 .هرگونه گناه و پلیدی باشد

ضروری است نقش حکومت ، واکاوی نقش حکومت اسلامی در این خصوص برای

که وظایف سی نماییم؛ از جمله اینرا در ایجاد سازوکارهای مختلف زندگی دینی برر

تشکیل خانواده و تحکیم ، سازی برای تعلیم و تربیت مناسباصلی حکومت اسلامی را زمینه

ها و برقراری نظم و امنیت تشکیل مجازات جرایامکان اشتغال به کار مناسب و ا، بنیان آن

 .دهدمی

لیکن ، گنجدله نمیبه چنین گسترة موسعی از موضوعات در مجال این مقا پرداختن

توان به اختصار مورد اشاره قرار داد وظیفه و تکلیفی است که شارع مقدس در چه میآن

 .برای حاکمان و زمامداران تعیین نموده است :لسان قرآن کریم و در بیان معصومین

عمل به آن ، و عصارة تکلیفی که برای حکومت دینی مشخص شده است چکیده

چیزی است که خداوند مقرر نموده است. خداوند متعال این مهم را برای حاکمان مقرر 

داشته و در سورة مبارکة مائده کسانی را که از این تکلیف الهی سر باز زنند مورد عتاب 

وَمَْن لَمْ یحْکمْ بِمَا  أَهُْل الْإِنِْجیلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَ هُ فِیهِ حْکمْ وَلْی»خواند: دهد و فاسق میقرار می

 نکند حکم الهی آیات مطابق که هر و …( 01)مائده /  «أَنْزَلَ اللَ هُ فَأُولَئِک هُمُ اْلفَاِسقُونَ

های در توصیه مچنیننیز در سیره و ه :معصومین. اندرفته بیرون خدا اطاعت از قطعاً ها آن

 .اندخود به زمامداران بارها عمل به احکام و قوانین الهی را مورد تأکید قرار داده

فرماید: ثلاثة تجب علی السلطان للخاصة و العامة: مکافاة المحسن می )ع(صادق  امام

بالاحسان لیزدادوا رغبة فیه و تغم د ذنوب المسیء لیتوب و یرجع عن غیه )عتبه( و تالفهم 
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( سه چیز است که بر زمامدار واجب 371ص . ق 7040، حر انیجمیعاً بالاحسان و الانصاف )

رعایت کند: پاداش نیکوکار را به نیکی دادن تا رغبت مردم به  واماست دربارة خواص و ع

پوشاندن گناهان بدکار تا توبه کند و از گمراهی و انحراف خود ، کارهای نیک افزون شود

 .ها از طریق احسان و رعایت انصاف و دادلفت میان همة آنبرگردد و ایجاد ا

معروف و ناهی از منکر ترین و تأثیرگذارترین امربهگفت حکومت اسلامی مهم توانمی

به ، ها از سوی عاملان او )حکومت(ها و تعیین سازوکارها و رویهگذاریاست که سیاست

به جهت فراگیری و گستردگی در شود که ازمنکر محسوب میمعروف و نهینوعی امربه

و پرنفوذتر از موارد دیگر است. این دامنة تأثیر بیانگر  یرگذارترتأث، سراسر مملکت اسلامی

نمایند مطابق با چه حکم میمسئولیت خطیر حکومت اسلامی و زمامداران است که هر آن

 .احکام و موازین الهی باشد

 یریگجهیو نت بحث

برای تقویت حساسیت اجتماعی نسبت به  شدهینیبشیازمنکر سازوکار پو نهی معروفامربه

ساز احیای سایر عنوان یک فریضه و زمینهگناه و لغزش است که در قرآن و روایات به

توان ها میفرایض از آن یاد شده است. با توجه به تقسیمات دینی از اعمال و رفتار انسان

ازمنکر را بازداشتن از مکروهات م واجبات و مستحبات و نهیدعوت به انجا امعروف رامربه

 .و محرمات تعریف نمود

ازمنکر یک فریضه ضروری است و ضرورت آن از منظر آمران و و نهی معروفامربه

باشد. در خصوص ضرورت این از منظر مخاطب و از منظر اجتماع قابل بررسی می، ناهیان

آید این است ید گفت آنچه از سیاق آیات و روایات برمیبا، فریضه از منظر آمران و ناهیان

گناه توسط دیگران غمگین شوند که اگر چنین نشود به  ارتکابکه ضروری است افراد از 

مرور به ارتکاب آن راضی خواهند شد و اگر چنین شود به مرور از ارتکاب آن خوشحال 

گونه است که گناه د شد و اینشوند و اگر چنین شود به مرور خود آن را مرتکب خواهنمی

 .ازمنکر ضروری استمعروف و نهییابد. بدین ترتیب از این منظر امربهاشاعه می
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آنان را از اصرار بر گناه و تکرار آن ، ازمنکرمعروف و نهیمنظر مخاطبان نیز امربه از

ازمنکر معروف و نهیدارد. از منظر اجتماع نیز امربهتر بازمیو ارتکاب گناهان بزرگ

شوند و گناه همگانی خواهد شد. در ضروری است؛ زیرا دیگران هم به گناه آلوده می

تر و خشک با یکدیگر گیرد و به اصطلاحضمن کیفر گناهان نیز همة جامعه را در بر می

 .خواهند سوخت

که علما ازمنکر تعیین شده است از جمله اینمعروف و نهینیز برای امربه هاییاولویت

دانشمندان برای اجرای این فریضه در اولویت هستند؛ چراکه در تشخیص معروف و و 

 .ازمنکر تسلط بهتری دارندمعروف و نهیهای امربهنمایند و به شیوهتر عمل میمنکر دقیق

های ظریفی برای تأثیرگذاری هر چه بهتر این الزامات و بایسته، های دینیآموزه در

، که برای آمران به معروف و ناهیان از منکرازجمله اینبینی شده است. فریضه پیش

خویی توصیه گردیده سعة صدر و بردباری و حسن خلق و نرم، اخلاص و تواضع، بصیرت

انجام این فریضة الهی نیز که شامل جلوگیری عینی از  رایبینی شده بهای پیشاست. شیوه

و تنفر قلبی در صورت عدم  تذکر لسانی در صورت عدم امکان جلوگیری، ارتکاب گناه

های دینی در بیانگر دقت نظر و ضرورت آموزه، شودامکان هر یک از موارد پیشین می

و مؤثرترین  ترینماجرای این فریضه است. حکومت اسلامی نیز که به تعبیری مه

سازی محیط اجتماع و سزایی در بهشود نقش بهمعروف و ناهی از منکر محسوب میامربه

نماید. زمامداران از یک سو الگوهایی تأثیرگذار پرهیزکاری ایفا می یسودن بهسوق دا

 .شوند و از سوی دیگر مجری احکام و قوانین الهی هستندمحسوب می

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID 
Yaser Takfallah 

 http://orcid.org/ 0000-0002-2731-7185 

Fatemeh  Nazari  http://orcid.org/0000-0002-2375-7095 

Saber Talebi 
 https://orcid.org/0000-0003-2041-8319 

http://orcid.org/
http://orcid.org/ 0000-0002-2731-7185
http://orcid.org/0000-0002-2375-7095


 0222بهار و تابستان  | 29شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 926

 منابع
 کریم قرآن
 تبلیغات دفتر، قم/ایران، دررالکلم و غررالحکم( ق 7071)، تمیمی محمد بن عبدالواحد، آمدی

 اسلامی.

 مؤسسه علمی.، بیروت، چاپ پنجم، الأمالی، ق( 7044)، یعل محم دبن، بابویه القمی
 .فراگفت ناشر. چاپ دوم. قم. نهج الفصاحه(. 7381ابوالقاسم. )، پاینده
دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و ق(.  7381)، بن محم دالنعمان، المغربی تمیمی

 .مصر. دار المعارفاصغر چاپ سوم. بن علیآصف، . تحقیق فیضیالأحکام

 .. چاپ اول. قم. مؤسسة آل البیتوسائل الشیعةق(.  7041)، محم دبن الحسن، العاملی حر
، تحقیق غفاری تحف العقول عن آل الرسول.ق(.  7040بن علی. )الحسن، )ابن شعبة( حر انی

 .چاپ دوم. قم. مؤسسة النشر الإسلامی، اکبرعلی
)النوادر(. چاپ اول. قم. تحقیق مؤسسة الإمام  طرفات السرائرمستق(.  7048محم دبن أحمد. )، حلی

 .المهدی
 الکتب نشر: قم، اول جلد، قرآن الفاظ ق( مفردات 7040)، محمد بن حسین، اصفهانی راغب

 .تا. بیروت. دارالمعرفة. بیالکشاف عن حقائق التنزیلجار الله محمودبن عم. ، زمخشری
 .. چاپ دوم. بیروت. دارالمعرفةمجمع البیان فی تفسیر القرآنق(  7048بن الحسن. )فضل، طبرسی
 .. چاپ اول. قم. دار الحدیثمشکاة الأنوار فی غرر الأخبارق(.  7078بن الحسن. )علی، طبرسی

 .. چاپ اول. قم. مؤسسة النشر الإسلامیمکارم الأخلاقق(.  7070بن الحسن. )لفضل، طبرسی
 .. چاپ دوم. تهران. مکتبة نشر الثقافة الإسلامیةالبحرین مجمعق(.  7048فخرالدین. )، طریحی
 دار الثقافة.، قم، چاپ اول، مؤسسة البعثة تحقیق ق(. 7070) الأمالی، الحسن محم دبن، طوسی
 انتشارات: تهران، الارشاد الطریق الی الهادی الاقتصاد (7315)، حسن بن محمد ابوجعفر، طوسی

 ستون چهل جامع کتابخانه
 انتشارات مرکز، قم، دوم چاپ الدمشقیه. المعة شرح فی البهیة الروضة علی. بن نیالدنیز، عاملی

 اسلامی تبلیغات دفتر
هایی از . چاپ نهم. قم. مرکز فرهنگی درسازمنکرمعروف و نهیامربه(. 7318محسن. )، قرائتی

 .قرآن

 .مؤسسه علمی . چاپ پنجم. بیروت.الأمالیق(.  7044بن بابویه. ). محم دبن علیقمی
 .. قم. المطبعة العلمیةلزهدتا. ابن سعید. بیحسین، الأهوازی کوفی



 927 |   همکاران وفلاح تک...؛   ضهینسبت به ارتکاب گناه در فر یاجتماع تیحساس تیتقو

چاپ چهارم.  .اکبرعلی، . تحقیق غفاریالکافی ق(. 7047محم دبن یعقوب. )، الرازی کلینی
 .بیروت. دار صعب و دارالتعارف

. چاپ أخبار الأئمة الأطهاربحار الأنوار الجامعة لدرر ق(.  7077. )یمحم دباقر بن محم دتق، مجلسی

 .اول. بیروت. دار احیاء التراث
 تاجا. بی. بینامه قرآن کریملغتعادل. ، محمود
 .. چاپ اول. قم. دار الحدیثمیزان الحکمة(. 7385محم د. )، شهریری یمحم د

. چاپ اول. تهران. سازمان چاپ و التحقیق فی کلمات القرآن الکریمق(.  7071)، حسن، مصطفوی
 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 . چاپ اول. بیروت. دار صادرلسان العرب ق(. 7074محم دبن مکر م. )، الأنصاری مصری
 .چاپ دوم. بیروت. دار احیاء التراث البلاغه.شرح نهجق(.  7381عبدالحمیدبن محم د. )، معتزلی
 کبیرانتشارات امیر ، 3( ج 7317)، فارسی فرهنگ، محمد، معین

 دارالکتب الإسلامیة، تهران، ونهمچاپ بیست، تفسیر نمونه، (7317)، ناصر، مکارم شیرازی

 .. چاپ دوم. قم. مکتبة آیة الله المرعشیوقعة صف ینق(.  7387نصربن مزاحم. )، مِنقری 
چهاردهم. تهران.  )ع(.نیرالمؤمنیالبلاغه من کلام الإمام امنهج(. 7318محم دبن الحسین. )، موسوی

 .انتشارات علمی و فرهنگی
. چاپ اول. قم. مؤسسة مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(.  7041حسین. )، الطبرسی نوری

 .آل البیت

 الاسلامی دارالکتب: تهران، الاسلام شرائع شرح فی الکلامجواهر ، (7310)، محمد حسن، نجفی
 تا. بیروت. دار و مکتبة الهلال. بیالمعجم الوسیط المدرسی صلاح الد ین.، هواری

 
Reference  
The Holy Quran 
Amadi, Abdulwahid bin Mohammad Tamimi, (2008) Gharral al-Hukm and 

Darr al-Kalam, Iran/Qom, Islamic Propaganda Office. [in Arabic] 
Ameli, Zainuddin bin Ali.(n.d). Al-Rawda al-Bahiya in Sharh al-Ma'at al-

Mashkiyyah. Second edition, Qom, Islamic Propaganda Office 
Publishing Center. [in Persian] 

Babouyeh al-Qami, Muhammad ibn Ali, (1979), Al-Amali, fifth edition, 
Beirut, Scientific Institute. [in Arabic] 

Havari, Salah al-Din.(n.d). al-Mu'jam Al-Usait al-Madrasi. Beirut. Dar and 
al-Hilal school. [in Arabic] 

Har al-Amili, Muhammad ibn al-Hassan, (1988). Shiite means. First Edition. 
Qom. Al Al Bayt Foundation. [in Persian] 



 0222بهار و تابستان  | 29شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 922

Harrani (Ibn Sha'bah), Al-Hasan bin Ali. (1983). Tahf al-Aqool from the 
Messenger of Allah. Research by Ghaffari, Ali Akbar, second edition. 
Qom. Al-Nashar al-Islami Foundation. [in Arabic] 

Hali, Mohammad bin Ahmad. (1987). Mustafat Al-Raer (Al-Nawader). First 
Edition. Qom. Research by Imam Al-Mahdi Foundation. [in Arabic] 

Kofi Al-Ahwazi, Hossein bin Saeed.(n.d). Al-Zahd. Qom. Al-Mattabah Al-
Alamiya. [in Persian] 

Kilini al-Razi, Mohammad bin Yaqoub. (1980). Al-Kafi Research by 
Ghaffari, Ali Akbar. fourth edition. Beirut. Dar Saab and Dar al-
Taraif. [in Arabic] 

Majlisi, Mohammad Baqer bin Mohammad Taqi. (1991). Bihar al-Anwar al-
Jamaa Lederer Akhbar al-Imam al-Athar. First Edition. Beirut. 
Revival of heritage. [in Arabic] 

Mahmoud, Adel.(n.d). Dictionary of the Holy Quran. no place. 
Mohammadi Rayshahri, Mohammad. (2006). The amount of wisdom. First 

Edition. Qom. Dar Hadith. [in Persian] 
Mustafavi, Hassan, (1995). Researching the words of the Holy Qur'an. First 

Edition. Tehran. Printing and Publishing Organization of the Ministry 
of Culture and Islamic Guidance. 

Masri al-Ansari, Muhammad ibn Mukarram. (1989). Arabic language. First 
Edition. Beirut. Issued. [in Arabic] 

Mu'tazili, Abdul Hamid bin Muhammad. (2008). Description of Nahj al-
Balagha. second edition. Beirut. Revival of heritage. 

Moin, Mohammad, Farhang Farsi, (2011) Volume 3, Amir Kabir 
Publications. [in Persian] 

Makarem Shirazi, Nasser, (1993), Sample Commentary, 29th edition, 
Tehran, Darul-e-Kitab al-Islamiyya. [in Persian] 

 Manqari, Nasr bin Mozam. (2003). The scene of Safin. second edition. Qom. 
School of Ayatollah al-Marashi. [in Persian] 

Mousavi, Muhammad ibn al-Hussein. (1999). Nahj al-Balagha, the words of 
Imam Amir al-Mu'minin (a.s.). the fourteenth Tehran. Scientific and 
cultural publications. [in Persian] 

Nouri al-Tabarsi, Hossein. (1986). Mustadrak al-Wasail and Mustabt al-
Masal. First Edition. Qom. Al Al Bayt Foundation. [in Persian] 

Najafi, Mohammad Hassan, (1995), Javaher al-Kalam fi Sharh Shar'e al-
Islam, Tehran: Dar al-Kitab al-Islami. [in Persian] 

Payandeh, Abulqasem. (2007). Nahj al-Fasaha. second edition. Qom. The 
publisher said. [in Arabic] 

Qaraeti, Mohsen. (1999). Enjoining what is known and forbidding what is 
denied. Ninth edition. Qom. Cultural center of lessons from the Quran. 
[in Persian] 

Qami Muhammad bin Ali bin Babuyeh. (1979). Amali. Fifth Edition. Beirut. 
Scientific institute. [in Arabic] 



 922 |   همکاران وفلاح تک...؛   ضهینسبت به ارتکاب گناه در فر یاجتماع تیحساس تیتقو

Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad, (1983). The vocabulary of the 
Qur'an, volume 1, Qom: Al-Kitab publication. [in Arabic] 

Tabarsi, Fazl bin al-Hassan. (1987) Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. 
second edition. Beirut. Dar Al Marefa. [in Arabic] 

Tabarsi, Ali ibn al-Hassan. (1997). The difficulty of Anwar in the news. First 
Edition. Qom. Dar Hadith 

Tabarsi, Lafazl bin Al-Hassan. (1993). Makaram al-Akhlaq. First Edition. 
Qom. Al-Nashar al-Islami Foundation. 

Tarihi, Fakhreddin. (1987). Bahrain Assembly. second edition. Tehran. 
Islamic Culture Publishing House. 

Tusi, Muhammad ibn al-Hassan, Amali (1993). Research of Al-Baath 
Institute, first edition, Qom, Dar al-Tafaqah. [in Persian] 

Tousi, Abu Jaafar Mohammad bin Hassan, (1996). El-Economics of Al-Hadi 
to Al-Tariq Al-Arshad, Tehran: Forty Seton Jame Library 
Publications. [in Persian] 

Tamimi al-Maghrabi, Al-Nu'man ibn Muhammad, (2010). The pillars of 
Islam and mention of the halal and haram, al-Qadaya and al-Ahkam. 
Faizi's research, Asif bin Ali Asghar, third edition. Egypt. 
Encyclopedia [in Arabic] 

Zamakhshari, Jarullah Mahmud bin Am.(n.d). Al-Kashaf on the facts of the 
descent. Beirut. Dar Al Marefa. 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نسبت به  یاجتماع تیحساس تیتقو(. 7044. )صابر ی،طالب.، فاطمه ی،نظر.، اسری ،فلاحتک مقاله:استناد به این 

  . 781-711(، 07)77، ریسراج مُن یفصلنامه علم، دو ازمنکریمعروف و نهامربه ضهیارتکاب گناه در فر

DOI: 10.22054/ajsm.2022.64551.1768 

 Seraje Monir is licensed under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License. 



 

  

 


