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 مقدمه

وف مر بهمعراظیفة ویا آست كه انـی، اتـسح ارـمط، رـمنکاز نهی وف و مر بهمعرابحث  درپرسشهایی كه از یکی 

میگیرند یا م نجاامیشوند یا ک علنی تررت كه بهصو ستایـتامنکرت و اـجبص واخصودر تنها ، منکراز نهی و 

ا ـتی كه مخفیانه یا«منکرو میشوند» ک فهایی كه مخفیانه یا علنی ترویعنی «معر؛تـساب ـجم، وااـعر بهطو

ه كه گادارد همیت از آن رو این پرسش اپاسخ به ؟ستاجب وانهی و مر رت، اصو دو هردر میگیرند» م نجاارکاـشآ

م اـنجاا ـی کتر، غیر علنیرت كه بهصوی منکروف و نسبت به معر، منکراز نهیوف و مر بهمعرد اگفته میشو

 د،وـیشـم

حریم در خالت دست كه ادیهیـبو د ـمیباشدم ندگی خصوصی مردر زخالت د ده وحریم خصوصی بوورود در 

فعالی اتنها ، «منکر»و » وف«معرد شوم نکه معلوای آبر»«منکرو » وف«معرم مفهو جایز نیست.ان یگردخصوصی 

 «علفدن بونیا پنهار شکاآ»به دن منکربووف و صوالً معرو امیشوند م نجااعلنی ر وشکارت آنیستند كه بهصو

و  «وفمعر»، فقهاهیم.دمی ارقر، سیربرو  بحثرد مودو واژه را  ینا صطالحیا تعریفر ختصاابه ارد، ندتباطیار

 ند:ا دهچنین تعریف كررا  «منکر»

 لمنکر هو كل فعلو اعلیه او دل  لك ذ فاعله فعر اذائد علی حسنه زاختص بوصف اكل فعل حسن هووف لمعرا»

 ،22، جاـیتـب، یـ(نجف «هـعلیاو دل  ه ـه قبحـاعلفف رـع قبیح

 »علیهاو دل  لك ذفاعله ف عراذا  ئد علی حسنهزاختص بوصف ا»و جنس ، «فعل قبیح»و  «فعل حسن»، ین تعریفدر ا

ام حر برابر درالعم ابالمعنی از جو، «حسن»اد از همچنین مرتعریف هستند. فصلِ، «علیه او دل  فاعله قبحه ف عر«و 

؛ ستا«حاـمب»دن كررجخاای تعریف بردر كر قید د و ذمیشوح مباوه و مکر، مستحب، جبوااملـشرو، نـیازاست. ا

آن، دارای لیلی بر حسن داللت داـی لـفع آن نـحساز فاعل ع طالابر ون فزاست كه امستحب و جب واتنها ا یرز

د، جتهاا با راحسن فعل ن، نسااست كه گاهی آن ابه ره شاا ،یمـتقس ینا فقها ازست. به نظر برخی ی ایدزاصف و

صف دن، دارای وبر جایزبو وهـعال، حـمبا لبتها آورد.ست میدبهآن را تقلید روی  ازاهی ـگو د ـیكنـف مـكش

به ه ومکر، باشدرج تعریف خاح از قتی مباا واللت كند. لذآن د بر لیلیدیا  باشده گااز آن آنیست كه فاعل ی یدزا

ز بینیا، تعریفدر دـقیه از آوردن دـن شـفعل حساز كه ی یگردلی بنا بر تعریف د؛ وهد بواخوج رخایـلاو قـطری

و جب واتنها ، ین تعریفابنا بر. میكندادـپی ستایشو  حمدق ستحقاة آن است كه كننداهر فعلی و آن میشویم 

ای ین تعریف نیست تا برل امشمووه، مکرح و مباو  ستاتایشـسو  حمستحق مدة آن ست كه كنندامستحب 

را نش زرـسق تحقاـسة آن ادـه كننـست كافعلی »متقابالً فعل  شته باشیم.دا» فصل»هـبزی اـا نیـنهدن آرـكرجخا



 ندانستهدا»یحـقب» فـتعریدر ل ـخدام ـهوه را رـی مکـلبته برخاست. ام احردر منحصر ، تعریفنـیو ا «دـته باشـشدا

گاهی و جب واكه گاهی  وفبهمعرمرامانند ؛ گاهی مستحبو ست اجب واگاهی  منکر از نهیرت، صودر آن كه 

از نهی و  وفبهمعر مرا ،لـفع دنوـب« ناـپنه»ا ـی «رشکاآ»، تعریفدو  ینا ازهیچیك در كه د میشو ست.امستحب 

رت صو در نیکوییر ست كاالبته ممکن ارد. اندآن قبح و حسن ی در تأثیر رشکان و آپنهان گناهاو منکر 

و حسن »ما ا ،باشد ییدزاقبح دن، دارای علنیبورت صو در یا فعل قبیحیدد گر ایدیزسن حدارای  دن،وـمخفیب

 فقها بحث پیشینه ارد.نددن آن مخفیبوو یـا علنـبی دـپیون «لـفعدن وـبامرـحو مستحب و جب وا»فعل یا  «قبح

، ندا دهمستقل بحث ننمورت بهصو ن آنوـماپیرده و رـنکح رـمط، دـش كرذمقدمه در كه  را پرسشی، مستقلر هطوب

 كه دمیشو دهستفاامنکر  از نهیوف و مر بهمعرالة اد «اطالقاتو »تاـعموم» هـبن اـشدستنات و ااـهر كلماظواز ما ا

و  علنی تاـمحرمت و اـجبواه ـبود محدب آن را جوو ونند دامی جب، وامطلقر بهطورا  ازی ـنهوف و مر بهمعرا

دو هر در  فقها هد كهدمین نشا  ،رکاـشو آ یـمخف یاـمنکرهو  اـهوفمعرن میا «تفصیلم عد»نمیكنند. ر شکاآ

ز ـمنکر نیز انهی وف و مر بهمعرا یطاشر در آنبر ون فزا د.ـنندایـجب مرا وامنکر از نهی وف و مر بهمعرل، احا

را ی ـنهو ر ـماكه د میشوم معلوا ند. لذآورنمین به میا «منکر بتکاو ار وفمعر کرـت دنبورکاـشآ» از خنیـس

ین ی از اثرا نددارتـالل، دهـن فریضـیب اوـجور ـیاتی هم كه بت و روایان آمیادر لبته ؛ انندداجب میوا اًـمطلق

ر ـمنکاز ی ـنهوف و مر بهمعرابحث در تی راعبا، خالقیاكتب از بعضی در ا تنهد.نمیشوه مشاهد، تفصیلو تفکیك 

محمد م ماا»رات عبا، جملهاز آنیم. دازرـیپـا مـنهآسی ربرو نقل  بهو  دهكرده ستفا، افرصتاز كه رد چشم میخوهـب

ه ندرنگا؛ «قیاحمد نرای مول»و  «داتلسعااجامع »هندرنگا؛ «قیانری مولی مهد»، «ملعلوء احیاا»ه ندرنگا؛ «لیاغز

ست كه ام آنوـسط رـش»د: ـینویسـم «منکراز نهی وف و مر بهمعرایط اشر»ر شما در لیاغزست.ا«دةلسعااج امعر»

و در  بپوشاند اشخانهرا در گناهی هـك رـه، روینازاباشد. ر شکا، آنکه تجسس كندون آبد، «محتسب«ای منکر بر

، بیتا، لیاغز)تجسس نکنید» ده : فرموده و نهی كراز آن ند اوخدوت ـایز نیسـجآن  ازس ـتجسد، دـببناش را هـخان

پاسخ ن بدین مضموو» ؟تـسر ادـچقر ستتار و اظهوار مقدو «حد  كه دهـكرح مطررا پرسش  ینا سپس.(36، ص7ج

از  گاهیآ ایین شخص براخانه  بر ، وروددـنمایر وـمحصآن را هایی اریودبا د و ببنداش را خانه درِ كسی كه داده:

ون رـباشد كه هر كه بیر شکار آقده آننکه گناآمگر ؛ جایز نیستاو ون اذندـب، هددمیم نجااینکه گناهی ا

، می كند رمحل گذاز آن كه هرو خانه برسداز   ونبه بیر كه بلند موسیقیای مثل صدد، شوه گااز آن آست اهـخان

د و وـه شـخانوارد د ـنایتوـم، نیدـشام را رـح یقیـموس ایصد كهسـر كـه، رتین صود. در ابشنوآن را 

سخنانی بگویند د، فریاو بلند ای صداـبو  ردهوـخوب رـمش، هـخانادی در فراگر اهمچنین ، بشکندرا موسیقی تالآ

منکر ازی ـنهای رـد بـنامیتو حسبهر مأمو، بشنوندن خیابادم در مر كه ریبهطو ؛تـسرف ااـت متعـمساد فراكه بین 

یر ز ننوشید ایبررابی ورـة مشـشیش، یـشته باشد كه شخصدایقین ن، نسااگر ا»ید: افزامه میوی در ادا.خالت كندد



ارد حق ندده، مخفی كری را ند چه چیزاندگراما ، ابشکندد و بریزده و آن را كرام قداند امیتوده، لباسش مخفی كر

ص ین خصودر ا «داتلسعاا«جامع در قی نیز ا» محقق نرس كندتجس،(رـخمب رـش)منکرب تکال ارحتماف ابه صر

ب لبااكفتح ، سلتجسز الالیجوـب، فالیجب، سلمحتسب من غیر تجسالمنکر علی ایظهر ان ئط الشرامن و مینویسد:

ب و اـلکتانص ـل، كـلل ذمثااب و لثوائه ما تحت اراطلب و لریح ا وتلصوس االنف الحتباذن و االا ضعو و لمغلقا

ر شکا، آمحتسبای س برتجسونبد ست كه منکرآن امنکر از نهی وف و مر بهمعرب اجوویط اجمله شراز ؛نهـلسا

ارد ذـبگدر ه ـبد را وـخش وـكند یا گز بارا بسته در ینکه امثل ؛ نیستس جایزبلکه تجس؛ جب نیستواگرنه د وشو

از هیچیك آن؛ مانند و هد ن دنشا ده،رـهنش مخفی كایر پیررا زنچه آهد اشخص بخواز ا بو بکشد ی، در پشتازا ـی

قاعدتاً  رشکان و آپنهان گناهاو  منکر از نهیوف و مر بهمعرا سنتب و كتادرلیل صریح دبه ، جایز نیستق فول عماا

 .ستا دهكر نهیان، یگردخصوصی یدگـندر زس ـتجسدم را از رـه مـت كـسااتی ـیت و روااـی، آقیانرد مقصو

منکر  «دنبورشکاآ»، حکومترانأموـط مـر توسـمنکاز نهی ط شر كه دمیشوده ستفارت، اعبادو ین ، از اینابنابر

ن نسارت، این صودر اكه ا چر؛ ندارند، دمیشو منجاا غیرعلنیرت تی كه بهصوانسبت به منکرای ظیفهن وناو آست ا

از آن تفاقی رت ابهصو، باشدده س كرنکه تجسون آبدد و میگیرم نجااكه مخفیانه انیـگناه هـنسبت بای ظیفهو

هم ز باه، شد مطلع هگناهـخص بـین شاگی دلوام از آحرب تکااربا ده و هم كر ستجس گرا حتیارد، ندد میشوهاـگآ

ر مأموهـت كـسا «بـمحتس»ق، خالاعالم  دو ینا سخنع شت كه موضودالبته باید توجه ا ارد.منکر نداز ظیفة نهی و

دی عای منکرهااز نهی وف و بهمعررـمدر ارطی ـین شـا چنـیآ»ه ـینکا از ناـنآ ارـیدی؛ زاـعد رـنه ف، ستاحکومتی 

ی نهوف و بهمعر مرا شاملط، ین شراگر اند.اسخنی نگفته «؟یا نهستامعتبر د، میشوم نجاامعمولی اد فرا یسو از كه

ر بهطون نسااعلما كه ر مشهووف و معر نظریة فخال ست بری انظر، ظاهربـبه حسد، هم بشودی عای منکرهااز 

لبته حق ، امخفیناـه گناهـچه نسبت بر و شکان آنسبت به گناها چه؛ داردمنکر از نهی وف و مر بهمعراظیفه، وكلی

ع طالا آن ام ازسِ حرتجساز متوجه شد یا بعد اقیـتفرت اوـهصـر بـگالی ارد، وندرا مخفی  نگناها به س نسبتتجس

د صدار در گورعالم بزدو ین اقعاً وایا آما ا.دارد منکر ازظیفة نهی ، وفریضهیناتب امرو یط اعایت شرربا د، كرا پید

م نجاو اهی اخیرخوة نگیزابا  حتی، «سحرمت تجس»ن بیام مقادر یا  ندا دهبوجـیرا هـنظریف الـر خـبای هـنظریاع بدا

ل اول حتمااموهم ناـتشرد عباـر چنـه؛ صحیح باشدل دوم حتماابعید نیست ؟ منکرنداز نهی وف و بهمعررـما فریضه

وف و مر بهمعرب اجوویط اشراز  بحث مهنگاهـی بـخالقار ـثاین ـهمدر ی ـقاست كه نرآن اعا ادین ا . شاهدستا

ت. ـساسخن گفته ، محتسبای بری یگرط دشر از سپسده و بر شمررا وفرـمعط شرر چها نهما، منکر ازنهی 

وف علم بهمعردوـجو رتوـص ـ در ءتفتاـسایك  پاسخ ـ درما ده، افریضه بحث نکر ینا د ازفقهی خوراـثن در آاـیشا

ط شراز  ونسته دا جبوا خص عامی نیزشبررا منکر از نهی ه، گناشخص برار صرو ا نهیو  مراشتن ادثرو امنکر و 

ب ـط محتسـه فقـنر دارد، قی كه بیانی شبیه پداحمد نرا مولی سخنع ما موضوا .تـسا هـخن نگفتـسی یگرد



نهی وف و مر بهمعردارد ا هـظیف، ویطارـشدن همبوافر رتصو در ست كهابلکه هر مکلفی ، ستا حکومتیر مأموهـك

 دوـجوقی انر یمهد مولیو لی اغزرات عبادر ست كه ایدـجدی تاـنکوی اـحرت وی، عبا، قعادر ومنکر نماید. از 

 وفمر بهمعردر اكه ری مواجمله از منکر مینویسد:از نهی وف و مر بهمعراگانه رچها یطارـشن اـبیاز س ـپ . اوارددـن

د ـببیند آن را وـمی خآدین نحو كه ابه ؛ باشد ـ هدسیرهم آن  ورصد به علمهـك تـس، آن استزم امنکر الاز  نهیو 

زم الاز آن تجسس ، مظن ه یا لحتمااضـمح هـب مااس نماید. ینکه تفحص یا تجسون ابد، ساندر هم بهآن علم به اـی

یقین اـم، اتـسایتی ـمعصل غوـمش، خانهدر كه شخصی د برن گر كسی گماا د.ـمآر ـد بـفحص نباید صدو در نیست 

شتن دا افرشهمچنین جایز نیست گوو ید آبرآنق ـتحقید دـصدر د ـنباید و وـا شـنجآخل داند انمیتو، باشد شتهاند

رده خوابكنی شرم نکه معلوآ جهت بهن هان دیا بویید، ست یا نهامعصیت ، یدآمیهـیی كادـه صـكد شوم تا معلو

 درینکه ن ایا پرسید، ست یا نهاب اشر، ستاوفرـظدر نچه آیا دارد  ابخانه شردر یا آینکه ایا تحقیق ، ست یا نها

جایز دنوـتجسسنمو تفحص د نکه علم حاصل نشوآست یا نه. خالصه تا ده اكرناـپنهزی، سا لتن، آمادا یرز

م وـیتی معلـصمعآن بر د و نمورا كسی تفحص رـگا نه. بلیدن روا كررا  او تفتیش، فاسقی فقاو رهمسایه و از نیست 

چند نکته قابل ، قیانر ممرحو مكالده از كه تجسس نموده نکرب خوا بتداگو ؛ ستازمالاز آن ی ـنه، در آن دـش

ن بیااز بلکه پس ده، كر نکرذمنکر از نهی وف و مر بهمعرایط اشرر شمارا درین سخن اینکه اول است: نکته اشت دابر

وف مر بهمعراهـتی كروـصدر ست كه تنها دوم آن است. نکته انسته دان فریضه یم انجادر ا «زمال رمواجملهاز »یط اشر

ه ـشته باشد كداگر یقین الی ه، وشد منعورود   از ه داردگناب تکااربه ن گما رشکان و آپنهان گناهاو منکر از نهی و 

ممنوعیت تفحص مـغره ـبر ـگاه ـنکم آنکته سود و شو اوحریم خصوصی وارد ند است میتوه اگنال حادرخص ـش

هر ؛ شتداهد امنکر خواز ظیفه نهی ، ومطلع شدهاـگنب اـتکد و از اروـس نمـتجسو  تفحص به درتمبا، تجسسو 

مر ا بجو، ویمطهر شهیدد ستاا ست.ه امداش آ هین تکلیف بر عهدا (امتجسسِ حر)ه گنا یكم نجااچند با 

نظر م از سالدر امنکر از  نهىوف و بهمعر میگوید:و نسته دایـعلنن اـهمختص گنارا منکر از نهی وف و بهمعر

نها آبه و  ستاتى كه علنى امنکررد مو در ست. ما فقطص اخالو ا شرطش حسن نیتینـلدارد. اویطى ارـش، ىـیاجرا

دم رندگى خصوصى مزبه ط كه مربوری موادره ـخلامدو یگر حق تجسس دیم. ض دارحق تعرد، تجاهر مىشو

و كنند جویىااجرـستند مابالطبع كه مىخوور شرو جو اماجردم مره یك عد، یكدنزتةـگذش درى ـلویم. اردـت نـسا

رت ین عبااز ا لبتها.ند دادمىار یز قروستاد س رادـصل مقاین ، اكنندف صاان یگردبا د را خوی هادهخرب حسا

منکر از ظیفه نهی ، ویابدع طاله امسلمانی به گنایتالـبز اااً ـتفاقای ـر كسـگاه ـكد نمیشوده ستفای اشهید مطهر

؛ ستا «سحرمت تجسو ممنوعیت »بلکه تنها ناظر به ارد، ند را آنتب امرو یطاعایت شرربا و خصوصی رت بهصو

ست. با االفـاً مخـمطلقه، اـگناز تحقیق و س با تجسم سالاساساً ا»ند: اشتهر داظهای ایگری دجادره ـچنانک

گناهانی كه ره بادریا آست كه این اپرسش ل، به هر حا. ستامخالف دم مر نگناها كشفای بردن اسوسىكرج



شخصی به ی بتالاز ا تفاقیا ربهطو، باشدده س كرنکه تجسون آبد، شخص مکلفد ورـیگیـمم اـنجاه ـمخفیان

ست كه اگناهانی رهاـبدرا ـتنه، هـظیفون ـیاا ـیدارد ر ـمنکاز ی ـنهوف و مر بهمعراظیفة ، ودمیشو مطلعهاـگن

 د.ـباش تندـمس، الیلیدند به امیتوام كه هر كدد دارد جوو لحتماا ، دوین مسألهدر اد؟میگیرم نجااعلنی رت بهصو

ن گناها«به منکر ازنهی ب جوو »صختصام اعد«الیل دیم.دازنظر میپررد الیل مون دین بخش به بیارو، در اینازا

« دنعلنیبو»منکر» كه به از نهی وف و مر بهمعرب اجوولة ق ادطالا«منکر ازنهی وف و مر به معراله ق ادطالا»رشکاآ

كه اردی مودره ـچ؛ دـب باشـجوااً ـمطلق، رـمنکاز ی ـنهو  وفبهمعر مرا میكند كهب یجا، انیستدـمقی، رـمنک

همچنین دد. میگر کتر، رشکاآ رتصوهـی بـفوه معرـكاردی وـه مـچد و وـیشـمک تر، مخفیرت فی بهصوومعر

ان وـهعنـله بادین الیلی بر تقیید دتا  ا. لذدمیشو منجان، اپنهارت بهصو اـیر کاـشرت آوـهصـه بـانی كـگناهرد وـمدر 

س، ساا ینا د.نها عمل میشوی آبه مقتضا، شته باشداند دجو، ومنکر ازنهی وف و مر بهمعرب اجووهـلادرین ـمتـمه

ن همچنا، لهاد قطالا كهداد هد اخون نها نشاآروـقصو » رکاـشن آاـبه گناهب جوص وختصاا» به الیل قائلیندسی ربر

یش ا«گررا منکر از نهی وف و مر بهمعراگر فلسفه امنکر ازنهی وف و مر به معرافلسفه تشریع ست.اباقی د خوت به قو

ص اـختصب آن اوـجوه ـد كـقتضا میكناچنین ، نیمابد «اتمنکرن از ناآ نیدارگرو«و» اـیهـنیکم اـنجاه ـبدم رـم

ی بتالو ا بتکاار» از بلکه،نیست «جامعهه در گناع شیو»ضی به رانهتنها ، نداوخدا یر؛ زباشد شتهاندر شکان آگناهاهـب

، ستا همگانی رتنظا ه نوعیین فریضه كاتشریع ف ازدـهرو، نـیازات. ـسد انوـم ناخشـ» ههاـبندگانش به گن

دگی ـبنو ت ـیدعبوی مینههاآن، زتشریع  با لند متعااوخد، یناست. بنابرده ابو هـبه گنادم مرن شددهلوی از آجلوگیر

ی ـعقلب وـجت واـثبن در ااـه متکلمـست كا لستدالا با همینس و سااین ابر ست.ده اهم كرافردم رارـم

ه ین قاعداز امتکلمین دوـ. مقصدـنـا داده اررـق، «فـلطه قاعد»د را الیل خواز د یکی، کرمناز نهی وف و بهمعررـما

دارد. برن میااز  را لهیب اقرن از نان آشددورمل اعون ودگاـبنب ر ـتقی اـههـمینزت ـسزم اند الاوخد بر ست كهآن ا

 ستاست راهمین در  هم منکرازی ـنهو  وفرـهمعـب رـمب اجوو

ه ـكا چر؛ ستر اگازفلسفه ناساو  لستدالا یناعلنی با ات منکر به منکراز نهی وف ورـهمعـر بـمب اجوو رنحصاا

ند اوخداش او را از ندگی خصوصیدر زحتی ، ننساا رشکان و آپنهان گناهاو  منکر ازنهی وف و مر بهمعراگیدوـلآ

 از نهیوف و مر بهمعرا نستنداجبواباو  دهكر «لطف» حق بندگانشدر ست اجبوا نداوبر خدا میكند. لذدور 

 نهیو  وفمر بهمعرابـتامرو یط ارـعایت شرلبته با ز دارد؛ اباه به گناب تکارا از ار رگنهکا نبندگاان، یگردرـر بـمنک

، ندل دارقبوه را ن قاعدیاهـست كاصحیح  كسانیی بر مبنا، بحث ینا در لطفه قاعد به دستنااست اگفتنی منکر.از 

 حکم ب آن راجوو هم منکر از نهیو  وفمر بهمعراازث ـبحو در د ـنندامی مناتما رالیل لطف دساساً اكه ن ناآما ا

 طبعاً، نندداست میدرین فریضه ناابجوت وثباای ابر را آن بهد ستنا، الطفة قاعدل غم قبوریا به ننددامستقل عقل می



ا به خدن نساب اتقر ای برب عید عقااب و وثوه عدو»معتقدند  هـكا چر؛ نمیكنندد ستناه، این قاعدا به بحث ینا در

 «تـنیسر وـن منظـیای ارـمنکر ب ازنهی وف و مر بهمعرب ایجااهـبزی اـنیو ت ـساكافی 

 «رشکان آگناها»منکر به از نهی ب جوو «صختصاا»الیل د

 د.كرد ستناا،لـل عقـلیدی ـحتت و یات و روایااز آالیلی دبه ان نیز میتو نظریه ینت اثباای ابر

 منکراز نهی وف و مر به معرافلسفه تشریع  (لفا

هم ی یگردفلسفه ای آن چند بررـه؛ دـكننل تدالـساه ـین فریضاتشریع  فلسفه نند بهاین نظریه هم میتواران اطرفد

 ینا كها چر؛ ستا «عجتمازی اسالمسا»، منکر ازنهی و وفمر بهمعراشریع گفت فلسفه تد و كرح مطران میتو

دان لتمردوبر دم مررت نیز نظادم و قبت حکومت بر مرامر، بر یکدیگردم مرم عموتـقبامررت و نوعی نظا، فریضه

ندگی زنسبت به ای ظیفهودمرـمس، اـسا نـیا رـس بـند. پـه باشـجامع در دخود عملکرر و فتال، رعمااقب استتا مرا

ی ـدگی خصوصـندر زت ـخالای درـم بـمنکر هازی ـنهوف و رـهمعـمر باظیفه و وند ارخصوصی یکدیگر ند

اراده و ه ـبن اـیشـدگی خصوصـندر زند اوخد از دمیا نافرمانی مرداری فرمانبرارـی؛ زتـسه ادـریع نشـتشان، رـیگد

زات عید مجاداش و وپاهدـعت و واـمحرمت و اـجبن واتنها بیا، ین عرصهدر اند اوخده و شدار گذن واشادخوراـختیا

بر وه عالع، جتمااعرصه در ما ؛ اندارین نداز ابیش تکلیفین ناو آ داده ارینی قرن دمبلغاو لیا ان، اوپیامبره بر عهدرا 

ی از رواج وگیرـامن جلـا ضـته شد تشریع نیز منکر ازنهی وف و مر بهمعرم اناهـر بـیگدیك تکلیف ق، تکالیف فو

ه به گنااش همسایهاـست یدوگی دلواز آس نماید نکه تجسآ ونبدن نسااگر ، این نظریهاجامعه باشد. بنا بر ه دراـگن

ل وـساز ریتی س رواسااینکه بر اكما ارد؛ ندخصوصی همرت حتی بهصو، منکراز  نهی ظیفهو ساساًدد، امطلع گر

ق ـشاال س و اـلنب اوـقل نـب عـنقان ار ـماونی لم ا»میفرماید: ت حضرد.وـیشـد مـتأیی، تـشدارن بـیا ادـخ

ت حضرر منظونمـكره اـپدم را رـکم مـنیستم كه شر مأموو بشکافم دم را مری لهادكه ارم یت ندرمأمونـم؛ «ونهمـبط

بلکه ، نها تحقیق كنمی آهاو از رازتفتیش م، دمریاـتهـنیو بغض و حب و عقاید  ازنیستم ر ست كه من مأمواین ا

 تـیرمأموود دـحن از نات آانیو عقاید و مخفی ال قول و اعمااز اتفتیش و قناعت مىكنمدم، مرل هر حاامن به ظو

 ست اونرـبی نـم

ای لی برو، لیت نمایدومسؤس حسااآند ـماننو ایه ـهمس، تـس، دودـنزت فرـه سرنوشـبت بـنسن، اـنساست اممکن 

مینه زین ن در اچو؛ منکراز نهی وف و مر بهمعرم اتکلیفی به ناماـنجابا  نه، میكندام قدایگر ق دطرن از ناح آصالا

بر خالتیدلبته ؛ استا انیگرر دمودر اخالت دنوعی ، ظاهردر منکر از نهی وف و مر بهمعراهاألخرـبارد. دـی نـتکلیف



ند كمکی اگر بتواكه ان یگردمیـجسری نسبت به بیمان، نساالیت ومسؤ سحساامانند ؛ لیتومسؤس حساس اساا

 به بندگانش غیر علنین نسبت به گناها را خالتید چنین زهاـجاد ـناوخد، ین تحلیلس اساابر ورزد. یغ نمی، دركند

 هانه باشد.اخیرخوه نگیزااـهر چند ب؛ ستاده اندان یگرد

 آنقرب) 

): 49(اتحجر)» اضٌعضُکُم بعغْتَب بلَا یواوسسلَا تَجو«اول یةآ رشکان و آپنهان گناهاو منکر از نهی وف و مر بهمعرا

 از دنتفتیشنمو»را  «ستجس»غیبت نکند.ی را یگردشما از هیچیك و س نکنید تجس ان ـرـیگدركادر ـهرگز؛و(22

، 2762، یـطبرس د (ـندهارـا كـمعن «ناـنر آاـثآ ازو ـجوجستقـطریان از یگرب دستیابی به عیود»یا ، «هپوشید رموا

 ه؛دـشده تفاـسا دممر ندگیز در «سحرمت تجس»، یهآین از ا).326، ص12ق، ج141،اییـطباطب؛ 762، ص4ج

د یا «خصوصیحریم »هـبوزه از آن رـمو انیستند آن  نشدرشکاآ ضی بهاد، رافراكه معموالً ری مودر اتجسس 

ش اـكنک»آن انی ـمعاز یکی ، هل تفسیرو اهل لغت ارـبه نظ كه هشد نقل «اسوالتحس»ئتها ابرخی قردر لبته د. امیشو

 یـمنفط اـنقو ها ـلغزشاز و ـجوجست»كه  «ستجس»ف بر خال، ستا «ادفراندگی زتـمثبت و وـق طـاـنق از عالـطو ا

ه ـكا رـچ؛ دـیفهمیدنـه مـیرا از آا ـین معنـهم نیز مسالر اصددرپیامبر ب صحاا، طباطبایی (ستا «ادفراندگی زدر

نی زگشتل شهر مشغواز نگهبانیای بر «بعمربنخطا»اه همر، مدینه در روزی كهه نقل شد «فلرحمنبنعواعبد»از

 «همیابیعةبنر»خانه  ینجااسید. عمر گفت: رمیش گوهـبی دـبلنای صدد بسته بو درش كهای خانه، از درون یمدبو

از یم ارند حق گفتم: ما، شتداخالت دست. به عمر كه قصد ابلند ا صدو هم سر نآلو اند ا ردهخو وبمشر كه ستا

  .شدف منصرو». عمر پذیرفت اوسستَج : «لَامیفرمایدآن قردر ند اوخدن چو؛ تجسس كنیمدم خانه مردرون

؛ (42): 92ر(نو) »ةِرَخ ـلْاوا نْیی الدف یملأَ ابذَع ملَها نُومآینَ لَّذای ف شَةُلْفَاحا یعتَش نَ أَنوبحینَ یلَّذاَّ إِن« دومیة آ

ت خرو آنیا د در نناای آناكى براب دردعذ دـیابع یوـشن، اـیماا ـبدم رـمن میادر شتیها زند دارست دوكسانى كه 

ای بر شتالو  سعی كهبـین تقریابا ه، شدل ستدالانیز  یهآ ینابه ان یگردندگی در زس حرمت تجسای بر.ستا

و یق سعی دمصااز  «انیگردندگی در زس تجس»،كـش وندـبو  تـسام ارـحن، اـمؤمنات رـمنکو ا ـشاعة فحشا

لبته ا.(376، ص 1، جبیتا، یجیا) ستام احر، انریگد ندگیدر زس قطعاً تجسسـ. پتـسا اـشاعة فحشای ابرش تال

 ایبرن نساوی اگاهی حس كنجکاهـبلک، تـنیسب عیودن كررشکار آهمیشه به منظو، انیگرد ندگیدر زس تجس

 س میپردازد؛ اما چون تجسس غالباً با هدف به تجسرو ینازاو دوـیشـنگیخته مابران یگردندگی ار زسراز ا عطالا

هم هـیآ ردوـه مـكدن غیبتكر ایبر تجسس هر چندد ـ میگیرم نجاوم الز موقع ده درستفاان ایگرب دفتن عیویا

 به لو، وسته اشدده شمرام حر« سـق تجسـمطل»ه و دـی شـنه، كلیر ین جهت بهطوا ـ از دمیگیررت صو، هست



ه و نششدزرـس، تـسامر قلبی ایك  كه «شاعه فحشاا بح»، یهآ ینا دركه  ستا گفتنیهم نباشد.ی فشاگراقصد 

ناپسند ، فحشا شاعها به تصمیم و عالقهف هد صردمین نشا كه سته اشدان داده بدت خرو آنیا اب در دعید عذو

 .گر جامه عمل نپوشد ا حتی، ستا

 ست.اناپسند و مومذم رچقد فحشا شاعة عملیو اتصمیم دن كه عملیكرد میشوم معلو)، 369، ص2ج

، میكندم سالر اظهاا ماـشد زـبه كسی كه ن؛ (94): 9ء(نسا) «ناًؤْمم تلَس الَملسا کُملَیإِ  لْقَىأَ نْمل اْتَقُولُو الَ»میة سوآ

ن بازبر تیندهاـجهه با مشركانی كه شامودر  جنگهادر ست كه ن ابه مؤمناب خطا، یهآین امگویید تو مؤمن نیستی.

از جنگها برخی ن در چو؛ نیستیدنلماـنگویید مس، تسلیم پیامبر هستیمه و شدن میگویند ما مسلماده و كرری جا

از برخی ند.دمتهم میكر، غگوییدروند به آوردمیم سالاكهرا كسانی ، غنیمت بهن سیدای ربرع اطمن مسلمانا

یة ا آیر؛ ز(214، ص32ی، جمطهر)دـنا دهرـكط ستنبارا ااید» ممنوعیت تفتیش عق»، یهآین ن از امسلماان متفکر

ین ی است. معناده انهی كرد، پذیرفته نشو، تین میگویددشهاهـركی كـمشآوردن  مالـسی ااـعاده ـینکا از ریفهـش

 یشـتفتو  تجسس»، یة شریفهآتفاقاً دد و اگر تجسسو  تفتیش، شخصة عقیدره بادرهـست كش آن اپذیرم عد

  .رشکان و آپنهان گناهاو منکر از نهی وف و مر بهمعراست.ده انهی كررا  «انیگره دعقیدزا

 سنتب) 

 اولیت روا

 د:فرمو اخد لسوركه ه نقل شد ق دصا مـمااز ا

؛ بیتهف لو فی جووفضحه لل ه عثرته یاعمن تتبو لل ه عثرته اع ع عثرات أخیه تتبلمؤمنین فان ه من تتبات اعثرا ال تطلبو

میكند ل نبای او را دند لغزشهااوخد، باشدادرش بری پی لغزشهادر كه  هرد.ـجو نکنیوجست ن را مؤمنای لغزشها

 .باشد اش خانهدروند ـر چنـهزد؛ اـیش میساسو، ركندل نبارا دهر كس ی ند لغزشهااوخدو

 دومیت روا

و كسی بیجهت و باشند  حصاللـهدم ارـه مـكای هـجامعو ه ـماند: در زوكه فرمه نقل شد )ع(علین میر مؤمنااز ا

د اـه فسـكای هـجامعو مانه در زما ده؛ احقش ظلم كردر كند ادـپی ظن ءسو اوبه ، ببیندی یگراز دنکه لغزشی ون آبد



ب عیوو ازد ـس نکنیـستجو ت ـسرده اوـفریب خ، حقیقتدر شته باشد داظن  حسنان یگردهـی بـكسو د ـب باشـغال

 .نکنید جووجست نمؤمنا

 میت سوروا

 شتر میفرماید:اعلی به مالك م ماا

، حق من سترهاالى الوا عیوباًس لنااىـفن اـفس، اـلناب ـبهم لمعایـطلک اشنأهم عندو اعیتك منك ربعد الیکن  و

ت ـعیررین ـتدورد ـبای؛ عنكب للَّه یحکم على ما غاواتطهیر ما ظهر لك عنك منها فانما علیكب عما غا فالتکشفن 

عیبهایی دم را مرا یر؛ زستدم امر انرـیگد ازیش ـه بـد كـی باشـو كسـتد زـنن در اـترینشضمبغوو حریم تو از

ا یرز؛ زمسارکاـش، آتـسه ایدـو پوشـر تـه بـكرا نچه آست. پس اتر اوارهمه سزاز نها آناندـپوشدر اكم ـست كه حا

ه دـمانن اـو پنهـتاز ه ـنچآه ـبت بـد نسـناوخدوته ـاهر گشـو ظـر تـه بـست كاعیوبی دن كرکپا فقط ظیفة توو

و  سته اگنادم، مرب عیودن كررشکاآكه د میشوده ستفااعلی ت حضرن ین بیااز ادرـد كـهاخو، داوری تـسا

وف مصرد را باید سعی خو هـبلک، دـهن دنشا شخو، روی میكنندش فادم را مرب كه عیون ناآحکومت نباید به 

 ایظیفهو حکومت ساساًاست كه د آن امیشوده ستفاا ،تـیروان ـیاز انماید. نکته مهمی كه دم مرب عیون پوشاند

ه دـبر عهن حریم خصوصیشادم در مرر فتارنسبت به و داوری  اردند دممرناـپنهب وـعیح الـصاه ـنسبت ب

 ست.االیـقتعـح

 رمیت چهاروا

ان از آن یگرع دطالا كه اریسرا ه؛دـ» نقل شدممرار سرابه دن كرشگوو  سمع اقسترا» نشزسردی در متعدت یاروا

ه ـم لـهم و قو حدیث لیا لمستمعالقیامة... م ایون «ثالثة یعذبوست:ایت رواین اجمله از آن نیست. ن نسااخوشایند 

 شگون ازاـنو آد ـىكنـمش وـومى گـقن خناـه سـمعذبند... كسى كه ب قیامتروز كه هستند وهرـه گـس؛ «نهوراـك

زی و لسودقصد  به كسی كهن كه میادارد قتضا ، احدیثق طالاتندـى هسـضراناه و امدنین خوششادادن او 

نباشد. تیواـد تفـهدیـم شگو، منکر ازمیكند با كسی كه به قصد عیبجویی یا به قصد نهی شوـهی گاوـخیرخ

در سمع نماید. اق ستراند امیتودارد، رـمنکاز نهی  ظیفهو هم مخفین نسبت به گناهان نکند چور كسی تصو، ینابنابر

د جوی وتعابیرت، یااز روابعضی ق در فوت یاروابر ون فزا میكند.لاـبطا را ادیرـفا ینـچنار دـپن، یترواین ، اقعوا

م للعبد یولوـهللا تعالی یقان ا»: دفرمو كه هنقل شد اخدل سواز ریتی در روامثالً ؛ یكندتأیید مراه ـن نظریـیا هـك دارد

ن گناهاو منکر از نهی وف و مر بهمعراهـت بـقیامروز  در دـناوخد؛ «ه؟رـتنکان ر ـلمنکات ـیاذا رأك ـلقیامة: ما منعا



بر ؟ نکنیاز آنی ـنهی ، دـیرا دتی ـشه و زاـقتی گنوباعث شد كه ی : چه چیزمیفرماید هاشبند رشکان و آپنها

ن گناهان نسااست كه ابدیهی ن چو ؛باشد دهكر «همشاهد» كهرا دارد گناهانی ر نکااظیفه ن ونسا، این حدیثس اساا

 اـتنه، ین نظریهااللت بر ض دیت بر فررواین اهر چند ؛ باشدتهـشدا رـمنک از یـظیفه نهونمیبیند تا را غیر علنی 

 نشد.تـیافاز آن  یثر، اكتب حدیثیه و در شدداده نسبت ا به پیامبر خدد خالقی خوب اكتادری ـقال نرـط فاضـتوس

 سیربرو نقد 

، ندداراللت د »سحرمت تجسرـب تنها، داردمی ربر حذان یگردندگی در زس تجساز  را كه ماق فوت یات و روایاآ

 «تمحرماک ترت و جباوا مـنجاا بهدم د مرتقیم عدو د تقیازگاهی آ«و هانه اخیرخوة نگیزاس با جسین تاگر ا حتی

ت ـسم ارـمجر و اـگنهک، دـیدتر وندـب یـمنکر شوند. چنین كساز نهی و  فوربهمعرـم، اومـلزرت صو در باشد تا

 رهبادر» منکراز نهی وف و بهمعر مراممنوعیت »له اد یناز اما ا .تعیین كندزات مجاای آن ند براحکومت میتوو

ه گااز آن آتفاقی ر اشخصی بهطوو هند دمیم نجارا امی احرو  کتر راجبی وا هـه مخفیانـانی كـكس

ن به گناهاص ختصاا« رـمنک ازی ـنهوف و رـهمعـب رـما فـتکلی هـت كـه گرفـنتیجان تا بتو دنمیشو دهستفااد،وـمیش

 هم «منکراز نهی وف و مر بهمعرب اجوو»و ست ان اـهمگه دـر عهـی بـتکلیف، س»ـ«حرمت تجسا یر؛ زدارد» رشکاآ

 دـنایتوـنماول ف ـه تکلیـلبت. اتـسا ناـهمگ هدـبر عه ی یگرد تکلیف آنـیط ارـشن دـهمشارـفرت وـصدر 

ده ستفاا« سـتجس قـمطل حرمت»از هر چند زد؛ ساود محدة آن را یرار داده و داقرع لشعااتحتدوم راف ـتکلی

ام و لتزرة اباه و درشداد فراخصوصی ریمـح، وارد رـمنک ازی ـنهوف و رـبهمع مرا منجاا بهانه به انكه نمیتود میشو

 سنکه تجسآ ونبدو تفاقی رت اگر كسی بهصوا ما؛ ادنمو تحقیقت،اـمحرمک رـتت و اـجبواه ـبن اـنام آلتزم اعد

ارد و ذـا گـیر پرا ز «سحرمت تجس»صالً حکم ایابد یا ع طاله ابه گنااش همسایه یاستدو یبتالا ، ازكند

ه او منکر بر عهداز یـظیفه نهویا ، آدشوه گاام آبه حراو گی دلوان از آیگردندگی در زس تجسوی و كنجکااـب

 بتکااركه با ض دوم فر، در نیماجب بدض، وافردون ـیرا در ار ـمنکاز  یـنهوف و رـمر بهمعاگر ؟ امد یا نهآهد اخو

ه ـا بـمه، ادـنهی شو مر الو مکلف به ه، ومطلع شده به گنااش ست یا همسایهدویتالـباز ا (امرـسِ حـ(تجسه گنا یك

حریم در اطر تجسس خهـبزات اـمجق تحقاـساه ـچ رـگ؛ هد شداخوزات مجاان یگردندگی ام در زس حرتجساطرـخ

دفش ـر هـگالبته . اباشد شتهاندرا یط اعایت جمیع شرراـب رـمنکاز ی ـه نهـظیفد ووـموجب نمیشان، یگردخصوصی 

،  ـمنکراز هر چند به بهانة نهی ـ باشد ن نادن آكراسو، رنتیجهو در لغزشها ع از طالا ان،رـیگددگی ـندر زس ـتجساز 

نکه آبا س مقدع ست كه شرآن اشبیه ، ین مسألهاست.ه اشدام مرتکب حرد خو بلکه، ادهندم نجارا اجبی وا نهتنها

، تاـسراهمین ـ و در  دشو منجان اتوسط بندگات، ین محرمااهد انمیخوو ست اسحسا، لهیت انسبت به محرما

ان، یگرای دبرت و ثبااناـین گناهاز اهد برخی انمیخول عین حادر ما ـ ، است اپذیرفته رت هم صوزات مجاینـتعی



گر كسی ، ایناست. بنابره اشدده شمرزم ال، شاهدراـچهدت هاـش، اـنز نها مثلاز آبرخی ت ثباای ابرا لذد. شوش فا

یمی مثل اهد جرانمیخوار تفاقاً قانونگذاست كه آن اپاسخش ، «دثابت نمیشوناع زقوه وهیچگاط، ین شرابا »بگوید 

ه ین گناامرتکب  كه مخفیانهری گنهکان نه حرمت مسلماد و لهی شکسته شوت احرمت محرمانه  تا دشوثابت، ناز

اً عمدـ لیلی دهر  به قعاًوا گراما دد؛ اگرت ثباا نام زند تجسس كنند تا جرارظیفه ندوهم ان یگر، دروینازا. سته اشد

م، مجره و شدت ثبام، اجر، نددت دادشها هگادادده و در كره مشاهدرا ب آنتکادل، ارنفر عار چهاـ فاً دیا تصاو 

م سالامگر میگوید:ص ین خصون در ایشا. استا جالب توجه، ین مسألها ی درمطهرد ستااسخن د.میشوزات مجا

ه ـین نیست كاهدفش ، شاهدر كه مىگوید چهامالـس؟ اتـساتفتیش و تحقیق و نا بنایش بر تجسس زمسأله در 

ه ـفتد كانمىقاـتفام ـى هـیکرد، وـمار زـد هـصدر یط سنگین این شرابا  تا بگویید قـتحقیو س ـد تجسـهابخو

نیامد.  (كه)شاهد نیامد د. نا كمتر ثابت شوزهد امىخومالـساالً ـصا )وییمـىگـماب وـجدر (د. ـبدهندت هاـد شـبیاین

م سالانظر ، از مخفى بماندد و بگیر راشکن و آپنهان گناهاو منکر از نهی وف و مر بهمعرا رتوـا صـنز ارهز گرا

 مالـسی دارد. اترـت بیشـهمیان ـید و ارـگی اررـق ماـتهرد اوـمده، رـا نکـنز هـعفیفى كزن ینکه یك از است اتر نساآ

ی یگری دهاراه بلکه، نیستزات مجاواهد ـشد، از راه وـا شـنزد ـهاینکه نمىخوالى د، وشوم نجاانا زهد انمىخو

 .د وـىشـقع نموانا د زعمل شو (مسالا)جتماعى رات امقردی و فرتـتربیی هاهراگر به است. ده اكر تعبیه

 ن؟پنها یا راشکا؛ آ«غیر علنیات منکر»از نهی 

ان یا میتوآست كه آن امیكند هـنکته مهمی كه جلب توجد، هم پذیرفته شو دوم هیدگاد گراحتی ه، ندربه نظر نگا

ه، شده گااز آن آ تفاقیا رشخص مکلف بهطود و میشو مرتکبرا  یمنکر یا کتررا جبی ، وافیانهكه مخرا كسی 

كه  ستا آن سدربهنظر میا بتددر انچه آد؟منکر كراز نهی وف و مر بهمعران ایگردروـحضو در ی ـعلنرت وـبهص

و میكنند ت ثبارا امنکر از نهی وف و بهمعرمر ایط اكه شر الیلیو دمنکر ازی ـنهوف و مر بهمعرب اجوولة ق ادطالا

همگی ، میگیرنداررـقد تناـسرد اوـم، «یدـه یـمرتب»ا ـی» تـقلب هـ«مرتب از نهیو مر اتب اعایت مروم رلزرـالیلی كه بد

ن همشدافررت صودارد در ظیفه ، ومکلف هـهمانگونه ك؛ نباشدر شکاو آمخفی ن گناهان فرقی میا كه نددارقتضا ا

 ناـنش، لـلعماعکسر شکاو آعلنی ن نسبت به گناهاآن تب اعایت مرراـبو ر ـمنکاز  یـنهو  وفرـمع به مرایط اشر

از آن  ستجس وندـب، فـخص مکلـشو د ـهدیـمرخ ه ـه مخفیانـنسبت به گناهی هم ك، منکر نمایدازی ـنهو  دـهد

دو هر ، در ینابنابردارد. نهی و مر ا ظیفهوآن ـ ،تب اعایت مرر باو یط اشردن همبوافررت صوده ـ در كرا پیدع طالا

منکر از نهی وف و مر بهمعره، اگناد از ضایتی خورنانـدادن تنها با نشاو تـمالطفو  با نرمیدارد ظیفه ا وبتدرد، امو

را از  او انرـیگد رحضووم در لزرت صوه و در شدی حل بعدامروارد ند امیتو، قع نشدوامؤثر رـگا یـل، ودـنمای

م نجارا اگناهی ،هـمخفیانرت وـكه كسی كه بهص ستا یند دارد اجوونکته مهمی كه ل، عین حادر ز دارد.باه گنا



 مطلعاز آن تفاقی ر اما شخصی بهطوا دد،رـگوش دـیش مخوبردا آتا مبادارد با ا نیز آن نعلنیشدو از هد دمی

وی او را برآسیله وبدین و  نماید منکراز نهی ان یگرر دحضواو را درت ـسز ااـخص مجـن شـیا اـی، آدوـمیش

یاتی كه بر روامانند د؛ گیراررـقد ستناا ردمو، ین پرسشاپاسخ به در ند اكه میتود دارد جودی ومتعدت یارواد؟بریز

 «انیگرد مخفین ساختن گناهارشکاآممنوعیت »بر یاتی كهروایا مثالً  میكنند اللتد «یت مؤمنآزار و اذحرمت »

م اـماكه به ده كر نقلموسىبنجعفرت حضراز  «محمدبنفضیل»ست كه ایترواین اجمله از آن ند. داراللت د

، نیستم خوشایند هـكه یدـسرن ـم هـبـ  نشیعیااز یعنى ـ نم ادرابراز یکی  از یخبر، دمقربانت گر»: دمكرضرـع

 د: ایفرموت ند. حضردعتماا ردموو موثق صشخا، اینکه ناقلین خبرا با، دمىشو مىپرسم منکرد او خواز قتی و

گفت:  او گراباشند. داده هى انفر پیش تو گوه گرچه پنجا؛ اتکذیب كن ادرتبر ردمورا در چشمت ش و ! گومحمد

ساخته دار لکهوی او رارـبآا ـشایع نکن ت او علیهی را چیزو كن  تکذیب رانفر ه پنجا و آن تصدیق راام، اوهـن نگفتـم

 یعتَشأَن  نَوبحی ینَلَّذا َّإِن«د: فرمو نهاآ حقدر لـجوعزای باشى كه خد شخاصىا ءجزو كنى اب خراو را شخصیت و 

، 6ق، ج3292ی، لحویزاسی ولعرا) {42): 92ر(نو}» ةِرَخ لْاوا نْیلدایف یملأَ ابذَع ملَها نُومآینَ لَّذا یشَةُ فلْفَاحا

 .(213ص

              ه ش شنیدگوشدو با ه و یددمشـچش دوا ـه بـك بگوید را یچیز مؤمنى رهبادرهركس د: مه فرموت در اداحضر

                            ست: ده انها فرموآردمودر جلوعز نداوخد ست كهاىـشخاصاجمله زد ـ ازشایع سارامسلمانى ی بدـ و باشد 

د میشوده ستفا، ایترواین .از ا(613ن، صهما« (یملأَ ابذَع ملَها نُومآینَ لَّذا یف شَةُلْفَاحا یعون أَن تَشبحی ینَلَّذان إِ«

سخن ان یگرر دحضوه، در مطلع شداز آن  تفاقی یا با تجسساروـهطـه بـمخفی كسی كه گناارد از حق ندن نسااكه 

را رتوـصدو ر ـیت هم رواعموق و طالن اچو؛ «منکراز نهی »باشد یا  «عیبجویی»ای بر فرقی هم نمیكند؛ بگوید

ق را یت فوروا،«ؤمنـت مـیآزار و اذله حرمت اد»م عمو، منکراز نهی ب جوولة د ادگفته شو گراد.شامل میشو

ن و پنهان گناهاو منکر از نهی وف و بهمعر مراهـد بـبایا دـبتاه ـلبتزد ـ ااـیسـمقید مرا نها ق آطالاند یا زخصیص میت

هم ان یگرر دحضودر بـتات مرـعایرا ـد بـنامیتود ثر نکراگر الی ، ومنکر كنداز خصوصی نهی رت صو رشکاآ

له ادبا  »منکراز نهی وف و مر بهمعرب اجوو»هـلض، ادرـن فـیادر ت ـهیم گفاپاسخ خوـ ، در نماید  منکر ازنهی 

ید كه آهن میذبه م بهااین ا ایرز  ؛میكنند اپید رضتعاق، یت فوروابا  نیزو»اوت ـیو آزار و اذحرمت هتك مؤمن »

 رشکاآن را آو هدـب شـمرتکرا گناهی ، كسی كه مخفیانه؟ شته باشندم داتقددوم سته دبر اول سته د،لـلیده ـبه چ

ست زم ابلکه ال، بشکنندوی را حرمت ،رـمنکاز ی ـباشند با نهز مجاان یگردتا ده بین نبرد را از حرمت خو، دهنکر

نوعی د، بطن خودر منکر از نهی وف و مر بهمعرانکه آ توضیح مطلب.نمایندام قدامنکر از خصوصی به نهی ر بهطو

 مقابل درگر ا هژـیوهـب؛ حت میشوندرانا، نهی شوندو مر اینکه اد از افرا موالًكه معا چر؛ ستا «مؤمنیتاء و اذیذا»

لة اد» رضتعادر فقها رو، ینازاست. اهـظیفوك ـر یـمنکاز ی ـنهوف و رـمر بهمع، ایگری دسواز باشد.  انیگرد



از ی ـنهوف و بهمعر مرا بجوو« لة، اد«یت مؤمناء و اذیذاحرمت هـلاد»و  «رـمنکاز ی ـنهوف و رـهمعـمر بب اجوو

د كتفا كرا«ورتضر»ار باید به مقداء یذاین ا درما معتقدند كه ، اننددامی «اءیذاحرمت »ل ه م ادعموصـمخصرا ر» ـمنک

و ربا «ان گر بتواین معنا كه انند. به دامیرـمنکاز ی ـنهو  فورـهمعـب رـماب ـتات مرـعایت رثباا لیلرا دهمین نکته و 

به ، شداو گی خاطر آزردموجب ک، ندار ابه همین مقدو شت دازاـبه اـگنب اـتکری را از ارگنهکا، »دنكرشتر

هم افرش را نجش خاطرت رموجباان یگرر دحضودر حیاناً داده و ا «بانیزتذكر »او بهان لی نمیتواو طریق

مؤمن و آزار یت اذبـموج، »یدـی یـ«نهاز ر ـمتك، انی»ـبز«نهی و بانی» ز«نهی از كمتر ، «نهی قلبی»ه باألخرد.رـك

مخفیانه گناهی مرتکب هـكرا كسی ان نمیتوو غیر علنی باشد رت باید بهصو، غیر علنین گناهااز پس نهی د.میشو

جه وبه هیچ س ـ مقدع باشد كه شراردی مواز منکر هـنکآمگر ؛ شتز دابا هگنا بهب تکاان از اریگرر دحضوه در شد

یر پا س را زلناق احقو از بکشد یا حق مهمیرا هد مخفیانه كسی اینکه بخوالـمث؛ دـنباشع آن وـقوبه  ضیـ را

دن با علنیكر رـه؛ دـیآل ـهعمـبی جلوگیرار آن منکر یا تکرع قواز وبه هر شکل باید ارد ینگونه مواارد، دربگذ

له اد«م لیلی بر تقددی، دعاات منکردر ما ا؛دوـیشـم شخص هم منجروی برآیختن ر به اردیمو دركه ع موضو

ر ـمنکاز ی ـبه نهز مجا، مکلف شخص تا یمارهتك حرمت مؤمن» نداء وذـیاله حرمت اد منکر» بر «از نهی ب جوو

ه كه گنااردی مواز نسبت به بعضی ، ین مشکلالبته ا د.میگیرم نجااتی باشد كه مخفیانه امنکرهـب بتـی نسـعلن

ی ـنهوف و رـهمعـر بـماتب امر عایترصوالً اشد ره شااهمانگونه كه د دارد. جوونیز ،دوـمیش منجاا علنیرت بهصو

 تیانسبت به منکررو، ینازات.ـسای ـمبتنل ستدالابر همین  «ارشوو د سخت» مرتبه تا «نساو آسهل »مرتبه از منکر از

 نهیو  مراتب است مرزم االدارد، منکر از نهی وف و بهمعررـماه ـظیفن واـنسد و ارـیگیـمرت علنی صورت بهصو كه

ت ـحرمه و شد علنی هگنا مرتکبد محله خوـ در حتی مثالً ر ـ گر شخص گنهکااهـكای هـبهگوند؛ شو عایتر

بیش ، تشحیثیو حرمت مـا هـتد رـنگیار رـق نهی ردمو، ندارطالعی نده او اگنااز كسانی كه د نزده، هتك نمورا دوـخ

كه  اردیمو با بحثرد ما مسأله موانباشد. «شاعه فحشاا»اقدـمص، یـر علنـمنکاز نهی  ینا همدد و نگروش مخداز آن 

ه مرتکب گنا رشکاآ رتینکه شخصی كه بهصودارد و آن اساسی اتیواـتفد، رـمیگیم نجار اشکارت آبهصون گناها

و مر ا تباعایت مررمنکر با از ناهی و  وفبهمعر مرآ گرا امیكند. لذ طسقاو آن را اشکسته را دحرمت خود، میشو

 رگنهکا شخصن چو؛ نشکستهاو رات ـحرم، منکر كنداز نهی ، گاهنداو آ هگنا ازكسانی كه ر حضو، او را در نهی

ع ـجمر در گنهکاگر شخص ا كه شد نجا هم گفتهآگر چه ؛تـسده اكرط سقاو آن را اشکسته د را حرمت خو قبالً

ه او اـگناز ه ـكرـیگدجمعی او در هتك حرمت و  هین ایبرزی مجو، شکستهد راوـت خـحرمودی دـمح

 اـچه بسه و مرتکب شدرا گناهی ، مخفیانهرت نهی علنی كسی كه بهصوو  مرا مااارد.ندد جو، وندارندیـطالعا

كه د نمیشو دهستفاا منکرازنهی وف و مر بهمعراله از اد قطعاً، ینا. بنابرجایز نیستدارد، هم اس هرن آن علنیشداز

منکر  نکهآ مگرد؛ منکر كراز نهی و  وفبهمعر مرابه امدـقر، اشکارت آبهصوان بتوه گناار ستمری از اجلوگیرای بر



              وی رـبن آدـیختهشو رهتك حرمت ه «مفسداز  بیش تبابه مرهـای مفسدار آنتمرـساه ـك دـباش اردیوـم از

م تقده قاعد» ـس ساا بررت، صو. در آن باشد  رشکان و آپنهان گناهاو  منکر ازنهی وف و مر بهمعراتهـشداؤمن» ـم

ه گنااز ست كه ا گناهی شت كه كمتردالی باید توجه د، وهد بواخوز مجاخصـن شـیای ـنهی علنو  مرا «هم بر مهما

 مهمتر باشد. «منمؤتـحرم هتك»

 

 یگیر نتیجه

یا  ستا جبر، واشکاو آعلنی  ناـه گناهـبت بـط نسـفق، رـمنکاز نهی وف و مر بهمعراپرسش كه « ینا پاسخ بهدر 

وف و رـة معـنظری هر چند ؛شدح مطر لحتماا دو» ؟هستندفـن تکلیـیا عوـموض مـی هـر علنـغیو مخفی ن گناها

ن ـیاه ـد كـیشـم دهستفاا راتبرخی عبااز تنها و ست اجب وامطلقاً ، تکلیفنـیاه ـت كـسا آنرهوـمش

ر مودر اتجسس هـت كـسای ـقطعو ل م ـمس مـه هـما یك نکت؛ استا رشکاو آ علنی اتمنکر صمخصو،فـتکلی

 ندگیز در منکراز نهی وف و بهمعرمر ابهانه  هـب اردند حق ننساو است ام احران، یگردحریم خصوصی و شخصی 

ع الـطه ااـبه گندی فری بتالام از اتجسس حرم نجااتفاقی یا حتی با ر ابهطوگرالی ، ونماید تجسس انیگرد خصوصی

، منکراز نهی و وفمعر مر بهابه بهانه ارد حق ندل، عین حا؛ در داردمنکر از نهی وف و معر مر بهاظیفه ود،رـكا دـپی

كه ورت دارد ضر مسأله یناعایت ، رمنکرازی ـنهوف و مر بهمعردر اكلی ر كند. بهطوء فشاان ایگرد دنزرا ه او گنا

وط مشر، ین تکلیفب اجووصوالً انیست. ن ناوی آبرآیختن اد و رفراهتك حرمتای برزی مجو، ین تکلیفم انجاا

ی را منکراـیک رـترا فی وست كه معراكسی  نها حفظ حرمتآ از ست كه یکیری امواعایت ربه  دـمقیو یط ابه شر

او نهی  ایبر زیمجود، یك فری سواز وددـمح یـجمعدر خفا یا ی در منکرب تکا، اریناست. بنابره امرتکب شد

 د.هد بوانخود، میشواو شخصیت و موجب هتك حرمت  هـر كـیگدی ـجمعن اـمیر و در کاـشرت آوـهصـب
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