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   ۲۰۱۹/ ۰۹/ ۱۵                                            محمد محق
  

 دارد؟  یگاهیم چه جاامر به معروف در اسال

محمد محق سفیر افغانستان در مصر و پژوهشگر دینی با اشاره به تجربه حکومت دینی طالبان در افغانستان درباره "امر به  
 معروف و نهی از منکر" در تاریخ اسالم نوشته است. 

به معروف یعنی فرمان دادن به   
جمله خبری  ها به شکل  شایست، و نهی از منکر یعنی بازداشتن از ناشایست. این موضوع در قرآن چندین بار ذکر شده و اغلب آن

 آمده است و نه جمله امری 
اندازی نهادی به نام "امر  در زمانی که طالبان بر بخش وسیعی از افغانستان سلطه داشتند یکی از عوامل بیزاری مردم از آنان راه

نهاد، شالق گزنده و   خالقی. ویژگی بارز اینبه معروف و نهی از منکر" بود که نه چارچوبی حقوقی داشت و نه ضوابطی ا
شناخت، نه جوان از پیر، و نه عالم از عامی. شاید کمتر کسی را از آن زمان بتوان  کننده آن بود که نه زن از مرد باز می اهانت

 یافت که زهر تحقیر و اهانِت امر به معروف کامش را تلخ نکرده باشد.  
کرد  نزجار عامه مردم، حتی اعتراض بخشی از علمای دینی کشور را هم برانگیخته بود، که عمل کارکرد این نهاد نه تنها خشم و ا

نظیری بر  رغم انزجار گسترده مردم، لجاجت و سماجت بیدانستند. اما طالبان علیهای شرعی میآن را تفسیری بد از آموزه 
 را حفظ کردند.  شان آنآن داشتند و تا واپسین لحظات سلطه  تداوم و تشدید فعالیت 

افزودند؟ پاسخ آن چندان دشوار نیست:  رغم تبعات منفی این کار پیوسته بر دامنه اختیارات این نهاد بدنام می چرا طالبان علی 
وطنان  ه جنگی که بر ضد هم شان. آنان برای مشروعیت دادن ب استراتژی طالبان بر پایه اِرعاب مردم استوار بود نه جلب رضایت 

شان برای دین است، و دوم به  ریزی کردند که خون کیشان خود به راه انداخته بودند باید نخست سربازان خودشان را قانع میو هم
دادند که شریعت را به اجرا گذاشته و جامعه را  های تروریست خارج از کشور، نشان میشان، از القاعده و دیگر گروه حامیان

 اند. نهاد امر به معروف برای این بود. آورده امال به شکل و شمایل اسالمی در ک
 امر به معروف در اسالم چه جایگاهی دارد؟ 

امر به معروف یعنی فرمان دادن به شایست، و نهی از منکر یعنی بازداشتن از ناشایست. این موضوع در قرآن چندین بار ذکر  
آمده است و نه جمله امری؛ تنها در یک مورد، در آیه صد و چهارم سوره آل عمران، به   ها به شکل جمله خبریشده و اغلب آن 

لفظ امر آمده و گفته است: "و باید گروهی از شما باشند که به نیکویی فرا بخوانند و به شایست فرمان بدهند و از ناشایست  
: ولتکن منکم أمة.. این عبارت، با تکیه بر معنای کلمه  گونه استها رستگارانند." عبارت عربی آغاز آیه اینبازدارند و همان

که باید گروهی از میان شما باشند که این کار را بکنند، شود: یکی این"ِمن" که برای تبعیض باشد یا برای تبیین، دو گونه معنا می
اند، و بنا بر تفسیر دوم این کار  د دانسته دوم اینکه باید شما امتی باشید که این کار را بکنید، مفسران قرآن هر دو برداشت را وار

 شود و نه کار گروه خاصی، و البته هر تفسیر پیامدهای عملی متفاوتی دارد. واجبی همگانی می 
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شود.  شان با هم تکمیل میاما معروف چیست و منکر کدام است؟ دو گانه معروف و منکر زوجی معنایی هستند که دایره داللت 
ی، به ویژه بنیادگرایان، همه امور دینی را معروف و همه امور خالف آن را منکر دانسته و دامنه این دو  های دین برخی از گروه 

خوانی ندارد.  کنند که از الف تا یای دین و شریعت را شامل شود. اما این برداشت از معروف و منکر با قرآن هم را چنان پهن می
ها بر یکدیگر داللت بر  هم آمده است و طبق دستور زبان عربی عطف ایندر همین آیه که اشاره شد خیر و معروف جدا از 

مغایرت دارد. همچنان در آیات دیگری "فحشا، منکر و بغی" و در جاهایی "کفر و فسوق و عصیان" در مغایرت از هم آمده  
گیرند، نه همه  کر جای می است. از این نظر تنها بخشی از امور دینی در شمار معروف و بخشی از امور ممنوعه در ردیف من 

 ها. پس از کجا بدانیم که معروف و منکر دقیقا شامل چه اموری هستند؟آن
آید و معنای آن شناخته بودن و ُعرف شدن  تر شناخِت این دو، داللت لُغوی است. معروف از ریشه ُعرف و معرفت می مبنای دقیق 

اند. مفهوم عرف که بعدا در فقه اسالمی اهمیت پیدا کرد  وان رواج داده چه مردم خوبی آن را شناخته و به همان عن است، یعنی آن 
نقش مهمی در معنای معروف دارد. این موضوع به اصل استحسان که در نزد امام ابوحنیفه یک رکن از ارکان مکانیسم  

منکر به عکس معروف به چیزی  گشاید. کند، و راه را به روی عقل عرفی می گذاری و برتر از قیاس است، نزدیکی پیدا میقانون
شود که در نظر مردم زشتی آن ُمحَرز، و خودداری از آن عرف شده باشد. در آیه صد و نود و نهم سوره اعراف به جای  گفته می

 معروف کلمه ُعرف به کار رفته است: "خذ العفو وأُمر بالعُرف." 
کند عرف است نه شرع،  آن را از دیگر امور شرعی بیان می  بنا بر این، مبنای آنچه حدود معروف و منکر را تعیین، و تفاوت 

شمول ندارد،  البته عرفی که در تضاد مستقیم با شرع قرار نداشته باشد. عرف اما امری تاریخی و فرهنگی است و صورت جهان
کنند. با این ر تغییر میها سر و کار داریم که از یک منطقه تا منطقه دیگر و از یک زمان تا زمان دیگبلکه ما با انواع عرف 

 های پسندیده است.  حساب، امر به معروفی که در اسالم آمده است نه تطبیق اجباری شریعت بلکه ترویج عرف 
ور شد، امر به معروف و نهی از منکر نیز در کنار  ای در میان مسلمانان شعله های فرقه از نظر تاریخی اما، هنگامی که نزاع

قبیل فتنه، حاکمیت و.. در کارزارهای سیاسی، به ویژه در برابر امویان، به کار گرفته شد. حاکمان   اصطالحات دینی دیگری از 
دار نوعی تساهل دینی بودند و کافی  ای به احکام دینی نداشتند طرفجانبهبندی همهاموی، مانند اغلب حاکمان تاریخ، چون پای 

دینی افراد را به  داری و بی مسلمان بر خود بگذارد. آنان داوری در باره دین دانستند که کسی کلمه توحید بر زبان براند و نام می
شد، یعنی به تاخیر انداختن داوری تا به روز بازپسین. کسانی که چنین کردند، و این کار اِرجاء گفته می آخرت موکول می

یث، به نام مرجئه نامیده شدند. این واژه به  کردی داشتند از سوی دیگران، به ویژه متشددانی مانند خوارج و سپس اهل حدروی 
َعرض با بدعت و انحراف به کار رفت. شماری از اهل حدیث،  مرور زمان از سوی اهل حدیث به وفور در سیاق منفی، و هم 

ن بیرون  گذاری از دایره دی عالمانی مانند امام ابوحنیفه را که در داوری در حق دیگران سخت نگرفته و آنان را به بهانه بدعت 
 خواندند. شمردند، مرجئی و اهل بدعت مینمی

ها مخالف  تر اما با ستم حاکمان اموی به ویژه ستم بر غیر عرب گرا و به مشرب حنفی نزدیکمعتزله که بر خالف خوارج، عقل 
ند. محمد عابد جابری  گانه دین مطرح کردبودند، امر به معروف و نهی از منکر را، در کنار عدل، به عنوان دو تا از اصول پنج

این تالش معتزله را "تسییس المتعالی" خوانده است، یعنی رنگ سیاسی دادن به امر متعالی، در واکنش به "تعالی السیاسة" یعنی 
گاه کالمی  رنگ متعالی بخشیدن به سیاست و حکومت که امویان در پیش گرفته بودند. معتزله از طریق برجسته ساختن جای 

گاه کردند مشروعیت حاکمان ناعادل را سلب، و از طریق برجسته کردن جای اجب دانستن آن بر خدا، تالش می"عدل" و حتی و
های  امر به معروف، مخالفت با این حاکمان را به وظیفه شرعی مومنان تبدیل کنند. اشاعره، ماتریدیه، و برخی دیگر از فرقه 

 ا از فروع دین شمردند نه از اصول آن. کرد تن ندادند و امر به معروف رکالمی به این روی 

سالمی، به ویژه  اما در شمار اندکی از کشورهای   
آنانی که بر سر رهبری جهان اسالم رقابت داشتند، اداراتی به نام ستاد امر به معروف یا اداره حسبه ایجاد شد./ گشت ارشاد در  

 ایران
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کرد حاکمان و درستی یا نادرستی کارشان هیچ گاه از  که معتزله و خوارج در تاریخ اسالم رو به اضمحالل گذاشتند، اما عمل با آن
بندی به شریعت و به اجرا گذاشتن آن را مبنا  های مخالف با تالش برای سلب مشروعیت از آنان، میزان پایاهمیت نیفتاد، و گروه

ای به نام ِحْسبه یا احتساب پدید آوردند تا وظیفه امر به معروف را به پیش  نیز برای خلع سالح آنان اداره  دادند. حاکمانقرار می 
گفتند. احتساب که در اصل به معنای شمردن و به حساب آوردن است ریشه قرآنی  ببرد. به گماشتگان این اداره ُمحتسب می 

داری و ثواب شمردن انجام  و احتساباً" آمده بود، یعنی کاری که از روی ایماننداشت، اما در برخی احادیث نبوی عبارِت "ایماناً 
  دهد نه مزد دنیوی، اما اداره شود. محتسب در این سیاق یعنی کسی که کاری را رضاکارانه و به قصد ثواب اخروی انجام می 

هره به این شدند که از مردم در باره انجام  ها شگیری از مردم بود. محتسب احتساب کارمندانی مزدبگیر داشت که کارشان حساب 
دهند. حافظ که گفته است: "پنهان خورید باده  گیرند و متخلفان را مورد مجازات و تعزیر قرار می شان حساب می وظایف شرعی 
به بخشی از  کنند" اشاره به همین نقش آنان دارد. اداره احتساب از آن زمان، و با تکیه بر اصل امر به معروف، که تعزیر می 

که مردم آنان را به شایست و نا شایست فرمان بدهند آنان سنت کالسیک اسالمی تبدیل شد. حاکمان با این کار خواستند به جای این
 خود این ابتکار را به دست گرفته و مردمان را به شایست و ناشایست فرمان بدهند. 

که رسایلی در باب احتساب، از جمله به دست ابن تیمیه، سالم، و با آنهایی از جهان ااما علیرغم تداوم اداره احتساب در بخش 
گاه مهمی، مانند دیگر ابواب عمده فقه، پیدا نکرد تا ضوابط حقوقی و قانونی برای  نوشته شد، ولی این مبحث در فقه اسالمی جای 

ر بر تعهد افراد و سلیقه آنان است تا به  ت اش بیش آن تدوین گردد، و از این رو عمدتا در حوزه مباحث اخالق ماند که تکیه
 سازوکارهای قانونی. 

ای شدن این قضیه، به مرور زمان صورتی کاریکاتوری به آن بخشید و از همان رو  نبود مکانیسم قانونی برای احتساب، و سلیقه 
داری  با به مثابه نمادی از دینکلمه محتسب در تاریخ تمدن اسالمی با بار نسبتا منفی و گاه تمسخرآمیز همراه شد. محتسب غال

کرد و نقشی در بهبود  داری ریاکارانه را ترویج میهای پسندیده، بل دینشد که نه عرف نمایشی در نزد نخبگان جامعه شناخته می 
اخالقی جامعه نداشت. حافظ به طنز گفته است: "مست ریاست محتسب، باده بده و ال تََخف." شعر معروف پروین اعتصامی:  

حتسب مستی به ره دید از گریبانش گرفت.." نیز اشاره به همین پدیده دارد. محتسباِن حکومتی هیچ گاه در تاریخ اسالم به  "م
گاه بلند علمی و حتی اجتماعی نرسیدند، و بر خالف طبقات الفقها، طبقات الصوفیه و طبقات الشعرا و غیره، طبقات  جای 

زد، هرچند که  ای زاید بود که بدنه جامعه اسالمی آن را پس می پدیده محتسب عارضه المحتسبین به وجود نیامد. به یک معنا، 
 شد. پرونده آن برای همیشه بسته نمی 

در عصر حاضر، آن بخش از کشورهای اسالمی که با آغوش گشودن به مدرنیته به تفاوت بنیادی حریم خصوصی و حوزه  
ای بسته  حوزه عمومی زیر نظر قانون تنظیم گردد و راه بر دخالتهای سلیقه  عمومی باور یافتند، اصل را بر این قرار دادند که

شود. از این رو، تداوم نهاد احتساب یا امر به معروف را با بافت جدید جوامع و نیز با امنیت روانی مردم ناسازگار دانستند و  
 بساط آن را برچیدند.  

ی که بر سر رهبری جهان اسالم رقابت داشتند، اداراتی به نام ستاد امر به  اما در شمار اندکی از کشورهای اسالمی، به ویژه آنان 
معروف یا اداره حسبه ایجاد شد. طالبان نیز از نخستین روزهای ظهورشان دست به ایجاد اداره امر به معروف زدند و به آن  

از و آواز، اجبار زنان بر پوشیدن برقع،  بردن سها، از بینتر از دیگر ادارات بخشیدند. شکستن تلویزیون اختیاراتی گسترده 
باکانه کسانی که از این امور تخطی  بازداشتن زنان از تحصیل، واداشتن مردان به پوشیدن سر و نگه داشتن ریش، و مجازات بی 

ترین روش  زنندهترین و سابقه ترین اقداماتی بود که به آن کمر بستند. روشی که طالبان در پیش گرفته بودند بی کردند، از مهممی
اجرای امر به معروف و نهی از منکر در سرتاسر تاریخ اسالم بود. این روش، زندگی را برای مردمی که در زیر سیطره  

 ای تلخ تبدیل کرده بود. کردند آن را به کمیدی زیستند به زندانی تنگ و برای مردمی که از بیرون کشور تماشایش می طالبان می 
های عمده مردم افغانستان در  شان در حکومت و حاکمیت گرم است، یکی از نگرانی طالبان و مشارکت اکنون که بحث صلح با 

های عمده دیگران در خارج، این است که آیا محتسبان این گروه با شالق امر به معروف شان دوباره به  داخل، و از پرسش 
چیز دو  ر خالل گفتگوهای صلح و پیش از نهایی شدن همه طالبانی ساختن زندگی درسطح عمومی اقدام خواهند کرد؟ الزم است د

موضوع روشن شود: آیا قرار است در شرایط پس از مصالحه نیز دم و دستگاهی به نام امر به معروف وجود داشته باشد؟ و آیا  
 زد؟  های حاکمیت این گروه می قرار است این دستگاه همان سازی را بزند که در سال 
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