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 سنت اهل فقه منظر از منكر از نهی و معروف به امر بررسی
 

 منیره رشید نسب

 ایشاى صاّذاى، ٍاحذ اسالهی، آصاد داًطگاُ اسالهی، حمَق هثاًی ٍ فمِ اسضذ واسضٌاسی 

 

 چكیده

 تشداسی فیص. دس ایي پژٍّص اص سٍش تاضذ هی اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش اص هٌظش فمِ اّل سٌت تشسسی ّذف پژٍّص حاضش

اص طشیك هطالؼات  هَسدًیاصاستفادُ ضذُ است؛ تٌاتشایي تشای اًجام ایي پژٍّص، اطالػات  هؼتثش ػلویهماالت  وتة ٍ اص

ای تِ دست آهذُ است. اهش تِ هؼشٍف یؼٌی تشاًگیختي ٍ فشهاى دادى تِ چیضی وِ ًضد ػمل یا ضشع ٍ یا ّش دٍ هطلَب  وتاتخاًِ

 .چِ وِ ًضد ػمل یا ضشع ٍ یا ّش دٍ تذ ٍ ًاپسٌذ ضوشدُ ضذُ تاضذ هٌىش یؼٌی هٌغ ٍ تاصداضتي اص آىٍ پسٌذیذُ تاضذ ٍ ًْی اص 

وِ تشخی دیگش ػمیذُ داسًذ وِ هٌىش اػن اص  گشدد ٍ حال آى طثك ًظش تشخی هٌىش دس ضشیؼت تٌْا تش هؼاصی ٍ گٌاّاى اطالق هی

جا وِ اهش تِ  اص آى .ضَد ی الْی هحسَب هی یه فشیضِ« اص هٌىشاهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی »هحشهات ٍ هىشٍّات است؛ دس ّش حال 

دیٌی است ٍ تْتشیي فشد ٍ تْتشیي اهت آًاى ّستٌذ وِ اهش تِ  ٍاجثاتی دیي ٍ ضاهي اجشای  هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ًگْذاسًذُ

ی آى  اص هٌىش است ٍ الاهِ ی دػَت تِ خیش ٍ اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی وٌٌذ ٍ فالح ٍ سستگاسی ًتیجِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش هی

تاضذ؛ لزا جای  وِ جایگاُ آى تشتش اص جایگاُ جْاد دس ساُ خذا هی ی لضٍم تطىیل حىَهت اسالهی است ٍ تاالخشُ ایي یىی اص ادلِ

آى داسد وِ صٍایای هثْن آى هَسد وٌىاش دلیك لشاس گشفتِ ٍ ایي هسألِ ٍ جایگاُ آى دس لشآى ٍ سٌت تیص اص پیص سٍضي 

اهش تِ هؼشٍف »اهام غضالی دس وتاب پش اسصش خَد احیاء ػلَم الذیي دس ریل تحث اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش هی گَیذ:  .گشدد

ٍ ًْی اص هٌىش تضسي تشیي هحَس دیي است ٍ ایي آى هَضَع تا اّویتی است وِ خذاًٍذ تشای اًجام آى توام پیاهثشاى سا 

ن ٍ آگاّی ٍ ػول تِ آى هَسد سْل اًگاسی لشاس گیشد، توام پیام پیاهثشاى تؼطیل تشاًگیختِ است ٍ اگش تساط آى جوغ ضَد ٍ ػل

هی ضَد، دیاًت اص تیي هی سٍد ٍ سستی ٍ تی حالی فشاگیش هی ضَد ٍ گوشاّی هٌتطش هی ضَد ٍ ًاداًی سٍاج هی یاتذ ٍ فساد تِ 

الن هی ضًَذ؛ اها تا سٍص لیاهت احساس ّوِ جا سشایت هی وٌذ ٍ جاهؼِ غیش لاتل اصالح ٍ سشصهیٌْا خشاب ٍ تٌذگاى ّ

 «.ّالوت ًخَاٌّذ وشد

 

 اهش تِ هؼشٍف، ًْی اص هٌىش، فمِ، اّل سٌتهاي كلیدي:  واژه
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