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الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف �إ�صالح املجتمعات الإن�سانية
�أم كلثوم الفار�سية

يك�شف لنا الدكتور علي مربوك يف مقاله «الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بني القر�آن والأنظمة الكالمية» يف جملة الت�سامح عن فري�ضة من �أ�سا�سيات الدين
الإ�سالمي بل هي الفري�ضة التي على �أ�سا�سها جعلت �أمة الإ�سالم خري �أمة �أخرجت للنا�س حيث و�صفها الإمام الغزايل ب�أ ّنها (القطب الأعظم يف الدين ،وهي املهمة
التي ابتعث اهلل لها النبيني �أجمعني ،ولو طوي ب�ساطها و�أهمل علمها وعملها ،لتعطلت النبوة وا�ضمحلت الديانة ،وعمت الفتنة ،وف�شت ال�ضاللة ،و�شاعت اجلهالة،
وا�ست�شرى الف�ساد ،وات�سع اخلرق ،وخربت البالد ،وهلك العباد) ،كما يقول ابن تيمية« :وكل ب�شر على وجه الأر�ض ال بد له من �أمر ونهي ،وال بد �أن ي�أمر وينهى ،حتى
لو �أنه وحده لكان ي�أمر نف�سه وينهاها �إما مبعروف �أو مبنكر» ،ويقول ابن العربي« :الأمر باملعروف والنهي عن املنكر �أ�صل يف الدين ،وعمد من عمدة امل�سلمني وخالفة
رب العاملني ،واملق�صود الأكرب من بعث النبيني ،وهو فر�ض على جميع النا�س مثنى وفرادى ب�شرط القدرة عليه» .فالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،مبد�أ عقالين
�أخالقي ،قبل �أن يكون دين ًيا ،متار�سه كل املجتمعات الإن�سانية وفق منظوماتها القيمية ،التي متثل معيا ًرا لها يف تعريف معنى املعروف واملنكر ،حتى تلك املجتمعات
التي تو�صف باملنفتحة والليربالية ،هي � ً
أي�ضا -عرب قوانينها و�أنظمتها وخطابها الثقايف -ت�أمر مبا تعتقد �أ ّنه يف �إطار احلق واخلري ،وتنهى عما تعتقد �أنه مناق�ض
لذلك ،بغ�ض النظر عن الأ�س�س الفل�سفية التي ينطلقون منها يف حتديد تلك املعاين� ،أكانت نظرية اللذة الأبيقورية� ،أم نظرية ال�سعادة الرواقية� ،أم نظرية الواجب
الكانطية ،يبقى �أ ّنهم ميار�سون الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بح�سب معروفهم ومنكرهم!
لذلك �س�أجتاوز م�س�ألة الت�أكيد على «فري�ضة» الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر يف ال�شريعة الإ�سالم ّية،
فالن�صو�ص ال�ق��ر�آن�ي��ة والأح��ادي��ث النبوية �صريحة
وم�ستفي�ضة يف ت�أكيد �أهمية هذه ال�شعرية وف�ضلها
ودورها يف �إ�صالح املجتمعات فقد حتدث القر�آن عن
�أه��ل الكتاب ،وذك��ر �أنّ منهم من ك��ان ي�أمر باملعروف
وينهي عن املنكر ،ومنهم من تقاع�س عنه وتركه حيث
قال تعاىل يف �سورة املائدة ( ُلعِنَ ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا مِ نْ َبنِي
ي ذل َِك ِبا
ي�سى ابْنِ َم ْر َ َ
ِ�إ ْ�سرائِي َل َعلى لِ�سانِ دا ُو َد َوعِ َ
َع َ�ص ْوا َوكا ُنوا َي ْع َت ُدو َن ( )78كا ُنوا ال َي َتنا َه ْو َن َعنْ ُمن َكرٍ
َف َع ُلو ُه َل ِب ْئ َ�س ما كا ُنوا َي ْف َع ُلو َن ( .))79كما �س�أجتاوز
م�س�ألة الت�أكيد على �أهمية ه��ذا امل�ب��د�أ ،و�س�أفرت�ض
�أن ��ه م���س� ّل�م��ة� ،أخ�لاق �ي��ة ع�ق�لان�ي��ة ول �ك��ن الإ��ش�ك��ال�ي��ة
ت�ق��ع يف ت�ف��ري��غ ه��ذا امل �ب��د�أ م��ن �أي ح�م��ول��ة �سيا�سية،
و�إك�سابه دالل��ة �أخالقية تتمكن معها ال�سلطات من
ا�ستخدامه يف تطويع الأف ��راد وتروي�ضهم ،وبذلك
يعطل دور ه��ذه الفري�ضة التي ميكننا م��ن خاللها
العبور �إىل املواطنة املعا�صرة مبعنى �أحقية اجلميع
يف امل�شاركة يف حتقيق اخلري العام �أو �إ�صالح املجتمع
وتغيريه فحني خاطب �أبوبكر مبايعيه�« :إن �أح�سنت
ف�أعينوين ،و�إن �أ��س��أت ف�ق� ِّوم��وين» ،ف��إن��ه ك��ان يك�شف
عن ت�صوره لل�سلطة (احلاكمة) ك�ش�أنٍ �أر�ضي البد �أن
يخ�ضع لرقابة املجتمع (املحكوم) وحما�سبته؛ وهو
الت�صور الذى ميكن القول ،مع التجاوز� ،إنه قد �ساد
ع�ل��ى م��دى حقبة اخل�لاف��ة ال��را� �ش��دة .ول�ع��ل انفجار

ما ُع � ِر َف -بعد ذل��ك -بالفتنة ليك�شف عن «جمتمع»
يرى لنف�سه حقاً يف مراقبة وحما�سبة «�سلطة» �شاءت
�أن تنتزع منه ه��ذا احل��ق ولكن ال�شاهد يف الأم��ر �أن
ال�سلطة ال�ت��ي �سيطرت على ه��ذا امل�ب��د�أ بعد �أح��داث
الفتنة يف عهد �سيدنا عثمان ر�ضي اهلل عنه �إىل يومنا
ه��ذا ق��د ع�م��دت  -ك�ج��زء م��ن امتالكها ل��ه وتوظيفه
ل�صاحلها� -إىل جعل مبد�أ الأمر املعروف والنهي عن
املنكر مقت�صرا على امل�سائل الأخالقية و�إلغاء دوره يف
الإ�صالح ال�سيا�سي معتربين ذلك الأ�سا�س يف تطبيق
هذا املبد�أ .وال�ضحية يف نهاية املطاف هو مبد�أ الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وقيمته الأخالقية ودوره
احل���ض��اري يف املجتمعات م��ن ج�ه��ة ،وح��ري��ات النا�س
وخياراتهم ال�شخ�صية امل�شروعة يف جمالهم العام من
جهة �أخرى ،والتي �أ�صبحت كذلك ورقة للم�ساومات
ال�سيا�سية! وم��ن ح�سن احل��ظ �أن ال�ت��داول ال�ق��ر�آين
لهذا املبد�أ يتك�شف عن انطوائه على تلك احلمولة
ال�سيا�سية التي ميكن عرب ا�ستعادتها �أن ينفتح الباب
�أم��ام املجتمع ال�سرتجاع دوره يف الف�ضاء ال�سيا�سي
الذي طال تاريخ ا�ستبعاده وطرده منه.
وح�ين نتحدث ع��ن م�ب��د�أ الأم ��ر ب��امل�ع��روف والنهي
ع��ن املنكر ،ف��إ ّن�ن��ا نعني بذلك الإق�ب��ال على الإ�سهام
الإيجابي للو�صول �إىل �شراك ٍة م�ؤثر ٍة ُتخْ رج امل�سلمني
من اال�ست�ضعاف و�ض�آلة الفعالية يف عامل الأفكار ،كما
يف عامل ال�سيا�سات .حيث ُيح ّدد القر�آنُ الكرمي مهم َة
امل��ؤم�ن�ين ُت��اه �أنف�سِ هم ُ
وت ��اه ال�ع��امل ب��أن�ه��ا :الأم��ر

أ�سا�سها الإميانُ باهلل:
باملعروف والنهي عن املنكر؛ و� ُ
(ت ��أم ��رون ب��امل�ع��روف وت�ن� َه��ون ع��ن امل�ن�ك��ر وت��ؤم�ن��ون
ُ
واملعروف �أخ ٌ
�لاق وممار�ساتٌ  ،وكذلك املنكر
ب��اهلل).
املنهي عنه �أخالقياًّ و�أعماال ال يقت�صر على مراقبة
ُّ
�سلوكيات النا�س وتقوميها و�إمن��ا يتعدى ذل��ك �إىل
ال��رق��اب��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة ح�ت��ى ل�ل�أم��راء وامل �ل��وك .وه��ذا
م يف املراحل
معنى الفكرة الكربى التي حتم ُلها الأُ َ ُ
احلا�سمة من التاريخ ،فتتحدد من خاللها مواق ُعها
احل��ا� �ض��ر ُة وامل�ستقبلية .وال ��واق � ُع �أنّ تعطيل ه��ذا
ال��دور للم�سلم  ،ي ��ؤدي �إىل ال��وق��وع يف �شِ َب ِ
اك املن َكر
دينياًّ َ
وب�شرياًّ.
وا� �س �ت �ن��ادا ع�ل��ى ك ��ل ذل ��ك ف ��إن ��ه مي�ك��ن مل �ب ��د�أ الأم ��ر
باملعروف والنهي عن املنكر �أن يكون واحدا من روافع
الأزم��ة العربية الراهنة و�أعني من حيث �أن��ه ي�صلح
م��دخ�لا ل�ل�إن �� �س��ان م ��ن ج�ه��ة ل�ك��ي ي�ستعيد «�إرادت � ��ه
وقدرته» ودوره -بالتايل -كفاعل م�ؤثر يف العامل ومن
جهة �أخ ��رى ،ف��إن��ه ميهد للمجتمع ط��ري��ق ا��س�ترداد
حقه امل�سلوب يف الرقابة واحل�ساب .ومن نافلة القول
�إنّ هذين املطلبني هما الأكرث �إحلاحا يف هذه الفرتة
العربية احلرجة .فنحن بحاجة �إىل فهم وا�سع غري
م�ؤطر لهذه الفري�ضة املغيبة؛ ليكون الأمر باملعروف
وال�ن�ه��ي ع��ن املنكر ح�ي��اة ،و�إح �ي��اء ،و�إع �م ��ا ًرا ل�ل�أر���ض
ً
ون�شاطا �إن�سان ًيا
والإن�سان ،وي�صبح الإ�صالح مدنية،
�سامي الغاية والو�سيلة.
umklthoom1@moe.om

