
1 

 

  

 بسمه تعالی  

 

 

   
   

 آشنایی با قوانین و مقررات حاکمیتی 

 در حوزه امر به معروف و نهی از منکر

 (دام ظله العالیو مقام معظم رهبری  قدس سره)مطابق با فتاوای حضرت امام 

 

 دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان

 

 

  

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 



 تحول اداری مدیریت توسعه سازمان و 

 

2 

 

 

 

 اهداف دوره: 

 

    آشنایی بیشتر با اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 

 شناخت شیوه های اثر گذار امر به معروف و نهی از منکر 

 آشنایی با آثار، فواید و برکات امر به معروف و نهی از منکر 

  شناخت پیامدهای بی تفاوتی 

 

 

 گروه هدف: 

 کارکنان دانشگاه 

 

 

 

 

 

 



 تحول اداری مدیریت توسعه سازمان و 

 

3 

 

 

 : مطالب  فهرست 

Contents 

 5 ......................................................................................................................................... : دهیچک

 5 ....................................................................................................................................... :واژه دیکل

 6 ........................................................................................................................................... مقدمه

 7 ....................................................................................................................... ینید ینه و امر گاهیجا

 7 ............................................................................................................ اجتماع در ینید ینه و امر نقش

 55 ...................................................................................................... منکر از ینه و معروف به امر شروط

 55 ............................................................................................................. منکر و معروف به علم. 5

 56 ........................................................................................................................ ریتأث احتمال.  2

 56 ....................................................................................................................... گناه بر اصرار.  3

 56 ..................................................................................................................... مفسده نداشتن.  4

 57 ...................................................................................................... منکر از نهى و معروف به امر مراتب

 57 .............................................................................................................................. : اول مرتبه

 51 ............................................................................................................................. : دوم مرتبه

 51 ............................................................................................................................. : سوم مرتبه

 51 ........................................................................................................................... یزبان مرتبه تیاهم

 22 ...................................................................................................................... یزبان ینه و امر مراتب

 25 ...................................................................................................................... یزبان ینه و امر گستره

 25 ................................................................................................................ مکروهات از ینه  2-

 25 .................................................................................................................... واجبات به امر  3-

 22 ................................................................................................................. محرمات از ینه  4-



 تحول اداری مدیریت توسعه سازمان و 

 

4 

 

 22 .................................................................................................. یزبان ینه و امر در جمالت هايیژگیو

 23 ............................................................................................................................... ییوایش. 5

 23 ............................................................................................................................. صراحت.  2

 23 ................................................................................................................................متانت.  3

 23 ............................................................................................................................... تیجد.  4

 23 ............................................................................................................................... اختصار .5

 24 ................................................................................................................................ اعتدال .6

 24 ............................................................................................................................. سالمت.  7

 24 .............................................................................................................................. عطوفت. 1

 25 ....................................................................................................................... احترام و اکرام .1

 26 ....................................................................................منکر از ینه و معروف به امر در يکاربرد يهاوهیش

 26 .............................................................................................. مخاطب طیشرا و تیموقع شناخت. 5

 27 .......................................................................................................................... يسازنهیزم. 2

 27 ........................................................................................................... يزیربرنامه و یهماهنگ. 3

 21 ..................................................................................................... منکر و معروف شهیر شناخت. 4

 21 ............................................................. عنوان 53 در منکر از ینه و معروف به امر ریتاث در يکاربرد يهاوهیش

 33 .................................................................................... منکر از ینه و معروف به امر حقوق و یفقه مسائل

 35 .........................................................................................................................................................................  نتیجه گیري

 336 ................................................................................................................................................................... نکات کلیدي  

 37 ...................................................................................................................................  ییآزما خود

 31 ............................................................................................................................................ منابع

 

 



 تحول اداری مدیریت توسعه سازمان و 

 

5 

 

 چکیده :
این مقاله به بررسی ابعاد مختلف آشنایی با قوانین و مقررات حاکمیتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته 

در حوزه قوانین و مقررات ایجاد کند که است و سعی شده که جهان بینی کاملی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر 

 مشتمل بر یازده فصل می باشد.

که در ابتدا به بحث نقش امر و نهی دینی در اجتماع پرداخته شده و سپس شروط امر به معروف و نهی از منکر و مراتب آن 

شده و در انتهاي بحث مسائل را بیان کرده ایم؛همچنین شیوه هاي کاربردي در امر به معروف و نهی از منکر توضیح داده 

فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر ارائه گردیده است؛تا خواننده مقاله از تمامی ابعاد به مسائل حقوقی امربه معروف 

 و نهی از منکر آشنا گردد.

یک تصور کلی  آن اگر ما بخواهیم نسبت به موضوعی تحقیق کنیم یا نسبت به آن آشنا بشویم الزم می باشد که نسبت به

داشته باشیم اگر این تصور کلی ایجاد شد؛می توان در خصوص آن صحبت کرد یا افراد دیگر را راهنمایی کرد؛هر چه ما تصور 

کلی و جهان بینی دقیقی نسبت به موضوع داشته باشیم به آن موضوع نزدیک تر هستیم و بلعکس هر چه این جهان بینی 

 ریم و نمی توانیم نسبت به آن تصمیم گیري کنیم.ضعیف باشد ما از آن فاصله دا

در این مقاله همان طور که ذکر شد سعی و تالش براي ایجاد جهان بینی و یک تصور کلی نسبت به قوانین و مقررات می 

 باشد.

 

  کلید واژه:

 

 امر به معروف و نهی از منکر،جامعه،رفتار،نظارت،قانون،وظیفه،مفسده،جهان بینی
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 مقدمه
 علیه السالمقال االمام الباقر             

ضَةٌ عَظِی      صُّلَحَاءِ فَرِی سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ ال ةٌ مَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ 

ِِِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْ ُ وَ   بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاس

سْتَقِیمُ الْأَمْرُ    صَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَ امر به معروف و نهى از منکر راه و روش پیامبران و شييیوه  ؛یُنْتَ

د و گردها امن مىشود، و راه فریضه بزرگى است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا مى   ؛ صالحان است  

صاحبانش برمى    درآمدها حالل مى شده به  شود و )بدون ظلم(  گردد، زمین آباد مىشود و حقوق پایمال 

 .پذیردشود و کارها سامان مىحق از دشمنان گرفته مى

هاي قرآن کریم و روایات اسالمی از اهمیت زیاد و جایگاه واالیی امر به معروف و نهی از منکر در میان مفاهیم و آموزه       

 امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجراي سایر واجبات الهی است.  برخوردار است.

ف و نهی از منکر در سطح جامعه ، دستگاهها ، بررسی ها نشان می دهد در صورت فراگیر شدن فریضه امر به معرو       

 نهادهاي اجرایی ومراکزآموزشی ؛ منکر و تخلفات کاهش  یافته ، معروفها و فضایل افزایش می یابد. 

بر این اساس به نظر می رسد آموزش این دو فریضه الهی به منظور  آشنایی همگانی با اهمیت و شیوه هاي اثر گذار        

 ت برنامه ها و اقدامات فوري مسئوالن فرهنگی نهادها و موسسات آموزشی  باشد.آن ، در اولوی

اهمیت ، چرایی ، آثار، پیامدهاي بی تفاوتی ، شروع ، چگونگی و شیوه هاي امر به معروف و نهی ازمنکر و ویژگی هاي       

 جزوه را در بر می گیرد. آمران به معروف و ناهیان از منکر  از نظر حاکمیتی مجموع عناوین درس هاي این
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 دینی نهی و امر جایگاه
    

در  کند و امروزههاي مختلف نمود پیدا مینظارت در جامعه یک امر عقلی و فطري پذیرفته شده است که به شکل 

ها براي کنترل رفتار افراد جامعه و جلوگیري از انحراف آنها در قالب ایجاد شبکه وسیع جوامع پیشرفته، شدیدترین نظارت

پذیرد؛ اما دستور العمل دین اسالم براي اصالح جامعه و افراد، صورت مینظارت دوربینی و حضور ماموران امنیتی و بازرسی 

 و ایجاد نوعی تعهد و مسئولیت مشترک میان افراد مسلمان براي حفظ و نگهداري جامعه اسالمی بر مبناي تعلیمات اسالمی

ر یفه قانونی و شرعی دتحقق نظارت اجتماعی همگانی، براي کنترل کیفیت جامعه و بهبود جمعی است که به عنوان وظ

 جمهوري اسالمی ایران نیز تاکید شده است. 

با توجه به این مقدمه الزم می آید که نقش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مورد بررسی قرار گیرد و بیان شود    

 چگونه اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شکل نگیرد جامعه به انحطاط می رود.

 

 امر و نهی دینی در اجتماع نقش
 
زند و حیات آنان را آن ها را آن چنان به یکدیگر پیوند مینیازهاي مشترک اجتماعی و روابط ویژه زندگی، انسان    

دهد که در یک اتومبیل و یا یک هواپیما یا یک کشتی سوارند بخشد که افراد را در حکم مسافرانی قرار میچنان وحدت می

مانند و همه با هم دچار خطر رسند و یا همه با هم از رفتن میمنزل می و به سوي مقصدي در حرکت هستند و همه با هم به

 کنند.اي پیدا میگردند و سرنوشت یگانهمی

بنابراین، زندگی این دنیا، یک زندگی اجتماعی است و در زندگی اجتماعی، همبستگی و وحدت حکمفرماست؛ کارهاي خوب    

گذارد و به همین دلیل است که اي بد بدکاران نیز در جامعه اثر منفی مینیکوکاران در سعادت دیگران موثر است و کاره
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هاي مشترک نیز وجود دارد. افراد یک جامعه همانند اعضا و جوارح بدن، کم و بیش، جور یکدیگر را باید بکشند، مسولیت

کند ضرر آن به عضوهاي دیگر گردد؛ مثال اگر کبد خوب کار ناختالل یکی از آنها موجب زوال سالمت از عضوهاي دیگر می

رسد. از این رو، به واسطه همین سرنوشت مشترک افراد در اجتماع است که اگر یک نفر بخواهد گناهی مرتکب شود هم می

 بر دیگران الزم است مانع او گردند.

ن را قصد سوراخ کردن آکشتی شده و بر مثال جلوگیري از انسان نادانی است که سوار  ،امر به معروف و نهی از منکرمثال   

دارد که اگر از این کار او جلو گیري نشود با سوراخ شدن کشتی، خود او و دیگر مسافران کشتی غرق خواهند شد. آیا اگر 

چنین فردي اعتراض کند که هیچ کس حق ندارد آزادي مرا سلب کند زیرا من تنها زیر صندلی مخصوص خود را که اختیار 

 ؛پذیردکند؟ مسلما کسی اعتراض او را نمیکسی به اعتراض او توجه می شوم!نم و تنها خودم غرق میکآن را دارم، سوراخ می

همان.  دانند که سوراخ شدن یک نقطه از کشتی همان و غرق شدن همه کشتی با تمام سر نشینان همزیرا همگان می

و فساد یک نفر یا یک گروه به سایر افراد و سایر  اي امر به معروف و نهی از منکر ترک شود گناهاگر در جامعه ،بنابراین

 کند.می اي را آلودهکند و جامعهها نیز سرایت میگروه

امر به معروف و نهی از منکر همین است که اي انسان! تو تنها از نظر شخصی و فردي در برابر ذات پروردگار مسول و    

ى إِنَّ اهللَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ»خوانیم: تعهد داري. ما در قرآن می متعهد نیستی، تو در مقابل اجتماع خود هم مسئولیت و

کند مگر وقتی واقعیت این است که هرگز خداوند اوضاع  و احوال مردمی را به سود آنان عوض نمی 5؛«یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

 که خود آن مردم، آنچه مربوط به خودشان است، اخالق، روحیات، ملکات، نیات و باالخره خودشان را عوض کنند. 

 نسبت به خود، خانواده و جامعه مسئولیت داریم توان نسبت به فرهنگ عمومی استفاده کرد آن است که ماآنچه از آیه فوق می

اي پویا و سرزنده است که افراد آن در مسیر باشد و لذا، جامعهافتد بر حسب عملکرد خود ما میو هر آنچه در جامعه اتفاق می

 رشد و سعادت انسانی حرکت کنند.

                                                 

 .11سوره رعد، آیه . 1 

https://iqna.ir/fa/news/2442170/%D8%A2%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8E-%D9%84%D8%A7%D9%8E-%DB%8C%D9%8F%D8%BA%D9%8E%DB%8C%D9%91%D9%90%D8%B1%D9%8F-%D9%85%D9%8E%D8%A7-%D8%A8%D9%90%D9%82%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%85%D9%8D-%D8%AD%D9%8E%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%89-%DB%8C%D9%8F%D8%BA%D9%8E%DB%8C%D9%91%D9%90%D8%B1%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D9%85%D9%8E%D8%A7-%D8%A8%D9%90%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%81%D9%8F%D8%B3%D9%90%D9%87%D9%90%D9%85%D9%92-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
https://iqna.ir/fa/news/2442170/%D8%A2%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8E-%D9%84%D8%A7%D9%8E-%DB%8C%D9%8F%D8%BA%D9%8E%DB%8C%D9%91%D9%90%D8%B1%D9%8F-%D9%85%D9%8E%D8%A7-%D8%A8%D9%90%D9%82%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%85%D9%8D-%D8%AD%D9%8E%D8%AA%D9%91%D9%8E%D9%89-%DB%8C%D9%8F%D8%BA%D9%8E%DB%8C%D9%91%D9%90%D8%B1%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D9%85%D9%8E%D8%A7-%D8%A8%D9%90%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%81%D9%8F%D8%B3%D9%90%D9%87%D9%90%D9%85%D9%92-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
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د در دهد. نقش هر فربه وجود نیاورند تیییر نمی نتیجه آنکه خداوند وضييع هیچ قومی را تا خود آنان تیییري در وضييع خود   

مه کند که او ناظر ههاي اجتماعی داشييته باشييد ایجاب میتعیین سييرنوشييت جامعه، و تعهدي که باید در پذیرش مسييئولیت

 تفاوت نباشد و این ضرورت امروز جامعه است.افتد و نسبت به منکرات بیاموري باشد که پیرامونش اتفاق می

شته باشیم که   از سو     شناخت عوامل رشد و گسست یا مرگ یک جامعه، مستلزم شناخت صحیح از          ي دیگر، باید توجه دا

انسان و جامعه است و شناخت این دو نیز وابسته به شناخت جهان است. بنابرین درک عمیق اسباب فروپاشی یا پیشرفت هر    

ها مختلف هستند تفسیرها از اعتال و انحطاط نیز گوناگون بینی جامعه رابطه مستقیمی با جهان بینی افراد دارد  و چون جهان

 گیرد و رشد یا گسیختگی جامعه نیز  باشند؛ اگر جهان وانسان مادي باشند رابطه انسان و جهان نیز در همین مدار قرار می    می

سیر می  سان و جهان جاودانه دیده می   بر موازین آن تف صله میان تولد تا  ش شود؛ اما در جهان بینی الهی، چون ان ود نه در فا

 مرگ، نوع نگرش بر رشد و انحطاط آن نیز متفاوت است.

 کند؛ به عنوان مثال جامعه و افراديقرآن کریم اعتال و انحطاط جامعه را بر حسب نوع نگرش و جهان بینی افراد تبیین می   

 کنند که هر که اهل استعال ونگرند، و خیال میمی را  که نگرش و جهان بینی مادي دارند و پیشرفت را تنها از دریچه مادي

داند و رشد واقعی یک جامعه را بر مدار پیشرفت محکوم به شکست می 2رسد،برتري طلبی باشد به فالح و رستگاري می

 داند که از حق، سر چشمه گرفته باشد و اساس آن را اعتقادات صحیح تشکیل دهد.فکري، اعتقادي و علمی می

توان فهمید که مکانیزم هالکت یک جامعه، چنین است که افراد عیاش، به با برداشت از آیات مختلف قران کریم، می    

هاي مختلف، باعث پیدایش و گسترش انواع فسق و انحراف همه جانبه در میان توده مردم سبب در دست داشتن سلطه

تواند در این میان موثر افتد و جامعه را دهند؛ و تنها عاملی که میمی شوند و از این رهگذر جامعه را در ورطه سقوط قرارمی

 نجات دهد، امر به معروف و نهی از منکر است.

                                                 

 ؛ امروز آنکس که غلبه یابد پيروزی یافته است.«وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى: »46. سوره طه، آیه 2 
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شمار می    و از پایه فروع دین از واجب دو مر به معروف و نهی از منکرا     سی دین داري به  سا روند. واژه امر به معناي هاي ا

را ترک  واجبی که عملاست  دعوت کردن کسی  نیز به معناي امر به معروف ایجاد اشتیاق به انجام کار نیک با زبان است و   

 .گناهکار استتوسط فرد  حرام تالش براي جلوگیري از انجام کارنیز به معناي کرده به انجام آن و نهی از منکر 

 

سبد   گل دینی، نهی و از این رو، امر   ست  احکام سر  حدود خداوند در گیرد.می شکل  آنها وجود به مردم دینداري که خدا

ست؛   آورده شمار  به اهل ایمان هايویژگی از را آنها انجام و اختصاص داده  تابنده اصل  قرآن را به این دو آیات از آیه ده ا

 فرماید:می که همانگونه

ضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ     وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْ

 کنند.می منکر از نهی و معروف به امر یکدیگرند یاور ایمان با زنان و مردان 3؛الْمُنْکَرِ

عرصه امر به معروف و نهی از منکر است که خداوند متعال به صراحت    در مومن آیه اشاره به نقش زنان  این نکته مهم در     

هاي الهی بپردازند و در عرصه امر به معروف و نهی  باید به ترویج ارزشمومن نیز همانند مردان مومن زنان  که داردبیان می

 فرمایند:در روایتی می  علیه السالم . امیرالمؤمنیناز منکر پیشقدم باشند

ْلأَمِْر بِالَْمعُْروِف َو النَّْهی عَنِ          وَ مَا   لَِّه ِعنَْد ا یِل ال َِِِب هَا َو الِْجهَاُد ِفی س َأْعمَاُل الْبِرِّ کلُّ

ثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّی   لَّا کنَفْ به             ؛ الْمُنْکرِ إِ بل امر  قا خدا در م هاد در راه  یک و ج هاي ن کار مام  ت

  4است. موّاج و پهناورمعروف و نهی از منکر همچون قطره اي در مقابل دریاي 
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 نیز فرمودند:  علیه السالمامام رضا 

یَدْعُو       ِِِرَارُکُمْ فَ ِِْتَعْمَلَنَّ عَلَیْکُمْ ش بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُس تَأْمُرُنَّ  لَ

ِِْتَجَا ُ لَهُمْ بَدان شييما بر شييما   کنید یا ازمنکر میمعروف و نهییا امربه 5؛خِیَارُکُمْ فَلَا یُس

 .شودکنند اما مستجاب نمیشوند و در نتیجه، خوبانتان دعا میگمارده می

تر ظیمتر و ع، احیاي امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهملیهم السالمعاهل بیت قران و از دیدگاه فرهنگ وحیانی بنابراین،    

سایر ارزش  ست از  شتی     ؛هاي الهی ا سیار قدرتمندي در مقابل ز ضه الهی، عامل ب ها یعفتها و منکرات و بیچون این دو فری

در راه امر به معروف و نهی از منکر خود مهمترین نشيييانه  علیه السييالم ؛ به طوري که شيييهادت امام حسيييین در جامعه اسيييت

نیز  آخرت بازار در بها بیشترین  و نهفته است  هاآن اجراي در نیز دینداري از این رو، برترین ارزشمندي این دو فریضه است.   

اي است  جامعه یا جامعه ایمانی، علیه السالم داشت؛ به تعبیر سخن حضرت امام رضا      خواهد اختصاص  گرانقدر متاع دو همین به

سیر نزولی خویش را آغاز کرده و بدتری   ازمنکر وجود دارد یا جامعهمعروف و نهیکه در آن امربه ست که  ها به حکومت ناي ا

شود که خداوند متعال حتی دعاي خوبان آن جامعه را نیز مستجاب رسند و چنان پیوند این جامعه با آسمان قطع میبر آن می

 فرماید:گیرند، به طوري که قران کریم میو حتی مورد لعنت پیامبرانشان قرار می کندنمی

سَى ابْنِ مَرْیَمَ  ذَلِكَ      لُعِنَ الََّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی  سَانِ دَاوُودَ وَعِی سْرَائِیلَ عَلَى لِ إِ

صَوْا وَکَانُوا یَعْتَدُونَ  سر مریم از آن رو     6؛بِمَا عَ سرائیل به زبان داود و عیسی پ کافران بنی ا

 .کردندلعنت کرده شدند که نافرمانی )خدا( نموده و )از حکم حق( سرکشی می

شن م    شریفه رو ستند بلکه گاهی مردم را نفرین می     یاز این آیه  شفیع نی شه  این اعالم بته، کنند؛ الشود که انبیاي الهی همی

ها        نیز تنفر و بیزارى  که آن خاطر آن بود  ناً،  به  ند       عل جاوز بود کار و مت ناه گاه نهی از منکر نمی  گ ند:  و هیچ کرد

کردند، و آنچه آنها هیچ گاه یکدیگر را از کار زشييت خود نهی نمی؛ یَفْعَلُونَ کَانُوا مَا لَبِئْسَ فَعَلُوهُ مُنْکَرٍ عَنْ یَتَنَاهَوْنَ الَ کَانُوا»
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س می سته بود   کردند ب شای صورت بود که عده    7؛«ی قبیح و نا شان به این  شت و منکر را یعنی روش ای مرتکب  اي اعمال ز

ضی به فعل آنها بودند و آنها را نهی و منع نمی   می ضایت به عمل منکر شدند و گروه دیگر هم را لی خود عم ،کردند و این ر

 پس شیوه همیشگی آنها ارتکاب منکرات بود. زشت و منکر است،

شت که امر     شانه اهتمام به عاقبت امر جامعه و   معروف به به هر حال، باید توجه دا شاندن در جامعه، ن  در هاخوبی بذر اف

 و سبز  هايارزش از گلزاري جامعه، و شود  شکفته  درون آن از گلی ،يبذر هر رسیدن  ثمر به با تا هاست انسان  جان مزرعه

 و بدي از اجتماع و شخص  صیانت  و هدایت، منکر از نهی و معروف به امر فلسفه جهت،  همین از گردد؛ و هاخوبی زیباي

جامعه و به تعبیر علت بقاي دین است. آزادي بیان و فکر به معناي واقعی نیز   بر دین حاکمیت پایداري و هانیکی به گرایش

جامعه خواهد بود و از این رو، اولین گام وقتی در چارچوب عقل و منطق باشد در واقع همین امر به معروف و نهی از منکر در 

سازي امر به معروف  سطح جامعه، برنامه  در جهت فرهنگ  سب و  در  شکیالت براي ترویج این    ریزي متنا سازمان و ت ایجاد 

 فریضه الهی و پاسداشت از آن است و عامل موفقیت در این مسیر نیز صبر و استقامت است. 

کارهاي مناسب براي کنترل اجتماعی به لحاظ آنکه جریان طبیعی جامعه را در مسیر اصالح پویش    ایجاد ساز و  بنابراین،     

و تکامل قرار دهد ضروري است. در جامعه به دلیل اینکه اهل کجی )افراد فاسد( از هیچ سیاستی ابا ندارند، چه سیاست حیله   

ست    سیا صالح نمی و چه  ست   توانهاي کثیف دیگر و در مقابل آن، افراد  سیا ستفاده کنند آنها با هر حرب ند از چنین  ه و هایی ا

کنند، و در این بین نیز برخی افراد در گسييترش تباهی از آنها شييوند و شييروع به انحراف جامعه میاي که شييده وارد میحیله

 کنند.پیروي می

سان را که در نهای     ستگاري    از این رو، قرآن یکی از راهکارها براي کنترل غرایز طبیعی ان شیوع ظلم و ر ت به جلوگیري از 

 جامعه می انجامد امربه معروف و نهی از منکر معرفی کرده است: 

بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ         یَأْمُرُونَ  یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ مََّةٌ  ئِكَ وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُ  وَأُولَ

و باید از شييما مسييلمانان، برخی مردم را به خیر و صييالح دعوت کنند و مردم را به ؛ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
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نیکوکاري امر و از بدکاري نهی کنند که به حقیقت واسطه هدایت خلق هستند و اینان رستگار خواهند 

 1بود.

از سوي دیگر، ترک این فریضه الهی نتایج مشقت باري را در جامعه برجاي خواهد گذاشت و عذاب الهی آنان را فرا خواهد    

اند؛ زیرا در این وضيييعیت، جامعه روح ظلم و بی عدالتی به خود       گرفت حتی آنان را که در فسييياد و منکرات فاقد نقش بوده     

شود و استحقاق قهر الهی را خواهد یافت. از این رو، خداوند در قران ت منحرف میگیرد و از فطرت اولی خود و مسیر خلقمی

 فرماید: کریم می

سَادِ فِی الْأَرْ ِ إِلََّا قَلِیلا  مََّنْ مِ فَلَوْلَا کَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِکُمْ أُولُو بَقِیََّةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَ

ذشته مردمی با عقل و ایمان وجود نداشتند که مردم را از فساد نهی کنند    چرا در امم گ؛ أَنْجَیْنَا مِنْهُمْ

 تا ما مثل آن عده قلیل مومنانشان که نجات دادیم همه را نجات دهیم.

قرآن  ،ترین عوامل پیشگیرانه از عذاب الهی شمرده شده است. از این روبا توجه به این آیه شریفه، نهی از منکر از جمله مهم 

کند: در ساحت فردي، انسان مکلف تا زمانی   ساحت فردي و جمعی به امر به معروف و نهی از منکر سفارش می   کریم در دو

شراف خود را به             شت و افراد تحت ا شی از جامعه را نخواهد دا ستگی و قابلیت اداره کل یا بخ شای شد  صفات آگاه نبا که به 

ساحت جمعی نیز اگر م    شاند و در  شدند، آن      انحراف و نابودي خواهد ک صفات یک جامعه  سد عقیدتی و عملی، به عنوان  فا

جامعه بنا به سيينت الهی به انحطاط خواهد گرایید. به همین جهت، تشييریع این فریضييه مهم نیز براسيياس قانون طبیعی در  

بران ار رهاصالح و افساد، براي نجات و توسعه پایدار جامعه است؛ به عالوه افزون بر نفس ظلم که باعث هالکت است، انک      

)/انکار آمران به معروف و ناهیان منکر( که عهده دار هدایت جامعه، به ترک ظلم یا انجام معروف هسيييتند نیز خود موجب                 

 هالک آن مردم خواهد شد: 
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ِِلْتُْم ِبِه کَافُِروَن              َِْلنَا ِفی قَْرَیٍة مِْن نَذِیٍر ِإَلَّا قَاَل مُتَْرُفوهَا ِإَنَّا ِبمَا أُْرسِ و ما هیچ   1؛َومَا أَْرسِ

شما          سالت  سوالن گفتند ما به ر ستادیم جز آنکه ثروتمندان عیاش آن دیار به ر سولی در دیاري نفر ر

 کافریم و هیچ ایمان و عقیده بشما نداریم.

بنابراین، حقیقت رسالت پیامبران این بوده که مردم را از کار بد نهی کنند و به کار خوب امر کنند؛ یعنی خود این پیامبران     

 هم مامور بودند که در جامعه امر به معروف و نهی از منکر کنند.

 فرمایند: می صل اهلل علیه و آلهحضرت رسول خدا    

کنند و همدیکر را در احسيييان، نیکوکاري و تقوا مردم تا هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر می

شود نباشد، خیر و برکت از آنها برداشته میاند؛ پس هرگاه چنین کنند، پیوسته در خیر و خوبییاري می

... اگر مردم امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند، بعضی از آنها )نااهالن ستمگر( بر بعضی دیگر 

  52یابند و یاوري در زمین و آسمان نخواهند داشت.سلطه می

س بدون تجس کهعلنی بوده  هايناظر به رفتارعه، در سطح جامبه معروف و نهی از منکر  امردر نهایت، باید توجه داشت که  

شد   ست   و آخرتی پاداش آنها قطعی آثار دارد: احتمالی اثر دو و قطعی اثر دو و داراي مشخص با  به آمر که رشد و کمالی ا

 و معروف به امر هايدر صحنه  فرد که است  بها کافیگران اثر دو این و یابددست می  آن به خود عمل پرتوي در معروف،

 است. جامعه فرهنگی و سالمت رشد و خدا، بندگان هدایت زنی آن احتمالی اثر دو و باشد، داشته حضور دینی نهی
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 شروط امر به معروف و نهی از منکر 
 

سندیده را معروف و             شرعی، رفتار و گفتار پ ست که از نظر  سته یادآوري ا شای شرایط، مجددا  قبل از پرداختن به 

نامند؛ همانطور که  بازداشتن دیگران از رفتار ناپسند را نهی از منکر و وادار کردن دیگران به   رفتار و گفتار ناپسند را منکر می 

 گویند. روف میرفتار و گفتار پسندیده را امر به مع

فرد مشخصی نیست و     ،مخاطب آنکه اي گونههستند به   واجب کِفایینکته دیگر آنکه امر به معروف و نهی از منکر، دو    

سوي هر یک از  شارع برآورده   ،نامکلف با انجام آن از  سی    میهدف  . همچنین باید تکلیف ندارددر این زمینه شود و دیگر ک

اولین و مؤثرترین شييیوه در امر به معروف و نهی از منکر تبلیع عملی اسييت. یکی از مهمترین  به این امر توجه داشييت که 

ست. پیامب      شیوه بوده ا سترش مکتب، توجه به این  )ص( در  ر اکرمعوامل موفقیت پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( در ترویج و گ

شویق به      سجد و برنامه هاي فرهنگی و اجتماعی و .... قبل از اینکه دیگران را ت ساختن م اغلب کارها از قبیل کندن خندق، 

 .این کار کند خود پیشقدم می شد، همچنانکه امامان معصوم)ع( به این طریق عمل می کردند

 

 منکر چند چیز شرط است:به معروف و نهى از به هر روي، در واجب بودن امر   

 . علم به معروف و منکر1
خواهد امر و نهى کند، باید به شرایط منکر و ماهیت معروف علم داشته باشد یعنی بداند آنچه شخص     کسى که مى 

شيييود حرام بوده و باید ترک کند. بنابراین، بر     آورد واجب بوده که آن را انجام دهد و عملی که مرتکب می      مکلف به جا نمى  

ست؛ از  کسى که معروف و منکر را نمى  ست یا نه این رو، نهی از منکر کردن کسی که نمی داند واجب نی  دانیم کارش حرام ا

دهد از نوع مبتذل و حرام آن اسييت با حالل( واجب بلکه جایز نیسييت. همچنین )مثالً معلوم نیسييت موسييیقی که گوش می

و نهی از منکر را نیز هاي مختلف و موثر در مواجه با فرد خاطی و انجام امر به معروف شایسته است که آمر به معروف، روش

شارع مقدس در مورد روش  ست، ولی    ها و قالببداند؛ هر چند که  شده ا هاي امر به معروف و نهی از منکر محدودیت قائل ن

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
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مهم در مواجه به هر موردي، توجه به به کارگیري مؤثرترین روشی است که با تجربه و شناخت قبلی بتوان این تکلیف را به    

صورت پنهانی انجام میگیرد، نهی از منکر نیز باید      خوبی انجام داد تا  صورتی که گناهی به  سد؛ مثال در  به نتیجه بهتري بر

 پنهانی باشد.

 . احتمال تأثیر 2
گر کند واجب نیسييت. البته، ایعنی احتمال بدهد امر و نهى او  اثر و نتیجه ولو در آینده دارد، پس اگر بداند اثر نمى 

ست   ستفاده از  باید از راه هاي مختلف براي احتمال تاثیر مدد گرفت؛ به عنوان نمونه با احتمال تاثیر اندک ا ضاي   تظرفیا ف

هاي بزرگ در فضيياي مجازي و اجتماع و حسيياس کردن ذهنیت جامعه به پیامدهاي گناهان یا ایجاد کمپینعمومی و علنی 

، براي تاثیر بخشييی بیشييتر امر به معروف و نهی از مطبوعات و یا دعوت از مسييئوالن بلندپایه و بین معروف از زبان ایشييان

 منکر کسب قدرت کنیم.

 . اصرار بر گناه 3
صیت       شخص مع صرار و        بداند  ستمرار گناه ا شخص گناهکار برا صیت خود را تکرار کند، یعنی  کار بنا دارد که مع

ا وي بدون اینکه امر و نهی شود خود از خط  اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که سماجت داشته باشد. بنابراین،    

 کند امر و نهی او واجب نیست.آورد و منکر را ترک میدارد یعنی معروف را به جا میدست بر می

 . نداشتن مفسده 4
اى نباشييد، پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا نهى کند ضييرر جانى یا عِرضييى و در خود امر و نهى مفسييده  

 رسد واجب نیست.مالى قابل توجه به او یا وابستگان به او یا به مسلمان دیگري مى آبرویى یا

البته مکلف موظف اسييت اهمیت موضييوع را مالحظه کند؛ یعنی باید در همه معروف و منکرها بین مفسييده امر و نهی و     

سپس به آنچه مهم     سه کند و  سده ترک امر و نهی مقای ست عمل نماید. از این ر مف شد  تر ا و، اگر معروف یا منکر از امورى با

شارع مقدس به آن اهمیت زیاد مى  سلمانان یا احکام    که  صول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید م دهد مثل ا
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شود، و اگر حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروري اسالم بر بذل     ضروري اسالم، مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى   

 قف داشته باشد، بذل آن واجب است.جان و مال تو

 مراتب امر به معروف و نهى از منکر

امر به معروف و نهى از منکر داراي مراتبى است، و با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پایین، جایز نیست که        

 به مراتب دیگر عمل شود.

 مرتبه اول :    

ویژگی  ،دیگري در حدیث علیه السالممنین ؤامیرالمامر و نهی در ساحت قلبی است یعنی از منکر تنفر داشته باشیم. 
 :شخصی که منکر را ترک کند بیان فرمودند

یاءِ؛                                  ح ْلأ یَن ا َب یَِّت  َم ُهَو  َف ِنِه  ِِا یَدِِه وِلسِ ِبِه و ل َق ِب کَِر  ن ُم ْل کاَر ا ن تَرََك إ  مَن 

 55.است اى است میان زندگاندست و زبانش انکار نکند، مردهکسى که منکَر را با قلب و 

توان امر و نهی کرد و به مقصود دست   ترین راه میترین درجه و سبک این مرحله، خود داراي درجاتی است که اگر با پایین   

ی از آنها بسیارند. برخیافت، نباید متوسل به درجه باالتر شد. این درجات بر حسب شدت و ضعف و بر حسب انواعی که دارند 

ست زدن، دندان به لب            شدن، به روي د ستن، خیره  شم فرو ب شاده برخورد کردن، چ سم و لبخند و روي گ عبارتند از: با تب

گرفتن، چهره عبوس با دست یا سر اشاره کردن، سالم نکردن، روگرداندن، پشت کردن، صحبت را قطع کردن، قهر و ترک        

 معاشرت کردن. 

شييود یا احتمال بدهد که موجب تخفیف نمودن و ترک معاشييرت با معصييیتکار موجب تخفیف معصييیت مى  اگر اعراض   

شود و این امر در صورتى است که با مراتب دیگر، نتواند از معصیت شود، واجب است اگر چه بداند بکلى موجب ترک نمى  مى

 جلوگیرى کند.
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 مرتبه دوم :   

سترده  از امر به معروف و نهى از منکر که در ست، امر و نهى به زبان می واقع گ شد، پس با احتمال  ترین مرحله ا با

 تأثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهى کنند، و تارکِ واجب را امر به آوردن واجب کند.

 مرتبه سوم :   

شد که ترک منکر         شته با ست، پس اگر بداند یا اطمینان دا سل به زور و جبر ا آورد کند یا واجب را بجا نمىنمىتو

مگر با اعمال زور و جبر، واجب است، به خصوص با تجاهر و تظاهر به منکر در صحن علنی جامعه باید برخورد سخت شود،      

 لکن باید تجاوز از قدر الزم هم نکند. 

سانترین ر بنابراین، امر و نهی عملی نیز درجاتی دارد که اگر با پایین   د به درجه توان نتیجه گرفت نبایوش میترین درجه و آ

سیارند. برخی از آنها عبارتند از: حایل            سب انواعی که دارند ب ضعف و بر ح شدت و  سب  شدیدتر پرداخت. این درجات بر ح

ست طرف را           ساختن، عقب راندن، د سترس او خارج  سایل گناه را از د ست گرفتن، و شدن و جلوي فرد را گرفتن، حربه از د

اشتن، حبس کردن، سختگیري کردن، کتک زدن، به درد آوردن، مجروح و زخمی کردن، شکستن عضو، از کار      محکم نگه د

 انداختن، ناقص کردن.

اگر ممکن شود جلوگیرى از معصیت به این که بین شخص و معصیت حایل شود و با این نحو مانع از معصیت شود، الزم   

توقف داشته باشد بر این که دست معصیت کار را بگیرد یا او را از محل معصیت است به آن اکتفا کند. اگر جلوگیرى از معصیت 

کند تصرّف کند، جایز است، بلکه واجب است عمل کند و در کل باید توجه اي که با آن معصیت مىبیرون کند یا در وسیله

 شود. میداشت که هرگاه تاثیر یک مرحله از فریضتین از مراحل قبل بهتر بود، آن مرحله مقدم 
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 نکته مهم:     

اگر در مرتبه اعمال قدرت و توسل به زور، ضرري متوجه آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد، جایز نخواهد بود. 

توان مراتب بعد از مرحله امر و نهی زبانی را به      با توجه به این که در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسيييالمی می          البته،  

)پلیس( و قوه قضاییه واگذار کرد، به خصوص در مواردي که براي جلوگیري از ارتکاب معصیت چاره اي جز     نیروهاي امنیتی

دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیسييت، در چنین اعمال قدرت از طریق تصييرف در اموال کسييی که فعل حرام انجام می

ست مکلف   سالمی، واجب ا ین در امر به معروف و نهی از منکر به امر و نهی ) قلبی زمانی با حاکمیت و اقتدار چنین حکومت ا

و( زبانی اکتفا کنند، و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسؤولین ذیربط در نیروي انتظامی و ضابطان قوه قضاییه 

له عملی جایز نیست؛ ولی  ارجاع دهند. از این رو، تا زمانی که مجوز این کار از نهادهاي مسئول براي فردي صادر نشده مرح   

 باشد.مرحله قلبی و زبانی نهی از منکر بر عهده همگان می

 اهمیت مرتبه زبانی
    

 است که  قدرت اعمال و زبانی نهی امر قلبی، تنفر اظهار مرتبه سه  داراي دینی نهی و همانطور که بیان شد امر  

 آگاهی و براي اصييالح همگانی وظیفه یک عنوان بهکه  باشييدمی زبانی و نهی امر یعنی دوم، مرتبه مهترین بخش آن

شریع  خدا بندگان ست  گردیده ت صالحی  نقش از و ا  برخوردار خانوادگی و اجتماعی هايمحیط ها وزمان همه در خوبی ا

مردمی نظارت  در بیان دیگر، امر به معروف و نهی از منکر، ارشيياد و تذکر یا تبلیع و تنبیه نیسييت بلکه در واقع، یک. اسييت

و  نامبی مصلحان عظیم خیل در آسانی به تواندمی باشد خود زندگی محیط معنوي سالمت  به مند عالقه کس هر که است 

شان جامعه  شاند  معرفت از نهالی خود توان اندازه به و درآید ن  نتیجه و در کند خاموش را گناه آتش از سیاهی  شعله  و بن

شبو  خداوند پیام خوش رایحه به را خود دهان شد و  گردانده خو  ثبت خود دین از مدافعان دیوان در را او عالم پروردگار با

 گردد. خشنود او غیرت نور تجلی از و نماید
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 زبانی نهی و امر مراتب  
 

 است: مرحله سه داراي نیزو نهی از منکر  معروف به امر زبانی مرتبه

 . نرم گفتار و موعظه  1-

 . آرام نهی و امر  2-

 .تند نهی امر  3-

 و شود  دوم وارد مرحله به نباید کند عمل خود وظیفه به اول مرحله با بتواند کسی  اگر و است  الزامی زبانی مراتب رعایت  

 گردد. سوم مرحله وارد نباید رساند انجام به را خود وظیفه دوم مرحله با بتواند اگر

سانی نیز، درجاتی دارد که تا با   د اقدام به توان به مقصود رسید نبای  ترین لحن میترین درجه و آرامپایینبنابراین، امر و نهی ل

شاد            سیارند. برخی از آنها عبارتند از: ار سب انواعی که دارند ب ضعف و بر ح شدت و  سب  درجه باالتر کرد. این درجات بر ح

سود و زیا ن     سد و  صالح و مفا شمردن، بحث و مناظره کردن،  ها کردن، تذکر دادن، موعظه کردن، پند و اندرز دادن، م را بر 

 استداللی سخن گفتن، با غلظت و درشتی حرف زدن، با تهدید صحبت کردن.

 الزامی دوم )زبانی( مرتبه از پیش قلبی( تنفر اول )اظهار مرتبه رعایت منکر از نهی و معروف به امر در مراتب به طور کلی،

ست  سانتر  گنهکار اول براي مرتبه اینکه گر؛ منی شد  آ  از گرنه و بود خواهد واجب اول مرتبه رعایت صورت  این در که با

 و بود خواهد واجب آن به عمل باشد گنهکار آسانتر بر زبانی نهی و امر و قلبی تنفر اظهار از کدام هر و دوم اول رتبه میان

 . کرد خواهیم بیان آن را بعدي بحث ما در
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 زبانی نهی و امر گستره
 

سترده  زبانی نهی و امر ست؛  معروف به امر مراتب از مرتبه ترین گ الهی  وظیفه این اعظم بخش که ايگونه به ا

 زبان یا پوشند و می عمل جامه زبان وسیله  به تنها یا که دارد کلی قسم  چهار دینی نهی و امر زیرا شود؛ می عملی زبان با

 دهیم: می قرار بررسی مورد را گانه چهار اقسام این بیشتر وضوح براي ما و دارد آنها انجام در را بیشتري نقش

 مستحبات به امر  1-
که  اول مرتبه زیرا ندارد؛ سوم  و اول رتبه و گیردمی انجام زبان وسیله  به یعنی دوم رتبه با تنها مستحبات  به امر

 امر چه اینکه نیست؛  مطرح درآن است  معروف انجام براي قدرت اعمال که سوم  مرتبه همچنین و است  قلبی تنفر اظهار

 باشد.می مستحب مستحبات، به

 

 مکروهات نهی از  2-
 و تنها ندارد وجود منکر از نهی و معروف به امر گانه سه  مراتب مستحبات  به امر مانند نیز مکروهات از نهی در

 به نوعی اسييالم اینکه به توجه با اما اند،قرارگرفته نهی مورد مکروهات چه اگر زیرا گیرد؛می انجام زبانی منکر از نهی

 در باشييدمی سييوم مرتبه قدرت که اعمال و اسييت اول مرتبه که قلبی تنفر اظهار گذارده، آزاد آنها انجام در را مردم

 باشد.می مستحب مکروهات از نهی که این چه نیست مطرح مکروهات

 

 واجبات به امر  3-
تر گسترده  همه از است  زبانی مرتبه که دوم مرتبه اما دارد؛ وجود معروف به امر گانه سه  مراتب واجبات به امر در

 اسييت براي گنهکار اول مرتبه که روگردانی و کردن برخورد سييرد  ترشييرویی، نظیر قلبی تنفر اظهار غالباً زیرا اسييت؛

صیحت  و مالیم سخن  از ترسنگین  سان  براي دوم مرتبه اگر مراجع تقلید فتواي به و اوست  به ن  اول مرتبه از ترگنهکار آ

 .شود عمل دوم مرتبه به است واجب باشد،
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 بسیاري  امر به زیرا باشد؛ می ترگسترده  است  زور به توسل  نیز که سوم  مرتبه از واجبات به امر زبانیِ از سوي دیگر، مرتبه  

 به توسل  با انجام آنهاکه  هم مواردي و رسد نمی قدرت اعمال مرحله به نوبت و گیردمی انجام زبان واسطه  به از واجبات

 واجبات ترک از بسیاري کند کوتاهی خود وظیفه انجام در هم نظام اگر و است  اسالمی  نظام عهده به گیردمی صورت  زور

ست  قدرت اعمال نیازمند آنها انجام که  این نتیجه بود. نخواهند واجب دارند به معروف براي آمران که ضرري  خاطر به ا

 گیرد.می انجام معروف زبانی به امر صورت به هاواجب به امر غالب که

 محرمات از نهی  4-
 مرتبه دو از زبانی منکر از نهی اما؛ دارد وجود دینی نهی و امر گانه سه مراتب هم منکر از نهی از قسم این در   

 . گردید مطرح واجبات به امر در که است دالیلی همان دقیقا آن دالیل و است ترگسترده سوم و اول

 

 نهی زبانی و در امر جملت هایویژگی
    

سی   و مهم جایگاه از معروف به واژگان در امر       سا ستند  مبلیانی کلمات، خود این زیرا برخوردارند؛ ح  پیام خداوند که ه

 کلمات ترینشایسته  و  ترینعالی بهترین، است  شایسته   بنابراین نشینند. می گنهکار وجود بام بر و نشانند می خود بال بر را

  کنیم. انتخاب الهی ماموریت این انجام براي را

شد  آگاه معروف به آمر وقتی    سی  چه سوي  از که با  عالم وجود هايماموریت کدامین از او و ماموریت دارد ماموریت ک

ست  شین  و تریننورانی ترین،پاکیزه گونه خود پیامبر و الهی ماموریت انجام و خداوند پیام براي ا  ادبیات و ترین کلماتدلن

 را مخاطب پذیرش و کند خود تجلی شکل  زیباترین به آسمانی  پیام این تا آوردمی مقدس ماموریت این عرصه  به را خود

 دهد. قرار باالتري رتبه در

صل و  به گردید بیان دینی نهی و امر الفاظ براي که اهمیتی به توجه با    شاد   بیان چند ا  تا پردازیممی زبانیویژگی در ار

 وظیفه شرعی ما بیشتر شود.  موفقیت آنها درصد رعایت با
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 شیوایی. 1

 معروف به است؛ زیرا امر  تاثیرگذارتر و تردلنشین  نزد مخاطب که است  روان و فصیح  رسا،  ايجمله شیوا،  جمله 

 دور به ثقیل و هاي ناقصبندي جمله و نامانوس کلمات و نامفهومی پیچیدگی، هرگونه از و شود  فهمیده راحتی به باید

شد  صت   به کند؛ درک را آن محتواي سرعت  و سهولت  با گنهکار که ايهگون به با ست فر  نهی و امر ویژه اینکه ممکن ا

شد؛  لحظه چند از بیش  رانندگی با بگوییم گذریممی نظم بی راننده یک کنار از که اي لحظه چند طول در اینکه نظیر نبا

 .نزن هم به را مردم آرامش خود

 . صراحت 2
 شود به  بیان صریح  باید معروف به امر باشد  برخوردار الزم روشنی  و وضوح  از که است  اي جمله صریح،  جمله

 نهی و امر کردن بیان پرده در .نگردد غلط برداشييت دچار و بفهمد را دهنده تذکر منظور راحتی به گنهکار که ايگونه

شت  اي که گونه به کندمی پهلو چند را سخن  گاهی و کرده دشوار  را آن فهم دینی و در  شود، می آن از مختلفی هايبردا

صورت   و نگرفته انجام وظیفه نتیجه، شادي  ست.  نپذیرفته ار ست  بیان در صراحت  از غیر محتوا در صراحت  البته ا  در و ا

 بفهمد. خوبی به را ما هدف و سخن مخاطب که دهیم اي تذکرگونه به باید مجموع

 . متانت 3
ستوار  و محکم یعنی متین باید دینی نهی و امر   شد  ا شته  راه آن در سستی   و ضعف  و با شد  ندا کلمات  وقتی با

  برد.می باال را پذیرش و اعتماد درصد باشد همراه الزم ثبات و وقار با ارشادي

 . جدیت 4
سامح  و شوخی  گونه هر از دور به و جدي باید تذکر الفاظ      شد  ت جدي  را آنها مخاطب صورت  این غیر در با

 پذیرفت. نخواهد صورت دینی و نهی امر و گرفت نخواهد

 اختصار .5 

 برخی در شود. بله  ابالغ گنهکار به دینی نهی و امر شفاف  و گویا کلمه چند در و باشد  مختصر  و مفید باید تذکر

 . نیست الزم اختصار دارد وجود مفید و الزم توضیح شرایط و زمینه که امکان، موارد
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 اعتدال .6
 دور به گناه کردن کوچک و بزرگ و تفریط و افراط هرگونه از باید دینی نهی و امر هايبندي جمله و کلمات

شد،   را یک گناه بزرگ معصیت  و نکنیم معرفی کبیره به عنوان معصیت  را کوچک معصیت  ندهیم، جلوه حرام را مکروه با

 نه کنیم بیان شده است   وارد اسالم  شرع  در که اندازه همان به را گناه قبح و زشتی  و بدي خالصه  و ندهیم جلوه کوچک

 زیاد. و نه کم

 . سلمت 7
شد  صالح  و سالم  باید تذکر هاي جمله و الفاظ   هرگونه  و فحش و توهین تحقیر زدن، نیش چون آفاتی از و با

 پیروز شود. زیرا سخنان   خود اصالحی  حرکات در معروف به آمر و گیرد انجام دینی وظیفه تا باشد  برکنار دیگران بدگویی

سا  چه و ندارند تاثیري آفتمند ساب  به گناهان جزو ب  هدایت را و گناهکاري کرد اطاعت را خدا شود نمی گناه با و آیند ح

 . دهند قرار بدتري موضع در را گنهکار توانندمی آفتمند سخنان بلکه کنیم

 ما زیرا ناسزا گوید؛  و کند توهین خود دل کردن خنک براي نباید اما است  ناراحت گنهکار و گناه از چه اگر دهنده تذکر   

شد  خنک آخرت در مومن دل .خود دل کردن خنک ونه هستیم  دیگران اصالح  دنبال به ست  تقدیري این و خواهد   که ا

 . است خورده رقم

 . عطوفت8

ستفاده  مورد کلمات ستفاده  باشند  آراسته  مهربانی به باید دینی نهی و امر در ا  و برادرم، خواهرم نظیر کلماتی از ا

ست.  مخاطب با نزدیکی و عطوفت نماد آنکه امثال  این و سازند می شونده نزدیک  نهی و امر به را کننده نهی و امر ا

 بردند.می باالتر را پذیرش میزان نزدیکی

 گاهی و نیست همیشگی ویژگی این لحاظ البته باشد همراه مهربانی با نوعی به تواندمی معروف به امر ادبیات   

شتی  و غلظت صل  اما گردد،می واجب در ست  این بر ا شاد  در که ا شیم  مهربان دیگران ار  خوبی را با آنها هايبدي و با

سخ  شاند  بدي به را ما آنها بدي مبادا. دهیم پا  هاي بدي برابر ما در خوب کرد. رفتار خواهد ضعیف  را ما الهی کار که بک

 .همراه دارد به دهنده تذکر براي را بزرگی پاداش اینکه ضمن آنهاست به روحی تکانی دیگران،
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 اکرام و احترام .9

 به امر ادبیات دیگر تعبیر به و گیرد قرار توجه مورد دینی نهی و امر ادبیات و الفاظ در باید گنهکار به احترام

شد  محترمانه باید معروف ساس  را ویژگی این گنهکار که ايگونه به با  نظیر تقویت گردد او در پذیرش زمینه و نماید اح

 خالف بر شما  اما پوشش  هستید  محترمی خانم شود: شما   گفته است  نکرده مراعات را دینی پوشش  که خانمی به که این

سالم  احکام ضایت  و ا ست  خداوند ر شانید. البته  را خود بفرمایید مراعات ا شاره  بپو ست  الزم نکته به این ا  به احترام که ا

 بلکه است تکریم قابل دارند که هاي آنها بخاطر ارزش شخصیت که نیست  فضیلت  و علم صاحبان  به احترام نظیر گنهکار

 ذاتا چند هر گذاریممی احترام آنها به خود تذکر در بخاطر موفقیت اما هسييتند مذمت مورد گنهکارند که جهت آن از

ستحقاق  شته  را اکرامی چنین ا شند  ندا صه  موفقیت عوامل از گنهکار به احترامزیرا  با ست  دینی نهی و امر عر  از را او و ا

صبی  و لجاجت  حرکت یک که حال در عین دینی نهی و امر زیرا برد می باال او را پذیرش ي درجه کرده و دور شدن  ع

 را او تحقیر و توهین قصد  دهنده تذکر مبادا که آوردمی پدید گنهکار را براي ذهنیت این در مواردي است  متعالی و مثبت

 . رودمی میان از منفی ذهنیت این گذاردمی او به که احترامی با اما دارد

 وي شخصیتی   براي پس داندنمی بیش گنهکاري را او دهنده تذکر اینکه آن و است  مطرح گنهکار براي دیگري ذهنیت  

ست  قائل شاهده  وقتی اما نی ست  شده  حفظ کامل به طور او حرمت کندمی م سن  او احتمالی ظن سوء  ا  تبدیل ظن به ح

شناختی  نکته گردد. همچنین،می ست  این آن، و دارد وجود دیگري روان ساس  شود می گنهکار موجب به احترام که ا  اح

 پذیريحق کنندنمی شخصیت   که احساس  کسانی  زیرا است؛  تذکر پذیرش براي خوبی زمینه احساس  این و کند شخصیت  

 کشیده  ناهی و آمر و نهی و امر استهزاء  آنها به بسا کار  چه و است  همراه جویی بهانه و تاخیر و تعلل با و ضعیف  آنها در

  .شود

صه آنکه معناي احترام      ست  این گنهکار به خال سالمی  اخالق با که ا  بد گونه هر از پرهیز و دیگران حقوق رعایت و ا

شد   همراه اغراق با گنهکار به احترام نباید و البته شویم  روبرو او با بدگفتاريو   رفتاري ؛ گردد خارج طبیعی از حالتیا با

 . گرددمی ضعیف او نتیجه پذیرش در و رودمی سوال زیر گنهکار ذهن در دهنده تذکر صورت این در زیرا
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 در امر به معروف و نهی از منکر های کاربردیشیوه

که در ابتداي این بحث بیان شد دین مبین اسالم که به همه ابعاد زندگی بشر توجه دارد، دستورها و همانطور 

رهنمودهاي روشنی براي یک شهروند مسئول در روابط اجتماعی خود با دیگران بیان فرموده که هم مایه کمال معنوي و رشد 

ن جامعه نمونه براي بشر است. بنابراین، با توجه به اهمیت باشد و هم مایه بهبود اوضاع اجتماعی و ساختشخصیتی انسان می

هاي اجتماعی و جلوگیري از بروز وقایع ناهنجار در جامعه، قوانین و مقرراتی در شریعت اسالمی وضع شده که انجام فعالیت

 هاست.ها و بديها و بازداشتن مردم از زشتییکی از مهمترین آنها، توجه دادن و امر به خوبی

هاي صحیح و مناسب براي انجام اهمیت اتخاذ شیوهالبته، فارغ از ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی،    

هاي اجراي این فریضه چه بسا عکس العمل منفی در مخاطب ایجاد فریضه کامال امري بدیهی است. نا آگاهی از روشاین 

اکنون  که هاي نامناسب در جامعه ما، مصادیق بسیاري داردبه کار بستن روش کند. تبعات سوء و پیامدهاي منفی ناشی از

یک کار بیهوده  ،نهی از منکرو  امر به معروففریضه  ، کهپندارندمیبسیاري از مومنین از سوي دیگر،  مجال بیان آن نیست.

انجام و  مصالحاز اگر ؛ زیرا ستصحیح نیعلم و مستندات بر پایه  ،امروزي است، ولی این اعتقادو جامعه کاربرد در عصر و بی

ت ناگزیریم براي رسیدن به شرایط مطلوب، موقعی بله، .دیگر اینگونه نخواهیم اندیشید اطالع داشته باشممفاسد ترک آن 

هاي کاربردي را براساس اصول و مبانی اسالمی به کار بندیم. شیوه برخیموجود را بشناسیم و براساس اقتضاي زمان خود، 

کنیم، به اشاره می بارهاین، به چند اصل مهم در در انجام این فریضه هاي کاربردي امروزيش از اشاره به برخی از شیوهپی

 .کاربردي رهنمون گرداندو مناسب صحیح، هاي این امید که ما را به اتخاد شیوه

 شناخت موقعیت و شرایط مخاطب. 1

 اي غیر از اعتقادات ما و رفتاري غیر از منش مامتاسفانه در بسیاري از موارد، وقتی با افرادي که به تلقی ما، اندیشه 

کنیم. چه نیکوست میتصور  لجاجتشویم، دچار احساسات شده و گفتار و کردار آنها را ناشی عناد و اند، مواجه میرا پذیرفته

زیرا اگر ما هم شرایط سنی، محیط خانوادگی، اجتماعی،  .که اندکی بیندیشیم و خود را به جاي آنها قرار داده و فکر کنیم

 اندیشیم؟آنها را داشتیم، آیا مثل آنها نمی ... تحصیلی و 
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داوري درباره مردم بپرهیزیم و معیار سنجش افراد را محیط و طرز تفکر آنها قرار پیش و  قضاوتبنابراین، باید از شتاب در    

رسان پیام .درمان و اصالح وي بپردازیمبه  ،او متناسب با موقعیت و سنّالبته و  ،دهیم، آنگاه با رعایت مصلحت و روش مناسب

هاي سنی، گروهی، شیلی و سیاسی او را ها، حساسیتروحیات، گرایشو )آمر و ناهی( باید مخاطب خود را بشناسد، ها خوبی

 . با دقت مورد نظر قرار دهد

ت با روانشناسی مخاطب باشد. ممکن اسخاب شیوه امر و نهی، کلمات، تعابیر، کیفیت محتوا و روش بیان باید براساس انت   

یکی صحبت ابتدائی و اندک کافی باشد و با دیگري سخن استداللی ضروري به نظر برسد. یکی را با زبان احساس باید سخن 

و به اندازه ظرفیت اندیشه او فردي واقعی کسی است که با هر  خیر خواه .گفت و با دیگري بوسیله داستان و... صحبت کرد

 هايشناخت زبان و ویژگیو از این رو، هاي تأثیرگذاري در مخاطبان متفاوت است، راهبگوید. ن خاص خودش سخن با زبا

 خواهد بود.بیشتري و تاثیر روحی فرد، ضامن توفیق 

 سازی زمینه. 2

ري ادگی فکهاي الزم انجام شود، اثرگذار نخواهد بود. ذکر مقدماتی که آمبسیاري از تذکرها اگر بدون مقدمه چینی

سازي باید نکاتی در نظر گرفته شود افزاید. در زمینهو روحی طرف مقابل را براي پذیرش فراهم می سازد، بر نفوذ کالم می

 .که از نظر عاطفی و منطقی در ارتباط با نتیجه نهایی مورد نظر باشد

 ریزیهماهنگی و برنامه. 3

متفاوت شده است، دشمنان هم براي مقابله با دین، تهاجم برنامه ریزي امروزه نوع ارتباط در جامعه با گذشته بسیار 

اي دارند. براي مقابله با این هجوم هم باید با برنامه ریزي عمل کرد. هماهنگی میان ارگانها و نهادهاي مختلف و مراکز شده

 .رودیشود و زحمات بر باد می میتربیتی و فرهنگ ساز ضروري است و گرنه تالش دراز مدت گروهی با یک برنامه دیگر خنث
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 منکرشناخت ریشه معروف و . 4

بینیم. بدون هاي آن را میهایی دارد که از چشم پنهان است و ما شاخ و برگخطاها و مفاسد اجتماعی، گاهی ریشه

هد چندانی نخواتوفیق جاي مبارزه با علت ه است و مبارزه با معلول ب کم اثرشناخت و قطع ریشه، مبارزه با شاخ و برگ 

ي هاها نداشته باشیم، بلکه هدف عمده را باید قطع ریشهها و شاخ و برگالبته این به آن معنا نیست که کاري با معلول داشت. 

مطمئنا در شرایط کنونی مبارزه با تهیه کنندگان ابزارها و عوامل جرم اولویت بیشتري نسبت به مبارزه با برخی  .بدانیم منکرات

 اي به مبارزه با توزیع و تهیه کننده مواد مخدرتوجه ویژه ،برخورد با معتادبیشتر از  باشد. به طور نمونه، باید رد مین خامجرم

 .داشته باشیم

 ارائه جایگزین. 5

خواهید فرزندانتان کار خاصی را انجام ندهند، تنها با گفتن نکن، دست نزن، گویند اگر میکارشناسان تربیتی می  

چرا که اینگونه برخوردها عالوه بر عدم موفقیت، موجب مشکالت دیگري در روان کودک ؛ نکن، با او برخورد نکنیدفضولی 

خواهد شد. بلکه براي اصالح او، چند راه مناسب و سرگرمی صحیح را در اختیارش بگذارید تا از راه غلط به عمل مفید سرگرم 

 .شود

رسد، و مطمئنا مخاطب ما جایگزین بسیار ضروري به نظر میراه حل رائه این ا نهی از منکرو مخصوصا  امر به معروفدر    

 .با رغبت بیشتري عمل منکر را ترک خواهد کرد و درست باشداگر راه دیگري را پیدا کند که مناسب 
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 عنوان  13در تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در  های کاربردیشیوه
 

آشنایی  ،توانیم با برخی از  شیوه هاي کاربردي در تاثیر امر به معروف و نهی از منکراینک میبا توجه به مطالب فوق       

 بیشتري  پیدا کنیم:

 اد  در گفتار و رفتار .1
 

ها نوع گفتار و عمل شخص باید چنان باشد که اعتماد طرف مقابل را جلب کرده و به دنبال آن تذکرها و امر و نهی  

 .کندگفتار نیش دار و تندخویانه، عامل دفع است و اثر سخن را خنثی می ،هتاکی ،زبانی بد .اثرگذار باشد

 آگاهی بخشیدن. 2

را کاهش  گناههاي توان زمینهترین عوامل هدایت انسان، شناختن حقائق است. با آگاهی بخشیدن مییکی از مهم  

ها آگاه خود آگاهی الزم را ندارند و به مجرد اینکه از آن خطرات و زیان خطاهايداد. بسیارند کسانی که از آثار و خطرات 

هاي اعمال منکر که دامنگیر فرد و آگاهی بخشی در مورد خطرات و آسیباطالع رسانی و . بنابراین، کنندشوند آن را رها می

ه و بازداشت منکراز ادامه انجام فرد خاطی را اي است که به عنوان اقدام پیشگیرانه ترین عامل بازدارندهشود، مهمجامعه می

ه اگر آنها ک جعل شده استدلیل و نطق م مبناي بر محرمات دینیو واجبات نماید. بسیاري از تذکر و نصیحت را نیز موثر می

 .رسیمرا براي مردم بیان کنیم زودتر به نتیجه می

 تدریجی بودن. 3

چرا  ؛گذاري استهاي خداوند متعال در خلقت و افعال بعثت انبیاء و قانوناي بودن و تدریجی بودن از سنتمرحله

مانند توحید  یو امر به فرائض بزرگ ی مانند شرک و بت پرستیمات بزرگاز نهی حرا صل اهلل علیه و آلهکه اساسا آغاز رسالت پیامبر 

ار داشته این توقع نابجایی است که انتظبنابراین، . پرداخته شدسپس به تدریج به سایر احکام شد و شروع  و یگانه پرستی

 .سلمان یا ابوذر زمان بسازیم اند به یکباره از گرداب در آوریم و از آنهاباشیم کسانی را که در گرداب منکرات غلطیده
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 های غیر مستقیمروش. 4

مخاطب گفتگو شود، اما مواردي بخشد که مستقیما با و نهی از منکري اثر می امر به معروف در برخی موارد، زمانی

کند مخاطب به طور مستقیم امر و نهی شود و شاید اثر نیز هستند که شرایط زمانی یا مکانی اشخاص مورد خطاب اقتضا نمی

 .لذا در این گونه موارد باید از شیوه خطاب )غیر مستقیم( استفاده کرد .منفی داشته باشد

 . امامان ما گاه براي تعلیم مسائل به دیگرانحائز اهمیت استدر رفتار بزرگان دین هاي ظریف و غیر مستقیم توجه به آموزش

ا ها راند و گاه این درسدادهخواندند، میهایی را در قالب دعاهایی را که خود میگاه آموزشو  گرفتندها بهره میمثالبیان از 

 دند.داو دیگران را تحت تاثیر قرار می کردندبا عمل خویش بیان می

 تکرار و تلقین کردن. 5  

روش تکرار و تلقین بر قبول آگاهانه و آزادانه همراه با دریافت اطالعات جانبی حول محور و موضوع مورد قبول بنا 

اي است از علم و احساس. در قرآن کریم داستان سجده فرشتگان بر آدم و انکار ابلیس، داستان حضرت شده است و آمیزه

.... همه بر اساس حکمت الهی و همین روش استوار است. لذا باید به  موسی و فرعون، تکرار شدن آیات در سوره الرحمن و

  .فرار کرد گناهتوان از چنگال اند تذکر داد و به آنها تلقین نمود که میشده گناهکسانی که گرفتار 

 استفاده از هنر. 6

توان با استفاده مثبت از هنر، آن است که در بسیاري موارد می نهی از منکرو  امر به معروفمنظور از شیوه هنري در 

توان از راه ر زندگی و اجتماع را به افراد یادآور شد. میهاي نفوذ و رسوخ منکر دها و روشهاي الهی را تبلیع کرد و راهارزش

معروف و منکر را بشناسانیم و خطر آلوده شدن به مفاسد و پیمودن راه فساد و ضد  ... گویی، سرود، شعر وساختن فیلم، قصه

 .آن را یادآور گردیم
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 هم گفتن هاخوبینکات مثبت و از . 7

ا ها نیز باید اشاره نمود. هنگام نهی از منکر، ابتدضعف را نباید مطرح کرد، به خوبیدر انتقاد و نهی کردن، تنها نقطه 

ن منکر را ایباید کماالت را دارد چرا نکات مثبت و نقاط قوت را باید بازگو کرد و سپس تذکر دهیم که مثال کسی که این 

 دهد!؟انجام می

 شیوه تغافل. 8

انسان احساس کند، در جامعه آبرو و کرامت ندارد، عذرش پذیرفته  هاي انجام خالف آن است کهیکی از زمینه

ر دستورات کشاند. دکند. در اینصورت احساس حقارت و بی آبرویی او را به هر گناهی میشود و کسی به سخن او اعتنا نمینمی

ام، که من متوجه اشتباه تو نشدهبه این معنا  .اسالمی توصیه شده است، گاهی باید انسان خود را به غفلت بزند و تظاهر کند

 .ها حفظ گرددتا از این طریق کرامت و شخصیت افراد شکسته نشود و حریم

اگر انسان به جایگاه بلند و کرامت خود توجه کند، هرگز خود را به کارهاي زشت آلوده نمی کند؛ ازاین رو هرگز با تحقیر و    

توان کسی را به کار نیک فراخواند یا او را از کار زشت باز داشت. این گونه توهین و اهانت، به خصوص در حضور دیگران نمی 

آمیز، توجه او را به کار نیک بهتر جلب برخوردها گاهی عامل لجاجت می شود؛ ولی شخصیت دادن به فرد و برخورد احترام

 .کندمی

 ها را یکجا نگفتنعیب. 9

م نباید دهیو انتقاد، سعی کنیم که طرف را به رگبار نبندیم. اگر به فردي درباره موضوعی تذکر می نهی از منکردر 

براي  نهی از منکراین گونه  «.اينشسته را هایتلباس نیستی، بلد را معاشرت آداب اي،افتاده عقب درس در»به گوئیم که 

 .بسیاري از افراد قابل تحمل نیست. اسالم در مدت بیست و سه سال دستورات خودش را به مردم اعالم کرد
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 شیوه ایجاد محبت. 11

است. در بخش مهمی از قرآن، خداوند  نهی از منکرو  امر به معروفعشق و محبت، بهترین زمینه و انگیزه براي 

خواهد دیگري را به معروف و نیکی سفارش نسبت به خود زیاد کند. کسی که میرا شمارد تا عشق انسان نعمتهاي خود را می

در آن ا تکند، خداوند ها و الطاف الهی ابتدا او را عاشق بهترین راه آن است که با بیان و یاد نعمتکند و از کار بدي باز دارد، 

 الهی شود.صورت،  تسلیم فرامین 

 سازیشیوه آسان. 11

هاي و یا انجام فالن کار خوب بر ایشان مشکل است. یکی از شیوه گناهکنند که ترک گاهی افراد گناهکار خیال می

انجام دادن »  پذیر و شدنی قلمداد کنیم و به مردم بگوئیم کهآن است که ما کار را امکان نهی از منکرو  امر به معروف

 «.ها کار چندان سخت و غیر ممکنی نیستها و انجام ندادن بديخوبی

 سازی شیوه الگو. 12

ها و منکرات بسیار موثر خواهد بود. هم باید با رفتار پسندیده الگوي ها و ترک بديمعرفی الگو براي جذب به خوبی 

زمینه جذب دیگران را فراهم آورد. کسی که در جایگاه الگویی قرار  ،دیگران بود و هم با تقدیر و تشویق الگوهاي شایسته

جوانان  هاي گفتاري و رفتاري الگوهايشود. لذا باید سعی گردد شایستگیران حجت میگرفت رفتارها و گفتارهایش براي دیگ

 .هر چه بیشتر مطرح گردد

 تذکر خصوصی. 13
 
غرض گاهی تذکر دوستانه و خصوصی مؤثرتر از افشاگري در حضور دیگران است. تذکر باید آیینه وار و صادقانه و بی   

تر از آنچه هست و نه از روي غرض و انتقام و کینه. حفظ تر و بزرگدهد نه کوچکباشد و عیب و کاستی را به شخص نشان 

 شخصیت و موقعیت افراد و آبروي آنها تأثیر زیادي در نفوذ کالم

http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1


 تحول اداری مدیریت توسعه سازمان و 

 

33 

 

 مسائل فقهی و حقوق امر به معروف و نهی از منکر
 

 عمل همین صورت  به است  واجب شود می برآورده نرم سخن  و ارشاد  و موعظه با هدف، که دهد احتمال اگر*   

 .نکند تعدي آن از بیش به و کند

شاد  موعظه، که بداند اگر*   سان  تاثیر احتمال صورت  در و کند زبانی نهی و امر کندنمی تاثیر نرم سخن  و ار  تریناز آ

 گیرد.می هتک قرار مورد او نهی و امر از گنهکار اگر ویژه به نکند؛ تعدي آن از بیش به و نماید شروع آن مرتبه

شیدن  شدت  و تند سخن  بر متوقف معروف اقامه و منکر شدن  طرف بر اگر *    با مخالفت وعده و تهدید و امر در بخ

 .است واجب دروغ از پرهیز با بلکه و جایز باشد گنهکار

صیت نمى    صى ترک مع ست جمع به این که هم از   کند مگر به جمع ما بین مرتبه اولى*  اگر عا  او اعراضو دومی واجب ا

 کند، و ترک معاشرت نماید و با چهره عبوس با او مالقات کند، و هم او را به صورت لسانی امر به معروف یا نهى کند.

ست  جایز *   از اگر منکر بله شود؛  گرفته کمک اهانت و دروغ و فحش مثل منکر و حرام از منکر، از نهی انجام در نی

 یا محترم قتل انسان  نظیر نباشد  راضی  آن انجام به وجه هیچ به و دهد می اهمیت آن به اسالم  که باشد  چیزهایی جمله

ست  شده  داده آن بر عذاب وعده که بزرگ و قبیح گناهان ارتکاب ست  واجب بلکه و جایز ا  الزم چه اگر شود  ممانعت ا

 .شود گرفته کمک شد گفته آنچه از شود

 به باید باشد  شد داشته   ذکر اول مرتبه در آنچه از بعضی  از کمتري اهانت و آزار زبانی نهی و امر مراتب از بعضی  اگر*   

شاد  و موعظه اگر شود. پس  اکتفا آنها شد  موثر باز ايچهره و نرم سخن  با ار  از کمتري آزار برود آن تاثیر احتمال یا با

 چه متفاوتند؛ نهی و امر شنیدن و بیان در هاشود. انسان اعراض و دوري نیست جایز باشد  داشته  آن امثال و اعراض دوري

 کننده نهی و امر رو همین از و باشد  آمیزتراهانت و ترو سنگین  شدیدتر  او نهی و امر از شخصی   از گردانی رو و دوري بسا 

 دهد. قرار توجه مورد را ترو راحت تر آسان مرتبه به عمل و اشخاص مراتب باید

 اعراض شود. و دوري او از زبانی نهی و امر ضمن باید باشد دوم و اول مرتبه از استفاده به نهی و امر تاثیر اگر*  
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نهی از منکرات بزرگ نباید مانع از نهی از منکرات کوچکتر علنی شيييود؛ زیرا ارتکاب منکرات علنی کوچک نیز در واقع      *  

 شکستن حریم عبودیت حضرت حق در جامعه است. 

خود را باالتر از فاعل منکر بداند؛ زیرا نه تنها خود برتربینی کاري ناشييایسييت و قبیح *  آمر به معروف و ناهی از منکر نباید 

شد. بنابراین،             سا وي در نزد خداوند برتر از آمر به معروف با ست و چه ب شیده ا صیت فاعل منکر نیز بر ما پو شخ ست بلکه  ا

 نهی از منکر باید متوجه خود منکر باشد نه شخصیت فاعل.

مردم از حق دعوت به خیر، نصييیحت، ارشيياد در مورد عملکرد دولت قانون حمایت از آمران به معروف،  1ه * به اسييتناد ماد

شرع و قوانین می  سبت به مقامات، مسئوالن، مدیران و کارکنان تمامی اجزاي حاکمیت و   برخوردارند و در چهارچوب  توانند ن

هاي دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی، نهادهاي   رکتها، مؤسسات، ش   ها، سازمان گانه اعم از وزارتخانهقواي سه 

ستگاه      سلح و کلیه د سالمی، نیروهاي م سبت به آن   انقالب ا شمول قوانین و مقررات عمومی ن ستلزم ذک هایی که  ر یا ها م

 .معروف و نهی از منکر کنندتصریح نام است، امربه
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 نتیجه گیری :
 

آن زندگی می کنیم آدم هاي در کنار هم با افکار و اندیشيييه هاي مختلفی وجود دارند؛که در جهان امروز که ما در 

ستند ) خدا باور           شوند)به عبارتی( افرادي که مادي ه سیم می  سته تق ستند.که به دو د در جوامع مختلفی در حال زندگی ه

د مختلف هسييتند،ولی با وجود این تفکرات نیسييتند( و افرادي که معنوي هسييتند) خدا باور هسييتند ( که هر کدام داراي عقای

موجود؛در خصييوص جامعه یک اتفاق نظر دارند و آن این اسييت که در جامعه باید نظارت صييورت بگیرد و جامعه داراي یک 

شود امر به معروف و        سلمانان آنچه که باعث ایجاد نظارت و انظباط جامعه می  صوص م شد که از نگاه موحدان،بخ انظباط با

سیر تعالی آدم هاي      نهی از من شدن احکام آن در جامعه؛می توان امید به احیا بودن جامعه و حرکت در م ست که با اجرا  کر ا

آن جامعه داشت و اگر این احکام در جامعه تسریع پیدا نکند،جامعه رفته رفته به انحطاط دچار می شود و از مسیر تعالی خارج   

 می شود.

سالمت جامعه و نظارت بر جامعه؛که در     نکته قابل توجه و مهمی که وجود دار شی دارند در  ست که افراد جامعه چه نق د آن ا

سخ آن می توان بیان کرد؛اگر افراد جامعه به وظیفه خود عمل کنندو احکام امر به معروف و نهی از منکر را بعد از آنکه فرا   پا

 واهد شد.گرفتنددر جامعه به عرصه ظهور برسانند،باعث سالمت جامعه و خانواده خ

آنچه که نباید نادیده گرفته شييود نقش دولت ها در هموار کردن مسييیر امربه معروف و نهی از منکر می باشييد که دولت ها  

وظیفه دارند اقدامات الزم در این امر را انجام داده و چه بسيييا در مواردي خود دولت ها کار را بر عهده گیرند؛ولی نقش افراد 

 ر و حائز اهمیت بیشتري می باشد.جامعه در این امر پررنگ ت
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 نکات کلیدی: 
 

 .نظارت در جامعه یک امر عقلی و فطري پذیرفته شده است.5

 .چگونه اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شکل نگیرد،جامعه به انحطاط می رود.2

 .زندگی این دنیا،یک زندگی اجتماعی است.3

 مادي دارند،پیشرفت را تنها از دریچه مادي می نگرند..افرادي که نگرش و جهان بینی 4

 .امر به معروف و نهی از منکر دو واجب از فروع دین و از پایه هاي اساسی دین داري به شمار می روند.5

سالمی و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از هرگونه بدرفتاري و بدگفتاري    6 ست که با اخالق ا . معناي احترام به گنهکار این ا

 با او روبرو شویم.

 .براي اجراي امر به معروف و نهی از منکر باید شیوه هاي صحیح و مناسب آن را بدانیم.7
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 خود آزمایی :  
 

شد، حکم فقهی آن تذکر،     5 ضرري متوجه آمران به معروف و ناهیان از منکر با سل به زور،  .  اگر در مرتبه اعمال قدرت و تو

 چیست؟

 د( مستحب استج( واجب نیست                         الف( واجب                   ب( مکروه                    

 

 . اگر تذکر دهنده گناه کوچک را بزرگ و گناه بزرگ را کوچک شمارد، کدام اصل را رعایت نکرده است؟2

 ج( اصل اختصار                    د( جدیت   ب( اصل حقیقت             الف( اصل اعتدال                 

 

 تواند اثر احتمالی امر به معروف و نهی از منکر دینی باشد؟ . کدام گزینه می3

 ب( رشد فردي اشخاص و ثبات حکومت اسالمیالف( هدایت بندگان خداوند و سالمت فرهنگی جامعه     

 د( رسیدن به کماالت معنوي و پاداش آخرتی           ج( رفع بدي ها و تحقق خوبی ها                     

 

 . بر طبق آیه قران، امر به معروف وظیفه چه کسانی است؟4

 ب( مردان مومن      ج( مردان مسلمان و زنان مومن      د( مردان و زنانالف( مردان و زنان مومن     

 

 نیست؟ . کدام گزینه جزو گستره امر به معروف و نهی از منکر زبانی5

 د( امر به مباهاتالف( امر به مستحبات            ب( امر به واجبات                   ج( نهی از محرمات      
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 قران کریم

 نهج البالغه

 الکافی

 یب األحکامذته

 توضیح المسائل امام خمینی 

 اجوبة االستفتائات، مقام معظم رهبري
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