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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 

 

 مقدمه 

در جوامع پیشرفته امروزه و  در جامعه یک امر عقلی و فطری پذیرفته شده است که به شکل های مختلف نمود پیدا می کندنظارت 
ماموران حضور در قالب ایجاد شبکه وسیع نظارت دوربینی و  ،جلوگیری از انحراف آنها و ها برای کنترل رفتار افراد جامعهشدیدترین نظارت
 .پذیرد صورت میامنیتی و بازرسی 

به مندانه و کم هزینه ترین شکل آن نیز تزع که اتفاقاًافراد و اصالح بر عملکرد نظارت  وبرای اصالح جامعه اسالم اما دستورالعمل دین 
 امربه معروف ونهی ازمنکر می باشد. شمار می رود

که به عنوان وظیفه  جتماعی و بهبود جمعی استبرای کنترل کیفیت ا همگانی هدف از امربه معروف و نهی ازمنکر، تحقق نظارت اجتماعی
 .تاکید شده است در جمهوری اسالمی ایران ای قانونی و شرعی
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 فصل اول

 امربه معروف ونهی ازمنکر و آثار اهمیت

 

 در این فصل میخوانیم:
 اهمیت امربه معروف ونهی ازمنکر

 جایگاه آمربه معروف و ناهی ازمنکر و فضیلت

 آثار و برکات امربه معروف ونهی ازمنکر
  ازمنکر نهی و معروف امربه  ترک عواقب

 

------------------------------------------ 

 

 برنامه رسمی دین اسالم
ریشه در فطرت، قرآن، سنت نبوی و عقل و اندیشه  ،عنوان برنامه رسمی دین اسالم برای اصالح جامعهبه  امربه معروف ونهی ازمنکر

تغییری در وضع خود به وجود نیاورند تغییر نمی دهد. نقش هرفرد در تعیین سرنوشت  بشری دارد. خداوند وضع هیچ قومی را تا خود آنان
همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق ه باشد ایجاب می کند که او ناظر پذیرش مسئولیت های اجتماعی داشت جامعه و تعهدی که باید در

 .امعه استو این ضرورت امروز ج می افتد و نسبت به منکرات بی تفاوت نباشد
واجب است همچون نماز و  انداری به شمار می رود و برهمه مسلمانامربه معروف و نهی ازمنکر از فروع دین و از پایه های اساسی دین

 د.نروزه آن را فراگرفته و به جا آور
شریک معصیت گناهکاران خواهند این سنت خداست که اگرصالحان، مُصلح نباشند و فقط به اصطالح بخواهند کاله خود را محکم بچسبند 

 بود و هنگام نزول عذاب تَر و خشک با هم میسوزند.
 
 
 
 
 

 کریم قرآنتاکید 
اِنَّ اهللَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ »: فرمایدمی و کندمی معرفی پروردگار مقدّس ذات معروف را به آمر یناولقرآن ، الهی فریضه دو ایندر بیان اهمیت 

 و احسان و عدالت به خدا یراستبه  ؛90نحل آیهذِی القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ؛االِحسانِ وَ ایتآئِ 
 ]که شوید حقیقت[ متذکّر ]این تا دهدمی اندرز را شما. کندمی نهی ستمگری و منکر و فحشا از و دهدمی فرمان خویشاوندان بخشش به

 در مختلف عبارات و الفاظ با کریم قرآن آیات از آیه 30 و به طورکل درحدود« [.شماست وآخرت دنیا سعادت ضامن الهی، هایفرمان
 .است گردیده نازل آن خصوص

 

 

 و شیوه صالحان انپیامبرراه 
 واجبات و فرائض سایر آن پرتو در و است بزرگ فریضه و صالحان شیوه و پیامبران راه منکر از نهی و معروف به امرامام باقر)ع( میفرمایند: 

 از و گرددمی آباد زمین و شودمی برچیده جور و ظلم هرگونه و گشته حالل مردم کاسبی و تجارت و شود می امن راهها،گردد می برپا
 5 لدج کافی، فروع .گردد می روبراه کارها همه و شود می گرفته انتقام دشمنان
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 مؤمنات و مؤمنین تماممسئولیت 
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ »: عامل برتری مومنین نسبت به یکدیگر اقامه امربه معروف ونهی ازمنکر است

 مردان« 31توبه آیه یُطیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ؛وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ 
 را نماز و دارندبازمی ناپسند و زشت کارهای از و دهندفرمان می شایسته و نیک کارهای به همواره یکدیگرند؛ یار و دوست ایمان با زنان و

 توانای خدا زیرا دهد؛می قرار رحمت مورد را آنان خدا یقیناً نمایند؛می پیامبرش اطاعت و خدا از و پردازندیم زکات و کنندمی برپا
به عنوان  الهی واجب دو این اهمیت به صراحتبهو روایاتی است که  آیات این تنها بخش کوچکی از و« است حکیم و ناپذیرشکست

 .است نموده اشاره مسئولیت اجتماعی همه مسلمانان
 

 اسالمی اصلی ترین وظایف حاکمیت از
 الزَّکاةَ آتَوُا وَ الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِی مَکنَّاهُمْ إِنْ است،  الَّذِینَوظایف هر حاکمیتی  از اصلی ترین اقامه امربه معروف ونهی ازمنکر در جامعه

 زکات ،دارندمی برپا نماز دهیم توانایی هاآن به زمین در چون که ؛ کسانی 41الْأُمُورِ؛ حج آیه عَاقِبَةُ لِلَّهِ وَ الْمُنْکرِ عَنِ نَهَوْا وَ بِالْمَعْرُوفِ أَمَرُوا وَ
 .است خدا با کارها سرانجام و کنند،می منکر از نهی و معروفامربه و دهندمی

 

 حمایت قانون از آمران به معروف
 معین قانون را آن کیفیت و حدود و شرایطو دولت است که  مردم برعهدهو  همگانی وظیفه ای خیر به دعوت اساسی قانون هشتم اصلدر 
 «. کندمی

 

نیز به خوبی اصل هشتم قانون اساسی را تبیین  مجلس شورای اسالمی 1394مصوب سال قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان ازمنکر
 دستگاه های دولتی و مردم را مشخص کرده است.  های امربه معروف،وظایف ستاد ،و ضمن تعریف امربه معروف ونهی ازمنکر

 

 مورد تایید عقل و تجربه بشر
یکسو درحال رشد و از سویی در معرض آفات و امراض و حوادث است که باید نظاماتی آن را از این  است که ازو پویا زنده  یموجودجامعه 

 موارد حفظ کند.
و در طول تاریخ بشریت شیوه های گوناگون نظارتی پیاده ارت همگانی و مسئولیت پذیری اجتماعی را تاییدکرده بشری نظ اندیشه و عقل

، نظارت که ازآن بهره گرفته میشود هزینه ترین شیوه نظارتسازی شده که هرکدام نقاط قوت و ضعفی داشته است اما موثرترین وکم
 عنوان امربه معروف ونهی ازمنکر تعریف می شود.مردمی و همگانی است که در دین اسالم به 

  اسالمی نوشته شده است. این دستوربزرگداشت  دری ازمنکر توسط مایکل کوک فرانسوی بزرگترین کتاب امربه معروف ونه

خاطر  هرفت. نه ب اهددنیا به سمت فساد و تباهی خو"گوید: می تفاوتی انسان هاهیل، نویسنده بزرگ انگلیسی در رابطه با نقش بیناپلئون 

 "وجود انسانهای ناصالح؛ بلکه بخاطر سکوت انسانهای صالح
 

 تاکید رهبران انقالب برای اصالح کشور
 جمهوری خواهد می و است «اسالمی جمهوری» که کند می ادعا کشوری یک وقتی: فرماید می الهی واجب این اهمیت در (ره)خمینی امام

 امروز همه ما... بکنند رفع خودشان را ها کاستی. باشند منکر از ناهی و معروف به آمر افرادش همة باید کشور این کند، حقّقم را اسالمی
 (469 ص ،13 ج امام؛ صحیفة.)است واجب مسلمین همة بر منکر از نهی و معروف به امر داریم؛ وظیفه

 

 گوش انسانی ندای خرد به اگرکسی»:دنفرمایمی  (23/8/79)ازمنکر ونهی معروف به امر پژوهشی اجالس درپیامی به رهبری معظم مقام
 ستایش سالم خرد کدام را داشتن حذر بر واز بدی خواندن نیکی به.خواهدشمرد وتکلیف فریضه را سازنده عمل این شکبی هم باز بسپرد
 «گرداند؟می روی آن از حساس و خیرخواه انسان کدام و کندنمی
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 ازمنکرفضیلت امربه معروف ونهی 
 مقابل در دهان رطوبت یاندازه به ازمنکرونهیمعروفامربه درمقابل اخد درراه جهاد وحتی نیک کارهای فرمایند:تماممی )ع(حضرت علی

 374حکمت .می باشدگر فرائض دیگر وهدف نهایی دین اقامه اسالم و دین فروع ازمنکرازونهیمعروفامربه ،«است پهناور دریایی
 

 آمربه معروف وناهی ازمنکرجایگاه 
 484ص 2مجمع البیان ج کتابِهِ وَخَلیفَةُ اللّه رَسُولِ خَلیفَةُ وَ ارضِهِ فِی اللّهِ خَلیفَةُ فَهُوَ المُنکرِ عَنِ نَهی وَ بِالمَعروفِ امَرَ مَنپیامبراکرم)ص(: 

 .خداست کتاب جانشین و خدا رسول جانشین و زمین در خداوند جانشین کند منکر از نهی و معروف به امر که کسی
 

 وانهادن امربه معروف ونهی ازمنکر
 رابه منکر از ونهی معروف امربه من امت هرگاه :)ص(خدا سول،ربه یکدیگر به معنای رفع تکلیف یا واگذاری مسئولیت جایز نیستوانهادن 
 59، ص5جکافی،.باشند الهی بالی بایدمنتظر وانهند، یکدیگر

 

 برکات  امربه معروف و نهی ازمنکر  و آثار
 واجبات که است بزرگی واجب و است صالحان شیوه و پیامبران روش و راه منکر از نهی و معروف به امام محمدباقر)ع( می فرمایند: امر

 و شودمی آباد زمین گردد،می بر صاحبانش به شده، پایمال وحقوق شودمی حالل درآمدها و گرددمی امن هاراه شوند،می پا بر آن با دیگر

 56 صفحه ، 5جلد کافى، اصول .پذیردمی سامان کارها و شودمی گرفته دشمنان از حق( ظلم بدون)
 

 اجتماعی عدالت مؤمنان تقویت عامل برتری امت اسالم
 پیروزی بردشمن استجابت دعا حکومت صالحان پایداری
 انسانعزیزشدن  آبادی دنیا واجبات و فرایض برپایی
 برقراری قانون تعالی جامعه خدا الطاف از بهره

 

 

 

 امربه معروف و نهی ازمنکر  عواقب ترک

 «.های خویش در راه خداها و زبانخدا را! خدا را! درباره جهاد با اموال و جان»... نامه خود فرمود: امام علی)ع( در وصیت

مبادا از هم روی گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید. امر به معروف و نهی از منکر بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر، 

 47البالغه، نامه هجن   !گردند، آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهدرا ترک نکنید که بدهای شما بر شما مسلط می

 ذلت مومنان زوال نعمت تسلط اشرار
 جامعه انحطاط غضب خداوند جابجایی ارزشها

 دخالت دشمن تضعیف فرائض الهی گسترش گناه
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 دومفصل 

 امربه معروف ونهی ازمنکر شناخت

 

 
 در این فصل میخوانیم:

 ماهیت امربه معروف ونهی ازمنکر

 شناخت معروف و منکر
 ازمنکر ونهی معروفامربه مخالفان و موافقان
 ناهیان و آمران صفات

 

----------------------------------------------- 

 

 رامربه معروف ونهی ازمنکماهیت 
فریضه امرکردن و  این در انجام .است منکر از بازداشتن و نهی و معروف به دیگران واداشتن و دعوت منکر، از نهی و معروف به امر

 دستوری بودن یک اصل مهم است. البته داشتن اخالق خوب منافاتی با صالبت و محکم بودن لحن کالم ندارد.

 قراردارند.م عامد خطاکار عالِو  تنبل، کارفراموش، نادان افراد گروه4دهند درافراد جامعه نسبت به خطایی که انجام می

 .یک نظارت مردمی است، تعلیم و ارشاد نیست، تذکر و یادآوری نیست، تنبیه غافل هم نیست ونهی ازمنکر امربه معروف
 د از باب تعلیم جاهل است.دانست و کسی به او تذکر دااگر کسی مسئله ای را نمی

 غافل است. ارشاددانست ولی غفلت کرد و کسی خواست او را مطلع کند این اگر کسی مطلبی را می
 کار خالفی کرد این تذکر فراموش کار است. ،در اثر سهل انگاری و فراموشی اگر یادش رفت و

البته اینکه شخص خطاکار دانسته یا ندانسته خطایی را مرتکب  و این موارد کاری به امربه معروف ونهی ازمنکر به معنای خاص آن ندارد.
 می شود تفاوتی در عکس العمل یک مسلمان نخواهد کرد.

 

نه  شما باید امرکنید، رای را می داند، هیچ عذری هم ندارد، عالماً عامداً دارد خالفی می کند بیعنی کسی که مطلامربه معروف 

 (آیت اهلل جوادی آملی) .فرمان است تذکردهید، نه یادآوری کنید بلکه فرمان بدهید. امربه معروف ونهی ازمنکر
 

کردن، افشاگری، ارشادجاهل، الگوسازی، کارفرهنگی گیری، سرزنشازمنکر، مچ به طورکلی می توان گفت در فرهنگ امربه معروف ونهیو 
 نهی ازمنکر لذت گناه را از گناهکار گرفته و اتمام حجتی از سوی خداست. ای و فضولی جایی ندارد.و ریشه
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 منکر چیست معروف و
 یا و مقدس شرع در ثانوی یا و اولی احکام عنوان به که قولی و فعل ترک یا و قول فعل، هرگونه از عبارتند منکر و معروف متن قانون، در

 باشد.  شده منع یا و گرفته قرار امر مورد قوانین،
و عبارتند از آن چیزهایی است که در شرع ، عرف و قانون توصیه یا نهی شده باشد. طی بوده حیطه امربه معروف ونهی ازمنکر بسیار وسیع 

معروف ومنکر احصا شده و محدودکردن این فریضه الهی به یک مسئله همچون عفاف و حجاب ظلم بزرگی  1200یک کار علمی بیش از 
 تنداز:دراولویت قراردارند که عباربه آن است. البته برخی معروف ها و منکرات 

 .گناهان علنی که موجب انتشار درجامعه و جری شدن  افراد شود-1
 گناهان کبیره که در متون دینی به شدت نهی شده اند.-2
 ند.نمعروف ها و منکراتی که در حال جابجایی هستند و به دلیل عادی شدن و قبح زدایی دیگر در ذهن مردم زشت جلوه نمی ک -3
 مضرات ذاتی خویش زمینه ایجاد گناهان بسیار دیگری را فراهم می کند.بر ات مسئوالن که عالوه منکرات جریان ساز و منکر -4

 

 معروف ونهی ازمنکرموافقان و مخالفان امربه
در آیات قرآن کریم، خداوندمتعال، پیامبران الهی وامامان، مسئوالن حکومتی متدین و عموم مومنین به عنوان موافقان و در طرف مقابل 

 شیطان، کافران، منافقان، نفس اماره، دوستان ناباب و افراد متکبر و فخرفروش از مخالفان این فریضه نام برده شده است.
 

 

 صفات آمران و ناهیان
 .امربه معروف نیاز به عزم و اراده ای قوی داردمحکم: اراده  -1

 میشود.بیشترتاثیرگذاری  باعثشرط نیست اما نیت : نیت خالص -2

 .که نیازمند صبر و تحمل است نیز به دنبال دارد زیادیدعوت به حق کار انبیاست و مشکالت و البته پاداش  :سعه صدر -3

 مومن بدی را با خوبی جواب می دهد و این مقدمه اصالح دیگران است.: نرمخویی  وحسن خُلق  -4

 از صفات مومن است. ونهی ازمنکر معروفامربه اولویت های زودقضاوت نکردن، بلندنظری و توجه به  :اولویت هاتوجه به  -5

 جب و گناه فرد آمر شود.امربه معروف نباید موجب عُ :فروتنی -6
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 سومفصل 

 امربه معروف ونهی ازمنکر احکام

 

 
 در این فصل میخوانیم:

 شرایط امربه معروف ونهی ازمنکر
 مراتب امربه معروف ونهی ازمنکر 

 ازمنکر ونهی معروفامربهمسائل و شبهات 
 منکر از ونهی معروف امربه حدود

 

------------------------------------------ 

 

 شرط اصلی امربه معروف ونهی ازمنکر 4
 واجب شروط را( آبرویی و جانی و مالی ضرر و مفسده احتمال عدم تأثیر و احتمال ،تکرار عمل علم به معروف و منکر،)مشهور شرط چهار

 .است الزامی نجام این فریضهآنها برای اتک تک دانند که وجود میامربه معروف ونهی ازمنکر 
 

شرایط امربه معروف ونهی ازمنکر اکتسابی است یعنی درصورت نبود یکی ازآنها تالش در جهت تحقق آن شرط نیز واجب است یعنی اگر 
 ندارد کاری کنیم که موثر واقع شود و...علم نداریم باید کسب کنیم و اگر امربه معروف ما تاثیر 

 را آن علما از ایعده که دارد اهمیت ایاندازه بهالسالم علیهم معصومین احادیث و کریم قرآن در ناهی و آمر شخص بودن عاملنکته: 
 مشهور شرط چهار همان و نیستند شرط این وجوب به لقائ فقها اکثر مقابل در البته. انددانسته منکر از نهی و معروف به امر وجوب شرط

 . دانندمی واجب را
 

 ونهی ازمنکرمعروفامربه ضمنیشرط  ،داشتن قدرت
مکان اقامه این فریضه وجود ندارد و سستی، باشد که جز با دارابودن قدرت اداشته امربه معروف ونهی ازمنکر باید حالت آمریت و یا ناهیت 

 جایی ندارد.التماس کردن و زبونی در این فریضه 
 گاهی اوقات که آمربه معروف این اصل مهم را رعایت نکند باعث خوار و ذلیل شدن خود و این فریضه الهی می شود.

قدرت امربه معروف ونهی ازمنکر برای  ،کسب قدرت راه های مختلفی دارد، به عنوان مثال با آوردن مسئولی به میز سخنرانی در دانشگاه
، توسل به افراد دارای قدرت و مسئولیت، توسل ونهی ازمنکر های مختلف امربه معروفد. همچنین تشکیل گروهدانشجویان ایجاد می شو

 است. قدرت کسبدیگر راه های از به رسانه ها و شبکه های اجتماعی و... 
اگر ده نفر، صدنفر و هزارنفر علیه خطاکاری بگویند و بنویسند، این هجمه افکارعمومی چنان قدرتی دارد و چنان سنگینی ای دارد که 

 وقیح ترین و خطاکارترین افراد را می شکند.مقاومت 
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 شرط اول، شناخت معروف و منکر
ا داشته باشد و بعداز آن برای امر و نهی اقدام کند. چه بسیار افرادی قدرت شناخت و تشخیص معروف و منکر ر در وهله اول فرد آمر باید

  ف این فریضه شدند.یضعتکردند و موجب  سته و اشتباهاً در موردی امربه معروف ونهی ازمنکرنکه ندا
به عنوان باشید.  منکرشناس معروف شناس و کارهایی معروف؛ چه و است کارهایی منکر چه که بگیرید مقام معظم رهبری می فرمایند: یاد

کند درحالی که آنها با هم عقدکرده هستند یا فردی را از اسراف کردن نهی می کند در مثال، دختر و پسر جوانی را از بودن با هم نهی می
 حالی که عمل فرد مصداق اسراف نیست.

 

 تکرار عمل شرط دوم،
 شده مرتکب گناهی یعنی. باشد داشته شیخو گناه بر اصرار فاعل،  و گنهکار شخص که است این  منکر، از نهی و معروف به امر شرایط از
 الزم منکر از نهی صورت این در که یا اقدام او تکرارپذیر باشد کند تکرار را کار آن و...(یا روزدیگر  دیگر ساعت) قصد دارد هم دیگر بار و

 مگر اینکه متوجه پشیمانی آن فرد بشویم. است

 تذکر او به  نسبت به پدر و مادر خویش بی احترامی کرد و ما ناظر این صحنه بودیم و همین که خواستیم غفلتمثالً اگر جوانی بر اثر 
در این صورت جایی برای تذکر و دیگر رفتاری مبنی بر تکرار عمل مشاهده نکردیم،  شد پشیمان داریم باز را او زشت کار این از و دهیم

 .ماند و لزومی ندارد که نسبت به او امر یا نهی داشته باشیمما باقی نمی
 

 

 احتمال اثرشرط سوم، 
ذره ای حتی در آینده اثر در مخاطب احساس کرد  اگراگر کسی امربه معروف و نهی ازمنکر کرد دو حالت ممکن است رخ دهد؛ حالت اول 

آن کامل می  وجود دارد و اگر بقیه افراد نیز بگویند اثر هرچندکمریاثتواجب است که امربه معروف و نهی ازمنکر کند چون احتمال  ،دارد
حالت دوم زمانی است که . اثر داردنیز  و نهی ازمنکر امربه معروف کند حتماً، همچون تاثیر قطرات آب بر سنگ که ایجاد حفره میشود

  کند که امربه معروف ونهی ازمنکر او اثر داشته باشد.راهی پیدا بروداین حالت بر فرد واجب است رد محتمل نیست،هیچ اثری برای آن 
و  استمی شوند، این عمل نکوهیده بی تفاوت گاهی اوقات حجم و کثرت گناه آنقدر زیاد است که افراد ناامید و نسبت به ارتکاب گناه 

 نوعی شراکت در گناه خواهد بود و در عقوبت آن نیز شریک خواهند شد.
 

  

 عدم وجود مفسده شرط چهارم، 
در امربه معروف ونهی ازمنکر نباید ضرر و مفسده ای اعم از خطر جانی، مالی، آبرویی و... برای اسالم و مسلمین، آمر و ناهی و نزدیکان 

 وجود داشته باشد.
مهمتر که می تواند جان و پایین تر مسئله ای  مسئلهدهد یعنی برای برای رفع چه منکری میرا شخص آمر و ناهی باید ببیند چه بهایی 

 باشد را فدا نکند. ی فردمال و آبرو

 بقای اسالم اگر .تر باشددر مقابل مسئله ای کم اهمیتضرر قابل توجه  احتمال که شودعروف و نهی از منکر ساقط میامربه م یدر موارد
  .فداکند آن از دفاع یهمچون امام حسین)ع( برا را جانش انسان که است این وظیفه گرفت قرار خطر معرض در

بعضی ها هنگام فداکاری که می رسد اصل تقیه و خودداری از ابراز عقیده برای حفظ جان را پیش می کشند. این در حالی است که هدف 
 تقیه حفظ جان برای حفظ دین است نه اینکه فرد از ترس جان کاری برای حفظ دین نکند.  
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 مراتب امربه معروف ونهی ازمنکر

 قلبی ،مرتبه اول
قلبی و ناراحتی  انزجارهنگام وقوع منکر و ترک معروف،  یعنی برهمه واجب است واجب است، عیناًبرهمه  اظهار ناراحتی قلبی در رفتار

 .داشته باشنددرونی 
 . است داده انجام را آنها که است کسی مانند بدارد دوست را مردم نیک و بد کار که پیامبراکرم)ص( می فرمایند: کسی

 :عبارتنداز قلبیامربه معروف  مرحله سه( ع) علی حضرت کالم در

 صالحان؛  و صالح عمل داشتن دوست ـ اول 

 صالحان؛ و صالح عمل طرف به رفتن ـ دوم 

 گردد دیگران تأسی مایه که طوری نیک، عمل انجام ـ سوم. 
  :از عبارتند قلبی منکر از نهی مرحله سهو 

 گناهکاران؛ و گناه به نسبت انزجاردرونی  ـ اول 

 گناهکاران؛  با رویانه ترش برخورد ـ دوم 

 دیگران عبرت برای زشت ازعمل واجتناب جستن دوری سومـ  

 

 و نوشتاری کالمی ،مرتبه دوم

 ها خوبی کننده تبلیغ و طرفدار ،و نوشتار گفتار و زبان با یعنی است؛ منکر از نهی و معروف به امر همرتبرایج ترین و موثرترین  زبانی تذکر
 )ص(اسالم پیامبر دعوت اساس و است مؤثر گفتن. کنیم اعتراض منکرات، و تخلفات و گناهکاران و ها بدی به نسبت و باشیم خوبان و

 .بود استوار این اصل بر هم
 به اقدام نباید رسید مقصود به توانمی لحن ترین آرام و درجه ترین پایین با وقتی دارد، درجاتی لسانی نهی و امر: فرمایندمی رهبرانقالب

 .بسیارند دارند که انواعی برحسب و ضعف و شدت حسب بر درجات این. کرد باالتر درجة
 یکی واقعاً دعوایی و خشونت هیچ بدون آرام و راحت خیلی شکل به ولو را زبانی منکر از نهی و معروف به امر همین من: فرمایدمی ایشان

روش نوشتاری در کنار تذکرلسانی عنوان شده و در همین  ،در قانون گویندمی کندمی خالفی کار نفر یک مثالً میدانم، اسالم معجزات از
 شود.واقع می تراوقات موثر اکثرگیرد که مرتبه جای می

 

 و عملی یدی ،مرتبه سوم
با عنوان توسل به زور و جبر و آنچه سالم دین ا و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانی امربه معروف ونهی ازمنکر طبق سومین مرتبه

  شود.یکی، درگیری، دستگیری و امثال آن میاقدام فیزازطرف حکومت باشد است که شامل حکم نیاز به مجوز و 
حق جز با مجوز رسمی کسی  است و حکومتوظیفه  ،با گناهکار برخورد تنبیهی اعمال قدرت وبه معنای  مرتبه عملی در حکومت اسالمی

  .عملی ندارد امربه معروف ونهی ازمنکر
 ونوشتاری زبانی قلبی، منکر از نهی و معروف به امر به اکتفا نظام جمهوری اسالمی، در مردم وظیفه فقهى مقام معظم رهبری: بنا بر فتواى

  .می باشد حکومت عهده بر آن دیگر مراتب و است
 و نهی ازمنکر الزم است.امربه معروف  این نوع در تداوم و پیگیریمسئولین از گری مردم مطالبه درصورت کوتاهی نهادهای مسئول،*
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 منکر از نهی و معروف به برخی مسائل و شبهات امر
 

 اجتناب از بدبینی
 توهم مجرّد و است، جامعه سالمت و اسالم احکام حفظ براى عمومى شرعى تکلیف یک آن شرایط رعایت با منکر از نهى و معروف به امر

 .شود ترک مهم بسیار وظیفه این که شودنمى باعث گردد،مى اسالم به نسبت مردم از بعضى یا منکر فاعل بدبینى موجب اینکه
 

 کردن اجتناب ازگناه
 خصوصبه کند، اجتناب حرام از که است واجب مکلفى هر بر و نیست، نامحرم زن به ریبه با نگاه بر متوقف منکر زن بدحجاب از نهى

 .کندمى منکر از نهى فریضه انجام به مبادرت که زمانى
 

 رحم یا نهی ازمنکر صله
 معصیت ارتکاب از او خوددارى موجب موقتا او با معاشرت ترک که بدهید کند، اگراحتمال معصیت ارتکاب به مبادرت انسان اقوام از اگریکی

 .نیست جایز رحم قطع صورت، این غیر در و است، واجب منکر از نهى و معروف امربه عنوان به شود،مى

 

 گناه شدنفراگیر
 شود،می هم سنگین تر تکلیف بلکه نیست، از منکر نهی و معروف به امر ترک برای مجوزی جامعه در بدحجابی مثل یک گناه عادی شدن

قبح گناه ریخته شود جامعه ضربه  نداشت ولی اگر جامعه وافراد جامعه روی سوئی آثار این میداد، انجام نفر یک بود و فردی گناه اگر چون
 شدیدی می خورد.

 

 تکلیف مجرّدها
 و است، مکلفین همه انسانى و اجتماعى واجب وظیفه و شرعى تکلیف باشد، محقق منکر از نهى و معروف به امر شرایط و موضوع اگر

 .شودنمى ساقط او از تکلیف است، مجرد مکلّف اینکه صرف و ندارد، تاثیر آن در بودن متأهل یا مجرّد مانند آمر مختلف هاىحالت

 

 بودن آمر گناهکار
 شود و باید دیگران را از عمل به منکر نهی کند.نمی دیگران ترک نهی ازمنکر باشد دلیلی برای گناهی به مبتال خودش شخصی اگر

 دیگران را از کشیدن سیگار نهی کند. که یمعتادشخص مثل 
 

 واجب کفائی یا عینی

منکر رفع و  نمایند، منکر از نهى و معروف به امر به قیام کافى از افراد تعداد اگر یعنی است، واجب کفایى منکر از نهى و معروف به امر

 یا امرکردن در باهم اىعده که باشد این بر متوقف منکرى، شدنکن  ریشه یا واجبى، اقامه )اگر شود. مى دیگران وظیفه ساقط از شود
 که اىعده کنند. اگر اجتماع کافى مقدار به جهت این در باید و شود نمى ساقط وجوب آنان، از بعضى اقدام با نمایند، اجتماع کردن نهى
 ساقط کننده قیام از واجب نباشد، ممکن بقیه نمودن جمع کننده قیام براى و ننمایند اجتماع آنان با بقیه و کنند قیام کفایتند مقدار از کمتر
 ،مسأله(527ص رساله امام خمینی) .ماندمى باقى کننده تخلف برعهده وگناه شده
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 حدود امربه معروف ونهی از منکر
 را جامعه موظّفند هستند، که عالم از اینقطه هر در مؤمنان یهمه یعنی معروفامربه"کنند می معرفی اینگونه را فریضه این انقالب رهبر

 هاپلشتی از ها،پستی از ها،بدی از را همه یعنی منکر از نهی و دهند؛ حرکت نیکو کارهای یهمه سمتبه معروف، سمتبه نیکی، سمتبه
 (رضوی مطهر حرم در بیانات 01/01/1394)".بدارند دور

طبق شرایط  که واجب است برهمهو  نیست ازمردم قشرخاصی، سن و صنف جنسیت، به منحصر ازمنکر نهی و معروف امربه یمحدوده
 .آن اقدام کنندرفع  زمان تاهر شخصی و در هر مکان و زمانی  توسط منکر انجام یا معروف ترک یمشاهده هنگام آن،

 

 زمان امربه معروف ونهی ازمنکر
در میزان شود مگر اینکه  انجامامربه معروف برخالف واجباتی چون نماز، واجب فوری است و به محض مشاهده یا علم به وقوع منکر باید 

 مفسده تاثیر چشم گیری داشته باشد. کاهشاحتمال تاثیر یا 

 

 امر و نهی های حرام
 و هرمسلمانی باید امربه معروف ونهی ازمنکر نیز مثل بسیاری از واجبات دارای موارد جواز و عدم جواز و نیز، وجوب و عدم وجوب است

 این موارد را بیاموزد که در امر و نهی خویش به اشتباه نیفتد.
 

وقتی از منکر بودن عمل انجام شده و یا معروف بودن عمل ترک شده اطمینان نداریم مثل اختالف فتاوای مراجع و عدم اطالع از  -1
 مرجع تقلید شخص مخاطب یا در تشخیص مصداق شک داریم.

 

 چرا برروی زمین زباله میریزید.زمانی که معصیت کوچک باشد و خطر و مفسده تذکر باال باشد مثال به کسی که اسلحه دارد بگویید  -2
 

ازآنجا که اذیت و آزار و ناراحت نمودن مومن حرام است، برای امر به مستحبات و نهی نمودن از مکروهات، هیچگونه خشونت، تندی  -3
 و ایجاد دلخوری جایز نیست.

 

زمنکر است زیرا شارع مقدس قصدنموده برادری و از دیگر موارد حرام بودن تذکر، بسنده نکردن به کمترین مرتبه امربه معروف ونهی ا -4

 مخدوش نگردد. -مگر به حد ضرورت از باب امربه معروف ونهی ازمنکر –رحمت میان مسلمانان به هیچ عنوان 
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 چهارمفصل 

 امربه معروف ونهی ازمنکر اجرای

 

 

 
 در این فصل میخوانیم:

 شیوه های امربه معروف ونهی ازمنکر
 ازمنکر ونهی معروف امربه های گام

 ازمنکر ونهی معروف امربه موانع
   ازمنکر ونهی معروف امربه های روش

 

--------------------------------------- 

 یوه های امربه معروف ونهی ازمنکرش
 داد.ی یا تشکیالتی و عمومی انجام امربه معروف ونهی ازمنکر را براساس شرایط می توان به سه شیوه فردی، گروه

 اثر گناه، و فساد از جلوگیری در قطعا تنگ کنند، خالف کاران بر را عرصه هایشان تذکر با جامعه وافراد کنند مسئولیت احساس همه اگر

 .دارد ونه مشکالت قضایی و تنها گفتن و ردشدن الزم است خرج نه ازمنکر ازنهی مرحله این .داشت خواهد خوبی
 حکمت این چرا ما .است داده قرار را اثر این نهی و امر در .است داده را قرار اثر این زبان در متعال خدای»:رهبری معظم مقام فرموده به

 . « کنیم استفاده الهی ابزار این از وحاضر نیستیم کنیمنمی درک را الهی
 

 

 فردی هشیو
 یا و زمان کافیامربه معروف ونهی ازمنکر فردی کفایت می کند و  گاهی اوقات هنگام مواجهه با معروف ترک شده یا منکرانجام شده،

 .نمایدالزم را ایجاد  یک فرد میتواند به روشهای مختلف تاثیربه جمع کردن گروه برای امربه معروف ونهی ازمنکر نیست و  ینیاز
 

 

 شیوه گروهی
کمتر روبرو می ترس، خجالت، ناامیدی و..  وانع آن از جملهاست چون با مفردی  قوی تر از شیوه امربه معروف ونهی ازمنکر شیوه گروهی

ایجاد تشکیالت و انجام کارگروهی  راراهکار موفقیت  جواب نمی دهد،همیشه شهید مطهری با توجه به اینکه مسئله فردی در جامعه . شود
 أُولئِکَ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ وَ الْخَیْرِ إِلَی یَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْکُمْ لْتَکُنْ سوره آل عمران وَ 104براساس آیه  .عنوان کرده اند

 مومنین به امربه معروف ونهی ازمنکر گروهی دعوت شده اند. همه الْمُفْلِحُونَ هُمُ
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 طالیه داران معروف، زمینه ساز تذکرلسانی گروهی
زیرنظر  ابتدا این گروهها یکی از مصادیق امربه معروف ونهی ازمنکر گروهی است.یا گروه های تذکر لسانی مساجد  طالیه داران معروف

فراگیری آموزش های الزم برای انجام  و احراز صالحیتپس ازو  تشکیل شدهمناطق طالیه داران مدیران در سطح باالتر  ی ومدیران نواح
 . اعزام می شوند لسانیربه معروف ونهی ازمنکر امانجام ماموریت های فریضه الهی به 

تیم دونفره آقا یا خانم تقسیم 5به  ه آموزش دیده: یک تیم ده نفردهدمیخود را اینگونه شرح منطقه مدیر یکی ازمناطق طالیه داران شیوه 
کند دهد و عبور میتذکر می تاکیدشدهرو قدم می زنند، تیم اول هنگام مواجهه با موارد متری درمسیر پیاده20تا  15شده و با فاصله حدوداً 

یی و مقاومت کرد با تذکر اعتناکند و رد می شود و چنانچه مخاطب بیو تیم بعدی در صورتی که واکنش مثبت مخاطب را دید تشکر می
   . داشته استبه لطف الهی تکرار تذکر در کمال ادب واخالق تاثیر قطعی در فرد  وتیم های بعدی روبرو می شود 

 

 

 شکل های تخصصی امربه معروف ونهی ازمنکرت
چند معروف ترک شده درآنها یک یا قالب تشکیالت تخصصی است که ، تشکیل گروه های امربه معروف درموفق هایروشاز یکی دیگر 

 ویژه هایحمایت از و مخاطب را امربه معروف ونهی ازمنکر میکننداصالح آن  برایو  مدنظر قرارگرفتهیا منکر انجام شده به صورت دقیق 
 شوند. می مندبهرهنیز های مردم نهاد و قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر قانونی سازمان

 

 

 وه عمومیشی
امربه معروف شیوه قوی ترین  خاص یمخاطب علیه چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی مثل تجمعات اعتراضی عمومی هجمه

یا  علیه فردی که نوجوان زباله گرد را داخل سطل زباله انداخترسانه ای که نمونه آن هجمه  شکندی ازمنکر است و هر مقاومتی را میونه
 .علیه اقدامات یک مسئول می باشد اعتراض

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 ی ازمنکرگام های امربه معروف ونه
های انجام ها شیوه های مختلفی برای تاثیر امربه معروف ونهی ازمنکر وجود دارد، برای گامهمانگونه که به حسب تنوع رفتارهای انسان

 ثابتهاست ولی شیوه انجام آن ، آنچه اسالم از ما خواسته منع از منکرات و سفارش به معروفاین فریضه نیز نظرات مختلفی وجود دارد
 ،نسبت به شرایطخود  ،آمر نیست یعنی اینکه به چه نحو، در چه زمان، با چه وسیله و شکلی باشد را اسالم به عقل فرد واگذارکرده و باید

 گام های ذیل پیشنهاد می شود:  که در این مسیر بهترین و موثرترین اقدامات را برگزیند
 

 شدن روبرو: اوّل گام
تا زمانی که منکری واقع شد با امربه معروف ونهی ازمنکر اصالح  ،یک وظیفه شرعی و قانونی استمعه هوشیاری و نظارت همگانی در جا

 صورت گیرد.
 :کنیم رعایت را نکته سه باید میشویم، مواجه یمخاطب با وقتی

 .نشود نخودماجب وعُ او تحقیر باشدتاسبب داشته اهمیت عملخود  یعنی شخص، خود نه باشد شخص عمل به مان توجّه همیشه. 1
 شخصی دست اگردر مثالً. نکنیم قضاوت ایمیا قبالً ازفرد دیده است مانذهن در که کردارهایی یا رفتارها با را شهودی و عینی رفتار. 2

 .است معتاد فرد یک او که نکنیم قضاوت فوراً شد دیده سیگار
 .ننماییم وی شخصیّت تعیین برای کلی گیری نتیجه یک آن از و نسازیم مرتبط قبلی موارد به را وی ناپسند رفتار. 3
 . مالک ما برای امربه معروف ونهی ازمنکر رفتار علنی است و حق تجسس یا ورود به حوزه خصوصی فرد را نداریم.4
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 تشخیص: دوم گام
 ندهد، تشخیص خوب را بیماری اگر که پزشک یک کار مانند است، منکر از نهی و معروف به امر اجرای مراحل از بخش مهمترین گام این

 . اندازد می خطر به را بیمار جان وی، غلط داروی تجویز
 :گیرد قرار توجه مورد باید صحیح تشخیص نوع چهار مرحله این در
  از منکر بودن عملی اطمینان داشته باشد. آمر باید تشخیص ایندر. عرف و شرع عقل، فطرت، اساس بر منکر و معروف تشخیص. 1
 شرایط امربه معروف ونهی ازمنکرسایر بررسی احراز. 2
 .و حالت مخاطب موقعیت ،زمانسنجش  .3
 .تشخیص اینکه چه کسی؟ چه مطلبی را؟ کی؟ کجا؟ به چه کسی؟ چگونه؟ بگوید4
 و شیوه اجرا تا کمترین تقابل و بیشترین تاثیر صورت گیرد. برخورد نحوه تشخیص. 5
 

 اجرای امربه معروف ونهی ازمنکر : سوم گام
و در مرتبه بعدی در صورتی که شرایط امربه معروف ونهی ازمنکر محرز  واجب استهمه  مرتبه قلبی برتحقق  ،پس از بررسی شرایط

 :استقابل اجرا  روش  نوع چهار، شرایط مختلفبراساس یا عمومی  ، با انتخاب شیوه فردی یا گروهیگردید
 "بهترین کار: بگویید و بروید"را خطاب قرارداده و او را تذکر لسانی بکنید.  منکر عامل  خودمستقیماً  :کالمی مستقیم( الف

 را خطاب قرار داده و به شیوه های مختلف غیرکالمی امربه معروف ونهی ازمنکر کنید.منکر خود عامل مستقیماً  :غیرکالمی مستقیم( ب

 باشد.نوشته پیامی که روی آن  دهیدیک گل به او هدیه می مثالً
با صدای بلند  تا عامل منکر متوجه اشتباه خود شود مثال هداعامل منکر خطاب قرارد خود : شخص دیگری را غیرکالمی غیرمستقیم(ج

 .دوستان در مصرف آب صرف جویی کننددرجمعی بگوییم لطفاً 
نصب عکسی پشت مثالً امربه معروف و نهی ازمنکر کنید.  بدون صحبتروشی غیرمستقیم و : فرد یا جمعی را به غیرکالمی غیرمستقیم (د

 و دعوت همکاران به حفظ بیت المال تابلو اعالنات شیشه

 

 مخاطب واکنش به پاسخ: چهارم گام
 هبروز ندادپذیرفته یا واکنش منفی  تذکر رااز کسی که بهتراست پس ازامربه معروف ونهی ازمنکر ، (خطاکار)مخاطبنوع واکنش  فارغ از هر

حفظ  را خودآرامش  آمربه معروف باید شد ایجادنزاع ودرگیری ،رغم قصدترک محلعلی اگراما  ؛شودترک محترمانه موقعیت تشکرکرده و 
و با مدیریت بحران، اقداماتی را انجام دهد که تنش کم شده و افراد از ادامه  نمایدخودداری  غیرقانونی و واکنش متقابل منفی از و کرده

 ..فته شودپلیس تماس گر ید باصورت ادامه برخورد باو در  واکنش منفی خود دست بردارند
 ازو  از فاعل منکر به جمع ساکت حاضر را امربه معروف ونهی ازمنکر خطاب می توانتحقیرشدن  خروج از موضع ضعف و انفعال و برای
  تغییر داد.ی و از حالت آمرانه به عاطفی به گروه یفرد

 

 میفرمایند: تذکرلسانی تبینرهبرانقالب در 

 حاال خوب خیلی. دهدمی هم من به فحش تا دو و گرددبرمی او گویدمی. برو و بگو را مطلب این. "کردی می نباید را کار این شما آقا"...
 .کنی تحمّل باید خاطرامرخدا برای بدهد شما به هم فحش تا دو
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 موانع امربه معروف ونهی ازمنکر
 از ترس و جانی خوف و بیم» منکر از نهی و معروف به امر فریضه اجرای از مسلمانان دارندهباز عامل ترینمهمنهج البالغه  83خطبه  در

 .دسته بندی کردبروز آن  عنوان به همراه عوامل چهار و به طور کل می توان این موانع را در است «مالی ضرر

 لجه-الف
 الزامی است این فریضه یاجرابرای  بسترسازی الزم  و، روش های اصولی مفاهیمیادگیری  عدم آموزش صحیح: -1

 است بین مردم ارزشها واجبات و پسندیده بودن ،معروفاقامه  مهمترین الزمه :اتمنکر وات مناسب معروفعدم معرفی  -2

 است هااولویت  غفلت از سایر باعثموضوع  چندمحدود کردن فریضه به  محدود دانستن امربه معروف ونهی ازمنکر: -3

باعث  ازمنکر نهی به معروف و امرچگونگی اقامه  و ضرورت، اهمیت وجوب، ندانستن: ناآگاهی، کم توجهی وغفلت عموم مردم -4

 مردم می شود.غفلت 

 ذکر شده است. دنیایی و آخرتیبرای این فریضه برکات فراوان  در روایات ندانستن برکات انجام و عواقب ترک آن: -5

  شبهات منجر به انفعال و بی تفاوتی افراد می شود. اکثر اوقات :پاسخ شبهات دینیدریافت عدم انحرافات فکری و  -6
 

 ترس -ب

 همچنین از دست دادن جایگاه و مقامترس  ،، نفاقمالی، جانی و آبرو ترس ازضرر و ضعف غیرت دینیبینی، خودکم ضعف ایمان افراد: -7

 و طمع کاری از موانع امربه معروف است.طلبی  انزوا روحیه ،رودربایستی

 .شودناهی ازمنکر درمحاکم خطاکار شناخته میحتی اوقات  برخی: ها از سوی مسئوالن و دستگاه هاضعف در حمایت -8

 دارند.ترس  شرم و حیا وافراد خطاکار از آبروریزی  مومنین: های گناهکارانها و جوابگیریموضعترس از  -9
 

 و خستگی تنبلی -ج

ویت با اصالح خودبوده اول" بهانه هایی مثل:به آوردن  عدم انگیزه دینی منجر وکم صبری  ،بی حوصلگی بهانه جویی های شرعی:  -10

و  این حرفها گذشته از دیگرکار"،"تا دین زده نشوند باید با افراد مدارا کرد"، "ترسیم ریا شودمی"،"هرکس مسئول کارخودش استو
 می گردد. و... "دمی شو دارخدشه فردآزادی  وعزت "، "ندارد امربه معروف اثر

  .بردباال می در خود را و توان تکرار آن اعمال عبادی ظرفیت انجامخودسازی، اراده و مومن با توان و ظرفیت پایین معنوی:  -11
 

 یاس احساس -د

 .تاثیرکارخودرا فوری ببیندمشتاق است آمربه معروف -12

 .است، الزم نیست در فرد تحول ایجاد شودتاثیر توصلی کافی  -

 کند.میهم آن کار را نبعداً  مطمئن شویم الزم نیست -

 .بگیردالزم نیست تاثیر بالفعل و کامل صورت  ،کافی است مقدارکم به تاثیر -

 

 عوامل نپذیرفتن امربه معروف 
 به یکی از دالیل ذیل است: احتماالً ازمنکر توسط فرد خاطی پذیرفته نشداگربهترین وکاملترین امربه معروف ونهی

 

 خودکم بینی -6  تنبلی-5  لقمه حرام-4تکبّر  -3تعصّب  -2جهل   -1شامل:  عوامل درونی

 عادات محیطی -5  مشکالت اقتصادی-4ها  طاغوت-3تعارضات تربیتی   -2تبلیغات سوء   -1شامل:   عوامل بیرونی
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 امربه معروف ونهی ازمنکری ها روش
ظرایف و  باتواند میاین فریضه  الزم است و امربه معروف از خاص روشیبرای هر معروف ومنکر، از هرشخصی در هرمکانی وهرزمانی، 

 اشاره می شود: در ادامه به چند روشبه عنوان مثال  منجر به تاثیرگذاری بیشتر آن شودکه  همراه باشد تکنیک های متنوعی

 

 ؛روش تذکرمستقیم
در مواردی که مفسده ای  –با زبان خوش و لحن مناسب و در جایی هم با زبان تند  گفتن گناه به گناهکارمقام معظم رهبری می فرمایند: 

جمع  خانه وگناه را در جامعه کم خواهد کرد و به ضعف و انزوا خواهد انداخت . همه ی آحاد مردم، در محیط کسب و  -به وجود نیاید
نظر اسالم خالف است. این، از": دیدند، به خالفکار بگویند خالفی رااگرهرجایی که هستند درس و دانشگاه و کال در و درمحیطدوستان 

 ایشان در جایی تاکیدکرده اند: بگویید و بروید... گفتن همین یک کلمه موثر است "چرا انجام می دهی؟
 

 

 سوالی؛  روش
این مجسمه هایی که شما پایبند عبادت آنها شده »: پرسید ، از اوت پرست خودعموی بُ ازمنکرنهیو  معروفبرای امربهحضرت ابراهیم 

  .وجدان ها را بیدار کرد میتوان از فرد سوال با پرسیدن برداشت می شود از این آیه، «اید، چه معنا دارد؟
 

 کمک گرفتن از دیگران؛ روش

برای  مثالً در پذیرش امربه معروف ونهی ازمنکرکمک کندمیتواند دارند به شدت  الزم رایاری جستن از افرادی که مسئولیت یا مقبولیت 
از یک خانم و برای نهی ازمنکر در هواپیما از مهماندار پرواز و برای امربه معروف یک جوان از همکالسی و دوست او  بانواننهی ازمنکر 

 یاری بجوییم تا بیشترین تاثیر را مشاهده کنیم.
 

 
 

 

 ؛پیام نامه و روش
 نوشته و بهدر این روش آمر یا ناهی جهت حفظ حرمت یا جلوگیری از درگیری لفظی تذکر خود را به صورت نامه یا یادداشت مکتوب 

گونه، هشداردهنده، آمرانه عاطفی، نصیحتهنری، . البته نسبت به شرایط و شان مخاطب محتوای نامه می تواند رساندشخص خطاکار می
 رعایت شود. آنتوهین و ارتکاب منکر مهمترین ویژگی است که باید در نوشتن  و... باشد که عدم

 

 

 اشاره ای؛ روش

شدن غرور او می اگر در جمع با ارتکاب منکری روبرو شدید برای حفظ حرمت فرد یا جلوگیری از واکنش منفی ناشی از خجالت و شکسته
  و... استفاده کنید. عوض کردنتوانید از روش های اشاره ای چون سرفه کردن، موضوع را 

 

 

 ؛اقامه معروف جایگزین روش
های برای شکستن فضای گناه در ساحل دریا و پارکمکان می شود مثال آن گاهی اوقات اقامه یک معروف برتر باعث حذف منکر در 

 می گیرد. راجای موسیقی در عروسی مولودی پخش  یا دشوشهری نمازجماعت برگزار می
 

 

 جدایی؛ترک و  روش

به نحوی که فرد خطا کار  ،مکان را ترک یا ارتباط را به صورت هدفمند قطع می نماییم ،یک فعل خطا بهگاهی اوقات به عنوان اعتراض 
 متوجه اقدام ما گردد و این ترک محل برای او سخت بیاید.
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 پنجمفصل 

 امربه معروف ونهی ازمنکر اصول و قانون

 

 

 

 در این فصل میخوانیم:

 مرتبط قانون اساسیاصول 

 امربه معروف ونهی ازمنکر  قانون

 

--------------------------------------- 

 اصل هشتم قانون اساسی
 یکدیگر، به نسبت مردم عهده بر متقابل و همگانی است ایوظیفه منکر از نهی و معروف به امر خیر، به دعوت ایران اسالمی جمهوری در

 .کندمی معین قانون را آن کیفیت و حدود و شرایط. دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت
 

 اصل بیست و دوم قانون اساسی
 «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. »
 

 اساسی قانون سوم و بیست اصل

 «ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده »

 

 اساسی قانون پنجم و بیست اصل

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرامی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن »
 «.هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و ها، استراق سمعآن

 

 اصل سی و دوم قانون اساسی 

کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بالفاصله کتباً به هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می
پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه متهم ابالغ و تفهیم شود، و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت 

 در اسرع وقت فراهم گردد.

 «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. »
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 اساسی قانون ششم و سی اصل
 «. باشد قانون موجب به و صالح دادگاه طریق از تنها باید آن اجرای و مجازات به حکم»

 

 اساسی  قانوناصل سی و هفتم 

 «ادگاه صالح ثابت گردد.داصل، برائت است و هیچ کس ازنظر قانون مجرم نیست، مگر اینکه جرم او در »
 

 صل سی و هشتم قانون اساسیا
سوگندی فاقد  واقرار  وچنین شهادت  یا سوگند مجاز نیست و و یا کسب اطالع ممنوع است. اقرارهرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار »

 «شود.طبق قانون مجازات می ین اصلواعتباراست.متخلف ازاجارزش
 

 اصل سی و نهم قانون اساسی

موجب مجازات هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و »

 «است. 

  منکر از ناهیان و معروف به آمران از حمایت قانون

 یکشنبهعلنی  جلسه در تبصره 19 و ماده24 بر مشتمل مصوب مجلس شورای اسالمی منکر از ناهیان و معروف به آمران از حمایت قانون

و توسط ریاست مجلس به دولت  رسید نگهبان شورای تأیید به02/02/1394 تاریخ در و هشد تصویب اسالمی شورای مجلس 23/1/94

 :که مفاد آن به اختصار به شرح ذیل است ابالغ گردید

 یا و مقدس شرع در ثانوی یا و اولی احکام عنوان به که قولی و فعل ترک یا و قول فعل، هرگونه از عبارتند منکر و معروف -1 ماده

 .باشد شده منع یا و گرفته قرار امر مورد قوانین،

 .است منکر از بازداشتن و نهی و معروف به دیگران واداشتن و دعوت منکر، از نهی و معروف به امر -2 ماده

 .است لنیعرفتار به ناظر منکر از نهی و معروف به امر -3 ماده

 است. عملی و نوشتاری زبانی، قلبی، شامل منکر از نهی و معروف به امر مراتب -4 ماده

 ونهی ازمنکری امربه معروفبه بهانه اشخاص وحقوق وحریم خصوصی غلشمال،مسکن،جان، حیثیت، به تعرض عدم مجوز -5 ماده

 ونهی ازمنکری امربه معروفبه بهانه قتل و جرح ضرب، افترا، قبیل توهین، از مجرمانه اعمال عدم مجوز -6 ماده

 .نمایند منکر از ناهی و معروف به آمر علیه مجرمانه اعمال به مبادرت که اشخاصی مجازاتعدم بخشش  -7 ماده

 .برخوردارند حاکمیت اجزای تمامی عملکرد مورددر  نهی ازمنکر و امربه معروف و ارشاد نصیحت، خیر، به دعوت حق از مردم -8 ماده

  .شوند مجازات شده و مجازاتشان قابل تخفیف وتعلیق نیست ونهی ازمنکرامربه معروف اجرای ی که مانعاشخاص -9 ماده
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 مکلف هستند. منکر از نهی و معروف به امر اقامه شرایط اطالع رسانی و آموزش فرهنگی در های دستگاه همه -10 ماده

 مکلف شده است. قانون این موضوع جرائم به رسیدگی در تسریع منظوربهویژه  تشکیل شعب قضائیه برای قوه -11 ماده

 .می گردند بسیج از قضائی حمایتهای قانون مشمول منکر از ناهیان و معروف به آمران - تبصره

 هستند. اسالمی شئون رعایت به قوانین نسبت توجیه آنها مکلف به خارجی اتباعمرتبط  دستگاه های -12 ماده

 باشد.ونهی ازمنکر میبرعهده ستاد امربه معروف مجرم یاعدم تمکن مالیدرصورت نبودازمنکر وناهی معروف به مرآدیه  -13 ماده

 به رسمیت شناخته می شوند. منکر از نهی و معروف به امر زمینه در هاآن اساسنامه کهنهادی مردم هایسازمان -14 ماده

 مورد حمایت قرارمی گیرد.ایثارگران  به جامع خدمات رسانی قانون با منطبقآمربه معروف آسیب دیده  -15 ماده

 تشکیل می شود. شهادت احرازکمیته در صورت فوت آمربه معروف وناهی ازمنکر  -تبصره

 باشند.ونهی ازمنکرمیدر زمینه ترویج امربه معروف ماموریت 14 انجام به موظفازمنکر نهی و معروف به امر های ستاد -16 ماده

 می باشد.مستضعفین  بسیج لیف سازماناتکاز  در راستای امربه معروف ونهی ازمنکر بسیجیان آحاد به کارگیری -17 ماده

 و عمومی خدمات مراکز و خصوصی شرکت های و مؤسساتو  کشوری خدمات مدیریت قانون اجرائی های دستگاهکلیه  -18 ماده

 شده اند. قانون این به رعایت مکلف صنفی واحدهای و عمومیاماکن

 شامل چند وزارتخانه و دستگاه فرهنگی نظامی امنیتی کشور منکر از نهی و معروف به امر ستاد نفر عضو 19تعیین  -19 ماده

 مطابق با اعضای ستاد کشور شهرستانی و استانی ستادهایتعیین اعضای  -20 ماده

 میباشند. ستاد بهارائه گزارش شش ماهه  مکلف به قانون این موضوع اجرایی های دستگاه -21 ماده

 نماید.ارائه می به مجلس منکر)هفته اول محرم(از ونهی معروف بهامر احیای فتههردخود را ساالنه عملکرد گزارشستاد  -22ماده

 معین می باشد. قانوندر  منکر از نهی و معروف به امر احیای ستاد بودجه ردیف -23ماده 

 ارائه گردد. ستاد توسطاز تصویب قانون  پس ماه سه مدت ظرف حداکثر قانون این اجرائی دستورالعملبایستی   -24 ماده

 
 

 منابع:

 قید شده در متن قرآن، نهج البالغه و برخی کتب روایی
 آملی جوادیآیت اهلل  و بیانات حضرت امام خمینی)ره(، شهید مطهری، آیت ا... سبحانی

 (بیانات مقام معظم رهبری ) KHAMENEI.IRپایگاه اطالع رسانی و کتاب پیش به سوی خوبی ها ، واجب فراموش شده 
و قانون  و خودآموز امربه معروف ونهی ازمنکر استادتقوی خراسان رضوی ستادقرائتی، آموزش امربه معروف کتاب ده درس حجت االسالم 
 اساسی جمهوری اسالمی ایران
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