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  مقدمه:

  

خطاب به  (عليه اسالم)امير بيان موالي متقيان حضرت  امام علي        
يا كميل ما من حركه اال و انت «كميل ابن زياد  نخعي مي فرمايد: 

؛ بدون شك هر حركتي نيازمند شناخت و »محتاج فيها الي معرفه
عرفت است؛ جهل و عدم شناخت عالوه بر انحراف از مسير، نه تنها م

وصول به هدف را غير ممكن مي سازد بلكه باعث دور شدن از هدف 
مي گردد. امر به معروف و نهي ازمنكر واجب فراموش شده اي است كه 
اجراي آن نيازمند آگاهي و شناخت الزم و كافي است.پيامبر اعظم 

صَاحِبُ الْأَمِْر «ين شناخت فرموده اند:در ضرورت ا (ص)اسالم 
بدين ». بِالْمَعْرُوِف يَحْتَاُج إِلَى َأْن يَكُونَ عَالِماً بِالْحَلَاِل وَ الْحَرَامِ

سبب مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر با طراحي نظام 
عمومي و تخصصي و مهارتي را براي داوطلبين و آموزش زمينه آموزش 

هم ساخته است.  فراگيران پس ازآموختن و فراگيري فرا خود اعضاء
اين نظام، با فلسفه، تعريف ، اهداف ، چشم انداز، ماموريت و فرايند كار 
مجمع رهروان و نيز ضرورت خود شناسي، انسان شناسي و جامعه 
شناسي و همچنين به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار در اجراي 

عروف و منكر، امر و نهي و مصاديق صحيح اين فريضه الهي، با تعريف م
كلي آنها؛ تعريف، جايگاه و ويژگيهاي آمران به معروف وناهيان از منكر 
؛ روش ها و مراحل انجام امر و نهي ؛ شرايط، مراتب و آداب امر به 
معروف و نهي از منكر  آشنا گرديده و سپس ضمن شناخت آسيب 

به برخي از شبهات؛  هاي امر به معروف و نهي ازمنكر ؛ نحوه  پاسخ
قانون چگونگي پاسخ به عكس العمل ها  فراگرفته و در نهايت از مفاد 

  گردند.مطلع مي  حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
كمك در اصالح و تكميل اين نظام از سوي كارشناسان عزيز ومحترم 

  قرين ثواب و صواب و مزيد امتنان خواهد بود. 
                                                                                                         

  هادي حسن زاده                                                    
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  اهداف شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل اول از سطح يكم:
  

چيسـتي، بـا في الجمله فصل،  فراگير با فراگيري مفاد و محتواي اين

و تفاوت آنها با تعليم و امر به معروف ونهي ازمنكر چرايي و چگونگي 

مجمع رهـروان برايانجـام ايـن  آشنا  شده و براي پيوستن به  تبليغ

و در و عمال احساس تكليف مي نمايد؛  عالقه نشان مي دهد فريضه 

  پايان  مي بايست بتواند به سواالت زير پاسخ دهد:

 براي چه امر به معروف ونهي از منكر كنيم؟- 1- 1

  امر به معروف ونهي از منكر چه نتيجه اي دارد؟- 2

  امر به معروف نهي از منكر چيست وكجا مصداق پيدا مي كند؟- 3

  تفاوت بين امر و نهي با تبليغ و موعظه درچيست؟ - 4

  چگونه امر به معروف ونهي ا زمنكر كنيم؟- 5

  
  
  

  

 فصل اول

رچيستي، چرايي و چگونگي امر به معروف و نهي از منك  

 سطح يكم

 آموزش عمومي مجمع
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رايي و چگونگي امر به معروف و نهي از منكرچيستي، چ  :فصل اول  

به لحاظ اينكه فراگيـران ايـن دوره از نظـر سـطح سـواد و معلومـات دينـي 
متفاوت هستند لذا بهترين شيوه آن است كه بيان مطلب به صورت پرسـش 

  و پاسخ باشد تا براي همه سطوح فراگيران قابل فهم و درك باشد.
  منكر كنيم؟براي چه امر به معروف ونهي از -1
   براي اينكه مرده نباشيم: -1-1

مَن تَرَكَ إنكـارَ الُْمنَكـرٍ بِقَلِبـهِ وَيـدِهِ ولِسـاِنهِ َفُهـوَ َميِّـتٌ َبـينَ « : (ع)امام علي
اى است كسى كه منكَر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند، مرده1»الْأحياءِ

   ميان زندگان.
  و رسول خدا متصف كنيم: براي اينكه خودرا به جانشيني خدا -1-2

ِفـى  لُمنكَرِ َفُهـوَ خَليَفـةُ الّلـهمَن أَمَرَ بِالمَعرُوفِ وََنهى عَنِ ا« (ص)قال رسول اهللا
هـر كـس امـر بمعـروف و نهـى از منكـر نمايـد، ( 2»االرضِ وَخَليَفةُ رَُسوِلهِ

   )جانشين خدا در زمين و جانشين رسول اوست.
  ز شر نفاق  خود را درامان بداريم:براي اينكه انرژي بگيريم و ا -1-3

مَن أمَرَ بِالمَعروفِ َشدَّ َظهرُ الُمؤمِنِ وَمَن َنهى عَنِ الُمنكَرِ أَرغَمَ أَنفَ « :(ع)قال علي
بخشـد  هر كس امر به معروف كند به مؤمن نيرو مى( 3»الُمناِفقِ وَأَمِنَ َكيدَهُ

يده و از مكر او در و هر كس نهى از منكر نمايد بينى منافق را به خاك مال
  . )ماند امان مى

  براي اينكه در اين عمر كوتاه حداكثر بهره را از زندگي ببرم: -1-4
مـرِ ِبـالمَعرُوفِ ِعنـدَ االفى َسبيلِ الّله وَماأعمالُ البِرِّ كُلُّها وَالِجهادُ«  : (ع)قال على

همه كارهاى خوب و جهاد در راه ( 4»وَالنَّهىِ عَنِ الُمنكَرِ إِالّ َكنَفَثةٍ فى بَحرٍ لُجِّىٍّ
     )اى است در درياى عميق.خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون قطره

براي اينكه به امام زمان خود لبيك گفتـه باشـم و صـداقت  -1-5
  انتظار را به اثبات رسانده باشم:

نهي از منكر اختصاص بـه روحـاني نـدارد، مـال «:  (ره)حضرت امام خميني
  5»مه است، امت بايد نهي از منكر بكند، امر به معروف بكند.ه

                                                 

  181، ص 6.تهذيب األحكام، ج - 1
  13817، ح  179، ص 12الوسايل و مستنبط المسايل ج مستدرك  - 2
 1، ح51، ص2االسالميه) ج-كافى(ط - 3

  374مت نهج البالغه، حك- 4
 47، ص 8صحيفه نور ج - 5
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همه امربـه «چندى پيش گفتم: « :  ( مدظله العالي)حضرت امام خامنه اي عزيز
كنم: نهى از منكـر كنيـد. اآلن هم عرض مى» معروف و نهى از منكر كنند.

اين، واجب است.اين، مسؤوليت شرعى شماست. امروز مسؤوليت انقالبـى و 
 ».سى شما هم هستسيا

  امر به معروف ونهي از منكر چه نتيجه اي دارد؟-2
 شودو...ديگر فرايض به واسطه آن بر پا مى -2-1 

بيلُ «  قال الباقر عليه السالم : إنَّ األمرَ بِـالمَعروفِ وَالنَّهـيَ عَـنِ الُمنكَـرِ سـَ
ةٌ َعظيمَـةٌ بِهـا ُتقـامُ َلحاءِ ، فَريضـَ الفَـرائضُ ، وتَـأمَنُ  األنبياءِ ، وَِمنهـاجُ الصـُّ

فُ مِـنَ  المَذاهِبُ ، وَتحِلُّ المَكاسِبُ ، وتُرَدُّ الَمظـاِلمُ ، وَتَعمُـرُ األرضُ ، وَُينصـَ
ـامبران و  ؛ ( 6»األعداءِ ، وَيَسَتقيمُ األمرُ امر بمعروف و نهى از منكر راه و روش پي

ـا شيوه صالحان است و فريضه بزرگى است كه ديگر فـرايض بـه واسـطه آن  بـر پ
ـال شـده بـه گردد و درآمدها حالل مىها امن مىشود، راهمى شود و حقـوق پايم

شود و (بدون ظلـم) حـق از دشـمنان گرفتـه گردد، زمين آباد مىصاحبانش برمى
  پذيرد. )شود و كارها سامان مىمى
 رشد و كمـال و صـالح قوام و بديها جلوگيرى مي كند، باعث از - 2- 2

  نظام مي شودو...
  :  ( مدظله العالي)ت امام خامنه اي عزيزحضر

منكر  از كند، نهىبديها جلوگيرى مى از عواملى كه در جامعه از يكى«-)1
» معـروف«و » معـروف» «منكـر«و منكر سـاختن منكـر اسـت. نگـذاريم 

  ».شود» منكر«
اه بـه عنـوان ثـواب جامعه، گناست كه يك روز در نبدترين خطرها اي-)2

   »معرفى شود و فرهنگها عوض شود. ه عنوان كار بدخوب بمعرفى شود؛ كار
ى به امـر بـه معـروف و نهـى از رشد و كمال و صالح، وابسته قوام و«-)3

چنانچه امر به .داردرا هميشه جوان نگه مى هاست كه نظاممنكر است. اين
ى خودتـان بدانيـد كـه اگـر منكـرى را در هـر وظيفه معروف باشد و شما

كنيـد، آنگـاه ايـن نظـام اسـالمى،  از اين منكر نهـىشخصى ديديد، او را 
  »ماند.هميشه تروتازه و باطراوت و شاداب مى

  از تسلط اشرار جلوگيري مي كند:   -2-3
از منكـر را  بايد امر به معروف و نهـى : « (مدظله العالي)حضرت امام خامنه اي 

 . اگـرميان خودتان اقامه كنيد، رواج دهيد و نسبت بـه آن پايبنـد باشـيد

  «كندها را بر شما مسلّط مىنكرديد، خدا اشرار و فاسدها و وابسته

                                                 

 1، ح56، ص5االسالميه) ج-كافى(ط- 6
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 5000 داعش  سازمان ملل تاييد كرده است كه: (نمونه اي از تسلط اشرار
   7) .كرده اند اسير به عنوان برده جنسي ايزدي  زن 7000مرد اعدام و 

ا باعث تعامل شيرين اجتماعي شده ونظارت عمومي برجامعه ر -2-4
  توسعه مي دهد:

تــرين، يكــى از نــوترين، شــيرين «:  (مدظلــه العــالي)حضــرت امــام خامنــه اي 
هاى تعامل اجتماعى، همين امر بـه معـروف و شيوه كارآمدترين و كارسازترين

آقـا! ايـن فضـولى «آيند بگوينـد درنمى نهى از منكر است و بعضى افراد ديگر
عمـومى اسـت؛ ايـن  نظـارتِ نه؛ اين همكارى كردن است؛ ايـن»! كردن است

 كمك به شيوعِ خير است؛ اين كمك به محدود كردنِ بدى و شرّ است؛ كمك

  »ى اسالمى، گناه، هميشه گناه تلقّى شود. به اين است كه در جامعه
  امر به معروف نهي از منكر چيست وكجا مصداق پيدا مي كند؟-3

ف بخـور« حضرت امام خامنه اي عزيز: اينكـه  يم ازالبته مـا بايـد تأسـّ
شـود. امـر بـه معناى امر به معروف و نهى از منكـر درسـت تشـريح نمـى

معروف، يعنىديگران را به كارهاى نيك امر كـردن. نهـى از منكـر، يعنـى 
  »كردن. امر و نهى، فقط زبان و گفتن است. ديگران را از كارهاى بد نهى

 تحباتمسـو  واجباتدين، به تمام  احكامدر حضرت امام خامنه اي عزيز: 
شـود بنـابراين منكـر گفتـه مي مكروهـاتو  محرمـاتمعروف و بـه تمـام 

امـر بـه معـروف و  مستحبو  واجبانجام كارهاي واداشتن افراد جامعه به 
  .»نهي از منكر است مكروهو  حرامبازداشتن آنها از كارهاي 

امر به معروف و نهي از منكر را وسيله اي  آيه اهللا عالمه مرتضي مطهري
تمام هدف هـاي «... ف اسالمي ترجمه كرده و مي آورد: براي پيشبرد اهدا

مثبت اسالمي داخل در معروف و تمام هدف هاي منفي اسالمي داخـل در 
  منكر است،

مـاده قانون حمايت از آمران  به معروف و ناهيان از منكـر :   2مطابق ماده 
و  امر به معروف و نهي از منكر، دعوت و واداشتن ديگران به معـروف و نهـي - 2

  بازداشتن از منكر است.

مطلب بعدي آن است كه امر به معـروف و حضرت آيه اهللا جوادي آملي :  
مي داند فـالن  نهي از منكر در جايي است كه كسي عالماً عامداً با اينكـه

كار واجب است ترك مي كند عالماً عامداً با اينكه مي داند فالن كار 

                                                 

  23/7/93كيهان  - 7
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ن از امر به معروف و نهي در چنين جايي سخحرام است انجام مي دهد 
 فرمان صادر كنـداز منكر فرد و امّت اسالمي است كه فرد يا جامعه بايد 

  طوري كه اين معروف عمل بشود و آن منكر ترك بشود 
اسـت كـه  امر به معروف و نهي از منكر يك مرحله واليت متقـابلي

 بَعْضَهُمْ﴿ اينهـا ﴾وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنُونَ﴿يكديگر دارند كه مؤمنان نسبت به 
 بِـالْمَعْرُوفِ يَـأْمُرُونَ﴿ صـورت بـه متقابـل واليت اين هستند ﴾بَعْضٍ أَولِياءُ

  ».كند مي جلوه ﴾الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ

  تفاوت بين امر و نهي با تبليغ و موعظه درچيست:  -4
  افراد جامعه به نسبت فعلي كه انجام مي دهند سه دسته اند:

كساني كه نمي دانند و نسبت به موضـوع و حكـم آن جاهـل و  دسته اول:
  نادان هستند. ، آنان را بايد تحت تبليغ و تعليم  قرار داد.

افرادي كه مي دانند و علم دارند، لكن فراموش نموده يا غافـل دسته دوم : 
  هستند. آنان را بايد تذكر داد و ارشاد كرد.

مدا واجبي را  ترك يا منكـري افرادي كه عالم هستند ولكن عدسته سوم: 
  را دامن مي زنند؛ ايشان را بايد مورد امر به معروف و نهي از منكر قرارداد.

  
مطلب دوم آن اسـت كـه جريـان امـر بـه « حضرت آيه اهللا جوادي آملي :

معروف و نهي از منكر غير از تعليم است غير از تبليغ است غيـر از ارشـاد 
اندرزهاست امـر بـه معـروف فرمـان دها و است غير از موعظه و نصيحت و پن

  .»است نهي از منكر هم فرمان است بكن و نكن
اگر احتمال دهد كه با ارشاد و موعظه بـه نرمـى «: (ره)حضرت امام خميني

حاصل مى شود واجب است چنين كند و جـائز نيسـت ازآن تجـاوز  غرض
  ».كند

ى شود پـا بـه گر بداند كه غرض با آن حاصل نما«: (ره)حضرت امام خميني
بعدى مى گذارد يعنى با تحكم او را امر به معروف و نهـى از منكـر  مرحله

مرحله اگر احتمـال تـاءثير مـى دهـد، واجـب اسـت از  مى كند، و در اين
بـا ( وجائز نيست از آن تجـاوز نمـوده آسانترين و نرم ترين كالم آغاز كند

نت اسـت خشـو مخصوصا اگر چنانچـه مـورد كسـى)سخن بگويد خشونت
 . نسبت به او هتك او است

وح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهـى ر«  حضرت امام خامنه اي عزيز:
شود گفـت كـه خـواهش نمى .و تقاضا و تضرّع نيست است؛ مدل خواهش

؛ آقا! اين اشتباه را نكـنبايد گفت  كنم شما اين اشتباه را نكنيد؛ نه،مى
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ى حقيـرى هسـتم از طلبـه ه كهكنى؟ طرف، هركسى هست بندچرا اشتباه مى
  »د.گيرقرار مى تر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهى از منكربنده مهم

  چگونه امر به معروف ونهي ا زمنكر كنيم؟ -5
َمن أمَرَ ِبَمعروفٍ فَلـَيُكن أمـرُهُ « : وآله عليه اهللا صلى پيامبراكرم-)5-1

مي كند بايـد ايـن كـار را بـه  كسي كه امر به معروف 8» بِذِلكَ ِبَمعروفٍ
    انجام دهد. روش خوبي

ولـو بـه شـكل  -منكر زبـانى را  از من همين امر به معروف و نهى«-)5-2
معجزات  از واقعاً يكى -خيلى راحت و آرام و بدون هيچ خشونت و دعوايى 

گويند آقا شما اين كار كند، مىدانم. مثالً يك نفر كار خالفى مىاسالم مى
گـردد دو تـا گويـد او برمىكردى. اين مطلب را بگو و بـرو. مىد مىرا نباي

دهد. خيلى خوب؛ حاال دو تا فحش هم به شـما بدهـد؛ بـراى مىفحش به من 
  »خاطر امر خدا تحمّل كنيد.

ــروف و نهى«-)5-3 ــه مع ــر ب ــل مســأله نمازاســت. مســأله ام ازمنكــر، مث
د كه كجا و چگونـه بايـد است. بايد برويد ياد بگيريد. مسأله دار يادگرفتنى

ام  قبالً هم گفته -كنم منكر كرد؟ البته من عرض مىاز امر به معروف ونهى
منكـر بـا لسـان  ازاسالمى، تكليف عامه مردم، امربه معروف ونهىدر جامعه

است؛ با زبان. اگر كار به برخورد بكشد، آن ديگر تكليـف مسـؤولين اسـت. 
منكر زبـانى، مهمتـر اسـت.  از معروف و نهى آنها بايد وارد شوند. اما امر به
  »منكر زبانى است. از كند، همين نهىعاملى كه جامعه رااصالح مى
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  اهداف شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل دوم:
فراگير با فراگيري مفاد و محتواي اين فصـل، بـا فلسـفه وجـودي، 

وظايف و تعـامالت و تعرف، اهداف، چشم انداز، ماموريت و حدود 

ارتباطات مجمع رهروان امر به معروف ونهي ازمنكر  آشنا  شـده و 

براي پيوستن به آن عالقه نشان مي دهد وپس از پيوستن خـود را 

نسبت به آرمان و اهداف آن  وفـادار مـي مانـد و در پايـان  مـي 

  بايست بتواند به سواالت زير پاسخ دهد:

بـه معـروف و نهـي ازمنكـر  فلسفه وجودي مجمع رهروان امـر- 1

  چيست؟

 تعرف مجمع رهروان امر به معروف و نهي ازمنكر چيست؟- 2

 اهداف مجمع رهروان امر به معروف و نهي ازمنكر چيست؟  - 3

 چشم انداز مجمع رهروان امر به معروف و نهي ازمنكر چيست ؟- 4

ماموريت و حدود وظايف مجمع رهروان امر به معروف ونهـي ازمنكـر - 5

  چيست؟

تعامالت و ارتباطات مجمع رهروان امر به معروف ونهي ازمنكـر  - 6

  به چه صورت است؟

  
  
  

 فصل دوم

 كليات مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر
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  كليات مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر  : دومفصل 
  
  فلسفه بوجود آمدن مجمع رهروان :- 1- 2

در پي مطالبه و رهنمودها و تدبير ولي امر زمان، رهبر حكيم و فرزانه      
، مبني بر اينكه ( مدظله العالي)و فرماندهي معظم كل قواانقالب اسالمي 

همه امربه معروف و نهى از منكر «چندى پيش گفتم:  «فرموده اند: 
كنم: نهى از منكر كنيد. اين، واجب اآلن هم عرض مى» كنند.

است.اين، مسؤوليت شرعى شماست. امروز مسؤوليت انقالبى و 
عال در امتداد پايمردي به لطف خداوند مت ».سياسى شما هم هست

هاي، دوران دفاع مقدس و پاسداري از ارزشهاي انقالب اسالمي با همت 
تعدادي از سربازان واليت به عنوان مسئوليت شرعي،انقالبي و قانوني؛ با 
هدف استفاده از ظرفيت مردمي در عرصه احياء و اجراي امر به معروف و 

تشكيل و  »نهي از منكرمجمع رهروان امر به معروف و « نهي از منكر
 به تصويب وزارت كشور 16/9/1392مورخه 106667- 83شمارهمطابق 

رسيده است. تا از طريق  پياده سازي مراحل فراخواني، جذب 
بكارگيري و نظارت و كنترل به وگزينش،آموزش و تربيت، سازماندهي و

اسبي قانوني واجتماعي بپردازند. فرصت منشرعي، انجام اين تكليف ديني،
براي زمينه سازي، گفتمان سازي وهمه گير شدن امر به معروف و نهي از 

  منكر در سطح جامعه محسوب مي گردد.
  تعريف مجمع رهروان :- 2- 2

قانون اساسي نظام مقدس  8انسجام مردمي كه به استناد آيات و روايات واصل
 اي وليجمهوري اسالمي ايران به منظور تحقق فرمان الهي و لبيك گويي به ند

امرمسلمين در احياء و اجراي امر به معروف و نهي از منكر لساني و كتبي بوجود 
  آمده است .

  اهداف مجمع رهروان :- 3- 2
احياء فرهنگ و اجراي فريضه امر به معرف و ونهي از منكر از طريق 
زمينه سازي،گفتمان سازي ونهادينه سازي آن در سطح جامعه با ترغيب 

  يري از روش امرو نهي لساني وكتبي.  آحاد مردم و بهره گ
  چشم انداز،ماموريت و حدود وظايف مجمع: -4- 2

  چشم انداز مجمع :-الف)
افق  منكر درو نهي از  معروفامربهبه حول و قوه الهي مجمع رهروان 

) عضو 000/000/1تشكلي است با حداقل يك ميليون( 1404سال 
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ي جذاب براي تيمرجعوسازمان يافته، برخوردار از تعالي سازماني 
ي كه اگونهو نهي از منكر لساني به  معروفامربهنيروهاي مردمي در 

 دهيرفتار پسندتبديل به ارزش و  و جامعهانجام اين فريضه درميان مردم 
از منكر، از منزلت و محبوبيت  انياهبه معروف ون وآمراناجتماعي شده 

  وااليي برخوردار باشند. 
  ماموريت مجمع:- ب)   
نجام فريضه امر به معروف ونهي از منكر لساني وكتبي درحوزه هاي ا

 ،فرهنگي و اجتماعي بدون برخورد فيزيكي مبتني بر شرع مقدس اسالم
ارزشهاي انقالب اسالمي و قوانين مصوب نظام مقدس جمهوري اسالمي 

  ايران با استفاده از نيروهاي داوطلب مردمي.
  تعامل و ارتباطات مجمع: - 5- 2
( با هدف كسب حمايتهاي همه ستاد امر به معروف و نهي از منكربا  -

  جانبه  از يك سو و ايجاد صف براي ستاد از سوي ديگر)
با بسيج مستضعفين (با هدف تحقق بسيج ده ها ميليوني از يك سو و  -

  كسب حمايتهاي بسيج از سوي ديگر)
نيت با نيروي انتظامي (با هدف كمك به پليس در تامين بيشتر ام -

  اخالقي جامعه از يك سو و كسب حمايت هاي پليس از سوي ديگر).
با حوزه هاي علميه (تامين مربيان و محتواي مطمئن و جلوگيري از  -

  انحراف در عمل)
با ساير گروه هاي مردمي(ايجاد هم افزايي دراجراي امر به معروف و  -

  نهي ازمنكر)
  فرايند عضوگيري و فعاليت مجمع رهروان: - 6- 2
  تبليغ و اطالع رساني- 
  ثبت نام و جذب و گزينش -
  آموزش عمومي -
  مهارتي آموزش تخصصي، -
  سازماندهي-
  بكارگيري -
  نظارت و بازرسي -
  تداوم آموزش -
  سطح بندي نظام آموزش مجمع - 7- 2
  نظام آموزش مجمع رهروان امر به معروف ونهي ا زمنكر به اعتبار    

  تقسيم مي گردد:فرگيران آن به سه سطح كلي    
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  سطح اول: سطح عمومي ( آموزش عمومي)
و ضرورت امر به معروف و نهي از  در اين آموزش عالوه بر تبيين اهميت

كه چكيده اي از  منكر مبتني بر مستندات عقلي و دستگاه معرفت ديني
فصل اول به صورت مشروح تبيين مي  فصلهاي دوم تا دهم مي باشد،

  عضويت بعمل مي آيد.  داوطلبينم رسمي از گردد و متعاقب آن ثبت نا
  سطح دوم : سطح تخصصي: (دوره تخصصي)

در اين دوره داوطبين براي كسب عضويت رسمي به فراگيري مفاد و 
وبا كسب دهم مي پردازند محتواي پيش بيني شده در فصل دوم تا 

  رسمي شناخته مي شوند.عضو قبولي به عنوان 
  ع رهروانسطح سوم: دوره تربيت مربي مجم

در اين دوره اعضايي كه توانمندي و آمادگي خود را به عنوان مربيگري 
اعالم نموده و حائز شرايط الزم مي باشند، درقالب دوره تربيت مربي 

و باكسب  نمايند يمذكور را طي م مجمع رهروان سرفصل ومحتواي دوره
قبولي به عنوان مربي شناخته شده و از وجود آنان در گسترش 

  مي شود.  استفاده مجمع شهاي عمومي و تخصصيآموز
  روشهاي اجراي نظام آموزش: - 8- 1

نظام آموزش مجمع به صورت كلي به دو روش كلي به شرح زير به اجرا 
  يد:آدر مي 

  روش حضوري - الف
  روش نيمه حضوري -ب
  روش غير حضوري -ب
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  هداف شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل دوم:ا

اين درس فراگير با مباني عقلي و فطري، ديني اعتقادي، تدبيري و در 

واليي و فقهي و اخالقي؛ و نيز با اصول فكري و معرفتي (برپايه خودشناسي، 

انسان شناسي و جامعه شناسي)، اصول انگيزشي و عاطفي( بر پايه خدا 

در ايمان راسخ)؛ و حاظري و خداناظري، عمل صالح و تاثير متقابل آن 

ول عملي و رفتاري حاكم بر ابعاد فكري و رفتاري مجمع امر به معروف و اص

نهي از منكر است؛ آشنا مي گردد و در پايان بايد بتواند به سواالت زير پاسخ 

  دهد:

 چگونه امر به معروف و نهي از منكر بر پايه استدالل عقلي استوار است؟- 1

هي ا زمنكر و ضرورت و اهميت مباني ديني برپايه منابع ديني امر به معروف ون- 2

 آن كدام است؟

 احياء و اجراي امر به معروف و نهي از منكر ازمنظر واليت فقيه چگونه است؟- 3

 رابطه خود شناسي و انسان شناسي با امر به معروف و نهي ازمنكر چيست؟- 4

 چه ربطي بين جامعه شناسي و امر به معروف ونهي ا زمنكر وجود دارد؟- 5

لم چه آفاتي براي امرآن به معروف و ناهيان به منكر در پي خواهد عمل بدون ع- 6

 داشت؟

 رابطه ايمان باعمل صالح و عمل صالح با ايمان چگونه است؟- 7

در  (ره)گانه) شرعي براساس بر نظر حضرت امام خميني  54نكات اساسي ( - 8

  اجراي امر به معروف و نهي ازمنكر چيست؟

اولفصل   

 مباني معرفتي مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر

 سطح دوم

 يآموزش تخصص
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  :  مباتي معرفتي    اولفصل 
  

  مباني حاكم برفعاليت مجمع رهروان: - 1- 1
  مبناي عقلي و فطري :- 1- 1- 1

توان طي ده قرن گذشته پيوسته اين سؤال مطرح بوده است كه آيا مي
امر به معروف و نهي از منكر را به مباني استوار عقلي مستند ساخت به 

اي كه از طريق وحي در كتاب و اي كه با صرف نظر از همه ادلّهگونه
كساني كه امر به معروف و نهي از  آمده است، قابل اثبات باشد؟ سنت

اشاره  زير اند، به مستنداتمنكر را از جنبه عقلي مورد بررسي قرار داده
  :اندكرده
  قاعده لطف - اول)
ترين استدالل عقلي بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر كه طي رايج

 "قاعده لطف"استفاده از  قرنهاي متمادي در فقه و كالم سابقه دارد،
متكلمان بر اين باورند كه انسان به عنوان موجودي آزاد و مختار،  . است

تواند در مسير اطاعت يا معصيت حركت داراي تكاليفي است، و او مي
خداوند به ، ستا، سعادت و نيكبختي اوكند. ولي چون غرض از آفرينش 
، ساخته استراهم فبرايش  هاي آن را مقتضاي حكمت خويش، زمينه

گسترش  ه ،داانبيا را مبعوث، و اسباب هدايت انسانها را در اختيارشان نه
كه انسانها وا داشته  و را مورد تاكيد قرارداده ها ها و كاهش بدي خوبي

و  انسانها بهتر در مسير رشد و سعادت قرار گيرند به امر و نهي كنند تا
  به سعادت و نتيكبختي برسند.

  حفظ نظاممقدمه - دوم)
و الزم باشد يابد كه نظم زندگي، بايد پايدار خرد همه انسانها در مي     

از همين رو است كه  .است كه در برابر عوامل تهديدكننده، حفظ گردد
عقل، به لزوم تدارك همه اموري كه در حفظ نظام نقش دارد، حكم 

ظام، واجب حفظ نموثر در قضاوت را به عنوان يكي از عوامل  كند مثالً مي
در پايداري زندگي اجتماعي  راامر به معروف و نهي از منكر ، يا شماردمي

امر  رواز اين ي اجتماعي  موثر و مفيد مي داند.ناپذيرآسيب جلوگيري ازو
در حفظ نظام و پايدار به عنوان مقدمه واجب به معروف و نهي ازمنكر

  مي داند.  واجبماندن نظم زندگي 
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  گيري از معصيتلزوم جلو - سوم)
جلوگيري از "داند، عقل همان گونه كه معصيت مولي را قبيح مي

داند. امام خميني كه از اين طريق، به وجوب را نيز الزم مي او "معصيت
يكي از احكام   :مي فرمايدعقلي قايل شده است، در توضيح اين استدالل 

از مستقل عقل آن است كه بايد از معصيت نسبت به مولي و تخلف 
هاي مختلف دستورات او جلوگيري كرد. از نظر عقل، تفاوتي در شيوه

كه ممكن است،  جلوگيري ازمعصيت، مانند نهي زباني، يا اقدامات عملي
  .وجود ندارد

  مصلحت جامعه - چهارم)
تواند و در پيمودن مسير حيات نمي ستاانسان داراي زندگي اجتماعي  

نياز كرده و از همكاري ديگران بيبه شكل فردي نيازهاي خود را تأمين 
ها، اخالق و رفتار در جامعه، تحت تأثير انديشههمواره رو باشد، از اين

. لكن هر انساني به مقتضاي طبع و موقعيت حيواني ديگران قرار دارد
خود در پي كسب منفعت و دفع ضرر از خود مي باشد و اين مسئله در 

عقل مرج و فساد گردد لذا زندگي اجتماعي ممكن است عامل هرج و 
كند كه براي حفظ كيان جامعه از فساد و تباهي، بايد با منكرات حكم مي

هيچ يك از افراد بشر، زندگي جداگانه از ديگران ندارند.  .برخورد شود
پذيرند. انسان مدني بالطبع است و همه از عقايد و رفتار يكديگر، تأثير مي

كند، بلكه بر محيط را ساقط مي دفر، نه تنها خود "يك فرد"انحراف 
برد، لذا عقل نيز اثر گذاشته و جامعه را به سوي تباهي مي او اجتماعي

در حفظ خود و  دهد كه همه افراد، با نظارت فراگير خويشفرمان مي
ديگران كوشش نمايد و كالم الهي  قرآن مجيد نيز بر آن تاكيد فرموده 

.  9»آمَنُوا قُوا أَنفَُسُكمْ وَأَهِْليُكمْ نَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ«است كه فرمود
نيز همين وظيفه را واجب كرده است. همان گونه كه در مقدس  شرع

خود و ديگران به  از سرايت بيماريبايد بيماريهاي جسمي واگيردار
در مورد امراض گردد، حفظ  سالمت جامعه جامعه جلوگيري كرد تا 

انگاري در ت وجود دارد و هر گونه سهلروحي و اخالقي نيز اين مسؤولي
به  و انجامدبرخورد با آن، به سقوط جامعه وفراگير شدن فساد در آن مي

امر به معروف و نهي از منكر، ايجاد ": (ره)اللَّه شهيد مطهريتعبير آيت
نوعي تعهد و مسؤوليت اجتماعي در افراد نسبت به سرنوشت اجتماع 

  .است

                                                 

 6تحريم / - 9
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            تقادي:مبناي ديني و اع - 2- 1- 1
مستندات ديني در وجوب امر به معروف و نهي ازمنكر بسيار فراوان    

است، لكن به دليل رعايت اختصار، صرفا به مستنداتي كه مرجع عاليقدر 
در كتاب وزين تحريرالوسيله بدان  (ره)عالم تشيع حضرت امام خميني

معروف و  اشاره كرده است بسنده مي كنيم. معظم له دروجوب امر به
  نهي از منكر مي فرمايند : 

وهما من أسمي الفرائض وأشرفها ، وبهما تقام الفـرائض. ووجوبهمـا مـن «
ه مع االلتفات بالزمه وااللتـزام بـه مـن الكـافرين رضروريّات الدين ، ومنك

لسـنة حـثّ عليهمـا فـي الكتـاب العزيـز واألخبـار الشـريفة بأب.وقد ورد ال
  :مختلفة

وَْلَتكُنْ ِمْنكُمْ أُمَّةٌ َيدُْعونَ إَِلـي الَخْيـرِ وََيـأمُرُونَ ِبـالمَعْرُوفِ «: تعالي قال الّله 
ُكْنـتُمْ َخْيـرَ أُمَّـةٍ «:وقـال تعـالي» وََيْنَهوْنَ عَنِ الُمْنكَرِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلُِحونَ

إلي غير » وَُتؤِْمُنونَ بِالّلهِ أُخْرَِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وََتْنَهوْنَ عَنِ الُمْنكَرِ
  .ذلك

وسـلم يقـول : إذا آلهوعليهاهللاصلي كان رسول الّله«: )السالمعليه(وعن الرضا 
  » اُّمتي تواكلت األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الّله

ـ ليب إنّ اللّه«: ) وسلمآلهوعليهاهللاصلي(وعن النبيّ  غض المؤمن الضعيف الذي ـ عزّوجلّ 
ال دين له ، فقيل : وما المؤمن الضعيف الذي ال دين له ؟ قـال : الـذي الينهـي عـن 

ال تزال اُّمتي بخير ما أمروا بالمعروف  «:  أّنه قال )وسلم آلهوعليهاهللاصلي(وعنه  »المنكر
هم البركات  ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا علي البرِّ ، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت من

عـن  ،» وسُلّط بعضهم علي بعض ، ولم يكن لهم ناصر في األرض وال في السماء
أمّـا «وأثني عليه ، ثـمّ قـال :  أنّه خطب ، فحمد اللّهالسالم أمير المؤمنين عليه

بعد ، فإنّه إنّما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا مـن المعاصـي ، ولـم يـنههم 
، وأنّهم لمّا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربّـانيون  الربّانيّون واألحبار عن ذلك

فـĤمروا بـالمعروف وانهـوا عـن المنكـر ، ، واألحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبـات
    . 10»واعلموا أنّ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرّبا أجالً ، ولن يقطعا رزقاً

وَ ْلَتكُنْ ِمـْنكُمْ أُمَّـةٌ َيـدُْعونَ إَِلـى الَْخْيـرِ وَ َيـأْمُرُونَ «به استناد آيه شريفه 
بايـد از ميـان شـما، ( »بِالْمَعْرُوفِ وَ َيْنَهوْنَ عَنِ الُْمْنكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلُِحـون

منكـر كننـد! و آنهـا همـان جمعي دعوت به نيكي، و امر به معروف و نهـي از 
  ) نكاتي قابل استفاده است كه به اختصار به آن اشاره مي شود:رستگارانند

امر به معروف و نهي از منكر واجب كفائي است. چون فعل امر  - 1
من تبعيضيه است. يعني » منكم«كند، و داللت بر وجوب مي «تكن«
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 داللت بر كفايي بودن اين واجب دارد. 

عروف و نهي از منكر تنها يك نفر تأثير گذار نيست. لذا در امر به م- 2
  » امّه«فرمايد: قرآن مي

 امر به معروف و نهي از منكر بايد استمرار داشته باشد. - 3

 زبان خوش در امر به معروف و نهي از منكر ضرورت دارد. » لين«قول - 4

 امر به معروف بر نهي از منكر مقدم است. - 5

نچه كه خير و معروف است، انسانها را به آن دعوت ما مأموريم كه هر آ- 6
 كنيم. (الف و الم الخير و المعروف، يعني تمام خير و معروفها. 

» و المنكر«فرمايد: نمائيم؛ لذا مي ما مأموريم كه تمام منكرات را نهي- 7
 كه الف و الم آن داللت بر تمام منكرات دارد. 

   نكر رستگاري است. عاقبت آمران به معروف و ناهيان از م- 8
ُكْنتُمْ َخيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَِجـتْ لِلنَّـاسِ َتـأْمُرُونَ «	همچنين به استناد آيه شريفه  

آمَنَ أَْهلُ اْلِكتابِ َلكانَ َخيْراً  بِالْمَعْرُوفِ وَ َتْنَهوْنَ عَنِ الُْمْنكَرِ وَ ُتؤِْمُنونَ بِاللَّهِ وَ َلوْ
شما بهترين امتي بوديد كـه بـه ( 11»َلهُمْ ِمْنهُمُ الُْمؤِْمُنونَ وَ أَْكثَرُهُمُ الْفاسُِقونَ 

ايد؟ (چـه اينكـه) امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر سود انسانها آفريده شده
ه و آيـين كنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتـاب (بـه چنـين برنامـمي

ي كمي از آنها بـا درخشاني) ايمان آورند، براي آنها بهتر است (ولي تنها) عدّه
نكاتي قابل استفاده است كه به اختصـار بـه آن ) .ايمانند؛ و بيشتر آنها فاسقند

  اشاره مي شود:
يكي از شرائط وجوب امر به معروف و نهي از منكر علم  ،با توجه به تفسير آيه- 1

   باشد. كر ميبه معروف و من
ايمان به خدا، امر به معروف و نهي از منكر بايد مستمر و دائمي باشد. -2

 ).(تأمرون، تنهون، تؤمنون

امر به معروف و نهي از منكر بر ايمان به خداونـد مقـدم شـده، چـون -3
استوار كند، در ايمان خود نيز كسي كه امر به معروف و نهي از منكر نمي

 وق منابع ديگري نيزدر اين زمينه وجود دارد:عالوه بر ايات فنيست.

  12»كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون«-الف
كردنـد، چـه دادند، يكديگر را نهـي نميآنها از اعمال زشتي كه انجام مي

  .دادندبدكاري انجام مي
ي از قوم بني اسرائيل را كه امر به معروف و نه، (عليه السالم) حضرت عيسي-1

    منكر كردند لعنت كرده است.
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  ).امر به معروف و نهي از منكر بايد استمرار داشته باشد. (اليتناهون-2
كننـد از رحمـت خداونـد كسانيكه امر به معروف و نهي از منكـر نمي-3

  بدورند. 
نهي از منكر نكردن نوعي كفر اسـت چـون اگـر شخصـي اعتمـاد بـه -4

   اوامر او را هم اطاعت كند.خداوند متعال داشته باشد، بايد 
ابراز انزجار انبياء نسبت به تاركان امر به معروف و نهي از منكـر خـود -5

كنـدو نوعي نهي از منكر بوده است، پس نهي از منكر قلبـي كفايـت نمي
شود. همانطوري كه انبياء بـا لعنشـان نهـي از بايد بوسيله لسان هم نهي 

ـــــــــــــــــــــــــــــر مي ـــــــــــــــــــــــــــــد. منك   كردن

لَحاءِ ، إنَّ األمرَ ِب«-ب المَعروفِ وَالنَّهيَ عَنِ الُمنكَرِ َسبيلُ األنبياءِ ، وَِمنهاجُ الصـُّ
بُ ، وُتـرَدُّ  فَريَضةٌ َعظيَمةٌ ِبها تُقامُ الفَرائضُ ، وتَأمَنُ الَمذاِهبُ ، وتَِحـلُّ الَمكاسـِ

 »؛الَمظالِمُ ، وَتَعمُرُ األرضُ ، وَُينصَفُ مِنَ األعداءِ ، وَيَستَقيمُ األمرُ

ر بمعروف و نهى از منكر راه و روش پيامبران و شيوه صـالحان اسـت و ام
ها امن شود، راهفريضه بزرگى است كه ديگر فرايض به واسطه آن بر پا مى

شود و حقوق پايمـال شـده بـه صـاحبانش گردد و درآمدها حالل مىمى
شود و (بـدون ظلـم) حـق از دشـمنان گرفتـه گردد، زمين آباد مىبرمى

13 پذيرد.كارها سامان مى شود ومى
 

ِفى االرِض وَخَليَفُة  َمن أََمَر بِالَمعرُوِف وََنهى عَنِ الُمنَكِر َفُهوَ خَليَفُة الّله«- ج
كس امر بمعروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خدا در زمين (هر»؛رَُسولِهِ 

  14.)و جانشين رسول اوست
 

(كسى كه ؛دِهِ ولِساِنهِ َفُهوَ َميِّتٌ َبينَ الْأحياءِمَن تَرََك إنكارَ الُْمنكَرٍ ِبقَلِبهِ وَي -د
اى است ميان منكَر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند، مرده

  15.زندگان)

َتعالى إلى شَُعيبٍ النَِّبىِّ إِّنى مَُعذِّبٌ ِمن َقوِمَك ِماَئةَ أَلفٍ: أَربَعيَن  أوَحى الّله«-ه
فا ِمن خيارِهِم َفقالَ: يارَبِّ هؤُالءِ الشرارُ َفما باُل أَلفا ِمن شِرارِِهم وَِسّتينَ أَل

 »عَزَّوََجلَّ إَِليهِ: داَهُنوا أَهلَ المَعاصى فََلم َيغِضُبوا لِغََضبى؛ الخيارِ؟! َفأَوَحى الّله

(خداى تعالى به شعيب پيامبر وحى فرمود كه: من صد هزار نفر از قوم تو 
دكار را، شصت هزار نفر از نيكانشان را عذاب خواهم كرد: چهل هزار نفر ب

را. شعيب عرض كرد: پروردگارا ! بدكاران سزاوارند اما نيكان چرا؟ خداى 

                                                 

  1، ح56، ص5كافى، ج- 13
  13817، ح179، ص12الوسايل، جمستدرك - 14
  181ص  ،6تهذيب األحكام، ج - 15
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عزوجل به او وحى فرمود كه: آنان با گنهكاران راه آمدند و به خاطر خشم 
    16.)من به خشم نيامدند

 أحمدُ، يا: لي فقالَ َجبرَئيلُ جاءَني	: رسولُ الّله ِ صلى اهللا عليه و آله - و
 (پيامبرخدا .الُحجَّةُ ِهيَ و الُمنكَرِ، َعنِ  النَّهيُ:  الثاِمَنةُ ... أسهُمٍ عَشَرةُ اإلسالم

م ده بخش اسال! احمد اى: گفت و آمد من نزد جبرئيل: فرمود (ص)
هشتمين بخش آن نهى از منكر است و آن [براى اتمام] .....است..

روف و نهي از منكر  دو فريضه از امر به معبنابراين  17باشد. مي  حّجتمى
فروع دين است كه اجراي آن مانند نماز و روزه و خمس و زكات و حج و 

  جهاد و تولي و تبري  واجب است.
  مبناي تدبيري و واليي: - 3- 1- 1
در زمينه امر به  (ره)حضرت امام خميني معمار كبير انقالب اسالمي  

درحدوث و بقاء انقالب معروف و نهي از منكر به عنوان عامل اساسي 
    اسالمي و ارزشهاي آن مي فرمايند:

نهي از منكر اختصاص به روحاني ندارد، مال همه است، امت بايد نهي «-
   18»از منكر بكند، امر به معروف بكند. 

همان طوري كه هر شخص و هر فردي موظف است كه خودش را «-
اصل امر به اصالح كند، موظف است كه ديگران را هم اصالح كند. 

   19»معروف و نهي از منكر براي همين است كه جامعه را اصالح كند.
امر به معروف و نهي از منكر دو اصلي است در اسالم كه همه چيز را «-

خواهد تمام قشرهاي خواهد اصالح كند، يعني با اين دو اصل ميمي
راد زير مسلمين را اصالح بكند، به همه مأموريت داده، به همه، به تمام اف

پرچم مأموريت داده كه بايد وادار كنيد همه را به كارهاي صحيح و 
   20»جلوگيري كنيد از كارهاي فاسد.

رهبر حكيم و فرزانه انقالب ( مدظله العالي)حضرت امام خامنه ايهمچنين  
در اين زمينه مي (ره)اسالمي در ادامه مكتب و انديشه امام خميني

 فرمايند:

اينكه معناى امر به معروف و نهى از منكر  م ازوريما بايد تأسّف بخ«- 1
ديگران را به كارهاى نيك  شود. امر به معروف، يعنىدرست تشريح نمى

كردن. امر و  امر كردن. نهى از منكر، يعنى ديگران را از كارهاى بد نهى

                                                 

  1، ح56، ص5كافى، ج- 16
  علل الشرائع  - 17
  )47، ص 8(صحيفه نور ج - 18
  )285، ص 7(صحيفه نور ج - 19
  )195، ص 9(صحيفه نور ج - 20
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 ى قبل از زبان هم دارد كهنهى، فقط زبان و گفتن است. البته يك مرحله

ست و اگر آن مرحله باشد، امر به معروفِ زبانى، كامل ى قلب امرحله
   21»خواهد شد.

مردم  اگر معناى امر به معروف و نهى از منكر و حدود آن براى«- 2
ترين، كارآمدترين و روشن شود، معلوم خواهد شد يكى از نوترين، شيرين

هاى تعامل اجتماعى، همين امر به معروف و نهى از شيوه كارسازترين
آقا! اين فضولى كردن «آيند بگويند درنمى ست و بعضى افراد ديگرمنكر ا
عمومى است؛ اين كمك  نه؛ اين همكارى كردن است؛ اين نظارتِ»! است

 به شيوعِ خير است؛ اين كمك به محدود كردنِ بدى و شرّ است؛ كمك

   22»ى اسالمى، گناه، هميشه گناه تلّقى شود.به اين است كه در جامعه
است كه يك روز در جامعه، گناه به عنوان ثواب  طرها ايندترين خب«- 3

معرفى شود و فرهنگها عوض  معرفى شود؛ كار خوب به عنوان كار بد
شد، اين  كه امر به معروف و نهى از منكر در جامعه رايجشود. وقتى
شود كه گناه در نظر مردم هميشه گناه بماند و تبديل به ثواب موجب مى

   23»نيك نشود.  و كار
ى همه است و گفتيم نهى از منكر زبانى جايز و واجب و وظيفه بارها - 4

شود؛ آنجايى كه نوبت اجرا و عمل برسد، نمى در هيچ شرايطى هم ساقط
چيزى مجوّز اين نيست كه بگويند هيچ .همه بايد طبق قوانين عمل كنند

ان خودمان وارد ميد ى قضائيّه عمل نكردند،چون نيروى انتظامى و قوّه
وارد  اى خودشانشديم؛ نخير، آن روزى كه الزم باشد مردم براى حادثه

.ها خواهد گفتعمل شوند، رهبرى صريحاً به آن
24   

از منكر بايد خودش به آنچه دارد امر و نهى  آمر به معروف و ناهى- 5
؛ »لمن يأمر و رفيق لمن ينهى رفيق«كند، هم عالم باشد و هم عامل. مى

 - نكنبكن -دادن مر و نهى كند. امر و نهى، يعنى دستوربا رفق و مدارا ا
 نه با -غير از تمنا كردن است؛ اما همين را با رفق، مدارا و محبّت

  25 .طورى بايد عمل شودانجام دهد. به نظرم اين -خشونت
اآلن » همه امربه معروف و نهى از منكر كنند.«چندى پيش گفتم:  - 6

د. اين، واجب است.اين، مسؤوليت كنم: نهى از منكر كنيهم عرض مى
26».شرعى شماست. امروز مسؤوليت انقالبى و سياسى شما هم هست

 

                                                 

21 -)25/9/79(  
22 -)25/9/79(  
23 -)25/9/79(  
24 -)11/5/80(  
25  -)22/2/82(  
26  -)22/4/71(  
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منكر  از كند، نهىبديها جلوگيرى مى از عواملى كه در جامعه از يكى«- 7
» معروف«و » معروف» «منكر«و منكر ساختن منكر است. نگذاريم 

  27».شود» منكر«
  مبناي  فقهي و اخالقي: - 4 - 1- 1

أسي از فرمان الهي درقرآن مجيد و كالم نوراني اهل بيت عصمت و به ت
همه علماي بزرگ ديني وبويژه مراجع عظام تقليد به موضوع (ع) طهارت 

مهم امر به معروف و نهي از منكر پرداخته اند و نسبت به آن فتوا داده 
است ولذا  (ره)اند كه بارزترين آن ديدگاه فقهي حضرت امام خميني

لوسيله تكليف مقلدين خودشان را روشن ساخته اند كه شرح آن درتحريرا
  در پي مي آيد.

معروف ونهي همچنين علماي بزرگ اخالق همواره موضوع و اهميت امر به 
به گسترش خوبي ها و نهي ازبدي ها را گوشزد و تاكيد ازمنكر درقالب توصيه 

  نموده اند.
  اصول حاكم برفعاليت مجمع رهروان: - 2- 1

فعاليت مجمع رهروان و اعضاء آن مي بايستي بر پايه  يك جهان بيني حركت و 
صحيح بنا نهاده شود. از اين رو بر اساس تعريف جهان بيني كه عبارت است از: 

ز نگرش انسان به هستي و توجيه و تبيين آن در رابطه با انسان. به عبارت ا«
به تعبير و تفسير ديگر ديد كلي كه انسان از جهان هستي دارد و بر اساس آن 

آن مي پردازد، جهان بيني ناميده مي شود و به طور كلي برداشت كلي انسان از 
جهان هستي را جهان بيني او مي گويند. به صورت ديگر جهان بيني يك 
سلسله اعتقادات و بينش هاي كلي هماهنگ درباره جهان و انسان و به طور 

قع قسمتي از هستي شناسي مي كلي درباره هستي مي باشد. جهان بيني در وا
باشد و عناصر آن عبارتند: الف: توجيه جهان هستي ب: توجيه انسان ج: رابطه 

، كه نقش بي »انسان شناسي«به عناصر كليدي آن يعني28».انسان با هستي
در اثيرگذاري امر به معروف و نهي از منكر  دارد به شرح زير پرداخته مي بديلي 

  شود:

  معرفتي  اصول فكري و - 1- 2- 1
  ضرورت خودشناسي :- الف

خودشناسي، مهمترين و ضروري ترين و سودمندترين شناخت در زندگي ماست. 
خداوند قادر حكيم ، حب ذات و عشق به خويشتن را در نهاد همه انسانها قرار 

خوشبختي، شادي، آرامش و داده است. همه انسانها بدون استثناء طالب 
                                                 

27  -)4/12/77(  
  64صفحه  - يمقدمه اي بر جهان بيني اسالم - مرتضي مطهري-  28
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هستند اما فقط كساني به خوشبختي  امحدودميزان و مدت ن، آن هم به كمال
حقيقي و ماندگار مي رسند كه به خودشناسي به معناي واقعي آن رسيده  باشند. 

از خود حقيقي اش و  ميزان شناخت اوهر كس به  ميزان شادي و آرامش
عاشق عمل برطبق سعادت حقيقي خود، بستگي دارد. همه انسانها 

د و براي آن تالش مي كنند. لكن به خود هستن خوشبختي، شادي و آرامش
علت فقر شناخت نسبت به خود ، هرچه بيشتر تالش مي كند كمتر به آن مي 

ما من حركه اال و انت محتاج فيها « فرمودند:  (ع)رسند. حضرت امير المومنين
نيست مگر اينكه تو در انجام آن به شناخت نيازي  (هيچ حركتي» الي معرفه

عبارت از است از قواعد و  علم رفت و نفرمود علم؟ زيرا. چرا فرمود مع29داري)
عبارت از شناخت جزيي و مشخص است.( دانستني   معرفتقوانين كلي، ولي 

هاي كلي درباره گل و گياه علم است و شناخت ويژگي هر گل يا گياه معرفت 
شناخت و معرفت حتي در عبوديت و بندگي الزمه عبادت عاشقانه است و  است.
 رفته رفته و بخشيد نخواهد ثمري انسان براي نيز 		ز و روزه بدون معرفتاال نما
بنابراين اقدام بدون شناخت و عمل  .بود خواهد معنا بي و تكراري انسان براي

   بدون آگاهي دراراي پيامد خطرناكي است .
، دوازده روايت در باب عمل االنوارمرحوم مجلسي در جلد اول بحار

در اين  روايات مبتني بردر اينجا به آفاتي چند  .آورده است بدون علم
 كنيم: اشاره مي زمينه

 :ي مستقيم حق و دوري از آنگمراهي از جاده- 1

العامل علي غير بصيره كالسائر علي «رسيده كه فرمودند:(ع)در روايتي از امام صادق
ير و ي غير بصعمل كننده(،»اليزيده سرعه السير من الطريق اال بعدا، غير الطريق

رود) و عمل بدون نا آگاه و جاهل مثل سير كننده در غير راه است (و بيراهه مي
در روايتي ديگر از آن  ؛30)افزايد مگر دوري از مسير و راه راعلم سرعتي نمي

لعامل علي غير بصيره كالسائر علي السراب بقيعه ال يزيد سرعه ا«حضرت است:
ني و ناآگاهي مثل راه رونده بر سرابي در عمل كننده از روي نادا(، »سيره اال بعدا

زمين صافي است كه سريع رفتن او به جز دوري از حقيقت و راه حق چيزي به 
   ..31) همراه ندارد

  
  
  

                                                 

  171تحف العقول ص: -  29
  206، صفحه 1بحار االنوار ،ج-  30
  208، صفحه 1بحار االنوار ،ج -  31
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 : عدم قبول عمل- 2

ال يقبل اهللا عزو جل عمال اال بمعرفه «فرمود: مي (ع)راوي گويد شنيدم امام صادق 
پذيرد و عمل را بدون علم و شناخت نميخداوند عزوجل ( »و ال معرفه اال بعمل

   32)شناخت و معرفتي بدون عمل نيست، 
 :فساد است، ي عمل بدون علم الزمه- 3

رسيده كه: از پدران خود نقل كردند كه، رسول  (ع)بيت در روايتي از صادق اهل
كسي كه  33»من عمل علي غير علم كان ما يفسده اكثر مما يصلح«گرامي فرمودند: 

علم انجام دهد فسادش بيشتر از صالحش است و آنچه را افساد  عمل بدون
كند خير و كند (عملي را كه فكر ميكند، بيشتر از چيزي است كه اصالح ميمي

  » كند).صالح است از روي عدم علم فاسد مي
  : در جا زدن در مسير تكامل - 4
» يدور وال يبرح المتعبدعلي غير فقه كحمار الطاحونه«فرمايد:مي(ع)اميرالمومنين 

ي بدون علم مثل االغ آسياب است كه دور عبادت كننده و عمل كننده34
زند، اگر هفتاد سال هم دور كند (درجا ميزند، و از جاي خود حركت نميمي

  )ي اول است. بيند، در همان نقطهكند، ميبزند وقتي چشمش را باز مي
ا، ارتباط ها و رفتارها) حال گذشته ي ما با چهار عامل شامل(فكرها، انتخاب ه

ما را ساخته است لذا همين چهار عامل آينده مارا خواهد ساخت. بايد ببينيم  
چگونه مي خواهيم آينده خودرا بسازيم كه دچار افسوس وحيف شد و اي 

اين است كه با چه زيرساخت اساسي مي توان از اين كاش و... نشويم . سوال 
   برد. چهار عامل به سود آينده بهره

  تنبلي و بي حوصلگي ريشه مهم شكست ها است: - 5
فرد تنبل كسي است كه وظيفه اش را انجام نمي دهد. فرد بي حوصله كسي 
است كه وقتي اقدام به انجام  كاري كرد آن را ادامه نمي دهد و زود خسته و 

  ناتوان مي شود.
  35»مَن كَسِلَ لَم يُؤَدِ حقّاً فتَاحُ كلِّ شَرٍّ،إيّاكَ و الكَسَلَ و الضَّجَرَ فإنّهُمَا ِم«:(ع)قال الباقر 

از تنبلي و كم حوصلگي بپرهيز كه آن دو كليد هر شرّي هستند؛ آدم تنبل 
  .ندك هيچ حقّي را ادا نمي

شود، اين صبري مانع از رسيدن انسان به موفقيت ميحوصلگي و كمكم
است تعداد او شود كه انسان يك كار را كه متناسب با اسويژگي، باعث مي

                                                 

  .206، صفحه 1، جلد االنوار بحار -  32
  208، صفحه 1بحار االنوار ،ج --  33
  .114، ص 2سفينة البحار، شيخ عباس قمي، ج  -  34
   656حف العقول، ترجمه احمد جنّتي، صت -  35
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گذارد و دائم از بر آن مداومت نداشته باشد، در نتيجه همه كارها را ناتمام مي
  .آوردپرد و از اين كار به آن كار رو مياين شاخه به آن شاخه مي

كه حوصله دليل اينصبر بهحوصله و كممعموالً انسانهاي تنبل و كم 
دتر به نتيجه دست يابند، هيچ خواهند زوانجام كار را تا پايان ندارند و مي

دهند، صورت ناقص انجام ميكاري را به درستي انجام نداده و كارها را به
آنها از اين نكته غافل هستند كه اگر كمي در كارهاي خود حوصله به 
خرج دهند و از تنبلي دوري كنند باالخره به نتيجه دلخواه خود دست 

 پيدا خواهند كرد.

آفت و نابود كننده كاميابي و پيروزي آفه النجح الكسلد : فرمودن (ع)امام علي 
  ( رسيدن به چيزي ) سستي و بيكاري است. 

كسالت و بيكاري و سستي  الكسل يضر بالدين و الدنيافرمودند :  (ع)امام باقر
  .ضرر رساننده به دين و دنيا است

نبلي بيكاري و سستي و ت الكسل يفسد االخرهفرمودند:  (ع)اميرمومنان علي
  .د مي كنداسآخرت انسان را ف

  ضرورت تقدم خودشناسي بر شناخت ديگران: - 6
وقتي خود حقيقي شناخته نشود، معشوق و مطلوب و هدف او هم ناشناخته 
مي ماند و انسان تمام عمر خود را درپي معشوق ها و اهداف دروغين تباه 

 ».الهلكات فى ارتبك و الظّلمات فى تحيّر نفسه بغير نفسه شغل من« 		خواهد كرد.
 تاريكيها خود، در نفس از غير چيزى به را خود سازد سرگرم كه كسى(

  ).گردد گرفتار مهالك در و شود، سرگردان
  رابطه خودشناسي و تعقل و تفكر صحيح:- 7

تا وقتي به شناخت خود حقيقي و نياز حقيقي آن آگاه نشده ايم. نبايد توقع 
باهات عمر تلف كن وآسيب به خود و داشته باشيم كه از سردرگمي و اشت

  ديگران دور شويم.
  ).گردد آن اختياردار و مالك كند اصالح را خود نفس كه كسى(. ملكها نفسه اصلح من

   : من عرف نفسه فقد عرف ربه(ص)  قال رسول اهللا
  هر كه خويش را بشناسد، خداي خويش را خواهد شناخت

         عُ المَعرِفَتَينِ . المَعرِفَةُ بِالنَّفسِ أنَف :(ع)قال علي
 خود شناسى، سودمندترينِ دو شناخت است.

   أفضَلُ المَعرِفَةِ مَعرِفَةُ اإلنسانِ نَفسَهُ .  : (ع)قال علي
  رترين شناخت، خود شناسى انسان است.ب

  أفضَلُ الحِكمَةِ مَعرِفَةُ اإلنسانِ نَفسَهُ و وُقوفُهُ عِندَ قَدرِهِ :(ع)عليقال 
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  اين است كه انسان خود را بشناسد و اندازه خويش را نگه دارد.رترين حكمت ب
   غايَةُ المَعرِفَةِ أن يَعرِفَ المَرءُ نَفسَهُ . : (ع)قال علي

  نهايت معرفت اين است كه آدمى خود را بشناسد.
خود شناسى،سودمندترين  مَعرِفَُة النَّفِس أنفَُع المَعارِفِ.: (ع)قال علي

  شناختهاست.
أفضَلُ العَقْل مَعرِفَةُ اإلنسانِ نَفسَهُ ، فمَن عَرَفَ نَفسَهُ عَقَلَ ،  :(ع)قال علي

رترين خرد ورزى، خود شناسى انسان است. پس، هركه (ب. و مَن جَهِلَها ضَلَّ 
  )خود را شناخت خردمند شد و هركه خود را نشناخت گمراه گشت.

   النَّفسِ .  نالَ الفَوزَ األكبَرَ مَن ظَفِرَ بِمَعرِفَةِ : (ع)قال علي
  كسى كه موفق به خود شناسى شود، به بزرگترين پيروزى دست يافته است.

از مهمترين زيرساخته هاي اصولي موفقيت و پيروزي  خود شناسيبنابراين  
  در امر به معروف و نهي از منكر مي باشد.

 ضرورت انسان شناسي:- ب

كند. پيدا مي بطهرا ،با انسانبطورمستقيم   امر به معروف و نهي از منكر
. است عقيم امر به معروف و نهي ا زمنكر از ، بحثانسان شناخت بدون

ابتدا به اساسي ترين مبنا يي ترين و ريشه اي ترين بحث  است الزم لذا
  در امر به معروف و نهي از منكر كه انسان شناسي است،  پرداخته شود.

	  
 ؟ دربارهاو در چيست حقيقي ل؟ و كماچيست ؟ انسانيتكيست انسان
 صدها نظريه ها و بلكهده كهتا جايي ايمو شنيده ايمبسيار خواندهانسان
 و نيز مكاتب دانشمندان از سوي انسان و كمال انسانيت او ومعناي درباره

وجود دارد  تنها اختالف ، نهنظريات اين . در مياناست شدهارائه مختلف
 اختالفات شود. اينمي و آشكار ديده و تضاد عميق تباين هاآن بين لكهب

 چشم نيز به علمي مرجع و يك مكتب يك درپيروان گاهي حتي
 ذكرشده سؤاالت به از پاسخ پيش كه بهتراست دليل همينخورد. بهمي

 دهيم پاسخ سؤال اين هببهتر است  دارند، ايجابي جنبه كه انسان درباره
  	؟نيست چه انسان كه

 كه چيست و انسانيت انسان فهميمبهتر ميما وقتي به تعبير بزرگان 
(آثار و  وجودي از نظر كماالت موجودات .نيست چه انسان ابتدا بدانيم

 يبعض بر آثار وجودي بعضي ) برابرنيستند و آثار وجوديمنشاء آثار نوين
 از اين بينيمخود مي در اطراف را كه موجوداتي .تر استديگر برتر و بيش

  شوند:ميتقسيم چهار دسته نظر به
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ها، گازها و سنگ مانند انواع جانبي يا موجودات جمادات. 1
 ها اشارهاز آن بعضي هستند و به خاصي آثار وجودي داراي كهمايعات

 دارند، رنگ كنند، وزنمي فضا اشغال دارند يعني حجم :جماداتكنيممي
  دارند و... مختلفي عنصري دارند، بودارند، خواص

 نسبت تريبيش و آثار وجودي كماالت داراي يا گياهان نباتات. 2
را  جمادات آثار وجودي كهبر اين عالوه باشند يعنيمي جماداتبه

ها فاقد آن جمادات هستند كه مخصوصي جوديآثار و دارند،داراي
كنند، مي رشد و نمو دارند، تغذيه نباتات كهاين باشند. ازقبيلمي

 .هستند  و حركت حس داراي ايكنند، تااندازهمي توليدمثل
  هستند. برتر از جمادات وجودي از نظر كمال گياهانبنابراين

 گياهان به نسبت تريبيش آثار وجودي و كماالت دارايحيوانات. 3
 ، دارايو گياهان جمادات بر آثار وجودي باشند و عالوهمي وجمادات
 كهاين فاقد آنند. از قبيل قبلي دو قسم هستند كه مخصوصوجودي
و  كنند، همسرگزينيمي دارند، كار و تالش شعور واراده حيوانات
از  هستند، در بعضي و غضب جنسي شهوتارايدارند، د گزينيمسكن

خود در  خود و خانواده از حريم، وجود دارد اجتماعي ها زندگيآن انواع
 گاهي و حتي همنوع كنند. از حريممي ، محافظتودشمنان برابر خطرات

 قابل ايكنند. تا اندازهمي دفاع و دشمنان در برابرخطرات غيرهمنوع
از  ما درزندگي كه و مثبتي خوب روحي ها صفاتهستند در آن يتترب
از  شود؛صفاتيمي ديده مختلفشان در انواع كنيمتعبير مي اخالق ها بهآن

  و... ، نجابتهمنوع به ، خدمت، امانتداريوفاداري قبيل
باشد، مي اتمخلوق و اشرف است انسان كه جهت از آن انسان. انسان. 4
فاقد  كه معنا نيست بلكه. حيوان و نه است نبات ، نهجماد استنه

 اين معنايبه ، بلكهاست و حيوانات ، نباتاتجمادات وآثار وجودي كماالت
 است او بر ساير موجودات و شرافت انسان انسانيت مايه آنچهكه است
   . است گذشته قسم سه وجودي غير ازكماالت امري

  وز نما مردم به حيوان برزدم          از جمادي مردم و نامي شدم
  پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم   مردم از حيواني و آدم شدم   

  تا بر آرم از ماليك پر و سربشر                  از بميرم ديگرحمله 
  اال وجهه كل شيء هالك             وز ملك هم بايدم جستن ز جو

  اندر وهم نايد آن شوم هآنچ              بار ديگر از ملك قربان شوم
  گويدم كه انا اليه راجعون          پس عدم گردم عدم چون ارغنون
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  ؟چيست انسان-1
وجود دارد  در انسان فقط كه چيزهايي يعني انسان منظور از مختصات

و عقل نيروي داراي . انساننيست هيراآن  را به و حيوان وجماد و گياه
و  مادي هايشناسد و پيشرفتوجود را مي حقايق،  با آن كه است فكر

تواند با مي كه است آزاد و مختار موجودي انسان كند.مي تحصيلمعنوي
 نمايد. حركت آن سوي كند و به انتخابخود را  و اختيار، مسير وهدف آزادي
 نامحدود و نيزقدرت علمي قدرت، الهي يا نفخه روحاز  با برخورداري انسان

خداوند را تواند اسماء و صفاتمي كهدارد، تا جايي نامحدود پذيري تربيت
از  پسخدا را يكي به و تقرب كمال در خود ايجاد و مستقر كند و مراتب

 مقامهمان داوند شود. اينخ صفات و مظهر كامل كند و آينه طي ديگري
  .است شده خلق آن به وصول براي انسان كه است اللهيخليفه

  انسان ابعاد وجودي- 2
 غيرماديو بعد ديگرش بعد او مادي يك كه است دوبعدي مركب يك انسان
  :است

فَإَِذا َسوَّْيُتُه وَنَفَْختُ ِفيِه ِمن  ؛ِطينٍإِذْ قَالَ رَبَُّك لِلْمَلَاِئَكِة إِنِّي َخاِلقٌ بَشَرًا ِمن « 
 كه گفت فرشتگان خداوند به كهو هنگامي( 36»رُّوِحي فَقَُعوا َلهُ سَاِجدِينَ

و  بياراستم كامل خلقت او را به كه آنگاه، پسآفرينممي بشر را از گِل من
  )كنيد. اوسجده به خود در او دميدم از روح

 او بعد الهيو  اوست حيواني و تمايالت منشاء طبيعت انسان يبعد ماد
 انسان به كه بعد است . هميناوست حيوانيفوق و تمايالت منشاء فطرت

 بر انسان سجده مأمور به مقام خاطر آنبه فرشتگان دهد كهميمقامي
، خداوند خوانديم ادص مباركه از سوره 72 در آيه طور كههمان شوند.مي

 نفخت« فرمود: انسان وجودي از مراحل مرحله آخرين تكميل درجريان
 خودش را به انسان روح .در او دميدم خودم از روح ».روحي من فيه

با خداوند و نيز  انسانو ارتباط اتصال ، شدتنسبت دهد و اينمي نسبت
 به خطاب جريانهمين بيان و نيز در ادامه رساند.را مي انسان شرافت
  	كنيد. سجده برايش همگي».فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ « فرمود: ماليكه

 ماليكه در بين كه كردند و ابليس او سجده استثنا به بدون ماليكه همه
 به اشسجده عدم علت درباره نكرد و خداوند از ابليس او سجده بودبه
قالَ يا إِبْليسُ ما َمنَعَكَ أَنْ َتسُْجدَ لِما خَلَْقُت  « نمايد:مي سؤالچنين آدم

                                                 

  72و  71ص/- 36
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كرد  چيز تو را منع چه ابليس اي( .37»ِبَيدَيَّ أَْسَتْكبَرْتَ أَمْ ُكْنتَ ِمنَ اْلعالينَ
 كلمه).كني سجده را آفريدمآن خودم هايبا دست كه چيزي به كهاز اين

 و خلقت انسان از اهميت حكايت» كردم را خلق خود آن دستان«با 
 در اين كهفرمايد: اينمي باره در اين طباطبايي عالمه كند. مرحوماومي

شد از  مانعت چه« و فرموده داده خود نسبت دستبشر را به خلقتآيه
 ، بهخود آفريدم هايترا با دس آن من كه كني سجده چيزيبراي كهاين
، بفرمايد: هرچيز را نموده اثبات شرافتي آن برايكه منظور بوده اين
  جمله كه . همچنانخاطر خودمرا به آدم ،وليخاطر چيز ديگر آفريدمبه
را  اختصاص ) نيز ايندر او دميدم خودم(از روح »روحي من فيه و نفخت«

) با (دو دستم» يدي«آوردو فرمود:  را تثنيه» يد« هرساند. اگر كلممي
بفهماند: در  كنايه به كهاست اين مفرد بياورد، براي توانستمي كهاين

 هر دو دست درعملي ها همما انسان ؛ چونداشتم تام او اهتمام خلقت
 .باشيم داشتهتريبيش اهتمام آن به نسبت كه،  بنديمكار مي خود را به

 شدن دميده همان را كه خود در انسان روح شدن خداوند دميده
كند و مي او معرفي خلقت جديد در تكامل اي، مرحلهاست انسانيروح

و  گفته خود تبريك ، بهانسان وجود آمدن جديد و به خلقتخاطر اينبه
ثُمَّ خَلَْقَنا النُّطَْفةَ عََلَقةً فَخَلَْقَنا الْعَلََقَة  «نامدمي» الخالقيناحسن« خود را

مُضَْغًة فَخَلَْقَنا الْمُضَْغَة ِعظاماً َفَكَسوْنَا الِْعظامَ لَْحماً ُثمَّ أَنْشَأْناُه َخْلقاً آخَرَ َفَتبارَكَ 
  .38»خالِقينَاللَّهُ أَحْسَنُ اْل

 بعد با حيوانات در آن كه است حيواني بعدي داراي انسان بنابراين
 و جمادات گياهان اولي طريق و به حيوانات و آثار و كماالت استمشترك

 كه است يا انساني حيوانيفوق بعدي دهد. و نيز دارايمي را از خودنشان
 بعد حيواني به دارد. بعد بستگي اين به اشويژه او وكماالت انسانيت

دو نيرو در اين گويند. بين او فطرت حيواني بعد فوق و به ، طبيعتانسان
وجوددارد اگر  دايمي و كشمكش بر وجود او نزاع بر سر حاكميت انسان

 يحيوان هايارزشسوي به فقط شود، انسان حاكم بر وجود انسان طبيعت
 فقط طلبد ودرنتيجهها را نميجز آن شود و چيزيمي متمايل و گياهي

 هايشودارزش بر وجود او حاكم . اگر فطرتخواهد داشت حيواني حيات
همسوبا  حيواني او از كماالت برداريطلبد و بهرهرا مي حيوانيفوق

در  گيرد. فقطقرار مي فطرتش استخدام راود شود و طبيعتمي فطرتش
از  و برتر و اشرف خواهد داشت انساني حيات كه است صورتاين
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 اين موجودات به نسبت انسان و برتري . كرامتاست سايرموجودات
 مِنَ رَزَْقنَاهُمْ  وَ اْلبَحْرِ وَ اْلبَرِّ ِفي حَمَْلنَاهُمْ وَ آدَمَ َبنِي كَرَّْمَنا لَقَدْ  وَ «	عالم

  .39» تَفِْضيالً خَلَْقَنا مِمَّنْ َكِثيرٍ عََلى فَضَّْلنَاهُمْ وَ الطَّيِّبَاتِ 
بر و بحر  مركب ها را بهو آن داشتيم را بسيار گرامي آدم ما فرزندان
ـ و از هر  ساختيم را مسخر انسان و جان جسم ـ و جهان سواركرديم

خود  از مخلوقات و بر بسياري داديم ها را روزي، آنلذيذ وپاكيزه غذاي
و  كرامت درباره طباطبايي عالمه مرحوم .بخشيديم كاملو فضيلت برتري
 عنايت به دادن ، اختصاصقصود از تكريمم فرمايدمي چنين انسان برتري

 نباشد، و با همين در ديگران كه استخصوصيتي به دادن و شرافت
 كند، پيدا مي فرق »تفضيل« با »تكريم« معناي كه است خصوصيت

دارد  خصوصيتي عالم ساير موجودات در ميانانسانآن است كه  تكريم
را  حق آن وسيلهبه كهاست عقل نعمت داشتنو آن نيست در ديگران كه

آن تفضيل و  دهد.را از مضر تمييز مي و خير را از شر و نافعاز باطل
 داده انسان به تريبيش سهم ازهريك ها دادهآن را به آنچه كه است
  . است

  انو انس دين نسبت- 3
تواند مي كهاست . تنها دينبشر است انساني حيات و ضامن عامل دين

 اليقو حيات زندگي افق به و گياهي حيواني كماالت را از سطح انسان
 تواندمي تنها دين را كه حقيقت ، اينكريم برساند. قرآن انساني
 اعالم گونهبسيار زيبا، اين انيباشد با بي انساني ويژه حيات كنندهتأمين

َيا أَيَُّها الَّذِيَن آَمُنواْ اْستَِجيُبواْ لِّلهِ وَلِلرَُّسوِل إِذَا دََعاُكم ِلَما «  كند:مي
 .40»يُْحِييُكمْ وَاْعَلُمواْ أَنَّ الّلهَ يَُحولُ َبْينَ اْلَمرْءِ وَقَْلِبهِ وَأَنَّهُ إَِلْيهِ تُْحَشرُونَ 

را  كنيد خدا و رسول ايد اجابتآورده ايمان كه كساني اي(
 شما حيات چيز به آن كه چيزي كنند بهمي رادعوت شما كههنگامي

 از حيات باالتري مرحله ها بهانسان ، رساندنكار دين بنابراين .)دهدمي
 را چگونه حيات اين دين بايد ديد كه الح ؛ است انسانيحيات يعني
 به ديني بخشحيات ودستورات تعاليم. كندمي خود تأمين پيروان براي
 رابطه بخش بايد باهر سه آن پيروان شوند كهمي تقسيم بخش سه

  برقرار كنند: مناسبي
 ها و افكار انسانيو انديشه بينيجهان همان كه دين عقايد يا اصول. )1

  .است
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 ثابتوصفات ملكات ومراد از آن است بينيبرجهان تنيمب كهاخالقيات. )2
  .است روحي

 و قسمتي ، معامالتعبادات دستورالعملكه دين يا فروع احكام. )3
تعبير  و يا به انساني ويژه حيات به رسيدن براي است انسان ازارتباطات

و  ازعقايد، اخالق يامجموعه طيبه حياتو باشدمي طيبه حياتقرآن
  .) استصالح دستور خداوند (اعمال مطابق اعمال

  نمايد: مي را معرفي يا دو نشئه دو مرحله انسان حيات براي دين 
 مقدماتي مرحله ودر حقيقت است موقت محدود و دنيا كه يانشئه مرحلهالف) 
   .اوست حيات
 حياتو محصول و نتيجه است امحدود و جاودانهن كه آخرت يا نشئه مرحلهب) 

  .دنياست
  
  دنيا در برابر حيات آخرت حيات اصالت-4

او  و حيات است نهايتبي از دنيا به موجود ممتد و متكامل يك انسان
، است طبيعت در عالم كه هاييها و ضعفخاطر محدوديتدردنيا به

 كريم قرآن داوند در چند جاي. خ است و پست بسيارضعيف حياتي
 هايينمونه كه نموده معرفي وپست بازيچه آخرت دنيا را در مقابل حيات

َيتَُّقوَن  لِلَّذِينَ خَيْرٌ الĤْخِرَةُ وَلَلدَّارُوَمَا الَْحَياةُ الدُّْنيَا إِلَّا لَِعبٌ وََلْهوٌ «  :آوريممي
و همانا  نيست بيش و بازي دنيا جز مشغوليت حيات(.41»َتْعقُِلونَ أَفَلَا

و ) كنيد؟نمي . آيا تعقلتقوا بسيار بهتر استاهل براي آخرت سراي
 فرمايد:و مي نموده معرفي آخرت حيات را همان حقيقي حيات باالخره

 كَاُنوا الَْحَيوَانُ َلوْ َلِهيَ اْلĤخِرَةَ الدَّارَ وَلَِعبٌ وَإِنَّ َلْهوٌ إِلَّا الدُّْنيَا الَْحيَاةُ  ذِهِوَمَا َه«
 كه درستيو به نيست جز لهو و بازي دنيا چيزي زندگي اين(42»يَعْلَُمونَ
  )اگر بفهمند. است آخرت سراي همانحقيقي حيات

ا وَ َلدارُ اْلĤخِرَةِ َخيْرٌ لِلَّذينَ اتََّقوْ « فرمايد:مي109 آيه يوسف مباركه در سوره
كردند  تقوا پيشه كهكساني براي در حقيقت آخرت خانه.43»أَ فَال تَعْقُِلونَ

  كنيد؟نمي، آيا تعقلبهتر است
  دنيا و آخرت و وابستگي پيوستگي- 5

 پيوستگي ، مسألهقرآني شناسيو انسان بينيدر جهان بسيار مهم موضوع
 هايو نعمت كماالت طور كههمان . يعنياست دنيا و آخرت ووابستگي
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 ، حياتاست آخرت هايو نعمت از كماالت اينازله دنيا مرتبهحيات
 .تنظيم مي گردددر دنيا  اشزندگي نوع به نيز بسته انسانو ابدي آخرتي
 رشد و تعالي و در جهت نحو صحيح به دنيايي از كماالت كه انساني

 و پايدار آخرت عالي قادر خواهد بود از كماالتنمايد،  خوداستفاده
 كه ، تنها چيزيابدي و حيات ودر آخرت در روز قيامتو  گردد مندبهره

 يك نمايد، داشتن او را تأمين تواند سعادتسود دارد و ميانسان حال به
 روزي »سليم لباهللا بق اتي اّال من و البنون مال الينفع يوم«.است سالم روح
مگر  سود ندهد، انسان حالچيز ديگر بههيچ و نه فرزندان و نه مال نه كه
  بر خدا وارد شود. سليم با قلب شخص كهاين

  انسان هدف خلقت است.-6
ها را دارا است و آفريدن ى كمالخداوند وجودى بى نهايت است و همه

روي كه خداوند فياض است  (يعنى ايجاد كردن) فيض اوست و از آن
كند كه هر چه را اليق آفريده شدن است كمال فياضيت او اقتضا مى

بيافريند. پس خداوند آفريد، چون فياض است. يعنى هدف و چرايى 
آفرينش در فياضيت او است. از آنجا كه صفات ذاتى خداوند خارج از ذات 

لبته اگرچه توان گفت هدف آفرينش، ذات خداوند است.ااو نيست مي
هدف فاعل به اين معنا كه براي تامين نيازها و جبران نقص خود، دست 
به خلقت زده باشد، براي خدا تصور ندارد چون بي نياز مطلق است و 
نقصي در او راه ندارد اما فعل خداوند بايد هدف(هدف فعل) داشته باشد 

ر نمي زيرا خداوند حكيم است، و از شخص حكيم كار بيهوده و عبث صاد
شود، از اين رو نظام آفرينش نظامي است هدفمند كه در راستاي اهداف 
عاليه ذات باري تعالي بنيان نهاده شده و در آن اثري از اعوجاج و 
آشفتگي پيدا نيست.اما هدف نهايي آفرينش انسان، رسيدن به كمال و 
سعادت و دست يازيدن به واالترين كرامت ها و ارزش هاي انساني است 

 به نه گردد مي بر او خود به اش نتيجه باشد كه چه هر هدف اين و	
 اويند، محتاج انسان جمله از ممكنات و است مطلق غني او كه خداوند
ا نيازمند به خداييد، تنها خداوند شم! مردم اي «: است فرموده چنانكه

   ».است كه بي نياز و شايسته هرگونه حمد و ستايش است
، از مجموع آيات و روايات درباره خلقت انسان، به عقيده مابنابراين 

اعم از موجودات زميني  _برتري انسان بر موجودات اين نشئه از هستي 
استفاده مي شود، و اين به جهت ويژگي هاي است كه انسان  _و سماوي 

 از آنها برخوردار است.
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. خالفت االهي در 3. مسجود مالئكه شدن 2. برخورداري از روح االهي 1
در  (ص). وجود خالصه خلقت و عصاره هستي يعني حضرت محمد4مين ز

است. لذا انسان كاملترين مخلوق الهي است كه  ميان انسان هاي كنوني
  هرآنچه در اين نشئه دنيا خلق شده است براي او خلق شده است. مثل:

ُهوَ الَّذي خََلقَ َلكُمْ ما ِفي «خلقت زمين و موجودات آن براي انسان است:
    44» أَرْضِ جَميعاًاْل
وَُهوَ الَّذِي جََعلَ َلكُمُ النُُّجومَ ِلَتْهَتدُواْ ِبهَا ِفي ظُلُمَاتِ اْلبَرِّ َواْلبَحْرِ َقدْ فَصَّْلَنا « 

   45»اآليَاتِ لَِقوٍْم يَْعَلُمونَ
ِبهِ ِمَن الّلهُ الَّذِي خََلقَ السََّماوَاتِ َواألَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرََج «

الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وََسخَّرَ َلُكُم الْفُلْكَ ِلتَْجِريَ ِفي اْلبَحْرِ ِبَأْمرِهِ وَسَخََّر َلكُمُ 
  46»األَْنهَارَ

  ضرورت جامعه شناسي:- ج
انسان به تنهايي قادر به تامين نيازهاي خود  براي طي مسير و وصول به 

ي بودنش، لذا ضروري است به كمال نيست مگر با تكيه بر فطرت اجتماع
اجمال به جامعه شناسي به عنوان بستر تكامل ساز انيانس پرداخته شود.  

جامعه را ؛ در كتاب جامعه و تاريخ (ره)مرتضي مطهرياستاد عالمه شهيد 
داند كه با نظامات و سنن و آداب و  مجموعه اي از افراد انساني مي

ندگي دسته جمعي دارند. قوانين خاصي به يكديگر پيوند خورده و ز
از انسانها در كنار هم و در  زندگي دسته جمعي اين نيست كه گروهي

يك منطقه زيست كنند و از يك آب و هوا و يك نوع مواد غذايي استفاده 
نمايند . آهوان يك گله نيز با هم مي چرند و با هم مي خرامند و با هم 

 جامعه تشكيل نمي نقل مكان مي كنند اما زندگي اجتماعي ندارند و
زندگي انسان كه اجتماعي است به معني اينست كه ماهيت دهند. 

اجتماعي دارد. از طرفي نيازها ، بهره ها ، برخورداريها ، كارها و فعاليتها 
ماهيت اجتماعي دارد. جز با تقسيم كارها و تقسيم بهره ها و رفع 

. از طرف نيازمنديها در داخل يك سلسله سنن و نظامات ميسر نيست 
ديگر نوعي از انديشه ها ، ايده ها ، خلق و خويها بر عموم حكومت مي 

جامعه  : كند و به آنها وحدت ويگانگي مي بخشد و به تعبير ديگر
عبارتست از مجموعه اي از انسانها كه در جبر يك سلسله نيازها و تحت 

ده و در نفوذ يك سلسله عقيده ها و ايده ها و آرمانها در يكديگر ادغام ش
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 دفتر همكارى حوزه و دانشگاهاز منظر 47.يك زندگي مشترك غوطه ورند
جامعه، مجموعه اي بزرگ و خودبسنده از افراد انسان است كه روابط «

گوناگون، مشترك و متقابل و نسبتا پايداري، آنها را به هم پيوند مي 
. همچنين شايد بتوان تعريفي عام تر از تعريف قبل ارائه داد .48»دهد

يعني مي توان ادّعا كرد كه هر گروه و دسته اي از انسان ها كه دور هم 
را تشكيل مي » جامعه«داشته باشند، » جهت وحدتي«جمع شده و 

به نحو كلي مي توان گفت كه در هر موردي كه بتوان براي « ... دهند: 
اعتبار كرد، اطالق لفظ » جهت وحدتي«و » وجه جامع«گروهي از مردم 

آن گروه رواست، چه گروه مردان متأهل يك ده كوچك باشد و  جامعه بر
چه گروه انسان هايي كه از بدوِ خلقت تا كنون پديد آمده اند و از ميان 

  .49»رفته اند
 

 جامعه ايده آل و منحط از ديدگاه قرآن -د 

قرآن بر اساس محورهاي اساسي و ديدگاه توحيـدي و نيـز بـا توجّـه بـه 
معه مطلوب را ارائه مي دهد و عوامل پيدايش يـا اصول دين، نمايي از جا

طرح ويژه قرآن براي جامعه «انحطاط آن را هم معرفي مي كند. بنابراين 
مطلوب و متعالي، بر اساس ايمان به غيب، بينش توحيدي و اصالت دادن 
به معنوياتْ پي ريزي شده و غايت آن در ماوراء مادّه و مادّيات است و آن 

و امامت الهي اداره مي شود و عالوه بر برخورداري از  جامعه تحت واليت
اخالق و فرهنگ صالح و متناسب با اصول فوق الذكر، از علـم و  معنويات،

دانش، رشد، آگاهي و انواع نعمت هاي مادّي حيات دنيوي نيز بهره منـد 
  .50»است

بر اساس باورهاي ديني و اعتقادي كـه منبعـث از نگـرش توحيـدي بـر  
جهان هستي است، بر اين باوريم كه تمام پديـده هـاي هسـتي بـه اراده 

ُقـلِ «خداوند است و تحقق هيچ امري بدون اذن و اراده او ميسّر نيست: 
 َمـنْ تُعِزُّ وَ تَشاءُ مِمَّنْ الْمُلْكَ َتنْزِعُ وَ تَشاءُ مَنْ الْمُلْكَ وِتيمالِكَ الْمُلْكِ ُت الّلهُمَّ
گو: بارخدايا! تويي كـه فرمـان فرمـايي؛ هـر آن (ب.51»تَشاءُ مَنْ ُتذِلُّ وَ تَشاءُ

كس را كه خواهي فرمان روايي بخشي و از هر كه خواهي، فرمان روايـي 
را خواهي، عزّت بخشـي و هـر كـه را خـواهي، خـوار كه را باز ستاني و هر 

با اين حال، اعتقاد به اين نكته هيچ منافاتي بـا ايـن نـدارد كـه . )گرداني
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سرنوشت جوامع در حركت به سوي تعالي يـا انحطـاط، بـه دسـت افـراد 
اين افراد جوامع هسـتند كـه بـا يـك سـري اعمـال ارادي و  يعنيباشد؛ 

امعي را كه در آن زندگي مـي كننـد، رقـم اختياري، سرنوشت خود و جو
 اختيار و آزادي انسان و نقش بنيـادين او در سرنوشـت  هرچندمي زنند؛ 

نيز، مشمول اراده و مشيّت حضرت حق است و بر همـين اسـاس در وي 
بـه ايـن نكتـه نيـز  ،52...»تَشاءُ مَنْ الْمُلْكَ ِتيُتو«عين حال كه مي فرمايد: 

در   53»بِأَنفُِسهِم ما يَُغيِّروا اللَّهَ ال يَُغيِّرُ ما بَِقومٍ َحّتىإِنَّ «تصريح مي كند كه: 
تا آنـان حـال خـود را تغييـر دهد  حقيقت، خدا حال قومي را تغيير نمي

   ». دهند
  اصول انگيزشي و عاطفي  - 2- 2- 1

اصولي كه شمرده مي شود، باينگر آن است كه انساني در احياء و اجراي امر به 
منكر موفق تر است كه بر پايه جهان بيني صحيح ،ايمان خود را معروف ونهي از 

  به خدا مستحكم و همواره خود را تحت نظر در محضر  ببيند.
  خدا حاظري و خدا ناظري - الف

 54» عَِليمٌ َواِسعٌ اللَّهَ إِنََّفَثمَّ وَْجُه اللَِّه  ُتوَلُّوا فَأَْيَنَماوَلِلَّهِ الْمَشْرُِق وَاْلَمغْرُِب «
كيّتِ مشرق و مغرب فقط ويژه خداست ؛ پس به هر كجا رو كنيد آنجا مال

عليه  قال علي به سوى خداست . يقيناً خدا بسيار عطا كننده و داناست.
حتي در خلوت ها  55»اِتَُّقوا َمعاِصيَ الخََلواتِ فَإنَّ الشّاِهدَ ُهوَ الحاكِمُ« السالم:

را همان كسي كه االن هم از نافرماني و معصيت خداوند پرهيز كنيد، چ
   شاهد هست، روز قيامت حاكم و قضاوت كننده خواهد بود.

  ايمان  محوري - ب
تنها وسيله ارتباط انسان با خدا، قلب او است كه از طريق جهان بيني به 
اين مي رسد كه او مخلوق و خالقي تواناست كه هستي بخش اوست.اين 

كند، و در رفتار و اعمال باور را درخود ثبت مي كند، از زبان جاري مي 
ايمان، يك باور متجلي مي سازد و اين همان معناي ايمان است. يعني 

دهد و در چگونه زيستن قلبي است. باوري كه به زندگي انسان جهت مي
ها و عملكردهاي او نقشي مهمّ دارد، و محور ارزش گذاري براي انديشه

عقيده داشتن، ايمن  ايمان از نظر لغوى به معناى گرويدن، مردم است.
از نظر اصطالحي ايمان عبارت  كردن و باور داشتن است (فرهنگ معين).
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است از معرفت توأم با تسليم قلبى وخضوع و خشوع دل به خداوند 
اند. ايمان يعني هايى كه به بشريت ارائه كردهمتعال و رسول او و آموزه

ت و صدق و نيرويي معنوي كه باعث مي شود انسان با شجاعت و قدر
اخالص براي رضاي خدا تالش كند و در مسير قرب الهي قرار بگيرد و با 
آرامش كامل بدور از هر گونه شك و شبهه اي به انجام وظايف فردي و 

به  رااجتماعي خود همت گمارد و از سرزنش هيچ سرزنش كننده اي 
ن عالمت ايمان اين است كه فرد مومن حتي از مرگ در اي. خود راه ندهد

راه نگراني ندارد و آن را شهادت در راه خدا مي داند و از آن استقبال مي 
كند.ايمان يك روش كامل زندگي بر اساس خدا باوري و معاد باوري 

  . است
ايمان است، نظير شاخه  گويند: عمل صالح از اركان فرعيمحدثان مي

عمل ، بين ايمان و كنددرخت كه با جدا شدن، نام درخت بر او صدق مي
  كه به منزله ريشه و ساقه هستند ارتباط متقابل وجود دارد. 

  رابطه ايمان با عمل- 1- ب
از بيان گذشته روشن شد كه ايمان، حالتى است روانى كه از دانش و 

اش اين است كه شخص با ايمان، تصميم گيرد و الزمهگرايش، مايه مى
 رد بگيرد.اجمالى بر عمل كردن به لوازم چيزى كه به آن ايمان دا

گاه به بنابراين، كسى كه آگاه به حقيقتى است ولى تصميم دارد كه هيچ
عمل نكند ايمان به آن نخواهد داشت و حتى اگر  هيچ يك از لوازم آن،

ترديد داشته باشد كه به آنها عمل كند يا نكند باز هم هنوز ايمان نياورده 
ّنا ُقلْ َلْم ُتؤِْمُنوا َو لكِنْ ُقوُلوا قاَلتِ الْأَعْرابُ آَم« فرمايد:است. قرآن كريم مى

(گروهى از) اعراب(بيابانى به ( 56»أَسْلَْمنا َو لَّما َيدُْخلِ الْإِيماُن ِفي قُُلوِبكُمْ
پيامبر اكرم) گفتند: ما ايمان آورديم. بگو: شما ايمان نداريد ولى بگوييد 

  )اسالم آورديم، و هنوز ايمان در دلهايتان وارد نشده است.
  رابطه عمل با ايمان- 3- ب

يا ناشايسته و ، يا شايسته و همسوى با ايمان است عمل اختيارى
تر در صورت اوّل، ايمان را تقويت و دل را نورانى ؛ مخالف با جهت آن

سازد. و در صورت دوم، موجب ضعف ايمان و ظلمانى شدن قلب مى
شود در مىاى كه از شخص مؤمن، صادر گردد. بنابراين، اعمال صالحهمى

 گيرد به نوبه خود بر قوّت و ثَبات ايمان عين حال كه از ايمانش مايه مى
توان سازد و مىافزايد و زمينه كارهاى نيك ديگرى را فراهم مىمىاو 

كه تأثير عمل نيك در تكامل ايمان را از اين آيه شريفه استظهار كرد
                                                 

  .)14سوره حجرات، آيه (- 56
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سخن و(اعتقاد)  .57»اْلَعَملُ الصّاِلُح يَرَْفُعه إَِلْيهِ يَصَْعدُ اْلكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ«فرمود: 
و  بخشدكند و عمل صالح، آن را رفعت مىخوب به سوى خدا صعود مى

همچنين در آيات متعدّدى از زياد شدن ايمان و نور و هدايت نيكوكاران 
  .ياد شده است

  تمثيل:
ه ب را مي توان روابط متقابل ايمان و عمل و نقش آنها در سعادت انسان

ايمان به خداى يگانه و به فرستادگان و پيامهاى  تشبيه كردكه درختى
دهد، و آن را تشكيل مى ريشه هاىو به روز پاداش و كيفر الهى،   او

همان تصميم اجمالى و بسيط بر عمل كردن به لوازم ايمان است اش تنه
آن عبارت است از  شاخ و برگهاىرويد، و كه بدون واسطه، از آن مى

، سعادت يوه آنمو گيرنداى كه از ريشه ايمان، مايه مىل شايستهاعما
آيد و ابدى خواهد بود. و اگر ريشه نباشد تنه و شاخ و برگى پديد نمى

ولى چنان نيست كه وجود ريشه هميشه  اى هم به بار نخواهد آورد.ميوه
مالزم با شاخ و برگ مناسب و دادن ميوه مطلوب باشد بلكه گاهى در اثر 

مساعد بودن شرايط محيط و بروز آفات گوناگون، شاخ و برگ الزم نا
آورد كه گاهى به خشكيدن رويد و نه تنها ميوه مطلوب را به بار نمىنمى

همچنين ممكن است در اثر پيوندهايى كه به  شود.درخت نيز منجر مى
شود آثار ديگرى از آن، شاخه و تنها و حتى به ريشه درخت، زده مى

و احياناً به تبديل آن به درخت ديگرى منتهى شود، و اين  ظاهر گردد
حاصل آنكه: ايمان به امور ياد   همان تبديل ايمان به كفر (ارتداد) است.

شده، عامل اصلى سعادت انسان است ولى تأثير كامل اين عامل، مشروط 
به جذب موادّ غذايى الزم از راه اعمال صالحه، و دفع آفات و موادّ زيان 

و ترك واجبات و ارتكاب محرّمات،  به وسيله اجتناب از گناهان است.بار 
شود، كند و گاهى به خشكيدن آن، منتهى مىريشه ايمان را ضعيف مى

  گردد.چنانكه پيوند عقايد نادرست، موجب دگرگونى ماهيّت آن مى
  ثبت و نمايش اعمال  – 4- ب

همه (چه جوانحي  بر اساس مباني ديني و معرفتي و قرآني اعمال انسان، 
و چه جوارحي) ثبت، نگهراي و بازگردانده مي شود.لذا به استشهاد قرآن 

  مجيد:
يُغَادِرُ  لَا اْلِكتَابِ ذَامَاِل َه «...؛٥٨»مَا يَْلِفظُ ِمْن َقوْلٍ إِلَّا َلدَْيهِ رَِقيبٌ َعِتيدٌ«ثبت؛- 1

   ٥٩» رَبُّكَ أََحدًا وَلَا َيظِْلمُ ِمُلواحَاِضًراَع َما وََوَجدُواصَِغيرَةً وََلا َكِبيرًَة إِلَّا أَحْصَاهَا 
                                                 

  )10سوره فاطر، آيه (- 57
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َوَمْن َيْعَملْ ِمْثقَاَل ذَرَّةٍ َشرا  فََمْن يَعَْمْل ِمثْقَاَل ذَرَّةٍ َخْيًرا يَرَهُ  «عكس برداري؛- 2
    60»يَرَهُ
درون كاوي و عيار سنجي و ارزش گذاري مي كنند؛ (هر عملي با بوي - 3

پرسيده شده  (ع)سنجند). از امام صادق آن  كه از نيت عامل برخاسته مي
فرمود: انان از  (ع)كه چگونه موكالن به نيت آگاه مي شوند؟ آن حضرت 

  بوي خوش و ناخوش به نيات انسان ها آگاه مي شوند
باال مي برند؛ (حديث نماز مرا حفظ كردي خدا تورا حفظ كنديا مرا  - 4

  ضايع كردي خدا تورا ضايع كند).
ند؛ (دو گروه ملك شب و روز كه هركدام نگهبان نگهداري مي كن - 5

  همان اعمال تا قيامت هستند).
   ٦١»يَوَْمِئذٍ يَْصدُرُ النَّاسُ أَْشتَاًتا ِليُرَوْا أَْعَماَلهُمْ«؛عينا به انسان بر مي گردانند-6 
  اصول عملي و رفتاري  - 3- 2- 1

آمران به معروف و ناهيان از منكركه با جهان بيني الهي خود و 
ودشناسي كامل بر اساس اصل خدا حاظري و خداناظري قدم به عرصه خ

جهاد امر به معروف و نهي  ازمنكر مي گذارند، بمي بايستي در عمل و 
رفتار خود از اصولي تبعيت كنند كه بر حجيت داشته باشد و ا زاعمال 
سليقه شخصي به جاي انجام تكليف شرعي بپرهيزند. به همين دليل بايد 

  يز از اصولي تبعيت كنند كه در سهه گام مطرح مي گردد:در اجرا ن
  گام اول :  نحوه روبرو شدن:

 ييعني كار» بسم اهللا الرحمن الرحيم«كنيد اول بگوييد هر كاري كه مي
كاري كه به نام خداست يا ، اين يك قرنطينه است.بايد به نام خدا باشد 

شود به نام خدا نميديگر كار حرام يا مكروه را كه ،واجب است يا مستحب
كنيد بايد رويتان بشود كه بگوييد شروع كرد كه فرمود هر كاري كه مي

   62خدايا به نام تو.
  گام دوم: تشخيص 

  آمران به معروف و ناهيان از منكر بايد اهل تشخيص باشند، 
)تشخيص  اينكه پديده اي كه رخ داده از مصاديق معروف فراموش 1

  نكري است كه صورت پذيرفته است.شده است يا مصاديق م
  )تشخيص اينكه حكم خدا در رابطه با اين پديده چيست.2
  )تشخيص اينكه  ازچه روشي براي اثرگذاري بيشتر بايد استفاده كرد.3
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)تشخيص اينكه مربوط به كدام مرتبه  است( قلبي و زير مجموعه آن ) 4
  ن).يا ( لساني وزير مجموعه آن) يا (عملي و زير مجموعه آ

  )تشخيص اينكه چه كسي امريا نهي كند(خودم يا همراهم)5
  )تشخيص اينكه زباني باشد يا نوشتاري.6

  گام سوم : اجرا( الزامات)
در اين گام بايدها و نبايدهاي از مو باريك تري وجود دارد كه عينا از منبع 

كه حجيت شرعي دارد به شرح زير استخراج  (ره)فقهي حضرت امام خميني
  ت:شده اس

مى خواهد ترك كند  مكلف كه آنچه  بايد بشناسد آمر وناهى صشخ- 1
   .مى خواهد انجام دهد منكر است او وآنچه است معروف

 به ، درآن شرايط امر جاهل به معروف و منكر است شخص آمر وناهىاگر - 2

   .معروف ونهى از منكر واجب نيست
(يعني  .حجشناختن معروف ومنكر شرط وجوب است نظير استطاعت در- 3

اگر اين شرط حاصل شد واستطاعت فراهم شد، خودبخود حج واجب مي 
  شود و براي اينكه استطاعت بدست بياورد نياز به تالش و كوشش نيست.)

امربه معروف و نهى از منكر و موارد وجوب و  شرائط ( فراگرفتن)آموختن- 4
م اين اينكه شخص در انجا واجب است تا عدم وجوب وجواز وعدم جواز آن

  .دچار منكر و خالف شرع نگردد، دو وظيفه الهى 
نيست امر به معروف و  اگر در جائى كه امر به معروف و نهى از منكر جائز- 5

 .مايندن بر ديگران واجب است كه او را نهىكند ، يا نهى از منكر 

اگر . به معروف و يانهى از منكر را بدهد احتمال تاءثير امرجايز باشد و  - 6
  . ديگر واجب نيستد،ان دارد كه تاءثير نمى كناطمين

از منكر تاءثير نمى كند مگرآنكه آنرا با (نهي)اگر بداند كه انكارش - 7
شود به همان طريق نهى از  خواهش و موعظه همراه سازد ظاهرا واجب مى

  .منكر كند
واجب  ،احتمال دهد كه امر يا نهى او با تكرار مؤ ثر مى شود اگر بداند يا  - 9
  . ست تكرار كندا

را نهى از منكر كند واگر بداند يا احتمال دهد كه اگر در حضور جمعى ا -10
واجب  اگر فاعل كسى است كه علنا گناه مى كند ،نه در خلوت مؤ ثر مى شود

  .است او را بين جمع نهى كند 
اگر بداند كه نهى از منكرش فعال هيچ اثرى ندارد ولكن درآينده اثر  -12

  .نهى از منكر را انجام دهد اجب استمى گذارد و
بداند كه امر به معروفش و يا نهى از منكرش نسبت به طرف كه  اگر -13
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منكر را مرتكب شده هيچ اثرى ندارد ولى  معروف را ترك كرده و يا
مى گذارد به شرطى كه  رنسبت به شخص ديگرى كه او نيز انجام داده اث

 ه مرتكب اول كند واجب استخطاب را متوجه شخص او نكند بلكه متوج

به منظور تاءثير در ديگرى شخص مرتكب و يا تارك معروف اول را نهى 
  .معروف كند از منكر ويا امر به

امر و نهيش درطرف مؤ ثر است نه  اگر بداند كه فالن شخص معين -14
امر به  طرف را امر و نهى خودش واجب است به آن شخص امر كند كه او

 نكر كند، البته در صورتى كه بداند كه وى با وجودمعروف و نهى از م

  ت.شرائط تكليف اهمال كرده اس
كه فالن شخص تصميم گرفته فالن گناه را مرتكب شود و  بداند اگر -15

 ب است نهىواجمي شود، مؤ ثر واقع  داحتمال دهد كه اگر او را نهى كن
  كند.

به او بگويد  چهاگر بداند كه طرف مقابلش آدم لجبازى است كه هر - 16 
خالف آن را مى كند، اگر نهى از منكرش كند بيشتر مرتكب مى شود و اگر 

به معروفش كند آنرا ترك مى كند، واجب است او را امر به منكر و نهى از  امر
  د.شرطى كه محذور ديگرى در بين نباش معروف كند به

ش در كمتر بداند يا احتمال دهد كه امر به معروفش و نهى از منكر گرا -17
واجب است او را به  ،گذارد ولى آن را ريشه كن نمى سازد اثر مىشدن معصيت 

  منكر نهى كند، از معروف امر و
احتمال خالف آن  و هم دهم احتمال تاءثير را بده ،اگر در موردى -18

  .يعنى بدتر شدن را، ظاهرا امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست
اثر را دارد كه ارتكاب را  هى از منكرش ايناگر احتمال دهد كه ن -19

  واجب است نهي كند. مى اندازديا تعويق  تاءخير 
باشند كه بطوراجمال نهى يكى از آن دو مؤ  اگر دو نفر يقين داشته -20

واجب است نهى از منكر  ثر است و از ديگرى مؤ ثر نيست بر هر دو
ديگرى  واقع شد ازكنند، حال اگر يكى از آن دو نهى كرد و مؤ ثر هم 

  . ساقط مى شود وگرنه بر او نيز واجب است
به  گر بداند يا مظنه داشته باشد به اينكه انكارش باعث ضرر مهمىا -21

جان يا به عرض يا به مال يكى از متعلقين نظير خويشان و ياران و 
ديگر امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست و  ،مى شود مالزمان

  .اقط است وجوبش از او س
ترس بدهد كه اگر  اگر بدانديا مظنه پيدا كند يا احتمال موجب -22

طرف را از منكر نهى كند خودش يا متعلقين او درحرج و مشقت واقع 
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وجوب آن ساقط مى شود و بعيد نيست كه مؤ منين هم ، شوند  مى
  .باشد ملحق به متعلقين او

  دو عرض آنان بترس مؤ منين اگر بر جان يا عرض خودش و يا نفوس -23
  ،منكر حرام مى شود (نهي از)انكار
منكر حرام  (نهي از)توجهى از مؤ منين بترسد، انكار اگر بر مال قابل -24

  مى شود،
در  اگر بر مال خودش بترسد بلكه حتى يقين به ضرر پيداكند -35

صورتى كه آن ضرر برايش حرجى نباشد ظاهرا نهى از منكر حرام نخواهد 
  .بحد مشقت و حرج برسد بعيد نيست حرام باشد ما اگربود و ا

اگر بپادارى فريضه اى و يا ريشه كن ساختن منكرى موقوف باشد  -36
قابل توجهى را خرج كند خرج كردن آن واجب نيست  به اينكه مال

را به هيچ وجه راضى نيست  اهتمام داردو خالف آنشارع به آن  (مگر)
   .واجب است آن مال را بذل كند

كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند عدالت شرط  در -37
  .نيست

نموده و آنچه را عمل  بدانچه امر مى كند شرط نيست كه خودش -38
ترك مى كند  كه نهى مى كند ترك كند، پس اگر خودش واجبى را

واجب است كه در صورت وجود شرائط ديگران را بدان امر كند 
 .به آن عمل كنداست خودش  همچنانكه واجب

او كه  حرامى را مرتكب مى شود واجب است بر اگر خودش عمل -39
ديگران را از ارتكاب آن نهى كند همچنانكه واجب است خودش آن را 

 . نمايد ترك

كسى كه به حد تكليف نرسيده واجب  امر به معروف ونهى از منكر بر -40
  .نيست

و امثال آنها را امر به ديوانه  واجب نيست غير مكلف يعنى صغير و -41
باشد كه مولى  معروف و نهى از منكر كنند، بله اگر منكر آن قدر زشت

تبارك و تعالى صدور آن را از هيچكس نمى پسندد بر افراد مكلف واجب 
  . كه غير مكلف را از آن نهى كنند است
كه حرامى را مرتكب مى شود ويا واجبى را ترك ميكند در  اگر كسى - 42

يا عقلى داشته باشد امر به معروف ونهى  ن وترك اين عذرى شرعىارتكاب آ
  .هم نيست ازمنكرش واجب نيست بلكه جائز

اگر احتمال دهد كه ايـن فـردى كـه در رمضـان روزه مـى خـورد مـثال  - 43
منكر واجب نيست بلكه جوازش مشكل است ، بله اگر روزه  مسافرباشد نهى او از
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سالم و جرئت پيدا كردن مردم در ارتكاب ا خوردنش علنى و باعث هتك احكام
  .كند حرام باشد واجب است او را از اين جهت نهى

منكر مراتبى دارد كه با حاصل شدن غـرض  امر به معروف و نهى از -44
آغاز شود بلكه اگـر احتمـال  از مرتبه پائين تر جائز نيست از مرتبه باالتر

مرتبه باالتر را  ند نبايدداده شودكه غرض با مرتبه پائين تر حاصل مى شو
  .بكار بست

ببيند انزجار  اينكه وقتى عمل منكرى و يا ترك معروفى مرتبه اول:-45
بفهماند  قلبى و ناراحتى درونى خود را با قيافه خود اظهار بدارد و به او

كه بايد آن منكر را ترك كند و آن معروف را انجام دهد، و همين قيافه 
 . نيز درجاتى دارد گرفتن

  .بودن به فعل منكر و ترك معروف حرام است راضى-46
  امر به معروف و نهى از منكر زبانى است:مرتبه دوم

حاصـل مـى  اگر احتمال دهد كه با ارشاد و موعظه به نرمـى غـرض-47
  .شود واجب است چنين كند و جائز نيست ازآن تجاوز كند

عدى مى گـذارد ب اگر بداند كه غرض با آن حاصل نمى شود پا به مرحله -48
مرحله اگـر  يعنى با تحكم او را امر به معروف و نهى از منكر مى كند، و در اين

 احتمال تاءثير مى دهد، واجب است از آسانترين و نرم ترين كـالم آغـاز كنـد

مخصوصـا اگـر  )سـخن بگويـد بـا خشـونت(نموده  وجائز نيست از آن تجاوز
  . او استاست خشونت نسبت به او هتك  چنانچه مورد كسى

جلوگيرى از منكر و اقامه واجـب متوقـف بـر سـخن درشـت و  اگر -49
باشد همه اينها جـائز مـى شـود بلكـه  تشديد در امر و تهديد بر مخالفت

  .واجب است ولى احتزار از دروغ رعايت شود
ناسـزا و دروغ و  جائز نيست براى نهى از منكر از عملى حـرام نظيـر-50

  .آنها منكرنداهانت كمك بگيرد زيرا خود 
شارع به هيچ شرائطى راضى بـه آن نيسـت  اگر منكر عملى باشد كه-53

مايه هالكـت اسـت  نظير كشتن نفس محترمه وكارهاى قبيح و كبائريكه
 جائر است بلكه اگر منع از چنان منكرى حاصل نمى شود مگر به وسيله

مـى  آنگونه محرمات ارتكاب آنها براى جلوگيرى از بزرگتر از آنهـا واجـب
  .شود
ونهى كننده الزم اسـت رعايـت مراتـب و اشـخاص را  بر امر كننده -51

  .آسانترين راه انجام دهد بنمايد و وظيفه خود را به آسانتر و
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معروف او مؤ ثر مى شـودكه ايـن  اگر احتمال دهد كه وقتى امر به -52
واجـب  ..كنـد،  مرتبه از مرحله اول يا چند مرتبه از مرحلـه دوم جمـعچند 

  .كند ست جمعا
اگر نهى از منكر به وسيله شخصى باعث كم شدن منكر و از ديگرى  -53

رفتن منكر مى شود بر هر دوى آنان واجـب اسـت بـه وظيفـه  از بينباعث 
  .خود قيام كنند

قيام كرد و منكر را ريشه كن ساخت تكليف از اولى ساقط  اگر دومى-54
هد و گناه را كمتر سـازد اش راانجام د مى شود بخالف اينكه اولى وظيفه
  د.كه وظيفه دومى را ساقط نمى كن
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  اهداف شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل سوم:

در اين فصل فراگير پس از آشنايي با تعريف معروف و منكـر و 

امر و نهي و تفاوت آنهـا بـا تعلـيم و تبليـغ و ارشـاد، نسـبت بـه 

ديق عمده معـروف هـا و منكـرات بـر اسـاس اولويت هاي مصا

منشور واليت شناخت پيدا مي كنند و در پايان بايـد بتوانـد بـه 

  سواالت زير پاسخ دهد:

 تعريف معروف، منكر، امرو نهي، امر به معروف و نهي ا زمنكر چيست؟- 1

 اولويت مصاديق عمده معروف و منكر از منظر ولي فقيه كدام است؟- 2

 نهي با تعليم و تبليغ و ارشاد چيست؟تفاوت بين امر و -3

 چرا بايد به امر به معروف و نهي ا زمنكر بپردازيم؟-4

 فايده و اثر امر به معروف و نهي ا زمنكر چيست؟-5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دومفصل   

 معروف و منكر
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  وم :  معروف و منكرفصل د
  

  تعريف معروف ومنكر:- 1- 2
  معروف : -الف

يي است كه در لغت به معناي شناخته شده و مقصود آن كارها» معروف«
به زباني ساده ، هرآنچه باعث شود انسـان  مورد تأييد عقل و شرع است . 

اســت كــه » خــوب يــا معــروف« از خــود دور و بــه خــدا نزديــك شــود 
  سرفصلهاي كلي آندر كتب فقهي و اخالقي ذكر شده است:

  منكر : -ب
به معني ناشناخته و مقصـود از آن كارهـايي اسـت كـه مـورد » : منكر«

به زباني ساده ، هرآنچه باعث شود انسـان  از  ل و شرع است .نكوهش عق
  است.» بد يا منكر« خدا دور و به خود نزديك شود 

  تعريف امر ونهي:- 2- 2
  امر :-الف

معنـاي آن در زبـان پارسـي :  ،امر اگر به صورت مصدر به كار برده شـود
بـه  فرمودن ، فرمان دادن، دستوردادن، وادار نمودن، واداشتن وچنان چه

صورت اسم به كار بـرده شـود معنـاي آن فرمـان ، فرمـايش ، دسـتور و 
  واداري خواهد بود.

و  به معني فرمان دادن ، فرمان، حكم ، كار و حادثه بنابراين امر در لغت  
، امر همان خواستن يا  »هو الطلب مع االستعالء :«در مفهوم گفته اند 

  برتري است كه مترادف با فرمان است .
  ي :نه -ب

اگر به صورت مصدر به كار برده شود معناي آن در زبان پارسي : باز  :هين
داشتن و جلوگيري كردن كسي از كاري يا گفتاري يا كرداري و چنان چه به 

شود معناي آن در زبان ما ، بازداري و جلوگيري كسي صورت اسم به كار برده 
ي در لغت به معني بنابراين نه از كاري يا گفتاري يا كرداري خواهد بود.

در مفهوم است و باز داشتن ازكاربد، جلوگيري كردن و  بازداشتن، منع كردن
  )نهي بازداشتن از چيزي است.( »النهي الزجر عن الشيء« گفته اند : 

  تعريف امر به معروف و نهي ازمنكر:- 3- 2
به انجام كار هاي شايسته و  وادار كردنيعني  :امر به معروف -الف

  پسنديده .
  از انجام كار هاي ناشايست و ناپسند. بازداشتنيعني  : نهي از منكر -ب
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  مصاديق معروف و مصاديق منكر:- 4- 2
كنيد شما براى كمك به نظام اسالمى مردم را به نيكى امر مى كهوقتى

صدقه، رازدارى، محبّت، همكارى، كارهاى نيك،  مثلًا احسان به فقرا،
را بكن؛ هنگامى كه دل شما  كارهاگوييد اين تواضع، حلم، صبر و مى

شما، امر  نسبت به اين معروف، بستگى و شيفتگى داشته باشد، اين امر
كنيد مثلًا ظلم كردن، وقتى كسى را از منكرات نهى مى صادقانه است. 

كردن، تجاوز به ديگران، اموال عمومى را حيف و ميل كردن،  تعرض
وغ گفتن، نمّامى كردن، غيبت كردن، در دست درازى به نواميس مردم،

دشمن اسالم همكارى  توطئه كردن، عليه نظام اسالمى كار كردن، با
اين  كه در دل شما نسبت بهگوييد اين كارها را نكن؛ وقتىكردن و مى

كارها بغض وجود داشته باشد، اين نهى، يك نهى صادقانه 
  )25/9/79»(است
است از امر به  ترين قلم امر به معروف و نهي از منكر عبارتمهم

ها در  ترين معروفترين منكرها. بزرگترين معروفها و نهي از بزرگبزرگ
؛ اين حفظ نظام اسالمي ي اوّل عبارت است از ايجاد نظام اسالمي ودرجه

ترين معروف ان، بزرگامر به معروف است. حفظ عزّت و آبروي ملّت اير
  :معروفها اينها هستنداست. 

  (عمومي، تخصصي، اختصاصي در سه اليه بينشي، ارزشي و كنشي)،اعتالي فرهنگ-
  ( نفس، خانه، محله ، مدرسه، جامعه)، سالمت محيط اخالقي-
 ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر) ،سالمت محيط خانوادگي-

(مسجد، ،ي براي اعتالي كشورو تربيت نسل جوان آماده تكثير نسل-
  مدرسه، دانشگاه)

توليد، توزيع، مصرف برپايه رويكرد ( رونق دادن به اقتصاد و توليد،-
  درونزاي برون گرا مبتني بر اقتصاد مقاومتي)

  مواجه، مراوده و جداشدن)هنگام (، همگاني كردن اخالق اسالمي-
  گسترش علم و فنّاوري، -
  استقرار عدالت قضائي و عدالت اقتصادي، -
(عوامل  ايران و وراي آن و فراتر از آن، اقتدار ملّت مجاهدت براي-

  قدرت ساز و اقتدار آفرين در سطح ملي)
ر اّمت اسالمي و تالش و مجاهدت براي وحدت اقتدا-

ترين مهم(عوامل قدرت ساز و اقتدار آفرين در سطح فراملي) اسالمي
  ها تالش كنند؛ امر كنند. اينها است و همه موظّفند در راه اين معروفمعروفها 



 مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر     | | | |    48484848

  ي مقابل اينها هم عبارت است از منكرها. نقطه
  ي)( رذايل اخالق ابتذال اخالقي منكر است،-
شايعه پراكني، اختالف افكني، ناتوان (،كمك به دشمنان اسالم منكر است-

  جلوه دادن، جاسوسي)
  تضعيف نظام اسالمي منكر است، -
سنتي و واپسگرا خواندن (، تضعيف فرهنگ اسالمي منكر است-

  فرهنگ اسالمي)
  تضعيف اقتصاد جامعه و تضعيف علم و فنّاوري منكر است؛ -
  )1/1/94( د نهي كرد.از اين منكرها باي-
  تفاوت بين امر و نهي با تعليم و تبليغ و ارشاد:- 5- 2

افراد جامعه به نسبت كاري كه انجام مي دهند سه  گروه بندي افراد:
  دسته اند:

كساني كه نمي دانند و نسبت به موضوع و حكم آن جاهل و دسته اول:
  داد.را بايد تحت تبليغ و تعليم  قرار اين دسته  نادان هستند.
افرادي كه مي دانند و علم دارند، لكن فراموش نموده يا غافل  دسته دوم :

  را بايد تذكر داد و ارشاد كرد.اين دسته  هستند.
افرادي كه عالم هستند ولكن عمدا واجبي را  ترك يا  دسته سوم:

را بايد مورد امر به معروف و نهي از دسته  منكري را دامن مي زنند. اين
  .منكر قرارداد

وح و مدل امر به معروف، ر«:  (مدظله العالي)حضرت امام خامنه اي عزيز
شود نمى .و تقاضا و تضرّع نيست مدل امر و نهى است؛ مدل خواهش

بايد گفت آقا! اين  كنم شما اين اشتباه را نكنيد؛ نه،گفت كه خواهش مى
 كنى؟ طرف، هركسى هست بنده كهاشتباه را نكن؛ چرا اشتباه مى

تر هم باشد، او هم مخاطب امر به حقيرى هستم از بنده مهم ىطلبه
  »   .گيردقرار مى معروف و نهى از منكر

مطلب دوم آن است كه جريان امر به «حضرت آيه اهللا جوادي آملي :
معروف و نهي از منكر غير از تعليم است غير از تبليغ است غير از ارشاد است 

درزهاست امر به معروف فرمان است نهي غير از موعظه و نصيحت و پندها و ان
  .»  از منكر هم فرمان است بكن و نكن

امر  "گوييكلي"پس از اشاره به اينكه : (ره)مطهري استادشهيدعالمه 
گويد: امر به معروف و نهي از منكر به معروف و نهي از منكر نيست، مي

از اين است كه كسي را به يك معروف معين و مشخص و خارجي امر، يا 
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منكري معين و خارجي نهي كنند. اگر كسي مشغول غيبت است و 
ايم، اما در مذمت غيبت يك ساعت بحث منعش كنيم، نهي از منكر كرده

   63 كنيم نهي از منكر نيست.
  چرايي امر به معروف و نهي ا زمنكر: - 6- 2
چرايي امر به معروف و نهي ازمنكر به اقتضاي داليل عقلي و نقلي بسيار  

در اينجا با ذكر حديثي جامع و گرانسگ از حضرت امام محمد باقر است. 
:إنَّ األمرَ بِالمَعروفِ  (ع)به سرخط هاي آن اشاره مي گردد. قال الباقر (ع)

َسبيلُ األنبياءِ ، وَِمنهاجُ الصُّلَحاءِ ، فَريضَةٌ عَظيمَةٌ وَالنَّهيَ عَنِ الُمنكَرِ 
اِهبُ، وتَحِلُّ المَكاِسبُ، وتُرَدُّ الَمظاِلمُ ، بِها ُتقامُ الفَرائضُ، وتَأمَنُ المَذ

( امر بمعروف و   وَتَعمُرُ األرضُ ، وَيُنصَفُ مِنَ األعداءِ ، وَيَستَقيمُ األمرُ؛
نهى از منكر راه و روش پيامبران و شيوه صالحان است و فريضه بزرگى است كه 

و درآمدها حالل  گرددها امن مىشود، راهديگر فرايض به واسطه آن بر پا مى
شود و (بدون گردد، زمين آباد مىشود و حقوق پايمال شده به صاحبانش برمىمى

امر به بنابراين  پذيرد. )شود و كارها سامان مىظلم) حق از دشمنان گرفته مى
  معروف و نهي از منكر:

  امري  فطري، عقلي و انساني است . - ) 1
  است. حكم شرع  و مورد اهتمام شارع مقدس - ) 2
  از ملزومات انقالب اسالمي است كه انقالب ارزشها ست. - ) 3
  مايه حيات جاودانه انساني است. - ) 4
  قوام و قيام همه خوبي ها تكيه به آن دارد.  - ) 5
  با زدودن خالف و رذايل از جامعه، جامعه سالم و مصفي مي گردد. - ) 6
  جامعه به آرامش و سپس به آسايش مي رسد. - ) 7
  نكر براي هميشه منكر و معروف هم برا ي هميشه معروف مي ماند.م - ) 8
  جلوي تسلط اشرار را مي گيرد. - ) 9

  زمينه نصرت الهي را فراهم مي نمايد. - ) 10

  

  

  

  

                                                 

  )1يادداشتهاي استاد مطهري، ج(-  63
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  اهداف شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل چهارم؛
فراگير با فراگيري مفاد و محتواي اين فصل با ويژگيهاي آمران 

ناهيان از منكر آشنا شده و عالقه مند مي گردد به معروف و

اين وژگيها را درخود بيابد يا ايجاد و تقويت كند تا در هنگام 

انجام امر به معروف ونهي از منكر با اطميبنان خاطر اقدام نمايد 

  و درنهايت مي بايستي قادر باشد به سوال زير پاسخ دهد:

  در دستگاه معرفتي ما چيست؟ جايگاه آمران به معروف و ناهيان از منكر- 1

ويژگيهاي آمران به معروف وناهيان منكر از منرظ پيامبر اعظم - 2

  چيست؟(ع)و امام جعفر صادق (ص)اسالم

  

  

  

  

  

  

  

  

سومفصل   

 تعريف، جايگاه و ويژگيهاي آمران به معروف وناهيان از منكر
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  تعريف، جايگاه و ويژگيهاي آمران به معروف وناهيان از منكر :فصل سوم
  
  تعريف آمر به معروف و ناهي از منكر: - 1- 3

نظام اسالمي و حفظ نظام اسالمي نداريم؛ هر  معروفي باالتر از ايجاد
  كسي كه در اين راه تالش كند، آمر به معروف است؛

  جايگاه آمر و ناهي: - 2- 3
 بررسي منكر از نهي و معروف به امر مورد در را مجيد قرآن آيات اگر

خداوندي خود را به آن متصف نموده و  پاك ذات كه بينيم مي كنيم،
را  جامعه وآحاد مومنين امت مجموعه صالح، اكمانح پيامبران، بالتبع آن

. فرموده است آن اجراي به موظفبه عنوان آمربه معروف و ناهي از منكر
 قابل زير بندي رتبهبيشترمبتني بر آيات به ترسيم اين  شناخت براي

  :پرداخته مي شود
متعال به عنوان اول آمر به معروف  وناهي از منكر  خداوند پاك ذات 		-1

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِْل «: را به امر و نهي متصف فرموده است خود
 وَالْإِحْسَاِن وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

  .   64»يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
 فرموده است را به اين دو صفت مفتخر)ص(اعظم اسالم سپس پيامبر		-2
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَِّبيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ َمْكُتوبًا ِعنْدَهُمْ «:

 ٦٥»....ِفي التَّوْرَاةِ وَالْإِنِْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِاْلَمعْرُوفِ وَيَنْهَاُهمْ َعنِ اْلمُنْكَرِ 

  مفتخر فرموده است. اين را به)ص(محمد حضرت خاتم پيامبران مرتبه اين
را پس به اين مهم  )امامان(صالح از پيامبر بزرگ اسالم بعدحاكمان		-3

الَّذِينَ إِنْ َمكَّنَّاُهمْ ِفي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا « مامور فرموده است :
 در66»قِبَةُ الْأُُمورِ وَلِلَّهِ عَا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالَْمعْرُوفِ وَنََهوْا عَنِ اْلُمْنكَرِ

 شده داده آنان به زمين روي در مكنت و قدرت كه كساني سوم مرتبه
 از نهي و معروف به وامر زكات پرداختن نماز، برپاداشتن به موظف است
ترين آمران به معروف و ناهيان از منكرند؛ در بزرگ ع)(ائّمه  .اند شده منكر

اَشهَدُ اَنَّكَ قَد اَقَمَت الصَّالةَ َو آتَيتَ الزَّكاَة وَ اَمَرتَ  «يدزيارت ميخوان
 ؛67»بِالمَعروفِ وَ نَهَيتَ عَنِ المُنكَر

                                                 

  90نحل /  - 64
  157اعراف /  - 65
  41حج/ - 66
  )(زيارت وارث 429نان، شيخ عباس قمي، ص مفاتيح الج- 67
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منكر اين  از نهي و معروف به امر هاي بعد امر فرموده است كه هيئت- 4
وَْلتَكُنْ ِمْنُكمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الَْخيْرِ « وظيفه را عهده دار شوند:

 در 68»وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وََينْهَوْنَ َعنِ اْلمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ ُهمُ الْمُفْلُِحونَ
 كه كنند مي پيدا را شايستگي اين كه مردم از گروه هايي چهارم مرتبه

 نهي و معروف ف به امربهمكل و كنند مي خيروصالح به دعوت را ديگران
يا  .شده اند كه اينان به عنوان بهترين امت معرفي شده اند منكر از

كُنُْتمْ َخيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاْلمَعْرُوفِ «: امت مجموعه
َلكَانَ َخيْرًا وََتنْهَوْنَ َعنِ الُْمْنكَرِ وَُتؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وََلوْ آَمنَ أَْهلُ اْلِكتَابِ 

    69» لَُهمْ ِمنُْهمُ الُْمؤْمِنُونَ وَأَْكثَرُُهمُ اْلفَاِسقُونَ
 الهي فريضه اين انجام به مومن موظف مردم همه نيز پنجم مرتبه در- 5

چه اينكه امر فرموده آحاد مومنين و مومنات به اين تكليف و  اند، شده
نَاتُ َبْعضُهُمْ أَوِْليَاءُ بَعْضٍ وَالْمُؤِْمُنونَ وَالْمُؤِْم« "وظيفه بپردازند : 

مَعْرُوفِ وََينْهَوْنَ َعنِ اْلُمنْكَرِ وَُيِقيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ يَأْمُرُونَ بِاْل
أُولَئِكَ َسيَرْحَمُُهمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الزَّكَاةَ وَيُِطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

ايمان دوست و يار يكديگرند ؛ همواره به كارهاى مردان و زنان با ( 70»َحِكيمٌ
دارند ، و نماز را برپا دهند و از كارهاى زشت و ناپسند بازمىشايسته فرمان مى

نمايند ؛ يقيناً پردازند ، و از خدا و پيامبرش اطاعت مىكنند ، و زكات مىمى
ر و حكيم ناپذيدهد ؛ زيرا خدا تواناى شكستخدا آنان را مورد رحمت قرار مى

  )است .
نقطه مقابل پنج گروه فوق كساني هستند كه عكس عمل مي كنند؛  –6
يَأْمُرُونَ بِالُْمْنكَرِ وَيَنَْهوْنَ الْمُنَاِفُقونَ وَاْلُمنَاِفقَاتُ بَعْضُُهمْ ِمنْ بَعْضٍ «:

نَافِقِينَ نَُسوا اللَّهَ َفنَِسيَُهمْ إِنَّ اْلُممَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَُهمْ َعنِ اْل
مردان و زنان منافق شبيه يكديگرند ، به كار بد فرمان ( 71»ُهمُ اْلفَاسُِقونَ 

ورزند ، دارند و از انفاق در راه خدا امساك مىدهند و از كار نيك باز مىمى
خدا را فراموش كردند و خدا هم آنان را [از لطف و رحمت خود] محروم كرد ؛ 

  ) اند .افرمانيقيناً منافقانند كه بدكار و ن
  
  
  

                                                 

  104آل عمران/- 68
  110آل عمران / - 69
  71توبه / - 70
  67توبه / - 71
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  ويژگي ها و خصوصيات آمران به معروف  و ناهيان از منكر: - 3- 3
خواهد امر هر كه مىفرموده اند  )صلي اهللا عليه و آله و سلم(پيامبر گرامي اسالم 

بايد از خصوصيات و ويژگيهايي برخوردار معروف و نهى منكر كند، 
برآن تاكيد و  (ع)دقباشدكه ائمه معصومين ازجمله حضرت امام جعفر صا

مفاد آن را به شرح زيرتبيين فرموده اند كه طي چند جلسه درسي ارائه 
  مي گردد:

  

  ويژگي اول):

  :به حالل و حرام عالم باشد -  عَالِماً بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ 
يا كميل ما من حركه اال و انت محتاج فيها الي «: (ع)قال علي -1- 1

 و علم به آن انجام در تو آنكه مگر 		ليتي نيستهيچ حركتي و فعا« 72»معرفه
  »داري نياز معرفت

نكته ظريفي وجود دارد و آن اينكه علم  درتفاوت معرفت با علم؛
عبارت است از قواعد و قوانين كلي؛ ولي معرفت شناخت جزيي و 

  مشخص است.
دانستني هاي كلي درباره گل و گياه علم است ، لكن شناخت  مثال:

يا گياه معرفت است. يعني در علم با كليات ومفاهيم ويژگي هر گل 
وقواعد مواجه هستيم، ولي در معرفت با مصداق و شخص سروكار داريم.( 

  لذا حضرت به معرفت  تكيه فرموده  است. 
ائر علـي غيـر « :(ع) قال الصادق -1-2 العامل علي غير بصيرةٍ كالسـّ

ه بدون بصـيرت و كسي ك«؛ 73»الطريق ال يزيده سرعة السير إالّ بعدا
آگاهي كاري انجام دهد، مانند رهگذري است كه از بيراهه مي رود و هـر 

  »چه سريع تر برود، از راه بيشتر دور مي گردد.
درضرورت عالم بودن به حالل و حرام الهي از (ره) حضرت امام خميني 

امربه  آموختن شرائط « منظر فقهي در تحريرالوسيله مي فرمايند:
از منكر و موارد وجوب و عدم وجوب وجواز وعدم معروف و نهى 

اينكه شخص در انجام اين دو وظيفه الهى  واجب است تا جواز آن
  ».خويش دچار منكر و خالف شرع نگردد

در (مدظله العالي) همچنين رهبر فرزانه انقالب اسالمي حضرت امام خامنه اي
مسأله «يند:اهميت يادگيري مسئله امر به معروف و نهي ازمنكر مي فرما

                                                 

  171تحف العقول ص:  - 72
  )43،ص1اصول كافي،ج - 73
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است.  ازمنكر، مثل مسأله نمازاست. يادگرفتنىامر به معروف و نهى
بايد برويد ياد بگيريد. مسأله دارد كه كجا و چگونه بايد امر به 

  »؟منكر كرداز معروف ونهى
هر عملي كه شخص بنا براين برپايه معارف ديني و مباني فقهي اسالم، 

گانه هاي پنجيكي از عنوانل مشمو ،مكلف انجام مي دهد از نظر شرعي
و بايد آنها را بشناسد تا شودناميده ميحكم تكليفي مي گردد كه ذيل 

بصورت آگاهانه و عالمانه بتواند در اجراي امر به معروف و نهي از منكر 
وظيفه خود را طبق ضوابط و چارچوب ديني و اسالمي به انجام 

  برساند.اين پنج عنوان  عبارتست از:
  (آنچه بايد انجام دهد) ) واجب1
  دهد) انجام است بهتر آنچه( مستحب		)2
  )ندارد فرقي آن وترك دادن انجام آنچه( مباح		)3
  ) مكروه (آنچه بهتر است انجام ندهد)4
  ) حرام (آنچه نبايد انجام دهد)5
  

  ويژگي دوم) :

نسبت به  - عَنْهُ فَارِغاً ِمنْ خَاصَّةِ َنفْسِهِ عَمَّا يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَ يَنْهَاُهمْ 
فارغ باشد (يعني خود  ،خودش از چيزهايي كه به آن امر و نهي مي كند

 اهل عمل باشد). 

از نظر فقهي شرط نيست كه در لحظه و هنگام امر به معروف يا  -1- 2
، بدانچه امر مى كند خودش نهي از منكر،آمر به معروف وناهي از منكر

كرده باشد. زيرا حضرت كند ترك آنچه را كه نهى مى عمل كرده باشد يا 
به اين  02مساءله دراين خصوص در تحريرالوسيله  (ره)امام خميني

معروف و نهى از سى كه امر به ك در« صورت بدان اشاره فرموده است: 
 منكر مى كند عدالت شرط نيست ، و نيز شرط نيست كه خودش

ك نموده و آنچه را كه نهى مى كند تر عمل بدانچه امر مى كند
ترك مى كند واجب است كه در  كند، پس اگر خودش واجبى را

 صورت وجود شرائط ديگران را بدان امر كند همچنانكه واجب

حرامى  است خودش به آن عمل كند، و همچنين اگر خودش عمل
او كه ديگران را از ارتكاب آن  را مرتكب مى شود واجب است بر

    لكن:.» نمايد نهى كند همچنانكه واجب است خودش آن را ترك
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واجب عمل كند تا مشمول لعن و به آن الزم است خودش هم   اوال؛
از ابن عباس نقل شده است كه فرمود: وقتي مي  مذمت قرارنگيرد كه

خواهي امر به معروف و نهي از منكر كني مراقب باش از سه موضع قرآن 
  رسوا نشوي:

آيا مردم را به نيكي   74»أَنفُسَُكمْ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِاْلبِرِّ وََتنَسوْنَ  «-
  امر مي كنيد و خود را فراموش مي كنيد. 

اي كساني كه   75»يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آََمُنوا لِمَ َتقُولُونَ مَا لَا َتْفعَلُونَ «-
  ايمان آورده ايد چرا چيزي را كه مي گوييد عمل نمي كنيد. 

مَا أَنْهَاُكمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِالَّ اإلِْصالَحَ مَا  وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَُكمْ إَِلى «-
(حضرت لوط خطاب به قوم خود): قصد من اين نيست كه 76»اْستَطَْعتُ

   چيزي را بگويم و خود خالف آن را انجام دهم.
اميرمؤمنان علي عليه حضرت به لحاظ تأثير آن بر مخاطب و ثانيا ؛ 

   :ه است فرموددر اين زمينه السالم 
َمنْ نَصَبَ َنفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً َفعََليْهِ أَنْ َيبْدَأَ ِبَتعْلِيمِ َنفْسِهِ َقبْلَ «-

َتعِْليمِ َغيْرِهِ وَ ْليَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِِسيرَتِهِ َقبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ ُمعَلِّمُ 
كسي كه  77 مِ النَّاسِ وَ ُمؤَدِّبِهِمْ؛َنفْسِهِ وَ ُمؤَدِّبُهَا أََحقُّ بِالْإِجْلَالِ ِمنْ ُمعَلِّ

خود را در معرض پيشوايي مردم قرار داده، بايد قبل از آموزش ديگران 
خود را تعليم داده باشد و پيش از آنكه با زبان چيزي بگويد (وبا سخن 

آن كس كه خود را تعليم  اديگران را ادب كند) با كردار تعليم دهد؛ زير
به تعظيم است نسبت به آنكه ديگري را تعليم  دهد و ادب كند سزاوارتر

   »دهد و ادب آموزد.
   »، تُدرِكوا رَفيعَ الدَّرَجاتِنفَُسُكم مِن دَنَسِ الشََّهواتِطَهِّروا أ«-
جان هاى خود را از آلودگى شهوت ها پاك سازيد، تا به درجات بلند دست (

  )يابيد.
كند چگونه نصيحت مي  78»كيف ينصح غيره من يغش نفسه« -

  » كسي كه نفسش پوشيده است
چگونه هدايت ميكند كسي كه 79»كيف يهدي غيره من يضل نفسه«-

  نفس خودش گمراه است.
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  قرآن مجيد نيز بر تاثير تزكيه نفس تاكيد و فرموده است: -2- 2
ترديد كسى كه نفس را رشد داد ،بر موانع بى 80»قَدْ أَفْلَحَ َمنْ زَكَّاهَا «-

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى «.يا فرموده پيروز شد  و مشكالت دنيا و آخرت
شود ها] پاك شود به سود خود پاك مىو هر كس [از آلودگى 81»ِلَنفْسِهِ

.  
نتيجه آنكه چنانچه آمر به معروف و ناهي از منكر با نفس زكيه و پاك 

وزي ملتزم به عمل قبل از گفتار گردد، عالوه بر تاثير كالم درمخاطب ،پير
  توأم با سود نيز برا ي خود كسب مي نمايد.

  

  ويژگي سوم) : 

در مقابل مردم با خلوص نيت و صفا  -  نَاصِحاً لِلْخَْلقِ رَِحيماً رَِفيقاً بِِهمْ
  :و مهربانى و نرمى و مدارا رفتار كند

آمر به معروف و ناهي از منكر مي بايستي از روي خيرخواهي و مهرباني و رفق و 
نجام تكليف خود بپردازد . از هرگونه خودبرتر بيني و يا توسل به مدارا به ا

از آنجا كه شخصِ خيرخواه از روي خلوص و اخالص در خشونت پرهيز نمايد. 
كاريِ امور ديگران است واژه كوشد و يا دنبالِ اصالح و محكمكار ديگران مي

ه مثال در قرآن مجيدآمد  رود.نصح و نصيحت دربارة وي به كار مي
رسالتهاي پروردگارم « ؛82»نَاصِحٌ أَمِينٌ  وَ أَنَا لَكمُ  أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبى«است:

همچنين  »كنم و من خيرخواه اميني براي شما هستم.را به شما ابالغ مي
گاه موفق خواهند بود كه با آمران به معروف آن» رحيماً رفيقاً بِهم«فرموده اند:

توجه به اين نكته باشند؛ وگرنه ره به جايي نخواهند برد.مردم، مهربان ودلسوز 
مهم است كه  مراد از رفق و مدارا كردن، تطيل كردن و متوقف نمودن تكليف 
امر و نهي نيست بلكه با لطافت و ظرافت اجرا كردن است و به تعبير ديگر همراه 
 سازي امر و نهي به يك صف مناسب است. خداي تعالي به پيامبر خود مي

غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا  فَظا كُنْتَ وَلَوْرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ  فَبِمَا  «فرمايد: 
پس به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان نرم [اى پيامبر !]  83»مِنْ حَوْلِكَ 

خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده 
  در اين زمينه مي فرمايند: (ره)ميني.حضرت امام خشدندمى
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براي آمر به معروف و ناهى از منكر سزاوار است كه در امر و نهي و «
مراتب آن چون طبيبى باشد كه با مهربانى بيمار خود را معالجه مى 
كند و چون پدرى دلسوز باشد كه همواره مصلحت فرزندش را رعايت 

كار و لطف و رحمتى مى كند و نهيش لطف و رحمتى خاص براى گناه 
عام براى مردم باشد و نيت خود را براى رضاى خداى عزوجل خالص 

   84»كند.

  

  ويژگي چهارم) : 

دعوت به حق و امر و نهى با لطف  -   دَاِعياً لَُهمْ بِاللُّطْفِ وَ حُْسنِ اْلَبيَانِ
  .و مهربانى و حسن گفتار و بيان خوش صورت گيرد

» قرب و نزديكي«، »مهرباني و اكرام« »احسان«در لغت، به معناي  لطف
درحقيقتِ لطف   :داين زمينه مي فرمايدرآمده است. عالمه طباطبايي 

 و ديگري رفق و آساني دو نكته نهفته است، يكي انجام كار از روي 
 ،هرگاه كاري واجد اين دو خصوصيت باشد؛ لذا آن كاردر  ظرافتلحاظ 

ُقل لِِّعبَادِي «رموده است: خداي تعالي به پيامبر خود ف 85.لطيف است
به بندگانم بگو آنچه را كه بهتر است، بگويند  86»يقُولُواْ الَِّتي هِي أَحْسَنُ 

با مردم به زبان خوش  87»ُقولُواْ لِلنَّاسِ حُْسناً«و نيز فرموده است:. »
وَ قُولُوا در ذيل جمله: ( (ع)در كافى از امام ابى جعفرو  سخن بگوييد.
) روايت آورده، كه فرمود: بمردم بهترين سخنى كه دوست اًلِلنَّاسِ حُْسن

   88 .ميداريد بشما بگويند، بگوئيد
َعوِّدْ لِساَنكَ حُسنَ الَكالمَ تأمَنِ "فرمايد: مي (ع)امام عليحضرت   

از  .«؛ عادت بده خود را به سخن نيكو تا از سرزنش در امان باشي المَالَمَ
است؟  فرمود:  زيباترخداوند كدام هاي از آفريده پرسيدند:آن حضرت 

سپس  ". سخن"است؟  فرمود:  ترزشتپرسيدند: كدام  ". سخن"
شوند و به وسيله سخن روسياه فرمود: به وسيله سخن روسپيد مي
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مَن عَذُبَ لسانُهُ َكثُرَ « فرمايد:مي (ع)امام عليهمچنين  89»گردند.مي
   90»بسيار شوند.؛ كسي كه زبانش شيرين باشد، برادرانش اِخوانُه

امر كرد موقعي كه پيش فرعون مي روي با زبان  (ع)خداوند به حضرت موسي
و با او كمال  ( 91»فَقُوال لَهُ قَوْالً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشي« نرم سخن بگو

آرامى و نرمى سخن گوييد، باشد كه متذكر شود يا (از خدا) بترسد (و ترك 
 "سديد به معنىقول وظايف زبان ن حال يكي ديگر از ) در عيظلم كند)

و خلل ناپذير و موافق حق و واقع است، سخنى كه همچون  "محكم و استوار
استوارگويى در سخن، . گيرديك سد محكم جلو امواج فساد و باطل را مى

وَ  يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ «. استشمرده شده يكي از مصاديق تقوا 
د و سخن محكم و ياى اهل ايمان! خدا ترس باش 92»قُولُوا قَوًْال سَديدا

گفتار آدمي بيانگر شخصيت . بايد توجه داشت كه  استوار گوييد
سخن گفتن لذا 93)تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا، فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ(اوست.

  : شاره مي شودا آنهاموارد  ترين مهمبه آدابي دارد كه 
  :روي در گفتارميانه - 1
؛ كسي كه  94»مَن تَفَقَّدَ مَقالَهُ قُلَّ غَلَطُهُ«فرمايد: امام علي(ع) ميحضرت  

لِلْعاقِلِ فِي كُلِّ كَلِمة "يا «شود.گفتار خود را بررسي كند، اشتباه او كم مي
  ."؛ عاقل را در هر سخن، زيركي خاصي است95» نُبْلٌ

  : ن گفتارقابل فهم بود - 2
اي بيان كند كه براي شنونده گوينده سخن بايد گفتار خود را به گونه 

اَحْسَنُ الكالم ما الَتمجُّه اآلذانُ «فرمايد:مي (ع)قابل فهم باشد. امام علي
ها آن را ها آن است كه گوش؛ بهترين سخن96»و اليتِعبُ فَهمُهُ االَفهام

  آور نباشد. ا رنجهبه بيرون نيفكند و فهميدن آن براي فهم
  : نظم داشتن ومنظم بودن كالم - 3
؛  97»اَحَْسنُ الكالم مازانه حََسن النِّظام وَ فَِهمَه الخاص وَ العام«

ها آن است كه نظام نيكو آن را بيارايد و عام و خاص آن را بهترين سخن
  . "بفهمند
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  :جذاب بودن گفتار  - 4
نكه لفظ كالم به گوش رسد، قبل از اي« اي باشد كه سخن بايد به گونه  

  . 98»معني كالم به قلب رسد 
  :نرم بودن گفتار - 5
و برادرش را به سوي فرعون روانه  (ع)خداوند هنگامي كه حضرت موسي 

؛ و با او 99»فَقوال لَهُ قوالً لَينا لَعلَّهُ يتَذَكُّر اَويخشي«كرد، فرمود: مي
   )44ه: (ط "سخن نرم گوييد، شايد كه پند پذيرد يا بترسد.

عَوِّد لِساِنكَ لينَ الكالمَ وَ بَذلَ السَّالم؛ يكثُر «فرمايد: امام علي(ع) مي
زبان خود را به نرمي گفتار و بذل سالم ؛ 100»مُِحبُّوكَ و يقِلَّ ُمبغضِوُكَ 

  عادت ده تا دوستدارانت، بسيار و دشمنانت كم شوند. 
  : مفيد بودن گفتارـ 6
نيز  (ع)شنونده سودمند باشد امام علي گفتار بايد به حال گوينده يا 

   ."؛ نيكي گفتار در سودمندي آن است101»َخيرُ القول ما نَفَعَ«فرمايد: مي
  : عامل بودن به گفتار- 7

كند، گويد، عامل باشد و از آنچه بدان عمل نميگوينده سخن بايد به آنچه مي
  بپرهيزد. 

  : حق بودن گفتارـ 8
بدون شناخت كه بر اساس پندارها و  هاي نادرست و ناحق وگفته 

 (ع)علي  آمدهاي ناگواري دارد. حضرتهاي جاهالنه باشد، پيتحليل
نه فقط  ١٠٢» الَتُقل ما ال َتعَلمُ، َبل الَتقُّل ُكلَّ ما َتعلَمُ  «فرمايد: مي

داني، گفتني آنچه را شناخت نداري، بازگو مكن، بلكه هر چه هم مي
  . نيست 

  

  ويژگي پنجم ) : 

اخالق و عقول و اندازه  - عَارِفاً ِبَتفَاوُتِ أَخْلَاقِِهمْ ِليُنَزِّلَ كُلا َمنْزَِلتَهُ
درك و فهم اشخاص را در نظر گرفته، و هر كسى را مطابق مقام و درك 

  او مورد توجه و خطاب قرار بدهد.
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خدا او را بمرتبت شهود ذات و اسماء و صفات خود كه عارف كسي است 
و اين مقام بطريق حال و كه همان مقام انساني است د رسانيده باش

مكاشفه بر او ظاهر شده باشد نه بمجرد علم و معرفت حال . عارف كسي 
موفقيت در امر به معروف و نهي از   . است كه چيزي او را مكدر نگرداند

منكر مستلزم مخاطب شناسي است. بهترين مؤيد اين ضرورت آيه اي 
مَا أَرْسَْلنَا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِلِسَانِ َقوْمِهِ ِلُيبَيِّنَ وَ«است كه مي فرمايد:

ما هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش تا آنان را 103»لَُهمْ 
  روشن كند. 

در شيوه امر به معروف و نهي از منكر مي بايد سن و سال، ميزان 
... را در نظر تحصيالت، قوميت و آداب و رسوم، شغل و پيشه، جنسيت و 

گرفته و با هر كس متناسب با شرايط خودش عمل كرد و سخن گفت. 
؛ لِكُلِّ َمقامٍ َمقالٌ"فرمايد: در گفتاري ارزشمند مي (ع)امام عليحضرت 

؛ لِْلمتكَّلمِ اَوقْاتٌ"فرمايد: همچنين مي"هر جايگاهي را گفتاري است. 
  ."گو را اوقات و حاالتي است سخن

هر سخن "ي وزين بيانگر آن است كه در آداب اسالمي هااين فرمايش 
ها را نبايد در ها و سخنبسياري از حرف "جايي و هر نكته مقامي دارد. 

و جاهايي كه سخن براي گفتن وجود دارد بايد  بسياري از جاها گفت
  متناسب و به اندازه ظرفيت مخاطب بيان شود. 

  
 

  ويژگي ششم) :

هاى نفس و به مكر و حيله - سِ وَ َمكَايِدِ الشَّْيطَانِ َبِصيراً بَِمكْرِ النَّْف 
   شيطان بينا و مطلع گردد.

عبارت نوراني سه واژه دارد كه فهم و درك آن و مواظبت درهنگام عمل 
مي تواند آمر به معروف و ناهي ا زمنكر را موفق و كالم او را موثر و 

مكايد «و » مكر نفس«، » بصيرت«ماندگار كند،  اين سه كلمه  عبارت از 
  است كه لذا به تناسب به اجمال به هركدام پرداخته مي  شود.» شيطان

  :بصيرت -)6-1
  الف) تعريف اجمالي بصيرت:

 ،زيركي هوشياري  ،دانايي ، روشن بيني ،بينش بينايي بصيرت در لغت 
بصيرت در اصطالح، لكن  آمده است.برهان قاطع  ،حجت روشن،يقين 
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 منوّر بوده قدسي نور كه به است شخص قلب در ايقوه عبارت است از
شخص  گونه كهكند؛ همانمي درك آن حقايق اشيا و امور را به وسيلهو

  .بيند، ُصوَر و ظواهر اشيا را ميچشم به وسيله
   .، در سه معني بكار برده شده استقرآن آيات ضمن بصيرت در

هرگز  ؛104»ي وَ الْبَِصيرُالْأَْعم وَ ما يَْسَتوِي: «دل بينائي بمعني -)1
  ».نيستند يكسان روشن ضمير كوردل و

 بينا و شنوا او را 105»سَمِيعاً بَصِيراً فَجَعَلْناهُ : «بينائي چشمبمعني  -)2

  .قرار داديم
لَ رَبِّ لِمَ حَشَرَْتِني أَعْمي وَ قا: «دليل و برهان بينائي بابمعني  -)3

گويد خدايا چرا مرا مي قيامت انسان غافل در روز ؛106» قَدْ ُكْنتُ َبِصيراً 
  »بينا و آگاه بودم؟ دنيا كردي و حال آنكه من در محشور نابينا

 كور(: فرمايدمي (ص) پيامبر خدا در اهميت و ارزش بصيرت همين بس كه

 ديده باشد بلكه كور (واقعي)آن كسي است كه آن نيست كه چشمش نابينا

  107.) بصيرتش كور باشد

اگر ديده بصيرت، كور «فرمايد: مي عليه السالم امام علي حضرت-2-ج
  108»دهدنمي سودي باشد نگريستن چشم

فَإِنَّمَا الْبَِصيرُ َمنْ َسمِعَ  « فرمايد:السالم مي حضرت امام علي عليه-3-ج
َفَتَفكَّرَ، وََنظَرَ فَأَْبصَرَ، وَاْنتَفَعَ بِاْلِعبَرِ، ُثمَّ سََلكَ جَدَداً وَاضِحاً َيتََجنَّبُ 

با بصيرت كسي ( »ِفيهِ الصَّرْعَةَ ِفي اْلمَهَاوِي، وَالضَّالَلَ في الَْمغَاوِي،
 گيرد آنگاه بهره هاكند و ببيند، از عبرت نگاه است كه بشنود و بينديشد،

  . 109)ها به دور ماندراه روشني را بپيمايد كه در آن از افتادن در پرتگاه
     ابزار بصيرت:-ب)

َيْفقَُهونَ بِهَا  لَُهمْ قُُلوبٌ لَا أْنَا لِجََهنَّمَ َكِثيرًا ِمنَ الِْجنِّ وَالْإِنْسِوََلقَدْ ذَرَ«
َمُعونَ بِهَـا  أُوَلئِـكَ وَلَُهمْ أَْعُينٌ لَا ُيْبصِرُونَ بِهَا وَلَهُـمْ آذَانٌ لَـا يَسـْ

    110»أُوَلِئكَ ُهمُ اْلغَافُِلونَكَالْأَْنعَامِ َبلْ ُهمْ أََضلُّ 
ايم [زيرا] آنـان را ى از جّنيان و آدميان را براى دوزخ آفريدهمسلماً بسيار

يابند ، و چشمانى هايى است كه به وسيله آن [معارف الهى را] در نمىدل

                                                 

  50انعام/ - 104
  2انسان/- 105
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هايى بينند ، و گوشهاى حق را] نمىاست كه توسط آن [حقايق و نشانه
 شنوند ، آنان ماننـداست كه به وسيله آن [سخن خدا و پيامبران را] نمى

ترند ؛ اينانند كه غافل [ازمعارف و آيات خداى] اند چهارپايانند بلكه گمراه
  بر اين اساس از مهمترين ابزار بصيرت موارد زير ذكر شده است: .
است كه قرآن يكي از ابزار بصيرت و درك حقايق  قلب قلب: -)1-ب 

ين، گروه به يق ؛»قُُلوبٌ لَا يْفقَهُونَ بِهَا لَهُمْ «...  مجيد مي فرمايد:
ها)يي ها (عقللها ددوزخ آفريديم؛ آن بسياري از جن و انس را براي

  »فهمند؛كنند و) نمينمي انديشه(دارند كه با آن
حقايق، چشم  صحيح شناخت و درك هاياز جمله ابزار چشم:-)2-ب

يقين، گروه  به ؛».يبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَْعينٌ لَا«... خوانيم: ميكه است 
ها چشماني دارند كه آفريديم؛... آن دوزخ را براي انس و جن بسياري از
  »بينند؛با آن نمي

ابزارهاي شناخت و درك صحيح حقايق  گوش نيز از جملهگوش: -)3-ب
 به يقين، گروه ؛»بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يْسمَعُونَ «...خوانيم:ميكه باشدمي

هايي دارند كه ... آنها گوش س را براي دوزخ آفريديمبسياري از جن و ان
  »شنوند؛نمي با آن

  اسباب بصيرت:- ج)

بنابه فرمايش پيامبر اعظم اسالم(ص) خود شناسي :  -)1- ج
َمنْ عَرَفَ : «نزديكترين راه خدا شناسي خود شناسي است. كه فرمود

  » نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه
سبب پيدايش بصيرت در انسان  انديشي،آخرت: انديشيآخرت-)2- ج

و به خاطر بياور بندگان ما... را، صاحبان :«فرمايدشود، قرآن ميمي
اي ها را با خلوص ويژهآن ها(ي بينا)! ماها(ي نيرومند) و چشمدست

 111 ».بود آخرت خالص كرديم و آن يادآوري سراي

، از  انفسي و آفاقي الهي در زمين و انسان آيات ادات خآي-)3- ج
و در زمين آياتي براي جويندگان يقين است و «باشد: مي عوامل بصيرت

    112»بينيد؟نيز آياتي است)؛ آيا نمي( خود شما وجود در
غزوه  در مسلمانان پيروزي الهي مثل امدادهاي امدادهاي خدا -)4- ج

 جنگ در دو گروهي كه (در ميدان«باشد: عبرت و بصيرت مي ، از عواملبدر

ند، نشانه (و درس عبرتي) براي شما بود: يك گروه، در شد بدر) با هم رو به رو
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ديگري كه كافر بود... در اين، عبرتي است براي  كرد؛ و جمعراه خدا نبرد مي
  113»بينايان (اهل بصيرت

  تقوا -)5- ج

است:  و پرهيزكاري، از عوامل روشنايي ضمير و بيداردلي تقوا
خدا و ( ياد هاي شيطان شوند، بهپرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه«

بينند و) حق را مي افتند؛ و (در پرتو ياد او، راهپاداش و كيفر او) مي
  114 »گردندناگهان بينا مي

  آن و توراتكتب آسماني مثل قر -)6- ج

و  عميق ، مايه دركتورات مانند قرآن و هاي آسمانيكتاب محتواي
 كنم كه بر منمي پيروي بگو: من تنها از چيزي«تبصيرت مردم اس

به و ما » بينايي از طرف پروردگارتان است شود؛ اين وسيلهمي وحي
 هالك اقوام قرون نخستين را موسي كتاب آسماني داديم بعد از آنكه

  115»آفرين بودمردم بصيرت نموديم؛ كتابي كه براي
  مانع بصيرت :-د)
 :انسان در دنيا تغفل-)1-د

 به او«(آخرتي است:  بصيرت نسبت به حقايق مانع انسان در دنيا، غفلت

بودي و ما پرده  غافل(بزرگ دادگاه صحنه (و اين شود) تو ازمي خطاب
   116»تيزبين است را از چشم تو كنار زديم و امروز چشمت كامال

 ):تسويل مكر نفس ( -)2-د

را فريب ش گاهي نفس، انسان را فريب مي دهد؛ يعني خود آدم، خود
نه مكر نفس انسان با ديگري، بلكه مكر  ؛مسئله مكر نفس  مي دهد. 

است و در عرفان  يك مسئله ي بسيار مهمي -نفس انسان با خود انسان
َبلْ سَوََّلتْ لَكُمْ «قرآن مي فرمايد: . به اين نكات، خوب توجه شده است

  117»أَْنفُُسُكمْ
يك تعبير روان شناسانه ي بسيار دقيقي اسـت كـه در قـرآن  »تسويل«

آمده است و به اين معني است كه انسان گاهي خودش از درون خـودش 
ي خواهد، آنچنان آن را براي فريب مي خورد. اگر نفس انسان چيزي را م

انسان جلوه مي دهد و آنچنان آن را آرايش و زينت مي كند و آنچنان به 
دروغ به آن نقش و نگار مي بندد كه انسان خيال مي كنـد يـك چيـزي 
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است، ولي همان درون خود انسان است كه اين كار را كرده، براي اينكـه 
. تعبيـر فته مـي شـودكه اين حالت تسويل گانسان خودش را فريب دهد

تعبير عجيبي است. امروز كه روان شناسي خيلي پيشـرفت و  »تسويل«
بـه بـاور دانشـمندان ترقي كرده، عميقاً و دقيقاً به اين نكات رسيده انـد. 

  :است كه سه مرحله داشته باشد يك واقعيت اخالق، نفس
مرحله عدم رشد فكرى و عقلى و دينى و اخالقى اسـت،  مرحله نخست

اى كـه در يـك كشـور خـود را مـرز نفس بسان ديكتـاتور خودكامـهاين 
   نگردناشناس مى
  .شكوفايى خرد و فرهنگ و بينش و ايمان اوست مرحله مرحله دوّم

اوج انسانيت و شـكوفايى و طـراوت وصـف ناپـذير فطـرت،  مرحله سوّم
كشتى نفس به سـاحل در اين مرحله وجدان، خرد و كمال انسانى است، 

كه ديگر وسوسه نفس امـارّه در او بگونه اي رسد ن و تقوا مىآرامش ايما
عصمت مجهّز درجه باالي كند و به فكر گناه هم نمى حتيگذارد اثر نمى

  شود.مى
    گفتـه اسـت: انسـان سـخن درقرآن شريف از سه نفس يـا سـه مرحلـه 

هاى سركش كه او را كـور و كـر بـه يا غرايز و كشش »نفس امّاره«الف: 
دهند و در ها و هواها فرمان مىستن لذّتها و رسيدن به خواهشسوى خوا

مَـا «شناسند و نه حقـى، و ايـن خاصـيت آنهاسـت. اين راه نه مرزى مى
 َغفُـورٌ رَبِّي إِنَّ رَبِّي رَِحمَ مَا إِلَّا بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةٌ النَّفْسَ إِنََّنفِْسي 	أُبَرِّئُ

كنم ؛ زيرا نفس طغيان گر بـه ئه نمىمن خود را از گناه تبر( .118»رَِحيمٌ
دهد مگر آن كـه پروردگـارم رحـم كنـد ؛ زيـرا شدّت به بدى فرمان مى

   ).پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان است
يا وجدان بيداركه بر خالف نفس امّاره نه تنها به گناه  »نفس لوّامه«ب: 

ى در برابـر دهد و كور و كر نيست، بلكه گويو زشتى و تباهى فرمان نمى
كند و او را تا بيدارى و توبه و جبـران يـا سخت نكوهشش مى، آن است 

بِالنَّفْسِ 	أُقِْسمُ	لَا ِبَيوْمِ اْلِقيَامَةِ	أُقِْسمُ	لَا« گـذارد.تصميم بر آن آرام نمى
و وجدان » نفس لوّامه«سوگند به روز رستاخيز و سوگند به ( 119»اللَّوَّامَةِ

  )بيدار و سرزنشگر انسان.
يا مرحله كمال و آرامش يافتگى انسان كه اين  »نفس مطمئنه«ج: 

ها و پيراستگى او از نشانگر اوج كمال و جمال و آراستگى انسان به ارزش
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اى ها و مرحله آرامش و وقار و شكوه معنوى انسان است. مرحلهضد ارزش
ن د و طوفاانكشاست كه نه غرايز و تمايالت و كششها او را به بيراهه مى

 إِلَى		رِْجعِيا اْلُمطْمَئِنَّةُ		يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ « اندازد.در وجودش به راه مى
هان اى نفس آرامش يافته، خشنود و خدا (  120» مَرِْضيَّةً رَاِضيَةً رَبِّكِ

  )پسند به سوى پروردگارت باز گرد ...
از تواند كه انسان مىاست  تنها در پرتو خودسازى و تزكيه نفس و تهذيب

. اوج گيرد كنندهوجدان بيدار و سرزنشمقام  نفس امارّه به
.(جهادگر »المجاهد من جاهد نفسه« فرمود:عليه السالم مىاميرمؤمنان

راستين، آن مجاهدى است كه با هواهاى سركش نفس امّاره پيكار 
پر (»اَشْجع الناس من غلب هواه« د:ايفرممى و نيز  »كند.)

است كه در پيكار با هواى نفس پيروز  ترين مردم آن كسىشهامت
و  هدادآن را بزرگترين جهاد عنوان  اعظم اسالم(ص)پيامبر .) گردد.
إنَّ رسولَ اللّه ِ صلى اهللا عليه و آله بَعثَ سَرِيّةً ، فَلمّا  « :ه استفرمود

ادُ رََجعوا قالَ: مَرَْحبا بَقومٍ َقَضوُا الجِهادَ األْصغَرَ و َبقِيَ عَليِهمُ الجِه
األْكبَرُ . قيلَ: يا رسولَ اللّه ِ ، و ما الجِهادُ األْكبَرُ ؟ قالَ: جِهادُ النَّفْس 
. و قالَ عليه السالم : أْفَضلُ الجِهادِ َمن جَاهَدَ نَفْسَهُ الّتي بينَ 

.(آفرين بر مردمى كه جهاد كوچكتر را انجام دادند و اينك  121» َجْنَبيهِ
پرسيدند: اى پيامبر خدا جهاد  رگتراند.بسان هميشه در انديشه جهاد بز

حضرت »فرمود: خودسازى و مبارزه با هواى نفس.) بزرگتر كدام است؟
صادق پيروزى بر نفس را رسيدن به بهشت و نجات از دوزخ عنوان داد و 

مَنْ مََلكَ َنفْسَهُ اِذَا رَِغبَ وَ اِذَا رَِهبَ وَ اِذَا اْشتََهى وَ اِذَا « فرمود:
  122»ذَا رَِضيَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عََلى النَّارَِغِضبَ وَ اِ

آن كسى كه به هنگام خواستن چيزى، و به هنگام ترس و وحشت، و 
زمان فوران خواهش نفس، و هنگامه اوج خشم و به هنگام خشنودى از 

اى بر خود حاكم باشد كه به گناه و بيداد و چيزى و كسى، به گونه
گردد و از حق و عدالت انحراف نجويد، خدا وسوسه نفس امارّه تسليم ن

  رسد.سازد و به بهشت پر طراوت مىپيكر او را بر آتش دوزخ حرام مى
  مكايد شيطان : - )3- د

مي فرمايد: اي بندگان خدا، از دشمن خدا پرهيز (ع)امام عليحضرت 
كنيد، مبادا شما را به بيماري خود مبتال سازد و با نداي خود شما را به 
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رآورد و با لشكرهاي پياده و سواره خود بر شمابتازند! به جانم حركت د
سوگند شيطان تير خطرناكي براي شكار شما به چّله كمان گذارده و تا 
حدّ توان كشيده و از نزديكترين مكان شما را هدف قرار داده است... پس 
شيطان بزرگترين مانع براي دينداري و زيانبارترين و آتش افروزترين فرد 

راي دنياي شماست! شيطان از كساني كه دشمن سرسخت شما هستند ب
و براي درهم شكستنشان كمر بسته ايد خطرناكتر است. مردم، آتش 
خشم خود را بر ضد شيطان بكار گيريد و ارتباط خود را با او قطع كنيد 
به خدا سوگند شيطان بر اصل و ريشه شما فخر فروخت و بر حسب و 

  نسب شما طعنه زد.

مي فرمايند: هنگامي كه مردم در راه نافرماني خداوند  (ع)مام صادقا
عزوجل مي روند، پس اگر سواره روند (و در گناه و معصيت تندروي 
كنند) از سواره نظام شيطانند، و اگر پياده روند (و در معصيت به آرامي 
حركت كنند و اندك اندك گناه انجام دهند) از پياده نظام ابليس خواهند 

 دبو

شما با (123»َفقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّْيطَانِ إِنَّ َكيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا«
ترديد مكر و فريب شيطان ياران و دوستان شيطان بجنگيد، كه بى

  )همواره (در برابر تدبير الهى) ضعيف است
  

  ويژگي هفتم) : 

لَا يَْسَتعْمِلُ  ، وَوَ لَا يَشْكُو ِمنْهُمْ  لَا يُكَاِفيِهمْ بِهَا، صَابِراً عََلى مَا يَلَْحقُهُ
در مقابل آنچه به او مي رسد[از مخالفت و  - وَ لَا َيْغتَاظُ لِنَفْسِهِ، الَْحِميَّةَ

متحمل و صابر شود، و در صدد مجازات و مقابلت  آزار و زحمت ديگران]
و نيامده، و از آنان گله و شكايت نكرده، و با خود پسندى و خود بينى 

  درشتخويى و تندى با آنان روبرو نشود.
» صبر«دراين فراز از كالم چند نكته قابل تامل است كه عبارتند از  
كه به اجمال به آنها » خشم«و» تعصب«، »گله گذاري و شكايت«،

  پرداخته شود:
  صبر:  -)7-1

صبر به معناي استقامت و پايداري در كالم الهي مورد توجه قرا 
و طلب يارى (124»وَاْستَعِينُواْ بِالصَّبْرِ« ي فرمايد:رگرفته است لذا م

اند:مراد، روزه، و صبر كنيد از خدا به صبر كردن در مصائب بعضى گفته 
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وَ اصْبرِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا « يا مي فرمايد : در تشنگى و گرسنگى آن است)
دا صبركن اى پيغمبر بر اذيت مردم كه خ( 125»ُيضِيعُ أَجْرَ اْلمُحِْسِنين

فَاْصبرِ َصبرًا « همچنين تاكيد دارد كه كند اجر نيكوكاران را)ضايع نمي 
صبر را نگه داري نفس  )پس صبر كن اى پيغمبر! صبر نيكو ( 126»َجِميال

خودداري از  .انداز بي تابي در هنگام فرا رسيدن سختي و كراهت دانسته 
فته دركتب اخالقي از سه نوع صبر سخن گ.  شكايت نزد مخلوق است

صبر در وسرمنشأ پرهيزگاري مي شود  صبر بر گناهانشده كه 
منشأ رضا به قضاي الهي  صبر در بالهامنشأ انس با پرودگار و طاعات 

مي گردد و اينها از مقامات بزرگ اهل ايمان است. براي صبر، 
زيرا ، فراواني است كه از آن جمله تربيت نفس مي باشد جنتايدستاوردها و 

ذت نمود ، كم كم ، مدتي را بر بالها شكيبايي ورزيد و ترك لشخص وقتي كه 
  ، از سركشي بيرون مي آيد و به مقامات عالي مي رسد.نفس عادت مي كند

  :امام صادق عليه السالم فرمود
صبر نسبت به ايمان ، همچون سر نسبت به بدن است. پس زماني كه  "-

ه صبر (از بين) سر(از بين) رفت جسد نيز برود و همين طور زماني ك
  127"برود، ايمان هم خواهد رفت.

كسي كه به باليي مبتال شود و صبر پيشه كند پاداش هزار شهيد را  "-
  "دارد.

  گله گذاري و شكايت: - )7-2
صبر كند و آمر و ناهي برآنچه در اجراي اين حكم الهي برايش پيش مي آيد، 

و شكايت، تأثير  آن را داشته باشد. پرهيز از گله گذاريتحمل سختي هاي 
سازنده اي روي امر و نهي شونده مي گذارد و او را هرچه بيشتر متقاعد مي 
كند كه امر و نهي كننده او هدف شخصي ندارد و نيت ناصحيح نداشته و به 

پرهيز از غرغر قصد اصالح او را مر و نهي كرده است. اين عبارت را مي توان 
او اطب را زير سؤال مي برد و تلقي كرد. غرغر و شكايت شخصيت مخ كردن

به معروف و نهي ازمنكر سوق مي را به واكنش هاي غير منطقي درمقابل امر
  دهد. 

  تعصب: - )7-3
  تعصب به دو قسم مذموم و ممدوح تقسيم مي شود.

                                                 

  115هود / - 125
  5المعارج / - 126
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كه بار منفي دارد و به معناي لجاجت، تكبر و وابستگي  يتعصب
مدهاي منفي و ، پياغير منطقي و غير معقول به كسي يا چيزي است

از منظر اسالم مذموم ، تلقي كوركورانه و جمود انديشي را در پي دارد
تا آنجا كه   نكوهش شده است،بوده و در آموزه هاي ديني از آن شديدا

آن را يكي از ويژگي هاي جامعه عصر جاهليت خواند و فرمود:  (ص)پيامبر
وز قيامت او را هر كس در دلش به اندازه خردلي عصبيّت باشد خداوند ر

فرمود: كسي كه مردم را  چنينبا اعراب جاهليت محشور مي كند. ه
دعوت به تعصّب كند از ما نيست و كسي به خاطر تعصّب بجنگد از ما 

نيز تعصب غير منطقي را عامل انحراف و بدبختي  (ع)امام علي نيست....
جات از بهترين راه مبارزه با اين خوي زشت و طريق ن . معرفي كرده است

اين مهلكه بزرگ، تالش و كوشش براي باال بردن سطح فرهنگ و فكر و 
ايمان هر قوم و جمعيت است. در حقيقت داروي اين درد را قرآن مجيد 

داند: يعني آنجا كه ايمان نقطه مقابل آن، داشتن سكينه و روح تقوي مي
و تقوي است، حميت جاهليت نيست و آنجا كه حميت جاهليت و آرامش 

)73صفحه  5(تفسير نور الثقلين جلد .ست ايمان و تقوي در كار نيستا
 

معناي حمايت از دين و تالش در نگهباني از دين و تعصب به لكن  
، ممدوح بوده و در آموزه هاي ديني كوشش در خصوص ترويج آن

بدان سفارش شده است. تعصب ديني كه گاهي از آن به غيرت ديني ياد 
گاه به دين و مقدسات و ارزش هاي آن اهانت مي شود، آن است كه هر

شود و دين زدايي و ارزش ستيزي ظهور نمود، مسلمانان نبايد در برابر 
آن بي اعتنا باشند، بلكه بايد با بهره گيري از خِرَد و زمان شناسي و 

همان گونه كه جامعه شناسي، به دفاع از دين و مقدسات آن بپردازند. 
نت به دين بي اعتنا نبوده، حتي براي حفظ دين و بزرگان دين در برابر اها

 ،ارزش هاي آن زحمات طاقت فرسا را متحمل شده و بعضاً به شهادت رسيدند
حفظ دين و ارزش هاي آن  (ع)بي ترديد يكي از علل اصلي قيام امام حسين

   غيرت و تعصب ديني به اوج خود رسيد. (ع)بود در قيام امام حسين
تعصب مذموم  و مردود شمرده است نهي و آن را منچه اسالآ بنابر اين؛

ند ه ابه ان سفارش نمود (ع)اسالم ومعصومينرا كه  چهآنوكوركورانه ميباشد، و
از حضرت على  باشد. كه الزم وضروري مي است تعصب ممدوح وغيرت ديني

از عصبيت سؤال كردند، حضرت فرمود: عصبيتى كه  (عليهماالسالم)بن الحسين 
آن به گناه مى افتد اين است كه كسى بدهاى قوم خود را  صاحبش به سبب
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بر نيكان قوم ديگر برترى دهد ولى دوست داشتن كسى قوم خود را عصبيت 
  128 »نيست، بلكه يارى كردن قوم خويش را بر ستم جز عصبيت است.

 خشم : -)7-4

  خشم به دو دسته تقسيم مي شود:
  خشم مقدس يا خشم مثبت: -الف

كنند، حدود معيني دارند و دف مقدسي را دنبال ميبرخي غضب ها، ه-
آيند. اين گونه غضبها قطعاً جهت روياروي با كار خالفي بوجود مي

در مورد پيامبر رحمت  (عليه السالم)ممدوح هستند. حديثي از حضرت علي
پيامبر خدا «صلي اهللا عليه و آله وارد شده كه مؤيد اين مطلب است: 

آمد اما هرگاه حق، او را اي دنيا به خشم نميصلي اهللا عليه و آله بر
شناخت و هيچ چيز آورد، هيچ كس او را نميبه خشم مي

توانست جلو خشم او را بگيرد تا آنگاه كه انتقام (حق را) نمي
  ».گرفتمي

است كه از اوصاف مؤمنين .»أَشِدَّاء عََلى اْلُكفَّارِ «اين نيرو، مايه -
كنند قوه غضبيه را بايد كشت و خاموش باشد، كساني كه فكر ميمي

اند اشتباه كردهدانند، نمود و اين مقوله را از كماالت و معارج نفس مي
شود حد افراطي زيرا آنها از مقام اعتدال اين قوه غافلند، آنچه مذمت مي

  آن است
  خشم مذموم : -ب

، جهل و ناداني، قضاوت عجوالنه، تكبر و حب نفسخشمي كه از روي 
عجب و خودپسندي، حرص و دنياپرستي ومزاح و مسخرگي، سرزنش و 

د مي آيد. انسان در حالت غضب مجادله،  مباهات و...  در انسان بوجو
گاه جهنم است و اگر خود را كنترل نكرد شراره اين آتش به بيرون تجلي

كند و با همين آتش خواهد سوخت صداي تنفس و ناله انسان سرايت مي
به  شيطانغضب كرده، صداي غيظ آلود جهنم است. در حال عصبانيت 

انسان بسيار نزديك است بنابراين شخص عصباني نبايد تصميم بگيرد و 
  عملي را انجام دهد.

  

  ويژگي هشتم ) : 

نيت خود را در اين  -مُجَرِّداً ِنيَّتَهُ لِلَّهِ مُسْتَِعيناً بِهِ وَ ُمْبتَغِياً لِوَجْهِهِ 
راى خدا قرار داده، و پيوسته از پروردگار متعال دعوت خالص و تنها ب
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يارى و توفيق درخواست نموده، و مطلوب و منظور او خدا و ثواب الهى 
  باشد.

مَنْ أَمَرَ بِاْلَمعْرُوفِ وَ نَهَى عَنِ اْلُمنْكَرِ فَهُوَ  «فرمودند:  (ص)رسول اهللا
(هركس امر به معروف و  129»  خَِليفَةُ اللَّهِ ِفي الْأَرْضِ وَ خَلِيفَةُ رَسُولِه

نهي از منكر كند جانشين خدا بر زمين و جانشين رسول خداست.) اين 
جايگاه بلند؛ براي آمر به معروف و ناهي از منكر هم انگيزه بخش است و 
هم انسان را به فكر واميدارد. حال كه مي خواهد چنين كاري را انجام 

ايگاه كرامت و دهد نيت خودش را هم خالص كند تا به برترين ج
انسانيت دست يابد.در امر به معروف و نهي از منكر نيت شرط نيست و 
امر و نهي بدون قصد قربت واجب است. اما قطعاً چنانچه در اجراي اين 

خود را براي خدا خالص فرمان الهي آمر به معروف و ناهي از منكر نيت 
كه براي اجرا  كند، از جهات محتلف فضيلت دارد، چه از جهت اجر و ثوابي

كننده هست  ؛ چه از جهت تأثير بر مخاطب كه قطعاً آثار اقدام از سر 
سخن كه از دل برآيد «اخالص با اثر اقدام بدون آن قابل قياس نيست، 

؛ چه از جهت جلب ياري پروردگار بدون شك نيت »الجرم بر دل نشيند
ي خواهد خالص اثر تعيين كننده اي به ياري خدا و توفيق در امر و نه

بنا براين  130»الَّذينَ جاهَدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُْم سُبُلَنا «گذاشت كه فرمود: 
چه شايسته است كه انسان در آوردگاه مهمي چون امر به معروف و نهي از 
منكر نيتش را براي خدا خالص كند و از او ياري جويد تا مشمول عنايت 

ري اش خواهد كرد و كسي را حضرت حق شود، كه هر كه او را ياري كند، يا
    كه او ياري كند پيروز است.

  

  ويژگي نهم) : 

اگر آنان مخالفت كرده و شروع به آزار و  - فَإِنْ خَالَفُوهُ وَ جَفَوْهُ َصبَرَ
اذيت نمودند، با كمال صبر و تحمل براى انجام وظيفه خود استقامت 

  بورزد. 
ين پيروزي است نمونه صبر و پايداري در مقابل مخالفت ها هميشه قر-

برجسته آن پيروزي بزرگ پيامبر اسالم است. كه سنگ باران ها، 
خاكستر و زباله بر سر ريختن ها، تهمت هاي سنگين مانند جادوگر 
دروغگو و ...، توهين هاي سنگين مانند ابتر، ديوانه و ... آن حضرت را از 

پيروزي طول  راه باز نداشت و نهايتاً به مقصود رسيد؛ و هر چند اين
                                                 

  179، ص12مستدرك الوسائل، ج - 129
  69عنكبوت / - 130



 مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر     | | | |    71717171

كه به امر به معروف و نهي از  (ره)كشيد. نمونه برجسته ديگر امام خميني
منكر قيام كرد و او را ارتجاع سياه، آخوند هندي و ... خطاب كردند. 

متوقف نشدو جفاهايي كه در حق او كردند از زندان، تبعيد و (ره)امام
از منكر بايد از اين اخراج، او را از مسير بازنداشت. آمر به معروف وناهي 

جفاها صبر پيشه كند. اين الگوها درس بگيرد و در مقابل مخالفت ها و 
صبر دو معنا دارد، يكي اينكه خود از مسير مستقيم دست نكشد و به راه حق 

   استوار بماند و دوم اينكه از امر و نهي خسته نشود و تكليف را استمرار بخشد.
 لصَّبُورُ الظَّفَرَ وَإِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُالَ َيعْدَمُ ا «: (ع)امام علي-
(پيروزي انسان صبر كننده از دست نمي رود حتي اگر زمان تحقق 131»

 آن طوالني شود. )  

  

  ويژگي دهم ) :

اگر موافقت كرده و قبول نمودند، سپاسگزارى  - وَ إِنْ وَافَقُوهُ وَ قَبِلُوا مِنْهُ شَكَرَ 
  و شكر كرده، 

روف و ناهي از منكري كه با موافقت مخاطب مواجه مي شود، براي آمر به مع
 الاقل سه شكر الزم است: 

  اول شكر پروردگار عالم كه توفيق داد اين واجب الهي را اقامه كند. 
  دوم اينكه در عمل و كالم او تأثير گذاشت و آن را نافذ كرد. 

كه با و سوم تشكر از مخاطبي كه حق را پذيرفت و اين بسيار مهم است 
كالم شكر آميز، مخاطب يعني پذيرنده حق را تشويق كنيم تا قدر اين 

  سالمت نفس خود را بداند و در ايمان راسخ تر شود. 
  

  ويژگي يازدهم ) :

در همه حال امور خود را به پروردگار متعال واگذار  -  ُمَفوِّضاً أَمْرَهُ إَِلى اللَّهِ 
  .نمايد

سپردن چيزي به ديگري  به معناي واگذار كردن و لغت در »تفويض«
منسوب به خودش است  خدا آن چه را به ظاهر بنده يعني اين كه.  است

 وضعي حال كسي است كه از گرداند و حال بنده در چنينبه خدا برمي

 توكل ،تفويض .هر چيزي بر كنار باشد و هيچ چيزي به او منتسب نباشد

  .هستند عبوديت اي از مراحلگانهمقامات سه تسليم و
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هاي هاي انسانو از ويژگي بسيار شايسته تفويض به اين معنا از صفات
وَ أُفَوِّضُ أَمْري إِلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  «كه مي گوئيمرود، چنانواال به شمار مي

كنم، به درستي واگذار مي خداوند خود را به من كار ؛132»ِعبادَِبصيرٌ بِالْ 
تيجه يقين به  و از جمله آثارو.». خود آگاه است بندگان كه او از احوال

تسديد و نصرت ، كفايت امور انسان توسط خدا  »افوض امري الي اهللا«
 آرامش در زندگي است آسان شدن تحمل ناگواريها،آرامش روحي ، االهي 

  است
آمده است كـه تفـويض  )عليه السـالم(در مصباح الشريعه منسوب به امام صادق - 

» ف«تركِ تدبير در امور دنيا و واگذاردن كار به خـدا؛ » ت«پنج حرف دارد: 
وفـا بـه عهـدي كـه » و«فناي هر چه كه سالك را به غيرخدا مشغول كنـد؛ 

ضـمير » ض«يقين به خـدا و يـأس از خـود؛» ي«انسان با خدا بسته است؛ 
  .  هادنمصفا و كارهاي ضروري را به خدا وان

  
  ويژگي دوازدهم ):

                              به عيوب و نواقص نفس خود متوجه باشد.  -  نَاظِراً إِلَى عَيْبِهِ  
است؛  امر به معروف و نهي ا  غرور آسيب بزرگ موفقيت در كار خير

زمنكرچه به نتيجه برسد و چه به نتيجه نرسد يك عمل خير است. لكن  چه 
مي بيند، بالفاصله  در محضر خدار و ناهي  كه خود را خوب است كه آم

مرا بعداز امر و نهي خود با خدا از عمق جان به مناجات بنشيند كه خدايا تو 
من را هم از خطا و لغزش مصون دار و در رابطه با نفس  بهتر مي شناسي

كه اي نفس من تو را بهتر مي شناسم  خودش به سخن بنشيندخودش با 
گي كن حاال كه من توفيق پيدا كردم ديگران را امر به خوب و نهي بيا و مردان

از بدي كردم ، ما دوتا هم باهم عهد ببنديم كه دچار نافرماني و گناه نشويم. 
يعني آمر وناهي  در كار خودش نظر  افكند و بر معايب خود هم مروري 

  كند. به نفس خود  هم امر و نهيداشته باشد و 
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  ف شناختي، انگيزشي ورفتاري فصل ششم :هدا
فراگير با فراگيري اسن فصل  نسبت به شرايط، مراتب و اداب امر 

منكرشناخت پيدا كرده و تفاوت اين سه مقوله را از  به معروف و نهي

تشخيص مي دهد و در هنگام اجرا آنرا مراعات مي نمايد و در پايان 

  :دمي بايستي بتواند به سواالت زير پاسخ ده

شرايط عمومي اعضاء مجمع رهروان براي امر به معروف و نهي ازمنكر - 1

 چيست؟

  شرايط موضوع امر به معروف و نهي ازمنكر چيست؟- 2

 مراتب امر به معروف و نهي ازمنكر كدام است؟- 3

  در ذيل امر به معروف و نهي ازمنكر  قلبي چه درجاتي نهفته است؟- 4

  نكر لساني چه درجاتي نهفته است؟در ذيل امر به معروف و نهي ازم - 5

 در ذيل امر به معروف و نهي ازمنكر يدي چه درجاتي نهفته است؟ - 6

 آداب امر به معروف و نهي ازمنكر چيست؟- 7

 تفاوت بين شرايط و آداب امر به معروف و نهي ازمنكر چيست؟ - 8

   
  
  
  

چهارم فصل  

 امر به معروف و نهي ازمنكر، مراتب و آداب شرايط 
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  شرايط ، مراتب و آداب امر به معروف و نهي ازمنكر  :  چهارمفصل  

  
قبل از  ورود به بحث شرائط اختصاصي امر به معروف و نهي از منكر 
ضرورت دارد، به شرايط عمومي اعضاء مجمع رهروان امر به معروف و 

عضو مجمع  نهي ازنكر براي اجراي اين فريضه الهي، اشاره اي شود.
رهروان امر به معروف و نهي از منكر  به فردي اطالق مي گردد كه 

آگاهي از ضرورت امر به معروف و نهي از منكر به عنوان  داوطلبانه و با
فريضه و تكليف الهي و مهمترين عامل تاثيرگذار در سالم سازي جامعه؛ 

برنامه ها و دستورات مجمع را پذيرفته و آمادگي خود را  اهداف،شرايط، 
براي شركت در كالسهاي آموزشي و برنامه هاي توجيهي بازآموزي 

م مي نمايد و پس از طي دوره و برنامه هاي آموزشي، وحفظ انسجام اعال
با برنامه ريزي معين به صورت سازمان يافته به اجراي امر به معروف 
ونهي از منكر مي پردازد. اين داوطلبين بايد از حداقل شرايط به شرح 

  زير برخودار باشند :
عملي به  اعتقاد به دين اسالم، قانون اساسي جمهوري اسالمي و الترام - الف

 واليت فقيه.

اعتقاد فريضه به امر به معروف و نهي از منكر  به عنوان  كارآمد ترين   -ب
 عامل تاثير گذار دراصالح جامعه.

 استطاعت وتوانايي براي همكاري. -ج

برخورداري ازحسن شهرت و حداقل مهارت در ارتباط گيري با  - د
  ديگران.

 ع اعالم مي شود. ثبت نام اوليه از طريقي كه توسط مجم - ه

  تكميل برگ ثبت نام و امضاء آن. - و
  برگ ميثاقنامه اعضاء  با مجمع. امضاء -ز

بديهي است چنانچه افراد فرايند فوق را طي نكرده باشند، مجاز به ورود 
  به اجراء امر به معروف و نهي از منكر  به عنوان عضو مجمع نيستند.

  
  امر و نهي :شرايط عمومي براي ورود به اجراي  -الف

اجراي امر به معروف  ( ايدهم اهللا تعالي)بر اساس نظر فقهي مراجع عظام تقليد 

شرائط ، ونهي از منكر عالوه بر شرايط عمومي فوق، نيازمند رعايت 
خاص مي باشد و هركدام از اعضاء مجمع مي بايستي  مراتب و آداب

زم پيدا نسبت به آنهاشناخت كافي و ال مرجع تقليد خودمطابق نظر 
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مسايل فقهي ولي امر ومرجع عاليقدر جهان كنند . لكن مجمع رهروان، 

را بر اساس  (مدظله العالي)و حضرت امام خامنه اي (ره)تشيع حضرت امام خميني

تحرير الوسيله و اجوبه االستفاءات مبناي آموزش خود قرارداده كه شرح 

  مسايل آنها در ادامه خواهد آمد.

  
  :(ره)و نهي از منكر از منظر فقهي حضرت امام خميني شرائط امر به معروف

چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهى  -2791مسأله 
  از منكر:

كه آنچه شخص  بداندخواهد امر و نهى كند، آن كه كسى كه مى اول:
آورد بايد واجب است به جا آورد، و آنچه به جا مى ،آوردمكلف به جا نمى

  واجب نيست. داندنمىبر كسى كه معروف و منكر را  ترك كند. و
كند، پس اگر بداند اثر مى تأثيرآن كه احتمال بدهد امر و نهى او  :دوم
  كند واجب نيست.نمى

تكرار آن كه بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را  سوم:
كند ىكند، پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نم

  واجب نيست.
نباشد، پس اگر بداند يا گمان  اىمفسدهآن كه در امر و نهى  چهارم:

كند كه اگر امر يا نهى كند ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل 
رسد واجب نيست، بلكه اگر احتمال صحيح بدهد كه از آن توجه به او مى

بترسد كه  ترس ضررهاى مذكور را پيدا كند واجب نيست بلكه اگر
شود واجب نيست، بلكه با احتمال وقوع ضررى متوجه متعلقان او مى

ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، 
  شود بلكه در بسيارى از موارد حرام است.واجب نمى

  : (مدظله العالي)نظر فقهي حضرت امام خامنه اي
مر به معروف و نهى از اينكه وظيفه مردم در ا : بنا بر1054س 

امر به معروف و نهى از  منكر در نظام جمهورى اسالمى، اكتفا به
 منكر زبانى است و مراتب ديگر آن بر عهده مسئولين است، آيا

 اين نظريه، حكم از طرف دولت است يا فتوا؟

 .ج: فتواى فقهى است
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خواهد شخصى را امر به معروف و نهى از مى : كسى كه1057س 
باشد؟ در چه زمانى امر  ايد، آيا بايد قدرت بر آن را داشتهمنكر نم

 شود؟به معروف و نهى از منكر بر او واجب مى

معروف و منكر باشد،  ج: آمر به معروف و نهى كننده از منكر بايد عالم به
 و همچنين بداند كه فاعل منكر عمداً و بدون عذر شرعى مرتكب آن

شود كه احتمال تأثير امر به هى واجب مىشود، و زمانى اقدام به امر ونمى
از منكر در مورد آن شخص داده شود، و ضررى براى خود  معروف و نهى

بايد تناسب بين ضرر احتمالى و اهميت  او نداشته باشد، و در اين مورد
كند، از آن نهى مى نمايد يا منكرى كهمعروفى را كه به آن امر مى

او  امر به معروف و نهى از منكر بر مالحظه نمايد. در غير اين صورت،
 .واجب نيست

افراد در امر به معروف و نهى از منكر اين  : آيا وظيفه1064س 
زبانى اكتفا كنند؟ و  است كه فقط به امر به معروف و نهى از منكر

هاى رسالهره داگر اكتفا به تذكر زبانى واجب باشد، اين امر با آنچ
مده است، منافات دارد، و اگر خصوص تحرير الوسيله آعمليه به

به معروف و نهى از منكر هم براى افراد در موارد امر  مراتب ديگرِ 
توان همه مراتب مذكور در نياز مى جايز باشد، آيا در صورتلزوم 

 تحرير الوسيله را انجام داد؟

توان اسالمى مى ج: با توجه به اينكه در زمان حاكميت و اقتدار حكومت
نهى  ر به معروف و نهى از منكر را كه بعد از مرحله امر ومراتب ديگر ام

زبانى هستند، به نيروهاى امنيتى داخلى (پليس) و قوه قضائيه واگذار 
اى در مواردى كه براى جلوگيرى از ارتكاب معصيت چاره خصوصكرد، به

اموال كسى كه فعل حرام انجام  جز اعمال قدرت از طريق تصرّف در
زمانى با  و حبس او و مانند آن نيست، در چنيندهد يا تعزير مى

به  حاكميت و اقتدار چنين حكومت اسالمى، واجب است مكلفين در امر
زبانى اكتفا كنند، و در صورت نياز به و نهى از منكر به امر و نهى  معروف

موضوع را به مسئولين ذيربط در نيروى انتظامى و قوه قضائيه  توسل به زور،
سرّه) در اين رابطه با فتاواى امام راحل(قدّس ين منافاتىارجاع دهند و ا

و اقتدار با حكومت اسالمى نيست،  ندارد. ولى در زمان و مكانى كه حاكميت
مراتب امر به  بر مكلفين واجب است كه در صورت وجود شرايط، جميع

  .دهند معروف و نهى از منكر را با رعايت ترتيب آنها تا تحقق غرض انجام
  
 



 مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر     | | | |    77777777

  مراتب و مراحل  امر به معروف و نهي ازمنكر:- 2- 6
براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است، و جايز  - 2804مسأله 

نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر 
  عمل شود.

آن كه با شخص معصيت كار طورى عمل  مرتبه اول -2805مسأله 
به معصيت، اين نحو عمل با او شده است، شود كه بفهمد براى ارتكاب او 

ترك با او مالقات كند، يا  با چهره عبوس، يا از او رو برگرداندمثل اين كه 
به نحوى كه معلوم شود اين امور براى  كند از او اعراضبا او كند و  مراوده

  آن است كه او ترك معصيت كند.

با احتمال تأثير  اگر در اين مرتبه درجاتى باشد الزم است - 2806مسأله 
با ترك دهد كه درجه خفيفتر، به همان اكتفا كند، مثلًا اگر احتمال مى

شود، به همان اكتفا كند و به درجه باالتر، مقصود حاصل مى تكلم با او،
عمل نكند، خصوصاً اگر طرف شخصى است كه اين نحو عمل موجب 

  شود.هتك او مى

با معصيت كار موجب  شرتاعراض نمودن و ترك معااگر  -2807مسأله 
شود، شود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مىتخفيف معصيت مى

شود، و اين امر در واجب است اگر چه بداند موجب ترك بكّلى نمى
  صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى كند.

ا كنند و كمك به جشنهكسانى كه ترويج مقاصد ظلمه را مى -2812مسأله 
كنند از قبيل بعض تجار و كسبه، الزم است بر و معاصى و ظلم آنها مى

مسلمانان كه آنها را نهى كنند، و اگر تأثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها 
  معاشرت و معامله نكنند.

از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به  مرتبه دوم -2813مسأله 
أثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب زبان است، پس با احتمال ت

را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن  است اهل معصيت
  واجب.

، معصيت كار موعظه و نصيحتاگر احتمال بدهد كه با  -2814مسأله 
  كند معصيت را، الزم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.ترك مى
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نصيحت تأثير ندارد، واجب است با داند كه اگر مى - 2815مسأله 
تشديد در كند مگر با احتمال تأثير امر و نهى الزامى كند، و اگر تأثير نمى

، الزم است لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر تهديد بر مخالفتو  گفتار
  احتراز شود.

جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت  - 2816مسأله 
نت، مگر آن كه معصيت، از چيزهايى باشد كه مثل فحش و دروغ و اها

به آن به هيچ وجه، مثل مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد 
  قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيرى كند به هر نحو ممكن است.

  
كند مگر به جمع ما بين اگر عاصى ترك معصيت نمى -2817مسأله 

جب است جمع به اين كه هم از او اعراض مرتبه اولى و ثانيه از انكار، وا
و با چهره عبوس با او مالقات كند، و هم او را كند، و ترك معاشرت نمايد 

  امر به معروف كند لفظاً و نهى كند لفظاً.
: انزجار قلبى و ناراحتى درونى خود را با قيافه خود  مرتبه اولخالصه 

  :كند اظهار
  از او رو برگرداند، - 1
  عبوس با او مالقات كند، يا با چهره - 2
  يا ترك مراوده با او كند - 3
   كند از او اعراض - 4
 با ترك تكلم با او، - 5

  اعراض نمودن و ترك معاشرت - 6
  خالصه مرتبه دوم : مراتب امر و نهي زباتي:

  موعظه و نصيحت،- 1
  تشديد در گفتار- 2
  تهديد بر مخالفت- 3

  :دست است انكار عملى و به كارگيرىخالصه مرتبه سوم : 
  حائل شدن   - 1
    در خود او يا در ابزار كارتصرف - 2
  اجازه  داخل خانه و يا ملك او بدون -3 
  تصرف دراموالش از قبيل فرش و رختخواب - 4
    زدن ضرر- 5
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   كردنحبس - 6

 انداختنو بزحمت  دادنتنگنا قرار در-7 

   دردوارد كردن   زدن و- 8
 زخمى كردن - 9

   كشتن -10
  مر به معروف و نهي ازمنكرآداب ا- 3- 6

آداب امر به معروف و نهي از منكر كه بيشتر پايه در اخالق اسالمي دارد، 
نه جزء شرايط و نه جزء مراتب آن است بلكه زمينه اي مفيد براي ورود 
اثربخش و تاثيرگذار اين فريضه الهي محسوب مي گردد؛  آداب داراي 

ا به بعد اجتماعي ان و ابعاد مختلفي است لكن بهتناسب موضوع صرف
ادب با مردم پرداخته مي شود. ادب با مردم خود نيز داراي ابعاد مختلفي 

  به شرح زير است: 
   . مهربانى ماليمت و - 1
 احسان -2

   . خوشرويى - 3
 لغزشها انگاشتن ناديده -4

 پوشى چشم - 5

 بردبارى و حلم -6

 رسيدگى و تفقد-  7

 اجتماعى آداب- 2

تاثيرگذار بر اجراي مفيدو ماندگار امر به معروف ونهي از مهمترين آداب 
   از منكر موارد زير مي باشد:

 آداب برخوردها-1

   مصافحه و سالم -الف

   گشاده روى - ب

   زيباگويى- ج

   آراسته ظاهر -د

    دينى برادران با مدارا -ط
 : گفتن سخن آداب- 2

 .باشد زوائد از خالى و جامع و كوتاه بايدسخن - 1

 باشد. موقع به وبجا - 2

 باشد. مفيدسخن - 3

  باشد. سخن نرم - 4
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 باشد. گويى سنجيدهتوام با  - 5

 . حذف شود تمرين با را زايد كالمهاىتكيه - 6

  . نباشد تحريك آميزآنجا كه نامحرم است - 7
    .حرف زده نشود ديگران سخن بين در- 8
  . نكند بلند را صدا - 9

   .داشته باشد گفتار حسن-10

 شنونده بسا چه باشد، هم شنونده فكر به گفتن سخن نگامه -11
  . باشد نداشته را شما سخنان شنيدن حوصله

  . منكر از نهى معروف و به امر آداب - 3
 تاءثير احتمال به مشروط كه اى فريضه تنها ، فرايض اسالمى ميان از

 شدن واقع ثر مؤ احتمال است؛يعنى منكر از نهى معروف و به است امر

 مراتب و و شرايط همه .آيد مى شمار وجوبش به شرايط از كىي آن

 نيست جز چيزى اند گرفته نظر در فريضه اين اجراى براى كه آدابى

 منكر از ناهى معروف و به آمر بايد . آن شدن مؤثرتر كوشش براى

 را مناسب آن داروى و بشناسد را خود بيمار درد مشفقانه و طبيب وار

  .سازد موفق را او كه بندد كار به را آدابى اهر اين در و كند تجويز
 مؤ نتيجه غرض و حصول در رعايت آنها كه است امورى آداب از مقصود

 از: آداب عبارتند اين از برخى . است ثر

 امور به ناظر منكر از نهى معروف و به امر زيرا تجسس؛ از پرهيز- 1

 . ددار حوزه كاربرد اين در تنها است و مسلمانان اجتماعى

شخص  رفتار و گفتار نوع .است جذب عامل رفتار و گفتار ادب در- 2
 .تسخيركند مخاطب خودرا دل كه باشد چنان امر يا ناهي بايد

 و را نمي توان با توهين كسى ؛ اهانت و تحقير و توهين پرهيز از- 3
داشت،  زشت باز كار از را او يا نيك جذب كرد كار به اهانت و تحقير

  .معكوس دارد اثر و شود لجاجت مى عامل گاهى برخورد گونه اين بلكه
 .كرد جذب را او طرف، به شخصيت دادن با بايد

 اعتماد ما به كه كرد برخورد اى گونه به مجرمان با بايد؛  اعتماد سازي - 4

 غرض و بى كه آينه بدانند،همانند خيرخواهى روى از را ما حرفهاى و كنند پيدا

 .دارند ايمان صداقت آن به همه و دهد مى نشان را انسان عيوب صادقانه

 حفظ با همراه و خصوصى بايد موارد از بسيارى معروف در به امر- 5

 شخص نقد عمل كه اى گونه به گيرد انجام موقعيت افراد شخصيت و

   صشخ خود نه شود،
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 نشود، شكسته حريم ها و نشوند گستاخ خالف كاران اينكه براى- 6

 كسى فساد و گناه اگر از بايد بعضا .زد تغافل به را خود بايد گاهى

 خبر كه كنيم وانمود چنان و نكشيم او رخ به را آن ، شديم باخبر

  .نرود ميان بداز كارهاى قبح تا نداريم
 گفته خودشبه كسى اگر .است زبانى دعوت از مؤثرتر عملى دعوت- 7

 مؤمنيناميرال .بگذارد تاءثير ديگران بر تواند نمى نباشد هايش مقيد

 على
 الناهين و له بالمعروف التاركين اآلمرين اهللا لعن« فرمود:  (ع)

 صادق امام نيز 133»به العاملين المنكر عن
ُكوُنوا دُعَاةً  «فرمود ع)

لِلنَّاسِ ِبَغيْرِ أَلِْسَنتِكُمْ ِليَرَوْا ِمْنُكمُ الْوَرَعَ وَ الِاْجتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الَْخيْرَ 
  .134» دَاعِيَةٌ فَإِنَّ ذَِلكَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  129خطبه نهج البالغه،  - 133
  246، ص15الشيعة، ج؛ وسائل76، ص1الشيعة، ج؛ وسائل78، ص2الكافي، ج - 134
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  اهداف شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل پنجم:
فراگير با فراگيري  مفاد و محتواي اين فصل با روشهاي امر به 

معروف ونهي ا زمنكر فردي و مديريتي،كالمي و غير كالمي آشنا مي 

به كار بندد شود و اشتياق پيدا مي كند آنها را  تمرين كند و در اجرا 

  و در پايان مي بايستي بتواند به سواالت زير پاسخ دهد:

  روش امر به معروف ونهي ا زمنكر فردي چگونه است؟- 1

  روش امر به معروف ونهي ا زمنكر مديريتي چگونه است؟- 2

تفاوت بين روش امر به معروف ونهي ا زمنكر فردي و مديريتي - 3

 درچيست؟  

  زمنكر كالمي چيست؟ روش امر به معروف ونهي ا - 4

  روش امر به معروف ونهي ا زمنكر غيركالمي چيست؟ - 5

  ابعاد روش غيركالمي درامر به معروف و نهي از منكر كدامند؟ - 6

تفاوت بين روش  كالمي وغيركالمي در اجراي امر به معروف ونهي - 7

  ازمنكر چيست؟

  
  
  

پنجمفصل   

 روش ها و مراحل انجام امر و نهي
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  :  روش ها و مراحل انجام امر و نهي پنجمفصل  
  
  :روش ها - 5

روش ها ناظر به صورت هاي مختلف و متصور در اجراي امر به معروف 
  ونهي ا زمنكر است ازجمله :

  امر به معروف و نهي ا زمنكر فردي و مديريتي.- 1- 5
  امر به معروف و نهي از منكر فردي: - الف

امر به معروف و نهي ازمنكر آحاد افراد جامعه به يكديگر را كه بخشي از اصل 
  ساسي تشكيل مي دهد شامل مي شود.هشتم قانون ا

  امر به معروف و نهي از منكر مديريتي: - ب
امر به معروف و نهي ازمنكر آحاد افراد جامعه به مديران و مسئوالن دستگاه 
هاي دولتي و غير دولتي را كه بخشي از اصل هشتم قانون اساسي تشكيل مي 

  دهد شامل مي شود.
  
  روشهاي كالمي و غير كالمي - 2- 5
  روش كالمي: - 1

دراين روش آمر و ناهي بااستفاده از زبان و استخدام كلمات زيباو رسا به جمله 
بندي پرداخته و رسا ترين كالم رابه مخاطب خود منتقل مين مايد اين روش 

  ممكن درقالب صورتهاي مختلفي به اجرا درايد ازجمله:
 –به جمع فرد  - (اعم از حالتهاي مختلف فرد به فرد كالمي حضوري - الف

در اين روش آمر و ناهي پس از رويت فعل و پديده صادر  جمع به فرد) :
شده از سوي فرد خاطي ، با لحاظ شرايط عمومي و اختصاصي  امر به 
معروف و نهي ازمنكر،  با رعايت آداب الزم، فرد  يا گروه خاطي را مورد 

. دراين روش خطاب قرارداده و امر خدا با زيبا ترين  كالم به او مي گويد
كه ممكن است فرد به فرد، فرد به جمع يا جمع به فرد باشد، چنانچه از 
آداب اسالمي كه متعاقبال تشريح خواهدشد بهره گيري شود، به يقين 

  به نمونه هاي زير توجه كنيد:   تاثير خود را به جاي خواهد گذاشت.
  نمونه اول:

جوانى به خدمت پيامبر در تفسير المنار در ذيل آيه چنين مى خوانيم : 
آمد و عرض كرد: اى پيامبر خدا آيا به من اجازه مى دهى زنا كنم؟! با 
گفتن اين سخن فرياد مردم بلند شد و از گوشه و كنار به او اعتراض 

جوان  كردند، ولى پيامبر با خونسردى و ماليمت فرمود: نزديك بيا،
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ت از او پرسيد آيا نزديك آمد، و در برابر پيامبر نشست ، حضرت با محب
فرمود:  گفت : نه فدايت شوم ، دوست دارى با مادر تو چنين كنند؟

همينطور مردم راضى نيستند با مادرانشان چنين شود، آيا دوست دارى 
فرمود: همينطور مردم  گفت نه فدايت شوم ، با دختر تو چنين كنند؟

مى پسندى  درباره دخترانشان راضى نيستند، بگو ببينم آيا براى خواهرت
پيامبر  .جوان مجددا انكار كرد و از سؤ ال خود به كلى پشيمان شد ؟!

سپس دست بر سينه او گذاشت و در حق او دعا كرد و فرمود: خدايا قلب 
او را پاك گردان و گناه او را ببخش و دامان او را از آلودگى به بى عفتى 

ان زنا بود!... اين بود نگاه دار. از آن به بعد منفورترين كار در نزد اين جو
  (تفسير نمونه) نتيجه ماليمت و محبت در نهى از منكر.

  نمونه دوم:
گفت كه با شهيد آيت اهللا سيد محمدرضا سعيدي رحمه اهللا شخصي مي

اي اي شد كه جلوي خانهگذشتيم. وي متوجه دختر بچهاي ميازكوچه
عيدي رحمه مشغول بازي بود و دامن كوتاهي بر تن داشت. آيت اهللا س

آرام نزد او رفت و پس از سالم، با لحني مهربانانه و كودكانه با وي  	اهللا
دختر » دختر خانم! در خانه شلوار داري؟«لب به سخن گشود و گفت: 

و » برو شلوارت را بپوش! آفرين دختر خوب!«گفت: » بله آقا!«گفت: 
ديم كه دختر بچّه به طرف خانه دويد. هنوز به پيچِ كوچه نرسيده بو

دخترك بازگشت و به سرعت خود را به مرحوم سعيدي رساند و گفت: 
عبرتها در آينه داستانها، احمد دهقان، انتشارات (» آقا! آقا! ببين شلوارم را پوشيدم.«

  ).30ش، ص 1378نهاوندي، چاپ اوّل، 
  نمونه سوم:  

نقل بيني خوبي دارد، داستاني را ها باريكشهيد مطهري كه در اين نكته
گويند در زمان رياستِ مرحوم آقا نجفي مي«كند كه چنين است:مي

اي كه نام طلبه روي خود گذاشته بودند ولي طلبه اصفهاني، يك روز عدّه
زدند و يك دايره شكسته و يك واقعي نبودند در حالي كه نفس مي

دمبك شكسته در دست داشتند به منزل مرحوم آقا نجفي آمدند. ايشان 
آييد؟ اينها در دست شما چيست؟ چه خبر است؟ از كجا مي پرسيدند:

گفتند: در مدرسه بوديم كه به ما اطالع دادند در چندين خانه آن طرف 
زدند. از پشت مدرسه، مجلس عروسي است و در آنجا دايره و دمبك مي

ها از اين پشت بام به آن پشت بام رفتيم بامِ مدرسه از روي بامهاي خانه
نه رسيديم. داخل آن خانه رفتيم و مردم را زديم و دايره و تا به آن خا

دمبك آنها را شكستيم. يكي از آنها گفت: من خودم رفتم جلو و سيلي 



 مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر     | | | |    85858585

محكمي به گوش عروس زدم. مرحوم آقا نجفي گفت: واقعاً نهي از منكر 
هم همين است كه شما كرديد!! چندين منكر به نام نهي از منكر مرتكب 

ايد، ثالثاً: مجلس عروسي بوده، ثانياً: شما حق تجسّس نداشتهشديد، اوّالً: 
بامهاي مردم برويد؟ رابعاً: كي به شما ايد از پشتشما چه حق داشته

  » اجازه داده كه برويد زد وخورد كنيد [و به صورت نامحرم سيلي بزنيد]؟
 

  كالمي غير حضوري (مكتوب) : - ب 
در اين روش آمر و ناهي پس از رويت ناهنجاري يا فعل و پديده صادر 

به شده از سوي فرد خاطي ، با لحاظ شرايط عمومي و اختصاصي  امر 
معروف و نهي  ازمنكر، امر يا نهي مورد نظر را بصورت مكتوب درآورده و 
با رعايت آداب الزم، آنرا به فرد مخاطب ارايه مي دهد. مراد از اين 
مكتوبه  شرح موضوع، فلسفه چيني، تبليغ و ارشاد نيست، بلكه همان امر 
و نهي كالمي است كه به دليل محذوريت ، جايگزين مراتب قلبي و 
لساني حضوري مي گردد. بنا به تجربيات و پژوهش هاي انجام شده، اين 

  روش  بسيار مفيد موثر معرفي شده است.
  روشهاي غير كالمي: - 2

 انجام مي پذيرد؛ در يك ارتباط، پيام ها به دو طريق كالمي و غير كالمي
زبان  بيش ترين ارتباط ما با ديگران، از طريق در ارتباط غير كالمي، 

ارتباط يعني استفاده از اعضاء و جوارح  استفاده مي شود . بدن 
اشاره هاي چهره  (از قبيل: جسمي شامل: غيركالمي را در چهار گروه 

موسيقي، بازيگري،  (از قبيل: ي هنر .)اي، لحن صدا، بو و حركات بدن
پرچم ها، شليك توپ به پاس احترام، ( مانند : عالئم) نقاشي و مجسمه سازي

آداب و رسوم مذهبي، شأن و منزلت و  ( مثل: نمادها ) ووت زدنآژير و س
مصاديق پيام هاي  . از مهمتريندنتقسيم بندي مي كن ).جايگاه اجتماعي

   غيركالمي موارد زير ذكر شده است:
  فاصله:  -1

فاصله اي كه يك نفر با ديگري رعايت مي كند، غالباً يك پيام غيركالمي 
ز فرهنگ ها اين فاصله، نشان دهنده نوعي را منتقل مي كند در بعضي ا

تلقي  		عالقه است در حالي كه گاهي مي تواند ناشي از منزلت اجتماعي
  گردد.

  طرز قرار گرفتن:  - 2
بسياري از افراد به روش هاي مختلفي مانند چهره به چهره، پهلو به پهلو 
، يا حتي پشت به پشت ديگران قرار مي گيرند براي مثال افراد معاشرتي
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به طور معمول پهلو به پهلو و افراد رقابت جو، چهره به چهره ديگران قرار 
  مي گيرند.

  حالت اندامي:  - 3
صاف بنشينند يا لم بدهند يا  هنگام نشستنبعضي افراد ممكن است 

هنگام تعامل با ديگران، بايستند. اين ها عواملي است كه باعث انتقال 
  پيام مي شود.

  : )نزبان بد(تماس جسمي  -4
دست دادن، دست به شانه كسي زدن، هل دادن يا دست كسي را محكم 
گرفتن، همه مي توانند انتقال دهنده ي پيام ناشي از صميميمت و 

يكي از مهم  مثال: احساس محبت يا برعكس، نفرت و بي تفاوتي باشند.
ترين حركات و اشارات، مربوط به دست هاست كه هنگام حرف زدن، 

از حركات و اشارات مانند گره كردن مي شود. بعضي  كمتر به آن توجه
مشت، داراي معاني جهاني است در حالي كه ساير اشارات و حركات در 

  فرهنگ هاي مختلف، داراي معاني مختلفي مي باشند.
  نگاه كردن:  - 5

يكي از ويژگي هاي مهم در ارتباطات اجتماعي، تماس چشمي است. نگاه 
ه هيجاناتي مانند محبت يا نفرت، عالقه يا كردن مي تواند انتقال دهند

  بي تفاوت باشد.
  بيان چهره اي:  -6

لبخند، اخم، ابروي باال رفته، خميازه كشيدن و پوزخند زدن، همه انتقال 
دهنده اطالعات هستند. بيان چهره اي به طور معمول به هنگام ارتباط و 

ي مختلف، مي با توجه به واكنش شنونده، تغيير مي كند و در فرهنگ ها
محققان معتقدند كه بيان چهره اي، بهتر تواند معاني مشتركي داشته باشد.

  :از هرعاملي مي تواند وضعيت هيجاني ما را توصيف كند به عنوان مثال
  مي تواند شادي، غمگيني و يا حيرت ما را بيان كند  حالت چشمان

  دهد. مي تواند صميميت، عالقه و محبت را نشان  يك لبخند و تبسم
مي تواند ناشي از پايين بودن چهره، ابروها و پيشاني چروك شده 

  خشم باشد.
نشان دهنده صفا، صداقت و احساس اعتماد او  ،نگاه مستقيم گوينده

  به شنونده است. 
  ، حاكي از فروتني نگاه كردن به پايين

  ، ناشي از خستگي گوينده است. چرخاندن چشمان به باال
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انتقال دهنده هيجاناتي مانند محبت يا نفرت، مي تواند نگاه كردن 
  عالقه يا بي تفاوت باشد.

  زبان آوايي:  -7
يافته هاي محققان نشان مي دهد كه لحن، طنين و كيفيت صدا و 
سرعت كلمات ادا شده مي تواند هيجان ها را بدون توجه به محتواي پيام 

عنوان مكمل پيام انتقال دهد. لحن صدا عالوه بر انتقال پيام مي تواند به 
عمل نمايد به عنوان يك ارتباط گر بايد نسبت به تأثير لحن، طنين و 

  از سوي شنونده توجه كنيد. 	كيفيت صداي تان بر تفسير پيام
   :سكوت  -8

سكوت مي تواند تأثير مثبت و منفي بر فرآيند ارتباطات داشته و بر 
باعث بروز تنش و تحكيم يا قطع روابط، اثر گذار باشد. سكوت مي تواند 

اضطراب شده يا برعكس به حفظ آرامش گوينده كمك كند. سكوت مي 
  تواند نشانه عالقه يا بي عالقگي، موافقت يا محافظت باشد.

 مثال اول : 

در كوي و برزن همه با يك چهره  ،شوداگر كسي گرفتار خالفي مي
او كنار  ،ندآوري او را نگاه كنند همين! همين كه عبوسانه او را ببيننفرت

اگر ما هم سرمان را  . كشد اين حدّاقلّي است كه بر همه ما واجب استمي
خم كرديم و رد شديم خب ما هم معصيت كرديم او هم معصيت كرده است 

ما  يا مثال اين اولين مرتبه امر به معروف است كه بر همه ما واجب است.
برخورد متنفّرانه  در مجالس با او ،دانيم كه فالن شخص اهل رشوه استمي

ها واجب يعني واجب است در سالم و عليك ،داشته باشيم اين بر ما واجب
اگر كسي اهل رشوه بود  .غضبان او را نگاه كنيم، متنفّرانه ،چنين عبوسانهاين

در هر  ،ايدر هر جامعه ،بيند در هر كوي و برزنياهل تخلّف بود وقتي مي
  كند. او خودش را اصالح مي ،بينندمي حسينيه و مسجدي او را با چشم نفرت

  مثال دوم  :
دانست. امام پيرمردي مشغول وضو بود، اما طرز صحيح وضو گرفتن را نمي

السالم، كه در آن هنگام طفل بودند، وضو السالم و امام حسين عليهحسن عليه
جاي ترديد نبود، تعليم مسائل و ارشاد جاهل، واجب  گرفتن پيرمرد را ديدند. 

است. بايد وضوي صحيح را به پيرمرد ياد داد. اما اگر مستقيما به او گفته شود 
، گذشته از اينكه موجب رنجش خاطر او »وضوي تو، صحيح نيست«كه: 
ي تلخي از وضو خواهد داشت. به عالوه، از كجا شود، براي هميشه خاطرهمي

ي لجبازي دنده كه او اين تذكر را براي خود، تحقير تلقي نكند و يكباره روي
نيفتد و هيچ وقت زير بار نرود. اين دو طفل، انديشيدند، تا به طور غيرمستقيم 
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او را متذكر كنند. در ابتدا، آن دو با يكديگر به مباحثه پرداختند و پيرمرد نيز 
شنيد. يكي از آن دو، به ديگري گفت: وضوي من، از را مي دو سخنان آن

هم به آن يكي گفت: وضوي من، از وضوي تو ديگري  تر است. وضوي تو كامل
تر است. پس از آن، آن دو با هم توافق كردند كه در حضور پيرمرد، هر كامل

آن دو، طبق قرار عمل كردند و  دو نفر وضو بگيرند و پيرمرد حكميت كند. 
هر دو نفر، وضوي صحيح و كاملي را جلوي چشم پيرمرد گرفتند. پيرمرد، تازه 

ضوي صحيح چگونه است و به فراست، مقصود اصلي دو طفل متوجه شد كه و
شائبه و هوش و فطانت آنها قرار را دريافت و سخت تحت تأثير محبت بي

سپس، پيرمرد به آن دو بزرگوار گفت: وضوي شما، صحيح و كامل  گرفت. 
دانم. شما، به حكم محبتي است. من پيرمرد نادان، هنوز وضو ساختن را نمي

[ بحاراألنوار، .ساختيد. من از شما متشكرم خود داريد، مرا متنبه كه بر امت جد

   .]103، داستان 296 - 295؛ طبق نقل داستان راستان، صص 89ص  10ج 
  جمع بندي اينكه 

اگر نظري بيفكنيم به حركت و جنب و جوش معلم به هنگام آموزش دادن به  
تماس چشمي با فرد  دانش آموز خود؛ مانند راه رفتن، حركات بدني، برقراري

فرد دانش آموزان، باال و پايين بردن صدا، و موارد ديگري از اين قبيل كه 
نشان دهنده اشتياق وعالقه او به كار خود وپيشرفت دانش آموزاست و يكي از 
عوامل  نامحسوس باالبرنده سطح اثر بخشي آموزش محسوب مي گردد،  

كر نيز اموري ازقبيل فروبستن همچنان در اجراي امر به معروف و نهي از من
چشم، درهم پيچيدن چهره و عبوس كردن ، روي برگرداندن صورت، پشت 
كردن به صحنه گناه به گونه اي كه بيانگر انزجار ناهي ازكارزشت يا صحنه 
گناه و معصيت باشد مي تواند يكي از روش هاي موثر و موفق امر به معروف 

  ها به تناسب استفاده نمود. ونهي ا زمنكر به حساب آورد و از آن

اين سرفصل از مهمترين سرفصلهاي نظام آموزشي مجمع محسوب مي 
  گردد كه نيازمند شرح و بسط بيشتري مي باشد.
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  : ششماهداف شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل 
فراگير با فراگيري مفاد و محتواي اين فصل، با آسيب شناسي و 

به معروف ونهي ا زمنكر آشنا مي شود و خودرا  آسيبهاي امر

نسبت به مبتال شده به آنها حفظ مي كند و في الجمله مي تواند  

با آنان برخود علمي و عملي نمايد و در پايان مي بايستي به 

  سواالت زير در اين زمينه پاسخگو باشد:

مهمترين عوامل  آسيب زا در اجراي امر به معروف ونهي ا زمنكر - 1

 يست؟چ

راه هاي جلوگيري از آسيب هاي امر به معروفو نهي از منكر - 2

  كدامند؟

  
  
  
  
  
  
  

ششم فصل  

 آسيب هاي امر به معروف و نهي ازمنكر
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  : آسيب هاي امر به معروف و نهي ازمنكر ششمفصل 

   
مراد از آسيب شناسي در امر به معروف و نهي ازمنكر عبات سات از : 
هرگونه آفت و خطر و گزند و ناراحتي كه ممكن است به اين دو ، واجب 

ر مرحله ي شناخت و اجرا ، از ناحيه ي اجرا كننده و اجرا شونده الهي ، د
، وارد آيد و اين عمل ظريف را با اشكال و گزند و آسيب مواجه كند، مي 

  كه مصاديق مهم آن به شرح زير مي باشد: باشد
  جهل و ناداني :-1

سايه ي علم و  در اساس و پايه ي مبين اسالم ، معرفت و آگاهي است .
،  گردد ندگي دنيوي و اخروي بشر از ارزش واقعي برخوردار ميدانايي ز

لذا اولين وظيفه اي كه در اعتقادات اسالمي متوجه انسان مي گردد ، 
يكي از علل تباهي ، جهل و ناداني معرفي شده است  وشناخت و آگاهي 

مي تواند زمينه ساز بسياري از مفاسد  ي است كه.اين بزرگ ترين آفت
اجراي صحيح و همگاني امر به معروف ي شود و راه را بر فردي و اجتماع

  و نهي از منكر را سد نمايد
  سستي و بي حوصلگي : - 2

از جمله آفات بازدارنده امر بـه معـروف و نهـي از منكـر ، سسـتي و بـي 
حوصلگي است ، كه گاهي ناشي از بي اعتنايي در جامعه مي باشـد ايـن 

اجتماعي باز مـي دارد ؛  –يف اخالقي حالت نه تنها انسان را از انجام وظا
بلكه روحيه ي تنبلي در كار و بي حالي در تالش هاي روزمره ي زندگي 

.درحديثي از امام صادق (عليه الّسالم) در مورد  	را در فرد ايجاد مي كند
لَ وَ :  (عليه الّسالم)قال الصادق «  مذمّت اين صفت آمده كه : ايّاكَ وَ اْلكَسـَ

از كسـالت «  .»نَُّهما َيْمَنعاَنكَ ٍمن َحظِّكَ ِمنَ لدُّنيا وَ الْاخِرَهِ اْلضَّجرَ فَإ
و بي حوصلگي دوري كن ، زيرا اين دو، تو را از بهره ات در دنيا و آخرت 

  »باز مي دارد. 
  مبارزه با معلول :- 3

در تعاليم اسالم سخن از خشكانيدن ريشه ي فساد است ، اگر ريشه ي 
ا هم بخواهيم با معلول يعني يك نفر ، مريض فساد موجود باشد و م

مبتال ، مبارزه كنيم ، نتيجه اي نخواهيم گرفت ، در مبارزه با مواد مخدر 
بايد با توليد گران آن مبارزه كرد .در پيشگيري از مفاسد جنسي بايد از 
نگاه آلوده و خلوت با نامحرم جلوگيري كرد .اسالم مي گويد : امرا و 

ح شوند ، جامعه ، اصالح خواهد شد.البته اين به آن سالطين اگر اصال



 مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر     | | | |    91919191

معنا نيست ، پس اگر نتوانيم ، با علت مبارزه كنيم ، امر به معروف را 
ترك كنيم ، بلكه سفارش شده به سراغ ريشه هاي باالتر فساد برويم و به 
جاي مبارزه با يك نفر گناهكار به سراغ آن جمع و آن باند برويم و اين 

  .  با علت است نه معلولها مبارزه 
  طوالني شدن : -4

در امر به معروف  هر كسي ظرفيتي دارد و حوصله ي هر كس اندازه اي .
بايد حوصله ها را در نظر گرفت ، اگر اهل منكري از نصيحتي به دليل 
طوالني شدن آن سرخورده شد ، ديگر نمي توان او را متمايل به حقايق 

  نمود.
  عامل نبودن گوينده : - 5

دستور اسالم اين است كه با كردارتان ، مردم را به خوبي ها دعوت كنيد 
، اگر با زبان امر به معروف كنيد ولي خود به معروف عمل نكنيم ، چنين 

  .امر به معروفي در كسي اثر نخواهد گذاشت
چـرا مـي »«  ِلمَ َتقولونَ ما ال َتفعَلـونَ: «  دقرآن با سرزنش مي فرماي

در ايـن زمينـه امـام »خود به آن عمل نمي نماييـد.  گوييد چيزي را كه
الم)صادق  دعـوت «  »كونوا دُعاةَ الناسِ بِاَْعمـاِلُكممي فرمايند :  (عليه السـّ

  .»كننده ي مردم باشيد با اعمالتان 
  مأيوس كردن گناهكار : -6

اگر آمر به معروف با ديدن اهل منكري او را مأيوس كند ، چنين كسي 
نخواهد ديد ، چون شايد كسي گناهي انجام بدهد  در كارش كاربردي

ولي قبح آن گناه را نمي دانسته يا تمايل قلبي به آن نداشته باشد يا در 
گير و دار دوستان اهل معصيت گرفتار شده ، كه اگر چنين باشد ما به 

آمر به معروف يكي از  جاي هدايت او ، به گناهكاري او كمك كرده ايم .
كه به شخص نااميد ، اميد بدهد .اميرالمؤمنان علي  وظايف اش اين است

(عليه قال علي « 	(عليه السّالم) در مورد برخورد با اهل گناه فرموده است :

َينْبَغي لِاَْهلّ الْعِصْمَهِ وَ اْلمَصْنوعِ اِليِْهمْ فِي السَّالمَهِ عَنْ  : الّسالم)
افرادصالح و پاكدامن كه  سزاوار است براي«  ... » يَرْحَموا اَهلَ الذُنوبِ و

  »نسبت به اهل گناه رحم كنند.
  قضاوت عجوالنه : -7

امر به معروف اگر از روي قضاوت عجوالنه و احساسي باشد ، مكان و 
زمان در نظر گرفته نشود ، گاهي اثر معكوس مي گذارد كه در نهايت هم 

 اگر به فردي كه مرتكب جرمي شده ولي ، پشيماني به بار مي آورد .
توجيه نيست ، انسان تذكري بدهد ، اين تذكر، يا بي اثر و يا كم اثر 
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الصَّبْرُ َظفَرٌ ، اْلعَجَلُ « خواهد بود.امام علي (عليه الّسالم) مي فرمايد:
  .)...صبر ، موجب پيروزي ، و عجله ، خطرآفرين است ( » َخطَرٌ

  ترس از جوّ سازي : -8
ه مي كنند و زمينه را از كسي از آن جا كه اهل منكر كار خويش را توجي

كه مي خواهد امر به معروف كند مي گيرد و امر به معروف از ترس جوّ 
زدگي ، مسخره و مالمت ، دست از اين فريضه ي الهي كشيده و از ترس 
جوّ سازي آن را ترك كنند كه البته درمان آن در كلمات گهربار حضرت 

وَ ال  « ... ه مي فرمايند : علي (عليه السّالم) آمده است . در آن جا ك
مبادا در اين راه از جوّ سازي و مالمت « ... »تأخُذُكَ ِفي اهللاِ لومَةُ الِئمٍ 

  »گران تأثير پذير باشي؟
  تجسس هاي بي جا : - 9

سرك كشيدن به زندگي خصوصي افراد و كشف گناه از نظر اسالم مذموم 
نهان به هر چرا كه ما موظف نيستيم براي كشف منكرات پ«  است .

يا با  جايي سر بزنيم و نمي توانيم به جاسوسي يا كنجكاوي بپردازيم .
امام صادق « .منكري ، به خانه اي حمله كنيماحتمال ضعيف يافتن وجود 

فرمودند : هر كس لغزش و گناه مؤمنين را پيگيري كند ، خداوند  (عليه السّالم)
  » در همين دنيا هم او را افتضاح خواهد نمود.

  منفي بافي : -10
در امر به معروف نبايد فقط عيب ها و نقاط منفي را گفت ، خوب است 
ابتدا انسان از خوبي ها و فات پسنديده بگويد. چرا كه در هر كسي نقاط 
 منفي و مثبت هست و ما مأموريم كه نقاط مثبت را هم گوشزد كنيم .

ز منافع آن قرآن مجيد، حتي وقتي مي خواهد مذمّت شراب را بگويد ا	
مي گويد و سپس ضررهايش را گوشزد مي كند .قال رسول اهللا (صلّي اهللا 

  عليه و آله و سّلم) : 
هر كس كه امر به ( » َمنْ اَمَرَ بِاْلَمعروفِ فَليَكُنْ اَمْرُهُ ذلكَ بَِمعروفٍ «

  .)معروف مي كند بايد شيوه اش نيز معروف و پسنديده باشد
  كارهاي غير ريشه اي : -11
ا، در نهي از منكرگاهي به سراغ ريشه ي فساد نمي رويم و با فرعيات، م

پيشوايان كفر را « »فَقاِتُلوا اَئَِمةَ كُفْرِ«  مي فرمايد سر ستيز داريم . قرآن 
در مسئله ي مبارزه با منكر، بايد به سراغ ريشه ها و عوامل  »بكشيد. 

  سد ، مخالف است. در حالي كه اسالم با اصل و ريشه ي مفا فساد رفت . 
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  طمع كاري : -12
گاهي شخص به طمع مال ، گرفتن جايزه و هديه ، جذب مشتري ، 
خوشايندي ديگران و امثال آن ... در برابر منكرات سكوت مي كنند.طمع 

» تملّق و چاپلوسي « را به زبان » امر به معروف و نهي از منكر« ، زبان 
، گرفتار شود و براي رسيدن  تبديل مي كند . وقتي انسان به دام طمع

نسبت به كار » امر« به سود بيشتر ، چشم خيره داشته باشد ، قدرت 
نسبت به قبايح را از دست مي دهد و » نهي« پسنديده ، و جرأت 

هميشه در انديشه ي آن است كه با چه الفاظي سخن بگويد كه بهتر 
ين كسي مي مورد توجه قدرتمندان و حكومت مداران قرار گيرد .بنابرا

اين مقام واالي  		تواند امر و نهي كند كه دل از بند طمع رها كرده باشد و
  است.» ابوذر« انسان هايي چون 

  روحيه ي سازشكاري : -13
افرادي هستند كه از خود ، موضع و شخصيت مستقلي ندارند ، در 
شرايط مختلف رنگ عوض مي كنند و اهل ساخت و پاخت اند . البته 

 		است ، تا در هر شرايطي بتواند موافق» نفاق«ين روحيه اي الزمه ي چن
آن سخن بگويند .از چنين افرادي انتظار سخن جدي نبايد داشت ، چون 

را پيشه ي خود ساخته اند. كساني كه به اين آفت » مدارات« پيوسته 
را از دست مي دهند و هميشه » امر و نهي « رواني گرفتار شوند ، قدرت 

آمر به « مي شود و روشن است كه ديگر » هضم« لف در شرايط مخت
  .نخواهند بود» روف و ناهي از منكرمع
  حفظ آبروي خود : -14

كنند از چشم » امر به معروف و نهي از منكر« برخي به توهم اين كه اگر 
ديگران مي افتند و چه بسا مثل گذشته مورد احترام آن ها قرار نگيرنـد، 

يضه ي بزرگ ، خودداري مي كنند ، اين گروه بدين جهت از انجام اين فر
درروابط اجتماعي و خانوادگي خود ، همه چيز را ناديـده مـي گيرنـد تـا 

از اين  پيدا شود ، و كسي از آن ها رنجيده خاطر شود .» كدورتي« مبادا 
» مالمـت ديگـران « واهمـه دارنـد، و» سرزنش مردم « رو كساني كه از 

، نمي توانند در انجام امر به معروف و نهي  برايشان غير قابل تحمل است
  از منكر موفق باشند.

  اصالح خود : -15
 		داراي تأثير متقابل و ارتباط دو» جامعه « و » فرد « از نظر تفكر اسالمي 

جانبه اند ، كه اصالح هر يك در اصالح ديگري تأثير دارد . بنابراين هر كس 
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كمك كند و حتي آنان كه در  با اصالح خويش مي تواند به اصالح جامعه
  صدد رفع تباهي از ديگران اند ، در جهت رشد خود نيز تالش كرده اند.

  وابستگي : - 16
روابط گسترده و مناسبات عديده ي بشر در دنياي نوين موجب شده است كـه 
انسان ها به داليل گوناگون و يا با اهداف مشترك ، تحت عنـاوين گونـاگون از 

 		سرنوشـت 		ه ، حزب ، هيأت ، اتحاديه و يا هر نام ديگري ،قبيل سازمان ، گرو
ديگـران  سياسي، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و حتي عقيـدتي خـود را بـه

پيوند بزنند . در چنين حالتي ، موفقيت و شكست در فعاليت اعضاء به همگـي 
بر مي گردد ، يعني اين كه تعلق و وابستگي گروهي مبناي بسياري از رفتارهـا 
در جامعه مي شود .به عبارت ديگر ، آن چـه موجـب يـك عمـل مـي شـود ، 
تصميم جدي بر مبنـاي منـافع گروهـي اسـت .در ايـن حالـت ، رسـيدن بـه 
موفقيت فوري تر و قوي تر از نوع و شكل عمل خواهـد بـود. بـه بيـان ديگـر، 
ارزش هاي ديني در رتبه ي مؤخر از ارزش هاي تعريف شده ي گروه قرار مي 

از سوي ديگر ، در موارد بسياري ، منافع گروه ايجاب مي كند كـه اعضـاء .گيرد
برگناهان و رفتار هاي غير اخالقي و غير ديني يك ديگر سرپوش گذارد، چرا ؛ 
كه تضعيف يك فرد از گروه و يا افشاي منكرات او ، موجب تضعيف سـازمان و 

  گروه شده و منافع جمع را با خطر مواجه مي سازد .
  رعايت درجات امر به معروف و نهي از منكر : عدم -17

چنان چه مي دانيم بعضي از معروف ها نسبت به بعضي ديگر حالت عّلي 
داشته و علت آن ها به حساب مي آيند .يعني اگر معروف ها را به ترتيب 
اولويت ، طبقه بندي كنيم ، قطعاً بعضي در طبقات اصلي و علت و مـادر 

بعضي در طبقات پايين تر و معلول.بدون شك بـا بقيه ، قرار مي گيرند و 
را بـراي  	آمدن معلول ، علت نخواهد آمد ، ولي اگر اهتمام خـود و مـادر

ايجاد علت ها ، معروف كنـيم ، اوالً: بـه لحـاظ اهميـت آن هـا، عـده ي 
بيشتري را با خود همراه كرده ايم و تأييدات عام تر و قوي تري خـواهيم 

صد آمد ، نود ، هم پيش ماست .بدون صرف انرژي داشت.ثانياً : چون كه 
و وقت زيادي به خيلي از معروفات معلول هم رسيده ايم .همچنين است 
در مبارزه با منكرات .با توجه به وقت و توان و امكانات معدود حتماً بايـد 
به سراغ منكرات ريشه اي و عّلي رفت تا با مبارزه ي با آن ها ، منكـرات 

ه خود از بين رفته و نابود شوند .عدم توجه به ايـن مهـم معلولي ، خود ب
بي نتيجه بودن و ...  	باعث استهالك و فرسايش نيروها ، كندي فعاليت و

  . خواهد شد
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  تم :شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل هف اهداف
فراگير با فراگيري مفاد و محتواي اين فصل، با برخي از شبهات 

منكرآشنا مي شود و خود زا  امر به معروف ونهيوارد شده بر 

نسبت به مبتال شدن به آنها حفظ مي كند و في الجمله مي  را 

و تجربي داشته باشد. در پايان  پاسخ علميه تواند  براي آنها ب

مي بايستي به سواالتي در اين زمينه كه مطرح مي شود پاسخگو 

  باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فتمه فصل  

 شبهات و بهانه هاي واهي وپاسخ آنها
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  هاي واهي وپاسخ آنها تم :  شبهات و بهانه ففصل  ه

  

برخي از شبهات مطرح شده در زمينه امر به معروف و نهي از  - 1- 8
  منكر و پاسخ اجمالي آنها به شرح زير مي باشد:

  آيا امر به معروف موجب سلب آزادى است ؟ - 1
به طور مسلم زندگانى دسته جمعى براى افراد بشر فوائد و بركات فراوانى 

يا انسان را وادار به زندگانى اجتماعى كرده است دارد و حتى اين نوع مزا
هائى نيز براى او ببار مى آورد، و چون در  محدوديت ،، ولى در مقابل آن

ها جزئى  برابر فوائد بيشمار زندگى دسته جمعى ضرر اين نوع محدوديت
 و ناچيز است لذا بشر از روز اول تن به زندگى اجتماعى داده و محدوديت

است ، و از آنجا كه در زندگى اجتماعى سرنوشت افراد بهم ها را پذيرفته 
مربوط است ، و به اصطالح افراد اجتماع در سرنوشت يكديگر اثر دارند 

و خاصيت زندگى دسته جمعى حق نظارت در اعمال ديگران حق طبيعى 
است. بنابراين انجام اين فريضه نه تنها با آزاديهاى فردى مخالف نيست ، 

  است كه افراد در مقابل يكديگر دارند. بلكه وظيفه اى
  آيا امر به معروف توليد هرج و مرج نمى كند؟ - 2

ال ديگرى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه : هر گاه بنا شود سؤ
كه همه مردم در وضع اجتماع دخالت كرده و بر اعمال يكديگر نظارت 

ى گردد، و با كنند، توليد هرج و مرج و برخوردهاى مختلف در جامعه م
  .مساءله تقسيم وظائف و مسئوليتها در اجتماع مخالف است

در پاسخ اين سؤ ال بايد گفت كه امر به معروف و نهى از منكر داراى دو 
( و اكنون مطابق نظر مرحله است ، مرحله نخست كه جنبه عمومى دارد

، شعاع آن محدود است ، و ولي ففيه ، مرحله قلب و لساني تعيين شده)
يعني امر و  ز تذكر و اندرز دادن و اعتراض و انتقاد نمودن و مانند آنا

تجاوز نمى كند، مسلما يك اجتماع زنده بايد تمام نفراتش در  نهي لساني
و همگان براي احياي اين  برابر مفاسد داراى چنين مسئوليتى باشند

ولى مرحله دوم كه مخصوص جمعيت واجب فراموش شده قيام كنند.
ت و از شؤون حكومت اسالمى محسوب مى شود، قدرت بسيار معينى اس

وسيعى دارد، به اين معنى كه اگر نياز به شدت عمل و حتى قصاص و 
( كه هم اكنون در دستگاه حكومت اجراى حدود باشد اين جمعيت

 قوه قضائيه و نيروي انتظامي و نظامي تعريف شده اند)اسالمي درقالب 
م شرع و متصديان حكومت اسالمى انجام اختيار دارند كه زير نظر حاك
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بنابراين با توجه به مراحل مختلف امر به معروف و نهى از وظيفه كنند.
، نه تنها هرج و مرجى در اجتماع  از آنها منكر، و حدود و مقررات هر يك

توليد نمى شود، بلكه اجتماع از صورت يك جامعه مرده و فاقد تحرك 
  تبديل مى گردد.بيرون آمده به يك جامعه زنده 

  .گرايي رواج نمي دهد خشونتروحيه  امر به معروف ازآيا -  3
نشان مى دهد كه آنها به  )(عليهمالسالمو سيره ائمه هدى  (ص)روش پيامبر 

هنگام اجراى اين دو وظيفه آنها را با نهايت لطف و محبت مى آميختند، 
تسليم مى  و به همين دليل سرسخت ترين افراد به زودى در برابر آنها

در انجام اين فريضه الهى و دعوت به سوى حق و مبارزه با لذا  شدند
دلسوزى و حسن نيت و پاكى هدف را فراموش كرد، و جز در نبايد فساد، 

موارد ضرورت از راههاى مسالمت آميز وارد شد، نبايد انجام اين وظيفه را 
  مساوى با خشونت گرفت .

ز امر به معروف و نهي از منكر بهانه هاي واهي براي فرار ا - 8-2
  كردن :

 بايد كار فرهنگي كرد! بايد فرهنگسازي كرد!-1

سوره مباركه آل عمران، يدعون الي الخير كارفرهنگي است. اما بالفاصله  �
  مي فرمايد: ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر!  

كارفرهنگي خوب است و الزم است. منبر و نشريه و فيلم و سايت و  �
ساير مصاديق كارفرهنگي. اما اينها انجام نشده؟! آنچه انجام نشده، ش و هماي

   بخش دوم است.
 كارفرهنگي و امر به معروف ونهي از منكردوبال هستند براي پرواز.  �

خيلي ها دارند كار فرهنگي ميكنند؛ شايد چندهزار نفر. ولي چندنفر  �
 عي هم هست! دارند امر به معروف ميكنند؟ امر به معروفي كه واجب شر

كارفرهنگي وسيله پيشگيري از وقوع گناه است. اما گناه كه ايجاد شد،  �
 ديده شد، بالفاصله بايد امر به معروف ونهي از منكر كرد. 

كارفرهنگي واكسن است. امربه معروف دارو است. به بيمار كه واكسن  �
نميدهند! دارو ميدهند. تازه با وجود اين همه كار فرهنگي در نظام 

المي، برخي مردم، خودرا در معرض كارفرهنگي قرار نميدهند. پاي اس
منبر نميروند. شبكه قرآن را نمي بينند. كتاب و مقاله و شعر مذهبي 
نميخوانند.(واكسن نميزنند) دائم دنبال ماهواره هاي نجس هستند. خب 
حاال اين بيمار مي شود. عالجش چيست؟ كارفرهنگي؟ هرچقدرهم كار 

اين خودش را در معرض كارفرهنگي قرار نميدهد. راه فرهنگي كني، 
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عالج، دستور خداست. امر به معروف و نهي از منكر. هركس هرجا اين را 
 درحال گناه ديد، بهش بگويد كه اين كار غلط است و گناه است.

حكومت كجاست؟بايد حكومت با دستورالعمل و زور، جلوي فساد - 2
 رو بگيره.

نميشه. بايد گناهكارها بفهمند كه فقط حكومت  همه چيز با زور و دستور �
نيست كه امر به حجاب و نماز و اسالم ميكنه. مردم هم اين رو از من 

 ميخواهند. خود مردم بايد بيايند به صحنه . 

نميشه ما بشينيم ساكت؛ و از ولي خدا توقع داشته باشيم كه همه كارها   �
  رو با دستور درست كنه. 

امر كند، اثر رواني بيشتري دارد يا وقتي چندتا از وقتي معلم به شاگرد  �
 شاگردان به يك شاگرد امر كنند؟ البته اينها در كنار هم الزم است. 

ما االن مشكل قانون نداريم، دستورالعملها هستند لكن اين مردم هستند  �
 كه امر و نهي نمي كنند.

 اينا ميدونن كارشون گناهه؛ جاهل نيستن! - 3

بهترين استفاده اش همين جاست. كساني كه ميدونن  امر به معروف هم �
كارشون گناهه و بازهم انجام ميدن. اينارو بايد با امر به معروف و نهي از 
منكر، كمكشون كرد و جلوشون رو گرفت.* اصالً تذكّر يعني يادآوري. 

 يعني خودش ميدونه.ما فقط يادش مي اندازيم. تذكر ميديم.

كارت و مجوّز نداريم!كه! چرا بهشون ما چي كاره ايم؟! ما كه -4
 تذكر بديم؟

ما مسلمانيم. مگه براي نماز خوندن كسي به شما بايد كارت و مجوّز  �
 بده؟! اطاعت خدا و انجام واجب خدا، كارت و مجوّز ميخواد؟!

 ما كوچيكتريم. سن ما كمه. حرف ما رو گوش نميدن.- 5

دستور ميدن كه ؛ آن حضرت به فرزندشون (پسرك) (ع)در سوره لقمان �
   امربه معروف و نهي از منكر كن. امر به معروف، سن و سال و جنس و ... ندارد.

ما توقع نداريم حرفمون رو گوش بدن. ما وظيفه داريم بگيم. احتمال  �
تاثير هم همه جا هست. اگرتاثير رو متوجه نشديد بدونيد كه تاثير فقط 

 در همون لحظه نيست.

 گه دارم كه به امر به معروف نميرسم!اينقدر گرفتاري هاي دي-6

همه گرفتاري ها از بي اخالقي و بي ايماني مردم جامعه است. يعني  �
بيماري ضعف ايمان. درمانش در قرآن بيان شده: امر به معروف و نهي از 
 منكر. وقتي بشه يك فرهنگ عمومي، همه گرفتاري ها آسون حل ميشه.
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 ت كنيم! گناه خيلي زياد شده.ما كه زورمون نميرسه جامعه رو درس-7

هدف ما از امربه معروف و نهي از منكر درست كردن جامعه نيست كه!ما  �
وظيفه شرعي و واجبمون رو انجام ميديم. * چون زورمون نميرسه ولش 
كنيم؟ چون رفته كما، دستگاههاش بيمارستاني رو قطع كنيم بميره؟ 

بايد امر به چون گوشش كر شده، بزنيم چشمش رو هم كور كنيم؟ 
 معروف كرد كه الاقل وضع از اين بدتر نشه.

مرحوم آيت اهللا حق شناس(ره): ((شماامر به معروف و نهي از منكر  �
بكنيد؛ خدا خودش جامعه را درست خواهد كرد.)) يعني خدا فقط 

 ميخواد ببينه كه ما داريم تالشمون رو ميكنيم. خودش كمك ميكنه.

ما هدايت كند، از تمام دنيا و هر آنچه در اگر خداوند يك نفر را به دست  �
 آن است براي ما بهتر است.

دوست داره اين كارو بكنه؛ دلش ميخواد اينطوري باشه؛ -8
 شوهرش (يا باباش) هم راضيه؛ميگه من شوهرشم به شما چه؟

  خدا دوست نداره.   �
خيلي چيزا هست كه آدم دوست داره ولي براش بده. عسي أن تحِبوا  �

  شر لكم.  شيئاً و هو
من ميزنم توي گوش شما؛ بابام هم راضيه!! به باباش يا شوهرش چه  �

ربطي داره؟ حكم خدا رو زير پا گذاشته. مگه باباش ميبردش بهشت و 
 جهنم؟ اون بابا رو هم بايد امر به معروف كرد تازه!

 خيلي ها از اينا بدترن! گناهاي بزرگتر از اين هم هست.- 9

نبايد درمان كنه؟ چون سرطان هم هست؟! * كسي كه سرما ميخوره،  �
  گ.رهمين گناه هاي كوچيك هم اگه مهار نشه، تبديل ميشه به گناه هاي بز

گناهكارهاي بزرگ را هم ما امر به معروف و نهي از منكر ميكنيم. هم به   �
 اونا تذكر ميديم هم به اينا.

 اشيم. بذار خوش باشن بابا. بذار جواني كنند. ما بايد مهربون ب-10

به اين لذتهاي كوچولو ميگن خوشي؟ اينها اگه بدونن چه لذتهاي وااليي  �
در عالَم هست! منم ميخوام اينا رو به خوشي برسونم؛ لذتهاي واقعي و 
بزرگ. * جووني كنند؟ كي گفته جواني كردن يعني گناه كردن؟!مهرباني 

 اينه كه دست آدما رو بگيريم تا زمين نخورن.

 وز خيلي ايراد داريم. خودمون گناهكاريم.ما خودمون هن-11

هم زمان كه خودمون رو بايد درست كنيم، بايد در راستاي اصالح جامعه  �
  هم كار كنيم. اين دو، الزم و ملزوم يكديگر هستند. 
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فرمودند: امر كنيد به معروف حتي اگر خودتان در همان معروف  (ص)پيامبر �
ودتان مبتالي به آن هستيد. امام مي لنگيد؛ و نهي كنيد از منكر حتي اگر خ

 راحل(ره) فرمودند: در امربه معروف نه عدل شرط است نه عمل. 

البته اگر خودمان هم عامل باشيم، اثر تذكرمان بيشتر ميشود. اين يك بحث  �
اخالقي است. اما فقه اسالم ميگويد واجب است بگويي حتي اگر خودت 

 رد به عامليّت.عامل نيستي. يعني نبايد مشروط و متوقّف ك

 بايد از خانواده شروع كرد.  -12

اولويت خاواده به اين معناست كه به آنها بيشتر دقت و نظارت كنيم. نه  �
گناهي ديديم، تذكر ندهيم! همه جا بايد تذكر داد اينكه اگر بيرون از خانه 

 و نظارت كرد؛ در خانواده با دقت و مالطفت بيشتر.

 ه.  امام زمان مياد؛ درست ميش-13

مهمان كه دعوت ميكنيد، شستن ظرفها و جارو كردن خانه را ميگذاريد  �
مهمان بيايد انجام دهد؟! بايد امام زمان (عج) ببينند كه ما ولي خدا را 
تنها نميگذاريم و سهم خودمان را در اصالح جامعه انجام ميدهيم. اگر 

.يكي از مردم همچنان بي تفاوت بمانند، ظهور هم به تاخير خواهد افتاد
راههاي تعجيل ظهور همين است كه مردم سهم خودشان را براي اصالح 

 جامعه انجام بدن.

ربايستي رود رومون نميشه. ميكنيم.حيا  خجالت مي كشيم؛-14
 داريم.

حيا خوبه اما اين حيا نيست. كسي كه داره خودش و جامعه رو آلوده  �
ه! اون داره غرق د!رودربايستي ندارميكنه، نبايد در مقابلش خجالت كشي

 ميشه؛ داره عده اي را هم باخودش غرق ميكنه! بايد نجاتش داد.

 پليس و دادگاه از ما حمايت نميكنه  -15

خب نكنه! البته قوانيني براي حمايت وجود داره. اما جزء شرايط وجوب  �
امر به معروف كه حمايت پليس نيست. پليس هم مثل بقيه انسان هاست 

طرف مقابل دفاع كنه. از امام حسين(ع) كي دفاع  و ممكنه اشتباهاً از
 ميكرد؟ با اين بهانه ها واجب ، ساقط نميشه. 

 انّ ا... يدافع عن الذين آمنوا  �

 بابام راضي نيست تذكر بدم؛ شوهرم اجازه امر به معروف نميده.- 16

واجب يعني چي؟! رضايت پدر و همسر را بايد جلب كرد امّا اگر بگويد  �
فالن واجب را انجام نده، شما بايد چه كني؟؟امر به معروف  نماز نخوان يا

 و نهي از منكر واجب شرعي است. واجب خداست.

 شأن ما مياد پايين. كالسمون مياد پايين.  -17
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  شأن ما نزد خدا نياد پايين.  �
اومد پايين؟ اّتفاقاً امر به معروف، بخاطر استقالل  (ع)كالس امام حسين �

 مخاطب ايجاد ميكنه، عزّت شما رو مي بره باال.فكري كه ازشما در چشم 

خيلي از علما انجام ميدن. هرجا گناهي رو مي بينن تذكر ميدن. خيلي  �
هاشون هم شايد نميگن. اصالً براي همينه كه مقام معظم رهبري درباره 

 امر به معروف مي فرمايند ((واجب فراموش شده)). 

عده اي از علما  	ه يه روزحداقل در مرحله عمل انجام نميدن. حاال اگ �
  نماز نخوانند، شما نماز نميخواني؟ 

 ديگران شروع كنند؟ شما هم جزء همين ديگران هستي. �

پيامبر(ص) فرمودند وقتي امّت من امر به معروف و نهي از منكر را به  �
دوش يكديگر بياندازند، بايد منتظر عذاب خدا باشند! شما واجبت رو 

 ويق كن به انجام. انجام بده؛ بقيه رو هم تش

 من نميتونم عصبانيتم رو كنترل كنم؛ طرف جواب بده، مي زنمش!-18

يكي از بركات امربه معروف، خودسازيه. سعي كن كظم غيظ كني و به  �
خودت مسلّط بشي. * من چون وضو بلد نيستم، نماز نميخونم!!! اين 

اجب حرفه؟؟! نه خداوكيلي اين حرفه آخه؟! * تحصيل مقدّمات واجب، و
 است. 

 اگه بخوايم امر به معروف كنيم، بايد ازصبح تا شب به همه تذكر بديم كه!- 19

زلزله يا بيماري مسري كه شايع ميشه و بحران ميشه، هرقدم مي بيني  �
 يه مجروح افتاده. چون زيادن ولشون كنيم بميرن؟؟ 

اميرالمومنين(ع) فرمودند: هركس گناهكار رو ببينه و تذكر نده، انگار   �
 مجروحي رو كنار جاده رها كرده تا از خونريزي بميره!! 

فرمودند: امربه  (ع)نگران وقتت هستي؟ خدا جبران ميكنه. اميرالمومنين �
معروف و نهي از منكر، مرگ كسي را نزديك نميكند و روزي كسي را هم 

 كم نميكند.

نگران وقتت هستي؟ مقام معظم رهبري فرمودند كه الزم نيست   �
يم براي گناهكار، يك كلمه تذكر يديم و ميريم. *بعدشم سخنراني بكن

خدا به وقتت بركت ميده. سه روز بايد دنبال يه كار اداري بري؛ خدا برات 
 يه ساعته رديف ميكنه. امتحان كن.

 اينا ديگه گرفتار شدن بابا! كارشون از نصيحت و تذكر گذشته.- 20

ـله عاقبه االمور. ماهي رو ما واجبمونرو انجام ميديم. نتيجه با خداست. و ل �
 هروقت از آب بگيريم ؛ تازه است.جلوي ضرر را هر وقت بگيري، منفعته.
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 اگر امربه معروف كنم، اخراجم ميكنند؛ حقوقم رو كم ميكنند.-21

(نهج البالغه): امر به معروف دو خلق خدا هستند كه نه  (ع)اميرالمومنين �
ديك مي كنند. در احاديث مرگ كسي را نزرزق كسي را كم ميكنند و نه 

 داريم: مبادا رزق مقسوم، شما را از انجام واجب باز دارد.

 من تقيّه ميكنم.-22

خوبي آقا؟؟ خانواده خوبن؟؟ ميدوني تقيّه چيه ؟ مال كجاست؟ چه  �
 خبرا؟ بيشتر مطالعه بفرماييد لطفا.  

 ممكنه با گفتن ما، از دين زده بشه و دفع بشه.-23

 از دين زده بشه و دفع بشه. ممكنه با گفتن ما، �

وقتي پزشك دندان شما رو ميكشه و درد ميگيره، از دندانپزشكي زده  �
 ميشيد؟ دفع ميشيد؟ درمانه آقا!الزمه.

 اين آدم گناهكار، خيلي از كارهاش از من بهتره.- 24

ما از كارهاي خوبش نهي نميكنيم. قطعاً در خيلي موارد ممكنه كه اوناز  �
در اين يك مورد (مثالً بدحجابي يا دروغ يا...) داره گناه  امّاما بهتر باشه؛ 

 .ميكنه و بايد بهش تذكر داد

 مگه گناه فقط بدحجابيه؟ اين همه گناهان بزرگتر هست!-25

كي گفت گناه فقط بدحجابيه؟! البته بدحجابي گناه بزرگيه و مقدمه  �
جنين  بسياري از گناهان كبيره است مثل نگاه حرام و زنا و لواط و سقط

 و خيانت و قتل و ...

 ما قدرت نداريم.-26

 قدرت، شرط نيست. هرچقدر قدرت داريم، همون ميزان بايد جلوي گناه رو بگيريم.   �

 صالح ممكلت خويش خسروان دانند. -27

اوال صالح رو خدا ميدونه كه خالقه. ثانيا گناهكار داره به آزادي من هم  �
جامعه رو آلوده ميكنه. همه گناه تجاوز ميكنه، بدحجابي هم مثل سيگار، 

 ها روي جامعه هم اثر ميذارن. 

 خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو!-28

يعني اگه همه سيگار بكشن، ماهم بايد بكشيم؟ همه خودشون رو از  �
  	پشت بام پرت كنند پايين؛ ما هم بايد پرت كنيم آره؟

و. قرآن نهضت كربال ميگويد: خواهي نشوي همرنگ، رسواي جماعت ش �
 كريم ميفرمايد: اكثرهم اليتفكرون؛ اكثرهم ال يعقلون .

 من امر به معروف را بلد نيستيم :-29

چون نماز رو بلد نيستم، نميخونم!! ميشه؟واجبه آقا! بايد زود بري  �
 يادبگيري و شروع كني به انجام دادن. رهبر انقالب:بايد برويد ياد بگيريد.
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 د تجسس كنيم.  ما نبايد فضولي كنيم ؛ نباي-30

خيرخواهي فضولي نيست. ما تجسّس نميكنيم. ولي وقتي گناه ديده شد،  �
 امربه معروف و نهي از منكر، واجب ميشه.  

 امر به معروف توي قانون نيامده. يه كار خالف قانونه.-31

اصل هشتم قانون اساسي تاكيد كرده كه همه مردم بايد امربه معروف و نهي  �
  از منكر كنند. 

 هفتم سند چشم انداز هم به اين موضوع اظهار كرده. بند �

 بريد جلوي اختالس و دزدي رو بگيريد!  صداوسيما رو درست كنيد �

بله اونها رو هم بايد امربه معروف و نهي از منكر كرد. شما هم بايد اين  �
 كارو بكنيد. هم بايد به مردم تذكر داد هم به مسئولين.  هردوباهم.

 آن و دعا و هيأت و زيارت و(اعمال خير) ... هستيمما دائم مشغول قر- 32

اينها همه مستحب است. امر به معروف و نهي از منكر واجب است. تا  �
 واجب روي زمين است، سراغ مستحب نرويد!

 ما گفتيم و اثرش را نديديم  -33

اثر، هميشه لحظه اي نيست. خيلي وقت ها هست كه اثر در آينده رخ  �
كمترين اثر امربه معروف ونهي ازمنكر اين است كه  ميده و ما نمي بينيم.

 گناه در ذهن گناهكار همچنان زشت مي ماند.

 امروز گفتيم؛ فردا چي؟ -34

   بشه؛ پس نشوريم؟ امروز دستمون رو بشوريم ممكنه فردا هم دستمون كثيف �

ميليون ايراني، چند ميليونشون  56اين واجب، كفايي است -35
   امربه معروف  مي كنند؟

البته برخي علما معتقدند كه واجب عيني است. ولي به فرض كفايي  �
بودن،بايد عده اي اين و اجبل را رانجام بدهند تا از شما ساقط شود.يا 

 شما بايد انجام بدهي تا از من ساقط شود. 

 دين كه زوري نميشه! خدا فرموده ال اكراه في الدين-36

قرآن امربه معروف را فرموده. آن  همان خدا كه اين را فرموده، خودش هم در �
را ديدي؟ اين را نديدي؟ ضمنًا اين شبهه تازه اي نيست. هزارساله اين شبهه 
هست. جوابش را هم خيلي ها داده اند؛ شما هنوز جواب اين شبهه ساده را 
نمي دانيد؟ اين آيه ادامه نداره؟ قدتبيّن الرشد من الغي. يعني باور دين 

  .ر نميشود بگويي خداهست. استدالل منطقي و عقلي مي آورياستداللي است. به زو
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 ين ها جاهل اند. نادان اند. نميدانند. الزم نيست امر به معروفشان كنيم.ا-37

اوالً با اين حجم كارهاي فرهنگي و تبليغات ديني، آنهايي كه جاهل  �
باشند، مقصّر هستند و كم. لكن با فرض جاهل بودن، وظيفه ما آگاه 

 ن آنهاست. ميگوييم تا آگاه شود.كرد

 پدر و مادر را نبايد رنجاند؛ پس آنها را نبايد امر به معروف كرد؟-38

نبايد رنجاند اما بايد در رفتن راه خدا به آنها كمك كرد. آنها را هم بايد  �
 .امر به معروف و نهي از منكر كرد؛ البته احترام و ادب بايد بسيار رعايت شود

 . ما چي كار به حريم خصوصي مردم داريم؟حريم خصوصيشه-39

هرجا كه بشود آن جا را عموم نگاه كنند، حريم عموم است. لذا امثال  �
پشت بام و بالكن منازل و داخل خودرو، حريم خصوصي نيست. بلكه 

 عمومي است.

 چرا حاال بعد از سي سال ياد امربه معروف افتاديد؟- 40

اكنون تاليفات و كارهاي بسياري در اوال پيش از انقالب و اوايل انقالب ت �
 اين حوزه انجام شده.

هم بيشترين اهتمام و سخنراني هاي ب(مدظله)امام راحل(ره) و رهبر انقال �
 بسياري در اين باره دارند.

ستاد هاي احيا هم كه فعال هستند. اون كسي كه مقصره و كم كاري  �
 كرده، مردم هستند.

 تازه است. بجمب تا ديرتر نشده! حاال هم ماهي رو هروقت از آب بگيري، �

 جلوي ضرر را هروقت بگيري منفعت  و سود است. �

 بخوام امر به معروف كنم، ريا ميشه؛ ميشه جانماز آب كشيدن-41

آقا جان! همان خدايي كه ميگه ريا نكن؛ همان خدا امر كرده و دستور  �
 داده و واجب كرده كه شما امر به معروف كني و نهي از منكر.

 براي چشم چراني ميريد امر به معروف مي كنيد!شماها  �

خوبي آقا؟ چه خبر؟ اين چندتاست؟ بيداري؟! آخه پروفسور! كسي كه  �
بخواد چشم چروني كنه، خب ميره چشم چروني كنه ميكنه ديگه! چه 

 نيازي هست كه پشت امر به معروف قايم بشه؟؟ شبهه قحط بود؟

 ن اّمل!مي ترسيم. فحش ميدهند؛ كتك ميزنند؛ ميگ- 42

اون بايد بترسه كه داره گناه ميكنه. *مقام معظم رهبري فرمودند: (حاال  �
كسي دوتا فحش هم به شما بدهد؛ براي خاطر امر خدا تحمل كنيد.) 
همه پيامبران كتك خوردند و دشنام شنيدند. ما چندتا سيلي براي دين 
! خورديم؟ *ضمناً توفيق كتك خوردن براي دين را به هركسي نميدهند
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شيوه (بگو و برو) استفاده كنيم، كتك نميخوريم. نگران نباش!تازه! اگر از 
 چون اصال نمي ايستيم. سريع ميريم.

 از تذكر ما دلخور ميشن!ناراحت ميشن!  -43

آمپول درد داره اما هم براي بيمار خوبه ؛ هم براي اينكه زود خوب بشه و  �
معه رو آلوده ميكنه، اطرافيان دچار اون بيماري نشن. كسي كه داره جا

كسي كه يك بيماري مُسري داره، گاهي بايد قرنطينه اش كرد. بين 
ناراحتي فرد و ناراحتي جامعه، كدام رو بايد انتخاب كرد؟ تازه بعدها كه 

  به حرف ما برسه، خودش هم خوشحال ميشه.
 اثر نداره!  - 44

توقع اثر يعني چي؟ يعني تا تذكر دادي، همون لحظه درست بشه؟ اين  �
رو داري؟؟! اين توقع بيجاست. اثر يعني هركس يك نفر بهش بگن، ده 

تذكرش يك درصد 5نفر بگن،... باالخره درست ميشه. سهم ما يك تذكّره 
 تاثير بذاره در ذهن گناهكار؛ وقتي كه واجبه. 

سر سفره غذا، در شيشه آبليموباز نميشه؛ بي خيال ميشي؟ نه! ميديم نفر  �
 نشد؛ بعدي. باالخره باز ميشه. بعدي امتحان كنه. 

مقام معظم رهبري: برخي گفته اند بايد احتمال اثر وجود داشته باشد.  �
 من ميگويم احتمال اثر همه جا قطعي است... بگوييد تا آثارش را ببينيد 

مگه قيام امام حسين(ع) اثر داشت؟حضرت توانست حكومت يزيد را نابود  �
.. بسياري از اعمال ديني امروز ما از كند؟! ... اثر فقط همان لحظه نيست

 اثر قيام امام حسين(ع) است. بيداري اسالمي؛ بقاي اسالم؛ .... اينها همه اثر است.

 مي فرمايند حتي اگر يك درصد تاثير داشته باشد، واجب است بگوييد.(ره)امام راحل �

حتي درجايي كه معروف و منكر دارد جابجا ميشود (ارزش و ضد ارزش)  �
 مي فرمايند اصال نبايد به فكر اثر باشيد.  ره)(امام 

ضمناً ما مكلفيم به انجام وظيفه. نه نتيجه.نتيجه و تأثير هم فقط  بگوييد! �
 اصالح در لحظه نيست.

بگوييد! ضمناً ما مكلفيم به انجام وظيفه. نه نتيجه.نتيجه و تأثير هم فقط  �
 اصالح در لحظه نيست.

 ؛كار جامعه از اين حرفها گذشته!كار ازكار گذشته؛ از ما گذشته- 45

شما بيشتر مي فهمي يا خدا؟! خدا دستور داده كه امربه معروف و نهي از  �
  منكر واجب است براي نجات جامعه. * شما راهكاري بهتراز راهكار خدا داريد؟! 

 ضمناً ماهي رو هروقت از آب بگيري، تازه است. �
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همه احترام هركسي اعتقادات خودش رو داره؛ به باورهاي -46
 بذاريم؛ هركي يه جوري دوست داره!

يه كسي سيگار ميكشه فوت ميكنه توي صورت شما؛ شما بايد نفس  �
  نكشي؟ يا اون بايد دست از اين كار برداره؟

آزادي تا كجا؟ تا جايي كه به آزادي ديگران تجاوز نشه. من حق ندارم به  �
آزادي در  اسم آزادي حقوق شما رو زير پا بذارم.تازه اين تعريف

  ليبراليسمه؛ در اسالم از اين هم دقيق تر تعريف شده.
گناه در خلوت، فقط به گناهكار ضرر ميزنه. ولي وقتي علني شد، به همه  �

  جامعه ضربه ميزنه. 
كي گفته بايد به باورهاي همه احترام گذاشت؟ پس باور شمر و يزيد هم  �

قيقت يك چيز بايد احترام گذاشت؟  هركي يه جور دوست داره امّا ح
 ثابته. حق يك چيزه. نه چند چيز. 
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  : هشتماهداف شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل  
فراگير با فراگيري مفاد و محتواي اين فصل، با نوع عكس العمل 

مخاطبين و نحوه پاسخگوئي به آنها آشنا مي شود و براي  ايجاد 

ت پاسخگويي عالقه نشان مي دهد و في توانمندي درخود جه

الجمله مي تواند براي آنها  پاسخ علمي و تجربي ارائه دهد. در 

پايان نيز مي بايستي به سواالتي در اين زمينه كه مطرح مي 

  شود پاسخگو باشد.

  
  
  
  
  
  
  

هشتم فصل  

 پاسخ به عكس العمل ها
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  : پاسخ به عكس العمل ها هشتمفصل  

  
ر با نهي و نمونه هايي از عكس العملهاي مخاطبين بعداز دريافت ام

  پاسخ آنها به لفط مرسوم به شرح زير ميباشد:
 به خودم مربوط مي شه!-1

من و تويي نداره،ما همه عضو يك جامعه هستيم و اگر اشكالي در كسي  
 باشد به همه مربوط مي شود. 

اشكال اگر در كسي باشد به همه مربوط مي شود و اال جامعه دچار  
 ار خواهيم شد.لغزش و گرفتاري مي شود و همه گرفت

عيسي به دين خود؛ موسي به دين خود؛ما را كه در قبر شما - 2
 نميگذارند؛ هركسي كار خودش...!

يكي است.هردو صحبت از تسليم دربرابر   (عليهما السالم)دين عيسي و موسي  
 امرخداست.

 بريد خودتونو درست كنيد !  - 3

 خودمونم درست ميكنيم. شما هم خودتونو درست كنيد.چشم  

 خودسازي همزمان با دگرسازي. 

بعدشم شما با رواج دادن گناه در جامعه، نميذاريد ما مردم خودمون رو  
 درست كنيم كه!

 ما بايد نگاهمون رو كنترل كنيم؛ مردها نگاه نكنند. تونگاه نكن!-4

بله. ولي بقيه چي؟ من نگاه نميكنم. بقيه هم نگاه نميكنند؟ حتي اگر  
  حجابي شما به تنهايي گناهه.هيچكس هم نگاه نكنه، بد

توي خيابون يه كسي دستش رو گذاشته روي بوق ماشين! ول نميكنه!  
  همه بايد گوشاشون رو بگيرن؟؟! يا اون بايد دستش رو از بوق برداره؟ 

كسي كنار شما سيگار ميكشه. همه بايد دماغشون رو بگيرن و نفس  
  بره اون طرف؟نكشن و برن اون طرف؟؟! يا اون بايد سيگار نكشه و 

 نبايد مزاحم مردم شد ! - 5

  خيرخواهي مزاحمته؟  
ما هم ميخوايم جلوي كساني رو بگيريم كه با گناهشون مزاحم مردم  

ميشن.با تذكر جلوشون رو ميگيريم كه ديگه جامعه رو آلوده نكنند و 
 مزاحم آزادي معنوي مردم نشن.
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 آزاديه؛ هركس بايد آزاد باشه! -6

تا كجا؟ بزنه توي گوش شما، بگه آزاديه؟ آزادي تا  آزادي تا چه حد؟ 
جايي معنا داره كه به آزادي ديگران تجاوز نكنه.تازه اين تعريف آزادي در 
ليبراليسمه؛ در اسالم از اين هم دقيق تر تعريف شده.خانم بدحجاب يا 

 آقاي شارب خمر، داره به آزادي ديگران تجاوز ميكنه.

جلويش را نگيريم به بهانه اينكه آزاده؟ همه قايق رو داره سوراخ ميكنه.  
 جامعه با هم غرق ميشن!

اگر اون آزاده كه هرگناهي ميخواد بكنه؛ منم آزادم كه يك كلمه تذكر  
 بدم. فقط اون آزاده؟! اگر آزاديه، منم آزادم كه بگم. 

 آزادم دلم مي خواهد!-7

ه چرا خواست دلتان با خواست خدا در تقابل است آنهم خدايي ك 
عاشق ترين است نسبت به من و شما. اين ادبيات هيچ شباهتي با ادبيات 
كالم ين انسان  فهيم يا يك دانشجو ندارد. اين كالم افراد بي فرهنگ و 

 بي بندوبار است.

چرا فقط خودت آزاد باشي و آزادي ديگران را سلب كني.آزادي  
 ناحق تو ، آزادي مردان مومن را مي گيرد.

آزادي اما وقتي دين اسالم را قبول كردي، ديگر  بله  در انتخاب 
 بايد در مقابل دستوراتش بگويي چشم.

 هركشوري قانون و مقررات خودش را داره،آزاد به هركاري نيستي. 

 بروپي كارت!-8

 كار من وتو به يكجا گره خورده ، چون ذات من و تو از يكجاست. 

 كارم تويي، كارم ارشاد و راهنمايي توست. 

 مربوط نيست. به خودم مربوطه!    به كسي- 9

به خدا كه مربوطه! اگه گناه در خفا بود؛ شايد به خودش فقط  
ضرر ميزد. اما اين گناه علني داره انجام ميشه (حتي در جمع دونفر) پس 

   	.اين فقط به گناهكار آسيب نميزنه؛ جامعه رو آلوده ميكنه. پس به همه مربوطه
 به همه مربوطه، خيلي هم مربوطه!وقتي خداوند واجب كرده، يعني  

 گناه، يك مسأله شخصيه! -10

شخص و جامعه با هم مرتبط است لذا آتش گناه شخص تو  دامن  
 جامعه  كه من هم درآن زندگي ميكنم مي گيرد.

تا وقتي شخصيه كه به تنهايي و در خلوت انجام بشه (تازه بعضي  
ولي وقتي گناه ظاهر بشه در گناها تنها هم انجام بشه، به جامعه ضرر ميزنه) 

 جامعه، براي همه ضررداره. شخصي نيست.



 مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر     | | | |    110110110110

 قلبت پاك باشه!-11

از كوزه همان برون تراود كه در اوست. * پاك يعني چي؟؟ كسي  
كه داره جوانان و جامعه رو به فساد ميكشه، قلبش پاكه؟؟؟!  اين گناه، 

 پاكي دلت رو خراب ميكنه. 

 هم بهشت خودت رو برو! من جهّنم خودم رو ميرم ؛ تو-12

و او هم مي پذيرد. حاال تا ماشين سوار نشدي كسي جريمه ات نميكنه.  
 		وقتي پشت فرمان نشستي، بايد رعايت كني. بعدشم آدم هر شبهه اي كه

 ماهواره ها يادش ميدن كه نبايد قرقره كنه!

من به بهشت و جهنم شما كار ندارم كه؛ من دارم درباره االن  
االن نبايد اين گناه رو انجام بدي؛ من درباره آينده ات  صحبت مبكنم؛
 حرفي نزدم كه!

من دوست ندارم خواهر هم وطنم را توي آتش جهنم ببينم و  
 خودم بي خيال باشم، مي خوام با هم تو بهشت بريم.

من مي خواستم كاري براي شما كرده باشم و تورا با خودم به  
 .روي جهنم، بيا باهم به بهشت برويم زيزم، حيف است  تو به بهبهشت ببرم ع

 قرآن فرموده: لكم دينكم و لي دين! -13

آيه اولش را نديدي؟ مي فرمايد قل يا ايها الكافرون! ما داريم به  
 مومنان نصيحت ميكنيم. رحماء بينهم.  

 الزم نيست مارا امر به معروف كنيد!-14

لحت من ما از شما دستور نمي گيريم بلكه از خداي خالق كه مص 
 و تورا مي داند دستور مي گيريم.

 مملكت صاحب داره!-15

بله صاحب مملكت دستور داده كه اين واجب (امر به معروف و  
 نهي از منر) وظيفه همه است و بايد انجام بشه.  

  ما داريم  امر صاحب مملكت را اجرا مي كنيم. 
 دوست دارم اين كار رامي كنم!- 16

دت خيانت كني؟ خدا مي فرمايند آيا دوست داري به معشوق خو 
 التخونوا اهللا به خدا كه معشوق تو است خيانت نكنيد.

 قلب آدم پاك باشد اين كارها مهم نيست!-17

قلب كه پاك باشد عمل هم پاك خواهد بود. لذا اين عمل زشت و  
 گناه تو بيانگر قلب ناپاك است.
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 نيازي به نصيحت ندارم!-18

 ست .تنها خداوند بزرگ ذات بي نياز است.سراتاپا نياز اهر انساني  

 ديگران بدتر ازما هستند!-19

شما خودتان را حفظ » قو انفسكم«دستور قرآن اين است كه  
كنيد. وقتي شما خودرا حفظ كرديد ديگران هم به گناه آلوده نمي شوند. 

 شما كار به بدتر بودن ديگران نداشته بايد شما بدي خودتان را برطرف كنيد.

 ا گرفتار شده ايم!م- 20

اگر راست بگوييد خود اين آغاز بيداري تواست. كسي كه بفهمد  
  گرفتار شده تالش مي كند خودش را نجات دهد.

 تعّصب نداشته باش.   -21

چرا نسبت به حرف خدا تعصّب نداشته باشم؟ گناه ، جامعه رو  
ندگي خانواده هاي ما ميخوان توي اين جامعه زآلوده ميكنه. فاسد ميكنه. 

  كنند. به پاكي و آلودگي جامعه تعصّب نداشته باشم؟
 اين غيرت است ، تعصب نيست. اين اداي تكليف است ، تعصب نيست . 
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  : نهماهداف شناختي، انگيزشي و رفتاري فصل 
فراگير با فراگيري مفاد و محتواي اين فصل، با قانون حمايت از 

معروفو ناهيان از منكر اشنا و اطمينان قلب پيدا مي كند كه  آمران به

عمل او تحت حمايت قانون است.  در پايان  نيز مي بايستي به 

  سواالتي در اين زمينه كه مطرح مي شود پاسخگو باشد.

  
  
  
  
  
  
  
  

نهم فصل  

 قانون حمايت از آمران به معروف
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  قانون حمايت از آمران به معروف  :  نهمفصل 

  
  9/2/94مورخ  467/7799شماره 

ــرت حجت ــالحض ــانياالس ــن روح ــر حس ــاي دكت ــاب آق ــلمين جن   م والمس
  رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

) قانون اساسي جمهـوري اسـالمي 123در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (
ايران قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكـر كـه بـا عنـوان طـرح 

در جلسـه  دوفوريتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، بـا تصـويب
و تأييـد شـوراي محتـرم نگهبـان، بـه  23/1/1394علني روز يكشـنبه مـورخ 

                                                                   گردد.پيوست ابالغ مي
  علي الريجاني –رئيس مجلس شوراي اسالمي                                        

  
  19/3/94مورخ 18357شماره 

  جناب آقاي سينجلي جاسبي
  رئيس هيئت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي 

قانون مدني و دراجراي تبصره مـاده » 1«با توجه به انقضاي مهلت مقرر درماده
قانون حمايت از آمـران بـه معـروف و «  قانون مذكور، يك نسخه  تصوير» 1«

  ي گرددبراي درج در روزنامه رسمي ارسال مناهيان از منكر 
  علي الريجاني –رئيس مجلس شوراي اسالمي                                        

  

  قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكرمتن 
در اين قانون، معروف و منكر عبارتند از هرگونه فعل، قول و يا ترك فعل و  - 1ماده 

رع مقدس و يا قوانين، مورد امر قرار عنوان احكام اولي و يا ثانوي در شقولي كه به
  گرفته و يا منع شده باشد.

  در احكام حكومتي، نظر مقام ولي فقيه مالك عمل خواهد بود. - تبصره
امر به معروف و نهي از منكر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و  - 2ماده 

  بازداشتن از منكر است.
اين قانون ناظر به رفتاري است كه علني  امر به معروف و نهي از منكر در - 3ماده 

  بوده و بدون تجسس مشخص باشد
مراتب امر به معروف و نهي از منكر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است كه  - 4ماده 

مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملي آن در 
  ه دولت است.موارد و حدودي كه قوانين مقرر كرده تنها وظيف
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توان متعرض حيثيت، جان، در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي - 5ماده 
مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي كه 

  قانون تجويز كند.
گيرند، مانند اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي - تبصره
ها و نيز وسايل نقليه مشمول ها، بيمارستان، هتلهاهاي مشترك آپارتمانقسمت

  حريم خصوصي نيست.
هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر به  - 6ماده 

اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتكب 
  شود.طبق قانون مجازات اسالمي، مجازات مي

مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و  - 7ماده 
ناهي از منكر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل 

  باشد.تعويق نمي
عليه يا اولياي دم از حق خود گذشت نمايند، جنبه عمومي چنانچه مجنيٌ - تبصره

تعزيرات و  - ون مجازات اسالمي (كتاب پنجم) قان614جرم حسب مورد مطابق ماده(
) از كتاب دوم قانون 286) و تبصره ماده(2/3/1375هاي بازدارنده مصوب مجازات

  شود.رسيدگي مي 1/2/1392مجازات اسالمي مصوب
مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملكرد دولت  - 8ماده 

توانند نسبت به مقامات، مسئوالن، برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانين مي
ها، گانه اعم از وزارتخانهمديران و كاركنان تمامي اجزاي حاكميت و قواي سه

هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، ها، مؤسسات، شركتسازمان
هايي كه شمول قوانين و نهادهاي انقالب اسالمي، نيروهاي مسلح و كليه دستگاه

ي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي مقررات عموم
  از منكر كنند.

اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از  - 9ماده 
منكر مانع ايجاد كنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به موجب قانون جرم 

قرر، موجب محكوميت به حبس تعزيري يا شناخته شده است؛ عالوه بر مجازات م
گردد. در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه با سوء جزاي نقدي درجه هفت مي

استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، كسر 
حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغيير محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز 

محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منكر  فعاليت،
شوند؛ عالوه بر محكوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب 

  شوند.) قانون مجازات اسالمي محكوم مي 20مورد به مجازات بند(پ) ماده(
بيني به خزانه كل كشور با پيش وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز - تبصره

  گيرد.) در اختيار ستاد قرار مي%100در بودجه ساالنه صددرصد (
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و  - 10ماده 

سيماي جمهوري اسالمي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي، 



 مجمع رهروان امر به معروف و نهي از منكر     | | | |    115115115115

هاي فرهنگي مكلفند ها و ساير نهادها و دستگاهشهرداريسازمان بسيج مستضعفين، 
هاي عمومي در شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منكر و باالبردن سطح آگاهي

  رساني فراهم كنند.اين خصوص را از طريق آموزش و اطالع
منظور تسريع در رسيدگي به جرائم موضوع اين قوه قضائيه مكلف است به - 11ماده 

  اي را اختصاص دهد.شعب ويژهقانون 
هاي قضائي موضوع آمران به معروف و ناهيان از منكر مشمول حمايت - تبصره
شوراي اسالمي مجلس 1/10/1371) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 4ماده(

  گردند.مي
وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري،  - 12ماده 

ربط موظفند اتباع ارتباطات اسالمي و ساير دستگاههاي ذيسازمان فرهنگ و 
خارجي را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شؤون 

  اسالمي آگاه كنند.
در مواردي كه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر جنايتي واقع شود و  - 13ماده 

ه علت عدم تمكّن مالي ناتوان از جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي ب
عليه يا مجني پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي

اولياي دم حسب مورد، پس از صدور حكم قطعي از سوي مرجع صالح قضايي، ديه 
  شود.) اين قانون پرداخت مي9از محل تبصره ماده(

تواند درصورت مالي پيدا كند، ستاد ميهرگاه جاني شناسايي شود يا تمكّن  - تبصره
مورد نسبت به وصول ديه و خسارات مربوطه از عليه يا ولي وي حسباذن مجنيٌ

  طريق محاكم قضائي اقدام نمايد.
نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه امر به معروف و نهي از هاي مردمسازمان - 14ماده 

دادرسي كيفري و ) قانون آئين66توانند مطابق ماده(منكر به ثبت رسيده مي
  هاي آن اقدام كنند.تبصره
هرگاه به فردي كه در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منكر موضوع اين  - 15ماده 

كند، آسيب جسمي يا جاني وارد شود؛ حسب مورد آسيب جسمي و قانون اقدام مي
 2/10/1391صوب رساني به ايثارگران مجاني مزبور منطبق با قانون جامع خدمات

  شود.نامه اجرائي آن احراز و تعيين ميمصلحت نظام و آيين تشخيص مجمع
كشوري متشكل از نمايندگان:  احراز شهادت يا جانبازي با پيشنهاد كميته - تبصره

پاسداران انقالب اسالمي، بنياد شهيد و امور قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سپاه
  گيرد.دار صورت ميدادگاه صالحيتايثارگران و ستاد با تشخيص 

شود؛ ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه در اين قانون ستاد ناميده مي - 16ماده 
  دار وظايف زير است:عهده

هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف مشيها و خطتعيين سياست - 1
  ربطو نهي از منكر و پيشنهاد آن به مبادي ذي

هاي مربوط به امر به معروف و گيري سياستل اطالعات و نظرات براي شكلتباد - 2
  نهي از منكر
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  يابي علل ترك معروف و ارتكاب منكرشناسي و ريشهآسيب - 3
  تعيين الگوهاي رفتاري - 4
هاي اداري و جانبه آحاد مردم و دستگاهسازي جهت مشاركت همهزمينه - 5

  ريضه امر به معروف و نهي از منكرهاي عمومي در امور مربوط به فرسانه
  ربطشده در اجراي اين قانون و انعكاس آن به مراجع ذيرصد اقدامات انجام - 6
  تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه - 7
منكر و ترويج  آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از - 8

  گسترش فرهنگ آن
  ها و تشكلهاي مردمي فعالو كمك به تشكيل جمعيت هاشناسايي ظرفيت - 9

  جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكرحمايت همه - 10
پيگيري مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در ارتباط با تكاليف ستاد در  - 11

  خصوص راهكارهاي اجرائي فرهنگ عفاف و حجاب
  گانه و مردمم معظم رهبري و قواي سهارائه گزارش ساالنه به مقا - 12

وزارت كشور پس از كسب نظر مشورتي ستاد، نسبت به صدور مجوز براي  - 1تبصره 
نهادي كه در زمينه امر به معروف و نهي از منكر قصد فعاليت هاي مردمسازمان

  نمايد.دارند، اقدام مي
اص حقيقي و توانند درخواست اشخستادهاي استاني و شهرستاني مي - 2تبصره 

حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر 
را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به 

  استانداري، فرمانداري يا بخشداري ارسال كنند.
عذر موجه از ربط با تشخيص مراجع قضايي بدون هرگاه مسؤوالن ذي - 3تبصره 

) استنكاف نمايند؛ مستوجب مجازات موضوع 2) و(1هاي(صدور مجوز موضوع تبصره
هاي بازدارنده تعزيرات و مجازات - ) قانون مجازات اسالمي (كتاب پنجم570ماده (

  باشند.) مي2/3/1375مصوب 
اجرائي هايوزرا، مسؤوالن دستگاههاي ستاد، نافي مسئوليتوظايف  - 4تبصره 

گانه و مراجع ) قانون مديريت خدمات كشوري، رؤساي قواي سه5وع ماده(موض
  باشد.قضائي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده، نمي

كارگيري آحاد بسيجيان در سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به - 17ماده 
معروف و نهي از منكر در سازي و اجراي امر به چارچوب قوانين نسبت به فرهنگ

  مرتبه زباني اقدام كند.
مفاد اين ماده نافي مسؤوليت ضابطان قضايي بسيج در مواردي كه در  - 1تبصره 

  باشد.بيني شده است، نميقانون پيش
شرح به 1/10/1371) قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب1) ماده(3تبصره ( - 2تبصره 

  شود:زير اصالح مي
امر به معروف و نهي از منكر با همكاري سازمان بسيج مستضعفين ستاد  - 3تبصره 

) قانون حمايت از آمران 4براي مرتبه عملي امر به معروف و نهي از منكر موضوع ماده(
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به معروف و ناهيان از منكر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان 
  موزشي برگزار كند.ضابطان امر به معروف و نهي از منكر دوره آ

) قانون مديريت خدمات كشوري 5هاي اجرائي موضوع ماده(دستگاه - 18ماده 
خصوصي و مراكز خدمات عمومي و  هايو مؤسسات و شركت 8/7/1386مصوب

  باشند.اماكن عمومي و واحدهاي صنفي موظف به رعايت اين قانون مي
  شرح زير است: اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر به - 19ماده 

يكي از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شوراي سياستگذاري ائمه جمعه  - 1
  به عنوان رئيس ستاد

  وزير كشور - 2
  وزير اطالعات - 3
  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي - 4
  وزير آموزش و پرورش - 5
  وزير علوم، تحقيقات و فناوري - 6
  وزير صنعت، معدن و تجارت - 7
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به پيشنهاد كميسيون فرهنگي و انتخاب دو نفر از  - 8

  مجلس به عنوان ناظر
  االختيار رئيس قوه قضائيهنماينده تام - 9

  رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران - 10
  رئيس سازمان تبليغات اسالمي - 11
  فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران - 12
  سازمان بسيجرئيس  - 13
  دبير ستاد ائمه جمعه - 14
  هاي علميهدو نفر مجتهد به انتخاب شوراي عالي حوزه - 15
  هاي علميه خواهرانيك نفر مجتهده به انتخاب شوراي عالي حوزه - 16
  دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد - 17

  توانند به جاي اعضاي ستاد در جلسات شركت كنند.اشخاص ديگر نمي - 1تبصره
ربط ابالغ و در مصوبات ستاد توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي - 2رهتبص

  االجراء است.چارچوب اين قانون الزم
ستادهاي استاني و شهرستاني وظايف محوله در چارچوب اين قانون را  - 20ماده 

  دهند.زيرنظر ستاد انجام مي
  اعضاي ستاد استان عبارت است از:

  وان رئيس ستادامام جمعه مركز استان به عن - 1
  استاندار - 2
  مديركل اطالعات استان - 3
  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي - 4
  مديركل آموزش و پرورش - 5
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  رئيس يكي از دانشگاههاي استان با انتخاب رئيس ستاد - 6
  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان - 7
تخاب مجمع دونفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي به ان - 8

  نمايندگان استان به عنوان ناظر
  دادستان مركز استان - 9

  مديركل سازمان تبليغات اسالمي استان - 10
  رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان - 11
  مديركل صدا و سيماي استان - 12
  فرمانده ناجا در استان - 13
  فرمانده ارشد سپاه در استان - 14
  تاندبيرستاد ائمه جمعه اس - 15
هاي علميه يك نفر از مديران مدارس علميه استان به انتخاب شوراي حوزه - 16

  استان
  مدير مدارس علميه خواهران در استان - 17
  دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد - 18

  دار است.ستاد استان مسئوليت ستاد شهرستان مركز استان را نيز عهده - تبصره
  اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از:

  امام جمعه شهرستان به عنوان رئيس ستاد شهرستان - 1
  فرماندار - 2
  رئيس اداره اطالعات شهرستان - 3
  مدير آموزش و پرورش شهرستان - 4
هاي شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در رئيس يكي از دانشگاه - 5

  صورت وجود
  مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان - 6
  ارشاد اسالمي شهرستان رئيس اداره فرهنگ و - 7
  نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر - 8
  دادستان شهرستان - 9

  رئيس واحد خبر در شهرستان - 10
  رئيس اداره تبليغات اسالمي - 11
  فرمانده انتظامي شهرستان - 12
  فرمانده سپاه - 13
انتخاب ستاد شهرستان در يك نفر از مديران مدارس علميه شهرستان به  - 14

  صورت وجود
مدير يكي از مدارس علميه خواهران شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان  - 15

  در صورت وجود
  دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد - 16
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هر يك از اعضاي ستادهاي مذكور بايد شخصاً در جلسات حضور پيدا  - 1تبصره 
  كنند.

اختيارات موضوع اين قانون توسط رئيس  مصوبات ستاد در چارچوب - 2تبصره 
  االجراء است.شود كه براي آنها الزمربط ابالغ ميجهت اجراء به مبادي ذي

) اين قانون با حضور اكثريت 20جلسات ستادهاي موضوع اين ماده و ماده( - 3تبصره 
  يابد و مصوبات آن منوط به رأي اكثريت مطلق حاضران است.مطلق اعضاء رسميت مي

هاي اجرايي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملكرد خود را در دستگاه - 21ه ماد
  بار به ستاد ارائه دهند.ماه يكمورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل شش

ستاد موظف است گزارش عملكرد ساالنه خود را در هفته احياي امر به  - 22ماده 
  ي اسالمي ارائه نمايد.معروف و نهي از منكر به كميسيون فرهنگي مجلس شورا

عالوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر  - 23ماده 
) رديف 3كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء (« - )17( جدول شماره

شود از بودجه فرهنگي به دولت اجازه داده مي)» 9جدول شماره ( 540000
موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منكر ربط هاي اجرائي ذيدستگاه

  اختصاص دهد.
اجرائي اين قانون توسط ستاد حداكثر ظرف مدت سه ماه پس  دستورالعمل - 24ماده 

  شود.االجراء شدن اين قانون تصويب و ابالغ مياز الزم
 قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه

هزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسالمي ماه يكمورخ بيست و سوم فروردين
  به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 2/2/1394تصويب شد و در تاريخ 
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  ( مدظله العالي)حضرت امام خامنه اي عزيز 
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