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 برنامه هاي اعتقادي (اصول دين)
 دستورهاي عملي (فروع دين و احکام)
 برنامه هاي اخالقي تهذيب نفس

جای گاه امر هب معروف و نهی از منکر

 عقل و فطرت
 قرآن
 روايات
 قانون اساسي

 –1فطري و عقلي :



هر عقل سالم و فطرت پاکي به معروفات ،نيکي ها و خوبي ها گرايش دارد
و از منکرات ،بدي ها و زشتي ها بيزار است.

يک تمثیل بسیار جالب:
افراد يک جامعه را مانند اهالي يک کشتي معرفي مي کنند .اگر يکي از افراد
ادعا کند من در اين کشتي حق دارم پس مي توانم آن را سوراخ کنم!
مسافران ديگر به او اجازه نمي دهند و او را باز مي دارند تا موجب هالکت
خود و ديگران نشود.
اين واکنش از طرف عقال صحيح و به جاست .پس اگر کسي عاقل باشد ،در
مواجهه با خطا و بدي بي تفاوت نيست .واکنش در برابر منکر را هر عقل و
فطرت پاک مي پذيرد.

ماجراي زير نمونه اي از تايید اين مطلب است:

مايکل کوک از مستشرقان غربي است که در يکي از روزهاي ماه سپتامبر  1988در روزنامه اي
ميخواند که در ايستگاه قطار شهر شيکاگو – زني مورد تجاوز قرار مي گيرد؛ در حالي که آن
زن از مردم کمک ميخواهد .همه عابران بي توجه از کنار اين صحنه رد مي شوند! و از ميان
ناظران تنها يک نفر براي دستيگري مجرم با پليس همکاري مي کند آنچه در اين حادثه مهم
است ،نه اصل تجاوز ،بلکه عکس العمل رهگذران است .او پس از خواندن اين خبر مي انديشد:
و ما به نوعي وظيفه داريم ديگران را از ارتکاب کارهاي ناپسند بازداريم؛ اما به اين نتيجه مي
رسد که در دنياي غرب نامي براي اين وظيفه وجود ندارد .او در کتابش اعتراف مي کند که
خود در اين خصوص چيزي نمي دانسته تا اين که در جريان پژوهش هاي اسالمي خود ،از آن
آگاه شده دريافته است که در اسالم .نام و تعاليم ويژه اي براي چنين وظيفه وجود دارد.
لذا معروف ترين و مفصل ترين کتاب امر به معروف نهي از منکر در انديشه اسالمي را نوشته

ی
 -ما كل كوك امر هب معروف و نهی از منکر رد انديشه اسالمی رتجمه احمد نمايی  .جلد  1و 2

 – 2آيات :

سوره  /آيه

پیام آيه

آل عمران  104 /و  110و 114

بیان اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهي از منكر

توبه  71 /و 72

واليت مومنین بر يكديگر

نحل 90 /

خداوند اولین امر كننده به خوبي ها

اعراف 63/67 /

عذاب (اصحاب سبت) به دلیل نهي از منكر نكردن

لقمان 17 /

ضرورت و اهمیت امر به معروف و نهي از منكر

عصر  1 /تا 3

نجات از خسران با اشاره غیر مستقیم به امر و نهي

طه 132 /

دستور به امر و نهي خانواده

هود

موافقت عمل با گفتار

 – 3روايت :

پيامبر مکرم اسالم
خدا دشمن مي دارد مومن ضعيف را .
يا رسول ا ...مومن ضعيف کيست؟
پيامبر مکرم اسالم (ص) :کسي که ايمان دارد ولي امر و نهي نميکند.
(ص )

علي
تمام کارهاي نيکو و جهاد در راه خدا در برابر امر و نهي چونان قطره اي بر درياي مواج و پهناور است.
(ع)

امام باقر
امر و نهي واجب بزرگي است که بواسطه آن واجبات ديني اقامه مي شود و فرمودند (بد مردمي هستند
آنان که امر و نهي را عيب مي دانند)
(ع)

امام صادق
کسي که جلوي منکري را نگيرد همانند کسي که مجروحي را در کنار جاده رها کند تا بميرد.
(ع)

 – 4قانون اساسي :

اصل  – 8در جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است
همگاني و متقابل .برعهده مردم در قبال يکديگر – دولت به مردم و مردم به دولت شرايط و
حدود و کيفيت آن را قانون معين مي کند.
بعد از  35سال انقالب مهم ترين قانون اجرايي در خصوص حمايت از آمران به معروف و ناهيان
از منکر در تاريخ  9ارديبهشت  1394توسط رئيس مجلس به رئيس جمهور ابالغ شد.

آثار و برکات و فوائد امر به معروف و نهي از منکر در آيات و روايات

 .1برکات معنوی
 .2برکات اجتماعی
 .3برکات سیاسی

اگر اهل شهراه و آبادی اه ایمان می آوردند و تقوا

پیشه می کردند  ،هب طور قطع ربكاتی از آسمان و
زمین رب آانن می گشودیم.
ارعاف 96

برکات معنوي
اصالح خود انسان :علي (ع) به فرزندانشان فرمودند  :امر به معروف کن تا اهل معروف شوي
شرکت در پاداش نیكی ها
نجات از قهر خدا و رسیدن به پاداش  :علي (ع) هر کس منکر و خالفي را ديد و قلباً از آن ناراحت شد .همانا
از قهر خدا نجات پيدا کرده است و هرکس با زبان از کار خالف نهي کرد به پاداش رسيده است.
نشانه بهترین بودن :پيامبر اکرم (ص) بهترين مردم کسي است که مردم را به معروف دعوت کند.
قرار گرفتن در زمره صالحین  :سالمي که در نماز مي فرستيم عبادالصالحين کساني هستند که امر به معروف
و نهي از منکر مي کنند

خلیفه خدا شدن :پيامبر کسي که امربه معروف و نهي از منکر مي کند خليفه خدا و رسول ا ...است.
بهره مندی از الطاف خدا:پيامبر (ص) علي جان اگر يک نفر توسط تو هدايت شود از هرآنچه که خورشيد بر
آن مي تابد براي تو بهتر است.

برکات اجتماعي

 .1رستگاری جامعه
 .2بهترین امت

 .3در زمره صالحین قرار گرفتن

كس
و من احیااه ف كانما احیاالناس جمیعا (رهكس ی
را زنده كند چنان است هك همه مردم را زنده

کرده است.

مائده32

برکات سیاسي

اميرالمومنين علي (ع)  :پشتوانه مومنان و وسيله تحقير کفار
امر به معروف و نهي از منکر است.

پیامدها و نتايج ترك امر به معروف و نهي از منکر

 .1تسلط اشرار و افراد ناالیق در جامعه
 .2مقابله با اهل ایمان
 .3نازل شدن عذاب
 .4قدرت پیدا کردن گناهكاران

 .5سنگدل شدن مردم
 .6اجابت نشدن دعاها
پيامبر اکرم (ص)وقتي احکام امر به معروف و نهي از منکر را به يکديگر بسپارند .بايد آماده جنگ با خدا
باشند.
سکوت در برابر گناه نوعي بدعت است.
مقام معظم رهبري :امر به معروف و نهي از منکر در مسائل اجتماعي :شايد هيچ خطابي به مردم شديدتر .غليظ
تر ،زنده تر و پرهيجان تر از خطاب امر به معروف و نهي از منکر نيست امر به معروف و نهي از منکر يک
وظيفه عمومي است.
واجب حتمي هم است.

علل ترك امر به معروف و نهي از منکر

علي (ع)  :استواري دين به امر به معروف و نهي از منکر و اقامه حدود است.
 – 1ناآگاهی از اهمیت و جایگاه آن
 - 2بی توجهی به واجب بودن امر به معروف و نهی از منكر و حرام بودن ترك آن (واجب لگدمال شده)
 – 3بهانه های شرعی (عدم اثر گذاری ،عدم ضرر و)...
 – 4ترس (امام علی (ع) بدانید امر به معروف و نهی از منكر اجل کسی را نزدیك نكرده است
و روزی کسی را نبریده است.
 – 5ضعف ایمان  ...مومن ضعیف
 - 6نا امیدی از حل مشكالت

 – 7خجالت و شرمساری رب الشرح لی صدری و یسرلی امری
 – 8خالصه دانستن دین اسالم فقط در نماز و حج و روزه ...

 – 9نا امیدی و اینكه اثر ندارد فقط امام زمان (عج) باید بیاید و درست کند.
 – 10کم صبری و بی حوصلگی (حضرت لقمان ضمن سفارش فرزند خویش به برپایی نماز و
انجام امر به معروف و نهی از منكر او را به صبر توصیه می کنند)
 – 11آشنا نبودن با روش های صحیح (هشتاد روش وجود دارد بهترین ها را بهره گیرید)
 – 12بهانه جویی های مختلف (هرکس را توی گور خودش می گذارند ،مگر بیكاری)
امام باقر (ع) در آخر الزمان گروهی هستند که امر به معروف و نهی از منكر را
واجب نمی دانند .مگر آن که ضرری به آنها برسد.
 – 13محدود دانستن حوزه های امر به معروف و نهی از منكر
 – 14شكسته نفسی – ما خودمان گناهكاریم ،اول به اصالح خودمان و ( ...امام خمینی امر و نهی کننده الزم نیست عادل
باشد اگر خودش هم عادل نبود این واجب از او ساقط نمی شود)
 – 15گمان کردن بر نوعی ریا کاری
واجب تعبدی قربه الی ا...
واجب توصلی قربته الی ا ...شرط نیست
 – 16مخالف آزادی دانستن این دو واجب
مدافع آزادی در چارچوب قانون الهی و عقل و فطرت است.
 – 17تاکید بر ،با یك گل بهار نمی شود!
 – 18سرباز زدن به بهانه قبال گفته شده اما اثری نداشته

علل و عوامل نپذيرفتن امر و نهي

 – 1علل درونی
.1جهل
.2تعصب
.3تكبر
لقمه حرام (امام حسین (ع) در روز عاشورا به طرفداران يزيد فرمودند دلیل آنكه نهي از منكر من در شما اثر نمي
كند آن است كه شكم هاي شما از حرام پرشده است .لقمه حرام مانع از پذيرفتن حق مي شود هر چند گوينده
حرف حق فرزند پیامبر و امام معصوم باشد.
 – 2علل بیرونی
.1تبلیغات سوء
.2تعارضات
.3طاغوت ها و سران كفر و شرك و ظلم
.4عملكرد و سابقه گوينده

اهم مصاديق معروف

اعتقادی
.1خوش بیني و حسن ظن به خدا
.2استقامت و پايداري در دين

فردی

.1اخالص در عمل
.2امید به فضل خدا
 .3عجله در كار خیر
 .4صبر در عبادت و معصیت و مصیبت
 .5سحر خیزي
 .6تشكر از نعمت هاي الهي
 .7نترسیدن از مرگ
 .8تزكیه و خود سازي

اجتماعی

.1ازدواج و تشكیل خانواده و فرزند آوري
 .2رسیدگي به محرومان ،احسان و نیكوكاري
 .3همكاري اجتماعي
 .4برقراري صلح و آشتي بین مردم
 .5راز داري
 .6عدالت ورزي
.7تواضع
 .8حلم
 .9حیا و عفت در نگاه و گفتار و پوشش
.10قانون پذيري
 .11نظم و انضباط
 .12روحیه كار جمعي
 .13احیاي مراكز ديني (مسجد و جلسات مذهبي و)...
.14يتیم نوازي
 .15برخورد مسالمت آمیز با ناآگاهان
 .16قدرداني همه جانبه از زحمات ديگران
 .17حفظ نیروهاي خودي
 .18كمک به نیازمندان
.19اقرار به كماالت ديگران

اخالقی

خانوادگی

اقتصادی

.1حب و بغض في اله
 .2وفاي به عهد و پیمان
 .3گذشت نیكو و بدون منت از مردم
 .4مهمان نوازي سريع و عالي
 .5سعه صدر
 .6لبخند در برابر اهانت زيردستان
.1انتخاب همسر (ايمان و اخالص نه شكل و سرمايه) احترام به والدين و فرزندان
 .2خانواده همسر و صله رحم
 .3پرداختن به مسائل جنسي در حد تعادل نه سرد مزاجي نه بي تفاوتي و نه افراط
 .4اداره زندگي به نحو معروف
.1پرداخت خمس و زكات
.2قرض الحسنه
.3انفاق
.4انصاف در معامله
.5كسب حالل
.6اداي دين
.7اقتصاد مقاومتي

سیاسی

نظامی

.1اطاعت از خدا و رسول خدا و اولي االمر (زمان غیبت ولي فقیه) وحدت و دوري از هر
گونه تفرقه و عوامل آن
 .2صالبت و نپذيرفتن هرگونه سازش منفي
.3جهاد علیه رهبران كفر و حفظ روحیه استكبار ستیزي
 .4برائت از مشركین
 .5حمايت از جبهه مقاومت
.6بصیرت افزايي

.1آگاهي بر اهداف دشمن
 .2تقويت بنیه نظامي
نم
وهن ای از معروافت ا ولويت دار :
وحدت و اطاعت از واليت
حفظ نظام اسالمی

ايجاد تمدن اسالمی
ي تشكي
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م
س
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اهم مصاديق منـکر

اعتقادی

اجتماعی
.1كفر
 .2ناامیدي و ياس
.3بدبیني به خدا
 .4شرك به خدا
 .5غلو
 .6عمل به بعض دين
 .7خرافات
 .8ريا و نفاق

.1مدپرستي و تقلید كوركورانه
 .2پیروي از شخصیت هاي كاذب
.3تهمت و آبرو ريزي
 .4بد دهاني
.5سوء ظن
 .6تجسس و غیبت
 .7بي تفاوتي
 .8اشاعه فحشا
 .9عدم انضباط اجتماعي چاپلوسي
 .10پیروي از اكثريت نادان
 .11ايجاد وحشت
 .12پخش اخبار دروغ

اقتصادی

اخالقی

.1ربا (جنگ با خداست) سوگند دروغ در معامله
 .2شهادت ناحق گران فروش و غش در معامله
.3كم فروشي و كم كاري كارمندان و نپرداختن مالیات
 .4رشوه
 .5قاچاق كاال
 .6اسراف و تبذير
 .7اتالف مواد غذايي
 .8افشاي اسرار اقتصادي
 .9حیف و میل بیت المال
.1تالش براي به فساد كشاندن نسل مومن
و جوان
 .2دنیا طلبي
 .3فساد و فحشا
 .4خود برتر بیني
 .5ارتباط با نامحرم
 .6بي نظمي و بي مباالتي
 .7تبرج و جلوه گري

سیاسی

خانوادگی

نظامی

.1مايوس كردن مردم
 .2بدبین كردن مردم به نظام و اسالم
 .3قانون گريزي
 .4امید بستن به دشمنان اسالم
.1عدم تمكین از همسر
 .2سو استفاده از مال همسر
.3مهريه زياد
 .4جهیزيه تجملي
 .5تجمل گرايي
.6دخالت نابجا
 .7تبعیض میان فرزندان
.1فرار از جبهه
 .2نافرماني از فرماندهي
 .3افشاي اسرار نظام
 .4خیانت
 .5عدم حفظ آمادگي دفاعي در مقابل دشمن

مراتب و مراحل امر به معروف و نهي از منکر

اظهار انزجار قلبي(:امام حسن عسگري (ع) کسي از شما منکري را ديد اگر مي تواند با دست
خود آن را انکار کند پس اگر نمي تواند با زبانش و اگر نمي تواند با قلبش چنين کند)

تذکر لساني
نرمي و ماليمت

عملي
عامل بودن

مردم را با غير ....
دعوت به نيکي
تدبير و چاره انديشي
اعمال قدرت و زور

شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر

 – 1شناخت معروف ها و منکر ها
 – 2احتمال تاثیر
 – 3اصرار نداشتن گناهکار بر گناه خويش
 – 4نداشتن مفسده براي آمر و ناهي
منکرات در امر به معروف

 – 1پرهیز از پرده دري
 – 2پرهیز از تجسس
 – 3پرهیز از دشنام  كساني كه غیر خدا را مي خوانند .دشنام ندهید كه مبادا آن
ها هم از روي ظلم و جهل خدا را دشنام دهند/ .انعام آهي 108
 – 4پرهیز از قضاوت عجوالنه

معروفات در امر به معروف و نهي از منکر

 – 1اعتدال و میانه روي داشتن (نپذيرفتن آنها ضرري به شما نمي رساند)/مائده 105

 – 2ادب صبر

امام جواد عليه السالم  :مومن در هر حال نيازمند به سه خصلت است .توفيق از طرف
خداوند متعال ،واعظي از درون خود ،قبول و پذيرش نصيحت کسي که او را
نصيحت نمايد.
نظام اسالمي متکي است بر چهار پايه:
 – 1اقامه صاله

 – 2ايتاء زکات

 – 3امر به معروف
 – 4نهي از منکر

اگر همه اين موارد را باهم احيا نکنيم منجر مي شود به فروپاشي حکومت اسالمي

تغییر نظام

تغییر مطالبات مردم
تغییر اعتقادات مردم
تغییر ذائقه مردم

تغییرظواهر مردم

ضرورت و اهمیت امر معروف و نهي از منکر

.1واجب فوري
.2واجبي است که قضا ندارد

.3از نماز و روزه وجهاد باالتر است
.4جزو اصول عملي دين است
.5ترکش گناه کبیره

.6بیش از  120آيه و  900حديث

امرهب معروف و نهی از منکر

واجب فراموش شده اسالم است

خودساز
رتین
سیاسی
رتین

كارآمد
رتین
ظریف
رتین
حماسی
رتین

زيبارتین
ارثگذار
رتین

مهم
رتین

شیرین
رتین
واليی
رتین

مظلوم
رتین
اساسی
رتین

تفگش انگیز
رتین
رپ ا جر
رتین
سخت
رتین

نورتین
-----

هدف از انجام امر به معروف و نهي از منکر

.1انجام تکالیف واجب
.2اصالح گناهکار

.3اصالح جامعه
.4اصالح خودمان

رضايت هب انجام گناه
يكديگر

يج
ه
گ
سقوط تدر ی نا كار
عادی شدن گناه

كمك هب انجام گناه

ارت كاب گناه

ب
موضع گیری رد مقا ل مخالفین

ت
بلیغ و سرماهي گذا ری ربای
انجام گناه

گناه

ديدن گناه و عدم نهی از
آن

اصرار رد انجام گناه
دعوت ديگران هب انجام
گناه

قساوت قلب و سنگ
دلی رد این راه

سقوط رد ورهط ذاللت
و هالكت

رهگناه زمینه ای ربای
ارت كاب گناه زبرگتر

سكوت و بی تفاوتی رد
ب
مقا ل اعمال منکر يكديگر

