سر شناسه :میر محمدی،سید جمال الدین1341،
عنوان و نام پديدآور:آموزش مقدماتی امر به معروف و نهی از منکر(:مقدماتی)/مولف سید جمال الدین
میر محمدی؛ویراستار:قدرت اهلل فرقانی؛تهیه کننده :ستاد امر به معروف و نهی از منکر
:قم :پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(ع)،انتشارات زمزم هدایت1396 ،
مشخصات نشر
مشخصات ظاهری 104:ص ؛ 5/5*21/14س م .
شابک:۶۰۰۰۰ریال: 978-964-246-536-1
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
يادداشت:عنوان اصلی:
یادداشت 	:کتابنامه:ص  104-103؛همچنین به صورت زیر نویس
امر به معروف و نهی از منکر
موضوع :
Enjoining what is good and prohibiting what is evil
موضوع :
فرقانی،قدرت اهلل ،1341،ویراستار
:
شناسه افزوده
پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(ع)،انتشارات زمزم هدایت
:
شناسه افزوده
بهال،کانیکا تی،.- ۱۹۶۴ م ،.ویراستار
:
شناسه افزوده
Imam sadig Research Institute of Islamic Sciences
شناسه افزوده :
Zam Zam Hedayat
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
:
شناسه افزوده
918 13964/226 Bpم/
:
رده بندی کنگره
3775/297
:
رده بندی دیویی
4727553
:
شماره کتابشناسی ملی

عنوان کتاب  :آموزش امر به معروف و نهی از منکر ( 2مقدماتی)
ناشر::قم :پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(ع)،انتشارات زمزم هدایت
مولف :حجت االسالم دکتر سید جمال الدین میر محمدی
تهیه کننده :ستاد امر به معروف و نهی از منکر
صفحه آرایی  :پارس مطهر
سال چاپ 1396 :
نوبت چاپ :اول
تیراژ 10000 :جلد
شابک 978-964-246-536-1:
قیمت  6000 :تومان

آموزش
نه
منک 2
امر هب معروف و ی از ر
(مقدماتی)

(ستاد امر به معروف و نهی از منکر)

تهیهکننده :ستاد امر به معروف و نهی از منکر
مؤلف :حجت االسالم دکتر سید جمال الدین میر محمدی
ویراستار :قدرتاهلل فرقانی

فهرست مطالب
مقدمه11.....................................................................................................................................................
درس اول :مفهومشناسی ،چرایی و اهمیت فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر
تعریف امر به معروف و نهی از منکر15.....................................................................................................
چرایی امر به معروف و نهی از منکر16.....................................................................................................
اه ّمیت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن17............................................................................
اه ّمیت امر به معروف و نهی از منکر در بیان معصومین

19...............................................................

اه ّمیت امر به معروف و نهی از منکر از نظر عقل19................................................................................
امر به معروف و نهی از منکر برعهده چه کسانی است؟ 20.....................................................................
ـ سطح اول (عموم مردم)20.....................................................................................................................
ـ سطح دوم (نخبگان)21...........................................................................................................................
ـ سطح سوم(دولتمردان)21........................................................................................................................
درس دوم :اقسام معروفها و منکرها
امر به معروف و انجام یک تکلیف25.........................................................................................................
نیت در امر به معروف و نهى از منكر26....................................................................................................
رابطه امر به معروف و نهی از منکر با سایر واجبات27.............................................................................
عکس العمل منافقان نسبت به این دو واجب27.......................................................................................
اقسام معروف28.........................................................................................................................................
منکر و اقسام آن28...................................................................................................................................
مصادیقی از معروفها و منکرها29............................................................................................................

مصادیقی از معروفها29............................................................................................................................
مصادیقی از منکرها31................................................................................................................................
درس سوم :وجوب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر
وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همگان35.....................................................................................
شرائط چهارگانه امر به معروف و نهی از منکر36.......................................................................................
الف .علم و آگاهی36....................................................................................................................................
ب .احتمال تاثیر38.......................................................................................................................................
ج .اصرار و استمرار بر عمل40.....................................................................................................................
د .نداشتن مفسده40.....................................................................................................................................
درس چهارم :مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر
 .1مرتبه اظهار قلبی53.................................................................................................................................
 .2مرتبه امر و نهی گفتاری (لسانی)55........................................................................................................
 .3مرتبه استفاده از قدرت (یدی)57..............................................................................................................
درس پنجم :اخالق در امر به معروف و نهی از منکر
چگونه امر به معروف کنیم؟51.....................................................................................................................
گامهای انجام امر به معروف و نهی از منکر51...........................................................................................
گام ا ّول :روبرو شدن51.................................................................................................................................
گام دوم :تشخیص54....................................................................................................................................
گام سوم :تذکر مستقیم کالمی54................................................................................................................
گام چهارم :پاسخ مخاطب به واکنش (آمر و ناهی) و عمل متقابل آمر و ناهی به مخاطب55....................
شیوههای انجام امر به معروف و نهی از منکر55.........................................................................................

شخصیت و کرامت انسان خطاکار55.........................................................................................
ا ّول :حفظ
ّ
دوم :جلب اعتماد مخاطب56........................................................................................................................
سوم :در سطح طرف صحبت کردن57.........................................................................................................
چهارم :در نظر گرفتن وضعیت روحی و روانی افراد58.................................................................................
پنجم :رعایت نزاکت و ادب در برخورد58.....................................................................................................
ششم :محترم شمردن عقاید افراد 58............................................................................................................
هفتم :باید تذکر از نکات مورد اتفاق شروع شود و از راه مقایسه ادامه یابد59.............................................
درس ششم :جذابسازی امر به معروف و نهی از منکر در تذ ّکر زبانی
الف) شیوههای زیبا و ج ّذاب برای ارتباط و گفتار در امر به معروف و نهی از منکر63.................................
 .1ارتباطی زیبا و دوستانه با خطاکار در اولین برخورد63..............................................................................
 .2بهکارگیری جمالت با محور ّیت مکان وقوع گناه63.................................................................................
 .3تناسب جمالت با محوریت زمان63..........................................................................................................
 .4از کالم با محوریت شغل و حرفه گناهکار استفاده کردن63.....................................................................
 .5جمالت را با تکیه بر اعتقادات مذهبی خطاکار به کار گرفتن64..............................................................
 .6بیان را با تأکید بر آثار گناهی که انجام میشود به کار بردن64...............................................................
 .7جمالت را با محوریت کرامت و ارزش انسان جذاب ساختن64................................................................
 . 8تحریک عواطف و احساسات خطاکار محور کالم قرار گرفتن64.............................................................
 .9جذابسازی جمالت با محوریت همنوایی با خطاکار64.............................................................................
 .10جمالت را با محوریت دعا برای خطاکار جذاب ساختن که نیت خیرخواهانه آمر را به طرف نشان میدهد
65........................................................................................................................................................................................
 .11جمالت را با محوریت هدیه بودن انتقاد به خطاکار آغاز کردن65........................................................

 .12جذابسازی جمالت با محوریت ذکر نقاط ق ّوت خطاکار65...................................................................
 .13جذابسازی جمالت با محوریت ذکر اجر و آثار ترک گناه65.................................................................
حقپذیری و دینداری خطاکار65.............................................................
 .14زیباسازی جمالت با محوریت ّ
ملیت خطاکار جذاب کردن65..............................................................
قومیت و ّ
 .15جمالت را با محوریت ّ
 .16جمالت را با محوریت تمثیل و تشبیه جذاب کردن65............................................................................
 .17جذابسازی جمالت با محوریت پرسش و پاسخ سلسلهوار66................................................................
 .18جذابسازی جمالت با محوریت تلنگر زدن با جمالت کوتاه و بیدارکننده66........................................
ب) فواید زیباسازی جمالت در امر به معروف و نهی از منکر66..................................................................
ج) انواع روشهای کاربردی تذکر زبانی66....................................................................................................
 .1امر به معروف ساده66................................................................................................................................
 .2امر به معروف و نهی از منکر صریح و اعتراضی66..................................................................................
 .3امر به معروف تأکیدی و تکراری67..........................................................................................................
 .4امر به معروف تعلیلی67............................................................................................................................
 .5امر به معروف انتفاعی68...........................................................................................................................
 .6امر به معروف استحیایی68.......................................................................................................................
 .7امر به معروف منظوم69............................................................................................................................
 . 8امر به معروف انذاری69..........................................................................................................................
 .9امر به معروف استکراهی و یا نکوهشی69...............................................................................................
 .10امر به معروف تدبّری69.........................................................................................................................
 .11امر به معروف بشارتی70.......................................................................................................................
 .12امر به معروف سؤالی70........................................................................................................................

 .13امر به معروف غیرمستقیم70.................................................................................................................
درس هفتم :آشنایی با قانون ،دستورالعمل اجرایی قانون و ضوابط تشکیل و فعالیت
شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
الف) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر74..........................................................................
ب) دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 171م81.............................94
ج) ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر84........................................................
فصل اول :شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی و قضایی85....................................
فصل دوم .شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم87................................................
فصل سوم :کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده88..........................................................
فصل چهارم :ضوابط تشکیل کمیسیون تعیین سیاستها و خط مشیهای امر به معروف و نهی از منکر.
90..................................................................................................................................................................
درس هشتم :آشنایی با مباحث حقوقی و قضایی
جایگاه اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر)95............................................................
اهمیت امر قضا96..........................................................................................................................................
حقوق افراد از منظر قانون اساسی96.............................................................................................................
ضابطان دادگستری ،تکالیف آنان و ضوابط جرم مشهود97..........................................................................
جرایم مشهود97............................................................................................................................................
فهرست منابع103.....................................................................................................................................

مقدمه
انسان از آغاز آفرینش ،در پی ایجاد جامعهای مناسب برای زندگی بهتر بوده است .این اندیشه و نیاز بشر
در سیر تطور و تحوالت فکری و همگام با تعالیم الهی تا بدانجا رسید که با نزول قرآن و تشریع قوانین و
احکام الهی ،زمینه ایجاد جامعه مناسب در ابعاد ساختاری و محتوایی بوجود آمد؛ جامعهای که در آن انسانها
ضمن احساس امنیت و آرامش الزم ،در تکامل معنوی نیز شاهد رشد و تعالی خود و فرزندان خویش باشند.
در جامعه اسالمی که نظارت عمومی مهمترین عامل و ضامن اجرای عدالت و رسیدن به کمال و سعادت
است ،اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر ،تکلیف این نظارت عمومی را در جامعه مشخص نموده
و وظایف مردم نسبت به یکدیگر و وظایف متقابل حکومت و مردم را در اجرای دستورات و احکام الهی و
ترویج ارزشهای دینی و اخالقی تبیین میکند.
امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات اسالم است که عمل به آن موجب سالمت و رشد و تعالی
جامعه میگردد .این دو فریضه از دستورات مؤکد خداوند متعال و سیره و روش امامان معصوم است که
نقش مؤثری در ترویج ارزشهای الهی بر عهده دارد.
امر به معروف و نهی از منکر همانند سایر دستورات اسالمی دارای شرایط و شیوههای اجرایی مخصوص
میباشد که بیتوجهی به آنها ممکن است خود سبب انجام گناه و انحراف از اهداف و مقاصد الهی باشد.
از این رو مهمترین اصل محوری در فراگیر نمودن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تبیین
مبانی ،اصول ،احکام ،مصادیق و روشهای این فریضه الهی است که با آموزش آنها زمینه گسترش و
ترویج آن فراهم میگردد .این آموزش و ارتقای آگاهی و مهارت عمومی و بویژه آمران به معروف و ناهیان
از منکر ،ضامن اجرای دقیق قانون و رعایت حدود شرع مقدس و در نهایت ایجاد جامعهای سالم و نمونه
برای سایر ملل جهان خواهد شد.
کتاب حاضر با هدف آشنایی فراگیران با ابعاد مختلف این دستور الهی ،توسط ستاد امر به معروف و نهی
از منکر کشور تدوین گردیده و از شما فراگیران محترم انتظار میرود با مطالعه دقیق ،مفاهیم و مطالب
ارزشمند آن را دریافته و در انجام رسالت خویش در جهت گسترش خوبیها و پرهیز از ناهنجاریها و
محرمات الهی با آگاهی الزم انجام وظیفه نمایید.
آنچه در این کتاب از نظر خوانندگان محترم میگذرد در قالب هشت درس با عنوان دوره آموزش مقدماتی

گروههای امر به معروف و نهی از منکر طراحی شده و سعی و اهتمام ما در رعایت مقدمات و مدخلهای
ورودی ،مربوط به مباحث گستردهای است که حدود آن تا ژرفای مباحث فقهی و تفسیری و سیرهشناسی
استمرار خواهد داشت .امید آنکه در طرح درسهای آموزشهای تکمیلی و تخصصی در آینده بتوانیم
بخشی از آنها را در قالب محتوای آموزشی ارائه نماییم.
امید است در راستای ساماندهی آموزش و ارتقای علمی و مهارتآموزی آمران به معروف و ناهیان از منکر،
بنیان محکم و شالودهای اساسی در استمرار این مسئولیت عظیم بنا نهاده شده و رضای خداوند متعال و
شادی ارواح مقدس اولیای الهی «علیهم صلوات اهلل اجمعین» و سالمت و سعادت جامعه اسالمی را در
پی داشته باشد.
شایان ذکر است که در تدوین مطالب پیش رو از کتابهای امر به معروف و نهی از منکر ،دو فرمان الهی
برای امت برتر ،مهمترین واجب فراموش شده ،امر به معروف چرا و چگونه ،نیز استفاده گردید که بر خود
الزم میدانیم از نویسندگان محترم تقدیر و سپاسگزاری نماییم.
والسالم علی عباداهلل الصالحین
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
معاون فرهنگ ،تحقیقات و آموزش
دکترسید جمالالدین میرمحمدی
آذرماه 1395

درس اول
مفهومشناسی ،چرایی و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

اهداف درس:
انتظار می رود با فراگیری این درس ،آمران به معروف و ناهیان از منکر به نتایج زیردست یابند.
1 .1مفهوم شناسی و چرایی فریضه
 2 .اه ّمیت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن  ،روایات معصومین

وعقل

3 .3ضرورت نهادینه سازی و الگو قرار دادن معروف ها و محو منکرات در سطح جامعه اسالمی.
4 .این واجب الهی به عهده چه کسانی است؟

تعریف امر به معروف و نهی از منکر
شناخت ماهیت و حقیقت امر به معروف و نهی از منکر ،اولین گام در راستای انجام این دو وظیفه بزرگ
است .از این رو الزم است نخست این واژگان را تعریف نماییم و بدانیم معروف چیست و چگونه به آن امر
کنیم و نیز منکر چیست و چگونه از آن نهی کنیم؟
هرچند واژههای امر ،نهی ،معروف و منکر واژگانی عرفی هستند و حدود معنای آنها روشن است ،ولی در
اصطالح شرع برای آنها حدودی مشخص شده و فقهای بزرگ اسالم در کتاب امر به معروف و نهی از
منکر آن را تبیین نمودهاند.
واژه امر :امر به معنای مطالبه و برانگیختن به چیزی است ،که جمع آن اوامر است در عنوان امر به معروف
و نهی از منکر همین طلب و خواستن مورد نظر است .بنابراین منظور از امر یعنی طلب و خواستن چیزی
خواه با اظهار قلبی همراه باشد یا با زبان و گفتار یا با عمل و رفتار.
واژه معروف و منکر :در علم لغت ،معروف را به شناخته شده و منكر را به ناشناخته معنا كردهاند ،ولى در
تعريف اصطالحى امر به معروف و نهى از منكر در منابع اسالمى ،تعبيرهاى گوناگونى آمده است كه از
مجموع اين تعاريف استفاده مىشود كه امر به معروف ،به معناى فرمان دادن به هر كارى است كه عقل
و شرع آن كار را خوب بداند و نهى از منكر ،به معناى بازداشتن و نهى كردن از هر كارى است كه عقل يا
شرع آن كار را بد بداند؛ 1از آنجا که الزم نيست امر و نهى به صورت زبانى باشد ،به هر اقدام و کوششى که
به منظور اثر گذاردن در ديگرى انجام میشود ،بهگونهای که او را به کار واجب واداشته يا از حرام بازدارد،
2
امر به معروف و نهى از منکر گفته مىشود.
امر به معروف و نهى از منکر اصطالحى ،در محدوده جامعه اسالمى است؛ يعنى وظيفهای است که
مسلمانان و مؤمنان درباره يکديگر ايفا میکنند .بنابر اين ،دعوت کفار به اسالم و ايمان و نهى آنان از کفر
و شرک ،گرچه واجب است ،ولى از مصاديق امر به معروف و نهى از منکر برشمرده نمیشود.

 . 1محمد بن يعقوب فيروزآبادى ،بصائر ذوى التمييز ،ج  ،4ص  57و 120؛ حسن مصطفوى ،التحقيق فى كلمات
القرآن ،ج  ،12ص39؛ على مشكينى ،مصطلحات الفقه ،ص  88ـ  89و عالمه حلى ،تذكرة الفقها ،ج  ،9ص .441
 . 2محمدتقى مصباح يزدى ،آذرخشى ديگر از آسمان كربال ،ص  .180شهید مطهری میفرماید :اسالم از باب
اینکه نخواسته موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به امور معیّن مثل عبادات ،معامالت ،اخالقیات ،محیط
خانوادگی و ...محدود کند از کلمه عام معروف یعنی هر کار خیر و نیکو و نقطه مقابلش ،منکر یعنی هر کار زشتی
استفاده کرده است .حماسه حسینی ،ج  ،2ص .77

همچنين امر به معروف و نهى از منکر در صورتى است که تارک معروف و مرتکب منکر بداند کارى را که
ترک کرده واجب است و کارى را که انجام میدهد حرام است؛ از اين رو ،آگاهى دادن و شناساندن معروف
و منکر به کسى که آنها را نمیشناسد ـ که در اصطالح به آن ارشاد جاهل میگويند ـ از مصاديق امر به
معروف و نهى از منکر نمیباشد؛ 3ولى با همان مالک وجوب امر به معروف و نهى از منکر یعنی هدايت
مردم و ايجاد جامعهای خداجوى و سالم ،تعليم جاهل هم واجب شده و از همين رو ،در برخى روايات بر
4
عروف َو ُينهى َعن َ
المنك ِر
بالم ِ
آموزش جاهل نيز امر به معروف و نهى از منکر اطالق شده است« .إِنّما ُيؤ َم ُر َ
ُمؤم ٌِن َفيتَّعِظ أَو جاه ٌِل َفي َتعلَّ َم« 5».گاهی مومنی امر به معروف و نهی از منكر میشود و بدین ترتیب موعظه
شده ،آن را میپذیرد؛ گاهی نیز جاهل است و نمیداند ،و به این شیوه میآموزد»
چرایی امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر ،ریشه در فطرت ،قرآن ،سنت نبوی و عقل و اندیشه بشری دارد .در مکتب
اسالم سالمسازی محیط از طریق امر به معروف (امر و فراهم آوردن تسهیالت برای رفتارهای تکاملی) و
نهی از منکر (نهی و کنترل رفتارهای سقوطدهنده) به عنوان یک امر واجب و عبادتی در ردیف نماز و روزه
6
و سایر عبادات مطرح گردیده و آن را به عنوان روش پیامبران و افراد صالح معرفی کردهاند.
در قرآن کریم آمده است« :خداوند وضع هیچ قومی را تا خود آنان تغییری در وضع خود بوجود نیاورند تغییر
نمیدهد 7».همچنین انسانهایی که در سالم سازی محیط از طریق امر به معروف و نهی از منکر مشارکت
نمیجویند مورد توبیخ خداوند قرار گرفتهاند 8.در آیاتی نیز حرکت در مسیر سالم سازی محیط را از ویژگی
انسانهای رشد یافته میداند و میفرماید« :چرا در قرون قبل از شما جز گروه اندکی را که نجات داده
9
بودیم ،مردمی با عقل و ایمان وجود نداشتند که خلق را از فساد و اعمال زشت بر روی زمین نهی نمایند».
نقش هر فرد در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسئولیتهای اجتماعی داشته باشد
ایجاب میکند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق میافتد و نسبت به منکرات
بیتفاوت نباشد .نام این نظارت و کنترل مردمی در اسالم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح
شده که از فروع دین و واجبات عبادی و از مهمترین مبانی سیاسی دین اسالم به شمار میرود .قیام امام
حسین که سرچشمه مبارزات علیه ظلم میباشد ،با این هدف صورت گرفته و به این ترتیب امر به
10
معروف و نهی از منکر عملی است که دیگران را به سوی اطاعت اوامر الهی و ترک معصیت فرا میخواند.
 . 3محمدعلى انصارى ،الموسوعة الفقهية المسيره ،ج  ،2ص .104
 . 4آذرخشى ديگر در آسمان كربال ،ص .161
 . 5محمد باقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،100ص .71
 . 6محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،11ص .394
َیروا َما ب َِأن ْ ُف ِس ِه ْم؛ رعد ،آیه .11
َیر َما ب ِ َق ْو ٍم َحت َّى یغ ُ
 . 7إِ َّن اللهَّ َ لاَ یغ ُ
یم َذل ِ َ
ک ب ِ َما َع َص ْوا َو َکان ُوا ی ْعتَدُونَ َ .کان ُوا لاَ
ین َک َف ُروا مِ ْن بَنِی إ ِ ْس َرائ ِ َ
 . 8ل ُ ِع َن ال َّ ِذ َ
یسى ابْنِ َم ْر َ
یل َعلَى ل ِ َسا ِن َدا ُوو َد َو ِع َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ِ
ٍ
ْس َما کان ُوا یف َعلونَ ؛ مائده ،آیات .78-79
یتَنَا َه ْونَ َع ْن مُن َْکر ف َعلو ُه لبئ َ
 . 9فَلَ ْولاَ َکانَ مِ َن ال ْ ُق ُرو ِن مِ ْن قَبْل ِ ُک ْم أُولُوا ب َ ِقی ٍة ین ْ َه ْونَ َعنِ ال ْ َف َسا ِد فِی الَأْ ْر ِ
ض إِلاَّ قَل ِ اًیل مِ َّم ْن أَن َْجینَا مِن ْ ُه ْم؛ هود ،آیه .116
 . 10خواجه نصیرالدین طوسی ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،ص .455
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امام خمینی میفرماید :همان طوری که هر فردی موظف است خودش را اصالح کند ،موظف است
11
دیگران را هم اصالح کند .اصل امر به معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه را اصالح کند.
امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که بر همه واجب است .همان طور که خودمان را حفظ میکنیم
12
و خارج میکنیم از ظلمت به نور ،مکلّف هستیم دیگران را هم همین طور دعوت کنیم.
در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را میتوان نوعی روان درمانی هدایتی تلقی کرد که در بُعد وسیعی
انجام میشود و به این ترتیب موجبات تغییر و اصالح اساسی در جامعه بوجود میآید .از این رو امام باقر
میفرماید:
َّهی َعن المنک ِر َس ُ
أمن
الصلَحاء َو فریض ٌة بِها تُقام
ُ
بالم ِ
َّ
الفرائض َو َت ُ
بیل االنبیا ِء َو َمن َهج ُ
مر َ
ان ا َال َ
عروف َو الن َ
13
ُ
االمر.
من االعدا ِء َو
االرض و ُی
ُعمر
المکاسب و ت َُر ُّد
المذاهب َو تَحِ َّل
ُ
نتصف َ
ُ
َ
ُ
ُ
یستقیم ُ
المظالم و ت ُ
امر به معروف و نهی از منکر راه انبیای الهی و شیوه صالحان و واجب و وظیفهای است که به برکت آن
سایر واجبات برپا ،راهها امن ،کسب و تجارت حالل ،ظلم و تجاوز دفع ،زمین آباد ،از دشمنان انتقام گرفته
میشود و همه کارها سامان میپذیرد.
بنابر این امر به معروف و نهي از منكر از اركان اساسي اسالم و ضامن برپا داشتن همه فرايض اسالمي
است .این واجب بايد در جامعه احيا شود و هر فردي از آحاد مردم ،خود را در گسترش نيكي و برچيده شدن
زشتي و فساد ،مسئول احساس كند .در اجراى این فريضه ،بين زن و مرد تفاوتى نيست و هر دو گروه ،در
اين راستا وظيفه و مسئوليت دارند ،زیرا ما هنوز تا رسیدن به يك جامعه كام ً
ال اسالمي كه نيكبختي دنيا و
آخرت مردم را به طور كامل تأمين كند و تباهي و ظلم و انحطاط را ريشهكن سازد ،فاصله بسیاري داريم و
اين فاصله بايد با همت مردم و تالش مسئوالن پیموده شود.
اه ّمیت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن
قرآن کریم به بیانهای مختلف به اهمیت این دو فریضه الهی اشاره نموده تا جایی که ا ّولین آمر به معروف
را خود ذات مق ّدس پروردگار معرفی میکند و میفرماید« :ا َِّن ا َ
ایتآئ ِذیالقُربی
دل َو اال
ِحسان َو ِ
هلل َیأ ُم ُر بِال َع ِ
ِ
الم َ
ون؛ 14به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش
نک ِر َو َالبغی َيع ُِظ ُک ْم لَ َعلَّ ُک ْم َت َذ َّک ُر َ
َو َینهی َع ِن الفَحشآ ِء َو ُ
به خویشاوندان فرمان میدهد و از فحشا و منکر و ستمگری نهی میکند .شما را اندرز میدهد تا متذ ّکر
[این حقیقت] شوید [که فرمانهای الهی ،ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست »].یعنی خدا آمر به معروف
را از برترین آمران به معروف و ناهیان از منکر
و ناهی از منکر است؛ و نیز وجود مق ّدس پیامبر اسالم
11
12
13
14

 .صحیفه نور ،ج  ،7ص .285
 .همان ،ج  ،11ص .84
.محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،16ص .119
 .نحل ،آیه .90
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الم َ
نکر»15؛ و در جای دیگر تمام مؤمنین و مؤمنات در
عروف َو
الم ِ
ُ
ینهاهم َع ِن ُ
میداند و میفرمایدَ « :یأ ُم ُر ُهم ب ِ َ
ون
ون َو الْ ُم ْؤ ِم َن ُ
ات بَ ْع ُض ُه ْم أَ ْول َِيا ُء بَ ْع ٍ
ض َي ْأ ُم ُر َ
هر نقطهای از جهان اسالم را آمران به معروف میداندَ « :و الْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ِک َس َي ْر َح ُم ُه ُم اللهَّ ُ
الص َ
ون اللهَّ َ َو َر ُسولَ ُه ُأولئ َ
بِالْ َم ْع ُر ِ
ون َّ
ُون ال َّز َکا َة َو ُيطِ ي ُع َ
ال َة َو ُي ْؤت َ
ِيم َ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُم ْن َک ِر َو ُيق ُ
16
ِيم؛ مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند؛ همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان
إِ َّن اللهَّ َ َع ِزي ٌز َحک ٌ
میدهند و از کارهای زشت و ناپسند بازمیدارند و نماز را برپا میکنند و زکات میپردازند و از خدا و پیامبرش
اطاعت مینمایند؛ یقین ًا خدا آنان را مورد رحمت قرار میدهد؛ زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است».
و نیز در آیاتی دیگر به صراحت به اهمیت این دو واجب الهی اشاره نموده است که جهت اختصار به چند
نمونه اشاره میشود.
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُم ْن َک ِر َو ُأولئ َ
ون؛
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
ِک ُه ُم الْ ُم ْفل ُِح َ
ون إِلَى الْخَ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
الفَ .ولْ َت ُک ْن ِم ْن ُک ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُع َ

17

و باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و اینان
رستگارانند.
در آیه فوق كلمه «ولتكن» امر است و و وجوب را میرساند و در این آیه توضیحی است مبنی بر اینكه
رستگاری منوط بر انجام این واجب است ،زیرا به طور حصر بیان كرده و فرموده استَ « :و ُأولئ َ
ِک ُه ُم
ون؛ و رستگاری از آن كسانی خواهد بود كه امر به معروف كردهاند».
الْ ُم ْفل ُِح َ
ک إِ َّن ذل َِک م ِْن َع ْز ِم أْ ُ
الص َ
اصبِ ْر َعلَى َما أَ َصابَ َ
ال ُمو ِر؛
ال َة َوأْ ُم ْر بِالْ َم ْع ُر ِ
بَ .يا بُ َن َّي أَق ِِم َّ
وف َو انْ َه َع ِن الْ ُم ْن َک ِر َو ْ

18

ای فرزندم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن ،و در این کار هر آزاری ببینی ،صبر کن که
این صبر نشانه عزم ثابت است.
ون بِاللهَّ ِ. ...
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
جُ .ک ْن ُت ْم خَ ْي َر ُأ َّم ٍة ُأخْ ِر َج ْت ل ِلن ِ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُم ْن َک ِر َو ُت ْؤ ِم ُن َ
َّاس َت ْأ ُم ُر َ

19

شما بهترین امتی هستید که پدیدار شدید ،چونکه امر به معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید.
از این آیه و آیات دیگر ،فضیلت و عظمت امر به معروف و نهی از منکر استفاده میشود ،زیرا بیانگر آن است
كه امت اسالم بدین وسیله بهترین امت هستند.

15
16
17
18
19

 .پیامبری که آنان را به کارهای شایسته فرمان میدهد و از اعمال زشت بازمیدارد؛ اعراف ،آیه .157
 .توبه ،آیه .71
 .آلعمران ،آیه .104
 .لقمان ،آیه .17
 .آلعمران ،آیه .110
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اه ّمیت امر به معروف و نهی از منکر در بیان معصومین(ع)
در این زمینه روایات فراوانی از پیامبر اکرم
پیامبر خدا

و ائمه هدی

ذکر شده که به چند نمونه اکتفا میشود:

در بیان اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر میفرماید:

امتم همواره در خیر و نیکی خواهند بود ،مادامی که امر به معروف و نهی از منکر و تعاون بر نیکی کنند؛
ولی اگر چنین نکنند ،برکات از آنها گرفته ،بعضی از آنها بر بعضی دیگر مسلط میشوند؛ در حالی که نه
20
در زمین و نه در آسمان یار و یاوری ندارند.
بزرگترین آمران به معروف و ناهیان از منکرند؛ در
در اهمیت این واجب الهی همین بس که ائ ّمه
الم َ
نکر».
الم ِ
عروف َو نَ َه َ
یت الزَّکا َة َو اَ َم َ
الصال َة َو آتَ َ
زیارت آنان میخوانیم« :اَش َه ُد اَن ََّک َقد اَ َق َ
مت َّ
یت َع ِن ُ
رت ب ِ َ
امام علی در اهمیت این موضوع میفرماید« :تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا ،در برابر امر به
معروف و نهی از منکر ،همچون قطرهای در مقابل دریایی پهناور است 21».ایشان در بیانی دیگر میفرماید:
22
هدف دین ،امر به معروف و نهی از منکر و برپا شدن حدود الهی است.
در چرایی این فریضه بیان شد که آن حضرت فرمودند :امر به معروف و نهی از
روایتی نیز از امام باقر
منکر راه انبیاء ،شیوه صالحان و وظیفهای است که به برکت آن سایر واجبات برپا ،راهها امن ،تجارت ها
23
حالل ،ظلم دفع ،زمین آباد ،از دشمنان انتقام گرفته میشود و همه کارها سامان میپذیرد.
در این روایت ،امام باقر با بیانی بسیار رسا و شیوا ،عظمت و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را
یادآور شده و پارهای از آثار و برکات آن را برای معاش و معاد مردم برشمرده است .در واقع ،اگر به این دو
فرمان الهی به درستی عمل شود ،بقیه واجبات هم محقق میشود و نه تنها امر آخرت مردم تنظیم میشود
بلکه امور دنیای آنان نیز اصالح میگردد.
اه ّمیت امر به معروف و نهی از منکر از نظر عقل
عالوه بر راهنماییهای دین ،عقل نیز به عظمت و اهمیت این دو فریضه اعتراف دارد و آن را تأیید میکند.
از دیدگاه عقل ،امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک نیاز ضروری برای جامعه امروزی و عامل رشد
و پیشرفت فردای آن به شمار میرود ،زیرا جامعهای که دارای اجزای مرتبط میباشد ،شبیه یک موجود
زنده و پیکر فعال و دارای حیات است که از یک سو در حال رشد و از سوی دیگر حیاتش در معرض آفات

 . 20به کوشش ابوالقاسم پاینده ،نهجالفصاحه ،حدیث 2218؛ «لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیسلطن اهلل
علیکم شرارکم فیدعوا خیارکم فالیستجاب لهم».
 . 21نهجالبالغه ،حکمت 374؛ «و ما أعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل اهلل عند األمر بالمعروف والنهی عن المنکر
لجي».
إال کنفثة فی بحر ّ
 . 22تصنیف غررالحکم ،ص « .342غایة الدّین االمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود».
. 23محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،16ص .119
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و امراض و حوادث میباشد و خطراتی اصل زندگی و رشدش را تهدید میکند .از این رو ،همانگونه که
در بدن یک موجود زنده ،در هنگام آفرینش ،نظمیبرای رشد و تداوم حیات او قرار داده شده و نیز عواملی
برای مقابله با میکروبها و ویروسها و هرآنچه که ممکن است حیاتش را تهدید کند معین گردیده ،درون
یک نظام کامل اجتماعی نیز باید نظاماتی وجود داشته باشد که آن را از فساد ،تباهی و هرگونه آسیبی حفظ
کند و رشد و شکوفایی جامعه و سیر تکاملی آن را تضمین نماید.
یکی از نظامات مهمی که در درون نظام اجتماعی اسالم ـ به عنوان یک نظام کامل و پیشرو ـ برای تأمین
این دو غرض در نظر گرفته شده ،امر به معروف و نهی از منکر است که با اقامه آن حیات متعالی فرد و
جامعه تأمین میگردد.
از سوی دیگر نزدیک کردن جامعه انسانی به سوی هدف آفرینش یعنی کمال و سعادت ،از وظایف هر
خردمندی است و ُحسن ذاتی دارد و از همین رو امر به معروف و نهی از منکر عالوه بر وجوب شرعی،
وجوب عقلی نیز دارد.
امام خامنهای در پیام به نخستین اجالس پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر در این باره میفرماید:
اگر کسی به ندای خرد انسانی گوش بسپرد باز هم بیشک این عمل سازنده را فریضه و تکلیف خواهد
شمرد .به نیکی خواندن و از بدی برحذر داشتن را کدام خرد سالم ستایش نمیکند و کدام انسان خیرخواه
24
و حساس از آن روی میگرداند؟
امر به معروف و نهی از منکر وظیفه چه کسانی است؟
امر به معروف و نهی از منکر ،از وظایف عموم مردم ،مسئوالن و دولتمردان و نیز از وظائف گروههای خاص می باشد.
در جامعه اسالمى باید گروهى بازرس و ناظر که مورد تأیید هستند بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت کنند
که این گروه باید اسالم شناس ،مردم شناس و شیوه شناس باشند .از این رو این دو واجب الهی در نظام
اجتماعی اسالم ،در سه سطح مورد توجه است:
ـ سطح اول (عموم مردم):
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
قرآن کریم در آیه  110سوره آل عمران ( ُک ْن ُت ْم خَ ْي َر ُأ َّم ٍة ُأخْ ِر َج ْت ل ِلن ِ
َّاس َت ْأ ُم ُر َ
الْ ُم ْن َک ِر) وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را در سطح امت و عموم جامعه معرفی میکند و همه امت را
به صفت امر به معروف و نهی از منکر میستاید .پس عموم افراد امت اسالمی و تک تک مردم نسبت به
اجرای این دو فریضه مسئولیت دارند.

24

 .نرمافزار حدیث والیت 1379 / 8 / 23؛ واجب فراموش شده ،ص .26
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درس اول مفهومشناسی ،چرایی و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

ـ سطح دوم (نخبگان):
سطح دیگری از مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر بر عهده دانشمندان و فرهیختگان است که میتوان
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُم ْن َک ِر )25استفاده کرد.
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
ون إِلَى الْخَ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
آن را از آیه ( َولْ َت ُک ْن ِم ْن ُک ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُع َ
یعنی از میان شما گروهی هستند که دعوت به خیر مینمایند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند .این
معین فرموده است.
آیه شریفه با راهنمایی روایات ،این وظیفه را برای افراد خاص و نخبگانّ ،
مقام معظم رهبری خطاب به علما و روحانیون میفرماید:
باید خطر را بشناسیم ،باید نقاطی را که خطر از آن نقاط جامعه اسالمی را تهدید میکند درست بشناسیم.
آن عبرتهای قضایای صدر اسالم را برای مردم و خودمان باز کنیم .مهمترین وظیفهای که در صراط امر
به معروف و نهی از منکر وجود دارد این است که نیروهای مؤمن و آمر به معروف و ناهی از منکر و آنهایی
که در نظام اسالمی انگیزه دارند باید در صحنه باشند ،همه جا باید حضور داشته باشند ،حزب الهی بودن
26
یعنی آماده کار بودن برای انجام تکالیف الهی ،این یک ارزش است ،یک ارزش انقالبی است.
البته روشن است این بدان معنا نیست که عموم مردم نسبت به این وظیفه مهم مسئولیتی ندارند بلکه مراد
این است که وظیفه نخبگان در سطحی باالتر و وظیفهای سنگینتر خواهد بود.
ـ سطح سوم(دولتمردان):
الص َ
وف َو نَ َه ْوا َع ِن
ال َة َو آتَ ُوا ال َّز َکا َة َو أَ َم ُروا بِالْ َم ْع ُر ِ
ِين إِ ْن َم َّکن َُّاه ْم فِي ال َْأْر ِ
ض أَ َقا ُموا َّ
خداوند متعال در آیه (الَّذ َ
الْ ُم ْن َک ِر َو للِهَّ ِ َعاق َِب ُة أْ ُ
ال ُمو ِر )27در این باره میفرماید :همانان که اگر آنان را در زمین قدرت و ّ
تمکن دهیم ،نماز
را برپا میدارند و زکات میپردازند و مردم را به کارهای پسندیده وامیدارند و از کارهای زشت بازمیدارند؛
و عاقبت همه کارها فقط در اختیار خداست.
مقام معظم رهبری در تبیین این آیه میفرماید« :خداوند متعال چهار شاخص را در این آی ه شریفه برای آن
معین کرده است.
مؤمنانی که قدرت در اختیار آنها قرار میگیرد و از زیر سلط ه قدرتمندان جائر خارج میشوندّ ،
از این چهار شرط ،یکی نماز است ،یکی زکات است ،یکی امر به معروف است و دیگری نهی از منکر .هر کدام
خصوصیت و چهار شاخص ،یک جنب ه فردی و شخصی دارند ،لکن در کنار آن ،یک جنب ه اجتماعی و
این چهار
ّ
28
تأثیر در نظامسازی اجتماعی [هم] دارند و بهنحوی ترجمان ساخت و هندس ه نظام اسالمی است».

25
26
27
28

 .آلعمران ،آیه .104
 7/5/1371 .در دیدار با علما و روحانیون.
 .حج ،آیه .41
 .سخنرانی معظم له در اولین روز سال  1394در مشهد مقدس.
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خواص طرفدار حق باید بیش از دیگران از منکرات فاصله گرفته
ایشان نیز میفرماید :رهبران ،مصلحان و
ِ
و نسبت به معروفها اهتمام داشته باشند و با جهتگیری و رفتار خود طبقات دیگر را به معروفها دعوت
و از منکرها بازدارند 29.همچنین مسئوالن و خواص باید در گفتار و عمل ،حامی آمران به معروف و ناهیان
30
از منکر باشند و زمینه و فرصت را برای اقامه این دو فریضه بزرگ مهیا و آماده کنند.

نمونه ای از پرسش های درس:
 -1معروف و منکر در لغت و اصطالح به چه معناست؟
 -2فلسفه امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
 -3اهمیت این فریضه در قرآن چگونه بیان شده است؟
 -4اهمیت این فریضه در روایات چگونه بیان شده است؟
 -5اهمیت این فریضه از دیدگاه عقل چگونه بیان شده است؟
 -6انجام این فریضه به عهده چه کسانی است؟

سن و ان ّه مِ َ
سن
 . 29امام صادق
نک ا َ َح ٌ
الح َس َن مِن ُک ّل ا َ َح ٍد َح ٌ
به یکی از یاوران خود فرمود :یا َش ِقرانی ا ِ َّن َ
ل ِ َمکانِک مِنا و ا ِ َّن القبیح مِن ُک ّل ا َ َح ٍد قبیّح و ان ّه مِ َ
نک اَقبَح؛ ای شقرانی ،کار خوب از هر کسی خوب است ولی از تو
َ
به واسطه انتسابی که با ما داری و تو را وابسته به خاندان رسالت می دانند خوب تر است و کار بد از هر کس بد است
ولی از تو به خاطر همین انتساب زشت تر است .بحاراالنوار ،ج  ،47ص .349
 . 30سخنرانی معظم له  1371 / 7 / 29در دیدار با اقشار مختلف مردم.
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درس دوم
ابعاد ،اقسام و مصادیق معروف و منکر

اهداف درس:
انتظار می رود با فراگیری این درس ،آمران به معروف و ناهیان از منکر به نتایج زیردست یابند.
1 .1انجام این فریضه را تکلیف الهی بداند.
2 .2جایگاه نیت در انجام این فریضه.
3 .3رابطه امر به معروف و نهی از منکر با سایر واجبات
4 .4عکس العمل منافقان نسبت به این فریضه.
5 .5آشنایی به اقسام معروف ها و منکرها.
6 .6آشنایی بامصادیق امر به معروف و نهی از منکر
7 .7توانایی درتعیین اولویت های معروف و منکر واقدام برای ترویج معروف ها و زدودن منکرات و اجرای
امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه اسالمی.

امر به معروف و انجام یک تکلیف
انجام همه واجبات دینی و از جمله امر به معروف و نهی از منکر باید با نیت انجام تکلیف شرعی باشد ،چرا
که این تکلیف از جانب خداوند برعهده انسان مسلمان نهاده شده است.
امام خمینی میفرماید :شما خیال نکنید که اگر یک وقت ما نرسیدیم به مقصد ،گفته بشود که خوب
چه شد؟ خونها ریخت و از بین رفت و چه شد؟ او ًال شده است خیلی چیزها؛ ثانی ًا یک تکلیف را ادا کردیم.
این همان است که «خوارج» ممکن بود به حضرت امیر بگویند خوب چه شد؟ شما هجده ماه جنگ کردید
چه شد؟ «چه شد» یعنی چه؟ خوب تکلیف ماست .ما حاال نماز داریم میخوانیم ،یک کسی بگوید خوب
شما بیست یا سی سال نماز خواندید چه شد؟! خوب من بیست سال ،اطاعت خدا کردم« .چه شد» کدام
است؟ «چه شد» مال این است که یک مسئلهای باشد که تکلیف شرعی نباشد و یک مسئله خودمانی باشد،
آدم بخواهد روی مقصد [شخصی] یک کاری بکند ،وقتی نشد میگوییم چه شد؛ اما وقتی که جلوگیری از
یک بنگاه ظلمی ،یک بنگاهی که میخواهد اص ً
ال اساس اسالم را از بین ببرد ،اساس روحانیت را از بین
ببرد ،اساس ملیت را از بین ببرد ،مصالح مردم و مسلمین ،این است که قیام کنند و این را برش گردانند
از این حرفهایی که میزنند؛ یعنی این را بیرونش کنند از این مملکت .و اگر دست هم رسید بگیرندش
و محاکمهاش کنند؛ بر مسلمین است که این کار را بکنند .رسیدیم به مقصد الحمداهلل؛ نرسیدیم به مقصد
تکلیفمان را ادا کردیم)57/8/27( .
همان طوری که سید الشهداء سالم اهلل علیه بر اساس تکلیف شرعی میخواست عمل بکند ،غلبه بکند،
تکلیف شرعیاش را عمل کرد ،مغلوب هم بشود تکلیف شرعیاش را عمل کرده .قضیۀ تکلیف است .قضیۀ
این است که مقابل یک نفری که دارد همۀ حیثیات اسالم و مسلمین را میبرد و سلطه پیدا کرده است بر
مقدرات مسلمین و سلطه میدهد کفار را بر بالد مسلمین ایستادهایم)57/9/11( .
مهم این است که ما تکلیفی ادا کنیم؛ تکلیف ما این است که در مقابل ظلمها بایستیم ،تکلیف ما این
است که با ظلمها مبارزه کنیم ،اگر توانستیم آنها را به عقب برانیم که بهتر ،و اگر نتوانستیم به تکلیف
خودمان عمل کردیم .این طور نیست که ما خوف این را داشته باشیم که شکست بخوریم .او ًال که شکست
نمیخوریم؛ خدا با ماست؛ و ثانی ًا بر فرض اینکه شکست صوری بخوریم شکست معنوی نمیخوریم و
پیروزی معنوی با اسالم است ،با مسلمین است .شما قدرتمند باشید و در مقابل همۀ مشکالت قیام کنید و
وحدت خودتان را حفظ کنید ،توجه به خدا را حفظ کنید)59/2/28( .
ما یک تکلیفی داریم ،ادا میکنیم .ما به شرط غلبه قیام نمیکنیم ،ما میخواهیم یک تکلیفی ادا کنیم .اگر
غالب شدیم که نتیجه به دست آمده و چنانچه غالب نشدیم و کشته شدیم ،انبیا هم خیلیشان ،اولیاء هم
خیلیشان قیام میکردند و نمیتوانستند به مقصد خودشان برسند)28/5/59( 31.
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 -تبیان دفتر بیست و یکم (امربه معروف نهی از منکر)

امام خامنهای میفرماید :موضوع امر به معروف و نهی از منکر که موضوع جدیدی نیست ،این تکلیف
همیشگی مسلمانان است .جامعه اسالمی با انجام این تکلیف زنده میماند .قوام حکومت اسالمی با امر به
معروف و نهی از منکر است.
نیت در امر به معروف و نهى از منكر
در وجوب امر به معروف و نهی از منکر قصد قربت و خلوص نیت شرط نیست ،چون این دو وظیفه توصلی
است نه تعبدی ( 32زیرا غرض از آن ریشه کن شدن فساد و برپا داشتن واجبات است) .آری اگر در آن
قصد قربت کند اجر میبرد .به عبارت دیگر ،در انجام امر به معروف و نهى ازمنكر قصد قربت شرط نیست
اما براى ترتّب ثواب بر آن ،قصد قربت نیاز دارد.
نكتهای كه درباره امر به معروف و امثال آن مطرح میشود اين است كه گاهى بر اثر هواى نفس و
وسوسههاى شيطانى اين كارها درست انجام نمیگيرد؛ مثال كسى كدورتى با شخص ديگرى دارد و
میخواهد آبرويش را به بهانه امر به معروف و نهى از منكر بريزد ،با همين انگيزه با او برخورد میكند و
اسمش را امر به معروف يا نهى از منكر میگذارد .چنين برخوردى كمترين ضررش اين است كه آن فايدهای
را كه بايد خود شخص از امر به معروف ببرد نخواهد برد ،زيرا هر ارزش اخالقى تابع نيت است و اگر در عمل
خيرى ،نيت انسان فاسد باشد اين عمل براى او هيچ فايدهای ندارد .به عالوه ممكن است موجب گناهى
براى ارشاد كننده شود كه آبروى مؤمنى را میبرد يا او را خجل و شرمسار میكند.
هنگامی فرد حق دارد اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید که در مسیر خودسازی قدم برداشته باشد.
امام صادق میفرماید :کسی که خاطرات (عقده ها) شخصی خود را از دل نزداید و از خطرات نفسانی و
شهوی خویش فارغ نشود (افکار شیطانی را از خود نراند) و در پناه خداوند بزرگ نرود ،شایسته نیست مردم
33
را امر به معروف و نهی از منکر نماید.
امام خمینی میفرماید :چه كسي میتواند از اين فضيلتها (امر به معروف و نهی از منکر) دفاع كند؟
آن جوان مؤمني كه دل به دنيا نبسته ،دل به منافع شخصي نبسته است میتواند بايستد و از فضيلتها
جوان با اخالص
دفاع كند .كسي كه خودش آلوده و گرفتار است كه نمیتواند از فضيلتها دفاع كند .اين
ِ
34
میتواند دفاع كند.
 - 32توصلی واجبی است که صرف انجام دادن آن با هر نیتی که باشد ،موجب ادای تکلیف است ونیازی به قصد
تقرب به پروردگار ندارد .و واجبی که به خودی خود تکلیف را ساقط نمی کند بلکه نیازمند قصد قربت است واجب
تعبدی نام دارد ( .آخوند خراسانی ،کفایه االصول ،انتشارات اسالمی ،قم ،ص .۹۵ – ۹۴
 . 33عن الصادق† انه قال :من لم ینسلخ عن هواجسه و لم یتخلص من آفات نفسه و شهواتها و لم یهزم الشیطان و لم
یدخل فی کنف اهلل و توحیده و امان عصمته ال یصلح له االمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ المولی محسن الکاشانی،
محجه البیضاء ،ج  ،4ص .109
 - 34تبیان دفتر بیست و یکم (امربه معروف نهی از منکر)
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اين است كه بايد دقت كنيم در موارد امر به معروف و نهى از منكر نيتمان را خالص كنيم و برخوردمان با
اشخاصى كه مرتكب گناه میشوند برخورد طبيب و پرستار دلسوز با مريض باشد و بکوشیم كه او معالجه
شود نه اينكه بخواهيم از او انتقام بگيريم.
رابطه امر به معروف و نهی از منکر با سایر واجبات
این دو واجب الهی هم ردیف و در کنار سایر واجبات نیست ،بلکه نسبت به آنها از نوعی برتری برخورداراست.
از روایاتی که در این باره نقل شده به خوبی نسبت این دو فریضه با سایر واجبات را میتوان دریافت .امام
علی در نهج البالغه میفرماید :تمام کارهای نیک ،حتی جهاد در راه خدا ،در مقایسه با امر به معروف و
35
نهی از منکر به منزله «نَف َثه» (آب دهان بسیار اندکی) است نسبت به دریای مواج ،ژرف ،عمیق و پر آب.
(نفثه) یعنی آبی که همراه فوت کردن و دمیدن از دهان بیرون میآید و این حتی از آب دهان کمتر است،
حال ،امام فضیلت همه اعمال نیک را با فضیلت امر به معروف و نهی از منکر مقایسه فرموده و در تعبیر
و تشبیه عجیبی میفرماید :اگر تمام اعمال نیکو و خوب ،حتی جهاد فی سبیل اهلل که جانبازی در راه خدا
و آماده شدن برای شهادت در راه خدا ،در یک طرف قرار گیرد و با امر به معروف و نهی از منکر سنجیده
شود ،قابل مقایسه نمیباشد و با هیچ یک از واجبات دیگر برابری نمیکند.
امام حسین در خطبه معروف منا با استناد به آیه  71سوره توبه «مردان و زنان مؤمن دوستان همدیگرند
و امر به معروف و نهی از منکر میکنند» میفرماید :خداوند کالم خویش را با امر به معروف و نهی از منکر
به عنوان یک فریضه الهی آغاز کرده است ،زیرا میدانست که هرگاه این فریضه انجام گیرد و اقامه گردد
همه فرائض از آسان و دشوار اقامه خواهد شد و این برای آن است که امر به معروف و نهی از منکر دعوت
36
به اسالم است.
آری! این است نسبت این دو فریضه به سایر واجبات .پس خوشا به حال جامعهای که در انجام امر به معروف
و نهی از منکر پیشرو باشد زیرا بی تفاوتی جامعه را سست و نفوذ پذیر می کند.
عکس العمل منافقان نسبت به این دو واجب
قرآن کریم همانگونه که امر به معروف و نهی از منکر را از ویژگیهای مؤمنان برشمرده ،از نشانههای
منافقین اینگونه خبر داده است:
 . 35نهج البالغه ،حکمت .366
ض يَأْمُ ُرونَ ب ِال ْ َم ْع ُر ِ
نات ب َ ْع ُض ُه ْم أَ ْولِيا ُء ب َ ْع ٍ
وف َو يَن ْ َه ْونَ َعنِ ال ْ ُمن َْکرِ»
 . 36امام حسین
میفرمایدَ « :و ال ْ ُم ْؤمِن ُونَ َو ال ْ ُم ْؤمِ ُ
(توبه  )71 /فَبَدَ ا اهلل ب ِا َ
ریض ًه مِن ُه ل ِ ِعل ِم ِه بِاَنَّها اِذا ا ُ ّدیَت َو اُقی َمت ،ا ِستَقا َم ِ
الم ِر بالم َع ِ
ت الفرائ ِ ُ
روف و الن َّهیِ َعن المنکر فَ َ
ض
ُکلَها َهیِّن ُها و َص ْعبُها َو ذل ِ َ
ک ا َ َّن ا َ
مر ب ِال َمعر ُو ِ
َّهی َعنِ المنکر ُدعا ُء الی االسالم َم َع ر ّد ال َمظال ِ ِم و مُخال ِ َف ُه ال ّظال ِ ِم و
ال َ
ف َو الن َ
الصدَ ِ
ُ
قات مِن َم ِ
واض ِعها َو َوض ُعها فی َح ِّقها (تحفالعقول ،ص .)241-240
ذ
ق ِ ْس َم ُه ال َفیئ َو الغَنائم َو اَخ َ
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ون أَ ْي ِد َي ُه ْم ن َُسوا اللهَّ َ
ون بِالْ ُم ْن َک ِر َو َي ْن َه ْو َن َع ِن الْ َم ْع ُر ِ
ُون َو الْ ُم َنا ِفق ُ
َات بَ ْع ُض ُه ْم م ِْن بَ ْع ٍ
وف َو َي ْقبِ ُض َ
ض َي ْأ ُم ُر َ
الْ ُم َنا ِفق َ
ُون.
َف َنسِ َي ُه ْم إِ َّن الْ ُم َنا ِفق َ
ِين ُه ُم الْفَاسِ ق َ

37

مردان و زنان منافق همانند یکدیگرند ،به کار بد فرمان میدهند و از کار نیک بازمیدارند و از انفاق در راه
خدا امساک میورزند ،خدا را فراموش کردند و خدا هم آنان را [از لطف و رحمت خود] محروم کرد؛ یقین ًا
منافقانند که فاسقاند.
متأسفانه گاه دیده میشود افرادی از روی ناآگاهی نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر نگاه
تمسخرآمیز دارند و چه بسا در مواقعی مانع ایجاد کرده و گاه ایجاد مزاحمت میکنند.
اقسام معروف
 .1بخشی از معروفها ،آن امور نیکی است که شرط الزم و ضروری برای رسیدن انسان به کمال میباشد،
بهگونهای که بدون آن ،فرد و جامعه حتی از رسیدن به حداقل کمال بازمیماند و محروم میگردد .امر به
چنین معروفی واجب است و قابل اغماض و چشم پوشی نیست ،چرا که کسب این مرحله ،حداقل مالک
برای رسیدن به کمال است ،و کمتر از آن در شأن انسان نمیباشد .روشن است در صورتی که معروفی
ضروری و غیر قابل اغماض باشد ،التزام به آن الزم و واجب خواهد بود و چنین معروفی اگر احیانا ترک
شود ،بر همگان واجب است بر احیای آن اقدام کنند.
 .2قسم دیگر از معروف آن امور نیکی است که با التزام و پایبندی به آن ،کماالت باالتری برای انسان و
جامعه انسانی حاصل میشود ( که مستحبات نام دارند) و شایسته است انسان نسبت به آنها اهتمام داشته
باشد (یعنی معروفی است که امر به آن هم مستحب است) ،ولی در عین حال اینگونه نیست که با نبود آن،
پیمودن راه سعادت به طور کامل مختل گردد ،یعنی میتوان از آن صرف نظر کرد.
منکر و اقسام آن
 .1بعضی از منکرات ،ضربه جبران ناپذیری به انسان و جامعه میزنند وانسان را از رسیدن به کمترین کمال
محروم میکنند .چنین منکرهایی حرام هستند و نهی از انجام آنها بر همگان واجب میباشد.
 .2برخی دیگر از منکرها در این حد نیستند ،این ها مکروه نامیده میشوند و نهی از انجام آنها نیز مستحب
میباشد نه واجب.
ناگفته نماند که بیشترین سهم در تعیین معروف و منکر ،به عهده دین و شرع اسالم است ،زیرا گرچه
فطرت و عقل انسان به تنهایی بسیاری از زشتیها را میتواند درک کند ،همانطور که بسیاری از خوبیها
را میتواند بفهمد ،ولی بیان جامع و دقیق خوبیها و زشتیها جز از راه دین و بیان الهی امکان ندارد.
37
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مصادیقی از معروفها و منکرها
در انجام امر به معروف و نهی از منکر نخست باید خوبیها ،ارزشها و معروفها و همینطور زشتیها و
ضد ارزشها به خوبی برای مردم روشن باشند تا بدانند به چه چیزی امر کنند و از چه چیزی نهی نمایند،
حق از باطل و
شرّ ،
اما وقتی مرز بین ارزشها ،معروفها و منکرها از بین برود و قدرت تشخیص خیر از ّ
معروف از منکر وجود نداشته باشد نمیتوان انتظار داشت که امر به معروف و نهی از منکر بدرستی انجام
گیرد .از این رو الزم است معروفها و منکرها در همه عرصههای فردی ،اجتماعی ،سیاسی و ...تبیین و
معرفی شوند .به تعبیر دیگر بهترین راه اقامه امر به معروف و نهی از منکر آن است که واجبات و ارزشها
محرمات و ضد ارزشها بین مردم زشت و مورد نفرت دانسته شوند.
بین مردم معروف و پسندیده شوند و ّ
از این رو برخی از مصادیق بارز معروف و منکر را یادآور میشویم.
مصادیقی از معروفها
الف) معروفهای اعتقادی؛
خداباوری ،دینباوری ،رسالت و والیتپذیری ،عدالتباوری ،معادباوری ،وحیپذیری ،باور به ضرورت ایجاد
حکومت اسالمی ،باور به وحدت حاکمیت دینی و سیاسی و . ...
ب) معروفهای عبادی؛
بندگی خدا ،تبیین و ترویج واجبات الهی بویژه اصول و فروع دین ،انس با اهل بیت
قیامت و . ...

 ،انس با قرآن ،ياد

ج) معروفهای اخالقی؛
حوزه فردی؛
خوشاخالقی ،تواضع و فروتنی ،صبر و بردباری ،فرو بردن خشم ،راستی در گفتار ،امانتداری ،وفای به
عهد ،عفو و بخشش و . ...
حوزه خانوادگی؛
سالمت محیط خانوادگی ،ازدواج ،تحکیم خانواده ،رعایت حقوق و درک متقابل ،صله رحم ،تکثیر نسل،
تربیت صحیح فرزندان ،نیکی به پدر و مادر و . ...
حوزه فرهنگی اجتماعی؛
حفظ ع ّزت و آبروی ملّت ایران ،استقالل و اعتالی فرهنگ ،سالمت محیط اخالقی ،همگانی کردن اخالق
29

اسالمی ،تولید هنر ایرانی و اسالمی ،عدالت محوری ،مسئولیت پذیری ،حفظ کرامت انسانی ،مشارکت
عمومی ،خیرخواهی ،احترام به قانون ،سبقت در کار خیر ،نقد و نقد پذیری ،ترویج وقف ،رعایت حقوق
دیگران و . ...
د) معروفهای اقتصادی؛
عدالت اقتصادی ،استقالل اقتصادی ،خود باوری ،کارآفرینی ،کسب حالل ،قناعت ،انفاق ،قرضالحسنه،
صدقه ،تولید با کیفیت ،صرفه جویی ،مشارکت در عمران و آبادانی و . ...
ه) معروفهای سیاسی؛
استقرار کامل نظام اسالمی ،حفظ نظام اسالمی ،مجاهدت برای اقتدار ایران و ا ّمت اسالمی ،آزاداندیشی
اسالمی ،استقاللطلبی ،ترویج ارزشهای انقالب اسالمی ،تالش برای وحدت اسالمی ،والیت مداری،
بصیرتافزایی ،مبارزه با استکبار ،ثبات قدم سیاسی ،قدرت تحلیل سیاسی ،حضور در صحنههای انقالب،
بیدار اسالمی ،دشمنشناسی ،نفوذناپذیری ،دشمنستیزی ،فتنهگریزی ،دفاع از مظلوم ،عمل انقالبی و
پیشروندگی و پیشبرندگی و . ...
و) معروفهای قضایی و نظامی؛
استقرار عدالت قضائی ،دفاع از مظلوم ،آمادگی دفاعی ،فراگیری فنون نظامی ،جهاد در راه خدا ،حفاظت از
مرزها ،رعایت سلسلهمراتب ،اطاعت از فرماندهی ،انجام خدمت وظیفه ،تکلیفمحوری ،وظیفهشناسی ،امین
و حافظ اسرار و . ...
ز) معروفهای اداری؛
عدالت سازمانی ،نظم و انضباط ،مدیریت کارآمد و جهادی ،تکریم ارباب رجوع ،حفظ بیتالمال ،وجدان
کاری ،ارتقای کارایی و اثربخشی ،خالقیت و نوآوری ،سختکوشی ،انتقال تجارب ،نظارت و بازرسی و . ...
ح) معروفهای جسمانی؛
توجه به سالمت جسمانی ،تناسب اندام ،آمادگی جسمانی ،ارتقای قدرت و توانایی ،ورزش ،تغذیه سالم،
تعدیل غرایز ،تفریحات سالم ،استراحت مناسب و . ...
ط) معروفهای علمی؛
تعلیم و تعلم ،تالش علمی ،گسترش علم و ف ّناوری ،ارتباط با علما و دانشمندان ،سیر و سیاحت ،اظهار
نظر در حد صالحیت علمی ،تفکر و خردورزی ،مطالبه دلیل و برهان ،سؤال و پرسشگری ،نظریه پردازی،
30
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پژوهش و تألیف ،کتاب خوانی ،تجربه اندوزی ،بحث و مناظره علمي و . ...
مصادیقی از منکرها
الف) منکرات اعتقادی؛
انکار اصول و فروع دین ،نفاق ،گرایش به باطل ،تزلزل اعتقادی ،بدعتگذاری و . ...
ب) منکرات عبادی؛
ترک واجبات الهی ،ریای در عبادت ،سهلانگاری در انجام واجبات ،روزهخواری ،شرک در عبادت ،دوستی
با دشمنان خدا ،دشمنی با دوستان خدا و . ...
ج) منکرات اخالقی؛
فحاشی ،ناسزاگویی ،بخل،
حوزه فردی :ابتذال اخالقی ،دروغ ،غیبت ،تهمت ،تکبر و خودبینی ،بداخالقیّ ،
حسد ،سوءظن و . ...
حوزه خانوادگی؛ قطع رحم ،بیاحترامی به والدین ،سهلانگاری در تربیت فرزندان ،بیاعتمادی ،ناسازگاری،
سهلانگاری در تأمین معاش و . ...
حوزه فرهنگی اجتماعی؛ تضعیف فرهنگ اسالمی ،تضعیف علم و ف ّناوری ،بیهویتی فرهنگی ،پذیرش
سلطه فرهنگی ،ابتذال فرهنگی ،خیانت به دیگران ،قانونشکنی ،چشمچرانی ،سوءاستفاده از موقعیت
اجتماعی ،ظلم به دیگران ،تعرض به حریم خصوصی ،ایجاد مزاحمت ،بیبندوباری ،اعتیاد ،بیتفاوتی در امور
اجتماعی ،تبهکاری ،اختالفافکنی ،شایعهپراکنی ،رانتخواری و . ...
د) منکرات اقتصادی؛
تضعیف اقتصاد جامعه ،احتکار ،کمفروشی ،گرانفروشی ،کاله برداری ،دزدی ،اسراف و تبذیر ،تولید
غیراستاندارد ،ربا خواری ،رانت خواری ،زمین خواری و . ...
ه) منکرات سیاسی؛
کمک به دشمنان اسالم ،تضعیف نظام اسالمی ،نشر اکاذیب ،شایعهپراکنی ،سیاهنمایی ،شرارت و فتنهگری،
جاسوسی ،اهانت به نظام مق ّدس جمهوری اسالمی ،دشمنتراشی ،ایجاد زمینه نفوذ دشمن ،همکاری با
اجانب ،سازش با شرق و غرب و . ...
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و) منکرات محیط زیستی؛
قطع درختان ،شکار غیرمجاز ،آلوده کردن محیط و منابع ،برداشت غیرمجاز از منابع آبهای زیرزمینی ،جنگل
زدایی ،بیابان زایی ،هدررفت آب و . ...
ز) منکرات نظامی؛
ترک خدمت وظیفه ،ترک صحنه دفاع ،جاسوسی ،عدم رعایت قوانین و سلسلهمراتب نظامی ،سستی در
انجام وظیفه ،دشمن هراسی و . ...
ح) منکرات اداری؛
مسئولیتگریزی ،بیانگیزگی ،فرافکنی ،بدرفتاری با ارباب رجوع ،بیتوجهی به بیتالمال ،اختالس،
پارتیبازی ،رشوه خواری ،تملق و چاپلوسی ،تجملگرایی ،تبعیض سازمانی ،نادیده گرفتن توانایی کارکنان،
سوء استفاده از موقعیت و . ...

نمونه ای از پرسش های درس:
 -1انجام تکلیف از دیدگاه امام خمینی به چه معناست؟
 -2چرا مقام معظم رهبری این فریضه را یک تکلیف می دانند؟
 -3قصد قربت شرط انجام این فریضه است یا شرط رسیدن به ثواب؟
 -4رابطه امر به معروف با دیگر واجبات چگونه است؟
 -5امر به معروف و نهی از منکرچند قسم دارد؟
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درس سوم
وجوب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر

اهداف درس:
انتظار می رود با فراگیری این درس ،آمران به معروف و ناهیان از منکر به نتایج زیردست یابند.
1 .1شناخت احکام ضروری امر به معروف ونهی از منکر.
2 .2وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همگان.
3 .3شناخت شرایط چهارگانه امر به معروف و نهی از منکر.
4 .4تقویت انگیزه دینی در اجراء آداب ،سنن واحکام اسالمی.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همگان
ـ امر به معروف و نهی از منکر دو فرع از فروع دین اسالم است .اصل وجوب این دو بر همه مسلمانان
قطعی بوده و هیچگونه اختالف و تردیدی در آن وجود ندارد و ازاینرو انکار آن انکار ضروری دین 38و موجب
کفر و خروج از اسالم میگردد.
ـ امام خامنهای میفرماید« :امر به معروف و نهی از منکر از واجبات و فرایض بسیار مهم و بزرگ اسالمی به
شمار میرود و افرادی که این فریضه بزرگ الهی را ترک میکنند یا در برابر آن بیتفاوتند گناهکار خواهند
بود و کیفری سخت و سنگین در انتظار آنهاست .امر به معروف و نهی از منکر نه تنها به اتفاق فقهای
39
اسالم واجب است بلکه اصل وجوب آن جزو ضروریات دین مبین اسالم به شمار میآید».
ـ هدف از این دو فریضه ،تحقق و اقامه معروفها و نابودی منکرهاست و تا زمانی که این هدف تحقق
نیافته بر همه مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر واجب است ،اما به مجرد اینکه معروف محقق شود
40
و یا منکر از بین برود وجوب امر به معروف و نهی از منکر در مورد آن ساقط میشود.
ـ امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند ،از دیگران
ساقط میشود ،ولی بر همه الزم است اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بیتفاوت نباشند و انزجار
خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است.
ـ اگر شخصی یا اشخاصی قیام به انجام وظیفه نمودند ،ولی کاری از پیش نبردند ،ولکن احتمال میرود که
اگر دیگران نیز همکاری کنند مؤثر واقع شود ،بر آنان واجب است که در صورت اجتماع شرایط همکاری
نمایند.
ـ امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که بر همه واجب است .چیزی نیست که بر یکی واجب باشد
و بر دیگری نه ....،شما نباید بگویید که خوب ،من که خطیب نیستم ،من که اهل منبر نیستم .شما اهل این
هستید که در خانوادهتان با پسرتان و با دخترتان و با عیالتان ،با آن کسی که رفیق شما هست ،میتوانید
که حرف را بزنید .همین مقدار شما مکلفید)85/10/2( .
 . 38ر .ک .امام خمینی ،تحریرالوسیله ،ج  ،1ص .417
 . 39واجب فراموششده ،ص  72به نقل از رساله آموزشی ،ج  ،1ص .329
 . 40امام خمینی :االقوی ان وجوبها کفایی فلو قام به من به الکفایۀ سقط عن االخرین و الاّ کان الکل مع اجتماع
الشرایط تارکین للواجب (تحریرالوسیله ،ج  ،1ص )418؛ صاحب جواهر :و وجوبها علی الکفایۀ و حینئ ٍذ فیسقط بقیام
من فیه غناء و کفایۀ کما هو خیرۀ السید و الحلبی و القاضی و الحلی و الفاضل و الشهیدین و المحقق الطوسی فی
النجرید و االردبیلی و الخراسانی و غیرهم (جواهرالکالم  ،2ص .)359

ـ امر به معروف و نهی از منکر بر همۀ ملت واجب است .اگر یک آدمی در یک پادگانی یک عملی کرد که
برخالف وظیفه بود ،باید اطالع بدهید)59/6/11( .
ـ جلوگیری از منکرات بر همۀ مسلمین واجب است .سفارش به حق که امر به معروف است بر همۀ مسلمین
واجب است .شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف
41
کنیم و اگر اشخاصی پیدا میشوند که خالف میکنند معرفی کنیم و مشکالت را هم تحمل کنیم.
ـ وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکانش شدیدتر است ،بنابراین
توجهی
اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واجبات دینی ،از قبیل نماز و روزه و خمس و  ...بی ّ
محرمات از قبیل غیبت و دروغ ،بیمباالتی و بیباکی
و سبک شمردن احساس نماید و نسبت به ارتکاب ّ
ببیند ،باید با اه ّمیت بیشتری ،با مراعات مراتب سهگانه امر به معروف و نهی از منکر ،جلو کارهای زشت
آنها را بگیرد و آنها را با انجام کارهای خوب دعوت نماید.
ـ در وجوب انکار منکر فرقی نیست بین اینکه آن منکر گناه کبیره باشد یا گناه صغیره.
ـ برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکند عدالت شرط نیست و نیز شرط نیست که خودش
بدانچه امر میکند ،عمل نموده و آنچه را که نهی میکند ترک نموده باشد .پس اگر خودش واجبی را ترک
میکند ،همچنان که واجب است خودش به آن عمل کند واجب است که به دیگر تارکان نیز امر به انجام
آن واجب بنماید .همچنین اگر خودش عمل حرامی را مرتکب میشود ،واجب است بر او که دیگران را از
ارتکاب آن نهی کند ،همچنان که واجب است خودش آن فعل حرام را ترک نماید.
شرائط چهارگانه امر به معروف و نهی از منکر
از مسائل بسیار مهم در کلمات فقهای عظیم الشان اسالم ،تبیین شرائط امر به معروف و نهی از منکر
میباشد .ایشان در کتابهای فقهی استداللی و رسالههای عملیه فتوائی خود ،چهار شرط را برای وجوب امر
به معروف و نهی از منکر ذکر فرمودهاند .این چهار شرط بیانگر این است که در چه شرایطی امر به معروف
و نهی از منکر واجب میباشد و در چه شرایطی واجب نیست.
الف .علم و آگاهی
آموختن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب و جواز و عدم جواز آن واجب
است تا اینکه شخص در انجام این دو وظیفه الهی ،خودش دچار منکر و خالف شرع نگردد.
امام خامنهای میفرماید :مسئله امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز است یاد گرفتنی است باید بروید یاد
بگیرید مسئله دارد که کجا و چگونه باید امر به معروف و نهی از منکر کرد.
41
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آمر به معروف و نهی از منکر باید دو نوع علم داشته باشد:
او ًال :باید معروف و منکر را بشناسد ،زیرا کسی که نمیداند فالن عمل معروف است یا منکر ،و آگاهی ندارد
چه چیزی حرام و چه چیزی واجب است ،چگونه امر به معروف و نهی از منکر کند ،به چه چیزی امر کند
و از چه چیزی نهی نماید؟
ثانی ًا :باید شخصی که معروف را ترک کرده و شخصی که منکر را انجام داده به طور دقیق بشناسد و بداند
کدام فرد یا گروه یا مسئول ،معروف را ترک کرده و یا مرتکب منکر شده است؟ در واقع کسی که تارک
معروف و عامل به منکر را دقیقا نمیشناسد ،به صرف حدس و گمان و احتمال ،امر به معروف و نهی از
منکر بر او واجب نمیشود بلکه چه بسا در برخی از موارد حرام هم باشد.
بهعنوان مثال ،کسی که میخواهد فردی را از غیبت نهی کند باید معنای غیبت و حدود غیبت حرام و موارد
استثنائات حرمت غیبت باشد42و از کسی سخن میگوید
استثنای آن را بخوبی بداند ،زیرا چه بسا مورد از
ِ
که غیبتش برای او جائز است.
مثال غیبتکننده فرد مظلومی است که ظلمی در حق او شده ،بویژه اگر راهی جز این برای دفاع از حق خود
نداشته باشد .اینجا کسی حق ندارد او را از عملش نهی کند ،بلکه چه بسا خود این نهی بیجا ،یک منکر
باشد ،زیرا چنین غیبتی جائز ،بلکه گاهی واجب باشد.
پس تا انسان یقین به منکر و کار حرام پیدا نکرده بیجهت نباید شخصی را نهی نماید و حق ندارد فعل
حرام را به او نسبت دهد و به طور قطع بگوید( :کارحرام انجام نده) ،چرا که ممکن است عمل فرد در واقع
حرام نباشد .یا مث ً
ال اگر دید کسی در ماه مبارک رمضان تظاهر به روزه خواری میکند و احتمال بدهد او
عذر شرعی دارد بجای اینکه به او بگوید چرا روزه نمیگیری بگوید تظاهر به روزه خواری نکن و حرمت ماه
حتاج اِلی اَن َیک ُو َن
الم ِ
عروف َی ُ
خدا و مؤمنان روزهدار را حفظ نما .امام صادق میفرماید« :صاح ُ
ِب ا َالم ِر ب ِ َ
الحرام؛ 43آمر به معروف (و ناهی از منکر) نیازمند آن است که حالل و حرام را بشناسد».
الح ِ
الل َو َ
عال ِم ًا ب ِ َ
امام خامنهای میفرماید :البته به شما بگویم عزیزان من منکر را باید بشناسید چیزهایی ممکن است به نظر
44
بعضی منکر بیاید در حالی که منکر نباشد ،باید معروف و منکر را بشناسید واقع ًا باید بدانید این منکر است.
بنابراین نهی از منکر کردن کسی که نمیدانیم کارش حرام است یا نه (مث ً
ال معلوم نیست موسیقیای که
45
گوش میدهد از نوع مبتذل و حرام است یا حالل) واجب بلکه جایز نیست.
42
43
44
45

 .در بعضی موارد ،غیبت حرام نیست که موارد آن در فقه معین شده است.
 .مصباح الشریعه ،ترجمه مصطفوی ،ص .272
 22/2/1382 .دانشگاه تهران؛ پرسش و پاسخ.
 .واجب فراموششده ،ص  73به نقل از رساله اجوبۀ االستفتائات ،ص  1059 -1057و .1067
37

برای انجام امر به معروف و نهی از منکر الزم نیست که آمر و ناهی تمام معروفها و منکرات را کامل
بشناسد و سپس اقدام کند (که این شناخت برای غالب افراد آسان و مقدور نمیباشد) بلکه در هر موردی که
میخواهد اقدام کند باید نسبت به همان مورد علم به معروف و منکر بودنش داشته باشد .مث ً
ال اگر دید یکی
از واجبات عالمانه و عامدانه ترک میشود یا حرامی انجام میگیرد که او علم به وجوب یا حرمت آن دارد
باید اقدام به امر به معروف و نهی از منکر بنماید [گرچه همۀ واجبات و محرمات را نشناسد] و در مصداقی
46
که علم به وجوب و حرمت ندارد نباید اقدام کند.
البته این به معنای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت انجام این دو فریضه نیست .به عبارت دیگر ،کسی
نباید به بهانه ندانستن ،خود را از انجام وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر معاف ببیند .بله ،از آنجا
که تجسس از حال افراد جائز نیست ،الزم نیست در خصوص افراد تحقیق کند تا معلوم شود چه کسی
معروف را ترک کرده و چه کسی منکر را انجام داده است.
ب .احتمال تاثیر
فلسفۀ امر به معروف و نهی از منکر احیای خوبیها ،ارزشها و واجبات شرعی و نیز جلوگیری از زشتیها،
ضد ارزشها و محرمات است .از این رو شرط دوم در امر به معروف و نهی از منکر ،اثربخشی و تأثیرگذاری
آن است و این احتمال وجود داشته باشد که با این امر به معروف و نهی از منکر که صورت میگیرد آن
شخصی که مرتکب منکر شده یا معروف را ترک کرده ،به خود بیاید و یا مجبور به تغییر وضعیت گردد،
مثال از عمل منکرش دست بکشد .اما اگر ببیند امر و نهی او تأثیر ندارد ،امر به معروف و نهی از منکر بر او
واجب نیست ،مثل اینکه شخصی معاند است ،یعنی عمداً و از روی لجبازی آن کار را انجام میدهد و به
هیچ وجه از کار زشتش دست نمیکشد.
پس اگر در موردی آمر یا ناهی علم قطعی و یقینی داشته باشد که هیچگونه اثری بر عملش مترتب نیست
[اگر چنین قطعی واقع ًا حاصل شود] امر به معروف و نهی از منکر مصداق نداشته و واجب نمیباشد .البته در
همین موارد نادر هم نباید بیتفاوت بود و باید به دنبال راههای اثرگذاری رفت ،مث ً
ال اگر دید امر و نهی خود
48
او اثر ندارد ولی اگر دیگری بگوید اثر میکند باید از آن فرد بخواهد که او امر به معروف و نهی از منکر کند
یا اگر دید گفتن اثر ندارد اما با نوشتن اثر میکند باید به صورت کتبی امر به معروف و نهی از منکر نماید و
یا اگر دید با گزارش به مسئوالن میتواند جلوی منکری را بگیرد و یا معروفی را احیا کند باید اقدام نماید و
49
یا اگر دید امر به معروف و نهی از منکر او در شخص معینی اثر ندارد اما در دیگران اثر دارد باید اقدام کند.
47

 . 46برای آگاهی از مسائل دیگر رجوع شود به اجوبة االستفتائات مقام معظم رهبری و تحریرالوسیله امام خمینی.
 . 47زمانی اقدام به امر و نهی واجب میشود که احتمال تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در مورد آن شخص داده
شود؛ اجوبة االستفتائات ،ص .1057
 . 48تحریرالوسیله ،ج  ،1ص  ،422مسأله .10
 . 49لو َعلَم ا َّن اَمره و نهیه ب ِالنسبتة الی التارک و الفاعل الیُعثر لَکن یؤثِر بالنسبَة الی غیره بشرط عدم توجه الخطاب
الیه وجب توجهه الی الشخص االول بداعی تأثیره فی غیره (تحریرالوسیله ،ج  ،1ص  ،422مسأله .)9
38

درس سوم وجوب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر

البته باید توجه داشت گاهی این گونه است که اگر فقط یک نفر امر به معروف و نهی از منکر کند بیتأثیر
است و شخصی که مرتکب منکر و تارک معروف است ترتیب اثر نمیدهد و اعتنا نمیکند ،ولی اگر افراد
متعددی او را امر به معروف و نهی از منکر کنند مؤثر واقع میشود و یا افراد زیادی و در زمانها و مکانهای
مختلف به تدریج او را امر و نهی کنند تأثیر میپذیرد .در چنین حاالتی به تناسب مورد هر کس باید به
وظیفهاش عمل کند.
ـ اگر بداند و یا احتمال دهد که امر و یا نهی او با تکرار مؤثر میشود ،واجب است تکرار کند.
ـ اگر بداند و یا احتمال دهد که اگر در حضور جمعی او را نهی از منکر کند مؤثر میشود ،نه در خلوت ،اگر
فاعل کسی است که علن ًا گناه میکند واجب است او را بین جمع نهی کند و در غیر این صورت وجوب نهی
از منکر بلکه جواز آن محل اشکال است.
ـ اگر بداند که فالن شخص تصمیم گرفته فالن گناه را مرتکب شود و احتمال دهد که اگر او را نهی کند
مؤثر واقع میشود ،واجب است نهی کند.
ـ اگر در موردی هم احتمال تأثیر بدهد و هم احتمال خالف آن را ،یعنی بدتر شدن را ،ظاهراً امر به معروف
و نهی از منکر واجب نیست.
نسبت به این شرط توجه به چند نکته الزم است:
 .1در وجوب امر به معروف و نهی از منکر اندک احتمال تأثیر کافی است و الزم نیست که قطع و یا ح ّتی
ظن به تأثیر داشته باشد و به تعبیر دیگر تنها در صورتی وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود
ّ
که یقین و علم قطعی داشته باشد که هیچگونه اثری بر آن مترتب نبوده و لغو میباشد.
 .2تأثیر الزم نیست فوری باشد بلکه اگر امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر در آینده هم داشته باشد
واجب میباشد ،زیرا گاهی ممکن است عاصی در زمان امر به معروف و نهی از منکر از روی لجاجت نپذیرد
اما این تذکار در اعماق جان او قرار گرفته و ممکن است در آینده متنبه شود و همین برای امر به معروف
و نهی از منکر کفایت میکند.
 .3اگر امر به معروف در عاصی اثر نداشته باشد اما در جامعه مؤثر باشد ،مثل اینکه فضا را ارزشی و برای
مرتکبین منکر ناامن کند و یا در افراد دیگر اثر کند باز هم واجب است و خود اینکه فرهنگ مسئولیت
همگانی و نظارت عمومی بوسیلۀ امر به معروف و نهی از منکر احیا شود یک اثر بزرگ است .بعالوه مؤمن
دلسوز و اصالحگر دینی همواره باید به دنبال یافتن راهکارها و شیوههایی باشد که امر و نهی او اثر کند نه
50
اینکه وقتی دید یک روش اثر نمیکند این دو فریضه بزرگ را ترک نماید.
 . 50برای شرط تأثیرگذاری و موارد آن مسائل متعددی وجود دارد که میتوان به تحریرالوسیله امام خمینی و اجوبة
االستفتائات یا رساله آموزشی امام خامنهای مراجعه کنید.
39

اگر دختر با حجابی یک دوست بدحجاب دارد و امر به معروف او اثر ندارد ،آیا باید با او قطع رابطه کند؟
اگر ترک رابطه با او اثر داشته باشد و اصالح میشود و حجابش را مراعات میکند ،بله واجب است .گاهی
وقتها نیز برعکس است ،یعنی گرم گرفتن و محبت کردن و بعد تذکر دادن بیشتر اثر میکند و باید از این
راه وارد شد ،اما اگر قطع ارتباط اثر ندارد و این رابطه برای او مفسدهای ندارد اشکالی ندارد.
ج .اصرار و استمرار بر عمل
سومین شرط که فقهای بزرگوار برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر فرمودهاند این است که بدانیم
شخصی که معروف را ترک کرده یا منکری را انجام داده ،از رفتار خود پشیمان نشده ،بلکه بر آن پافشاری
دارد و اگر شرایط فراهم باشد آن کار را ادامه میدهد .بنابراین اگر او به خود آید و از کارش پشیمان باشد،
دیگر امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست ،زیرا غرض و نتیجهای که با امر به معروف و نهی از منکر
51
به دنبالش بودیم یعنی بازداشتن از ارتکاب حرام و جلوگیری از ترک واجب ،خود به خود حاصل شده است.
د .نداشتن مفسده
شرط چهارم برای امر به معروف و نهی از منکر آن است که در شرایط عادی در نتیجه امر به معروف و
نهی از منکر ضرر و زیان بدنی یا مالی یا آبرویی به شخص آمر به معروف و ناهی از منکر یا بستگانش یا
سایر مسلمانان وارد نشود .پس اگر در شرایط عادی امر به معروف و نهی از منکر موجب ضرر و خسارات
گردد واجب نخواهد بود.
در توجه ضرر فرقی نیست بین ضرر فوری و یا ضرری که بعدها متوجه او شود .بنابراین اگر بترسد که
به خاطر نهی از منکر ضرری در آینده متوجه او و یا غیر او میشود ،وجوب نهی از منکر ساقط میگردد.
امام خامنهای میفرماید :زمانی اقدام به امر و نهی واجب میشود که احتمال تأثیر امر به معروف و نهی از
منکر در مورد آن شخص داده شود و ضرری برای خود او نداشته باشد و در غیر این مورد باید تناسب بین
52
ضرر احتمالی و اه ّمیت معروفی را که به آن امر مینماید یا منکری که از آن نهی میکند ،مالحظه نماید.
و نیز میفرماید :اگر ترس از ضرر منشأ عقالیی داشته باشد مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر واجب
نیست ...ولی سزاور نیست کسی به مجرد مالحظه مقام کسی که واجب را ترک کرده و یا مرتکب فعل
53
حرام شده و یا به مجرد احتمال ضر ِر کمی از طرف او تذکر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترک کند.
آری ،در بعضی از امور مهم و در شرایط ویژه ،مثال اگر اساس اسالم در خطر باشد ،نه تنها با احتمال ضرر
51
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 .ر .ک .تحریرالوسیله ،ج  ،1ص  424و 425؛ واجب فراموششده ،ص  74به نقل از اجوبة االستفتائات.
 .اجوبة االستفتاءات ،ص .1057
 .همان ،ص .1061
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لکه حتی در صورت علم به ضرر ،امر به معروف و نهی از منکر واجب است و به فرموده امام راحل (ولو
بلَغ ما بلَغ) یعنی ولو به ح ّدی برسد که الزم به نثار جان و مال و آبرو باشد باید به وظیفه امر به معروف و
نهی از منکر اقدام کند و نمیتواند به بهانه ضرر ،سکوت نماید.
با توجه به اینکه اگر امر به معروف ضرر جانی داشته باشد واجب نیست ،پس حرکت امام حسین
چگونه تفسیر میشود؟
شارع مقدس نسبت به برخی از واجبات و محرمات اهمیت ویژهای قائل است که حتی فداکردن جان برای
آنها باز اهمیت دارد .در تزاحم مهم با اهم ،مهم باید فدای اهم شود .مثل موردی که جان شخصی در
خطر است و میخواهند او را بیگناه بکشند ،حاال من هم بروم جلو و یک سیلی بخورم ،اینجا باید رفت
جلو و باید جلوی منکر را گرفت .یا مث ً
ال در دین بدعتی گذاشته میشود ،اینجا باید بذل مال و جان کرد.
اباعبداهلل الحسین فرمودند :اگر این وضع و حکومت امثال یزید ادامه پیدا کند «فعلی االسال ِم السالم»
یعنی فاتحه اسالم را باید خواند .پس برای اصل اسالم باید جانها فدا شود .بنابراین ،نسبت به مسائلی که
شارع مقدس اهمیت بسیار زیادی برای آنها قائل است گاهی این شروط یعنی ضرر مالی ،جانی و آبرویی
برداشته میشود.
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نمونه ای از پرسش های درس:
 -1انجام امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد؟چرا ؟
 -2واجب کفایی بودن این فرضیه به چه معناست؟
 -3شرایط امربه معروف و نهی از منکر چیست؟
 -4علم به معروف و منکر به چه معناست؟
 -5احتمال تاثیر یعنی؟
 -6اصرار و استمرار برعمل به چه معناست؟
 -7نداشتن مفسده یعنی؟
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درس چهارم
مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر

اهداف درس:
انتظار می رود با فراگیری این درس ،آمران به معروف و ناهیان از منکر به نتایج زیردست یابند.
1 .1شناخت احکام ضروری امر به معروف ونهی از منکر.
2 .2شناخت مراتب و مراحل سه گانه امر به معروف و نهی از منکر.
3 .3تقویت انگیزه دینی در اجراء آداب ،سنن واحکام اسالمی.

مهم دیگری که باید به آن توجه داشت ،مراتب امر به معروف و نهی از منکر است ،زیرا غرض از امر
مسأله ّ
به معروف و نهی از منکر انجام واجبات و ترک محرمات است ،و این غرض را به سه شکل کلی میتوان
محقّق کرد که هریک ،مرتبهای از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به شمار میرود و هرکدام از این
مراتب کلی ،خود میتواند مشتمل بر مراحلی باشد .مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر به ترتیب
از مرحله ساده و ابتدایی تا مراتب شدید ادامه مییابد و در هر مرحلهای که غرض و نتیجه حاصل گردد
جایی برای مرحله بعدی باقی نخواهد ماند.
 .1مرتبه اظهار قلبی
ا ّولین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر از طریق رفتار است .منظور از مرحله اظهار قلبی این
است که ما نسبت به کارهای زشت یا شایسته ،از نظر حالت درونی و احساس قلبی ،بیتفاوت نباشیم .مثال از
کارهای خوبی همچون عبادت ،ایثار ،عدل ،تقوا ،صداقت ،نوعدوستی ،تواضع خوشحال شویم و این صفات و
دارندگان آنها را دوست بداریم و برعکس از اموری مانند گناه ،دروغ ،تقلب ،نیرنگ ،مردم آزاری ،بینمازی،
بدحجابی ،بیتفاوتی ،حسد ،بخل و بیادبی ناراحت شویم و دارندگان این ویژگیها را دوست نداشته باشیم.
امام خامنهای میفرماید :منظور از امر و نهی قلبی ،اظهار رضایت یا کرامت قلبی است؛ یعنی مکلّف باید
رضایت قلبی خود را نسبت به معروف و تنفّر و انزجار درونی خود را نسبت به منکر آشکار سازد و از این راه
54
فردی که معروفی را ترک میکند یا منکری را بجا میآورد را به انجام معروف و ترک منکر وادار سازد.
این نشانه سالمت قلب است .اگر مسلمانی متوجه عمل خالف دیگری شد باید نسبت به او به گونهای
رفتار کند که دست از عمل خود بردارد ،مثال با روی برگرداندن یا درهم کشیدن چهره ،رویگردانی خود را
به او برساند تا به راه درست بازگردد؛ زیرا چه بسا افرادی به همین اندازه که تحت فشار روحی قرار گیرند
متنبه شوند و به راه صواب بازگردند؛ یعنی آمر یا ناهی
و ببینند مردم به آنها روی خوش نشان نمیدهند ّ
کاری کند که ناراحتی قلبی خود را از انجام منکر یا ترک معروف آشکار کند تا بلکه آن شخص به خود آید
55
و از خطای خود صرف نظر کند.
البته باید متذ ّکر شد که اظهار تنفّر قلبی از گناه ،که مرحله نخست از مراحل سهگانه است ،واجب کفایی
است ،ا ّما تنفّر قلبی از گناه در هر حال بر همه واجب عینی است و اگر شخصی به این اندازه هم نسبت به
انحراف و گناه در جامعه بیتفاوت باشد در حدیث از او به مرده بین زندگان تعبیر شده است.
54
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 .واجب فراموششده ،ص  ،76به نقل از رساله آموزشی ،ج  ،1ص .335
 .اعیان الشیعه ،ص .476

از امام صادق روایت شده که فرمود« :خداوند متعال دو َملَک را به سوی شهری فرستاد تا آن شهر را
تضرع دیدند .یکی از آن دو به دیگری گفت:
زیر و رو کنند .وقتی به آن شهر رسیدند ،مردی را در حال دعا و ّ
آیا این شخص دعا کننده را نمیبینی؟! جواب داد :دیدم ،لکن دستور پروردگارم را اجرا میکنم .او گفت نه!
من کاری انجام نمیدهم تا به پروردگار عرضه کنم .پس برگشت و عرضه داشت :در آن شهر بندهات را در
حال عبادت و مناجات دیدم .خداوند فرمود :آنچه را امر کردهام انجام ده؛ زیرا این مرد هرگز به خاطر من
56
چهرهاش رنگ غضب به خود نگرفته است.
 .2مرتبه امر و نهی گفتاری (لسانی)
مرتبه دوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر ،تذکر زبانی است؛ یعنی با زبان و گفتار ،طرفدار و تبلیغ
کننده خوبیها و خوبان باشیم و نسبت به بدیها و گناهکاران و تخلفات و منکرات ،اعتراض کنیم .گفتن
هم بر تبلیغ استوار بود.
مؤثر است و اساس دعوت پیامبر اسالم
در این مرحله اگر همه احساس مسئولیت کنند و افراد جامعه با تذکرهایشان عرصه را بر خالفکاران تنگ
کنند ،قطعا در جلوگیری از فساد و گناه ،اثر خوبی خواهد داشت .این مرحله از نهی از منکر نه خرج دارد و
نه مشکالت قضایی .تنها گفتن و رد شدن .به فرموده مقام معظم رهبری« :خدای متعال در زبان این اثر را
قرار داده است .در امر و نهی این اثر را قرار داده است .ما چرا این حکمت الهی را درک نمیکنیم و حاضر
نیستیم از این ابزار الهی استفاده کنیم» و این برای کسی است که مرتبه اول در او تأثیر نمیکند.
امام خمینی میفرماید :اگر آمر یا ناهی بداند که از مرحله ا ّول امر به معروف و نهی از منکر نتیجه
نمیگیرد واجب است از مرتبه دوم (امر و نهی گفتاری) استفاده کند .ایشان برای ایجاد حکومت اسالمی امر
به معروف میکنند و میفرماید :من وظیفۀ خودم میدانم که تذکر به شما بدهم و تا آن اندازهای که صدای
من میرسد فریاد کنم ،تا آن اندازهای که قلم من میرسد بنویسم و منتشر کنم)50/4/1( .
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای در اه ّمیت این مرحله میفرماید« :در جامعه اسالمی ،تکلیف عامه مردم،
امر به معروف و نهی از منکر با لسان است .البته نقش مهمتر را هم همین زبان دارد .چیزی که جامعه را
اصالح میکند ،همین نهی از منکر زبانی است .شما به غیر از زبان ،هیچ تکلیف دیگری ندارید ،نهی از منکر
برای مردم فقط زبانی است ،البته برای حکومت اینطور نیست .اگر مردم به آدم بدکار ،خالفکار ،کسی که
اشاعه فحشا میکند و میخواهد ُقبح گناه را از بین ببرد بگویند و ده ،صد یا هزار نفر و به طور کلی افکار
عمومی جامعه روی وجود او سنگینی کند .این برای او ،شکنندهترین چیزهاست».
ایشان خطاب به جوانان دانشجو و دانشآموز میفرماید :جوانان در محیط خودشان امر به معروف و نهی از
منکر کنند ،چرا این واجب امر به معروف ،امر به کارهای خوب در جامعه اسالمی هنوز اقامه نشده است،
56

 .المحجة البیضاء ،ج  ،2ص .104

46

درس چهارم مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر

نگویید به من چه ،او هم نمیتواند بگوید به توچه؛ اگر هم گفت شما اعتنا نکنید بعضی خیال میکنند تا
منکری دیده شد باید با ُمشت به سراغش بروند؛ نه ما سالحی داریم که از مشت کارگرتر است آن چیست؟!
سالح زبان ،زبان از مشت خیلی کارگرتر و نافذتر و مؤثّرتر است 57.تذکر زبانی نیز مراحلی دارد ،گاهی با
نصیحت و گاهی هم با تندی .البته گاهی ممکن است تذکر زبانی در بعضی افراد و یا مواردی مفیدتر باشد
که در این صورت ،روشن است که بر مرتبه قبل مق ّدم بوده و بر آن برتری دارد.
البته باید توجه داشت که این مرحله نیز مراحلی دارد ،همچنان که امام خامنهای میفرماید :امر و نهی
لسانی درجاتی دارد که تا با پایینترین درجه و آرامترین لحن میتوان به مقصود رسید نباید اقدام به درجۀ
باالتر کرد .این درجات بر حسب شدت و ضعف و برحسب انواعی که دارند بسیارند ،برخی از آنها عبارتند
از شادکردن ،تذ ّکر دادن ،موعظه کردن ،پند و اندرز دادن ،مصالح و مفاسد و سود و زیانها را بر شمردن،
58
بحث و مناظره کردن ،استداللی سخن گفتن ،با غلظت و درشتی حرف زدن ،با تهدید صحبت کردن.
ایشان می فرماید :من همین امر به معروف و نهی از منکر زبانی را ولو به شکل خیلی راحت و آرام بدون
هیچ خشونت و دعوایی واقع ًا یکی از معجزات اسالم میدانم ،مث ً
ال یک نفر کار خالفی میکند میگویند
آقا شما این کار را نباید میکردی .این مطلب را بگو و برو .میگوید او برمیگردد و دو تا فحش به من هم
59
میدهد .خیلی خوب حاال دو تا فحش هم به شما بدهد برای خاطر امر خدا تح ّمل کنید
اگر شخصی خودش مبتال به گناهی باشد ،آیا میتواند در آن مورد ،دیگری را نهی از منکر کند؟
نهتنها میتواند ،بلکه بعضی از موارد باید حتم ًا امر به معروف و نهی از منکر کنید ولو خودتان عامل نباشید.
آیا فراگیری یک گناه مثل بدحجابی یا  ، ...امر به معروف را در آن مورد ساقط میکند؟
نهتنها باعث نمیشود که تکلیف ساقط شود ،بلکه تکلیف سنگینتر هم میشود ،چون اگر گناه فردی بود
و یک نفر انجام میداد ،این آثار سوئی روی جامعه و افراد جامعه نداشت ،اما اگر فراگیر شد ،اینجا تکلیف
سنگینتر میشود .بنابراین فراگیری و عادیشدن گناه در جامعه مجوزی برای ترک امر به معروف و نهی از
منکر نیست ،ولی گاهی وقتها به خاطر این شیوع ،اثر نمیکند اینجا باید شیوههای دیگری در پیش گرفت.
اگر در شرایطی امر به معروف زبانی جواب ندهد و برخی از نیروهای انتظامی هم کوتاهی کنند تکلیف
چیست؟
وقتی که رهبر معظم انقالب فرمودهاند وظیفه عمومی فقط تذکر زبانی است ،شما تا حد تذکر زبانی اگر
میبینید مؤثر است و شرایط موجود است اقدام کنید؛ باالتر از آن شما وظیفهای ندارید.
57
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 .3مرتبه استفاده از قدرت (یدی)
مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر ،مرتبه ا ِعمال قدرت است .امام خمینی میفرماید :اگر
معلوم شد ،که طرف ،آدم سمجی است و از مرحله ا ّول و دوم نمیشود نتیجه گرفت .بایستی از مرحله سوم
60
شروع کرد و با ا ِعمال قدرت وارد شد ،منتهی این مرتبه سوم به عهده حکومت اسالمی است.
امام خامنهای میفرماید :امر به معروف یک مرحله گفتن و یک مرحله عمل دارد ،مرحله عمل یعنی اقدام
61
با دست و بازو .این مرحله امروز به عهده حکومت است.
استاد شهید مطهری در رابطه با اقدام عملی میفرماید« :گاهی طرف در حالی است که نه اعراض و هجران
ما تأثیری بر او میگذارد ،و نه میتوانیم با منطق و بیان و تشریح مطلب او را از منکر بازداریم ،بلکه باید
وارد عمل شویم .وارد عمل شدن مختلف است .معنای وارد عمل شدن تنها زور گفتن نیست .کتک زدن
و مجروح کردن نیست .البته نمیگویم در هیچ جا تنبیه عملی نشود بلکه مواردی هم هست که جای
تنبیه عملی است .اسالم دینی است که طرفدار «ح ّد» است ،طرفدار «تعزیر» است ،یعنی دینی است که
معتقد است مراحل و مراتبی میرسد که مجرم را جز تنبیه عملی چیز دیگری بیدار نمیکند و از کار زشت
62
بازنمیدارد ،ا ّما انسان نباید اشتباه کند و خیال کند که همه موارد سختگیری و خشونت است».
ـ اگر در نهی از منکر از مقدار الزم تعدی کند و این تعدی منجر به آن شود که ضرری بر گناهکار برسد،
ناهی از منکر ضامن است و در تعدی خود مرتکب حرام شده است.
البته سخن از این مرتبه سوم و اینکه تحت چه شرایطی و با چه اجازهای نوبت به این مرحله میرسد نیاز
به بحث بیشتری دارد ،ولی قدر مسلم این است که این مرتبه باید با اجازه حاکم شرع و محاکم قضایی باشد
و به تنهایی نمیتوان وارد این مرتبه شد.
سؤال :اگر فرزندان مطیع والدین نباشند ،والدین تا چه مرحلهای میتوانند امر و نهی کنند؟
جواب :پدر و مادر میتوانند و الزم است فرزند را امر و نهی کنند ،ولی مقام امر به معروف و نهی از منکر تا
همان حد تذکر لسانی باشد نه بیشتر .اما دقت داشته باشید امر به معروف و نهی از منکر به این معنا نیست
که همیشه خودمان مستقیم ًا به فرد بگوییم .گاهی حتی باید فرد را نزد مشاور ببرند ،این خودش میشود
امر به معروف و نهی از منکر.
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نمونه ای از پرسش های درس:
 -1اظهار قلبی در امر به معروف و نهی از منکر به چه معناست ؟
 -2تعبیرمقام معظم رهبری از سالح زبان چیست ؟
 -3نظر امام خمینی در استفاده از قدرت در امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟
 -4شهید مطهری در رابطه با اقدام عملی در عرصه امربه معروف و نهی از منکر چه دیدگاهی دارد ؟
 -5مراتب امربه معروف و نهی از منکر چیست و ترتیب آنها چگونه است ؟
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درس پنجم
اخالق در امر به معروف و نهی از منکر

اهداف درس:
انتظار می رود با فراگیری این درس ،آمران به معروف و ناهیان از منکر به نتایج زیردست یابند.
1 .1آشنایی با مباحث اخالقی در امر به معروف و نهی از منکر
2 .2چگونه امر به معروف کنیم وآشنایی با شیوه های تذکر لسانی (مستقیم و غیر مستقیم)
3 .3توانمندی واحاطه الزم اعضاء به انجام امر به معروف و نهی از منکر و شیوه ها ومراحل آن
4 .4باور به واقعیت های موجود مبتنی بر اقتضای زمان و مکان برای انتخاب بهترین شیوه تذکر لسانی،
مبتنی براصول ومبانی مکتب مقدس اسالم.
5 .5توانایی در جهت تحقق تذکر لسانی در سطح جامعه اسالمی

چگونه امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟
هماکنون در جامعه ما در چگونگی امر به معروف و نهی از منکر اختالف است و برداشتهای گوناگونی از
آن وجود دارد .ما معمو ًال واژه امر و نهی را با قدرت و برتری همراه میسازیم ،یعنی اینگونه فکر میکنیم
که امر و نهی همیشه از طرف کسی است که میتواند به طرف دیگر دستور دهد ،مانند امر و نهی شاهان
و امیران به رعیت و فرمانبران .آیا واقع ًا معنای امر و نهی این است که یک نفر از جایگاه برتر به دیگری
دستوری صادر کند و او را مجبور سازد که کاری را انجام دهد و یا از انجام دادن کاری خودداری کند؟
رابطه خدا با مردم بر دو گونه است :رابطه تکوینی و رابطه تشریعی .در رابطه تکوینی ،خداوند کارها را
در اختیار خود دارد و با قوانین ویژه کار موجودات جهان را تدبیر میکند .رویش گیاهان و زندگی و مرگ
انسانها ،همه براساس این قوانین اداره میشوند ،اما در حوزه دین و شریعت ،رابطه خداوند با انسان براساس
راهنمایی استوار است .خداوند انسان را به عنوان یک موجود آزاد و آگاه به راه راست هدایت میکند و نسبت
به گمراهیها هشدار میدهد .بدیهی است که در چنین رابطهای اجبار و اکراه جایی ندارد ،آنچه مهم است
گفتگو با انسان است و ابالغ پیام خداوند و بشارت و انذار ،یعنی خداوند با پیام خود انسان را که موجودی
است آگاه و آزاد ،راهنمایی میکند و با هدایت او به راه راست ،او را به سرانجام نیک در دنیا و آخرت مژده
میدهد و در عین حال او را هشدار میدهد که به بیراهه نرود تا در دنیا و آخرت زیان نبیند .بنابراین امر به
معروف و نهی از منکر به معنای مجبور کردن نیست ،بلکه به معنای راهنمایی کردن و وادار کردن است و
این راهنمایی و وادار کردن اصال نیازی به زور و اجبار ندارد.
و عالمان وارسته و نیز تجزیه
به همین دلیل الزم است با استناد به آیات و روایات و سیره اهل بیت
و تحلیل عقالنی ،چگونگی انجام این دو وظیفه بزرگ را در نظام اسالمی تبیین کنیم ،تا مبادا کج فهمی
عدهای و وسوسههای کسانی که هدفی جز ایجاد اسالم هراسی ندارند ،در ذهن جوانان ما ایجاد شبهه کند.
گامهای انجام امر به معروف و نهی از منکر
گام ا ّول :روبرو شدن
در این گام وقتی با مخاطب مواجه میشویم ،باید سه نکته را رعایت کنیم:

توجهمان به عمل شخص باشد نه خود شخص ،یعنی نفس عمل وی برای ما اه ّمیت داشته
 .1همیشه ّ
باشد ،تا سبب تحقیر وی نشود.
 .2رفتار عینی و شهودی را با رفتارها یا کردارهایی که ذهنی است مقایسه نکنیم .مث ً
ال اگر در دست شخصی
سیگار دیده شد فوراً قضاوت نکنیم که او یک فرد معتاد است.
شخصیت وی ننماییم.
 .3رفتار ناپسند وی را به موارد قبلی مرتبط نسازیم و از آن یک نتیجهگیری کلی برای تعیین
ّ
گام دوم :تشخیص
این گام مهمترین بخش از مراحل اجرای امر به معروف و نهی از منکر است ،مانند کار یک پزشک که اگر
بیماری را خوب تشخیص ندهد ،تجویز داروی غلط وی ،جان بیمار را به خطر میاندازد.
در این مرحله چهار نوع تشخیص صحیح باید مورد توجه قرار گیرد:
 .1تشخیص معروف و منکر بر اساس فطرت ،عقل ،شرع و عرف .در این نوع تشخیص باید دو طرف (آمر و
عامل) نسبت به معروف و منکر بودن یک چیز اتفاق نظر داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت آستانه پذیرش
کم میشود .مث ً
ال میدانند غیبت گناه است ،ا ّما آیا این سخنی که گفته غیبت محسوب میشود یا نه؟
 .2تشخیص زمان و موقعیت
 .3تشخیص چگونگی برخورد
برای انجام امر به معروف و نهی از منکر چهار نوع برخورد به ترتیب اولویت امکانپذیر است:
الف) غیرمستقیم غیرکالمی ب) غیرمستقیم کالمی ج) مستقیم غیرکالمی د) مستقیم کالمی
4ـ تشخیص آمادگی پذیرش در طرف مقابل
البته این اصل برای زمانی است که گفتگو با خطاکار نیاز به بحث و استدالل دارد ،که اگر مخاطب آمادگی
شنیدن سخن آمر یا ناهی را نداشته باشد گفتار بیتأثیر خواهد بود و گاهی نتیجه عکس حاصل میشود.
گام سوم :تذکر مستقیم کالمی
برای توفیق بیشتر در این مرحله ،رعایت شیوههای صحیح امر به معروف و نهی از منکر با تذکر زبانی که
در بخشهای بعدی بیان میشود ضروری است:
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گام چهارم :پاسخ مخاطب به واکنش (آمر و ناهی) و عمل متقابل آمر و ناهی به مخاطب
مخاطب (خطاکار) احتما ًال در پاسخ به گفتار و برخورد (آمر و یا ناهی) یکی از واکنشهای زیر را نشان خواهد
داد که آمر یا ناهی باید متناسب با آنها برخوردی عاقالنه داشته باشد.
 .1خاطی تذ ّکر را میپذیرد و به آن عمل میکند.
ـ در این حالت ،آمر یا ناهی باید حتم ًا از او تشکر نماید ،حتی اگر به همه تذ ّکر هم عمل ننماید.
 .2تذ ّکر را میپذیرد و به آن عمل میکند ،ا ّما این کار را با اکراه انجام میدهد و با نق زدن همراه میسازد.
ـ در این حالت باید آمر و ناهی از او تشکر نماید و نق زدنهای وی را صبورانه تحمل نماید.
 .3خطاکار تذ ّکر را در ظاهر میپذیرد ،ا ّما به آن عمل نمیکند.
ـ در این حالت هم بهتر است تشکر کرد ،بدون اینکه بر تذ ّکر خود اصرار نماییم ،مگر اینکه احساس کنید
مخاطب منتظر توضیح یا استدالل شماست که باید برایش توضیح بیشتری داد.
 .4تذ ّکر را نمیپذیرد ،ا ّما برخوردی هم انجام نمیدهد .یا با سکوت قضیه را پشت سر میگذارد و یا ممکن
است نگاهی از روی ناراحتی و عصبانیت هم بکند.
ـ در اینجا بهتر است سکوت او را با سکوت جواب داد و ناراحتی او را با ناراحتی متقابل پاسخ نداد.
 .5تذ ّکر را نمیپذیرد و با پاسخهای سر باال یا بیربط ،یا بهانهگیری موضوع را از سر خود باز میکند.
 .6تذ ّکر را نمیپذیرد و با تندی پاسخ میدهد و حتی ممکن است ناسزا بگوید.
ـ در این صورت نباید مقابله به مثل کرد و با حفظ آرامش و متانت از محیط دور شد و از طریق ضابطان و
مسؤالن مربوط موضوع را دنبال کرد تا سبب جرأت و جسارت خطاکار نشود.
شیوههای انجام امر به معروف و نهی از منکر
ا ّول :حفظ شخصیّت و کرامت انسانی خطاکار
شخصیت وی لطمه وارد ساخت .حتی تذکر نباید در
در برخورد با یک لغزشکار نباید از طریق توهین ،به
ّ
حضور دیگران باشد چون انسان بهگونهای است که اگر شخصیتش مورد توهین و بیاحترامی قرار گیرد ،از
خود واکنش نشان خواهد داد و دیگر حرف ما در او تأثیری نخواهد داشت .از این رو تذکر باید از هرگونه
تحقیر ،اهانت و ضایع کردن طرف به دور باشد ،چون در هر حال حفظ حرمت افراد و آبروی مسلمانان ،حتی
کسی که مرتکب منکری شده است واجب میباشد.
55

نقل شده که مرحوم ميرزاى شيرازى در مجلسى حضور داشت که شخصى منبر رفت و روايتى يا مرثيهای را
خواند كه سند صحيحى نداشت ،اما مرحوم ميرزا در آن مجلس چيزى نفرمود .بعد يكى از دوستان به ايشان
اعتراض كرد كه چرا نهى از منكر نكرديد؟ ايشان فرموده بود كه حفظ آبروى مسلمان از اين نهى از منكر
فورى ،الزمتر است و من میتوانستم در پنهانی هم به او بگويم و لزومى نداشت كه جلو مردم آبرويش را
بريزم .به هر حال راه تقوا راه باريكى است و بايد توجه داشت كه انسان فریب هواهاى نفسانى را نخورد.
البته از آن طرف هم بايد مواظب باشيم كه احتياط كردن در اين مسائل موجب ترك امر به معروف و نهى
از منكر نشود ،مثال بگوييم من میترسم قصدم خالص نباشد پس چيزى نمیگويم! مبادا چنين وسوسههایی
انسان را از انجام وظايف واجب باز بدارد.
دوم :جلب اعتماد مخاطب
رفتار آمر و ناهی باید آنقدر صمیمانه باشد که اعتماد طرف مقابل را جلب نماید.
امام علی
63
خواهند آورد.

میفرماید :دلهای مردم وحشی است ،پس هرکس که آن قلوب را جذب کند به او روی

امام خمینی میفرماید :سزاوار است آمر به معروف و ناهی از منکر در چگونگی امر و نهی کردن و مراتب
آن همانند پزشک معالج مهربان و پدر دلسوز مهربان باشد و تنها مراعات حال و وضعیت شخص مبتال به
آلودگی را بکند بهگونهای که انکار و نهی او هم لطف و رحمت خاص و ویژهای برای خود مرتکب باشد و
هم لطف و رحمت عمومی برای جامعه و ا ّمت باشد و آمر و ناهی شایسته نیست که قصد و ّنیتی غیرخدا و
رضایت او داشته باشد و سزاوار است عمل خود را از هرگونه آمیخته شدن به هواهای نفسانی و خود برتربینی
64
مرتکب (خالف) نداند.
خالص و منزه نماید و خود را بیعیب و نقص و باالتر از
ِ
داستانی آموزنده
سبیلهای پر پشتی داشت .یک کمونیست دو آتشه بود .از مدتها پیش در سلول انفرادی حبس بود .بعد
از  17شهریور  56زندان ،حسابی شلوغ شد ،طوری که تمام سلولهای انفرادی را پر کردند یا آنها را دو
نفره کردند .آن شب روی سکوی سلول خواب بود ،که با صدای ناگهانی باز شدن در ،از خواب پرید .پتو را
کنار زد و نگاه کرد .مأموران زندان ،پیرمرد روحانی سیدی را وارد اتاق کردند .الغراندام بود .مرد زندانی،
عمامه را که سر پیرمرد دید دوباره پتو را به خودش پیچید و خیلی زود خوابش برد .صبح زود قبل از طلوع
آفتاب ،حس کرد دستی به آرامی صورتش را نوازش میدهد .چشم باز کرد .پیرمرد باالی سرش بود ،از جا
63
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بلند شد و با تعجب او را نگاه کرد.
ـ آقای عزیز نمازتان قضا نشود .مرد با عصبانیت گفت :ـ من کمونیست هستم ،نماز نمیخوانم .پیرمرد با
لحنی آرام گفت :پس خیلی ببخشید .معذرت میخواهم .شما را بدخواب کردم .مرا عفو کنید .مرد اخم کرد
و بیآنکه جوابی بدهد دوباره دراز کشید و چشمانش را بست ولی خوابش نبرد .پیرمرد مشغول خواندن نماز
صبح شد .صدای نماز و صوت قرآنش برای مرد زندانی گوشنواز و دلنشین بود .بعد از آن بلند شد و روی
سکو نشست .پیرمرد لبخند زنان گفت:
ـ باز هم بابت قضیه صبح که از خواب بیدارتان کردم معذرت میخواهم .چقدر مؤدب و مهربان بود .آنقدر
که مرد کمونیست را از بدخلقی صبح زود پشیمان کرد .از روی سکو پایین آمد و گفت:
ـ آقا دیگه کافیه ،چوبکاری نکنید .شما سن باالیی دارید .تشریف بیاورید روی سکو ،من پایین میروم.
ـ پیرمرد همانطور که کف سلول نشسته بود ،پاسخ داد :نه! جای من خوب است راحت باشید.
پرمحبتش
پیرمرد را بردند .دل مرد زندانی گرفت .به او عادت کرده بود .به صورت مهربان و لبخند گرم
ّ
و به حرفهای قشنگی که میزد .به صداقت و صمیمیتش .اینقدر به او احترام کرده بود که دست آخر
شخصیت بزرگواری روبرو نشده بود .روزی که پیرمرد را
شرمندهاش کرد .در طول عمرش با یک چنین
ّ
سید کیست؟ جواب داد :دستغیب شیرازی.
بردند ،و برای او غذا آوردند از مأمور پرسید :این پیرمرد ّ
مأمور رفت .مرد به غذایش دست نزد ،اشتها نداشت .چهره زیبا و نورانی پیرمرد از خاطرش محو نمیشد.
65
آرام زیر لب زمزمه میکرد :دستغیب ،نه آقای دستغیب ،آقای دستغیب شیرازی.
سوم :در سطح طرف صحبت کردن
اس َعلی َقد ِر ُعقُول ِهم»؛ 66یعنی «ما گروه
پیامبر اکرم
میفرماید« :اِنّا ُمعاشِ َر ا َالنبیا ِء اُمِرنا اَن ن َُکلّ َم ال ّن َ
پیامبران مأمور شدهایم که با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوییم».
يل َر ِّب َ
ک بِالْحِ ْک َم ِة َو الْ َم ْوع َِظ ِة الْ َح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُه ْم بِالَّتِي ه َِي أَ ْح َس ُن»
قرآن کریم در آیۀ «ا ْد ُع إِلَى َسبِ ِ
میفرماید :با یک دسته باید با حکمت و استدالل صحبت کرد ،با گروه دیگر با موعظه و نصیحت سخن
گفت و با یک ع ّده نیز باید با مجادله برخورد نمود ،چون غرض فهماندن مطلب به طرف مقابل است نه
اظهار فضل.
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 . 65از کتاب سربازان خدا ،به نقل از از یادواره شهید دستغیب ،انتشارات کانون تربیت ،ص .28
 . 66اصول کافی ،ج  ،1ص  ،27حدیث .15
 . 67نحل ،آیه 125؛ [مردم را] با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن ،و با آنان به نیکوترین شیوه به
بحث [و مجادله] بپرداز.
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چهارم :در نظر گرفتن وضعیت روحی و روانی افراد
امر به معروف و نهی از منکر باید در موقعیتی مناسب انجام گیرد تا تأثیرگذار باشد .به طور مثال زمانی که
آمر یا ناهی یا خطاکار ،عصبانی ،گرسنه ،تشنه ،خسته یا بیحوصله و ناراحت باشند یا آمر و ناهی نسبت به
موضوع آگاهی الزم را نداشته باشد یا زمانی که خطاکار ،مشغول کاری است که از نظر خودش مهم است،
در چنین مواردی امر به معروف و نهی از منکر تأثیر ندارد.
دبرت َفاقتصِ روا
امیرمؤمنان علی میفرماید« :ا َِّن ل ِ
ِلقلوب ا ِقبا ًال َو ا ِدباراً َفاذا اَ َقبلت َفاحمِلوها َعلَی الن ِ
َّوافل َو ا ِذا اَ َ
َرائض»68؛ یعنی «همانا برای قلوب اقبالی و ادباری است .هرگاه قلب حالت پذیرش دارد ،میتوانید
بِها َعلی الف ِ
او را به انجام مستحبات وادارید ولی هرگاه حالت آمادگی نداشت ،فقط به انجام واجبات اکتفا کنید».
مالحظه میشود که شرع مق ّدس ،حتی حالت آمادگی روحی فرد را برای عبادت هم م ّد نظر داشته ،تا مبادا
مستحبی هم با اکراه انجام گیرد ،لذا برای موعظه و نصیحت هم الزم است ،موقعیت و شرایط مخاطب
عمل
ّ
را در نظر گرفت .چون در غیر این صورت تأثیری بر گفتار نخواهد بود.
پنجم :رعایت نزاکت و ادب در برخورد
امر به معروف و نهی از منکر باید مؤدبانه انجام گیرد و از کلمات زیبا ،مثبت و درست استفاده شود و چه بهتر
با سالم آغاز گردد و با صدای بلند و دستوری حرف نزنیم و به مخاطب به طور خیره نگاه نکنیم .همچنین
امر به معروف به دور از م ّنت گذاشتن ،مسخره کردن و بزرگنمایی باشد .خداوند در قرآن مجید خطاب به
ُون» 69؛ یعنی «ای رسول ما!
پیامبر اکرم
الس ِّي َئ َة ن َْح ُن أَ ْعلَ ُم ب ِ َما َيصِ ف َ
میفرماید« :ا ْد َف ْع بِالَّتِي ه َِي أَ ْح َس ُن َّ
تو آزار و بدیهای ا ّمت را به آنچه نیکوتر است دفع کن .ما جزای گفتار آنها را بهتر میدانیم ».و در آیهای
دیگر میفرماید« :هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست( .ای رسول) همیشه بدی مردم را به بهترین
پاداش ده تا همان کسی که گویی با تو در خصومت است ،دوست و خویش تو گردد».

70

ششم :محترم شمردن عقاید افراد
قرآن شریف در مقابله با مسلمانانی که به بت پرستان و بتهای آنان توهین میکردند ،میفرماید« :شما
مؤمنان بر آنان که غیر خدا را میخوانند دشنام ندهید .تا مبادا آنها هم از روی دشمنی ،خدا را دشنام دهند.
و همچنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت دادهایم .پس بازگشت آنها به سوی خداست و خداوند
71
آنان را به کردارشان آگاه میگرداند».
68
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 .مؤمنون ،آیه .96
ال ال َّسيِّئَ ُة ا ْدفَ ْع ب ِالَّتِي ِهي أَ ْح َس ُن فَإِ َذا ال َّ ِذي بَيْن َ
ال تَ ْستَوِي ال ْ َح َسنَ ُة َو َ
َ .و َ
يم؛ فصلت ،آیه
َک َو بَيْنَ ُه َعدَ ا َوةٌ َک َأن َّ ُه َول ِ ٌّي َح ِم ٌ
َ
 .انعام ،آیه .108
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از این عمل ناراحت شد
در جنگ صفّین وقتی مسلمانان به لشکریان معاویه ناسزا میگفتند ،امام علی
و فرمود« :من برای شما نمیپسندم که توهین کنید ،لیکن اگر به جای توهین ،اَعمال ناشایست آنان را
72
توصیف کنید و حاالت و احوال آنان را بازگو نمایید به صواب نزدیکتر است و در عذر آوردن مفیدتر».
به اتفاق شهید آیتاهلل بهشتی و مح ّمدرضا (فرزند ارشد ایشان) نزدیک قبرستان قدم میزدیم .میدانستم
که قبر مارکس هم آنجاست .گفتم این دو تا سگ هم دارند میروند سر قبر مارکس فاتحه بخوانند و به
دو تا سگی که داشتند کمی دورتر میرفتند اشاره کردم .آیت اهلل بهشتی بالفاصله نهی از منکر نموده و رو
به من کرد و گفت :اگر ما با فکر مارکس مخالف هستیم نباید به او توهین کنیم .ادب در کالم الزم است
73
چه فرد کافر باشد چه مسلمان.
هفتم :باید تذکر از نکات مورد اتفاق شروع شود و از راه مقایسه ادامه یابد
در برخورد با یک خانم بدحجاب میتوان سؤال کرد :آیا شما قبول دارید که انسان هستیم؟ پاسخ میدهد
آری .آیا قبول دارید انسان مثل حیوان نیست و نظام انسانی قانون و ضوابط اخالقی دارد؟ که جواب حتم ًا
مثبت است.
آیا انسان با عفّت ارزش دارد یا انسانی که مراعات عفت را نمیکند؟ جواب میدهد انسان با عفّت .و به
همین ترتیب این سؤالها را ادامه دهیم و نیز با مقایسه زیباییها و زشتیها به جایی برسانیم که نشان دهیم
این رفتارش با آنچه خود اقرار دارد مغایر است و او به ّ
تفکر بپردازد و راه صحیح را برگزیند.
در قرآن مجید آیات زیادی وجود دارد که در آنها افراد با یکدیگر مقایسه شدهاند مث ً
ال فرموده است :آیا
طیب ،کافر با مؤمن ،منافق با مؤمن ،دانا با نادان ،و راستگو با دروغگو یکسان هستند؟
خبیث با ّ
بهلول سرزده به قصر حاکم کوفه وارد شد و بر مسند حاکم نشست .نگهبانان ریختند و با چوب و کتک او را
از مسند به زیر آوردند .در این حال حاکم رسید و بهلول رو به او کرد و گفت :من چند دقیقهای بر این مسند
تکیه زدم و این همه عذاب کشیدم ،خدا میداند فردا از این بابت بر سر تو چه خواهند آورد!
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نمونه ای از پرسش های درس:
 -1رابطه تکوینی و تشریعی بین خداوند و بندگان به چه معناست ؟
 -2درانجام امربه معروف چه گام هایی باید برداشت ؟
 -3شیوه های انجام امربه معروف چیست ؟
 -4حفظ شخصیت و کرامت انسانی در انجام امر به معروف چگونه است ؟
 -5احترام به عقاید افراد در انجام امر به معروف به چه معناست؟

درس ششم
جذابسازی امر به معروف و نهی از منکر در ّ
تذکر زبانی

اهداف درس:
انتظار می رود با فراگیری این درس ،آمران به معروف و ناهیان از منکر به نتایج زیردست یابند.
1 .1آشنایی با مباحث اخالقی در امر به معروف و نهی از منکر
2 .2چگونگی جذاب سازی جمالت در تذکر زبانی.
3 .3آثار جذاب سازی جمالت در تذکر زبانی.
4 .4توانمندی واحاطه الزم اعضاء به انجام امر به معروف و نهی از منکر با جذابیت های الزم.
5 .5آشنایی با انواع روش های کاربردی تذکر زبانی و ایجاد فرایند منطقی.
6 .6توانایی در جهت تحقق تذکر لسانی در سطح جامعه اسالمی.

از آنجا که مؤثرترین شیوه امر به معروف و نهی از منکر برخورد گفتاری یا تذ ّکر زبانی است ،الزم است نوع
برخورد و استفاده از کلمات و جمالتی را که باید با خطاکار صحبت کرد دانست؛ چون جاذبه ارتباط و کالم،
عامل مهمی در تأثیرگذاری بر مخاطب است و از این رو در این درس روش جذابیت جمالت در تذکر زبانی
مورد بحث قرار میگیرد.
الف) شیوههای زیبا و ج ّذاب برای ارتباط و گفتار در امر به معروف و نهی از منکر
 .1ارتباطی زیبا و دوستانه با خطاکار در اولین برخورد
الف) ظاهر آراسته و خوشبوی آمر ،برای مخاطب خوشایند و ل ّذتبخش خواهد بود.
محبتآمیز معجزه میکند.
ب) سالم ّ
متبسم به رابطه صمیمی طرفین کمک میکند.
ج) دست دادن عاطفی با چهره ّ
د) از لحن آمرانه و ّ
تحکمی اجتناب گردد.
 .2بهکارگیری جمالت با محوریّت مکان وقوع گناه
اگر وقوع گناه در مکانهای مقدسی مانند حرم مطهر ائمه یا امامزادگان ،گلزار شهدا ،مسجد ،حسینیه،
مجلس قرآن و  ...باشد میتوان تقدس مکان را محور بیان قرار داد.
 .3تناسب جمالت با محوریت زمان
به طور مثال در زمانهایی مثل ایام و لیالی شهادت ائمه ،شب جمعه و لیالی قدر بگوییم :دوست خوبم ،حتم ًا
امروز یا امشب برای ما آنقدر ارزش دارد که به خاطر صاحبش گناه نکنیم.
 .4از کالم با محوریت شغل و حرفه گناهکار استفاده کردن
مثل :خوشا به حال شما که در لباس پرستاری خدمت میکنید حتم ًا حجاب خوب شما ،تقدس این لباس و
این شغل را بیشتر میکند.

یا اگر دانشجو است میگویید :خداوند بالهای فرشتگانش را زیر پاهای طالب علم پهن میکند و حیف است
این قدر و منزلت را با گناه از دست بدهید.
 .5جمالت را با تکیه بر اعتقادات مذهبی خطاکار به کار گرفتن.
بودن و . ...به طور مثال بگوییم:
محب اهل بیت
مانند اعتقاد به خداوند ،مسلمان بودن ،شیعه بودن،
ّ
خدا عاشق بندههاشه پس چه خوبه ما هم جوابگوی عشقش باشیم و هرچه گفت بگیم چشم! یا بگوییم:
چقدر قشنگه من و شما به خاطر انجام واجبات و ترک گناهان ،در بهشت همنشین پیامبر ،امام حسین و
باشیم ،منتها سختی ترک گناه را باید تحمل کرد.
اهل بیت
 .6بیان را با تأکید بر آثار گناهی که انجام میشود به کار بردن
مثل آثار دنیوی ( گرفتاریها ،بیماریها و )...و آثار اُخروی گناه ،مانند سختیهای عالم برزخ ،قیامت و . ...
 .7جمالت را با محوریت کرامت و ارزش انسان جذاب ساختن
مانند خلیفه خدا بودن انسان ،مسجود مالئک شدن ،قیمت انسان به قدر بهشت ،مشمول دعای امام زمان
بودن و  . ...امیرمؤمنان میفرماید« :قیمت شما بهشت است ،به کمتر از آن خود را نفروشید».
 . 8تحریک عواطف و احساسات خطاکار محور کالم قرار گرفتن
محبت خدا و اهل بیت  ،جوانمردی ،غیرت و مردانگی و مثل اینکه بگوییم :دوست
مثل ّ
توجه دادن به ّ
من! اگر با نامحرم و ناموس مردم شوخی کردیم ،دیگران هم با ناموس ما شوخی میکنند .یا اینکه آمر
نعمتهایی را که بیشتر مورد غفلت انسان است برشمرده ،تا در چشم خطاکار محبت به خدا جلوه نماید،
مثل اینکه بگوییم :اگر چشم نداشتیم ،اگر عقل نداشتیم ،اگر شیعه نبودیم ،اگر امنیت نداشتیم چه میشد،
پس نباید عاشق چنین خدایی باشیم و از او اطاعت کنیم؟
 .9جذابسازی جمالت با محوریت همنوایی با خطاکار
محبت و مو ّفقیت همنوا شده تا
در این نمونه ،ابتدا باید با نیازهای اساسی او مانند تفریح ،ورزش ،بازیّ ،
ارتباط دوستانه شده و خطاکار شخص آمر را فردی منصف و قابل اعتماد بیابد.
مث ً
محبتهایی باشیم که به رنگ خدا باشند نه به رنگ رضای شیطان؟
ال بگوییم :عزیزم! بهتر نیست دنبال ّ
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 .10جمالت را با محوریت دعا برای خطاکار جذاب ساختن که نیت خیرخواهانه آمر را به
طرف نشان میدهد
مثال :ان شاءاهلل همیشه شاد و خندان باشی! ولی بدان شادی که با رضای خدا همراه باشد دوام دارد ،و اگر
خدا راضی نباشد تبدیل به غم و غصه میشود.
 .11جمالت را با محوریت هدیه بودن انتقاد به خطاکار آغاز کردن
با این بیان که امام صادق میفرماید« :محبوبترین دوستانم کسی است که عیوبم را به من هدیه کند»
شروع کنیم و سپس با نرمی و خوشی ایراد او را متذ ّکر شویم.

74

 .12جذابسازی جمالت با محوریت ذکر نقاط ق ّوت خطاکار
مثل اشاره به نمرات خوب وی در درسها ،حجاب خوب او ،همت باالی وی ،مرتب بودنش ،متواضع بودن
و هنرمند بودنش و . ...به طور مثال بگوییم :برای اطرافیان شما ناخوشاینده که قیافه جذاب شما همراه این
خطا در ذهنشون نقش ببنده! یا به مداحی که با صدای خوب ،مداحی ضعیف یا غلوآمیز میکند بگوییم:
صوت شما برای مداحی خوب است .خداوند نعمت بزرگی به شما داده است ،ا ّما بهتر است از اشعار خوب و
مطالب مستند و صحیح استفاده کنید.
 .13جذابسازی جمالت با محوریت ذکر اجر و آثار ترک گناه
مث ً
ال بگوییم :برادر من! خدا وعده داده ،جوانی که قدرت انجام گناهی را دارد ولی به خاطر خدا ترک کند،
اجر شهید را به او بدهد.
 .14زیباسازی جمالت با محوریت حقّپذیری و دینداری خطاکار
در این روش به مخاطب گفته میشود :شما فردی متدین و منطقی به نظر میرسید و به احتمال قوی
مخالف این کار اشتباه هستید ولی یا بی ّ
اطالع بودهاید و یا غفلت کردهاید.
 .15جمالت را با محوریت قومیّت و ملیّت خطاکار جذاب کردن
در این روش بر نقاط مثبت قومها تکیه میشود ،مثل غیرت ترکها ،شجاعت کردها ،مهماننوازی شیرازیها و . ...
 .16جمالت را با محوریت تمثیل و تشبیه جذاب کردن
مث ً
ال بگوییم :سوراخ کردن کشتی توسط یک نفر ،جان همه مسافران را به خطر میاندازد.
74

 .تحف العقول ،ص ،385ح .89

65

 .17جذابسازی جمالت با محوریت پرسش و پاسخ سلسلهوار
این روش درباره خطاکارانی که بنای لجاجت دارند بهتر است ،ولی باید سؤالها حساب شده بوده و طعنه
آمیز نباشد و مستقیم ًا در رابطه با خطای موردی خطاکار نباشد و نهایت ًا طوری موضوع را دنبال کنیم که به
ّ
تفکر بینجامد.
 .18جذابسازی جمالت با محوریت تلنگر زدن با جمالت کوتاه و بیدارکننده
در این روش از جمالتی کوتاه و ادیبانه ،هشداردهنده و گهگاه محرک غیرت و کرامت استفاده شود .مثال
بگوییم :عزیزم اگر مواظب نگاهمون باشیم خدا به ما نگاه میکند .اگر مطیع خدا باشیم ،تمام ذرات عالم
هستی مطیع ما میشوند .اگر با شیطان قهر کنیم ،همه خوبان عالم با ما آشتی میکنند و . ...
ب) فواید زیباسازی جمالت در امر به معروف و نهی از منکر
شخصیت مؤمن است و مانع لجاجت مخاطب میشود.
 .1بیان زیبا نشانگر ادب و
ّ
 .2کالم زیبای عالمانه ،منطقی و عقالنی بودن امر و نهی را نشان میدهد و سبب ّ
تفکر خطاکار میشود.
 .3بیان زیبا و مؤدبانه ،مانع مشاجره و دعوا میگردد و در صورت برخورد تند گناهکار ،وجهه آمر در نظر
ناظرین ق ّوت میگیرد.
 .4تأثیر و نفوذ جمالت زیبا در مخاطب بیشتر است و عاملی میشود برای برقراری ارتباط دوستانه با آمر
و ناهی.
 .5بیان زیبا و متین آمر و ناهی بر آرامش و سعه صدر وی میافزاید و موجب تشویق دیگران برای انجام
این وظیفه مهم میشود.
ج) انواع روشهای کاربردی تذکر زبانی
 .1امر به معروف و نهی از منکر ساده
با سادهترین و کوتاهترین عبارات بیان میشود .مردی به امام حسین رسید و قبل از هر چیز گفت :حال
شما چطور است؟ خداوند سالمتی دهد .امام فرمود« :سالم کردن بر سخن گفتن مقدم است ،خداوند به تو
سالمتی دهد .باید به کسی اجازه سخن گفتن ندهید تا ا ّول سالم کند».
 .2امر به معروف و نهی از منکر صریح و اعتراضی
یکی از ارادتمندان امام خمینی

میگفت :یکبار که در جماران به محضر ایشان رسیدم ،یکی از مسئولین
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مملکتی برای انجام کارهای جاری به خدمت امام رسید و پدر سالخوردهاش نیز همراه او بود .وقتی خواست
تشرف به خدمت امام ،پدرش را معرفی کرد .امام
به حضور امام برسد ،جلوتر از پدر حرکت کرد و پس از ّ
هم نگاهی به او کرد و فرمود :این آقا پدر شماست؟ عرض کرد :آری .امام فرمود :پس چرا جلوتر از او راه
افتادی و وارد شدی؟
 .3امر به معروف و نهی از منکر تأکیدی و تکراری
گاهی کالم باید با تأکید و تکرار همراهشود تا توجه بیشتر مخاطب را جلب کند .در نزدیکی منزل حضرت
آیت اهلل شاه آبادی در خیابان امیرکبیر تهران ،دکتری بود به نام ا ّیوب که برای دخترانش معلم موسیقی
آورده بود ،به گونهای که از صدای آن همسایهها ناراحت بودند .آیتاهلل برای دکتر پیغام فرستاد و از او
خواست که از این کار دست بردارد ،ا ّما دکتر جواب داده بود که من این کار را ترک نمیکنم و شما هر
اقدامی میخواهید بکنید.
مرحوم شاهآبادی تا روز جمعه صبر کرد و آنگاه در جلسه روز جمعه که در مسجد شاه سابق تشکیل شده
بود به مردم گفت :خوب است از این به بعد هرکس از این خیابان عبور میکند ،چون به مطب این دکتر
رسید ،داخل مطب شده و سالم کند و آنگاه با خوشرویی از او بخواهد که آن عمل خالف را ترک کند .از
آن پس ،هر کس از جلوی مطب دکتر عبور میکرد ،برای انجام وظیفه شرعی خود ،داخل مطب میشد و
سالم کرده ،موضوع را با زبان خوش در میان میگذاشت و خارج میشد.
چند روز به این منوال گذشت و دکتر هر روز با دهها مراجعهکننده مواجه میشد که همگی یک مطلب را به
او تذ ّکر میدادند .وی دید اگر بخواهد به لجاجت خود ادامه دهد نه تنها باید مطب خود را تعطیل کند بلکه
مجبور است از آن خیابان هم کوچ کند ،از این رو دست از ایجاد مزاحمت برداشته جلسه آموزش موسیقی
75
دخترانش را تعطیل کرد.
 .4امر به معروف ونهی از منکر تعلیلی
از کنار خانه بُشر حافی در بغداد میگذشت که صدای ساز و آواز را از آن خانه شنید.
روزی امام کاظم
ناگاه کنیزی از آن خانه بیرون آمد و در دستش خاکروبه بود و بر کنار در خانه ریخت .امام فرمود :ای کنیز
صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ عرض کرد :آزاد است .فرمود :راست گفتی! اگر بنده بود از موالی خود
میترسید .کنیز چون برگشت ،بشر پرسید چرا دیر آمدی؟ کنیز جریان مالقات با امام را نقل کرد .بشر با
پای برهنه بیرون دوید و خدمت آن حضرت رسید ،عذر خواست و اظهار شرمندگی کرد و از کار خود توبه
توجه به روحیه خاطی ،امر و نهی را با علّت و دلیل کامل کنیم.
نمود .یعنی با ّ
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وارد شدم .حضرت فرمود :ای صفوان! همه کارهای تو
صفوان جمال میگوید :روزی بر امام کاظم
خوب است ،جز یک کار .عرض کردم :فدایت شوم ،چه کاری؟ حضرت فرمود« :اینکه شترهایت را به
این مرد (هارون الرشید) کرایه میدهی .عرض کردم :به خدا سوگند برای سفر حرامی کرایه ندادهام ،بلکه
برای سفر حج کرایه دادهام ،ضمن اینکه خودم در این سفر شرکت ندارم و غالمان خود را میفرستم تا
سرپرستی کنند .امام فرمود« :ای صفوان! تو شترهای خود را کرایه دادهای؟» عرض کردم :آری .فرمود:
آیا میخواهیهارون در دستگاه خود باقی بماند تا کرایه تو را بدهد؟ عرض کردم :آری .فرمود« :هرکس
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بخواهد آنها باقی بمانند از آنهاست و هرکس از آنها باشد در آتش جهنم است».
 .5امر به معروف انتفاعی
با استفاده از روحیه نفع طلبی و دفع ضرر انسان میتوان به فایده انجام عمل یا ترک گناهی اشاره کرد.
رسول خداˆ به مردی فرمود « :موهای خود را کوتاه کن؛ زیرا کوتاهی موها بر زیبایی تو میافزاید ».ع ّ
المه
طباطبایی نیز میفرمود :چون برای تحصیل به نجف اشرف مشرف شدم ،گاهی به محضر آیتاهلل قاضی
شرفیاب میشدم .یک روز به من فرمود« :ای فرزند! دنیا میخواهی نماز شب بخوان ،آخرت هم میخواهی
نماز شب بخوان».
 .6امر به معروف استحیایی
این نوع امر به معروف موجب شرم و حیای گنهکار میگردد .البته در اجرای آن باید موقعیت فرد را سنجید
مخرب.
و با ظرافت و دقت انجام داد تا شرمندگی او سازنده باشد نه ّ
مرد ثروتمندی با لباسی فاخر به محضر رسول خدا آمد و نزدیک او نشست .سپس مرد فقیری با لباس
کهنه وارد شد و در کنار مرد ثروتمند نشست ،به طوری که قسمتی از لباس مرد غنی زیر پای او قرار گرفت.
مرد ثروتمند لباسهایش را از زیر پای او کشید و خود را جمع کرد .رسول خدا که شاهد این رفتار بود رو به
او کرده فرمود :ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبد؟! عرض کرد :نه .پیامبر پرسید :پس چه چیز تو را به
این کار واداشت؟ مرد ثروتمند عرض کرد :ای رسول خدا! شیطان کار زشت را در نظرم زینت میدهد .اکنون
من به خاطر این کار زشت خود ،نیمی از ثروتم را به او میدهم .حضرت به آن مرد فقیر فرمود« :نصف مال
او را میپذیری؟» عرض کرد :نه .مرد ثروتمند پرسید :چرا نمیپذیری؟ مرد فقیر پاسخ داد :زیرا میترسم
آنچه در دل تو آمده است ،در دل من هم وارد شود.
شخصی نقل میکند در محضر مرحوم آیتاهلل العظمی گلپایگانی نشسته بودم .فردی برای عرض ادب
خدمت ایشان رسید .حضرت آقا که دید وی محاسن خود را تراشیده ،با ایشان روبوسی کرد .سپس گفت:
امیدوارم دیگر محل بوسه مرا نتراشی ،چون ریشتراشی حرام است.
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 .7امر به معروف منظوم
یعنی در بیان تذ ّکر به خاطی توسط آمر یا ناهی ،میتوان متناسب با موضوع به شعری استناد کرد .مث ً
ال
به کسی که با فریبکاری مردم میخواهد به خواستههای ما ّدی خود برسد ،گفته شود :گیرم که خلق را به
فریبت فریفتی  --با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟
 . 8امر به معروف انذاری
ترس یکی از عوامل کنترل انسان به شمار میآید .از این رو با بیان ترس از خدا ،ترس از روز قیامت ،ترس
از بد عاقبتی ،ترس از مجازات قضایی و  ...میتوان در گنهکار ایجاد انگیزه کرد تا از گناه دست بکشد .امام
پس از آنکه اسحاق را مورد نهی از منکر خود قرار داد به او فرمود« :ای اسحاق از خدا بترس
صادق
بهگونهای که او را میبینی ،و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند».
 .9امر به معروف استکراهی و یا نکوهشی
در این روش گناهکار را از ترک واجب یا انجام حرام متنفّر میسازیم و یا با نکوهش او را متنبه میگردانیم.
به طور مثال با تبیین ضرر گناه و فواید نیکی و اشاره به عاقبت کار بد و سرنوشت گناهکاران ،شخص را
از گناه دور و به نیکی نزدیک کنیم ،مانند اینکه پیامبر اکرم فرموده است« :کسی که لباس شهرت
بپوشد ،خداوند در آخرت لباس ذلّت بر او پوشاند» .یا به بیان ریشه گناه و بیارزش نشان دادن گناه بپردازیم.
از بازار مدینه عبور میکرد .چشمش به یک ماده غذایی افتاد و نظر او را جلب کرد.
روزی پیامبر اکرم
به فروشنده گفت« :کاالی پاکیزهای است .قیمت آن چند است؟ آنگاه دست خود را زیر آن فرو برد و کمی
آن را زیر و رو کرد؛ دید جنس بدی را زیر قرار داده و روی آن را با جنس خوب پوشانده است ».سپس به
فروشنده فرمود« :نمیبینیم تو را مگر اینکه خیانت و فریب دادن مسلمانان را در یک جا جمع کردهای!»
شاعر معروف ناجی ،قصیدهای در مدح علی سرود .شبی در عالم خواب خدمت آن حضرت شرفیاب شد.
حضرت فرمود :شعرت را بخوان ،وی قصیده را خواند تا به این بیت رسید« :ناجی اگر معامله حشر با علی
است از من شنو ،هر چه توانی گناه کن» حضرت امیر فرمود :همه را خوب گفتهای ولی بیت آخر را چنین
اصالح کن « :ناجی اگر معامله حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن».
 .10امر به معروف تدبّری
یعنی با بیان خود گنهکار را به تدبّر درباره گناه خود وادار سازد و به خطای خود واقف گرداند .مث ً
ال بگوییم:
به اندازهای گناه کن که تاب تح ّمل عذاب آن را داری .یا بگوییم :آیا انصاف است که رزق خدا را بخوری
و در برابر ،چنین گناهی مرتکب شوی؟
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آمد و عرض کرد :من مردی گنهکارم و توان خودداری از معصیت را ندارم ،مرا
مردی نزد امام حسین
موعظه کنید .امام فرمود :پنج کار را انجام بده و هرچه خواهی گناه کن .روزی خدا را نخور .از حاکمیت خدا
بیرون رو .در محلّی گناه کن که خدا نبیند .وقتی فرشته مرگ آمد برای قبض روحت ،به او جان مده .وقتی
مالک دوزخ خواست تو را به جهنم ببرد ،همراهش نرو!
 .11امر به معروف بشارتی
یعنی با بشارت ،عالقه مخاطب را جلب نماییم و کام وی را به مژدهای شیرین کنیم .مث ً
ال به جوانی که نماز
فرمودهاند« :خداوند متعال به جوان عبادت کننده ،بر فرشتگان افتخار
نمیخواند بگوییم :پیامبر اکرم
میکند و میفرماید :به بندهام بنگرید که خواستههای نفسانی خود را به خاطر من ترک کرد».
 .12امر به معروف سؤالی
در این مورد باید امر و نهی را به صورت سؤالی بیان کرد بهگونهای که انجام واجب یا ترک گناه از سؤال
ما معلوم گردد .مث ً
ال در سوره حدید آیه  16آمده است« :آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در
حق نازل شده است خاشع گردد؟» یا بگوییم :آیا به حرام بودن این کار خود فکر
برابر ذکر خدا ،و آنچه از ّ
کردهاید؟
 .13امر به معروف غیرمستقیم
این نوع امر به معروف را میتوان به شیوههای مختلفی اجرا کرد؛ مثل تذ ّکر به غیر گنهکار (بر اساس ضرب
المثل معروف ،به در میگم دیوار گوش کن) که باید با مخاطب اصلی هماهنگی نمود .یا مثل امر و نهی
بدون خطاب :مث ً
ال کنار خانم بدحجابی بگوییم :این فرمان خداست که زنان باید خود را از نامحرم بپوشانند
و جلوهگری نکنند .یا تحسین نیکوکار نزد گنهکار (البته طوری عمل شود که اثر منفی در گنهکار ایجاد
نکند) .مث ً
ال در حضور گنهکار به فرد عاملی بگوییم :من وظیفه میدانم از این حجاب کامل شما یا از این
حضور مرتب شما در نماز جماعت تشکر نمایم.
موالی لقمان به او دستور داد که در زمینش ،برای او کنجد بکارد .ولی او جو کاشت ،وقتی زمان درو
فرارسید ،موالیش گفت :چرا جو کاشتی ،در حالی که من به تو دستور دادم کنجد بکاری ،لقمان گفت :از
خدا امید داشتم که برای تو کنجد برویاند .موالیش گفت :مگر این ممکن است؟ لقمان گفت :تو را میبینم
که خدای متعال را نافرمانی میکنی ،در حالی که از او امید بهشت داری ،لذا گفتم شاید آن هم بشود .آنگاه
موالیش گریست و به دست او توبه کرد و لقمان را آزاد ساخت.
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نمونه ای از پرسش های درس:
 -1چند نمونه از شیوه های جذاب سازی گفتار در امر به معروف و نهی از منکر را ذکر کنید ؟
 -2راههای ارتباط زیبا با خطاکار چیست ؟
 -3فایده های زیبا سازی کالم در امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟
 -4انواع روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟
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درس هفتم
آشنایی با قانون ،دستورالعمل اجرایی و ضوابط تشکیل
وفعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر

اهداف درس:
انتظار می رود با فراگیری این درس ،آمران به معروف و ناهیان از منکر به نتایج زیردست یابند.
1 .1آشنایی با قانون ،دستورالعمل اجرایی آن و ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای امر به معروف.
2 .2شناخت ضرورتهای تحقق اصل هشتم قانون اساسی و باور به ضرورت ساختار و جایگاه ستاد
3 .3باور و توانایی اجرای قوانین و مقررات ستاد امر به معروف و نهی از منکر
4 .4بتوانند پس از آموزش ،اقدامات خود را در چار جوب حوزه سازمانی مربوطه و مأموریت های محوله
ستاد ،انجام دهند.

الف) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده  .1در این قانون ،معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل ،قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام
اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین ،مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره ـ در احکام حکومتی ،نظر مقام ولی فقیه مالک عمل خواهد بود.
ماده  .2امر به معروف و نهی از منکر ،دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده  .3امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس
مشخص باشد.
ماده  .4مراتب امر به معروف و نهی از منکر ،قلبی ،زبانی ،نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری
آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه
دولت است.
ماده  .5در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت ،جان ،مال ،مسکن ،شغل و حریم
خصوصی و حقوق اشخاص گردید ،مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند ،مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها،
هتلها ،بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده  .6هیچ شخص یا گروهی حق ندارد بهعنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل
توهین ،افترا ،ضرب ،جرح و قتل مبادرت نماید .مرتکب طبق قانون مجازات اسالمی ،مجازات میشود.
ماده  .7مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند،
قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمیباشد.
مجنیعلیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند ،جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق
تبصره ـ چنانچه
ٌ
ماده ( )614قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم ــ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب )1375 / 3 / 2
و تبصره ماده ( )286از کتاب دوم قانون مجازات اسالمی مصوب  1392 / 2 / 1رسیدگی میشود.
ماده  . 8مردم از حق دعوت به خیر ،نصیحت ،ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و
قوانین میتوانند نسبت به مقامات ،مسئوالن ،مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم
از وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،نهادهای
انقالب اسالمی ،نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها
مستلزم ذکر یا تصریح نام است ،امر به معروف و نهی از منکر کنند.
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ماده  .9اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند.
ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ عالوه بر مجازات مقرر ،موجب
محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت میگردد .در مورد اشخاص حقوقی ،افرادی که با
سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید ،اخطار ،توبیخ ،کسر حقوق یا مزایا ،انفصال
موقت یا دائم ،تغییر محل خدمت ،تنزل مقام ،لغو مجوز فعالیت ،محرومیت از سایر حقوق و امتیازات ،مانع
اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ عالوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات
اداری ،حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده ( )20قانون مجازات اسالمی محکوم میشوند.
ماده  .10وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان بسیج مستضعفین ،شهرداریها
و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و باالبردن سطح
آگاهیهای عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطالعرسانی فراهم کنند.
ماده  .11قوه قضائیه مکلف است بهمنظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژهای
را اختصاص دهد.
تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایتهای قضائی موضوع ماده ( )4قانون حمایت
قضائی از بسیج مصوب  1371 / 10 / 1مجلس شورای اسالمی میگردند.
ماده  .12وزارت امور خارجه ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی و سایر دستگاههای ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به
قوانین و مقررات و رعایت شئون اسالمی آگاه کنند.
ماده  .13در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود
و یا در صورت شناسایی به علت عدم ّ
تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد ،در صورت
تقاضای دیه از سوی مجنیٌعلیه یا اولیای دم حسب مورد ،پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح
قضایی ،دیه از محل تبصره ماده ( )9این قانون پرداخت میشود.
تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا ّ
مجنیعلیه یا ولی
تمکن مالی پیدا کند ،ستاد میتواند درصورت اذن
ٌ
وی حسبمورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده  .14سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده
میتوانند مطابق ماده ( )66قانون آئیندادرسی کیفری و تبصرههای آن اقدام کنند.
ماده  .15هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام
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میکند ،آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران مصوب  1391 / 10 / 2مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه اجرائی آن
احراز و تعیین میشود.
تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیت ه کشوری متشکل از نمایندگان :قوه قضائیه ،نیروی
انتظامی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صالحیت
دار صورت میگیرد.
ماده  .16ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده میشود ،عهدهدار وظایف زیر است:
 .1تعیین سیاستها و خط مشیهای اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و
پیشنهاد آن به مبادی ذیربط
 .2تبادل اطالعات و نظرات برای شکلگیری سیاستهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
 .3آسیبشناسی و ریشهیابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
 .4تعیین الگوهای رفتاری
 .5زمینهسازی جهت مشارکت همهجانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانههای عمومی در امور
مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
 .6رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط
 .7تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
 . 8آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی ا ز منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
 .9شناسایی ظرفیتها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال
 .10حمایت همهجانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
 .11پیگیری مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای
اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
 .12ارائه گزارش ساالنه به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه و مردم.
تبصره  1ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد ،نسبت به صدور مجوز برای سازمانهای
مردمنهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند ،اقدام مینماید.
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تبصره  2ـ ستادهای استانی و شهرستانی میتوانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و
راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید ،نظر مشورتی
خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری ،فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره  3ـ هرگاه مسئوالن ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع
تبصرههای ( )1و ( )2استنکاف نمایند ،مستوجب مجازات موضوع ماده ( )570قانون مجازات اسالمی (کتاب
پنجم ــ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب  1375 / 3 / 2میباشند.
تبصره  4ـ وظایف ستاد ،نافی مسئولیتهای وزرا ،مسئوالن دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون
مدیریت خدمات کشوری ،رؤسای قوای سهگانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در
این قانون مقرر شده ،نمیباشد.
ماده  .17سازمان بسیج مستضعفین موظف است با بهکارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به
فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره  1ـ مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیشبینی شده
است ،نمیباشد.
تبصره  2ـ تبصره ( )3ماده ( )1قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب  1371 / 10 / 1بهشرح زیر اصالح
میشود:
تبصره  3ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به
معروف و نهی از منکر موضوع ماده ( )4قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد
نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده  .18دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386 / 7 / 8و
مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به
رعایت این قانون میباشند.
ماده  .19اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
 .1یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران بهانتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ب ه عنوان رئیس ستاد
 .2وزیر کشور
 .3وزیر اطالعات
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 .4وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .5وزیر آموزش و پرورش
 .6وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
 .7وزیر صنعت ،معدن و تجارت
 .8دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بهپیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس ب ه عنوان
ناظر
 .9نماینده تاماالختیار رئیس قوه قضائیه
 .10رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
 .11رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
 .12فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 .13رئیس سازمان بسیج
 .14دبیر ستاد ائمه جمعه
 .15دو نفر مجتهد بهانتخاب شورای عالی حوزههای علمیه
 .16یک نفر مجتهده بهانتخاب شورای عالی حوزههای علمیه خواهران
 .17دبیر ستاد بهانتخاب رئیس ستاد.
تبصره  1ـ اشخاص دیگر نمیتوانند بجای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره  2ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذیربط ابالغ میشود و در چارچوب این قانون
الزماالجرا است.
ماده  .20ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام
میدهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
 .1امام جمعه مرکز استان بهعنوان رئیس ستاد
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 .2استاندار
 .3مدیرکل اطالعات استان
 .4مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 .5مدیرکل آموزش و پرورش
 .6رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد
 .7رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
 .8دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی بهانتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان
ناظر
 .9دادستان مرکز استان
 .10مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان
 .11رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان
 .12مدیرکل صدا و سیمای استان
 .13فرمانده ناجا در استان
 .14فرمانده ارشد سپاه در استان
 .15دبیر ستاد ائمه جمعه استان
 .16یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان بهانتخاب شورای حوزههای علمیه استان
 .17مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
 .18دبیر ستاد بهانتخاب رئیس ستاد
تبصره ـ ستاد استان مسئولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهدهدار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
 .1امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان
 .2فرماندار
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 .3رئیس اداره اطالعات شهرستان
 .4مدیر آموزش و پرورش شهرستان
 .5رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان بهانتخاب رئیس ستاد شهرستان درصورت وجود
 .6مدیر اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان
 .7رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
 .8نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسالمی بهعنوان ناظر
 .9دادستان شهرستان
 .10رئیس واحد خبر در شهرستان
 .11رئیس اداره تبلیغات اسالمی
 .12فرمانده انتظامی شهرستان
 .13فرمانده سپاه
 .14یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان بهانتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
 .15مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان بهانتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
 .16دبیر ستاد بهانتخاب رئیس ستاد
تبصره  1ـ هریک از اعضای ستادهای مذکور باید شخص ًا در جلسات حضور پیدا کنند.
تبصره  2ـ مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذیربط
ابالغ میشود که برای آنها الزماالجرا است.
تبصره  3ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده ( )20این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت
مییابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.
ماده  .21دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای
این قانون حداقل ششماه یکبار به ستاد ارائه دهند.
ماده  .22ستاد موظف است گزارش عملکرد ساالنه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
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ماده  .23عالوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره ( )17ــ
«کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء ( )3ردیف  540000جدول شماره ( »)9به دولت اجازه
داده میشود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از
منکر اختصاص دهد.
ماده  .24دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزماالجرا شدن این
قانون تصویب و ابالغ میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم
فروردینماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  1394/2/2به
تأیید شورای نگهبان رسید.
ب) دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 171م94
ماده  .1اصطالحات
قانون :قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب  1394 / 1 / 23مجلس شورای اسالمی
دستورالعمل :دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اصالحات بعدی آن
اعضای ستاد :اعضای مصرح در ماده  19قانون
ستاد :ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر
دستگاه اجرایی :دستگاههای اجرایی ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری
شورا :شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
ماده  .2ستاد برای انجام وظایف قانونی ،دارای ساختار اداری اجرایی است .این ساختار به استناد مواد 19
و  20قانون در سه سطح مرکز ،استان و شهرستان تعریف و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اداره
میگردد .هدایت و اداره امور اجرایی ،اداری و مالی ستاد و نظارت و پیگیری مصوبات جلسات اعضای ستاد
برعهده دبیر میباشد .دبیر ستاد ،ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی الزم را تهیه و پس از تأیید رئیس
ستاد به تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی میرساند.
تبصره  1ـ ستاد شهرستان با هماهنگی ستاد استان در چارچوب قانون ،سیاستها و خط مشیهای ابالغی
اقدام نموده و ستاد استان بر فعالیت ستادهای شهرستانی نظارت مینماید.
تبصره  2ـ احکام رئیس ستاد استان توسط رئیس ستاد و رئیس ستاد شهرستان توسط رئیس ستاد استان صادر میشود.
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تبصره  3ـ دبیرستاد استان و شهرستان به ترتیب توسط رئیس ستاد استان و شهرستان انتخاب و به همان
ترتیب با حکم رئیس ستاد و استان منصوب میشود.
تبصره  4ـ در تقسیمات کشوری کوچکتر از شهرستان ،تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در
مراکز واحدهای تابعه شهرستان برای انجام وظایف محوله با پیشنهاد ستاد شهرستان و تأیید ستاد استان
بالمانع است.
ماده  .3اعضای ستاد حداقل سالی سه بار (هر چهار ماه) و استان حداقل سالی چهار بار(فصلی) و شهرستان
حداقل سالی شش بار (هر دو ماه) تشکیل جلسه داده و براساس آیین نامه داخلی ،جلسات آنها اداره
میشود.
تبصره ـ با تشخیص رئیس ستادها در صورت ضرورت جلسه فوقالعاده تشکیل میگردد.
ماده  .4ستاد میتواند حسب مورد کارگروههای تخصصی با دعوت از نمایندگان اعضای ستاد و کارشناسان
متخصص تشکیل دهد .دستگاههای اجرایی و قضایی موظفند نسبت به موارد ارجاعی ستاد بررسی ،اظهار
نظر کارشناسی و اقدام نمایند.
ماده  .5رؤسای دستگاهها مسؤول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه متبوع بوده و
موظفند عالوه بر تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ساز و کار اجرایی مناسب را برای این
منظور طراحی و ایجاد و نتایج اقدامات به عمل آمده را در هر فصل به ستاد ارائه نمایند .ضوابط مربوط به
تعیین اعضا ،اختیارات و حدود وظایف شوراها توسط رئیس ستاد ابالغ میگردد.
تبصره ـ امکانات و اعتبارات الزم برای اجرایی شدن وظایف و برنامههای شوراها توسط واحد متبوع تأمین
میگردد.
ماده  .6افرادی که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر ،توسط اشخاص حقوقی مورد تعدی (موارد مذکور
در قسمت اخیر ماده  9قانون) قرار گیرند ،میتوانند رأس ًا یا از طریق ستادهای مربوط جهت احقاق حق خود
اقدام و ستادها پس از بررسی و احراز صحت مطالب ،مراتب را از طریق مراجع ذیصالح پیگیری مینماید.
ماده  .7دستگاههای اجرایی موضوع ماده  10قانون ،مکلفند برنامه اجرایی (آموزش و اطالعرسانی) ساالنه
خود را در چارچوب سیاستها و خطمشیهای ابالغی ستاد برای فراهم آوردن شرایط اقامه امر به معروف
و نهی از منکر و باالبردن سطح آگاهیهای عمومی ،تدوین و به ستاد ارائه دهند.
ماده  .8سازمان مدیریت و برنامهریزی در اجرای ماده  23قانون هر سال در موافقتنامه بودجه دستگاههای
اجرایی و قضائی ،اعتبارات مورد نیاز را منظور مینماید.
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ماده  .9در اجرای ماده  11قانون ،شعبه یا شعب ویژه قضایی (در دیوان عالی کشور ،دادسراها و محاکم) پس
از ابالغ دستورالعمل اختصاص خواهد یافت .اختصاص شعب ویژه در شهرستانها حسب مورد با درخواست
رئیس ستاد شهرستان و طی تشریفات قانونی مربوط خواهد بود.
ماده  .10در اجرای تبصره ماده  13قانون ،ستاد قبل از پرداخت دیه ،اذن و اختیارات قانونی جهت وصول
دیه و خسارات پرداختی به مجنی علیه یا ولی وی را اخذ مینماید.
ماده  .11دبیرخانه کمیته کشوری موضوع تبصره ماده  15قانون در ستاد تشکیل میگردد .ستاد استان با
قید فوریت مستندات مربوط به احراز شهادت یا جانبازی فردی را که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از
منکر آسیب جسمی یا جانی دیده است ،به دبیرخانه ارسال میدارد .کمیته کشوری ظرف  48ساعت نتیجه
بررسی را به شعب ویژه قضایی موضوع ماده  11قانون ارائه و شعب مذکور خارج از نوبت رسیدگی مینماید.
ماده  .12در اجرای تبصره  2ماده  17قانون ،تفاهم نامهای برای آموزش عمومی و تخصصی ضابطان امر
به معروف و نهی از منکر ،بین قوه قضاییه ،سازمان بسیج مستضعفین و ستاد منعقد میگردد.
ماده  .13شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح در چارچوب این قانون با هماهنگی ستاد
و از طریق ستادکل نیروهای مسلح تشکیل خواهد شد.
ماده  .14ستاد موظف است با مشارکت و همکاری همه دستگاهها ،شاخصهای عمومی و اختصاصی برای
بررسی میزان اهتمام هر دستگاه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و میزان تأثیر آن را تهیه و پس از
تأیید و ابالغ رئیس ستاد ،نسبت به ارزیابی دستگاهها اقدام نماید.
ماده  .15ستاد موظف است میزان عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه را از طریق
پژوهشهای دورهای منظم بر اساس شاخصهای مدون رصد نماید و بر اساس آن برای ترویج این دو
فریضه برنامهریزی کند.
ماده  .16در اجرای بند  10ماده  16قانون ،ستاد مکلف است ،امور حقوقی و قضایی مربوط به اقدامات قانونی
آمران به معروف و ناهیان از منکر را در مراجع ذیصالح تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ماده  .17در اجرای بند  8ماده  16قانون ،ستاد مکلف است ،روشهای صحیح امر به معروف و نهی از
منکر زبانی و نوشتاری و حدود آن را به منظور ترویج و گسترش فرهنگ فریضتین با استفاده از ظرفیت
دستگاههای مشمول قانون ،سازمانها و تشکلهای غیردولتی و مراکز دینی برای عموم مردم تدوین و
آموزش دهد.
ماده  .18وزارت کشور و استانداریها حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط درخواست تشکیل
جمعیتها و سازمانهای مردمنهاد متقاضی فعالیت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را به ستاد اعالم
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و ستاد مرکز و استان حداکثر ظرف مدت یک ماه درخواست دریافتی را بررسی و نتیجه را برای اقدام الزم
به وزارت کشور اعالم مینماید .وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نتیجه نهایی را به
ستاد و متقاضی اعالم نماید.
تبصره ـ ستاد فهرست جمعیتها و سازمانهای مردم نهادی را که به تأیید نهایی رسیدهاند ،در اختیار مبادی
ذیربط قرار میدهد.
ماده  .19در اجرای بند  6ماده  16قانون ،ستاد موظف است نسبت به اقدامات دستگاهها و مراکز موضوع
ماده  18قانون به طرق مقتضی بررسی الزم (حضوری و غیرحضوری) را اعمال نموده و موارد ارتکاب منکر
را حسب مورد به مراجع ذی صالح گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ماده  .20دستگاههای موضوع ماده  12قانون مکلفند هر  6ماه یکبار گزارش اقدامات خود را درخصوص آگاه
سازی اتباع خارجی نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئونات اسالمی به ستاد ارائه نمایند.
ماده  .21به استناد ماده  16قانون ،ستاد مکلف است به منظور گسترش معروفها و زدودن منکرها طرحهای
اجرایی تهیه و تدوین نموده و پس از تصویب اعضای ستاد و ابالغ رئیس ،الزم االجراست.
ج) ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
ماده  .1کلیات
در اجرای ماده  5دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منظور ترویج
و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و با هدف استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی و اجرایی کشور و
جلب مشارکت آحاد مردم ،شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در حوزههای مردمی و همچنین در سطح
دستگاههای اجرایی و قضایی ،تشکیل و براساس وظایف مصرح در این ضوابط فعالیت مینمایند.
تبصره ـ تشکیل و فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح براساس ماده 13
دستورالعمل اجرایی قانون خواهد بود.
ماده  .2تعاریف
قانون :قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب  94/2/2مجلس شورای اسالمی
دستورالعمل اجرایی قانون :دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابالغی
 94/9/28رئیس ستاد
ستاد :ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر
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شورا :شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
فصل اول :شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی و قضایی
ماده  .3اعضاء شورا
 oرئیس شورا
 oمعاون برنامه ریزی و توسعه منابع (عناوین مشابه)
 oمدیرکل روابط عمومی (عناوین مشابه)
 oمدیرکل نظارت و بازرسی (عناوین مشابه)
 oمدیرکل حراست (عناوین مشابه)
 oفرمانده پایگاه بسیج دستگاه
 oامام جماعت دستگاه
 oمشاور باالترین مقام دستگاه در امور زنان و خانواده
 3 oنفر از کارکنان واجد شرایط به انتخاب شورا
تبصره  1ـ رئیس دستگاه فردی را به عنوان مشاور در امور امر به معروف و نهی از منکر و رئیس شورا
انتخاب و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مرکز معرفی مینماید.
تبصره  2ـ رئیس شورا یکی از اعضا را به عنوان دبیر شورا انتخاب و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر
معرفی مینماید .دبیرخانه شورا زیر نظر دبیر تشکیل و عهده دار وظایف محوله خواهد شد.
تبصره  3ـ در دستگاههایی که نهاد نمایندگی ولی فقیه فعالیت مینماید ،معاون نهاد عضو شورا میباشد.
ماده  .4شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای استانی مرکب از اعضای متناظر موضوع ماده 3
این ضوابط میباشد و باالترین مقام دستگاه استانی ،رئیس شورا میباشد .در شهرستانهای غیرمرکز استان،
انتخاب رئیس و اعضای شورا به همین ترتیب خواهد بود.
تبصره ـ رئیس و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر در مراکز واحدهای تابعه شهرستان (بخش)
موضوع تبصره  4ماده  2دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با پیشنهاد
رئیس ستاد شهرستان و تأیید رئیس ستاد استان تعیین و احکام آنان توسط دبیر ستاد استان صادر خواهد شد.
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ماده  .5حکم رئیس شورای وزارتخانهها ،سازمانهای مستقل ،سازمانهای تابعه قوه قضاییه ،ستاد مرکزی
بانکها و بیمههای دولتی توسط دبیر ستاد مرکز و احکام دبیر و اعضای شوراهای مذکور توسط معاونت
ذیربط ستاد مرکز صادر خواهد شد .حکم رئیس شورای دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب توسط
دبیر ستاد استان و شهرستان و احکام دبیر و اعضای آن نیز توسط معاونت ذیربط ستاد استان و شهرستان
صادر میگردد.
ماده  .6شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاهها موظفند حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهند.
جلسات شورا با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن پس از تأیید باالترین مقام دستگاه،
الزم االجراست.
ماده  .7وظایف شورا
 .1اجرای برنامهها و سیاستهای ابالغی ستاد امر به معروف و نهی از منکر
 .2تهیه و تنظیم برنامه ساالنه شورا و ارائه به ستاد امر به معروف ونهی از منکر
 .3آسیبشناسی ،شناسایی و تعیین اولویتهای معروف و منکر دستگاه و اقدام برای ترویج معروفها و
زدودن منکرات
 .4جذب ،سازماندهی ،آموزش و بهکارگیری گروههای امر به معروف و نهی از منکر (یاوران ،یادآوران و
طالیهداران امر به معروف و نهی از منکر)
 .5الگوسازی و تشویق کارکنان فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
 .6حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر دستگاه
 .7انجام فعالیتهای تبلیغی و اطالع رسانی با استفاده از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی دستگاه
 .8اجرای برنامههای آموزش عمومی مصوب ستاد ویژه کارکنان توسط واحدهای ذیربط دستگاه
 .9تذکر به اشخاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش به مراجع ذی صالح
 .10نظارت بر عملکرد شوراهای امر به معروف و نهی از منکر سازمانهای تابعه و واحدهای استانی دستگاه
 .11نظارت بر عملکرد گروههای امر به معروف و نهی از منکر
 .12اقدام ،پیگیری و نظارت بر اجرای راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دستگاه (مصوب شورای عالی
انقالب فرهنگی)
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 .13تشکیل کارگروههای تخصصی
 .14تهیه و ارائه گزارش فصلی و سالیانه شورا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
فصل دوم .شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم
ماده  .1شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم در دو بخش  .1مردمی  .2غیردولتی
تشکیل و فعالیت مینمایند.
ماده  .2بخش مردمی شامل .1 :حوزههای علمیه  .2مساجد و بقاع متبرکه  .3هیئات و کانونهای مذهبی .4
سمنها و تشکلهای مردمی  .5احزاب بوده و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر آنان عبارتند از:
رئیس شورا :در مساجد ،امام جماعت مسجد ،در حوزههای علمیه ،هیأتهای مذهبی ،سازمانهای مردم نهاد
و احزاب باالترین مقام مسئول و یا فردی واجد صالحیت به انتخاب وی
دبیر شورا :به انتخاب رئیس شورا
اعضای شورا :حداقل  5و حداکثر  7نفر با پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس شورا
ماده  .3بخش غیردولتی شامل  .1مؤسسات و شرکتهای خصوصی  .2بانکها و بیمههای خصوصی .3
اصناف و اتحادیهها  .4مراکز خدمات و اماکن عمومی بوده و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر
آنان عبارتند از:
رئیس شورا :باالترین مقام مسئول و یا فردی واجد صالحیت به انتخاب وی
دبیر شورا :به انتخاب رئیس شورا
اعضای شورا :حداقل  5و حداکثر  7نفر با پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس شورا
تبصره  1ـ در هر یک از مساجد ،هیئات مذهبی ،بقاع متبرکه ،اصناف و اتحادیهها که بسیج فعالیت مینماید،
فرمانده بسیج عضو شورا میباشد.
تبصره  2ـ در شوراهای دو بخش مردمی و غیردولتی باید حداقل یک نفر روحانی عضو شورا باشد.
تبصره  3ـ نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان بسیج
مستضعفین ،نیروی انتظامی ،سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان اوقاف و امور خیریه حسب مورد در
شوراهای موضوع ماده  2و  3عضو خواهند بود.
ماده  .4دبیر و اعضای شورا پس از انتخاب رئیس شورا به ستاد امر به معروف و نهی از منکر مرکز ،استان
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و شهرستان و یا مراکز واحدهای تابعه شهرستان (بخش) جهت صدور حکم معرفی میگردند .احکام رییس،
دبیر و اعضای شوراها حسب مورد توسط معاون امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم ستاد
مرکز ،استان و شهرستان و در بخش ،توسط دبیر شورای امربه معروف و نهی از منکر بخش صادر میگردد.
ماده  .5دبیر و اعضای شوراهای موضوع این ضوابط باید دارای حسن شهرت ،آشنا به مسایل دینی ،عالقمند
و دارای انگیزه فعالیت در امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر باشند.
ماده  .6وظایف شورا
 .1اجرای امر به معروف و نهی از منکر در حیطه جغرافیایی
 .2تعیین اولویتهای معروف و منکر و اقدام برای ترویج معروفها و زدودن منکرات
 .3جذب ،سازماندهی ،آموزش و بکارگیری گروههای طالیهداران امر به معروف و نهی از منکر و نظارت
بر عملکرد آنان
 .4تشویق آمران به معروف و ناهیان از منکر فعال
 .5حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر
 .6انجام فعالیتهای تبلیغی و اطالع رسانی
 .7تذکر زبانی و کتبی به اشخاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش به مراجع ذی صالح
ماده  .7به منظور تبیین سیاستها ،خط مشیها ،طرحها و برنامههای ستاد و ایجاد هماهنگی و تبادل
تجارب شوراها ،گردهمایی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم و دستگاههای
اجرایی و قضایی در سطح مرکز ،استان و شهرستان حسب مورد توسط معاونتهای ذیربط ستاد مرکز،
استان و شهرستان برگزار خواهد شد.
فصل سوم :کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده
در اجرای ماده  16قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موضوع وظایف ستاد ضوابط تشکیل
و وظایف کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده به شرح آتی ابالغ میگردد.
ماده  .1اعضاء کمیسیون
 oرئیس کمیسیون (دبیر ستاد و یا فرد منتخب وی)
 oدبیر کمیسیون (مدیر کل امور زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر)
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 oمعاون معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
 oنماینده قوه قضاییه در امور زنان و خانواده
 oمشاور وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
 oمشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
 oمشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
 oمشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
 oمشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
 oمشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
 oنماینده سازمان بسیج مستضعفین در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
 oمشاور رئیس سازمان صدا و سیما در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه
 oدو نفر کارشناس متخصص در امور زنان و خانواده به عنوان عضو ثابت با حکم رئیس کمیسیون
تبصره  1ـ دبیرخانه کمیسیون در محل دفتر امور زنان و خانواده ستاد تشکیل و عهده دار وظایف محوله
خواهد بود.
تبصره  2ـ احکام دبیر و اعضای کمیسیون مرکز و استان حسب مورد توسط دبیر ستاد صادر خواهد شد.
ن استانی مرکب از اعضای متناظر موضوع ماده  16این ضوابط میباشد و دبیر ستاد استان
ماده  2ـ کمیسیو 
رئیس کمیسیون و مسئول امور زنان و خانواده استان دبیر کمیسیون خواهد بود.
تبصره ـ ستاد شهرستان با هماهنگی ستاد استان میتواند برای موضوعهای مشخص نسبت به تشکیل
کارگروه تخصصی اقدام نماید.
ماده  .3کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده مرکز حسب ضرورت تشکیل جلسه خواهد
داد .جلسات کمیسیون با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن پس از تأیید رئیس
کمیسیون الزماالجراست.
ماده  .4وظایف کمیسیون
 .1ارائه مشاوره در تدوین سیاستها و اجرای اثربخش برنامههای ستاد
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 .2آسیبشناسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه زنان و خانواده و ارائه راهکار
 .3پیشنهاد اولویتهای معروف و منکر حوزه زنان و خانواده
 .4ارائه برنامههای پیشنهادی برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر
 .5بررسی و ارائه نظر در خصوص برنامهها و فعالیتهای دستگاهها در موضوع زنان و خانواده
 .6ارائه طرحهای تبلیغی با استفاده از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی
 .7جلب مشارکت و استفاده از توان تخصصی سمنها و تشکلهای غیردولتی زنان برای پیشبرد امور
کمیسیون
 .8تنظیم و ارائه گزارش فصلی و سالیانه کمیسیون به ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
فصل چهارم :ضوابط تشکیل کمیسیون تعیین سیاستها و خط مشیهای امر به معروف
و نهی از منکر
در اجرای ماده  16قانون به منظور بهرهگیری از خرد جمعی و دانش و تخصص نخبگان و متخصصان در
تصمیمسازی و تصمیمگیری کالن ستاد کمیسیون تعیین سیاستها و خطمشیها در سطح ستاد مرکز،
استان و شهرستان بر اساس این ضوابط تشکیل میگردد.
ماده  .1اهداف
 .1ارتقای اثربخشی مأموریتها و فعالیتهای ستاد
 .2طرحهای بدیع و خالقانه در راستای اهداف و وظایف ستاد
 .3ارتقای شرایط و بهبود فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری
ماده  .2وظایف
 .1اولویتبندی و بررسی مسائل و چالشهای اصلی و کالن ستاد و ارائه راهکار
 .2ارائه مشاوره در تدوین سیاستها ،خط مشیها و برنامههای ستاد
 .3نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل از اوضاع عمومی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و ارائه پیشنهاد
 .4ارائه طرحهای ابتکاری و خالقانه
 .5پیشنهاد راهکارهای افزایش اثربخشی فعالیتهای ستاد
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ماده  .3اعضای کمیسیون
 .1رئیس (دبیر ستاد یا فرد منتخب وی)
 .2دبیر (با انتخاب رئیس)
 .3اعضای ثابت شامل کارشناسان متخصص در امور مختلف و مرتبط با اهداف و وظایف ستاد با انتخاب
و حکم دبیر ستاد
 .4اعضای غیر ثابت شامل نمایندگان دستگاه عضو ستاد (حسب مورد) ،معاونین ستاد و کارشناسان میهمان
تبصره ـ رئیس کمیسیون تعیین سیاستها و خط مشیهای ستاد استان و شهرستان دبیر ستاد خواهد بود.
ماده  .4دبیرخانه کمیسیون با مسئولیت دبیر کمیسیون گروه اداره گردیده و وظایف آن عبارت است از:
ـ تهیه و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات کمیسیون تعیین سیاستها و خط مشی اساسی
ـ دعوت از اعضاء به صورت کتبی حداقل  5روز قبل از تشکیل جلسه
ـ جمعآوری اطالعات و مستندات
ـ پیگیری اخذ نظرات کارشناسی اعضاء
ـ جمعبندی نظرات و تهیه گزارشهای کارشناسی
ـ تشکیل بانک اطالعات از متخصصان و صاحبنظران و دعوت از آنان حسب مورد با تشخیص دبیر
کمیسیون
ماده  .5پیشنهادها و طرحهای کمیسیون که جنبه اجرایی دارد ،حسب مورد و با توجه به اهمیت ،شمولیت
و گستردگی آن به تصویب اعضای ستاد (موضوع ماده  19و  )20و یا شورای معاونین ستاد (مرکز ،استان و
شهرستان) و متعاقب ًا با ابالغ رئیس و یا دبیر ستاد الزماالجراست.
ماده  .6گزارشهای کارشناسی و تخصصی کمیسیون با تأیید دبیر ستاد از طرق مقتضی اطالعرسانی شده
و انتشار مییابد.
ماده  .7دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس میتواند برای موضوع خاص و در محدوده زمانی مشخص با
دعوت از صاحبنظران و مشارکت معاونین و مدیریتهای ستاد کمیسیون تخصصی تشکیل دهد.
این ضوابط در تاریخ  1395 / 3 / 13به تأیید رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسیده است.
91

نمونه ای از پرسش های درس:
 -1امربه معروف و نهی از منکر در قانون به چه معناست ؟
 -2ماده پنجم قانون در اجرای امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟
 -3قانون در امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت چه می گوید؟
 -4وظایف ستاد امربه معروف و نهی از منکر چیست ؟
 -5وظایف شوراهای امربه معروف و نهی از منکر چیست؟
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درس هشتم
آشنایی با مباحث حقوقی و قضایی

اهداف درس:
انتظار می رود با فراگیری این درس ،آمران به معروف و ناهیان از منکر به نتایج زیردست یابند.
1 .1آشنایی با اهمیت امور قضایی ،قانون و مباحث حقوقی ،قضایی و سازمانی.
2 .2تبیین جایگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکردر قانون.
3 .3شناخت حقوق افراد از منظر قانون اساسی.
4 .4آگاهی ازقانون آیین دادرسی کیفری و مراحل آن.
5 .5آشنایی با ضابطان دادگستری ،تکالیف آنان و ضوابط جرم مشهود.

جایگاه اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر)
در این قسمت برخی از قوانین و مفاهیم بنیادی حقوقی و قضایی بیان میگردد .در واقع دانستن این
موضوعات برای هر شهروندی ضروری است؛ بویژه آمرین به معروف و ناهیان از منکر که ممکن است در
روند انجام وظایف شرعی خود ،نیاز به ارتباط نزدیکتر با حوزههای حقوقی و قضایی داشته باشند.
قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی هر کشوری میباشد و مبتنی بر یک سری اصول و
معیارهای خاص ملت و اجتماع مختص خود است که با در نظر گرفتن ارزشهای خاص جامعه خود ،تهیه
و تنظیم میشود .لذا اصول مختلف آن هم نتیجه منطقی همان معیارها و ارزشهای زیربنایی جامعه هدف
میباشد .در قانون اساسی به امور کلی و مسائل اساسی پرداخته میشود و در قوانین عادی ،نحوه اجرای
امور اساسی بیان میگردد؛ بنابراین تمام اصول قانونی اساسی مهم بوده و باید اجرا شوند.
از ویژگی دیگر قانون اساسی این است که حدود و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را مشخص
میکند؛ یعنی تبیین حق و تکلیف و تعیین حدود و ثغور اشخاص جامعه ،وظیفه قانون اساسی است و
نمیتوان بیش از آن از مردم تکلیف خواست و یا آنها را آزاد و رها نمود .طبع ًا حق اشخاص نیز به همان
میزان مورد احترام و اعتماد مراجع قانونی است و از این رهگذر حدود وظایف و اختیارات حکومت و دولت
نیز توسط قانون اساسی مشخص میگردد.
بر این اساس ،اصل هشتم قانون اساسی اشعار میدارد« :در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر به
معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به
مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند .والمؤمنون و المؤمنات
بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و
شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است( .نظارت همگانی) بدون شک این تکلیف
مستلزم پیش بینی حمایتهای قانونی الزم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی
مینمایند .به عبارت دیگر چنانچه اجتماع از منافع و کارکردهای مثبت این نهاد ،بهرهمند میشود؛ علی
القاعده قانون باید تدابیری را اتخاذ نماید تا کسانی که متحمل آسیبها و مخاطرات مربوط به انجام این
وظیفه سنگین میشوند ،از حمایتهای الزم برخوردار گردند.

اهمیت امر قضا
به لحاظ اینکه اقدامات آمرین به معروف و ناهیان از منکر به عنوان ضابط خاص ،ممکن است در برخی
از موارد منجر به تشکیل پرونده شده و در نهایت به مرجع قضایی جهت رسیدگی ارسال گردد ،لذا شایسته
است که به موضوع قضاوت عنایت بیشتری نمود .مضاف ًا اینکه تصور نشود که امر قضا ،منحصر به قشر
خاصی از جامعه (قضات) میباشد؛ بلکه آحاد افراد جامعه حسب مورد از جمله آمران به معروف و ناهیان از
منکر ممکن است به نحوی در امور محوله ،مرتکب این مهم (قضاوت) بشوند.
و نیز ماده  4قانون آیین دادرسی کیفری این چنین است :هرگونه اقدام محدود کننده ،سالب آزادی و ورود
به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست
و در هر صورت این اقدامات نباید بهگونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
حقوق افراد از منظر قانون اساسی
 .1اصل بیست و دوم ق .ا« :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن ،و شغل اشخاص از تعرض مصون است،
مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
2ـ اصل بیست و سوم ق .ا« :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای
مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
 .3اصل بیست و پنجم ( )25ق .ا« :بازرسی و نرساندن نامهها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای
مخابرات تلگرامی و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع
است مگر به حکم قانون».
 .4اصل سی و دوم ق .ا :هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.
در صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید بالفاصله کتب ًا به متهم ابالغ و تفهیم شود ،و حداکثر ظرف مدت
بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت
فراهم گردد.
 .5اصل سی و ششم ق .ا« :حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون
باشد».
 .6اصل سی و هفتم ق .ا« :اصل ،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم نیست ،مگر اینکه جرم او
در دادگاه صالح ثابت گردد».
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 .7اصل سی و هشتم ق .ا« :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است .اقرار یا
سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق
قانون مجازات میشود».
 . 8اصل سی و نهم ق .ا« :هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا
تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
ضابطان دادگستری ،تکالیف آنان و ضوابط جرم مشهود
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ،حفظ آثار و عالئم
و جمعآوری ادله وقوع جرم ،شناسایی ،یافتن و جلوگیری و مخفی شدن متهم ،تحقیقات مقدماتی ،ابالغ
اوراق و اجرای تصمیمات قضائی ،به موجب قانون اقدام میکنند.
ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف :ضابطان عام شامل فرماندهان ،افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که
آموزش مربوط را دیده باشند.
ب :ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط
دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا ،معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ،مأموران وزارت
اطالعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی .همچینین سایر نیروهای مسلح در
مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ،ضابط محسوب میشوند.
جرایم مشهود
الف :در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بالفاصله در محل وقوع جرم حضور
یابند و یا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب :بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند ،حین وقوع جرم یا بالفاصله پس از آن ،شخص
معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ :بالفاصله پس از وقوع جرم ،عالئم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا
تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت :متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بالفاصله پس از وقوع جرم
دستگیر شود.
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ث :جرم در منزل یا محل سکنای افراد ،اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ،در همان حال
یا بالفاصله پس از وقوع جرم ،ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج :متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ :متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )302قانون آیین دادرسی کیفری به صورت
مشهود واقع شود؛ در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ،تمام شهروندان میتوانند اقدامات الزم را
برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطالع دهند .چنانچه دادستان اقدامات
انجام شده را کافی نداند ،میتواند تکمیل آن را بخواهد .در این صورت ،ضابطان باید طبق دستور دادستان
تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ،اما نمیتوانند متهم را تحت
نظر نگه دارند .چنانچه در جرائم مشهود ،نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد؛ ضابطان
باید موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور کتبی به متهم ابالغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری
برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطالع دادستان برسانند .در هر حال ،ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار
ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد ،باید حداکثر ظرف
یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعالم شود .دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است،
موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم ،اقدام قانونی به
عمل آورد.
با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید .وکیلی باید با رعایت و توجه به
محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ،با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل میتواند در پایان مالقات با
متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
الزم به ذکر است اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت
داخلی یا خارجی کشور ،سرقت ،مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)( ،ب) و (پ) ماده
( )302قانون آیین دادرسی کیفری ،تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن
امکان مالقات با وکیل را ندارد.
به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت ،حداکثر ظرف یک ساعت ،مشخصات سجلی ،شغل ،نشانی
و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ،به هر طریق ممکن ،به دادسرای محل اعالم میشود .دادستان
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هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ،با رعایت مقررات راجع به دادرسی
الکترونیکی ،نظارت الزم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر
روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعالم میکند تا به همان نحو ثبت شود .والدین ،همسر ،فرزندان،
خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطالع یابند .پاسخگویی
به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن ،تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت
نظر منافات نداشته باشد ضروری است.
شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ،افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر
بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت الزم را در این خصوص به عمل آورند ،مگر آنکه بنا بر
ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند .در این صورت باید مراتب
را برای اخذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضائی برسانند.
بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ،یکی از پزشکان به تعیین دادستان از
شخص تحت نظر معاینه به عمل میآورد .گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.
هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ،ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص
تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده
کنند.
ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر ،علت تحت نظر بودن ،تاریخ و ساعت آغاز آن،
مدت بازجویی ،مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است
را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند .ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و
ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم ،تحقیقاتی را که انجام دادهاند به آنان
تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند ،مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی
به آنان ارجاع شود.
ورود به منازل ،اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها ،همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود
با اجازه موردی مقام قضائی است ،هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص ،اشیاء و مکانهای
غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ،ادله ،اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده
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امنیت و آسایش عمومی جامعه است ،مشاهده کنند ،ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس ،بالفاصله
مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.
ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند و در صورت
مجلسی که برای مقام قضائی ارسال میکنند ،تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
در بازجوییها اجبار یا اکراه متهم ،استفاده از کلمات موهن ،طرح سؤاالت تلقینی یا اغفال کننده و سؤاالت
خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤاالتی و همچنین اظهاراتی که
ناشی از اجبار یا اکراه است ،معتبر نیست .تاریخ ،زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس
قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات
مقدماتی مقرر است.
تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم ،حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادله
وقوع جرم ،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،دستگیری وی ،حمایت از بزه دیده و
خانواده او در برابر تهدیدات ،ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
به منظور آگاهی بیشتر با قوانین و مقررات مرتبط ،برخی از قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق
شهروندی مصوب سال  1383/2/15نیز به شرح زیر بیان میشود.
ماده واحده :از تاریخ تصویب این قانون ،کلیه محاکم عمومی ،انقالب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه
قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند .متخلفین به
مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
 .1کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر
رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سالیق شخصی
و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافه و بدون ضرورت اجتناب شود.
 .2محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر ،شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در
دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانون و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن
قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار
باشد.
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 .4با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و ک ً
ال در اجرای وظایف
محوله و برخورد با مردم ،الزم است اخالق و موازین اسالمی کام ً
ال مراعات گردد.
 .5اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد
که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانوده
دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
 . 6در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع و تحقیق ،از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء،
تحقیر و استخفاف به آنان ،اجتناب گردد.
 .7بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم
وک ً
ال اقدامهای خالف قانون خودداری ورزند.
 . 8بازرسیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آالت و ادوات جرم ،بر اساس
مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی
که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی
و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد.
 .9هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده
بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
 .10تحقیقات و بازجوییها باید مبتنی بر اصول و شیوههای علمی ،قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت
الزم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای
خالف آن متوسل شدهاند ،بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
 .11پرسشها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی و از کنجکاوی در اسرار شخصی و
خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز
گردد .پاسخها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود
و افراد باسواد در صورت تمایل ،خودشان مطالب را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
 .14از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیفی متهمان ،اجتناب نموده و در اولین فرصت
ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و
مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام الزم معمول
گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
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نمونه ای از پرسش های درس:
 -1اصل هشتم قانون اساسی چیست ؟
 -2چهار مورد حقوق افراد از منظر قانون را بیان کنید ؟
 -3مراحل آیین دادرسی کیفری چیست ؟
 -4چهار مورد از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را بیان کنید ؟
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