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ی  گاهن روح جاوید و استوار اترخی  او هک رد بلندا            ی

قله ی امر هب معروف و نهی از منکر قرار گرفته است  ،

هلل الحسین )ع( و یاران باوافی ایشان حضرت ابا عبدا
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مقدمه

» اّن االمــر بــا لمعــروف و النهــی عــن المنکــر لخلقــان مــن خلــق هللا «

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از جملــه مهــم تریــن دســتورهای دینــی اســت 

ــه بســیاری از واجبــات دارد ، چــرا کــه رواج  کــه اهمیــت زیــادی را نســبت ب

ــد و از  ــی باش ــی م ــف اله ــن تکلی ــام ای ــرو انج ــات در گ ــا و واجب ــی ه خوب

آن جــا کــه انســان در معــرض نســیان و فراموشــی اســت و از طرفــی عوامــل 

بیرونــی ، و شــیطان و شــیطان صفتــان درصــدد اغفــال او هســتند پــس اهمیــت 

تذکــر و امــر بــه معــروف واضــح تــر مــی شــود .

 اهمیــت ایــن مســئله در آن حــّد اســت کــه مــی تــوان گفــت تمامــی انبیــاء و 

اولیــاء الهــی در ایــن راه فــدا شــده انــد . 

پــس بــا توجــه بــه اهمیــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ســعی شــده اســت 

کــه بــه ایــن مســأله بــه عنــوان یــک موضــوع مهــم و حیاتــی نگریســته شــود . 

در ایــن زمینــه تحقیــق هــای زیــادی انجــام شــده اســت ولــی هــر کــدام از یــک 

جهــت بــه مســأله پرداختــه انــد . 

ولــی مــن در ایــن تحقیــق ســعی کــرده ام از جهــات مختلفــی مســأله را مــورد 

بررســی قــرار دهــم تــا شــاید بتــوان گفــت حــق ایــن فریضــه اداء شــود . پــس 

ایــن تحقیــق در پــی بــاز نمــودن ابعــاد و جایــگاه امــر بــه معــروف و نهی از منکر 
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که بــه حــق اشــرف الفرائــض نام گرفته و شــرح پــاره ای شــرایط ، مراتــب و آداب 

آن اســت و کوششــی اســت بــرای رفــع پــاره ای ازشــیهات وعــدم ســوء اســتفاده ی 

بعضــی هــا از آن . 

این کتاب شامل چهار بخش است .

بخــش اول : ســیمای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مــی باشــد کــه شــامل 

ســه فصــل اســت :

ــق  ــد تحقی ــن موضــوع ، اهــداف و فوائ ــه تبیی ــات ب ــوان کلی ــا عن ــل اول ب فص

، طــرح مســأله و پرســش هــای  تحقیــق ، پیشــینه و ســابقه موضــوع ، تعریــف 

مفاهیــم و اصطالحــات کلیــدی تحقیــق ، روش تحقیــق ، ســاختار و محــدوده 

ــع تحقیــق ، پرداختــه شــده اســت .  تحقیــق ، و در آخــر مشــکالت و موان

ــه معــروف و نهــی از منکــر از نظــر  ــر ب ــه بررســی واژگان ام ــل دوم ب در فص

لغــوی و اصطالحــی اشــاره شــده اســت .

ــرآن ،  ــر در ق ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــگاه ام ــوم جای ــل س  و در فص

ــه اســت .  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــه اســالمی م ــه شــیعه و جامع ــات ، فق روای

ــه  ــر ب ــرای ام ــی در اج ــط کل ــول و ضواب ــش اص ــن بخ ــش دوم : در ای بخ

ــت .  ــده اس ــان ش ــل بی ــار فص ــر در چه ــی از منک ــروف و نه مع

فصــل اول شــرایط امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را چــون شــناخت معروف 
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و منکــر ، احتمــال تأثیــر و ... مــورد بررســی قرار داده اســت . 

فصــل دوم : مراحــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را در ســه مرحلــه بیــان 

کــرده و ایــن مراحــل بــه ترتیــب اولویــت ذکــر شــده اســت . 

ــل  ــی از منکــر ، عوام ــروف و نه ــه مع ــر ب ــرک ام ــوان ت ــا عن ــوم : ب ــل س فص

تــرک امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و آثــار ســلبی و تخریبــی تــرک ایــن 

ــار  ــه صــورت مفصــل مطــرح شــده اســت . و در فصــل چهــارم : آث فریضــه ب

معنــوی ، اجتماعــی ، و سیاســی امــر بــه معــروف و نهــی از منکر اشــاره شــده اســت . 

بخــش ســوم : ایــن بخــش تحــت عنــوان تأملــی بــر فریضــه امــر بــه معــروف و 

نهــی از منکــر شــامل پنــج فصــل مــی باشــد .

در فصل اول ، شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

ــان از منکــر و در  ــه معــروف و ناهی ــان ویژگــی هــای آمریــن ب  فصــل دوم بی

فصــل ســوم علــل و عوامــل گرایــش بــه منکــرات و فصــل چهــارم بــه بیــان 

ــه  ــه معــروف و نهــی از منکــر مــی کاهــد پرداخت ــر امــر ب عواملــی کــه از تأثی

ــا  ــی از منکــر ب ــروف و نه ــه مع ــر ب ــم رابطــه ام ــل پنج شــده اســت و در فص

ــن شــده اســت . ــردی و اجتماعــی تبیی دیگــر تکالیــف ف

بخــش چهــارم : آخریــن بخــش ایــن تحقیــق بــا عنــوان جمهــوری اســالمی و 

فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شــامل دو فصــل مــی باشــد . 
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فصــل اول : بــا عنــوان انقــالب اســالمی و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه 

وضعیــت ایــن فریضــه از زمــان پیــروزی انقــالب اشــاره شــده اســت .

ــه معــروف و نهــی از منکــر در  ــرای اقامــه امــر ب فصــل دوم : تدابیــر عملــی ب

ــان شــده اســت .  جمهــوری اســالمی بی

در پایــان امیــد اســت ایــن کتــاب بــا همــه کاســتی هایــش مــورد قبــول حضرت 

ولــی عصــر )عــج( قــرار گرفتــه باشــد و از خداونــد متعــال توفیــق همــه را در 

انجــام ایــن فریضــه الهــی خواهانــم . 
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فصل اول :
                                     کلیات

الف( تبیین موضوع ضرورت و اهمیت آن

ــه  ــر ب ــن اســت فریضــه ام ــی دی ــاء تمام ــاء آن احی ــه فرائضــی کــه احی از جمل
معــروف و نهــی از منکــر  مــی باشــد چــرا کــه گفتــه انــد : » بهــا تقــام الفرائــض 
« اقامــه فرایــض و واجبــات در گــروه امــر بــه معــروف اســت ، پــس پایــداری 
و بقــای دینــی از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیــرو مــی گیــرد و فرامــوش 
کــردن آن بــه منزلــه از دســت دادن تمــام ارزش هــای دینــی در جامعــه مــی باشــد . 
از حضــرت رضــا )ع( نقــل شــده اســت کــه رســول خــدا )ص( فرمــود : وقتــی 
امــت مــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را واگذارنــد بایــد بــا خــدا اعــالن 
جنــگ نماینــد پــس بــرای ترویــج و گســترش برنامــه هــای اعتقــادی و عملــی 
ــه معــروف و  ــال آگاهــی رســانی و ارشــاد یــا همــان امــر ب اســالم بایــد از کان
نهــی از منکــر عبــور کــرد . بنابرایــن هــدف از انتخــاب ایــن موضــوع آگاهــی 
ــه طــوری  ــه معــروف و نهــی از منکــر اســت ب رســانی در همــه جوانــب امــر ب
کــه ایــن دو فریضــه بــه نحــو احســن و بــا شــیوه هــای جــذاب و زیبــا در جامعــه 
اجــرا شــود . زیــرا ایــن موضــوع از مســائلی اســت کــه همچنــان کاربــر حســاس 
بــودن آن در جامعــه مشــاهده مــی شــود و روز بــه روز بایــد توجــه بیشــتری بــه 
آن داشــته باشــیم و هــر روز بــا راهکارهــا و روش هــای جدیــد در اجــرای بهتــر 
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آن کوشــش کنیــم زیــرا در صورتــی کــه ایــن امــر مهــم در جامعــه اجــرا شــود 
ــد در  ــی توانن ــراد م ــد و اف ــد ش ــرف خواه ــه برط ــکالت جامع ــیاری از مش بس
جامعــه بــا امنیــت و آرامــش در کنــار هــم زندگــی کننــد و از مفاســد اجتماعــی 
مصــون بماننــد . پــس در اهمیــت امــر بــه معــروف همیــن بــس کــه علمــاء بــه 
دلیــل ارتبــاط قلبــی انســان بــا آن )یعنــی تنفــر قلبــی از منکــر( ، آن را از اصــول 
دیــن ، و بــه دلیــل برخوردهــای عملــی ، و ایــن کــه یکــی از واجبــات اســت ، 

آن را در ردیــف فــروع دیــن مطــرح کــرده انــد . 
ب( اهداف و فوائد تحقیق 

از آن جایــی کــه در عصــر حاضــر از مســلمانان نســبت بــه ایــن فریضــه الهــی 
)امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر( بــی توجــه شــده انــد و در ایــن ارتبــاط هیــچ 
گونــه احســاس وظیفــه نمــی کننــد همچنیــن بــا توجــه بــه حساســیت زمــان مــا 
ــه اســالم  ــه زدن ب ــرای نفــوذ و ضرب ــه دشــمنان اســالم ، ب و تهاجــم همــه جانب
بــه ویــژه از راه تهاجــم فرهنگــی ، و بــا توجــه بــه ضــرورت آشــنایی بیشــتر بــه 
مبانــی فرهنــگ اســالمی بــرای دفــاع از اســالم و حیثیــت خــود لــذا بــر خــود 
الزم دانســتم کــه در ایــن مــورد تحقیــق مختصــری انجــام دهــم تــا هــم بــرای 
خــودم هــم بــرای جامعــه مفیــد واقــع شــود . زیــرا برخــالف تصــور بعضــی کــه 
امــر و نهــی را مربــوط بــه تذکــرات فــردی در گناهــان شــخصی مــی داننــد ایــن 
ــه وســعت دیــن در حرکــت هســتند و انجــام مســتمر  دو واجــب در مــداری ب
آن ضامــن بقــای جامعــه و اجــرای فرایــض دینــی در جامعــه مــی باشــد و در 


