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 مقدمه
ای مناسب برای زندگی بهتر بوده است. عهدر پی ایجاد جام آفرینش، انسان از آغاز

این اندیشه و نیاز بشر در سیر تطور و تحوالت فکری و همگام باا تعاامیا امهای تاا 
بدانجا رسید که با نزول قرآن و تشریع قوانین و احکام امهای، زمیناه ایجااد جامعاه 

هاا ای کاه در آن انساانمناسب در ابعاد ساختاری و محتوایی بوجود آماد  جامعاه
ضمن احساس امنیت و آرامش الزم، در تکامل معناوی نیاز هااهد رهاد و تعاامی 

 خود و فرزندان خویش باهند.
ترین عامل و ضامن اجارای عادامت در جامعه اسالمی که نظارت عمومی مها

و رسیدن به کمال و سعادت است، اصل مترقی امار باه معارو  و نهای از منکار، 
می را در جامعه مشخص نموده و وظایف مردم نساتت باه تکلیف این نظارت عمو

یکدیگر و وظایف متقابل حکومت و مردم را در اجرای دستورات و احکاام امهای و 
 کند.می های دینی و اخالقی تتیینترویج ارزش

امر به معرو  و نهی از منکر از جمله واجتاات اساالم اسات کاه عمال باه آن 
گردد. این دو فریضه از دساتورات مککاد تعامی جامعه میموجب سالمت و رهد و 
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است که نقاش ماکیری در تارویج  خداوند متعال و سیره و روش امامان معصوم
 های امهی بر عهده دارد.ارزش

امر به معرو  و نهی از منکر همانند سایر دساتورات اساالمی دارای هارای  و 
خاود ممکان اسات هاا آن توجهی باهباهد که بیص میهای اجرایی مخصوهیوه

تارین اهدا  و مقاصد امهی باهد. از ایان رو مهاا و انحرا  از ستب انجام گناه
اصل محوری در فراگیر نمودن فرهنگ امر باه معارو  و نهای از منکار در جامعاه 

ایان فریضاه امهای اسات کاه باا  یروهاها و تتیین متانی، اصول، احکام، مصادیق
گاردد. ایان آماوزش و ارتقاای مای سترش و ترویج آن فاراهاگزمینه ها آن شآموز

گاهی و مهارت عمومی و بویژه آمران به معرو  و ناهیان از منکر ضامن اجارای  ،آ
ای ساما و نموناه دقیق قانون و رعایت حدود هرع مقدس و در نهایت ایجاد جامعه

 برای سایر ملل جهان خواهد هد.
آهنایی فراگیران با ابعاد مختلف این دستور امهی، توسا  کتاب حاضر با هد  

ستاد امر به معرو  و نهی از منکر کشور تدوین گردیده و از هما فراگیاران محتارم 
با مطامعه دقیق، مفاهیا و مطامب ارزهمند آن را دریافتاه و در انجاام  رودمی انتظار

هاا و محرماات از ناهنجاریهاا و پرهیاز رسامت خویش در جهت گسترش خوبی
گاهی الزم انجام وظیفه نمایید.  امهی با آ

گذرد در قامب هشات درس باا آنچه در این کتاب از نظر خوانندگان محترم می
های امر به معرو  و نهی از منکر طراحی هده و عنوان دوره آموزش مقدماتی گروه
هاای ورودی، مرباوب باه متاحا  مات و مادخلسعی و اهتمام ما در رعایت مقد

هناسای رفای متاحا  فقهای و تفسایری و سایرهای است که حدود آن تا ژگسترده
هاای تکمیلای و هاای آماوزشکاه در طارد درساستمرار خواهد داهت. امیاد آن

 ی آموزهی ارائه نماییا.ارا در قامب محتوها آن تخصصی در آینده بتوانیا بخشی از



    مقدمه  

آموزی آمران در راستای ساماندهی آموزش و ارتقای علمی و مهارت امید است
ای اساسای در اساتمرار ایان به معرو  و ناهیان از منکر، بنیاان محکاا و هااموده

مسئومیت عظیا بنا نهاده هده و رضای خداوند متعال و هادی ارواد مقدس اومیای 
اسالمی را در پای و سالمت و سعادت جامعه « علیها صلوات امله اجمعین»امهی 

 داهته باهد. 
های امار باه معارو  و در تدوین مطامب پیش رو از کتاب که هایان ذکر است

ترین واجب فراموش هده، امر به نهی از منکر، دو فرمان امهی برای امت برتر، مها
ا از نویساندگان یدانمعرو  چرا و چگونه، نیز استفاده گردید که بر خاود الزم مای

 ا.یتقدیر و سپاسگزاری نمای محترم
 

 السالم علی عبادالله الصالحینو
 ستاد امر به معروف و نهی از منکر
 معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش

 محمدیالدین میردکتر سید جمال
 5931ماه آذر
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 منکر از نهی و معروف به امر

 
 اهداف درس:
رود با فراگیری این درس، آمران به معروف و ناهیان از منکر بهه نتهای    انتظار می

 زیردست یابند:
 فریضه چراییشناسی و مفهوم. 1

 عقل و معصومین روایات قرآن، دیدگاه از منکر از نهی و معروف به امر اهمّیت .2

سهح    منکهرات در  وها و محه سازی و الگو قرار دادن معروفنهادینه ضرورت. 3
 اسالمی ۀجامع

 چه کسانی است. ۀبدانند که این واجب الهی به عهد. 4

 تعریف امر به معروف و نهی از منکر
هناخت ماهیت و حقیقت امر به معرو  و نهای از منکار، اوماین گاام در راساتای 
انجام این دو وظیفه بزرگ است. از این رو الزم است نخست این واژگان را تعریف 

معرو  چیست و چگوناه باه آن امار کنایا و نیاز منکار چیسات و  نماییا و بدانیا
 چگونه از آن نهی کنیا؟
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های امر، نهی، معارو  و منکار واژگاانی عرفای هساتند و حادود هرچند واژه
حدودی مشخص هاده ها آن روهن است، ومی در اصطالد هرع برایها آن معنای

 .اندهو نهی از منکر آن را تتیین نمود و فقهای بزرگ اسالم در کتاب امر به معرو 
به معنای مطامته و برانگیختن به چیزی است، که جماع آن اوامار  امر واژه امر: 

است در عنوان امر به معرو  و نهی از منکر هماین طلاب و خواساتن ماورد نظار 
است. بنابراین منظور از امر یعنی طلب و خواستن چیزی خواه با اظهار قلتی همراه 

 یا با زبان و گفتار یا با عمل و رفتار.باهد 
هاده و منکار را باه ، معارو  را باه هاناختهدر علا مغت  و منکر: واژه مع:وف

، ومی در تعریف اصطالحی امر به معرو  و نهی از منکر در اندهکرد ناهناخته معنا
منابع اسالمی، تعتیرهای گوناگونی آمده است که از مجموع این تعااریف اساتفاده 

هود که امر به معرو ، به معنای فرمان دادن به هر کاری است که عقال و هارع می
آن کار را خوب بداند و نهی از منکر، به معنای بازداهتن و نهی کردن از هار کااری 

ه الزم نیسات امار و نهای باه کااز آنجاا  1است که عقل یا هرع آن کار را بد بداند 
باه منظاور ایار گاذاردن در دیگاری  هکوهشی کصورت زبانی باهد، به هر اقدام و 

ار واجب واداهته یا از حرام باازدارد، امار باه که او را به کای گونههود، بهانجام می
 هود.ر گفته میکمعرو  و نهی از من

                                                 

  حسان مصاطفوی، 121و  75، ص 4د بان یعقاوب فیروزآباادی، بصاائر ذوی امتمییاز،   . محم1
و  83ا  88  علی مشکینی، مصطلحات امفقاه، ص 93، ص12امتحقیق فی کلمات امقرآن،   

 .441، ص 3کرة امفقها،   عالمه حلی، تذ

: فرمایادمی مطهاری هاهید .181تقی مصتاد یزدی، آذرخشی دیگر از آسمان کاربال، ص . محمد2
 عیاادات، مثل معّین امور به را منکر از نهی و معرو  به امر موضوع نخواسته کهاین باب از اسالم

 و خیر کار هر یعنی رو مع عام کلمه از کند محدود... و خانوادگی محی  اخالقیات، معامالت،
 ،2   حساینی، حماساه. اسات کارده اساتفاده زهاتی کاار هر یعنی منکر مقابلش، نقطه و نیکو
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ر اصطالحی، در محدوده جامعه اساالمی اسات  کامر به معرو  و نهی از من
نند. بنابر ایان، کدیگر ایفا میکی ه مسلمانان و مکمنان دربارهکای است یعنی وظیفه

، گرچه واجب اسات، ومای کفر و هرکفار به اسالم و ایمان و نهی آنان از کدعوت 
 .هودر برهمرده نمیکاز مصادیق امر به معرو  و نهی از من

معارو  و  که تاارکار در صورتی اسات کهمچنین امر به معرو  و نهی از من
دهاد ه انجام میکاری را که واجب است و ردک که ترکاری را کر بداند کب منکمرت

گاهی دادن و هناساندن معرو  و من را ها آن هکسی کر به کحرام است  از این رو، آ
گویناد ا از مصاادیق امار باه ه در اصطالد به آن ارهاد جاهال میکهناسد ا نمی

وجاوب امار باه معارو  و  کومی با همان مال باهد ر نمیکمعرو  و نهی از من
ای خداجوی و ساما، تعلیا جاهال ر یعنی هدایت مردم و ایجاد جامعهکمن نهی از

ها واجب هده و از همین رو، در برخی روایاات بار آماوزش جاهال نیاز امار باه 
ِإّنما ُيؤَمُر بالَمعروِف َو ُينهى َعن المنَكرِر » 2ر اطالق هده است.کمعرو  و نهی از من

َم  و جاِهٌل فَيَتعلَّ
َ
ِعظ أ  9.«ُمؤِمٌن فَيتَّ

 چرایی امر به معروف و نهی از منکرفلسفه و 

ه امر به معرو  و نهی از منکر، ریشه در فطرت، قرآن، سنت نتوی و عقال و اندیشا
سازی محی  از طریاق امار باه معارو   امار و بشری دارد. در مکتب اسالم ساما

رل فراها آوردن تسهیالت بارای رفتارهاای تکااملی  و نهای از منکار  نهای و کنتا
دهنده  به عنوان یک امر واجب و عتادتی در ردیاف نمااز و روزه و تارهای سقوبرف
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سایر عتادات مطرد گردیده و آن را به عنوان روش پیاامتران و افاراد صاامع معرفای 
 1.اندهکرد

در  خداوند وضع هیچ قومی را تا خود آنان تغییاری»در قرآن کریا آمده است: 
هاایی کاه در سااما همچناین انساان 2«دهاد.نمیوضع خود بوجود نیاورند تغییر 

جویناد ماورد سازی محی  از طریق امر به معرو  و نهای از منکار مشاارکت نمی
در آیااتی نیاز  9اند و به آنان وعده آتاش داده هاده اسات.توبیخ خداوند قرار گرفته

داند ه میهای رهد یافتنحرکت در مسیر ساما سازی محی  را از اختصاصات انسا
چرا در قرون قتل از هما جز گروه انادکی را کاه نجاات داده باودیا، »فرماید: و می

مردمی با عقل و ایمان وجود نداهتند که خلق را از فسااد و اعماال زهات بار روی 
 4«زمین نهی نمایند.

نقااش هاار فاارد در تعیااین سرنوهاات جامعااه و تعهاادی کااه بایااد در پااذیرش 
کناد کاه او نااظر و مراقاب هماه ته باهد ایجااب مایهای اجتماعی داهمسئومیت

تفاوت نتاهد. ناام افتد و نستت به منکرات بیاموری باهد که پیرامون وی اتفاق می
این نظارت و کنترل مردمی در اسالم به عنوان امر به معرو  و نهی از منکر مطارد 

ی دیان اساالم باه ترین متانی سیاسهده که از فروع دین و واجتات عتادی و از مها
باهد، باا ایان که سرچشمه متارزات علیه ظلا می رود. قیام امام حسینهمار می

                                                 

 .934، ص 11 ائل امشیعه،  . وس1
ی یَغیُروا َما ِبَأْنُفِسِهْا  رعد، آیه  . ِإن  2 َه اَل یَغیُر َما ِبَقْوٍم َحت   .11امل 
ِذیَن َکَفُروا ِمْن َبِنی ِإْسَراِئیَل َعَلی ِمَساِن َداُووَد َو ِعیَسی اْبِن َمْریَا َذِمَک ِبَما َعَصْوا َوَکاُنوا. مُ 9 یْعَتُدوَن.  ِعَن ام 

 .53-58َهْوَن َعْن ُمْنَکٍر َفَعُلوُه َمِتْئَس َما َکاُنوا یْفَعُلوَن  مائده، آیات َکاُنوا اَل یَتَنا
ْن . فَ 4 ْرِض ِإال  َقِلیالا ِمم 

َ
َأْنَجیَنا ِماْنُهْا   َلْواَل َکاَن ِمَن اْمُقُروِن ِمْن َقْتِلُکْا ُأوُموا َبِقیٍة یْنَهْوَن َعِن اْمَفَساِد ِفی اْْل

 .116هود، آیه 
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هد  صورت گرفته و به این ترتیب امر به معرو  و نهی از منکر عملی اسات کاه 
  1خواند.دیگران را به سوی اطاعت اوامر امهی و ترک معصیت فرا می

هر فردی موظاف اسات خاودش را  فرماید: همان طوری کهمی امام خمینی
اصالد کند، موظف است دیگران را ها اصالد کند. اصل امر به معرو  و نهی از 

امر به معرو  و نهی از منکار از  2منکر برای همین است که جامعه را اصالد کند.
کنیا و اموری است که بر همه واجب است. همان طور کاه خودماان را حفای مای

به نور، مکّلف هستیا دیگران را ها هماین طاور دعاوت کنیا از ظلمت خار  می
 9کنیا.

 توان نوعی روان درمانی هدایتیدر حقیقت امر به معرو  و نهی از منکر را می
هود و به این ترتیب موجتات تغییر و اصاالد تلقی کرد که در ُبعد وسیعی انجام می

 اید:فرممی آید. از این رو امام باقراساسی در جامعه بوجود می
 َمنَهج الُصَلحاء َو  َو  النبياِء  بيُل َس  ن المنكِر هَى َع النَّ  َو  عروِف بالَم  مَر الَ  انَّ 

 و ُتَردُّ المظرالُم  َتِحلَّ المكاسَب  َو  المذاهُب  أمُن تَ  َو  ها ُتقام الفرائُض فريضٌة بِ 
 4.المُر  يستقيُم  َو  العداِء  و ُينتصُف مَن  الرُض  عمُر و تُ 

از منکر راه انبیای الهی و شیوه صالحان و واجب امر به معروف و نهی 

ها امن، کسـب ای است که به برکت آن سایر واجبات برپا، راهو وظیفه

و تجارت حالل، ظلـم و تجـاوز دفـز، زمـین آبـاد، از دشـمنان انتقـام 

 پذیرد.شود و همه کارها سامان میگرفته می
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ر از ارکاان اساساي اساالم و ضاامن برپاا بنابر این امر به معرو  و نهي از منک
داهتن همه فرایض اسالمي است. این واجب باید در جامعه احیا هود و هر فارد  
از آحاد مردم، خود را در گسترش نیکي و برچیده هدن زهاتي و گمراهاي و فسااد، 
مسئول احساس کند. در اجرای این فریضه، بین زن و مرد تفااوتی نیسات و هار دو 

ن راستا وظیفه و مسئومیت دارند، زیرا ما هنوز تا رسیدن به یا  جامعاه گروه، در ای
کامالا اسالمي که نیکتختي دنیا و آخرت مردم را به طور کامل تأمین کند و تتاهي و 

کن سازد، فاصله بسیار  داریا و این فاصله باید کجرو  و ظلا و انحطاب را ریشه
 با همت مردم و تالش مسئوالن پیموده هود.

 اهّمیت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن
های مختلف به اهمیت این دو فریضه امهی اهاره نموده تا جاایی قرآن کریا به بیان

فرمایاد: کند و میمعرو  را خود ذات مقّدس پروردگار معرفی می که اّومین آمر به
الُقربى َو َينهى َعرِن الَفحآرآِء َو الُمنَكرِر َو َو ايتآِئ ِذیِانَّ اللَه َيأُمُر ِبالَعدِل َو اِلحساِن »

ُروَن  الَبغى ُكْم َتَذکَّ عادامت و احساان و بخشاش باه  به راستی خدا به 1 َيِعُظُكْم َلَعلَّ
کناد. هاما را دهد و از فحشا و منکر و ساتمگری نهای مایمی خویشاوندان فرمان

های امهی، ضامن ساعادت ]که فرمان دهد تا متذّکر ]این حقیقت[ هویداندرز می
یعنی خدا آمر به معرو  و نااهی از منکار اسات  و نیاز  «دنیا و آخرت هماست.[

داند را از برترین آمران به معرو  و ناهیان از منکر می وجود مقّدس پیامتر اسالم
گار تماام   و در جاای دی2«َيأُمُرُهم ِبرالَمعروِف َو ينهراُهم َعرِن الُمنَكرر»فرماید: و می

 َو »داناد: ای از جهان اسالم را آمران باه معارو  میمکمنین و مکمنات در هر نقطه
ْوِلَياُء  َبْعُضُهْم  اْلُمْؤِمَناُت  َو  اْلُمْؤِمُنوَن 

َ
ُمُروَن  َبْعض   أ

ْ
 َو  اْلُمْنَكرِر  َعرِن  َيْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  َيأ
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اَلةَ  ُيِقيُموَن  َکاةَ  ُيْؤُتوَن  َو  الصَّ َه  ُيِطيُعوَن  َو  الزَّ ولِئَک  َرُسوَلُه  َو  اللَّ
ُ
رُه  َسَيْرَحُمُهُم  أ رَه  ِإنَّ  اللَّ  اللَّ

يٌز   نیاک کارهای به همواره یکدیگرند  یار و دوست ایمان با زنان و مردان1 َحِكيٌم  َعِز
 برپاا را نمااز و دارنادباازمی ناپسند و زهت کارهای از و دهندمی فرمان هایسته و

 آناان خادا یقیناا  نمایند می اطاعت پیامترش و خدا از و پردازندمی زکات و کنندمی
 «.است حکیا و ناپذیر هکست توانای خدا زیرا دهد می قرار رحمت مورد را

و نیز در آیاتی دیگر به صراحت به اهمیت ایان دو واجاب امهای اهااره نماوده 
 هود.است که جهت اختصار به چند نمونه اهاره می

ُمُروَن ِبراْلَمْعُروِف َو َيْنَهرْوَن  َوْلَتُكْن  الف.
ْ
ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َو َيرأ مَّ

ُ
ِمْنُكْم أ

ولِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
ُ
 2؛َعِن اْلُمْنَكِر َو أ

و باید از میان شما گروهی باشند کـه بـه خیـر دعـوت کننـد و امـر بـه 

 .معروف و نهی از منکر نمایند و اینان رستگارانند

رسااند و در ایان آیاه امار اسات و و وجاوب را می« وماتکن»وق کلمه در آیه ف
که رستگاری منوب بر انجام این واجب اسات، زیارا باه توضیحی است متنی بر این

ولِئَک ُهرُم اْلُمْفِلُحروَن »طور حصر بیان کرده و فرموده است: 
ُ
  و رساتگاری از آن َو أ

 «.اندهکسانی خواهد بود که امر به معرو  کرد

ُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصرِبْر َعَلرى َمرا  ب.
ْ
اَلَة َوأ ِقِم الصَّ

َ
َيا ُبَنيَّ أ

ُموِر؛ َصاَبَک ِإنَّ ذِلَک ِمْن َعْزِم اْْلُ
َ
 3أ

ای فرزندم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در ایـن 

 .شانه عزم ثابت استکار هر آزاری ببینی، صبر کن که این صبر ن

                                                 

 .51، آیه . توبه1
 .114عمران، آیه . آل 2
 .15مان، آیه . مق9
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ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو  ج.
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ة  أ مَّ

ُ
ُکْنُتْم َخْيَر أ

ِه... .  1ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

شما بهترین امتی هستید که پدیدار شدید، چونکه امـر بـه معـروف و 

 و به خدا ایمان دارید. کنیدنهی از منکر می

و آیات دیگار، فضایلت و عظمات امار باه معارو  و نهای از منکار  از این آیه
هود، زیرا بیانگر آن است که امات اساالم بادین وسایله بهتارین امات استفاده می

 هستند.

 اهّمیت امر به معروف و نهی از منکر در بیان معصومین
که باه چناد  هذکر هد و ائمه هدی در این زمینه روایات فراوانی از پیامتر اکرم

 هود:نمونه اکتفا می
 فرماید:معرو  و نهی از منکر می در بیان اهمیت فریضه امر به پیامتر خدا

امتم همواره در خیر و نیکی خواهند بود، مادامی که امر به معـروف و 

 نهی از منکر و تعاون بر نیکی کنند؛ ولی اگر چنین نکننـد، برکـات از

شوند؛ در حالی بعضی دیگر مسلط می برها آن گرفته، بعضی ازها آن

 0نه در آسمان یار و یاوری ندارند.که نه در زمین و 

و  و ترین آمران به معربزرگ در اهمیت این واجب امهی همین بس که ائّمه
رالَة َو تَتيرَت »خوانیا: میآنان  ناهیان از منکرند  در زیارت َک َقد َاَقمَت الصَّ َاشَهُد َانَّ

کاَة َو اَ   «َمرَت ِبالَمعروِف َو َنَهيَت َعِن الُمنَكر.الزَّ
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تمام اعمال نیک و حتی جهااد »فرماید: در اهمیت این موضوع می علی ماما
ای در مقابال در راه خدا، در برابر امر به معارو  و نهای از منکار، همچاون قطاره

و  فرماید: هد  دین، امر به معارایشان در بیانی دیگر می 1«دریایی پهناور است.
 2و نهی از منکر و برپا هدن حدود امهی است.

فرماید: امر به معارو  و نهای از منکار راه پیاامتران و روش نیز می امام باقر
هاا امان، زماین آبااد، صامحان است. فریضه بزرگی که به ستب آن فرائض برپا، راه

حّق از دهامنان گرفتاه هاود و  ها حالل و مظاما  به صاحتانش  بازگردانده،کسب
 9امر  حکومت  تحکیا یابد.
با بیانی بسیار رسا و هیوا، عظمت و اهمیت امار باه  در این روایت، امام باقر

ای از آیار و برکات آن را بارای معااش و معرو  و نهی از منکر را یادآور هده و پاره
هی به درستی عمل هود، معاد مردم برهمرده است. در واقع، اگر به این دو فرمان ام

هود بلکه اماور هود و نه تنها امر آخرت مردم تنظیا میبقیه واجتات ها محقق می
 گردد.اصالد می نیزدنیای آنان 

 اهّمیت امر به معروف و نهی از منکر از نظر عقل
های دین، عقل نیز به عظمت و اهمیت ایان دو فریضاه اعتارا  عالوه بر راهنمایی

کند. از دیدگاه عقل، امر به معرو  و نهای از منکار باه عناوان د و آن را تأیید میدار
یک نیاز ضروری برای جامعه امروزی و عامل رهد و پیشرفت فردای آن باه هامار 

باهد، هتیه یاک موجاود زناده و ای که دارای اجزای مرتت  میرود، زیرا جامعهمی

                                                 

یل املاه عناد اْلمار بااممعرو  ست و ما أعمال امتر کلها و امجهاد فی»  954امتالغه، حکمت هج. ن1
 «امنهی عن اممنکر إال کنفثة فی بحر مجّي.و

 «غایة امّدین االمر باممعرو  و امنهی عن اممنکر و اقامة امحدود.. »942کا، ص . تصنیف غررامح2
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 آموزش امر به معروف و نهی از منکر )مقدماتی(     

در حال رهد و از سوی دیگر حیاتش پیکر فعال و دارای حیات است که از یک سو 
باهد و خطراتی اصل زنادگی و رهادش را در معرض آفات و امراض و حوادث می

گوناه کاه در بادن یاک موجاود زناده، در هنگاام کند. از این رو، هماانتهدید می
هایی برای رهد و تداوم حیات او قرار داده هاده و نیاز عاواملی بارای آفرینش، نظام

ها و هرآنچه که ممکن است حیااتش را تهدیاد کناد ها و ویروسابله با میکروبمق
معین گردیده، درون یک نظام کامل اجتماعی نیز باید نظاماتی وجود داهاته باهاد 
که آن را از فساد، تتاهی و هرگونه آسیتی حفی کند و رهد و هکوفایی جامعه و سیر 

 ین نماید.تکاملی آن را تضم
به عنوان یاک نظاام ی که در درون نظام اجتماعی اسالم ا یکی از نظامات مهم

برای تأمین این دو غرض در نظر گرفته هده، امر به معرو  و نهای ا  کامل و پیشرو
 گردد.أمین میاز منکر است که با اقامه آن حیات متعامی فرد و جامعه ت

سوی هد  آفرینش یعنی کمال و  از سوی دیگر نزدیک کردن جامعه انسانی به
سعادت، از وظایف هر خردمندی است و ُحسن ذاتای دارد و از هماین رو امار باه 

 معرو  و نهی از منکر عالوه بر وجوب هرعی، وجوب عقلی نیز دارد. 
ای در پیام به نخستین اجالس پژوهشای امار باه معارو  و نهای از امام خامنه

کسی به ندای خرد انساانی گاوش بساپرد بااز هاا فرماید: اگر منکر در این باره می
هک این عمل سازنده را فریضه و تکلیف خواهد همرد. به نیکای خوانادن و از بی

کناد و کادام انساان خیرخاواه و بدی برحذر داهتن را کدام خرد ساما ستایش نمی
 1گرداند؟حساس از آن روی می
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    شناسی، چرایی و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر  مفهوم

 امر به معروف و نهی از منکر برعهده چه کسانی است؟
باهاد و هاا از وظاائف مر به معرو  و نهی از منکر ها از وظایف عموم مردم میا

 های خاص.مسئوالن و دومتمردان و ها از وظائف گروه
در جامعه اسالمی بایاد گروهای باازرس و نااظر کاه ماورد تأییاد هساتند بار 
رفتارهای اجتماعی مردم نظارت کنند که این گروه باید اسالم هناس، مردم هاناس 

اسالم، در سه یوه هناس باهند. بنابر این این دو واجب امهی در نظام اجتماعی و ه
 سطع مورد توجه است:

 سطح اول )عموم مردم(:ـ 
ُمُروَن ساوره آل عماران  111قرآن کریا در آیاه 

ْ
راِس َترأ ْخِرَجرْت ِللنَّ

ُ
رة  أ مَّ

ُ
)ُکْنرُتْم َخْيرَر أ

یفه امر باه معارو  و نهای از منکار را در ساطع وظ ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر(
کند و همه امت را به صفت امر به معرو  و نهی از امت و عموم جامعه معرفی می

ستاید. پس عموم افراد امت اسالمی و تک تک مردم نستت به اجرای ایان منکر می
 دو فریضه مسئومیت دارند.

 سطح دوم )نخبگان(:ـ 
معارو  و نهای از منکار بار عهاده دانشامندان و سطع دیگری از مسئومیت امر به 

رٌة َيرْدُعوَن ِإَلرى اْلَخْيرِر َو توان آن را از آیه فرهیختگان است که می مَّ
ُ
)َوْلرَتُكْن ِمرْنُكْم أ

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 
ْ
استفاده کارد. یعنای از میاان هاما گروهای  (1َيأ

کنند. این آیاه نمایند و امر به معرو  و نهی از منکر میهستند که دعوت به خیر می
هریفه با راهنمایی روایات، این وظیفه را برای افراد خاص و نختگان، معّین فرماوده 

 است.
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 فرماید:مقام معظا رهتری خطاب به علما و روحانیون می
باید خطـر را بشناسـیم، بایـد نقـاطی را کـه خطـر از آن نقـاط جامعـه 

هـای قضـایای کند درسـت بشناسـیم. آن عبرتهدید میاسالمی را ت

ای کـه ترین وظیفـهصدر اسالم را برای مردم و خودمان باز کنیم. مهم

در صــراط امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر وجــود دارد ایــن اســت کــه 

هایی که در نظـام نیروهای مؤمن و آمر به معروف و ناهی از منکر و آن

یـد در صـحنه باشـند، همـه جـا بایـد حضـور اسالمی انگیزه دارنـد با

داشته باشند، حزب الهی بـودن یعنـی آمـاده کـار بـودن بـرای انجـام 

 1تکالیف الهی، این یک ارزش است، یک ارزش انقالبی است.

امتته روهن است این بدان معنا نیست که عموم مردم نستت به این وظیفه مهاا 
نختگاان در ساطحی بااالتر و  مسئومیتی ندارند بلکاه ماراد ایان اسات کاه وظیفاه

 تر خواهد بود.ای سنگینوظیفه

 ـ سطح سوم)دولتمردان(:
َمُروا خداوند متعال در آیه 

َ
َکاَة َو أ اَلَة َو تَتُوا الزَّ َقاُموا الصَّ

َ
اُهْم ِفي اْْلَْرِض أ نَّ ِذيَن ِإْن َمكَّ )الَّ

ِه َعاِقَب  ُمورِ ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو ِللَّ همانان کاه  فرماید:در این باره می (2ُة اْْلُ
پردازند و دارند و زکات میاگر آنان را در زمین قدرت و تمّکن دهیا، نماز را برپا می

دارناد  و عاقتات دارند و از کارهای زهات باازمیمردم را به کارهای پسندیده وامی
 همه کارها فق  در اختیار خداست.

خداوند متعال چهار هااخص را در »فرماید: یل این آیه میمقام معظا رهتری ذ
گیارد و از زیار قارار میهاا آن هریفه برای آن مکمنانی که قدرت در اختیاار این آیه
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    شناسی، چرایی و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر  مفهوم

هوند، معّین کرده است. از این چهار هرب، یکای قدرتمندان جائر خار  می سلطه
ی از منکر. هار نماز است، یکی زکات است، یکی امر به معرو  است و دیگری نه

فاردی و هخصای دارناد،  کدام این چهار خصوصّیت و چهار هاخص، یک جنتاه
سازی اجتماعی ]هاا[ دارناد و اجتماعی و تأییر در نظام مکن در کنار آن، یک جنته

 1«نظام اسالمی است. نحوی ترجمان ساخت و هندسهبه 
ایاد بایش از فرماید: رهتران، مصلحان و خاواِص طرفادار حاق بمی ایشان نیز

هاا اهتماام داهاته باهاند و باا دیگران از منکرات فاصله گرفته و نستت باه معرو 
 2ها دعوت و از منکرها بازدارند.گیری و رفتار خود طتقات دیگر را به معرو جهت

همچنین مسئوالن و خواص باید در گفتار و عمل، حامی آمران به معرو  و ناهیان 
مینه و فرصت را برای اقاماه ایان دو فریضاه بازرگ مهیاا و آمااده از منکر باهند و ز

 کنند.
 

 :های درسپرسشای از نمونه
 معروف و منکر در لغت و اصطالح به چه معناست؟ .1
 فلسفه امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ .2
 اهمیت این فریضه در قرآن چگونه بیان شده است؟ .3
 چیست؟ یاتاز نگاه روا فریضه این اهمیت .4
 است؟ شده بیان چگونه از دیدگاه عقل این فریضه اهمیت .5
 انجام این فریضه به عهده چه کسانی است؟ .6

                                                 

 در مشهد مقدس. 1934رمایشات معظا مه در اومین روز سال . ف1
به یکی از یاوران و موامی خود فرمود: یا َهِقرانی ِان  امَحَسَن ِمن ُکّل َاَحٍد َحسٌن و اّناه  م صادق. اما2

، 45َک َاقاَتع  بحااراالنوار،   ِمنا وَ ِان  امقتیع ِمن ُکّل َاَحٍد قتاّیع و اّناه ِمنا ِمنَک َاَحسٌن ِمَمکاِنک
 .943 ص
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 درس دوم
 منکر و معروف مصادیق و اقسام ابعاد،

 
 :درس اهداف

 نتهای   بهه  منکر از ناهیان و معروف به آمران درس، این فراگیری با رودمی انتظار
 :یابند دست زیر

 دنانجام این فریضه را تکلیف الهی بدان. 1

 شناخت جایگاه نیت در انجام این فریضه. 2

 واجبات سایر با منکر از نهی و معروف به امر رابحه. 3

 العمل منافقان نسبت به این فریضه. عکس4

 ها و منکرهااقسام معروف اآشنایی ب. 5

 منکر از نهی و معروف به امر مصادیق با آشنایی. 6

هها و  های معروف و منکر و اقدام برای تروی  معروفتعیین اولویت وانایی در. ت7
 زدودن منکرات و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در سح  جامعه اسالمی.

 امر به معروف و انجام یک تکلیف
انجام همه واجتات دینی و از جمله امر به معرو  و نهی از منکر باید به نیت انجام 

 باهد که از ناحیه امهی برعهده انسان مسلمان نهاده هده است. تکلیف هرعی
فرماید: هما خیال نکنیاد کاه اگار یکوقات ماا نرسایدیا باه می امام خمینی

ها ریخت و از بین رفت و چه هد؟ اوالا مقصد، گفته بشود که خوب چه هد؟ خون



 آموزش امر به معروف و نهی از منکر )مقدماتی(     

یان هماان اسات کاه هده است خیلی چیزهاا  یانیااا یاک تکلیاف را ادا کاردیا. ا
ممکن بود به حضرت امیر بگویند خوب چه هد؟ هما هجده ماه جنگ « خوار »

یعنی چه؟ خوب تکلیف ماست. ماا حااال نمااز داریاا « چه هد»کردید چه هد؟ 
خوانیا، یک کسی بگوید خوب هما بیست یا سی سال نماز خواندید چه هد؟! می

ماال « چه هاد»ام است؟ کد« چه هد»خوب من بیست سال، اطاعت خدا کردم. 
ای باهد که تکلیف هرعی نتاهد و یاک مسائله خودماانی این است که یک مسئله

گاوییا باهد، آدم بخواهد روی مقصد ]هخصی[ یک کاری بکند، وقتای نشاد می
خواهاد چه هد  اما وقتی که جلوگیری از یک بنگاه ظلمای، یاک بنگااهی کاه می

روحانیت را از بین بترد، اساس ملیت را از  اصالا اساس اسالم را از بین بترد، اساس
بین بترد، مصامع مردم و مسلمین، این است که قیام کنند و این را برش گردانناد از 

زنند  یعنی این را بیرونش کنند از این مملکت. و اگر دسات هایی که میاین حر 
کاار را بکنناد.  اش کنند  بر مسلمین است کاه ایانها رسید بگیرندش و محاکمه

  25/8/75 رسیدیا به مقصد امحمدامله  نرسیدیا به مقصد تکلیفمان را ادا کردیا. 
 خواساتامشهداء سالم امله علیه بر اساس تکلیف هارعی میهمان طوری که سید

اش را عمل کرد، مغلوب هاا بشاود تکلیاف عمل بکند، غلته بکند، تکلیف هرعی
است. قضیۀ این است که مقابل یاک نفاری  اش را عمل کرده. قضیۀ تکلیفهرعی

برد و سلطه پیدا کرده است بر مقدرات که دارد همۀ حیثیات اسالم و مسلمین را می
  11/3/75  ا.ایهدهد کفار را بر بالد مسلمین ایستادمسلمین و سلطه می

ها مها این است که ما تکلیفی ادا کنیا  تکلیف ما این است که در مقابل ظلا
 ها متارزه کنیا، معارضه کنیا، اگر توانستیاا، تکلیف ما این است که با ظلابایستی

مان عمل کردیا. این درا به عقب برانیا که بهتر، و اگر نتوانستیا به تکلیف خوها آن
طور نیست که ما خو  این را داهته باهیا که هکست بخاوریا. اوالا کاه هکسات 

کاه هکسات صاوری بخاوریا فارض ایانخوریا  خدا با ماست  و یانیااا بار نمی



     معروف و منکر و مصادیق اقسام ابعاد، 

. سالمین اساتخوریا و پیروزی معنوی با اسالم اسات، باا مهکست معنوی نمی
هما قدرتمند باهید و در مقابل همۀ مشکالت قیام کنید و وحدت خودتان را حفی 

  28/2/73 کنید، توجه به خدا را حفی کنید. 
یا، ماا کنیاام نمایکنیا. ماا باه هارب غلتاه قما یاک تکلیفای داریاا، ادا مای

باه دسات آماده و  خواهیا یک تکلیفی ادا کنیا. اگار غاماب هادیا کاه نتیجاهمی
هان قیاام ها خیلی ءهان، اومیاچنانچه غامب نشدیا و کشته هدیا، انتیا ها خیلی

  28/7/73  توانستند به مقصد خودهان برسند.کردند و نمیمی
 عرو  و نهی از منکر که موضوع جدیادیفرماید: موضوع امر به مای میامام خامنه

نیست، این تکلیف همیشگی مسلمانان است. جامعه اسالمی با انجام این تکلیف 
 امر به معرو  و نهی از منکر است. ماند. قوام حکومت اسالمی بازنده می

 نیت در امر به معروف و نهی از منکر
 نیسات، هارب یتن خلوص و قربت قصد منکر از نهی و معرو  به امر وجوب در

 فساد هدن کن ریشه آن از غرض زیرا  2تعتدی نه است توصلی وظیفه دو این چون
به عتارت  .بردمی اجر کند قربت قصد آن در اگر آری . است واجتات داهتن برپا و

 بارای اماا نیسات هارب قربات قصاد ازمنکر نهی و معرو  به امر انجام دیگر، در
 .دارد قربت نیاز قصد آن، بر یواب ترّتب

هود این است کاه گااهی ای که درباره امر به معرو  و امثال آن مطرد مینکته
گیارد  ماثال های هیطانی این کارها درست انجاام نمیبر ایر هوای نفس و وسوسه

                                                 

  منکر از نهی معرو  امربه  یکا و بیست دفتر تتیان. 1

 قصاد باه نیاازی و اسات تکلیف ادای موجب باهد، که نیتی هر با آن دادن انجام صر  که . واجتی2
 قصد نیازمند بلکه کند نمی ساق  را تکلیف خود خودی به که واجتی و. ندارد پروردگار به تقرب
 قاا، اساالمی، انتشاارات االصاول،ةکفای خراساانی،  آخوناد. اسات تعتدی واجب است قربت

 .۴۹-۴۹ ص
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خواهد آبرویش را به بهانه امر به معرو  کسی کدورتی با هخص دیگری دارد و می
کناد و اسامش را امار باه هماین انگیازه باا او برخاورد میو نهی از منکر بریزد، با 

گذارد. چنین برخوردی کمترین ضررش این است که آن معرو  یا نهی از منکر می
ای را که باید خود هخص از امر به معرو  بترد نخواهد برد، زیارا هار ارزش فایده

عمل برای اخالقی تابع نیت است و اگر در عمل خیری، نیت انسان فاسد باهد این 
ای ندارد. به عالوه ممکن است موجب گناهی برای ارهاد کننده هاود او هیچ فایده

 کند.برد یا او را خجل و هرمسار میکه آبروی مکمنی را می

هنگامی فرد حق دارد اقدام به امر به معرو  و نهی از منکر نماید که در مسایر 
کسی که خاطرات هخصی  فرماید:می خودسازی قدم برداهته باهد. امام صادق

خود را از دل نزداید و از خطارات نفساانی و هاهوی خاویش فاارد نشاود  افکاار 
هیطانی را از خود نراند  و در پناه خداوند بزرگ نرود، هایسته نیسات ماردم را امار 

 1به معرو  و نهی از منکر نماید.
معرو  و  ها  امر بهتواند از این فضیلتمیفرماید: چه کسي می امام خمینی

نهی از منکر  دفاع کند؟ آن جوان مکمني که دل به دنیا نتسته، دل به منافع هخصي 
 ها دفاع کند. کسي که خودش آموده و گرفتارتواند بایستد و از فضیلتنتسته است می

 تواند دفاع کند.میاین جواِن با اخالص  ها دفاع کند.تواند از فضیلتمیاست که ن
ت کنیا در موارد امر به معرو  و نهای از منکار نیتماان را این است که باید دق

هوند برخاورد طتیاب و خامص کنیا و برخوردمان با اهخاصی که مرتکب گناه می
که بخاواهیا از او پرستار دمسوز با مریض باهد و بکوهیا که او معامجه هود نه این

 انتقام بگیریا.
                                                 

ههواتها و ما یهزم : من ما ینسلخ عن هواجسه و ما یتخلص من آفات نفسه و انه قال صادقام . عن1
امشیطان و ما یدخل فی کنف امله و توحیده و امان عصمته ال یصلع مه االمر باممعرو  و امنهای 
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 جباترابطه امر به معروف و نهی از منکر با سایر وا
 هاا ازاین دو واحب امهی همردیف و در کنار سایر واجتات نیستند، بلکه نستت باه آن

 نوعی برتری برخوردارند. از روایاتی که در این باره نقل هده به خوبی نستت این دو فریضاه
 فرماید: تمام کارهاایدر نهج امتالغه می توان دریافت. امام علیبا سایر واجتات را می

 «َنفَثاه»هاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معرو  و نهی از منکر به منزمه نیک، حتی ج
 1 آب دهان بسیار اندکی  است نستت به دریای موا ، ژر ، عمیق و پر آب.

 آید و این حتی از نفثه  یعنی آبی که همراه فوت کردن و دمیدن از دهان بیرون می
 عمال نیک را با فضیلت امر به معارو فضیلت همه ا آب دهان کمتر است، حال، امام

فرماید: اگر تمام اعمال و نهی از منکر مقایسه فرموده و در تعتیر و تشتیه عجیتی می
نیکو و خوب، حتی جهاد فی ستیل امله که جانتازی در راه خدا و آماده هادن بارای 
ههادت در راه خدا، در یک طر  قرار گیرد و باا امار باه معارو  و نهای از منکار 

 کند.باهد و با هیچ یک از واجتات دیگر برابری نمیسنجیده هود، قابل مقایسه نمی
مردان و زنان »سوره توبه  51در خطته معرو  منا با استناد به آیه  امام حسین

فرمایاد: می« کننادمکمن دوستان همدیگرند و امر به معارو  و نهای از منکار می
و  و نهی از منکر به عنوان یک فریضاه امهای خداوند کالم خویش را با امر به معر

دانست که هرگاه این فریضه انجام گیرد و اقامه گردد هماه آغاز کرده است، زیرا می
فرائض از آسان و دهوار اقامه خواهد هد و این برای آن است که امر باه معارو  و 

 2نهی از منکر دعوت به اسالم است.
                                                 

 .966 . نهج امتالغه، حکمت1
ُهْا َأْوِمیاُء َبْعٍض َیْأُمُروَن ِباْمَمْعُروِ  َو َیْنَهْوَن َو اْمُمْکِمُنوَن َو اْمُمْکِمناُت َبْعُض »فرماید: می ام حسین. ام2

ها ِاذا 51 /  توبه «َعِن اْمُمْنَکرِ  هِی َعن اممنکر َفریَضها ِمنُه ِمِعلِمِه ِبَان    َفَتَدا امله ِبااَلمِر باممَعروِ  و امن 
ُنها و َصْعتُ  هاَی َعاِن ُاّدَیت َو ُاقیَمت، اِسَتقاَمِت امفراِئُض ُکَلها َهیِّ ها َو ذِمَک َان  ااَلمَر ِبامَمعرُوِ  َو امن 

اممنکر ُدعاُء امی االسالم َمَع رّد امَمظاِمِا و ُمخاِمَفُه امّظاِمِا و ِقْسَمُه امَفیئ َو امَغنائا َو َاخُذ امَصَدقاِت 
ها  تحف   .241-241امعقول، ص ِمن َمواِضِعها َو َوضُعها فی َحِقّ
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پاس خوهاا باه حاال ایر واجتاات. آری! این است نستت این دو فریضه به س
زیارا بای پیشارو باهاد ای که در انجام امر به معرو  و نهی از منکار جامعه

 .کندنفوذپذیر میتفاوتی جامعه را سست و 

 این دو واحب هعکس العمل منافقان نسبت ب
 هاای مکمناانگونه که امر به معارو  و نهای از منکار را از ویژگیقرآن کریا همان

 گونه ختر داده است:های منافقین اینبرهمرده، از نشانه
ُمُروَن  َبْعض   ِمْن  َبْعُضُهْم  اْلُمَناِفَقاُت  َو  اْلُمَناِفُقوَن 

ْ
 َعرِن  َيْنَهرْوَن  َو  ِبراْلُمْنَكِر  َيأ

ْيررِدَيُهْم  َيْقِبُضرروَن  َو  اْلَمْعررُروِف 
َ
ررَه  َنُسرروا أ  ُهررُم  يَن اْلُمَنرراِفقِ  ِإنَّ  َفَنِسررَيُهْم  اللَّ

 1.اْلَفاِسُقوَن 
 فرمـان بـد کـار بـه یکدیگرنـد، مشـابه و هماننـد منـافق زنان و مردان

 امسـاک خـدا راه در انفـاق از و دارنـدبـازمی نیـک کـار از و دهنـدمی

 رحمـت و لطـف از] را آنان هم خدا و کردند فراموش را خدا ورزند،می

  کرد؛ محروم[ خود
 
 .ندافاسق که منافقانند یقینا

گاهی نستت به آمران به معارو  و متأسفانه گاه دیده می هود افرادی از روی ناآ
ناهیان از منکر نگاه تمسخرآمیز دارند و چه بسا در مواقعی مانع ایجاد کارده و گااه 

 کنند.ایجاد مزاحمت می

 اقسام معروف
، آن امور نیکی است که هرب الزم و ضروری برای رسایدن هابخشی از معرو . 1

ای که بدون آن، فارد و جامعاه حتای از رسایدن باه گونهباهد، بهانسان به کمال می
گردد. امر به چنین معروفای واجاب اسات و ماند و محروم میحداقل کمال بازمی
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حداقل مالک بارای  ،قابل اغماض و چشا پوهی نیست، چرا که کسب این مرحله
باهاد. روهان اسات در یرسیدن به کمال است، و کمتار از آن در هاأن انساان نم

صورتی که معروفی ضروری و غیر قابل اغماض باهد، امتازام باه آن الزم و واجاب 
خواهد بود و چنین معروفی اگر احیانا ترک هود، بر همگان واجب است بر احیاای 

 آن اقدام کنند.
ا دیگر از معرو  آن امور نیکای اسات کاه باا امتازام و پایتنادی باه آن، قس. 2

هود   کاه مساتحتات ناام تری برای انسان و جامعه انسانی حاصل میکماالت باال
اهتماام داهاته باهاد  یعنای معروفای ها آن دارند  و هایسته است انسان نستت به

گونه نیست که با نتاود است که امر به آن ها مستحب است ، ومی در عین حال این
توان از آن صار  نظار آن، پیمودن راه سعادت به طور کامل مختل گردد، یعنی می

 کرد.

 منکر و اقسام آن
زنناد و او بعضی از منکرات، ضربه جتران ناپذیری به انسان و جامعه انسانی می. 1

کنند. چنین منکرهایی حرام هساتند و را از رسیدن به کمترین کمال الزم محروم می
 باهد بر همگان واجب میها آن نهی از ارتکاب

مکاروه نامیاده  هاااینکار در ایان حاد نیساتند، برخی دیگر از مراتب من. 2
 واجب. باهد نهها نیز مستحب میآن انجامهوند و نهی از می

به عهاده دیان و هارع  بیشترین سها در تعیین معرو  و منکر،ناگفته نماند که 
ها را است، زیرا گرچه فطارت و عقال انساان باه تنهاایی بسایاری از زهاتی اسالم

تواند بفهمد، ومای بیاان ها را میطور که بسیاری از خوبیدرک کند، همانتواند می
ها جز از راه دین و بیاان امهای ها و زهتیجامع و دقیق حدود مشخص هده خوبی

 امکان ندارد.



 آموزش امر به معروف و نهی از منکر )مقدماتی(     

 و منکرها هامصادیقی از معروف
ها ها و معرو ها، ارزشاز منکر نخست باید خوبیدر انجام امر به معرو  و نهی 

ها و منکرات به خوبی برای مردم روهن باهند تاا ها، ضد ارزشطور زهتیو همین
بدانند به چه چیزی امر کنناد و از چاه چیازی نهای نمایناد، اماا وقتای مارز باین 

قدرت تشخیص خیار از هاّر، حاّق از  ها و منکرها از بین برود وها، معرو ارزش
تاوان انتظاار داهات کاه امار باه باطل و معرو  از منکر وجود نداهاته باهاد نمی

هاا و معرو  و نهی از منکر بدرساتی انجاام گیارد. از ایان رو الزم اسات معرو 
های فردی، اجتماعی، سیاسی و غیر آن تتیین و معرفی هوند منکرها در همه عرصه

ه بداند به چه چیزی دعوت و از چاه اماوری مناع نمایاد. باه تعتیار دیگار تا جامع
هاا باین بهترین راه اقامه امر به معرو  و نهی از منکر آن است که واجتات و ارزش

ها بین مردم منکر و زهت و مردم معرو  و پسندیده هوند و محّرمات و ضد ارزش
ز مصادیق بارز معرو  و منکر را یادآور از این رو برخی ا مورد نفرت دانسته هوند.

 هویا.می

 هامعروف از مصادیقی
 های اعتقادی؛الف( مع:وف

باوری، معادباااوری، پااذیری، عاادامتباااوری، رسااامت و والیتخااداباوری، دین
پذیری، باور به ضرورت ایجاد حکومت اسالمی، باور به وحادت حاکمیات وحی

 ی و ... .دینی و سیاس

 های عبادی؛ب( مع:وف

از بندگی خدا، تتیین و ترویج واجتاات امهای باویژه اقاماه نمااز باه خصاوص نما
داری، پرداخات وجوهاات هارعی  خماس و جماعت، اقاماه نمااز جمعاه، روزه

 ، انس با قرآن، یاد قیامت و ... .زکات ، انس با اهل بیت
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 ؛های اخالقیج( مع:وف

باردن خشاا، اخالقی، تواضع و فروتنی، صتر و بردبااری، فارو خوش حوزه فردی؛
 . داری، وفای به عهد، عفو و بخشش و ...راستی در گفتار، امانت

رعایات  سالمت محی  خانوادگی، ازدوا ، تحکیا خاانواده، حوزه خانوادگی؛
 نادان،، تربیات صاحیع فرزابل، صله رحا، تکثیر و تربیت نسالحقوق و درک متق

 نیکی به پدر و مادر و ... .
حفی عّزت و آبروی مّلت ایاران، اساتقالل و اعاتالی  حوزه فرهنگی اجتماعی؛

گ، سالمت محی  اخالقی، همگانی کردن اخالق اسالمی، تومید هنر ایرانای فرهن
و اسالمی، عدامت محوری، مسئومیت پذیری، حفای کرامات انساانی، مشاارکت 

به قانون، ستقت در کار خیر، امر به معرو  و نهای از عمومی، خیرخواهی، احترام 
 منکر، نقد و نقد پذیری، ترویج وقف، رعایت حقوق دیگران و ... .

 های اقتصادی؛ :وف( معد

استقرار عدامت اقتصادی، رونق دادن به اقتصاد و تومید، کارآفرینی، کسب حاالل، 
با کیفیت، صرفه جاویی، مشاارکت در امحسنه، صدقه، تومید قناعت، انفاق، قرض

 عمران و آبادانی و ... .

 های سیاسی؛( مع:وفھ

ایجاد نظام اسالمی، حفی نظام اسالمی، مجاهدت برای اقتدار مّلت ایران و اّمات 
های انقالب اساالمی، طلتی، ترویج ارزشمی، آزاداندیشی اسالمی، استقاللاسال

 افزایی، دفاع از نظاممداری، بصیرتحدت اسالمی، والیتبرای و تالش و مجاهدت
 اسالمی، متارزه با استکتار، یتات قدم سیاسی، قدرت تحلیل مسائل سیاسی، حضاور

 ساتیزی،هناسی، نفوذناپذیری، دهامنهای انقالب، بیدار اسالمی، دهمندر صحنه
 برندگی و ... .گی و پیشروندیشفاع از مظلوم، عمل انقالبی و پگریزی، دفتنه



 آموزش امر به معروف و نهی از منکر )مقدماتی(     

 های قضایی و نظامی؛ ( مع:وفو

دا، استقرار عدامت قضائی، آمادگی دفاعی، فراگیری فنون نظاامی، جهااد در راه خا
مانادهی، انجاام خادمت مراتاب، اطاعات از فرحفاظت از مرزها، رعایت سلسله

 ار و ... .هناسی، امین و حفی اسرمحوری، وظیفهوظیفه، تکلیف

 های اداری؛( مع:وفز

هادی، تکریا ارباب رجوع، عدامت سازمانی، نظا و انضتاب، مدیریت کارآمد و ج
اممال، وجدان کاری، ارتقای کارایی و ایربخشای، خالقیات و ناوآوری، حفی بیت

 سختکوهی، انتقال تجارب، نظارت و بازرسی و ... .

 انی؛های جسم( مع:وفح

 دام، آماادگی جسامانی، ارتقاای قادرتتوجه باه ساالمت جسامانی، تناساب انا
 و توانایی، ورزش، تغذیه ساما، تعدیل غرایز، تفریحات ساما، اساتراحت مناساب

 و ... .

 های علمی؛( مع:وفط

تعلیا و تعلا، تالش علمی، گسترش علا و فّناوری، ارتتاب با علماا و دانشامندان، 
سیاحت، اظهار نظر در حد صالحیت علمای، تفکار و خاردورزی، مطامتاه سیر و 

دمیل و برهان، سکال و پرسشگری، نظریه پردازی، پژوهش و تأمیف، کتاب خاوانی، 
 تجربه اندوزی، بح  و مناظره علمي و ... .

 مصادیقی از منکرها

 الف( منک:ات اعتقادی؛

 گاذاریاعتقاادی، بادعت زلانکار اصول و فروع دین، نفاق، گرایش به باطال، تزما
 و ... .



     معروف و منکر و مصادیق اقسام ابعاد، 

 ب( منک:ات عبادی؛

خواری، انگاری در انجام واجتات، روزهترک واجتات امهی، ریای در عتادت، سهل
 هرک در عتادت، دوستی با دهمنان خدا، دهمنی با دوستان خدا و ... .

 ج( منک:ات اخالقی؛

دبینی، باداخالقی، ابتذال اخالقی، درود، غیتت، تهمت، تکتار و خاو حوزه فردی:
 فّحاهی، ناسزاگویی، بخل، حسد، سوءظن و ... .

انگااری در تربیات احترامی باه وامادین، ساهلبی قطع رحا، حوزه خانوادگی؛
 انگاری در تأمین معاش و ... .اعتمادی، ناسازگاری، سهلفرزندان، بی

تضعیف فرهنگ اساالمی، تضاعیف علاا و فّنااوری،  حوزه فرهنگی اجتماعی؛
فرهنگای، خیانات باه دیگاران،  ویتی فرهنگی، پذیرش سلطه فرهنگی، ابتذالهیب

چرانی، سوءاساتفاده از موقعیات اجتمااعی، ظلاا باه دیگاران، هکنی، چشاقانون
ر تفااوتی دباری، اعتیااد، بیبنادوا خصوصی، ایجاد مزاحمت، بیتعرض به حری

 خواری و ... .نتپراکنی، راافکنی، هایعهامور اجتماعی، تتهکاری، اختال 

 ( منک:ات اقتصادی؛د

فروهای، گرانفروهای، کااله بارداری، دزدی، تضعیف اقتصاد جامعه، احتکار، کا
 اسرا  و تتذیر، تومید غیراستاندارد، ربا خواری، رانت خواری، زمین خواری و ... .

 ( منک:ات سیاسی؛ھ

پراکنی، هکمک به دهمنان اساالم، تضاعیف نظاام اساالمی، نشار اکاذیاب، هاایع
نظاام مقاّدس جمهاوری  گری، جاسوسای، اهانات باهنمایی، هارارت و فتناهسیاه

تراهی، ایجاد زمینه نفوذ دهمن، همکاری باا اجاناب، ساازش باا اسالمی، دهمن
 هرق و غرب و ... .
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 منک:ات محیط زیستی؛و( 

قطع درختان، هکار غیرمجاز، آموده کردن محای  و مناابع، برداهات غیرمجااز از 
 رفت آب و ... .ی، جنگل زدایی، بیابان زایی، هدرآبهای زیرزمین منابع

 ( منک:ات نظامی؛ز

اسوساای، عاادم رعایاات قااوانین و تاارک خاادمت وظیفااه، تاارک صااحنه دفاااع، ج
 . مراتب نظامی، سستی در انجام وظیفه، دهمن هراسی و ...سلسله

 ( منک:ات اداری؛ح

تاوجهی باه با ارباب رجاوع، بی انگیزگی، فرافکنی، بدرفتاریگریزی، بیمسئومیت
گرایای، بازی، رهوه خواری، تملق و چاپلوسی، تجمالاممال، اختالس، پارتیبیت

 تتعیض سازمانی، نادیده گرفتن توانایی کارکنان، سوء استفاده از موقعیت و ... .
 

 :درس هایپرسش از اینمونه
 انجام تکلیف از دیدگاه امام خمینی به چه معناست؟ .1
 را مقام معظم رهبری این فریضه را یک تکلیف می داند؟چ .2
 قصد قربت، شرط انجام این فریضه است یا شرط رسیدن به ثواب؟ .3
 رابطه امر به معروف با دیگر واجبات چگونه است؟ .4
 چند قسم دارد؟ منکر از نهی و معروف به امر .5

 



 
 
 
 
 

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

 
 :درس اهداف

 نتهای   بهه  منکر از ناهیان و معروف به آمران درس، این فراگیری با رودمی انتظار
 :یابند دست زیر

 منکر از نهی و معروف به امر ضروری احکام شناخت. 1

 همگان ایبر منکر از نهی و معروف به امر وجوب. 2

 منکر از نهی و معروف به امر شرایط چهارگانه شناخت. 3

 اسالمی. احکام و سنن آداب، یاجرا در دینی انگیزه تقویت. 4

 وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همگان
امر به معرو  و نهی از منکر دو فرع از فروع دین اسالم است. اصل وجاوب ایان ا 

گونه اختال  و تردیدی در آن وجود ندارد و دو بر همه مسلمانان قطعی بوده و هیچ
 گردد.و موجب کفر و خرو  از اسالم می 1ار ضروری دینرو انکار آن انکایناز

امر به معرو  و نهی از منکر از واجتات و فرایض »فرماید: ای میامام خامنها 
رود و افرادی که این فریضه بازرگ امهای را بسیار مها و بزرگ اسالمی به همار می
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کیفاری ساخت و تفاوتناد گناهکاار خواهناد باود و کنند یا در برابار آن بیترک می
هاست. امر به معرو  و نهی از منکر نه تنها باه اتفااق فقهاای سنگین در انتظار آن

اسالم واجب است بلکه اصل وجوب آن جزو ضروریات دین متین اسالم به هامار 
 1«آید.می

ها و ناابودی منکرهاسات و تاا هد  از این دو فریضه، تحقق و اقامه معرو ا 
قق نیافته بر همه مسلمانان امر باه معارو  و نهای از منکار زمانی که این هد  تح

که معرو  محقق هود و یا منکر از بین برود وجاوب واجب است، اما به مجرد این
 2هود.امر به معرو  و نهی از منکر در مورد آن ساق  می

امر به معرو  و نهی از منکر واجب کفائی است و اگر بعضی از افراد به ایان ا 
هود، ومی بر همه الزم است اگر با فعل حرام کنند، از دیگران ساق  می وظیفه عمل

تفاوت نتاهند و انزجار خود را با گفتار و کردار اباراز و ترک واجتی مواجه هدند بی
 نمایند و این مقدار واجب عینی است.

اگر هخصی یا اهخاصی قیام به انجام وظیفاه نمودناد، ومای کااری از پایش ا 
رود که اگر دیگران نیز همکاری کنند مکیر واقع هاود، بار احتمال مینتردند، ومکن 

 آنان واجب است که در صورت اجتماع هرای  همکاری نمایند.

 بر همه واجاب اسات.امر به معرو  و نهی از منکر از اموری است که  ا
چیزی نیست که بر یکی واجب باهد و بر دیگری ناه،.... هاما نتایاد بگوییاد کاه 

                                                 

 .923، ص 1به نقل از رسامه آموزهی،    52هده، ص واجب فراموش. 1

مام خمینی: االقوی ان وجوبها کفایی فلو قام به من به امکفایۀ سق  عن االخرین و ااّل کاان امکال . ا2
   صاحب جواهر: و وجوبها 418، ص 1ملواجب  تحریراموسیله،    مع اجتماع امشرای  تارکین

علی امکفایۀ و حینئٍذ فیسق  بقیام من فیه غناء و کفایۀ کما هو خیرۀ امسید و امحلتی و امقاضای و 
امحلی و امفاضل و امشهیدین و اممحقق امطوسی فی امنجرید و االردبیلی و امخراسانی و غیارها 

  .973، ص 2 جواهرامکالم 
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خطیب نیستا، من که اهل منتر نیستا. هما اهل ایان هساتید کاه در  خوب، من که
تان با پسرتان و با دخترتان و با عیامتان، با آن کسی کاه رفیاق هاما هسات، خانواده

  2/11/87 توانید که حر  را بزنید. همین مقدار هما مکلفید. می

ی در امر به معرو  و نهی از منکر بر همۀ ملت واجب اسات. اگار یاک آدماا 
  11/6/73 ع بدهید. یک پادگانی یک عملی کرد که برخال  وظیفه بود، باید اطال

جلوگیری از منکرات بر همۀ مسلمین واجب است. سفارش به حق که امر باه ا 
معرو  است بر همۀ مسلمین واجب است. هاما و ماا ماوظفیا کاه هاا در تماام 

رو  کنیا و اگر اهخاصای های اجرایی است امر به معاموری که مربوب به دستگاه
 کنیا.کنند معرفی کنیا و مشکالت را ها تحمل هوند که خال  میپیدا می

وجوب امر به معرو  و نهی از منکار، بار هار مکّلاف نساتت باه خاانواده و ا 
نزدیکانش هدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خاود نساتت باه 

تااوّجهی و سااتک هاامردن ه و خماس و ... بیواجتاات دیناای، از قتیاال نماااز و روز
متااالتی و احساس نماید و نستت به ارتکاب محّرمات از قتیال غیتات و درود، بی

گانه امار باه معارو  و باکی بتیند، باید با اهّمیت بیشتری، با مراعات مراتب سهبی
ب را با انجاام کارهاای خاوها آن را بگیرد وها آن نهی از منکر، جلو کارهای زهت

 دعوت نماید.

که آن منکر گناه کتیره باهد یا گنااه در وجوب انکار منکر فرقی نیست بین اینا 
 صغیره.

کند عدامت هرب نیست و نیز کسی که امر به معرو  و نهی از منکر می برایا 
کناد کند، عمل نموده و آنچه را کاه نهای میهرب نیست که خودش بدانچه امر می

کند، همچنان که واجب اسات ر خودش واجتی را ترک میترک نموده باهد. پس اگ
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خودش به آن عمل کند واجب است که به دیگر تارکان نیز امر به انجاام آن واجاب 
هود، واجاب اسات بار او بنماید. همچنین اگر خودش عمل حرامی را مرتکب می

که دیگران را از ارتکاب آن نهی کند، همچنان کاه واجاب اسات خاودش آن فعال 
 ا ترک نماید.حرام ر

 شرائط چهارگانه امر به معروف و نهی از منکر
از مسائل بسیار مها در کلمات فقهای عظیا امشان اساالم، تتیاین هارائ  امار باه 

های های فقهی استدالمی و رساامهباهد. ایشان در کتابمعرو  و نهی از منکر می
ی وجوب امر به معرو  و نهای از منکار ذکار عملیه فتوائی خود، چهار هرب را برا

. این چهار هرب بیانگر این است که در چه هارایطی امار باه معارو  و اندهفرمود
 باهد و در چه هرایطی واجب نیست.نهی از منکر واجب می

 الف. علم و آگاهی
آموختن هرای  امر به معرو  و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب و جاواز 

که هخص در انجام این دو وظیفه امهی، خودش از آن واجب است تا اینو عدم جو
 دچار منکر و خال  هرع نگردد.

: مسئله امر به معرو  و نهی از منکر مثل نمااز اسات فرمایدمی ایامام خامنه
یاد گرفتنی است باید بروید یاد بگیرید مسئله دارد که کجاا و چگوناه بایاد امار باه 

 کرد. رمعرو  و نهی از منک
 آمر به معرو  و ناهی از منکر باید دو نوع علا داهته باهد:

: باید معرو  و منکر را بشناسد، زیرا کسی که نمی داند فالن عمل معرو  اوالا
گاهی ندارد چه چیزی حرام و چه چیزی واجاب اسات، چگوناه  است یا منکر، و آ

از چاه چیازی نهای به چاه چیازی امار کناد و  ،امر به معرو  و نهی از منکر کند
 نماید؟
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: باید هخصی که معرو  را ترک کرده و هخصی که منکر را انجام داده باه  یانیاا
طور دقیق بشناسد و بداند کدام فرد یا گروه یا مسائول، معارو  را تارک کارده و یاا 
مرتکب منکر هده است؟ در واقع کسی که تارک معرو  و عامل به منکار را دقیقاا 

حدس و گمان و احتمال، امر به معرو  و نهی از منکر بار او  هناسد، به صر نمی
 هود بلکه چه بسا در برخی از موارد حرام ها باهد.واجب نمی

خواهد فردی را از غیتت نهی کند باید معنای غیتت عنوان مثال، کسی که میبه
و حدود غیتت حرام و موارد استثنای آن را بخاوبی بداناد، زیارا چاه بساا ماورد از 

گوید که غیتاتش بارای او جاائز و از کسی سخن می1استثنائاِت حرمت غیتت باهد
 است.

کننده فرد مظلومی است که ظلمی در حق او هده، بویژه اگار راهای مثال غیتت
جز این برای دفاع از حق خود نداهته باهد. اینجا کسی حق نادارد او را از عملاش 

منکر باهد، زیرا چنین غیتتی جائز،  نهی کند، بلکه چه بسا خود این نهی بیجا، یک
 واجب باهد. گاهیبلکه 

جهات نتایاد هخصای را پس تا انسان یقین به منکر و کار حرام پیدا نکارده بی
نهی نماید و حق ندارد فعال حارام را باه او نساتت دهاد و باه طاور قطاع بگویاد: 

یاا ماثالا واقع حرام نتاهاد.  کارحرام انجام نده ، چرا که ممکن است عمل فرد در 
کند و احتماال بدهاد اگر دید کسی در ماه متارک رمضان تظاهر به روزه خواری می

گیری بگویاد تظااهر باه که به او بگوید چرا روزه نمیاو عذر هرعی دارد بجای این
 دار را حفی نماا. اماام صاادقروزه خواری نکن و حرمت ماه خدا و مکمنان روزه

 2 الَمعروِف َيحتاُج ِالى َان َيكُوَن عاِلمرا  ِبرالَحالِل َوالَحررامصاِحُب اَلمِر بِ »فرماید: می
 «آمر به معرو   و ناهی از منکر  نیازمند آن است که حالل و حرام را بشناسد.
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فرماید: امتته به هما بگویا عزیزان من منکر را باید بشناساید ای میامام خامنه
حاامی کاه منکار نتاهاد، بایاد چیزهایی ممکن است به نظر بعضی منکر بیاید در 

 1معرو  و منکر را بشناسید واقعاا باید بدانید این منکر است.

دانیا کارش حرام اسات یاا ناه  ماثالا بنابراین نهی از منکر کردن کسی که نمی
دهد از نوع متتذل و حارام اسات یاا حاالل  ای که گوش میمعلوم نیست موسیقی

 2واجب بلکه جایز نیست.

نیسات کاه آمار و نااهی تماام الزم مر به معرو  و نهای از منکار ابرای انجام 
ها و منکرات را کامل بشناسد و سپس اقدام کناد  کاه ایان هاناخت بارای معرو 

خواهاد اقادام کناد باهد  بلکه در هر موردی که میغامب افراد آسان و مقدور نمی
مثالا اگار دیاد  باید نستت به همان مورد علا به معرو  و منکر بودنش داهته باهد.

گیرد که او علاا هود یا حرامی انجام مییکی از واجتات عاممانه و عامدانه ترک می
به وجوب یا حرمت آن دارد باید اقدام به امار باه معارو  و نهای از منکار بنمایاد 
]گرچه همۀ واجتات و محرمات را نشناسد[ و در مصداقی کاه علاا باه وجاوب و 

 9حرمت ندارد نتاید اقدام کند.
امتته این به معنای هانه خامی کردن از زیر بار مسئومیت انجاام ایان دو فریضاه 
نیست. به عتارت دیگر، کسی نتاید به بهانه ندانستن، خود را از انجام وظیفه هرعی 
امر به معرو  و نهی از منکر معا  بتیند. بله، از آنجاا کاه تجساس از حاال افاراد 

د تحقیق کند تاا معلاوم هاود چاه کسای جائز نیست، الزم نیست در خصوص افرا
 چه کسی منکر را انجام داده است. معرو  را ترک کرده و
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 ب. احتمال تاثیر
ها و واجتات هارعی و ها، ارزشفلسفۀ امر به معرو  و نهی از منکر احیای خوبی

ها و محرمات است. از ایان رو هارب دوم در ها، ضد ارزشنیز جلوگیری از زهتی
و این احتمال وجود  نهی از منکر، ایربخشی و تأییرگذاری آن استامر به معرو  و 

گیرد آن هخصای داهته باهد که با این امر به معرو  و نهی از منکر که صورت می
که مرتکب منکر هده یا معرو  را ترک کرده، به خود بیایاد و یاا مجتاور باه تغییار 

د امر و نهی او تاأییر وضعیت گردد، مثال از عمل منکرش دست بکشد. اما اگر بتین
که هخصی معاند ندارد، امر به معرو  و نهی از منکر بر او واجب نیست، مثل این

دهد و به هیچ وجاه از کاار و از روی مجتازی آن کار را انجام می است، یعنی عمداا 
 کشد.زهتش دست نمی

ناه گواگر در موردی آمر یا ناهی علا قطعی و یقینی داهته باهاد کاه هایچ پس
]اگر چنین قطعی واقعاا حاصل هود[ امر به معارو   1ایری بر عملش مترتب نیست

باهد. امتته در هماین ماوارد ناادر هاا و نهی از منکر مصداق نداهته و واجب نمی
های ایرگذاری رفت، مثالا اگر دید امار و نهای تفاوت بود و باید به دنتال راهنتاید بی

کند باید از آن فرد بخواهد که او امر ری بگوید ایر میخود او ایر ندارد ومی اگر دیگ
کناد یا اگر دید گفتن ایر ندارد اما با نوهاتن ایار می 2به معرو  و نهی از منکر کند

باید به صورت کتتی امر به معرو  و نهی از منکر نماید و یا اگر دید با گازارش باه 
ا احیا کند باید اقدام نمایاد تواند جلوی منکری را بگیرد و یا معروفی رمسئوالن می

                                                 

هود که احتمال تأییر امر به معرو  و نهی از منکر در ماورد آن مانی اقدام به امر و نهی واجب می. ز1
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و یا اگر دید امر به معرو  و نهی از منکر او در هاخص معینای ایار نادارد اماا در 
 1دیگران ایر دارد باید اقدام کند.

امتته باید توجه داهت گاهی این گونه است که اگر فق  یک نفر امر به معارو  
و تارک معرو  اسات تأییر است و هخصی که مرتکب منکر و نهی از منکر کند بی

کند، ومی اگر افراد متعددی او را امار باه معارو  و دهد و اعتنا نمیترتیب ایر نمی
هاای هاا و مکانهاود و یاا افارد زیاادی و در زماننهی از منکر کنند مکیر واقع می

حاالتی به تناساب پذیرد. در چنین مختلف به تدریج او را امر و نهی کنند تأییر می
 اش عمل کند.مورد هر کس باید به وظیفه

هاود، واجاب اگر بداند و یا احتمال دهد که امر و یا نهی او با تکرار مکیر میا 
 است تکرار کند.

اگر بداند و یا احتمال دهد که اگر در حضور جمعی او را نهای از منکار کناد ا 
کند واجب است ه علناا گناه میهود، نه در خلوت، اگر فاعل کسی است کمکیر می

او را بین جمع نهی کند و در غیر این صورت وجوب نهی از منکار بلکاه جاواز آن 
 محل اهکال است.

اگر بداند که فالن هخص تصمیا گرفته فالن گناه را مرتکب هاود و احتماال ا 
 هود، واجب است نهی کند.دهد که اگر او را نهی کند مکیر واقع می

ی ها احتمال تأییر بدهد و ها احتمال خال  آن را، یعنای بادتر اگر در موردا 
 هدن را، ظاهراا امر به معرو  و نهی از منکر واجب نیست.

 نستت به این هرب توجه به چند نکته الزم است:

                                                 

امای غیاره بشارب عادم  ةامی امتارک و امفاعل الُیعثر َمکن یکِیر بامنستَ  ةو َعَلا ان  َامره و نهیه ِبامنستت. م1
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. در وجوب امر به معرو  و نهی از منکر اندک احتمال تاأییر کاافی اسات و 1
ییر داهاته باهاد و باه تعتیار دیگار تنهاا در الزم نیست که قطع و یا حّتی ظّن به تاأ

هود که یقین و علاا قطعای صورتی وجوب امر به معرو  و نهی از منکر ساق  می
 باهد.گونه ایری بر آن مترتب نتوده و مغو میداهته باهد که هیچ

. تأییر الزم نیست فوری باهد بلکه اگر امر به معرو  و نهی از منکر احتماال 2
باهد، زیرا گاهی ممکان اسات عاصای در ها داهته باهد واجب می تأییر در آینده

زمان امر به معرو  و نهی از منکر از روی مجاجت نپذیرد اما این تذکار در اعماق 
جان او قرار گرفته و ممکن است در آینده متنته هود و همین برای امر باه معارو  و 

 کند.نهی از منکر کفایت می
اصی ایر نداهته باهد اما در جامعه مکیر باهد، مثال . اگر امر به معرو  در ع9

کند و یا در افراد دیگر ایر کند بااز که فضا را ارزهی و برای مرتکتین منکر ناامن این
که فرهنگ مسئومیت همگانی و نظارت عمومی بوسایلۀ ها واجب است و خود این

مکمن دمساوز و  بعالوه امر به معرو  و نهی از منکر احیا هود یک ایر بزرگ است.
هایی باهد که امر و نهی اصالحگر دینی همواره باید به دنتال یافتن راهکارها و هیوه

کند ایان دو فریضاه بازرگ را تارک که وقتی دید یک روش ایر نمیاو ایر کند نه این
 1نماید.

یک دوست بدحجاب دارد و امر به معروف او اثر ندارد، آیـا   اگر دختر با حجابی
 قطع رابطه کند؟  باید با او

هاود و حجاابش را مراعاات اگر ترک رابطه با او ایر داهته باهاد و اصاالد می
گارفتن و  ها نیز بارعکس اسات، یعنای گارمکند، بله واجب است. گاهی وقتمی
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کند و باید از این راه وارد هد، اماا اگار کردن و بعد تذکر دادن بیشتر ایر می محتت
 ای ندارد اهکامی ندارد.ن رابطه برای او مفسدهقطع ارتتاب ایر ندارد و ای

 عمل اصرار و استمرار برج. 

اناد سومین هرب که فقهای بزرگوار برای امر به معرو  و نهی از منکر ذکار فرموده
این است که بدانیا هخصی که معرو  را ترک کارده یاا منکاری را انجاام داده، از 

ی دارد و اگر هرای  فراها باهد آن کاار رفتار خود پشیمان نشده، بلکه بر آن پافشار
بنابراین اگر او به خود آید و از کارش پشیمان باهد، دیگار امار باه  دهد.را ادامه می

ای که با امر به معارو  و ، زیرا غرض و نتیجهواجب نیستمعرو  و نهی از منکر 
ز تارک نهی از منکر به دنتامش بودیا یعنی بازداهتن از ارتکاب حارام و جلاوگیری ا

 1خود به خود حاصل هده است.واجب، 

 د. نداشتن مفسده
هرب چهارم برای امر به معرو  و نهی از منکر آن اسات کاه در هارای  عاادی در 
نتیجه امر به معرو  و نهی از منکر ضرر و زیان بدنی یا مامی یا آبرویی به هاخص 

د نشاود. پاس اگار آمر به معرو  و ناهی از منکر یا بستگانش یا سایر مسلمانان وار
در هرای  عادی امر به معارو  و نهای از منکار موجاب ضارر و خساارات گاردد 

 واجب نخواهد بود.
 او متوجاه بعادها کاه ضارری یاا و فوری ضرر بین نیست فرقی ضرر توجه در

 غیر یا و او متوجه آینده در ضرری منکر از نهی خاطر به که بترسد اگر بنابراین. هود
 .گرددمی ساق  منکر ی ازنه وجوب هود،می او
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هود کاه احتماال فرماید: زمانی اقدام به امر و نهی واجب میای میامام خامنه
تأییر امر به معرو  و نهی از منکر در ماورد آن هاخص داده هاود و ضارری بارای 
خود او نداهته باهد و در غیر این مورد باید تناسب بین ضارر احتماامی و اهّمیات 

 1کند، مالحظه نماید.نماید یا منکری که از آن نهی میامر می معروفی را که به آن
فرماید: اگر ترس از ضرر منشأ عقالیی داهته باهد متادرت به امار باه و نیز می

معرو  و نهی از منکر واجب نیست... ومی سزاور نیست کسی به مجارد مالحظاه 
به مجرد احتماال مقام کسی که واجب را ترک کرده و یا مرتکب فعل حرام هده و یا 

 2ضرِر کمی از طر  او تذکر و موعظه به برادر مکمن خود را ترک کند.
آری، در بعضی از امور مها و در هرای  ویژه، مثال اگر اساس اسالم در خطار 
باهد، نه تنها با احتمال ضرر بلکه حتی در صورت علا به ضرر، امر باه معارو  و 

یعنای وماو باه  ولو بَلغ مرا بَلرغ() راحل نهی از منکر واجب است و به فرموده امام
حّدی برسد که الزم به نثار جان و مال و آبرو باهد باید به وظیفه امار باه معارو  و 

 تواند به بهانه ضرر، سکوت نماید.نهی از منکر اقدام کند و نمی
که اگر امر به معروف ضرر جانی داشته باشد واجـب نیسـت،  ـ     با توجه به این
 شود؟چگونه تفسیر می حسین حرکت امام

ای قائل است هارع مقدس نستت به برخی از واجتات و محرمات اهمیت ویژه
باز اهمیت دارد. در تزاحا مها با اها، مها بایاد ها آن که حتی فداکردن جان برای

خواهناد او را فدای اها هود. مثل موردی که جان هخصای در خطار اسات و می
ها بروم جلو و یک سیلی بخورم، اینجا باید رفات جلاو و حاال من  ،گناه بکشندبی

هود، اینجا بایاد باذل باید جلوی منکر را گرفت. یا مثالا در دین بدعتی گذاهته می
اگر ایان وضاع و حکومات امثاال  فرمودند: مال و جان کرد. اباعتدامله امحسین
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را باید خواناد. پاس اسالم  یعنی فاتحه «فعلى السالِم السالم»یزید ادامه پیدا کند 
ها فدا هود. بنابراین، نستت به مسائلی که هارع مقادس برای اصل اسالم باید جان
قائل است گااهی ایان هاروب یعنای ضارر ماامی، ها آن اهمیت بسیار زیادی برای

 هود.جانی و آبرویی برداهته می
 

 :درس هایپرسش از اینمونه
 چرا؟ دارد؟ کمیح چه منکر از نهی و معروف به امر انجام .1
 معناست؟ چه به فرضیه این بودن کفایی واجب .2
 چیست؟ منکر از نهی و معروف امربه شرایط .3
 معناست؟ چه به منکر و معروف به علم .4
 ؟را توضیح دهید ثیرتأ احتمالشرط  .5
 معناست؟ چه به برعمل استمرار و اصرار .6
 ؟در این باب چیست مفسده نداشتن .7



 
 
 
 
 

 رمدرس چها
 مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر

 
 :درس اهداف

 نتهای   بهه  منکر از ناهیان و معروف به آمران درس، این فراگیری با رودمی انتظار
 :یابند زیردست

 منکر از نهی و معروف به امر ضروری احکام شناخت. 1

 منکر از نهی و معروف به امر ۀگانمراتب و مراحل سه شناخت. 2

 .اسالمی احکام و سنن آداب، یاجرا در دینی انگیزه ویتتق. 3

 
مسأمه مهّا دیگری که باید به آن توجه داهت، مراتب امر به معرو  و نهی از منکار 

انجام واجتات و تارک محرماات است، زیرا غرض از امر به معرو  و نهی از منکر 
ای از مرتتاهتوان محّقق کرد که هریاک، است، و این غرض را به سه هکل کلی می

رود و هرکدام از این مراتب کلای، مراتب امر به معرو  و نهی از منکر به همار می
تواند مشتمل بر مراحلی باهد. مراتب و مراحل امر باه معارو  و نهای از خود می

و در هار  یابادمنکر به ترتیب از مرحله ساده و ابتدایی تا مراتاب هادید اداماه مای
ای مرحله بعادی بااقی نخواهاد بر ییحاصل گردد جاای که غرض و نتیجه مرحله
 ماند.
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 . مرتبه اظهار قلبی1
اّومین مرتته از مراتب امر به معرو  و نهی از منکر از طریق رفتار اسات. منظاور از 
مرحله اظهار قلتی این است که ما نساتت باه کارهاای زهات یاا هایساته، از نظار 

مثال از کارهای خاوبی همچاون تفاوت نتاهیا. حامت درونی و احساس قلتی، بی
دوساتی، تواضاع خوهاحال هاویا و ایان ، نوعصداقتعتادت، ایثار، عدل، تقوا، 

را دوست بداریا و برعکس از اماوری مانناد گنااه، درود، ها آن صفات و دارندگان
تفااوتی، حساد، بخال و حجابی، بینماازی، بادنیرناگ، ماردم آزاری، بی تقلب،

 را دوست نداهته باهیا.ها ویژگی ارندگان اینادبی ناراحت هویا و دبی
فرماید: منظور از امر و نهی قلتی، اظهار رضاایت یاا کرامات ای میامام خامنه

قلتی است  یعنی مکّلف باید رضایت قلتای خاود را نساتت باه معارو  و تنّفار و 
 انزجار درونی خود را نستت به منکر آهکار سازد و از این راه فردی کاه معروفای را

 1آورد را به انجام معرو  و ترک منکر وادار سازد.کند یا منکری را بجا میترک می
این نشانه سالمت قلب است. اگر مسلمانی متوجه عمل خاال  دیگاری هاد 

ای رفتار کند که دست از عمل خاود باردارد، ماثال باا روی باید نستت به او به گونه
د را به او برساند تاا باه راه درسات برگرداندن یا درها کشیدن چهره، رویگردانی خو

بازگردد  زیرا چه بسا افرادی به همین اندازه که تحات فشاار روحای قارار گیرناد و 
دهناد متنّتاه هاوند و باه راه صاواب روی خاوش نشاان نمیهاا آن بتینند ماردم باه

یعنی آمر یا ناهی کاری کند که ناراحتی قلتی خاود را از انجاام منکار یاا   بازگردند
معرو  آهکار کند تا بلکه آن هخص به خود آید و از خطای خود صر  نظار  ترک
   2کند.
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امتته باید متذّکر هد که اظهار تنّفر قلتی از گناه، که مرحلاه نخسات از مراحال 
گانه است، واجب کفایی است، اّما تنّفر قلتی از گناه در هر حال بر همه واجاب سه

ا نساتت باه انحارا  و گنااه در جامعاه عینی است و اگر هخصی به این اندازه ها
تعتیار هاده اسات. از اماام  مارده باین زنادگانتفاوت باهد در حدی  از او باه بی

خداوند متعال دو َمَلک را به سوی ههری فرساتاد »روایت هده که فرمود:  صادق
تا آن ههر را زیر و رو کنند. وقتی به آن ههر رسیدند، مردی را در حال دعا و تضاّرع 

بینای؟! د. یکی از آن دو به دیگری گفت: آیاا ایان هاخص دعاا کنناده را نمیدیدن
کنا. او گفات ناه! مان کااری جواب داد: دیدم، مکن دستور پروردگارم را اجرا مای

دها تا به پروردگار عرضه کنا. پس برگشت و عرضه داهت: در آن هاهر انجام نمی
ام ناد فرماود: آنچاه را امار کاردهات را در حال عتادت و مناجات دیادم. خداوبنده

اش رناگ غضاب باه خاود نگرفتاه انجام ده  زیرا این مرد هرگز به خاطر من چهره
   1است.

 )لسانی( . مرتبه امر و نهی گفتاری2
مرتته دوم از مراتب امر به معرو  و نهی از منکر، تذکر زبانی است  یعنی با زبان و 

هاا و و خوباان باهایا و نساتت باه بادی هااگفتار، طرفدار و تتلیغ کنناده خاوبی
گناهکاران و تخلفات و منکرات، اعتراض کنیا. گفتن مکیر است و اسااس دعاوت 

 .ها بر تتلیغ استوار بود پیامتر اسالم
هایشاان در این مرحله اگر همه احساس مسئومیت کنند و افراد جامعه باا تذکر

ا در جلوگیری از فسااد و گنااه، ایار خاوبی عرصه را بر خالفکاران تنگ کنند، قطع
خواهد داهت. این مرحله از نهی از منکر نه خر  دارد و نه مشکالت قضایی. تنها 

خدای متعال در زباان ایان ایار را »به فرموده مقام معظا رهتری:  .گفتن و رد هدن
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های را قرار داده است. در امر و نهی این ایر را قرار داده است. ما چرا این حکمت ام
و ایان بارای کسای  «کنیا و حاضر نیستیا از این ابزار امهی استفاده کنایادرک نمی

 کند.رتته اول در او تأییر نمیاست که م
فرمایاد: جواناان در آماوز میای خطاب به جوانان دانشجو و داناشامام خامنه

معرو ، چرا این واجب امر به  ،محی  خودهان امر به معرو  و نهی از منکر کنند
امر به کارهای خوب در جامعه اسالمی هنوز اقامه نشده است، نگویید به من چاه، 

تواند بگوید به توچه  اگار هاا گفات هاما اعتناا نکنیاد بعضای خیاال او ها نمی
کنند تا منکری دیده هد باید با ُمشت به سراغش بروند  نه ما سالحی داریا کاه می

زبان، زبان از مشات خیلای کاارگرتر و از مشت کارگرتر است آن چیست؟! سالد 
  1951 / 8 / 17  .استنافذتر و مکّیرتر 

تذکر زبانی نیز مراحلی دارد، گاهی با نصایحت و گااهی هاا باا تنادی. امتتاه 
گاهی ممکن است تذکر زبانی در بعضی افراد و یا مواردی مفیدتر باهد که در ایان 

 ر آن برتری دارد.صورت، روهن است که بر مرتته قتل مقّدم بوده و ب
فرماید: اگر آمر یا ناهی بداند که از مرحله اّول امر به معرو  می امام خمینی

گیرد واجاب اسات از مرتتاه دوم  امار و نهای گفتااری  و نهی از منکر نتیجه نمی
کنناد و استفاده کند. ایشاان بارای ایجااد حکومات اساالمی امار باه معارو  می

ای کاه دانا که تذکر باه هاما بادها و تاا آن انادازهیفرماید: من وظیفۀ خودم ممی
رسد بنویساا و منتشار ای که قلا من میرسد فریاد کنا، تا آن اندازهصدای من می

  1/4/71 کنا. 
در »فرمایاد: ای در اهّمیات ایان مرحلاه میحضرت آیت امله امعظمی خامناه

کر باا مساان اسات. جامعه اسالمی، تکلیف عامه مردم، امر به معرو  و نهی از من
کند، همین تر را ها همین زبان دارد. چیزی که جامعه را اصالد میامتته نقش مها

نهی از منکر زبانی است. هما به غیر از زبان، هیچ تکلیف دیگری ندارید، نهای از 
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طور نیست. اگر مردم باه زبانی است، امتته برای حکومت اینمنکر برای مردم فق  
خواهد ُقتع گنااه را از باین کند و می، کسی که اهاعه فحشا میآدم بدکار، خالفکار

بترد بگویند و ده، صد یا هزار نفر و به طور کلی افکار عمومی جامعه روی وجود او 
 «ترین چیزهاست.سنگینی کند. این برای او، هکننده

تواند در آن مورد، دیگری را نهـی  اگر شخصی خودش مبتال به گناهی باشد، آیا می
 ز منکر کند؟ ا

تواند، بلکه بعضی از موارد باید حتماا امر به معرو  و نهای از منکار تنها مینه
 کنید ومو خودتان عامل نتاهید.

، امر به معروف را در آن مـورد سـاقط   ...  یک گناه مثل بدحجابی یا آیا فراگیری
 کند؟می

ر هاا تهود که تکلیاف سااق  هاود، بلکاه تکلیاف سانگینتنها باع  نمینه
ی روی داد، ایان آیاار ساوئچون اگر گناه فردی بود و یک نفار انجاام مای هود،می

هاود. تر میاما اگر فراگیر هد، اینجا تکلیف سنگین جامعه و افراد جامعه نداهت،
هدن گناه در جامعه مجوزی برای تارک امار باه معارو  و بنابراین فراگیری و عادی

کند اینجا بایاد به خاطر این هیوع، ایر نمی هانهی از منکر نیست، ومی گاهی وقت
 های دیگری در پیش گرفت.هیوه

اگر در شرایطی امر به معروف زبانی جواب ندهد و برخی از نیروهای انتظامی هم 
 کوتاهی کنند تکلیف چیست؟

عمومی فق  تذکر زباانی اسات،  اند وظیفهوقتی که رهتر معظا انقالب فرموده
بینید مکیر است و هرای  موجود است اقادام کنیاد  اگر میهما تا حد تذکر زبانی 
 ای ندارید.باالتر از آن هما وظیفه
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 . مرتبه استفاده از قدرت )یدی(3
مرتته سوم از مراتب امر به معرو  و نهی از منکر، مرتته ِاعمال قدرت اسات. اماام 

ّول و فرماید: اگر معلوم هد، که طر ، آدم سامجی اسات و از مرحلاه اخمینی می
هود نتیجه گرفت. بایستی از مرحله سوم هروع کرد و با ِاعمال قدرت وارد دوم نمی

 1هد، منتهی این مرتته سوم به عهده حکومت اسالمی است.
فرماید: امر به معرو  یک مرحله گفتن و یاک مرحلاه عمال ای میامام خامنه

وز به عهاده حکومات دارد، مرحله عمل یعنی اقدام با دست و بازو. این مرحله امر
  1951/  4/  29 . است

گاهی طر  در حامی »فرماید: استاد ههید مطهری در رابطه با اقدام عملی می
تاوانیا باا منطاق و گذارد، و ناه میاست که نه اعراض و هجران ما تأییری بر او می

ل بیان و تشریع مطلب او را از منکر بازداریا، بلکه باید وارد عمل هویا. وارد عما
هدن مختلف است. معنای وارد عمل هادن تنهاا زور گفاتن نیسات. کتاک زدن و 

شود بلکه مواردی ها نگویا در هیچ جا تنتیه عملی مجرود کردن نیست. امتته نمی
اسات، « حاّد »هست که جای تنتیه عملی است. اساالم دینای اسات کاه طرفادار 

رساد و مراتتای می است، یعنی دینی است که معتقد است مراحل« تعزیر»طرفدار 
دارد، کند و از کار زهات باازنمیکه مجرم را جز تنتیه عملی چیز دیگری بیدار نمی

اّما انسان نتاید اهاتتاه کناد و خیاال کناد کاه هماه ماوارد ساختگیری و خشاونت 
 2«است.

ترین فرماید: امر و نهی مسانی درجااتی دارد کاه تاا باا پاایینای میامام خامنه
توان به مقصود رسید نتاید اقدام به درجۀ باالتر کرد. ایان ترین محن میدرجه و آرام
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 درجات بر حسب هدت و ضعف و برحسب انواعی که دارناد بسایارند، برخای از
عتارتند از هادکردن، تذّکر دادن، موعظه کردن، پند و انادرز دادن، مصاامع و ها آن

ردن، استدالمی سخن گفتن، ها را بر همردن، بح  و مناظره کمفاسد و سود و زیان
 1با غلظت و درهتی حر  زدن، با تهدید صحتت کردن.

من همین امر به معرو  و نهی از منکر زبانی را ومو به هاکل خیلای راحات و 
دانا، مثالا یاک آرام بدون هیچ خشونت و دعوایی واقعاا یکی از معجزات اسالم می

کردی. ایان مطلاب را را نتاید می گویند آقا هما این کارکند مینفر کار خالفی می
دهاد. خیلای خاوب گردد و دو تا فحش به من ها میگوید او برمیبگو و برو. می

 2حاال دو تا فحش ها به هما بدهد برای خاطر امر خدا تحّمل کنید
اگر در نهی از منکر از مقدار الزم تعدی کند و این تعدی منجر به آن هود کاه ا 

ناهی از منکر ضاامن اسات و در تعادی خاود مرتکاب برسد،  گناهکارضرری بر 
 حرام هده است.

ای نوبت که تحت چه هرایطی و با چه اجازهو این سوم امتته سخن از این مرتته
رسد نیاز به بح  بیشتری دارد، ومی قدر مسلا این است کاه ایان به این مرحله می

توان وارد ایان نهایی نمیمرتته باید با اجازه حاکا هرع و محاکا قضایی باهد و به ت
 مرتته هد.

تواننـد امـر و   ای مـی سؤال: اگر فرزندان مطیع والدین نباشند، والدین تا چه مرحلـه 
 نهی کنند؟

توانند و الزم است فرزند را امر و نهی کنناد، ومای مقاام جواب: پدر و مادر می
. اماا دقات امر به معرو  و نهی از منکر تا همان حد تذکر مسانی باهاد ناه بیشاتر

داهته باهید امر به معرو  و نهی از منکر به این معنا نیسات کاه همیشاه خودماان 
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مستقیماا به فرد بگوییا. گاهی حتی بایاد فارد را نازد مشااور بترناد، ایان خاودش 
 هود امر به معرو  و نهی از منکر.می

 
 :های درسای از پرسشنمونه
 معناست؟ چه به کرمن از نهی و معروف به امر در قلبی اظهار .1
 چیست؟ زبان سالح از رهبری معظم مقام تعبیر .2
 چیست؟ منکر از نهی و معروف به امر در قدرت از استفاده در خمینی امام نظر .3
 منکـر  از نهـی  و معـروف  به امر عرصه در عملی اقدام با رابطه در مطهری شهید .4

 دارد؟ دیدگاهی چه
 است؟ چگونه آنها ترتیب و چیست رمنک از نهی و معروف امربه مراتب .5

 



 
 
 
 
 

 درس  نجم
 اخالق در امر به معروف و نهی از منکر

 
 :درس اهداف

 نتهای   بهه  منکر از ناهیان و معروف به آمران درس، این فراگیری با رودمی انتظار
 :یابند زیردست

 منکر از نهی و معروف به امر در اخالقی مباحث با آشنایی. 1

 و مسهتقیم ) لسهانی  تهککر  ههای شهیوه  بها  آشنایی کنیم و معروف به امر چگونه. 2
 (غیرمستقیم

 هاشیوه و منکر از نهی و معروف به امر انجام به اعضا الزم ۀاحاط و توانمندی. 3
 آن مراحل و

 بهتهرین  انتخاب برای مکان و زمان اقتضای بر مبتنی موجود هایواقعیت به باور. 4
 اسالم مقدس مکتب مبانی و اصول بر مبتنی لسانی، تککر ۀشیو

 .اسالمی ۀجامع سح  در لسانی تککر تحقق جهت در توانایی. 5

 چگونه امر به معروف کنیم؟
اکنون در جامعه ما در چگونگی امر به معرو  و نهی از منکر اختال  اسات و ها

قادرت و  های گوناگونی از آن وجود دارد. ما معموالا واژه امار و نهای را باابرداهت
کنیا که امر و نهی همیشاه از طار  گونه فکر میسازیا، یعنی اینبرتری همراه می

تواند به طر  دیگر دستور دهد، مانند امر و نهی هاهان و امیران کسی است که می
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به رعیت و فرمانتران. آیا واقعاا معنای امر و نهی این است که یک نفر از جایگاه برتر 
در کند و او را مجتور سازد که کااری را انجاام دهاد و یاا از به دیگری دستوری صا

 انجام دادن کاری خودداری کند؟
در رابطاه  .رابطه خدا با مردم بر دو گونه است: رابطه تکوینی و رابطاه تشاریعی

تکوینی، خداوند کارها را در اختیار خود دارد و با قوانین ویژه کار موجودات جهان 
ها، همه براساس ایان قاوانین یاهان و زندگی و مرگ انسانکند. رویش گرا تدبیر می

هوند، اما در حاوزه دیان و هاریعت، رابطاه خداوناد باا انساان براسااس اداره می
گااه باه راه  راهنمایی استوار است. خداوند انسان را به عناوان یاک موجاود آزاد و آ

دهد. بادیهی اسات کاه در هشدار می هاکند و نستت به گمراهیراست هدایت می
ای اجتار و اکراه جایی ندارد، آنچه مها است گفتگو باا انساان اسات و چنین رابطه

ابالد پیام خداوند و بشاارت و اناذار، یعنای خداوناد باا پیاام خاود انساان را کاه 
گاه و آزاد، راهنمایی می کند و با هدایت او باه راه راسات، او را باه موجودی است آ

دهد کاه دهد و در عین حال او را هشدار میجام نیک در دنیا و آخرت مژده میسران
به بیراهه نرود تا در دنیا و آخرت زیان نتیند. بنابراین امر به معرو  و نهای از منکار 
به معنای مجتور کردن نیست، بلکه به معنای راهنمایی کردن و وادار کردن اسات و 

 یازی به زور و اجتار ندارد. این راهنمایی و وادار کردن اصال ن

و  به همین دمیل الزم است با استناد باه آیاات و روایاات و سایره اهال بیات
عاممان وارسته و نیز تجزیه و تحلیل عقالنی، چگونگی انجام این دو وظیفاه بازرگ 

های کساانی کاه ای و وسوسه، تا متادا کج فهمی عدهتتیین کنیارا در نظام اسالمی 
 دفی جز ایجاد اسالم هراسی ندارند، در ذهن جوانان ما ایجاد هتهه کند.ه
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 های انجام امر به معروف و نهی از منکر گام

 گام اّول: روبرو شدن
 هویا، باید سه نکته را رعایت کنیا:در این گام وقتی با مخاطب مواجه می

 مان به عمل هخص باهد نه خود هاخص، یعنای نفاس عمالهمیشه توّجه .1
 وی برای ما اهّمیت داهته باهد، تا ستب تحقیر وی نشود.

رفتار عینی و ههودی را با رفتارها یاا کردارهاایی کاه ذهنای اسات مقایساه  .2
نکنیا. مثالا اگر در دست هخصی سیگار دیده هد فوراا قضاوت نکنایا کاه او یاک 

 فرد معتاد است.
گیری کلی از آن یک نتیجه رفتار ناپسند وی را به موارد قتلی مرتت  نسازیا و .9

 برای تعیین هخصّیت وی ننماییا.

 گام دوم: تشخیص
ترین بخش از مراحل اجرای امر به معرو  و نهی از منکر است، مانند این گام مها

کار یک پزهک که اگر بیماری را خوب تشخیص ندهد، تجاویز داروی غلا  وی، 
 اندازد.جان بیمار را به خطر می

 هار نوع تشخیص صحیع باید مورد توجه قرار گیرد:در این مرحله چ
تشخیص معرو  و منکر بر اساس فطرت، عقل، هرع و عر . در ایان ناوع  .1

تشخیص باید دو طر   آمر و عامل  نستت باه معارو  و منکار باودن یاک چیاز 
هاود. ماثالا اتفاق نظر داهته باهند  زیرا در غیر این صورت آستانه پذیرش کاا می

 هود یا نه؟یتت گناه است، اّما آیا این سخنی که گفته غیتت محسوب میدانند غمی
 تشخیص زمان و موقعیت .2
 تشخیص چگونگی برخورد .9
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برای انجام امر به معرو  و نهی از منکر چهار نوع برخورد به ترتیاب اومویات 
 پذیر است:امکان

مای مساتقیا غیرکالامف  غیرمستقیا غیرکالمی ب  غیرمساتقیا کالمای    
 مستقیا کالمی د 

 ا تشخیص آمادگی پذیرش در طر  مقابل4
امتته این اصل برای زمانی است که گفتگو با خطاکار نیاز به بحا  و اساتدالل 
دارد، که اگر مخاطب آمادگی هنیدن ساخن آمار یاا نااهی را نداهاته باهاد گفتاار 

 هود.نتیجه عکس حاصل می یتأییر خواهد بود و گاهبی

 مستقیم کالمیگام سوم: تذکر 
های صحیع امر به معرو  و نهای از برای توفیق بیشتر در این مرحله، رعایت هیوه

 هود ضروری است:های بعدی بیان میمنکر با تذکر زبانی که در بخش

گام چهارم: پاسخ مخاطب به واکنش )آمر و ناهی( و عمل متقابل آمـر و 
 ناهی به مخاطب

طاکار  احتماالا در پاسخ به گفتار و برخورد  آمر و یاا نااهی  یکای از مخاطب  خ
برخاوردی هاا آن های زیر را نشان خواهد داد که آمر یا ناهی باید متناسب باواکنش

 عاقالنه داهته باهد.
 کند.پذیرد و به آن عمل میخاطی تذّکر را می .1
از او تشکر نمایاد، حتای اگار باه هماه  در این حامت، آمر یا ناهی باید حتماا  ا

 تذّکر ها عمل ننماید.
دهاد کند، اّما این کار را با اکراه انجام میپذیرد و به آن عمل میتذّکر را می .2

 سازد.و با نق زدن همراه می
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های وی را صاتورانه ا در این حامت باید آمر و ناهی از او تشکر نماید و نق زدن
 د.تحمل نمای

 کند.پذیرد، اّما به آن عمل نمیخطاکار تذّکر را در ظاهر می .9
کاه بار تاذّکر خاود اصارار ا در این حامت ها بهتر است تشکر کرد، بدون این

که احساس کنید مخاطب منتظر توضیع یا استدالل هماسات کاه نماییا، مگر این
 باید برایش توضیع بیشتری داد.

دهد. یا با ساکوت قضایه را اّما برخوردی ها انجام نمی پذیرد،تذّکر را نمی .4
 گذارد و یا ممکن است نگاهی از روی ناراحتی و عصتانیت ها بکند.پشت سر می

ا در اینجا بهتر اسات ساکوت او را باا ساکوت جاواب داد و نااراحتی او را باا 
 ناراحتی متقابل پاسخ نداد.

گیری موضوع را رب ، یا بهانههای سر باال یا بیپذیرد و با پاسختذّکر را نمی .7
 کند.از سر خود باز می

دهاد و حتای ممکان اسات ناسازا پذیرد و با تنادی پاساخ میتذّکر را نمی .6
 بگوید.

ا در این صورت نتاید مقابله به مثل کرد و با حفی آراماش و متانات از محای  
موضوع را دنتال کرد تا ستب جارأت  ضابطان و مسکالن مربوبدور هد و از طریق 

 و جسارت خطاکار نشود.

 های انجام امر به معروف و نهی از منکرشیوه

 اّول: حفظ شخصّیت و کرامت انسانی خطاکار
در برخورد با یک مغزهکار نتایاد از طریاق تاوهین، باه هخصاّیت وی مطماه وارد 

ای اسات کاه گوناهون انسان بهساخت. حتی تذکر نتاید در حضور دیگران باهد چ
احترامی قرار گیرد، از خود واکنش نشاان خواهاد اگر هخصیتش مورد توهین و بی
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داد و دیگر حر  ما در او تأییری نخواهد داهت. از ایان رو تاذکر بایاد از هرگوناه 
تحقیر، اهانت و ضایع کردن طر  به دور باهد، چون در هر حاال حفای حرمات 

 باهد.نان، حتی کسی که مرتکب منکری هده است واجب میافراد و آبروی مسلما
در مجلسی حضاور داهات کاه هخصای  نقل هده که مرحوم میرزای هیرازی

ای را خواند که سند صحیحی نداهت، اما مرحوم میرزا منتر رفت و روایتی یا مرییه
در آن مجلس چیزی نفرمود. بعد یکی از دوستان به ایشان اعتاراض کارد کاه چارا 

از منکر نکردید؟ ایشان فرموده بود که حفای آباروی مسالمان از ایان نهای از نهی 
هاا باه او بگاویا و مزومای  پنهاانیتوانستا در تر است و من میالزم ،منکر فوری

نداهت که جلو مردم آبرویش را بریزم. به هر حال راه تقوا راه باریکی اسات و بایاد 
 نخورد. را که انسان فریب هواهای نفسانی توجه داهت

امتته از آن طر  ها باید مواظب باهیا که احتیاب کردن در این مسائل موجب 
ترسا قصادم خاامص ترك امر به معرو  و نهی از منکر نشود، مثال بگوییا من می

هایی انساان را از انجاام وظاایف گویا! متادا چناین وسوساهنتاهد پس چیزی نمی
 واجب باز بدارد.

 تماد مخاطبدوم: جلب اع

 رفتار آمر و ناهی باید آنقدر صمیمانه باهد که اعتماد طر  مقابل را جلب نماید.
های مردم وحشی است، پس هرکس که آن قلاوب را فرماید: دلمی امام علی

 1جذب کند به او روی خواهند آورد.
در سازاوار اسات آمار باه معارو  و نااهی از منکار  فرمایاد:امام خمینای می

چگونگی امر و نهی کردن و مراتب آن همانند پزهک معامج مهربان و پادر دمساوز 
مهربان باهد و تنها مراعات حاال و وضاعیت هاخص متاتال باه آماودگی را بکناد 
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ای برای خود مرتکب ای که انکار و نهی او ها مطف و رحمت خاص و ویژهگونهبه
باهد و آمر و ناهی هایساته  باهد و ها مطف و رحمت عمومی برای جامعه و اّمت

نیست که قصد و نّیتی غیرخدا و رضایت او داهته باهد و سزاوار است عمل خود را 
از هرگونه آمیخته هدن به هواهای نفسانی و خود برتربینی خاامص و منازه نمایاد و 

 1عیب و نقص و باالتر از مرتکِب  خال   نداند.خود را بی

 آموزنده یداستان

ها پایش در سالول های پر پشتی داهت. یک کمونیست دو آتشه بود. از مدتستیل
 زندان، حسابی هلود هد، طوری که تماام 76ههریور  15انفرادی حتس بود. بعد از 

را دو نفره کردند. آن هب روی سکوی سلول ها آن های انفرادی را پر کردند یاسلول
از خواب پرید. پتو را کنار زد و نگااه  ،صدای ناگهانی باز هدن درخواب بود، که با 

 اندام بود.ی سیدی را وارد اتاق کردند. الغرکرد. مأموران زندان، پیرمرد روحان
مرد زندانی، عمامه را که سر پیرمرد دید دوباره پتو را به خودش پیچید و خیلای 

دستی به آرامی صاورتش  زود خوابش برد. صتع زود قتل از طلوع آفتاب، حس کرد
دهد. چشا باز کرد. پیرمرد باالی سارش باود، از جاا بلناد هاد و باا را نوازش می

 تعجب او را نگاه کرد.
ا آقای عزیز نمازتان قضا نشود. مارد باا عصاتانیت گفات: ا مان کمونیسات 

خوانا. پیرمرد با محنی آرام گفت: پس خیلای بتخشاید. معاذرت هستا، نماز نمی
آنکاه جاوابی هما را بدخواب کردم. مرا عفو کنید. مرد اخاا کارد و بی خواها.می

بدهد دوباره دراز کشید و چشمانش را بست ومای خاوابش نتارد. پیرمارد مشاغول 
ناواز و صوت قرآنش برای مرد زندانی گاوش خواندن نماز صتع هد. صدای نماز و

 زنان گفت: ددمنشین بود. بعد از آن بلند هد و روی سکو نشست. پیرمرد متخن
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خاواها. ا باز ها بابت قضیه صتع که از خاواب بیادارتان کاردم معاذرت می
چقدر مکدب و مهربان باود. آنقادر کاه مارد کمونیسات را از بادخلقی صاتع زود 

 پشیمان کرد. از روی سکو پایین آمد و گفت:
. تشاریف بیاوریاد سن بااالیی داریادکاری نکنید. هما ا آقا دیگه کافیه، چوب

 روم.کو، من پایین میروی س
طور که کف سلول نشسته بود، پاسخ داد: ناه! جاای مان خاوب ا پیرمرد همان

 است راحت باهید.
پیرمرد را بردند. دل مرد زندانی گرفت. به او عادت کرده بود. به صورت مهربان 

 زد. به صداقت و صمیمیتش.های قشنگی که میو متخند گرم پرمحّتتش و به حر 
اش کرد. در طول عمرش با یاک اینقدر به او احترام کرده بود که دست آخر هرمنده

چنین هخصّیت بزرگواری روبرو نشده بود. روزی کاه پیرمارد را بردناد، و بارای او 
 غذا آوردند از مأمور پرسید: این پیرمرد سّید کیست؟ جواب داد: دستغیب هیرازی.
مأمور رفت. مرد به غذایش دست نازد، اهاتها نداهات. چهاره زیتاا و ناورانی 

کارد: دساتغیب، ناه آقاای هد. آرام زیر مب زمزمه میپیرمرد از خاطرش محو نمی
 1دستغیب، آقای دستغیب هیرازی.

 سوم: در سطح طرف صحبت کردن
َكّلرَم الّنراَس َعلرى َقردِر ِاّنرا ُمعاِشرَر اَلنبيراِء ُاِمرنرا َان نُ »فرمایاد: می پیامتر اکارم

ایا که با مردم به اندازه عقل خودهان ما گروه پیامتران مأمور هده»یعنی  2 «ُعُقوِلهم
 «سخن بگوییا.
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َک  َسِبيِل  ِإَلى اْدُع » ۀقرآن کریا در آی  َجراِدْلُهْم  َو  اْلَحَسرَنِة  اْلَمْوِعَظِة  َو  ِباْلِحْكَمِة  َربِّ
ِتي ْحَسُن  ِهيَ ِبالَّ

َ
فرماید: با یک دسته بایاد باا حکمات و اساتدالل صاحتت یم 1«أ

با گروه دیگر با موعظه و نصیحت سخن گفت و با یاک عاّده نیاز بایاد باا مجادماه 
 برخورد نمود، چون غرض فهماندن مطلب به طر  مقابل است نه اظهار فضل.

 چهارم: در نظر گرفتن وضعیت روحی و روانی افراد
کر باید در ماوقعیتی مناساب انجاام گیارد تاا تأییرگاذار امر به معرو  و نهی از من

باهد. به طور مثال زمانی که آمر یا ناهی یا خطاکار، عصتانی، گرسنه، تشنه، خسته 
گااهی الزم را یا بی حوصله و ناراحت باهند یاا آمار و نااهی نساتت باه موضاوع آ

مهاا نداهته باهد یا زمانی که خطاکار، مشغول کااری اسات کاه از نظار خاودش 
 است، در چنین مواردی امر به معرو  و نهی از منکر تأییر ندارد.

ِانَّ ِللقلوِب ِاقبال  َو ِادبارا  َفراذا َاقَبلرت َفاحِملوهرا »فرماید: می امیرمکمنان علی
وافِل َو ِاذا َادبَرت َفاقتِصروا ِبها َعلى الَفرائِض  هماناا بارای قلاوب »  یعنای 2«َعَلى النَّ

توانیاد او را باه انجاام ی است. هرگاه قلاب حامات پاذیرش دارد، میاقتامی و ادبار
مستحتات وادارید ومی هرگاه حامت آمادگی نداهت، فق  به انجام واجتاات اکتفاا 

 «کنید.
هود که هرع مقّدس، حتای حامات آماادگی روحای فارد را بارای مالحظه می

نجام گیرد، ماذا بارای عتادت ها مّد نظر داهته، تا متادا عمل مستحّتی ها با اکراه ا
موعظه و نصیحت ها الزم است، موقعیت و هارای  مخاطاب را در نظار گرفات. 

 چون در غیر این صورت تأییری بر گفتار نخواهد بود.
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 پنجم: رعایت نزاکت و ادب در برخورد
امر به معرو  و نهی از منکر باید مکدبانه انجاام گیارد و از کلماات زیتاا، مثتات و 

د و چه بهتر با سالم آغاز گردد و با صدای بلند و دستوری حر  درست استفاده هو
نزنیا و به مخاطب به طور خیره نگاه نکنیا. همچنین امر به معرو  به دور از مّنت 
گذاهتن، مسخره کردن و بزرگنمایی باهد. خداوند در قرآن مجید خطاب به پیاامتر 

ِتي اْدَفْع »فرماید: می اکرم ْحَسُن  ِهيَ ِبالَّ
َ
َئةَ  أ يِّ ْعَلُم  َنْحُن  السَّ

َ
  یعنای 1 «َيِصرُفوَن  ِبَما أ

های اّمت را به آنچه نیکوتر است دفع کان. ماا جازای ای رسول ما! تو آزار و بدی»
هرگاز نیکای و بادی در »فرماید: ای دیگر میو در آیه« دانیا.را بهتر میها آن گفتار

مردم را به بهترین پاداش ده تا هماان جهان یکسان نیست.  ای رسول  همیشه بدی 
 2«کسی که گویی با تو در خصومت است، دوست و خویش تو گردد.

 ششم: محترم شمردن عقاید افراد
هاای آناان تاوهین قرآن هریف در مقابله با مسالمانانی کاه باه بات پرساتان و بت

خوانند دهنام ندهید. یهما مکمنان بر آنان که غیر خدا را م»فرماید: کردند، میمی
ها از روی دهمنی، خدا را دهنام دهند. و همچنین ما عمل هر قومی ها آن تا متادا

به سوی خداست و خداوند آناان را ها آن ایا. پس بازگشترا در نظرهان زینت داده
گاه می  «گرداند.به کردارهان آ

گفتناد، اماام در جنگ صّفین وقتی مسلمانان باه مشاکریان معاویاه ناسازا مای
پساندم کاه تاوهین من بارای هاما نمی»از این عمل ناراحت هد و فرمود:  علی
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    اخالق در امر به معروف و نهی از منکر  

کنید، میکن اگر به جای توهین، َاعمال ناهایست آنان را توصیف کنیاد و حااالت و 
 «تر است و در عذر آوردن مفیدتر.احوال آنان را بازگو نمایید به صواب نزدیک

ی و محّمدرضاا  فرزناد ارهاد ایشاان  نزدیاک املاه بهشاتبه اتفاق ههید آیت
دانستا که قتر مارکس ها آنجاست. گفتا این دو تا ساگ زدیا. میقترستان قدم می

روند سر قتر مارکس فاتحه بخوانند و به دو تا سگی کاه داهاتند کمای ها دارند می
و باه رفتند اهاره کردم. آیت امله بهشتی بالفاصله نهی از منکار نماوده و ردورتر می

من کرد و گفت: اگر ما با فکر مارکس مخامف هستیا نتاید به او توهین کنایا. ادب 
 2در کالم الزم است چه فرد کافر باهد چه مسلمان.

هفتم: باید تذکر از نکات مورد اتفاق شروع شود و از راه مقایسـه ادامـه 
 یابد

ارید که انساان توان سکال کرد: آیا هما قتول ددر برخورد با یک خانا بدحجاب می
آیا قتول دارید انسان مثل حیوان نیست و نظام انساانی  دهد آری.هستیا؟ پاسخ می

 قانون و ضواب  اخالقی دارد؟ که جواب حتماا مثتت است.
کناد؟ جاواب آیا انسان با عّفت ارزش دارد یا انسانی که مراعات عفات را نمی

ها را ادامه دهیا و نیز با مقایساه دهد انسان با عّفت. و به همین ترتیب این سکالمی
ها به جایی برسانیا که نشان دهیا این رفتارش با آنچه خود اقارار ها و زهتیزیتایی

 بپردازد و راه صحیع را برگزیند. دارد مغایر است و او به تفّکر
راد باا یکادیگر مقایساه افاهاا آن در قرآن مجید آیات زیادی وجود دارد کاه در

اند مثالا فرموده است: آیا ختی  با طّیب، کافر با مکمن، منافق با مکمن، دانا باا هده
 و راستگو با دروغگو یکسان هستند؟نادان، 
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زده به قصر حاکا کوفه وارد هد و بر مسند حاکا نشسات. نگهتاناان بهلول سر
د. در این حال حااکا رساید و ریختند و با چوب و کتک او را از مسند به زیر آوردن

ای بر ایان مساند تکیاه زدم و ایان هماه بهلول رو به او کرد و گفت: من چند دقیقه
 داند فردا از این بابت بر سر تو چه خواهند آورد!عذاب کشیدم، خدا می

 
 :های درسای از پرسشنمونه
 معناست؟ چه به بندگان و خداوند بین یتشریع و تکوینی ۀرابط .1
 برداشت؟ باید هاییگام چه معروف به امر انجام در .2
 چیست؟ معروف به امر انجام هایشیوه .3
 ؟چگونه است معروف به امر انجام در انسانی کرامت و شخصیت حفظ .4
 ؟به چه معناست معروف به امر انجام در افراد عقاید به احترام .5

 



 
 
 
 
 

 ششمدرس 
 سازی امر به معروف و نهی از منکرجذاب

 در تذکّر زبانی

 
 :درس اهداف

 نتهای   بهه  منکر از ناهیان و معروف به آمران درس، این فراگیری با رودمی انتظار
 :یابند دست زیر

 منکر از نهی و معروف به امر در اخالقی مباحث با آشنایی. 1
 سازی جمالت در تککر زبانیچگونگی جکاب. 2

 زبانی تککر درسازی جمالت آثار جکاب. 3

بها   منکهر  از نههی  و معهروف  بهه  امهر  انجهام  بهه  اعضا الزم احاطه و انمندیتو. 4
 های الزمجکابیت

 منحقی فرایند ایجاد و زبانی تککر کاربردی هایروش آشنایی با انواع. 5

 .اسالمی ۀجامع سح  در لسانی تککر تحقق جهت در توانایی. 6

 
رخاورد گفتااری یاا تاذّکر از آنجا که مکیرترین هیوه امر به معرو  و نهی از منکر ب

زبانی است، الزم است نوع برخورد و استفاده از کلمات و جمالتای را کاه بایاد باا 
خطاکاار صاحتت کارد دانساات  چاون جاذباه ارتتاااب و کاالم، عامال مهماای در 

و از این رو در این درس روش جذابیت جماالت در  تأییرگذاری بر مخاطب است
 گیرد.تذکر زبانی مورد بح  قرار می



 آموزش امر به معروف و نهی از منکر )مقدماتی(     

اب برای ارتباط و گفتار در امر به معروف و نهی از الف( شیوه
ّ

های زیبا و جذ
 منکر

 ارتباطی زیبا و دوستانه با خطاکار در اولین برخورد .5
امف  ظاهر آراسته و خوهتوی آمر، برای مخاطب خوهایند و مّذتتخش خواهد 

 بود.
 کند.آمیز معجزه میب  سالم محّتت

 کند. دن عاطفی با چهره متتّسا به رابطه صمیمی طرفین کمک می   دست دا
 د  از محن آمرانه و تحّکمی اجتناب گردد.

 کارگیری جمالت با محورّیت مکان وقوع گناهبه .2
های مقدسی مانند حرم مطهار ائماه یاا امامزادگاان، گلازار اگر وقوع گناه در مکان

توان تقدس مکان را محور بیان آن و ... باهد میههدا، مسجد، حسینیه، مجلس قر
 قرار داد.

 تناسب جمالت با محوریت زمان .9
هایی مثل ایام و میامی ههادت ائمه، هب جمعه و میاامی قادر به طور مثال در زمان

که به خاطر بگوییا: دوست خوبا، حتماا امروز یا امشب برای ما آنقدر ارزش دارد 
 نکنیا. صاحتش گناه

 از کالم با محوریت شغل و حرفه گناهکار استفاده کردن .4
کنید حتماا حجاب خوب مثل: خوها به حال هما که در متاس پرستاری خدمت می

 کند.هما، تقدس این متاس و این هغل را بیشتر می
هاای فرهاتگانش را زیار پاهاای گوییاد: خداوناد بالیا اگر دانشجو است می

 کند و حیف است این قدر و منزمت را با گناه از دست بدهید.علا پهن میطامب 



     سازی امر به معروف و نهی از منکر در تذکر زبانی جذاب

 ادات مذهبی خطاکار به کار گرفتنجمالت را با تکیه بر اعتق .1
مانند اعتقاد به خداوند، مسلمان بودن، هیعه بودن، محّب اهل بیت بودن و... . باه 

به ما هاا جوابگاوی عشاقش هاهه پس چه خوطور مثال بگوییا: خدا عاهق بنده
باهیا و هرچه گفت بگیا چشا! یا بگوییا: چقادر قشانگه مان و هاما باه خااطر 

 انجام واجتات و ترک گناهان، در بهشت همنشین پیامتر، امام حسین و اهل بیت
 باهیا، منتها سختی ترک گناه را باید تحمل کرد.

 کار بردن شود بههی که انجام میبیان را با تأکید بر آثار گنا .6
های ها و...  و آیار ُاخروی گناه، مانند سختیها، بیماریمثل آیار دنیوی   گرفتاری
 عاما برزخ، قیامت و ... .

 ختنجمالت را با محوریت کرامت و ارزش انسان جذاب سا .7
ان به قادر بهشات، مانند خلیفه خدا بودن انسان، مسجود مالئک هدن، قیمت انس

قیمات هاما »فرمایاد: می بودن و ... . امیرمکمناان مشمول دعای امام زمان
 «به کمتر از آن خود را نفروهید. بهشت است،

 گرفتنتحریک عواطف و احساسات خطاکار محور کالم قرار  . 8
و مثال  مردانگی و ، جوانمردی، غیرتمثل توّجه دادن به محّتت خدا و اهل بیت

ه بگوییا: دوست من! اگر با نامحرم و ناموس مردم هوخی کردیا، دیگران ها کاین
هاایی را کاه بیشاتر ماورد غفلات که آمر نعمتکنند. یا اینبا ناموس ما هوخی می

کاه انسان است برهمرده، تا در چشا خطاکار محتت به خدا جلوه نماید، مثل ایان
ل نداهاتیا، اگار هایعه نتاودیا، اگار امنیات بگوییا: اگر چشا نداهتیا، اگار عقا

 خدایی باهیا و از او اطاعت کنیا؟هد، پس نتاید عاهق چنین نداهتیا چه می



 آموزش امر به معروف و نهی از منکر )مقدماتی(     

 با محوریت همنوایی با خطاکارسازی جمالت . جذاب3
 و در این نمونه، ابتدا باید با نیازهای اساسی او مانند تفریع، ورزش، بازی، محّتات

تاب دوستانه هده و خطاکار هخص آمر را فردی منصف و موّفقیت همنوا هده تا ارت
 قابل اعتماد بیابد.

هاایی باهایا کاه باه رناگ خادا مثالا بگوییا: عزیزم! بهتر نیست دنتال محّتت
 باهند نه به رنگ رضای هیطان؟

جمالت را با محوریت دعـا بـرای خطاکـار جـذاب سـاختن کـه نیـت  .51
 دهدنشان می اهانه آمر را به طرفخیرخو

مثال: ان هاءامله همیشه هاد و خندان باهی! ومی بدان هاادی کاه باا رضاای خادا 
 هود.همراه باهد دوام دارد، و اگر خدا راضی نتاهد تتدیل به غا و غصه می

 کردنبا محوریت هدیه بودن انتقاد به خطاکار آغاز را جمالت  .55
 رین دوساتانا کسای اسات کاهمحتاوبت» فرمایاد:می با این بیان که امام صاادق

هروع کنیا و سپس با نرمی و خوهی ایراد او را متاذّکر  1«هدیه کندبه من عیوبا را 
 هویا.

 با محوریت ذکر نقاط قّوت خطاکار سازی جمالت. جذاب52
ها، حجااب خاوب او، همات بااالی وی، مثل اهاره به نمرات خوب وی در درس

و هنرمند بودنش و... . به طاور مثاال بگاوییا: بارای مرتب بودنش، متواضع بودن 
اطرافیان هما ناخوهاینده که قیافه جذاب هما همراه ایان خطاا در ذهنشاون نقاش 

کند بگاوییا: بتنده! یا به مداحی که با صدای خوب، مداحی ضعیف یا غلوآمیز می
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 صوت هما برای مداحی خوب است. خداوند نعمت بزرگی به هما داده است، اّماا
 بهتر است از اهعار خوب و مطامب مستند و صحیع استفاده کنید.

 محوریت ذکر اجر و آثار ترک گناه سازی جمالت با. جذاب59
مثالا بگوییا: برادر من! خدا وعده داده، جوانی که قدرت انجام گناهی را دارد ومای 

 به خاطر خدا ترک کند، اجر ههید را به او بدهد.

 پذیری و دینداری خطاکارمحوریت حّق . زیباسازی جمالت با 54
رساید هود: هما فردی متدین و منطقی به نظر میدر این روش به مخاطب گفته می

اید و یا غفلت اّطالع بودهو به احتمال قوی مخامف این کار اهتتاه هستید ومی یا بی
 اید.کرده

 قومّیت و ملّیت خطاکار جذاب کردنجمالت را با محوریت  .51
هاا، هاجاعت هاود، مثال غیارت تارکها تکیه مین روش بر نقاب مثتت قومدر ای

 ها و ... .نوازی هیرازیکردها، مهمان

 محوریت تمثیل و تشبیه جذاب کردن جمالت را با .56
مثالا بگوییا: سوراخ کردن کشتی توس  یک نفر، جاان هماه مساافران را باه خطار 

 دازد.انمی

 واربا محوریت پرسش و پاسخ سلسلهسازی جمالت . جذاب57
ها این روش درباره خطاکارانی که بنای مجاجت دارند بهتر است، ومای بایاد ساکال

حساب هده بوده و طعنه آمیز نتاهد و مستقیماا در رابطه با خطای موردی خطاکاار 
 که به تفّکر بینجامد.نتاهد و نهایتاا طوری موضوع را دنتال کنیا 
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دن بـا جمـالت کوتـاه و سـازی جمـالت بـا محوریـت تلنگـر ز. جذاب58
 بیدارکننده

دهنده و گهگااه محارک غیارت و ه و ادیتاناه، هشاداردر این روش از جمالتی کوتا
مثال بگوییا: عزیزم اگر مواظب نگاهمون باهیا خادا باه ماا  کرامت استفاده هود.

هوند. اگار باهیا، تمام ذرات عاما هستی مطیع ما می کند. اگر مطیع خدانگاه می
 کنند و ... .با هیطان قهر کنیا، همه خوبان عاما با ما آهتی می

 ب( فواید زیباسازی جمالت در امر به معروف و نهی از منکر
بیان زیتاا نشاانگر ادب و هخصاّیت ماکمن اسات و ماانع مجاجات مخاطاب  .1

 هود.می
دهاد و منطقی و عقالنی بودن امر و نهای را نشاان می کالم زیتای عاممانه، .2

 هود.ستب تفّکر خطاکار می
گردد و در صورت برخاورد تناد بیان زیتا و مکدبانه، مانع مشاجره و دعوا می .9

 گیرد.گناهکار، وجهه آمر در نظر ناظرین قّوت می
 هاود بارایتأییر و نفوذ جمالت زیتا در مخاطب بیشتر است و عااملی می .4

 برقراری ارتتاب دوستانه با آمر و ناهی.
افزایاد و موجاب بیان زیتا و متین آمر و ناهی بر آرامش و سعه صدر وی می .7

 هود.تشویق دیگران برای انجام این وظیفه مها می

  های کاربردی تذکر زبانیانواع روشج( 

 امر به معروف ساده .5
رسید و قتال  هود. مردی به امام حسینرات بیان میترین عتاترین و کوتاهبا ساده

از هر چیز گفت: حال هما چطور اسات؟ خداوناد ساالمتی دهاد. اماام فرماود: 
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سالم کردن بر سخن گفتن مقدم است، خداوند به تو سالمتی دهد. باید به کسای »
 «اجازه سخن گفتن ندهید تا اّول سالم کند.

 و اعتراضیامر به معروف و نهی از منکر صریح  .2
گفت: یکتار که در جماران باه محضار ایشاان می یکی از ارادتمندان امام خمینی

رسیدم، یکی از مسئومین مملکتی برای انجام کارهای جاری به خدمت امام رساید 
اش نیز همراه او بود. وقتی خواست به حضور امام برسد، جلوتر از و پدر سامخورده

خدمت امام، پدرش را معرفای کارد. اماام هاا  پدر حرکت کرد و پس از تشّر  به
نگاهی به او کرد و فرمود: این آقا پدر هماست؟ عرض کرد: آری. امام فرمود: پس 

 چرا جلوتر از او راه افتادی و وارد هدی؟

 امر به معروف تأکیدی و تکراری .9
کید و تکرار همراه  . جلاب کناد را مخاطب بیشتر توجه تا هودگاهی کالم باید با تأ

در نزدیکی منزل حضرت آیت امله هاه آبادی در خیابان امیرکتیر تهران، دکتری باود 
ای که از صادای آن به نام اّیوب که برای دخترانش معلا موسیقی آورده بود، به گونه

امله برای دکتر پیغاام فرساتاد و از او خواسات کاه از ها ناراحت بودند. آیتهمسایه
کنا و هما ردارد، اّما دکتر جواب داده بود که من این کار را ترک نمیاین کار دست ب
 خواهید بکنید.هر اقدامی می

آبادی تا روز جمعه صتر کارد و آنگااه در جلساه روز جمعاه کاه در مرحوم هاه
مسجد هاه سابق تشکیل هده بود به مردم گفت: خوب است از این به بعد هارکس 

چون به مطب این دکتار رساید، داخال مطاب هاده و  کند،از این خیابان عتور می
سالم کند و آنگاه با خوهرویی از او بخواهد که آن عمل خال  را تارک کناد. از آن 

کرد، برای انجام وظیفاه هارعی خاود، پس، هر کس از جلوی مطب دکتر عتور می
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گذاهات و هد و سالم کرده، موضوع را با زبان خوش در میاان میداخل مطب می
 هد.میخار  

کنناده مواجاه هاا مراجعاهروز باا دهچند روز به این منوال گذهت و دکتار هار 
دادناد. وی دیاد اگار بخواهاد باه هد که همگی یک مطلاب را باه او تاذّکر میمی

مجاجت خود ادامه دهد نه تنها باید مطب خود را تعطیل کند بلکه مجتور اسات از 
رو دست از ایجاد مزاحمت برداهته جلسه آماوزش آن خیابان ها کوچ کند، از این 

 1موسیقی دخترانش را تعطیل کرد.

 امر به معروف تعلیلی .4
گذهت که صادای سااز و شر حافی در بغداد میاز کنار خانه بُ  روزی امام کاظا

آواز را از آن خانه هنید. ناگاه کنیزی از آن خانه بیرون آماد و در دساتش خاکروباه 
ر خانه ریخت. امام فرمود: ای کنیز صاحب این خانه آزاد اسات یاا بود و بر کنار د

بنده؟ عرض کرد: آزاد است. فرمود: راست گفتای! اگار بناده باود از ماوالی خاود 
ترسید. کنیز چون برگشت، بشر پرسید چرا دیر آمدی؟ کنیز جریاان مالقاات باا می

رت رساید، عاذر امام را نقل کرد. بشر با پای برهنه بیرون دوید و خادمت آن حضا
خواست و اظهار هرمندگی کرد و از کار خود توبه نمود. یعنی با توّجاه باه روحیاه 

 را با عّلت و دمیل کامل کنیا.خاطی، امر و نهی 
وارد هدم. حضرت فرماود: ای  گوید: روزی بر امام کاظاصفوان جمال می

چاه  صفوان! همه کارهای تو خوب است، جز یک کار. عرض کردم: فدایت هاوم،
هاارون امرهاید  کرایاه که هترهایت را باه ایان مارد  این»کاری؟ حضرت فرمود: 

ام، بلکاه بارای دهی. عرض کردم: به خدا سوگند برای سفر حرامی کرایاه نادادهمی
که خودم در این سفر هرکت ندارم و غالمان خاود ام، ضمن اینسفر حج کرایه داده
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ای صفوان! تو هترهای خود را کرایه »فرمود:  ی کنند. امامفرستا تا سرپرسترا می
هاارون در دساتگاه خاود بااقی خواهیعرض کردم: آری. فرمود: آیاا می« ای؟داده

بااقی هاا آن هرکس بخواهاد»بماند تا کرایه تو را بدهد؟ عرض کردم: آری. فرمود: 
 1«باهد در آتش جهنا است.ها آن هاست و هرکس ازبمانند از آن

 امر به معروف انتفاعی .1
توان به فایده انجام عمل یا ترک با استفاده از روحیه نفع طلتی و دفع ضرر انسان می

موهای خود را کوتاه کان  زیارا » به مردی فرمود:  گناهی اهاره کرد. رسول خدا
فرماود: چاون بارای میعاّلمه طتاطتایی نیز « افزاید.کوتاهی موها بر زیتایی تو می

املاه قاضای هارفیاب تحصیل به نجف اهر  مشر  هدم، گاهی به محضر آیات
خاواهی نمااز هاب بخاوان، ای فرزناد! دنیاا می»هدم. یک روز به من فرمود: می

 «خواهی نماز هب بخوان.آخرت ها می

 امر به معروف استحیایی .6
ردد. امتتاه در اجارای آن گااین نوع امر به معرو  موجب هرم و حیای گنهکاار می

باید موقعیت فرد را سنجید و با ظرافت و دقت انجاام داد تاا هارمندگی او ساازنده 
 باهد نه مخّرب.

آمد و نزدیک او نشست.  مرد یروتمندی با متاسی فاخر به محضر رسول خدا
سپس مرد فقیری با متاس کهنه وارد هد و در کنار مرد یروتمند نشست، باه طاوری 

هاایش را از از متاس مرد غنی زیر پای او قرار گرفت. مرد یروتمناد متاس که قسمتی
زیر پای او کشید و خود را جمع کرد. رسول خدا که هاهد این رفتاار باود رو باه او 
کرده فرمود: ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچستد؟! عرض کرد: نه. پیامتر پرساید: 

                                                 

 .۸۲۸ ، د۰۹۷ ، ص۲ ،  رجال امکّشی. 1
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اداهت؟ مرد یروتمند عارض کارد: ای رساول خادا! پس چه چیز تو را به این کار و
دهد. اکنون مان باه خااطر ایان کاار زهات هیطان کار زهت را در نظرم زینت می

نصف مال او »دها. حضرت به آن مرد فقیر فرمود: خود، نیمی از یروتا را به او می
پاذیری؟ مارد فقیار عرض کرد: نه. مرد یروتمند پرساید: چارا نمی« پذیری؟را می

 ترسا آنچه در دل تو آمده است، در دل من ها وارد هود.اسخ داد: زیرا میپ
املاه امعظمای گلپایگاانی نشساته کند در محضر مرحوم آیاتهخصی نقل می

بودم. فردی برای عرض ادب خدمت ایشان رسید. حضرت آقا که دید وی محاسن 
محل بوسه مارا  گرخود را تراهیده، با ایشان روبوسی کرد. سپس گفت: امیدوارم دی

 تراهی حرام است.نتراهی، چون ریش

 امر به معروف منظوم .7
تاوان متناساب باا موضاوع باه یعنی در بیان تذّکر به خاطی توس  آمر یا ناهی، می

های خواهاد باه خواساتههعری استناد کرد. مثالا به کسی که با فریتکاری ماردم می
با دسات انتقاام  -- که خلق را به فریتت فریفتیماّدی خود برسد، گفته هود: گیرم 

 کنی؟طتیعت چه می

 امر به معروف انذاری . 8
آید. از این رو با بیاان تارس از خادا، ترس یکی از عوامل کنترل انسان به همار می

تاوان در ترس از روز قیامت، ترس از بد عاقتتی، ترس از مجازات قضاایی و ... می
پس از آنکه اساحاق  تا از گناه دست بکشد. امام صادقگنهکار ایجاد انگیزه کرد 

ای گونهای اسحاق از خدا بترس به»را مورد نهی از منکر خود قرار داد به او فرمود: 
 «بیند.بینی او تو را میبینی، و اگر تو او را نمیکه او را می
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 امر به معروف استکراهی و یا نکوهشی .3
ساازیا و یاا باا ک واجب یاا انجاام حارام متنّفار مایدر این روش گناهکار را از تر

گردانیا. به طور مثال با تتیین ضرر گناه و فواید نیکی و اهاره نکوهش او را متنته می
به عاقتت کار بد و سرنوهت گناهکاران، هخص را از گناه دور و باه نیکای نزدیاک 

هاهرت بپوهاد،  کسی کاه متااس»فرموده است:  که پیامتر اکرمکنیا، مانند این
ارزش نشاان یا به بیان ریشه گناه و بی«. خداوند در آخرت متاس ذّمت بر او پوهاند

 دادن گناه بپردازیا.
کرد. چشمش به یاک مااده غاذایی از بازار مدینه عتور می روزی پیامتر اکرم

ای اسات. قیمات آن کاالی پااکیزه»افتاد و نظر او را جلب کرد. به فروهنده گفت: 
ت؟ آنگاه دست خود را زیر آن فرو بارد و کمای آن را زیار و رو کارد  دیاد چند اس

ساپس باه « جنس بدی را زیر قرار داده و روی آن را با جنس خوب پوهانده اسات.
که خیانت و فریاب دادن مسالمانان را در بینیا تو را مگر ایننمی»فروهنده فرمود: 

 «ای!یک جا جمع کرده
سرود. هاتی در عااما خاواب  ای در مدد علیقصیده ،هاعر معرو  ناجی

خدمت آن حضرت هرفیاب هد. حضرت فرمود: هعرت را بخوان، وی قصایده را 
ناجی اگر معامله حشر با علی است از مان هانو، هار »خواند تا به این بیت رسید: 

ای ومای بیات آخار را حضرت امیر فرمود: همه را خاوب گفتاه« چه توانی گناه کن
ناجی اگر معامله حشر با علی اسات هارم از رخ علای کان و  » چنین اصالد کن:

 «.کمتر گناه کن

 امر به معروف تدّبری .51
یعنی با بیان خود گنهکار را به تدّبر درباره گناه خود وادار ساازد و باه خطاای خاود 

ای گناه کن که تاب تحّمل عاذاب آن را داری. واقف گرداند. مثالا بگوییا: به اندازه
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: آیا انصاا  اسات کاه رزق خادا را بخاوری و در برابار، چناین گنااهی یا بگوییا
 مرتکب هوی؟

آمد و عرض کرد: من مردی گنهکارم و توان خودداری  مردی نزد امام حسین
از معصیت را ندارم، مرا موعظه کنید. امام فرمود: پنج کاار را انجاام باده و هرچاه 

ا بیارون رو. در محّلای گنااه خواهی گناه کن. روزی خدا را نخور. از حاکمیت خد
کن که خدا نتیند. وقتی فرهته مرگ آمد برای قتض روحت، به او جاان ماده. وقتای 

 مامک دوزخ خواست تو را به جهنا بترد، همراهش نرو!

 امر به معروف بشارتی .55
ای هایرین یعنی با بشارت، عالقه مخاطب را جلاب نمااییا و کاام وی را باه ماژده

اناد: فرماوده خواناد بگاوییا: پیاامتر اکارمانی کاه نمااز نمیکنیا. مثالا به جاو
فرماید: باه کند و میخداوند متعال به جوان عتادت کننده، بر فرهتگان افتخار می»

 «های نفسانی خود را به خاطر من ترک کرد.ام بنگرید که خواستهبنده

 امر به معروف سؤالی .52
ای که انجام واجب گونهنهی را به صورت سکامی بیان کرد به در این مورد باید امر و

آیاا »آماده اسات:  16یا ترک گناه از سکال ما معلوم گردد. مثالا در سوره حدید آیاه 
های مکمنان در برابر ذکر خدا، و آنچه از حّق نازل هده وقت آن نرسیده است که دل

 اید؟رام بودن این کار خود فکر کردهیا بگوییا: آیا به ح« است خاهع گردد؟

 امر به معروف غیرمستقیم .59
های مختلفی اجرا کرد  مثل تذّکر باه غیار توان به هیوهاین نوع امر به معرو  را می

گا دیوار گوش کن  کاه بایاد باا گنهکار  بر اساس ضرب اممثل معرو ، به در می
ب: ماثالا کناار خاانا مر و نهی بدون خطامخاطب اصلی هماهنگی نمود. یا مثل ا

بگوییا: این فرمان خداست که زنان باید خاود را از ناامحرم بپوهاانند و  حجابیبد
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گری نکنند. یا تحسین نیکوکار نزد گنهکار  امتته طاوری عمال هاود کاه ایار جلوه
منفی در گنهکار ایجاد نکند . مثالا در حضور گنهکار به فرد عااملی بگاوییا: مان 

دانا از این حجاب کامل هاما یاا از ایان حضاور مرتاب هاما در نمااز یفه میوظ
 جماعت تشکر نمایا.

ی او جاو موالی مقمان به او دستور داد که در زمینش، برای او کنجد بکارد. وما
رسید، موالیش گفت: چرا جو کاهتی، در حامی که مان کاهت، وقتی زمان درو فرا

ن گفت: از خدا امید داهتا که برای تو کنجاد به تو دستور دادم کنجد بکاری، مقما
بینا کاه برویاند. موالیش گفت: مگر این ممکن اسات؟ مقماان گفات: تاو را مای

کنی، در حامی که از او امید بهشات داری، ماذا گفاتا خدای متعال را نافرمانی می
هاید آن ها بشود. آنگاه موالیش گریست و به دست او توباه کارد و مقماان را آزاد 

 خت.سا
 

 :های درسای از پرسشنمونه
 را منکـر  از نهی و معروف به امر در گفتار سازیجذاب هایشیوه از نمونه چند .1

 کنید؟ ذکر
 چیست؟ خطاکار با زیبا ارتباط هایراه .2
 چیست؟ منکر از نهی و معروف به امر در کالم زیباسازی هایفایده .3
 ؟چیست منکر از نهی و معروف به امر کاربردی هایروش انواع .4





 
 
 
 
 

 درس هفتم
 قانون، دستورالعمل اجرایی قانون آشنایی با

 تشکیل و فعالیت شوراهایو ضوابط 
 امر به معروف و نهی از منکر

 
 :درس اهداف

 نتهای   بهه  منکر از ناهیان و معروف به آمران درس، این فراگیری با رودمی انتظار
 :یابند دست زیر

 شهوراهای  فعالیهت  و تشکیل ضوابط وآن  اجرایی ستورالعملد قانون، با آشنایی. 1
 معروف به امر

بهاور بهه ضهرورت    و  قهانون اساسهی  های تحقق اصهل هشهتم   خت ضرورتشنا. 2
 ساختار و جایگاه ستاد

 رکاز من یستاد امر به معروف و نه باور و توانایی اجرای قوانین و مقررات. 3

سهازمانی مربوطهه    ۀب حوزوچدر چار بتوانند پس از آموزش، اقدامات خود را. 4
 ستاد، انجام دهند. ۀهای محولو مأموریت

 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرالف( 

در این قانون، معرو  و منکر عتارتند از هرگونه فعل، قول و یا تارک فعال و  .1ماده 
وانین، مورد امر قارار ق عنوان احکام اومی و یا یانوی در هرع مقدس و یا قومی که به

 گرفته و یا منع هده باهد.
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 در احکام حکومتی، نظر مقام ومی فقیه مالک عمل خواهد بود. ـ تبصره
امر به معرو  و نهی از منکر، دعوت و واداهتن دیگاران باه معارو  و  .2ماده 

 نهی و بازداهتن از منکر است.
ظر باه رفتااری اسات کاه امر به معرو  و نهی از منکر در این قانون نا .3ماده 

 علنی بوده و بدون تجسس مشخص باهد.
مراتب امر به معرو  و نهی از منکر، قلتی، زبانی، نوهاتاری و عملای  .4ماده 

است که مراتب زبانی و نوهتاری آن وظیفه آحاد مردم و دومت است و مرتته عملای 
 آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دومت است.

تاوان متعارض حیثیات، در اجرای امر به معرو  و نهای از منکار نمی .5ماده 
جان، مال، مسکن، هغل و حریا خصوصی و حقاوق اهاخاص گردیاد، مگار در 

 مواردی که قانون تجویز کند.
گیرناد، مانناد اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عماوم قارار می ـ تبصره

ها و نیاز وساایل نقلیاه مشامول یمارستانها، بها، هتلهای مشترک آپارتمانقسمت
 حریا خصوصی نیست.

عنوان امار باه معارو  و نهای از هیچ هخص یا گروهی حق ندارد باه .6ماده 
منکر به اعمال مجرمانه از قتیل توهین، افترا، ضرب، جرد و قتال متاادرت نمایاد. 

 هود.مرتکب طتق قانون مجازات اسالمی، مجازات می
صی که متادرت به اعماال مجرماناه نساتت باه آمار باه مجازات اهخا .7ماده 

معرو  و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیاف و یاا تعلیاق نیسات و صادور حکاا 
 باهد.مجازات قابل تعویق نمی

علیه یا اومیاای دم از حاق خاود گذهات نمایناد، جنتاه چنانچه مجنٌی  ـ تبصره
اسالمی  کتاب پانجا   قانون مجازات 614عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده  
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  286  و تتصره مااده  1957/  9/  2 های بازدارنده مصوباا تعزیرات و مجازات
 هود.رسیدگی می 1932/  2/  1 از کتاب دوم قانون مجازات اسالمی مصوب

مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارهاد در مورد عملکارد دومات  . 8ماده 
توانند نستت باه مقاماات، مسائوالن، می برخوردارند و در چارچوب هرع و قوانین

ها، گانه اعاا از وزارتخاناهمدیران و کارکنان تمامی اجازای حاکمیات و قاوای ساه
های دومتی، مکسسات و نهادهای عمومی غیردومتی، ها، مکسسات، هرکتسازمان

هایی که هامول قاوانین و نهادهای انقالب اسالمی، نیروهای مسلع و کلیه دستگاه
مستلزم ذکر یا تصریع نام است، امر باه معارو  و ها آن مومی نستت بهمقررات ع

 نهی از منکر کنند.
اهخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معرو  و  .9ماده 

موجب قاانون نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هرنوع ماانع و مزاحمات کاه باه
ت مقارر، موجاب محکومیات باه حاتس جرم هناخته هده است  عالوه بر مجازا
گردد. در مورد اهخاص حقوقی، افرادی که تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می

با سوء استفاده از قدرت یاا اختیاارات قاانونی و اداری از طریاق تهدیاد، اخطاار، 
توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائا، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، 

یت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معرو  مغو مجوز فعام
موجب قاانون رسایدگی باه و نهی از منکر هوند  عاالوه بار محکومیات اداری باه

  قاانون مجاازات 21تخلفات اداری، حسب ماورد باه مجاازات بناد  ا  مااده  
 هوند.اسالمی محکوم می

واریز باه خزاناه کال کشاور باا وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از  ـ تبصره
 گیرد.  در اختیار ستاد قرار می%111بینی در بودجه ساالنه صددرصد  پیش

وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان  .11ماده 
صدا و سایمای جمهاوری اساالمی، وزارت فرهناگ و ارهااد اساالمی، ساازمان 
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ها و سااایر نهادهااا و فین، هااهرداریتتلیغااات اسااالمی، سااازمان بساایج مستضااع
های فرهنگی مکلفند هرای  اقامه امر به معرو  و نهی از منکار و بااالبردن دستگاه

گاهی رساانی آماوزش و اطالعهای عمومی در ایان خصاوص را از طریاق سطع آ
 فراها کنند.

منظاور تساریع در رسایدگی باه جارائا  قوه قضائیه مکلف اسات باه .11ماده 
 ای را اختصاص دهد.قانون هعب ویژهموضوع این 

های قضائی موضوع آمران به معرو  و ناهیان از منکر مشمول حمایت ـ تبصره
مجلاس هاورای  1951/  11/  1   قانون حمایت قضائی از بسایج مصاوب4ماده  

 گردند.اسالمی می
وزارت امااور خارجااه، سااازمان میااراث فرهنگاای، صاانایع دسااتی و  .12مرراده 

ربا  های ذیمان فرهناگ و ارتتاطاات اساالمی و ساایر دساتگاهگردهگری، سااز
موظفند اتتاع خارجی را قتل و حین ورود به کشور نساتت باه قاوانین و مقاررات و 

گاه کنند.  رعایت هئون اسالمی آ
در مواردی که نستت به آمر به معرو  و ناهی از منکر جناایتی واقاع  .13ماده 

علت عادم تمّکان ماامی ورت هناساایی باههود و جانی هناسایی نشود و یا در ص
 ناتوان از پرداخت دیه در مهلات مقارر باهاد، در صاورت تقاضاای دیاه از ساوی

علیه یا اومیای دم حسب مورد، پس از صدور حکاا قطعای از ساوی مرجاع مجنی
 هود.  این قانون پرداخت می3صامع قضایی، دیه از محل تتصره ماده  

تواناد ی هود یا تمّکان ماامی پیادا کناد، ساتاد میهرگاه جانی هناسای ـ تبصره
مورد نستت به وصول دیاه و خساارات  علیه یا ومی وی حسبدرصورت اذن مجنٌی 

 مربوطه از طریق محاکا قضائی اقدام نماید.
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در زمینه امر به معارو  و ها آن نهادی که اساسنامههای مردمسازمان .14ماده 
دادرسی کیفری و   قانون آئین66نند مطابق ماده  توانهی از منکر به یتت رسیده می

 های آن اقدام کنند.تتصره
هرگاه به فردی که در مقاام اجارای امار باه معارو  و نهای از منکار  .15ماده 

کند، آسیب جسمی یا جاانی وارد هاود  حساب ماورد موضوع این قانون اقدام می
انی باه ایثاارگران رساآسیب جسمی و جانی مزبور منطتق با قاانون جاامع خدمات

ناماه اجرائای آن مصالحت نظاام و آیین تشاخیص مجماع 1931/  11/  2 مصوب
 هود.احراز و تعیین می

کشاوری متشاکل از  احاراز هاهادت یاا جانتاازی باا پیشانهاد کمیتاه ـ تبصره
نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بنیاد ههید 

 گیرد.دار صورت میارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صالحیتو امور ایث
ستاد امر به معرو  و نهی از منکار کاه در ایان قاانون ساتاد نامیاده  .16مراده 

 دار وظایف زیر است:عهده ،هودمی
های اساسی در زمینه ترویج و اجارای امار باه مشیها و خ تعیین سیاست .1

 رب  به متادی ذیمعرو  و نهی از منکر و پیشنهاد آن 
های مرباوب باه امار باه گیری سیاساتتتادل اطالعات و نظرات برای هکل .2

 معرو  و نهی از منکر
 یابی علل ترک معرو  و ارتکاب منکرهناسی و ریشهآسیب .9
 تعیین امگوهای رفتاری .4
های اداری و جانتاه آحااد ماردم و دساتگاهسازی جهت مشارکت همهزمینه .7
 عمومی در امور مربوب به فریضه امر به معرو  و نهی از منکرهای رسانه
هاده در اجارای ایان قاانون و انعکااس آن باه مراجاع رصد اقدامات انجام .6

 رب ذی
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 تدوین راهتردهای آموزهی برای سطود مختلف جامعه .5
منکر و ترویج  آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معرو  و نهی از . 8

 نگ آنگسترش فره
های مردمای هاا و تشاکلها و کمک باه تشاکیل جمعیتهناسایی ظرفیت .3
 فعال

 جانته از اقدامات قانونی آمران به معرو  و ناهیان از منکرحمایت همه .11
پیگیری مصوبات هورای عامی انقالب فرهنگی در ارتتاب با تکامیف ساتاد  .11

 در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفا  و حجاب
 گانه و مردم.ارائه گزارش ساالنه به مقام معظا رهتری و قوای سه .12

وزارت کشور پس از کسب نظر مشاورتی ساتاد، نساتت باه صادور  ـ 1تبصره 
نهادی که در زمینه امر به معرو  و نهی از منکر قصد های مردممجوز برای سازمان

 نماید.فعامیت دارند، اقدام می
توانند درخواست اهخاص حقیقی هرستانی میستادهای استانی و ه ـ 2تبصره 

و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتت  با امر به معارو  و نهای از 
منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب 

 مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
رب  با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجاه هرگاه مسئوالن ذی ـ 3تبصره 

مسااتوجب  ،  اسااتنکا  نماینااد2    و1های  تتصااره از صاادور مجااوز موضااوع
  قانون مجازات اسالمی  کتاب پنجا ااا تعزیارات و 751مجازات موضوع ماده  

 باهند.می 1957/  9/  2 های بازدارنده مصوبمجازات
های وزرا، مسائوالن دسااتگاهی هاساتاد، ناافی مسائومیتوظاایف  ـ 4تبصـره 

گانه و   قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای ساه7اجرائی موضوع ماده  
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مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتتاب با آنچاه در ایان قاانون مقارر هاده، 
 باهد.نمی

کارگیری آحاد بسایجیان سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به .17ماده 
سازی و اجرای امر به معرو  و نهی از منکار انین نستت به فرهنگدر چارچوب قو

 در مرتته زبانی اقدام کند.
مفاد این ماده نافی مسئومیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در  ـ 1تبصره 
 باهد.بینی هده است، نمیقانون پیش
/  11/  1   قانون حمایت قضایی از بسیج مصاوب1  ماده  9تتصره   ـ 2تبصره 

 هود:هرد زیر اصالد می به 1951
ستاد امر باه معارو  و نهای از منکار باا همکااری ساازمان بسایج  ـ 3تبصره 

  قانون 4مستضعفین برای مرتته عملی امر به معرو  و نهی از منکر موضوع ماده  
حمایت از آمران به معرو  و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از ساازمان بسایج 

عنوان ضابطان امر به معرو  و نهای از منکار دوره آموزهای برگازار  به مستضعفین
 کند.

  قااانون ماادیریت خاادمات 7های اجرائاای موضااوع ماااده  دسااتگاه .18مراده 
خصوصاای و مراکااز  هایو مکسسااات و هاارکت 1986/  5/  8 کشااوری مصااوب

خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت ایان قاانون 
 باهند.می

 زیر است: هرد بهاعضای ستاد امر به معرو  و نهی از منکر  .19ماده 
گذاری ائمه انتخاب هورای سیاستیکی از ائمه جمعه موقت ههر تهران به  .1

 عنوان رئیس ستاد جمعه به
 وزیر کشور .2
 وزیر اطالعات .9
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 یر فرهنگ و ارهاد اسالمیوز .4
 وزیر آموزش و پرورش .7
 وم، تحقیقات و فناوریوزیر عل .6
 وزیر صنعت، معدن و تجارت .5
پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و  دو نفر از نمایندگان مجلس هورای اسالمی به .8

 عنوان ناظر انتخاب مجلس به
 االختیار رئیس قوه قضائیهنماینده تام .3

 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران .11
 اسالمی رئیس سازمان تتلیغات .11
 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران .12
 رئیس سازمان بسیج .19
 دبیر ستاد ائمه جمعه .14
 های علمیهانتخاب هورای عامی حوزهدو نفر مجتهد به  .17
 های علمیه خواهرانانتخاب هورای عامی حوزهیک نفر مجتهده به  .16
 انتخاب رئیس ستاد.دبیر ستاد به  .15

توانند بجای اعضاای ساتاد در جلساات هارکت اهخاص دیگر نمی ـ 1ه تبصر 
 کنند.

ربا  اباالد مصوبات ستاد توس  رئیس جهات اجارا باه متاادی ذی ـ 2تبصره 
 االجرا است.هود و در چارچوب این قانون الزممی

ستادهای استانی و ههرستانی وظایف محومه در چارچوب این قانون  .21ماده 
 دهند.انجام مینظر ستاد  را زیر

 اعضای ستاد استان عتارت است از:
 عنوان رئیس ستادامام جمعه مرکز استان به  .1
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 استاندار .2
 مدیرکل اطالعات استان .9
 مدیرکل فرهنگ و ارهاد اسالمی .4
 مدیرکل آموزش و پرورش .7
 های استان با انتخاب رئیس ستادرئیس یکی از دانشگاه .6
 عدن و تجارت استانرئیس سازمان صنعت، م .5
انتخااب دو نفر از نمایندگان مردم اساتان در مجلاس هاورای اساالمی باه  .8

 عنوان ناظر مجمع نمایندگان استان به
 دادستان مرکز استان .3

 مدیرکل سازمان تتلیغات اسالمی استان .11
 رئیس هورای هماهنگی تتلیغات اسالمی استان .11
 مدیرکل صدا و سیمای استان .12
 فرمانده ناجا در استان .19
 فرمانده ارهد سپاه در استان .14
 دبیر ستاد ائمه جمعه استان .17
های علمیه انتخاب هورای حوزهیک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به  .16

 استان
 مدیر مدارس علمیه خواهران در استان .15
 انتخاب رئیس ستاددبیر ستاد به  .18

 دار است.ئومیت ستاد ههرستان مرکز استان را نیز عهدهستاد استان مس ـ تبصره
 اعضای ستاد ههرستان عتارتند از:

 عنوان رئیس ستاد ههرستان امام جمعه ههرستان به .1
 فرماندار .2
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 رئیس اداره اطالعات ههرستان .9
 مدیر آموزش و پرورش ههرستان .4
اد ههرساتان انتخااب رئایس ساتباه های ههرساتان رئیس یکی از دانشگاه .7

 صورت وجوددر
 مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت ههرستان .6
 رئیس اداره فرهنگ و ارهاد اسالمی ههرستان .5
 عنوان ناظرنماینده یا نمایندگان ههرستان در مجلس هورای اسالمی به  .8
 دادستان ههرستان .3

 رئیس واحد ختر در ههرستان .11
 رئیس اداره تتلیغات اسالمی .11
 فرمانده انتظامی ههرستان .12
 فرمانده سپاه .19
انتخاب ساتاد ههرساتان در یک نفر از مدیران مدارس علمیه ههرستان به  .14

 صورت وجود
انتخااب رئایس ساتاد مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران ههرساتان باه  .17

 ههرستان در صورت وجود
 انتخاب رئیس ستاددبیر ستاد به  .16

از اعضای ستادهای مذکور باید هخصاا در جلساات حضاور هریک  ـ 1تبصره 
 پیدا کنند.

مصوبات ستاد در چارچوب اختیاارات موضاوع ایان قاانون توسا   ـ 2تبصره 
 االجرا است.الزمها آن هود که برایرب  ابالد میرئیس جهت اجرا به متادی ذی
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با حضور   این قانون 21جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده   ـ 3تبصره 
یابد و مصوبات آن منوب باه رأی اکثریات مطلاق اکثریت مطلق اعضا رسمیت می

 حاضران است.
های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خاود دستگاه .21ماده 

 بار به ستاد ارائه دهند.ماه یکرا در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل هش
عملکرد ساالنه خود را در هفته احیای امر  ستاد موظف است گزارش .22ماده 

 به معرو  و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس هورای اسالمی ارائه نماید.
عالوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معرو  و نهی از  .23ماده 

کمک به اهخاص حقاوقی غیردومتای موضاوع جازء »  اا 15  منکر جدول هماره
هاود از بودجاه به دومت اجاازه داده می « 3جدول هماره   741111ف   ردی9 

رب  موضوع این قانون به امر به معارو  و نهای از های اجرائی ذیفرهنگی دستگاه
 منکر اختصاص دهد.

اجرائی این قانون توس  ستاد حداکثر ظر  مادت ساه  دستورامعمل .24مراده 
 هود.ب و ابالد میاالجرا هدن این قانون تصویماه پس از الزم

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ناوزده تتصاره در جلساه علنای روز 
هزار و سیصاد و ناود و چهاار مجلاس ماه یکیکشنته مورخ بیست و سوم فروردین

 به تأیید هورای نگهتان رسید. 2/2/1934 هورای اسالمی تصویب هد و در تاریخ

از آمران به معروف و ناهیان از منکر دستورالعمل اجرایی قانون حمایت ب( 
 49م171

 اصطالحات .1ماده 
/  1/  29قانون حمایت از آمران باه معارو  و ناهیاان از منکار مصاوب  قانون:

 مجلس هورای اسالمی 1934
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دستورامعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معرو  و ناهیان از  دستورالعمل:
 منکر و اصالحات بعدی آن

 قانون  13اعضای مصرد در ماده  اعضای ستاد:
 ستاد مرکزی امر به معرو  و نهی از منکر :ستاد

 قانون مدیریت خدمات کشوری 7های اجرایی ماده دستگاه دستگاه اجرایی:
 هوراهای امر به معرو  و نهی از منکر شورا:
ستاد برای انجام وظایف قانونی، دارای سااختار اداری اجرایای اسات.  .2ماده 
قانون در سه ساطع مرکاز، اساتان و ههرساتان  21و  13تار به استناد مواد این ساخ

گردد. هدایت و اداره اماور تعریف و در چارچوب قوانین و مقررات مربوب اداره می
اجرایی، اداری و مامی ستاد و نظارت و پیگیری مصوبات جلساات اعضاای ساتاد 

شاکیالت تفصایلی الزم را باهد. دبیر ستاد، سااختار ساازمانی و تبرعهده دبیر می
ریازی باه تصاویب ساازمان مادیریت و برناماهساتاد رئایس تهیه و پاس از تأییاد 

 رساند.می
ساتاد ههرساتان باا همااهنگی ساتاد اساتان در چاارچوب قاانون،  ــ 1تبصره 

های های ابالغی اقدام نموده و ستاد استان بر فعامیات ساتادها و خ  مشیسیاست
 .نمایدههرستانی نظارت می

احکام رئیس ستاد استان توس  رئیس ستاد و رئیس ساتاد ههرساتان  ـ 2تبصره 
 هود.توس  رئیس ستاد استان صادر می

ساتاد اساتان و رئایس دبیرستاد استان و ههرستان باه ترتیاب توسا   ـ 3تبصره 
 هود.ستاد و استان منصوب میرئیس ههرستان انتخاب و به همان ترتیب با حکا 

تر از ههرستان، تشکیل هورای امر باه یمات کشوری کوچکدر تقس ـ 4تبصره 
معرو  و نهی از منکر در مراکز واحادهای تابعاه ههرساتان بارای انجاام وظاایف 

 استان بالمانع است. محومه با پیشنهاد ستاد ههرستان و تأیید ستاد
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اعضای ستاد حداقل سامی سه بار  هار چهاار مااه  و اساتان حاداقل  .3مراده 
ار فصلی  و ههرستان حداقل سامی هش باار  هار دو مااه  تشاکیل سامی چهار ب

 هود.اداره میها آن جلسه داده و براساس آیین نامه داخلی، جلسات
امعااده با تشاخیص رئایس ساتادها در صاورت ضارورت جلساه فوق ـتبصره 
 گردد.تشکیل می

هااای تخصصاای بااا دعااوت از توانااد حسااب مااورد کارگروهسااتاد می .4مرراده 
های اجرایای دگان اعضای ستاد و کارهناسان متخصص تشکیل دهد. دستگاهنماین

اظهاار نظار کارهناسای و  موارد ارجاعی ستاد بررسی، نستت به موظفند و قضایی
 اقدام نمایند.

ها مسکول ترویج و اجارای امار باه معارو  و نهای از رؤسای دستگاه .5ماده 
تشکیل هوراهای امر باه معارو  و منکر در دستگاه متتوع بوده و موظفند عالوه بر 

نهی از منکر ساز و کار اجرایی مناسب را برای این منظور طراحی و ایجااد و نتاایج 
اقدامات به عمل آمده را در هر فصل به ستاد ارائه نمایند. ضواب  مربوب باه تعیاین 

 گردد.ستاد ابالد میرئیس اعضا، اختیارات و حدود وظایف هوراها توس  
های انات و اعتتاارات الزم بارای اجرایای هادن وظاایف و برناماهامک تبصره ـ

 گردد.هوراها توس  واحد متتوع تأمین می
افرادی که در اجرای امر به معرو  و نهای از منکار، توسا  اهاخاص  .6ماده 

قاانون  قارار گیرناد،  3حقوقی مورد تعدی  موارد مذکور در قسامت اخیار مااده 
های مربوب جهت احقاق حق خود اقادام و ساتادها تادتوانند رأساا یا از طریق سمی

صاالد طاماب، مراتاب را از طریاق مراجاع ذیپس از بررسای و احاراز صاحت م
 نماید.پیگیری می

ناد برناماه اجرایای قاانون، مکلف 11های اجرایی موضوع مااده دستگاه .7ماده 
های مشایها و خ رسانی  ساالنه خود را در چارچوب سیاسات آموزش و اطالع
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ابالغی ستاد برای فراها آوردن هرای  اقامه امر به معرو  و نهی از منکر و باالبردن 
گاهی  دهند.ارائه های عمومی، تدوین و به ستاد سطع آ

قاانون هار ساال در  29ریزی در اجرای ماده سازمان مدیریت و برنامه .8ماده 
ورد نیااز را منظاور های اجرایای و قضاائی، اعتتاارات ماموافقتنامه بودجه دساتگاه

 نماید.می
قانون، هعته یا هعب ویژه قضایی  در دیاوان عاامی  11در اجرای ماده  .9مراده 

ها و محاکا  پس از ابالد دساتورامعمل اختصااص خواهاد یافات. کشور، دادسرا
ساتاد رئایس ها حساب ماورد باا درخواسات اختصاص هعب ویژه در ههرساتان
 وب خواهد بود.ههرستان و طی تشریفات قانونی مرب

قاانون، ساتاد قتال از پرداخات دیاه، اذن و  19در اجرای تتصره ماده  .11ماده 
اختیارات قانونی جهت وصول دیه و خسارات پرداختی به مجنی علیه یا ومی وی را 

 نماید.اخذ می
قانون در ستاد تشکیل  17دبیرخانه کمیته کشوری موضوع تتصره ماده  .11ماده 

ان با قید فوریت مستندات مربوب به احراز ههادت یاا جانتاازی گردد. ستاد استمی
فردی را که در مقام اجرای امر به معرو  و نهی از منکر آسایب جسامی یاا جاانی 

سااعت نتیجاه  48دارد. کمیتاه کشاوری ظار  دیده است، به دبیرخانه ارسال می
ر خاار  قانون ارائه و هعب ماذکو 11بررسی را به هعب ویژه قضایی موضوع ماده 

 نماید.از نوبت رسیدگی می
بارای آماوزش ای هقاانون، تفااها ناما 15مااده  2در اجرای تتصاره . 12مراده 

عمومی و تخصصی ضابطان امر باه معارو  و نهای از منکار، باین قاوه قضااییه، 
 گردد.سازمان بسیج مستضعفین و ستاد منعقد می
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ی مسلع در چارچوب هوراهای امر به معرو  و نهی از منکر نیروها .13مراده 
این قانون با هماهنگی ستاد و از طریق ساتادکل نیروهاای مسالع تشاکیل خواهاد 

 هد.
ها، سااتاد موظااف اساات بااا مشااارکت و همکاااری همااه دسااتگاه .14مرراده 

نستت باه  های عمومی و اختصاصی برای بررسی میزان اهتمام هر دستگاههاخص
رئایس ن را تهیه و پس از تأییاد و اباالد امر به معرو  و نهی از منکر و میزان تأییر آ

 ها اقدام نماید.ستاد، نستت به ارزیابی دستگاه
ستاد موظف است میزان عمل به وظیفه امر به معرو  و نهی از منکر  .15ماده 

های ای مانظا بار اسااس هااخصهاای دورهدر سطع جامعه را از طریاق پژوهش
 ریزی کند.ن دو فریضه برنامهمدون رصد نماید و بر اساس آن برای ترویج ای

قانون، ستاد مکلف است، امور حقاوقی و  16ماده  11در اجرای بند  .16مراده 
قضایی مربوب به اقدامات قانونی آمران به معارو  و ناهیاان از منکار را در مراجاع 

 صالد تا حصول نتیجه پیگیری نماید.ذی
هاای سات، روشقاانون، ساتاد مکلاف ا 16مااده  8در اجرای بناد  .17مراده 

صحیع امر به معرو  و نهی از منکر زباانی و نوهاتاری و حادود آن را باه منظاور 
های مشامول ترویج و گسترش فرهناگ فریضاتین باا اساتفاده از ظرفیات دساتگاه

های غیردومتی و مراکز دینی برای عماوم ماردم تادوین و ها و تشکلنامازقانون، س
 آموزش دهد.

ها حسب مورد و براساس قوانین و مقررات انداریوزارت کشور و است. 18ماده 
نهاد متقاضی فعامیات در های مردمها و سازمانمربوب درخواست تشکیل جمعیت

زمینه امر به معرو  و نهی از منکر را به ستاد اعالم و ستاد مرکاز و اساتان حاداکثر 
باه  ظر  مدت یک ماه درخواست دریافتی را بررسای و نتیجاه را بارای اقادام الزم



 آموزش امر به معروف و نهی از منکر )مقدماتی(     

نماید. وزارت کشور مکلف است حداکثر ظار  مادت دو وزارت کشور اعالم می
 ماه نتیجه نهایی را به ستاد و متقاضی اعالم نماید.

های ماردم نهاادی را کاه باه تأییاد ها و ساازمانستاد فهرست جمعیت تبصره ـ
 دهد.اند، در اختیار متادی ذیرب  قرار مینهایی رسیده

قانون، ستاد موظف است نستت به اقدامات  16ماده  6ند در اجرای ب .19ماده 
قانون به طرق مقتضی بررسی الزم  حضوری و  18ها و مراکز موضوع ماده دستگاه

غیرحضوری  را اعمال نموده و موارد ارتکاب منکر را حسب ماورد باه مراجاع ذی 
 صالد گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

مااه یکتاار گازارش  6قانون مکلفند هر  12ماده  های موضوعدستگاه .21ماده 
گاه سازی اتتاع خارجی نستت به قوانین و مقاررات و  اقدامات خود را درخصوص آ

 رعایت هئونات اسالمی به ستاد ارائه نمایند.
قاانون، ساتاد مکلاف اسات باه منظاور گساترش  16به استناد مااده  .21ماده 

تهیه و تدوین نموده و پس از تصویب  های اجراییها و زدودن منکرها طردمعرو 
 یس، الزم االجراست.ئاعضای ستاد و ابالد ر

 ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکرج( 

 کلیات .1ماده 

دستورامعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معرو  و ناهیان از  7در اجرای ماده 
ه معرو  و نهی از منکر و با هاد  اساتفاده از منکر به منظور ترویج و اجرای امر ب

ی علمی و اجرایی کشور و جلب مشارکت آحاد مردم، هاوراهای هاتمامی ظرفیت
های های مردمی و همچنین در سطع دستگاهامر به معرو  و نهی از منکر در حوزه

 اجرایی و قضاایی، تشاکیل و براسااس وظاایف مصارد در ایان ضاواب  فعامیات
 نمایند.می
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تشکیل و فعامیت هوراهای امر باه معارو  و نهای از منکار نیروهاای  ـبصره ت
 دستورامعمل اجرایی قانون خواهد بود. 19مسلع براساس ماده 

 تعاریف .2ماده 

 2/2/34قانون حمایت از آمران به معارو  و ناهیاان از منکار مصاوب  :قانون
 مجلس هورای اسالمی

جرایای قاانون حمایات از آماران باه دساتورامعمل ا :دستورالعمل اجرایی قانون
 ستادرئیس  28/3/34معرو  و ناهیان از منکر ابالغی 

 ستاد مرکزی امر به معرو  و نهی از منکر :ستاد
 هوراهای امر به معرو  و نهی از منکر :شورا

ی اجرایـی و هاشوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه :فصل اول
 قضایی

 اعضاء شورا  .3ماده 

 ئیس هورار 

  معاون برنامه ریزی و توسعه منابع  عناوین مشابه 
  مدیرکل رواب  عمومی  عناوین مشابه 
  مدیرکل نظارت و بازرسی  عناوین مشابه 
  مدیرکل حراست  عناوین مشابه 

 فرمانده پایگاه بسیج دستگاه 
  امام جماعت دستگاه 
 خانواده مشاور باالترین مقام دستگاه در امور زنان و 

 9 نفر از کارکنان واجد هرای  به انتخاب هورا 
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یس دستگاه فردی را به عنوان مشاور در امور امر به معرو  و نهای رئ ـ 1تبصره 
از منکر و رئیس هورا انتخاب و به ستاد امر به معرو  و نهی از منکر مرکز معرفای 

 نماید.می
دبیر هورا انتخاب و به ستاد امار هورا یکی از اعضا را به عنوان یس رئ ـ 2تبصره 

نماید. دبیرخانه هورا زیر نظار دبیار تشاکیل و به معرو  و نهی از منکر معرفی می
 عهده دار وظایف محومه خواهد هد.

د، معاون نمایهایی که نهاد نمایندگی ومی فقیه فعامیت میدستگاه در ـ 3تبصره 
 باهد.نهاد عضو هورا می

ی اساتانی مرکاب از هارو  و نهای از منکار دساتگاهامر به مع هورای .4ماده 
باهاد و بااالترین مقاام دساتگاه مای ایان ضاواب  9اعضای متناظر موضوع مااده 

و رئایس ی غیرمرکز اساتان، انتخااب هاباهد. در ههرستانمی هورارئیس استانی، 
 اعضای هورا به همین ترتیب خواهد بود.

  و نهای از منکار در مراکاز و اعضاای هاورای امار باه معاروئایس ر ـتبصره 
دساتورامعمل اجرایای  2مااده  4واحدهای تابعه ههرستان  بخش  موضوع تتصره 

ستاد ههرستان رئیس قانون حمایت از آمران به معرو  و ناهیان از منکر با پیشنهاد 
ستاد استان تعیین و احکام آنان توس  دبیر ستاد استان صاادر خواهاد رئیس و تأیید 

 هد.
ی های مساتقل، ساازمانها، ساازمانهاهورای وزارتخانهرئیس ا کح .5مراده 

ی دومتی توس  دبیار ساتاد مرکاز و هاها و بیمهتابعه قوه قضاییه، ستاد مرکزی بانک
احکام دبیر و اعضای هوراهای مذکور توس  معاونات ذیارب  ساتاد مرکاز صاادر 

تیاب توسا  ی استان و ههرساتان باه ترهاهورای دستگاهرئیس خواهد هد. حکا 
دبیر ستاد استان و ههرستان و احکام دبیر و اعضای آن نیز توسا  معاونات ذیارب  

 گردد.می ستاد استان و ههرستان صادر
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موظفناد حاداقل  هااهای امر به معرو  و نهای از منکار دساتگاههور .6مراده 
ماهی یکتار تشکیل جلسه دهند. جلسات هورا باا حضاور اکثریات نساتی اعضاا 

  ه و مصوبات آن پس از تأیید باالترین مقام دستگاه، الزم االجراست.رسمیت یافت

 ایف شوراوظ .7ماده 

 های ابالغی ستاد امر به معرو  و نهی از منکرها و سیاستاجرای برنامه. 1
 تهیه و تنظیا برنامه ساالنه هورا و ارائه به ستاد امر به معرو  ونهی از منکر . 2
هاای معارو  و منکار دساتگاه و تعیاین اومویتهناسی، هناسایی و . آسیب9

 ها و زدودن منکراتاقدام برای ترویج معرو 
های امر به معرو  و نهی از کارگیری گروههجذب، سازماندهی، آموزش و ب. 4

 داران امر به معرو  و نهی از منکر منکر  یاوران، یادآوران و طالیه
 امر به معرو  و نهی از منکر امگوسازی و تشویق کارکنان فعال در حوزه. 7

حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین باه معارو  و ناهیاان از منکار . 6
 دستگاه

ی تتلیغی و اطالع رسانی با اساتفاده از ظرفیات فرهنگای و هاانجام فعامیت. 5
 تتلیغی دستگاه 

های آماوزش عماومی مصاوب ساتاد ویاژه کارکناان توسا  اجرای برناماه. 8
 ذیرب  دستگاهواحدهای 

 تذکر به اهخاص مرتکب منکر و عنداملزوم گزارش به مراجع ذی صالد. 3

ی هانظارت بر عملکرد هوراهای امر به معرو  و نهای از منکار ساازمان . 11
 تابعه و واحدهای استانی دستگاه

 های امر به معرو  و نهی از منکرنظارت بر عملکرد گروه .11

ر اجرای راهکارهاای اجرایای عفاا  و حجااب اقدام، پیگیری و نظارت ب. 12
 فرهنگی  دستگاه  مصوب هورای عامی انقالب
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 های تخصصیتشکیل کارگروه. 19

تهیه و ارائه گزارش فصلی و سامیانه هورا به ستاد امر به معرو  و نهای از  . 14
 .منکر

 شوراهای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت و مردم .فصل دوم
ماردم باه دومات و ماردم در دو راهای امر به معرو  و نهی از منکر هو .1ماده 

 نمایند.می ردومتی تشکیل و فعامیتغی .2مردمی  .1بخش 
 .9مساجد و بقاع متترکاه  .2ی علمیه هاحوزه .1بخش مردمی هامل:  .2مراده 

احازاب باوده و  .7های مردمای ها و تشاکلسامن .4 های مذهتیهیئات و کانون
 رای امر به معرو  و نهی از منکر آنان عتارتند از:اعضای هو

ی هاای علمیه، هیأتهادر مساجد، امام جماعت مسجد، در حوزه رئیس شورا:
ل و یاا فاردی واجاد ئوباالترین مقاام مسا های مردم نهاد و احزابمذهتی، سازمان

 صالحیت به انتخاب وی

 یس هورائبه انتخاب ر دبیر شورا:

 یس هورائنفر با پیشنهاد دبیر و تأیید ر 5و حداکثر  7حداقل  اعضای شورا:

صاای های خصومکسسااات و هاارکت .1بخااش غیردومتاای هااامل  .3مرراده 
مراکاز خادمات و  .4ها اصانا  و اتحادیاه .9 ی خصوصایهاها و بیماهکبان .2

 :  و نهی از منکر آنان عتارتند ازاماکن عمومی بوده و اعضای هورای امر به معرو
 ل و یا فردی واجد صالحیت به انتخاب ویئواالترین مقام مسب رئیس شورا:

 یس هورائبه انتخاب ر دبیر شورا:

 یس هورانفر با پیشنهاد دبیر و تأیید رئ 5و حداکثر  7حداقل  اعضای شورا:

هار یاک از مسااجد، هیئاات ماذهتی، بقااع متترکاه، اصانا  و  در ـ 1تبصره 
 باهد.انده بسیج عضو هورا میفرم نماید،که بسیج فعامیت می هااتحادیه
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هوراهای دو بخاش مردمای و غیردومتای بایاد حاداقل یاک نفار  در ـ 2تبصره 
 شد.روحانی عضو هورا با

مایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارهااد ن ــ 3تبصره 
اسالمی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، سازمان تتلیغاات اساالمی و 

عضاو  9و  2وقا  و امور خیریه حسب مورد در هوراهای موضاوع مااده سازمان ا
 خواهند بود.

هورا به ستاد امر به معارو  رئیس یر و اعضای هورا پس از انتخاب دب .4مراده 
و نهی از منکر مرکاز، اساتان و ههرساتان و یاا مراکاز واحادهای تابعاه ههرساتان 

دبیار و اعضاای  گردناد. احکاام ریایس،مای  بخش  جهت صدور حکا معرفای
هوراها حسب مورد توس  معاون امر به معرو  و نهی از منکر ماردم باه دومات و 
مردم ستاد مرکز، استان و ههرستان و در بخش، توس  دبیر هورای امربه معارو  و 

 گردد.می نهی از منکر بخش صادر
ضواب  باید دارای حسن ههرت، دبیر و اعضای هوراهای موضوع این  .5مراده 

به مسایل دینی، عالقمند و دارای انگیزه فعامیات در اماور مرباوب باه امار باه آهنا 
 معرو  و نهی از منکر باهند. 

 وظایف شورا .6ماده 

 اجرای امر به معرو  و نهی از منکر در حیطه جغرافیایی. 1
هاا و زدودن های معرو  و منکر و اقدام برای ترویج معارو تعیین اومویت. 2

 منکرات
داران امار باه هاای طالیاهازماندهی، آماوزش و بکاارگیری گروهجذب، سا. 9

 معرو  و نهی از منکر و نظارت بر عملکرد آنان 
 تشویق آمران به معرو  و ناهیان از منکر فعال. 4

 حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معرو  و ناهیان از منکر . 7



 آموزش امر به معروف و نهی از منکر )مقدماتی(     

 ی تتلیغی و اطالع رسانی هاانجام فعامیت. 6

تذکر زبانی و کتتی به اهخاص مرتکب منکر و عنداملزوم گزارش به مراجاع . 5
 ذی صالد

ی ساتاد و هاو برناماه ها، طردها، خ  مشیهامنظور تتیین سیاست به .7ماده 
ایجاد هماهنگی و تتادل تجارب هوراها، گردهمایی هاوراهای امار باه معارو  و 

ی اجرایی و قضایی در سطع مرکاز، هانهی از منکر مردم به دومت و مردم و دستگاه
ی ذیارب  ساتاد مرکاز، اساتان و هاااستان و ههرستان حسب مورد توسا  معاونت

 ههرستان برگزار خواهد هد.

 کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده: فصل سوم
قانون حمایت از آماران باه معارو  و ناهیاان از منکار موضاوع  16در اجرای ماده 

ف ستاد ضواب  تشکیل و وظایف کمیسیون امر به معرو  و نهی از منکر زنان وظای
 گردد. می و خانواده به هرد آتی ابالد

 اعضاء کمیسیون .1ماده 

  رئیس کمیسیون  دبیر ستاد و یا فرد منتخب وی 

  دبیر کمیسیون  مدیر کل امور زنان و خانواده ستاد امر به معرو  و نهی از منکر 

  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معاون 

 نماینده قوه قضاییه در امور زنان و خانواده 

 مشاور وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه 

 مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه 

  زنان و خانواده و یا عناوین مشابهمشاور وزیر آموزش و پرورش در امور 

 مشاور وزیر فرهنگ و ارهاد اسالمی در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه 
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  مشاور وزیر بهداهت درمان و آموزش پزهکی در امور زنان و خانواده و یاا
 عناوین مشابه

 ناوین مشابهمشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده و یا ع 

 نماینده سازمان بسیج مستضعفین در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابه 

  سازمان صدا و سیما در امور زنان و خانواده و یا عناوین مشابهرئیس مشاور 

  دو نفر کارهناس متخصص در امور زنان و خانواده به عنوان عضو یابات باا
 کمیسیونرئیس حکا 

نه کمیسیون در محل دفتر امور زنان و خانواده ستاد تشاکیل و یرخادب ـ 1تبصره 
 عهده دار وظایف محومه خواهد بود.

کام دبیر و اعضای کمیسیون مرکز و استان حسب مورد توس  دبیر اح ـ 2تبصره 
 ستاد صادر خواهد هد.

 این ضواب  16استانی مرکب از اعضای متناظر موضوع ماده  کمیسیون ر 2ماده 
ل امور زنان و خانواده استان دبیر ئوکمیسیون و مسرئیس  دبیر ستاد استان باهد ومی

 کمیسیون خواهد بود.
ی هاتواناد بارای موضاوعمای اد ههرستان با هماهنگی ستاد اساتانست ـتبصره 

 مشخص نستت به تشکیل کارگروه تخصصی اقدام نماید. 
اده مرکاز حساب یسیون امر به معرو  و نهی از منکر زناان و خاانوکم .3ماده 

ضرورت تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات کمیسیون باا حضاور اکثریات نساتی 
  االجراست.کمیسیون الزمرئیس اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن پس از تأیید 

 یف کمیسیونوظا .4ماده 

 ی ستادهاو اجرای ایربخش برنامه هامشاوره در تدوین سیاستارائه . 1

به معرو  و نهی از منکر در حوزه زنان و خاانواده  هناسی اجرای امرآسیب. 2
 ه راهکارئو ارا
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 های معرو  و منکر حوزه زنان و خانواده پیشنهاد اومویت. 9

 ی پیشنهادی برای ترویج امر به معرو  و نهی از منکرهاه برنامهارائ. 4
در  های دسااتگاههاااو فعامیت هاه نظاار در خصااوص برنامااهبررساای و ارائاا. 7

 زنان و خانوادهموضوع 

 ستفاده از ظرفیت فرهنگی و تتلیغیی تتلیغی با اهاه طردارائ. 6

ی غیردومتی هاو تشکل هاجلب مشارکت و استفاده از توان تخصصی سمن. 5
 زنان برای پیشترد امور کمیسیون

تنظیا و ارائه گزارش فصلی و سامیانه کمیسیون به ساتاد امار باه معارو  و . 8
 .نهی از منکر

های ها و خط مشیضوابط تشکیل کمیسیون تعیین سیاست: چهارمفصل 
 امر به معروف و نهی از منکر

گیری از خارد جمعای و داناش و تخصاص قانون به منظور بهره 16در اجرای ماده 
گیری کالن ستاد کمیسیون تعیاین سازی و تصمیانختگان و متخصصان در تصمیا

، اساتان و ههرساتان بار اسااس ایان در سطع ستاد مرکز هامشیها و خ سیاست
 گردد.ضواب  تشکیل می

 اهداف .1ماده 

 های ستادها و فعامیتایربخشی مأموریت یارتقا. 1

 های بدیع و خالقانه در راستای اهدا  و وظایف ستادطرد. 2

 گیریسازی و تصمیاهرای  و بهتود فرآیند تصمیا یارتقا. 9

 وظایف .2ماده 

 های اصلی و کالن ستاد و ارائه راهکارسی مسائل و چامشبندی و برراومویت. 1

 های ستادها و برنامهها، خ  مشیارائه مشاوره در تدوین سیاست. 2
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نقد و بررسی و تجزیه و تحلیال از اوضااع عماومی، اجتمااعی و فرهنگای . 9
 کشور و ارائه پیشنهاد

 های ابتکاری و خالقانهارائه طرد. 4

 های ستادافزایش ایربخشی فعامیتپیشنهاد راهکارهای . 7

 اعضای کمیسیون .3ماده 

 رئیس  دبیر ستاد یا فرد منتخب وی . 1

 دبیر  با انتخاب رئیس . 2

اعضای یابت هامل کارهناسان متخصاص در اماور مختلاف و مارتت  باا . 9
 اهدا  و وظایف ستاد با انتخاب و حکا دبیر ستاد

اه عضاو ساتاد  حساب ماورد ، اعضای غیر یابت هامل نماینادگان دساتگ. 4
 معاونین ستاد و کارهناسان میهمان

ی ساتاد اساتان و هاو خا  مشای هاکمیسایون تعیاین سیاساتیس رئ ـتبصره 
 ههرستان دبیر ستاد خواهد بود. 

بیرخانه کمیسیون با مسائومیت دبیار کمیسایون گاروه اداره گردیاده و د .4ماده 
 وظایف آن عتارت است از:

ها و ستور جلسات و صورتجلسات کمیسایون تعیاین سیاساتتهیه و تنظیا دا 
 خ  مشی اساسی

 روز قتل از تشکیل جلسه 7دعوت از اعضاء به صورت کتتی حداقل ا 

 آوری اطالعات و مستنداتجمعا 

 پیگیری اخذ نظرات کارهناسی اعضاءا 

 های کارهناسیبندی نظرات و تهیه گزارشجمعا 

ن و صاحتنظران و دعوت از آنان حساب تشکیل بانک اطالعات از متخصصاا 
 مورد با تشخیص دبیر کمیسیون 
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های کمیسیون که جنته اجرایی دارد، حساب ماورد و یشنهادها و طردپ .5ماده 
با توجه به اهمیت، همومیت و گستردگی آن به تصویب اعضای ستاد  موضوع ماده 

و متعاقتااا باا اباالد   و یا هورای معاونین ستاد  مرکز، استان و ههرستان  21و  13
 االجراست.رئیس و یا دبیر ستاد الزم

یاد دبیار ساتاد از أیهای کارهناسی و تخصصی کمیسایون باا تزارشگ .6ماده 
 یابد.رسانی هده و انتشار میطرق مقتضی اطالع

تواند بارای موضاوع خااص و در بیر کمیسیون با هماهنگی رئیس مید .7ماده 
نظران و مشااارکت معاااونین و از صاااحبمحاادوده زمااانی مشااخص بااا دعااوت 

 های ستاد کمیسیون تخصصی تشکیل دهد. مدیریت
ستاد امر به معرو  و نهای رئیس به تأیید  1937 / 9 / 19این ضواب  در تاریخ 

 از منکر رسیده است.
 

 :های درسای از پرسشنمونه
 معناست؟ چه به قانون در منکر از نهی و معروف به امر .1
 چیست؟ منکر از نهی و معروف به امر اجرای در قانون م نج ماده .2
 گوید؟ می چه دولت به مردم منکر از نهی و معروف به امر در قانون .3
 چیست؟ منکر از نهی و معروف به امر ستاد وظایف .4
 چیست؟ منکر از نهی و معروف به امر شوراهای وظایف .5

 



 
 
 
 
 

 درس هشتم
 آشنایی با مباحث حقوقی و قضایی

 
 :درس اهداف

 نتهای   بهه  منکر از ناهیان و معروف به آمران درس، این فراگیری با رودمی انتظار
 :یابند دست زیر

 سازمانی و قضایی حقوقی، مباحث و قانوناهمیت امور قضایی،  با آشنایی. 1

 قانون در منکر از نهی و معروف به امر ستاد جایگاه تبیین. 2

 اساسی قانون منظر از افراد حقوقشناخت . 3

 آن مراحلو  کیفری دادرسی آیین قانونآگاهی از. 4

 .مشهود جرم ضوابط و آنان تکالیف دادگستری، آشنایی با ضابحان. 5

 جایگاه اصل هشتم قانون اساسی )امر به معروف و نهی از منکر(
گاردد. در در این قسمت برخی از قوانین و مفاهیا بنیادی حقوقی و قضایی بیان می

انستن این موضوعات برای هر ههروندی ضاروری اسات  باویژه آمارین باه واقع د
معرو  و ناهیان از منکر که ممکن است در روند انجام وظایف هرعی خاود، نیااز 

 های حقوقی و قضایی داهته باهند.تر با حوزهبه ارتتاب نزدیک

باهاد و می ترین منتع حقوق اساسای هار کشاوریقانون اساسی به عنوان مها
متتنی بر یک سری اصول و معیارهای خاص ملت و اجتماع مختص خود است که 
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هاود. ماذا اصاول های خاص جامعه خود، تهیه و تنظیا میبا در نظر گرفتن ارزش
هاای زیربناایی جامعاه هاد  مختلف آن ها نتیجه منطقی همان معیارها و ارزش

هاود و در ساسی به امور کلای و مساائل اساسای پرداختاه میباهد. در قانون امی
گردد  بنابراین تمام اصاول قاانونی قوانین عادی، نحوه اجرای امور اساسی بیان می

 اساسی مها بوده و باید اجرا هوند.
از ویژگی دیگر قانون اساسی این است که حدود و حقوق اهاخاص حقیقای و 

تیین حق و تکلیف و تعیین حدود و یغور کند  یعنی تحقوقی جامعه را مشخص می
توان بیش از آن از مردم تکلیاف اهخاص جامعه، وظیفه قانون اساسی است و نمی

را آزاد و رها نمود. طتعاا حق اهخاص نیز به هماان میازان ماورد ها آن خواست و یا
احترام و اعتماد مراجع قانونی است و از این رهگاذر حادود وظاایف و اختیاارات 

 گردد.مت و دومت نیز توس  قانون اساسی مشخص میحکو
در جمهاوری »دارد: بر این اسااس، اصال هشاتا قاانون اساسای اهاعار مای

ای است همگانی اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معرو  و نهی از منکر وظیفه
و متقابل برعهده مردم نستت به یکدیگر، دومت نستت به ماردم و ماردم نساتت باه 

کند. واممکمنون و اممکمناات اطی و حدود و کیفیت ان را قانون معین میدومت. هر
 «.بعضها اومیاء بعض یأمرون باممعرو  و ینهون عن اممنکر

اصل هشتا قانون اساسی امر به معرو  و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف 
ار داده همگانی مقرر نموده و ههروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قر

هاای است.  نظارت همگانی  بدون هک این تکلیف مستلزم پایش بینای حمایت
قانونی الزم از افرادی اسات کاه متاادرت باه انجاام ایان وظیفاه قاانونی و هارعی 

نمایند. به عتارت دیگر چنانچه اجتماع از منافع و کارکردهای مثتت ایان نهااد، می
ه قانون باید تادابیری را اتخااذ نمایاد تاا کساانی کاه هود  علی امقاعدمند میبهره
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هااوند، از ها و مخاااطرات مربااوب بااه انجااام وظیفااه ساانگین میمتحماال آساایب
 های الزم برخوردار گردند.حمایت

 اهمیت امر قضا
که اقدامات آمرین به معرو  و ناهیان از منکر به عنوان ضاب  خااص، به محاظ این

کن است در برخی از موارد منجر به تشکیل پرونده هده و در نهایت باه مرجاع مم
قضایی جهت رسیدگی ارسال گردد، مذا هایساته اسات کاه باه موضاوع قضااوت 

که تصور نشاود کاه امار قضاا، منحصار باه قشار عنایت بیشتری نمود. مضافاا این
رد از جملاه باهد  بلکه آحاد افراد جامعه حسب موخاصی از جامعه  قضات  می

آمران به معرو  و ناهیان از منکر ممکن است به نحوی در اماور محوماه، مرتکاب 
 این مها  قضاوت  بشوند.

قانون آیین دادرسی کیفری این چنین است: هرگونه اقادام محادود  4و نیز ماده 
کننده، سامب آزادی و ورود به حریا خصوصی اهخاص جز باه حکاا قاانون و باا 

حت نظارت مقام قضائی مجااز نیسات و در هار صاورت ایان رعایت مقررات و ت
مت و حیثیات اهاخاص آسایب وارد ای اعمال هود که به کراگونهاقدامات نتاید به

 کند.

 حقوق افراد از منظر قانون اساسی
حیثیات، جاان، ماال، حقاوق، مساکن، و هاغل »ا:  اصل بیست و دوم ق. .1

 «قانون تجویز کند.اهخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که 
تفتایش عقایاد ممناوع اسات و هایچ کاس را »ا:  ا اصال بیسات و ساوم ق.2

 «ای مورد تعرض و مکاخذه قرار داد.توان به صر  داهتن عقیدهنمی
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ها، ضت  و فااش بازرسی و نرساندن نامه»ا:    ق.27اصل بیست و پنجا   .9
رامی و فاکس، سانسور، عدم مخابره و کردن مکاممات تلفنی، افشای مخابرات تلگ

 «ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکا قانون.نرساندن آن
توان دستگیر کارد مگار باه حکاا و ا: هیچ کس را نمی اصل سی و دوم ق. .4

کند. در صورت بازداهت، موضوع اتهاام بایاد بالفاصاله ترتیتی که قانون معین می
تاا به متها ابالد و تفهیا هود، و حاداکثر ظار  مادت بیسات و چهاار سااعت کت

پرونده مقدماتی به مراجع صامحه قضایی ارساال و مقادمات محاکماه، در اسارع 
 وقت فراها گردد.

حکا به مجازات و اجرای آن بایاد تنهاا از طریاق »ا:  اصل سی و هشا ق. .7
 «دادگاه صامع و به موجب قانون باهد.

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجارم »ا:  سی و هفتا ق.اصل  .6
 «که جرم او در دادگاه صامع یابت گردد.نیست، مگر این

هرگونه هکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع »ا:  اصل سی و هشتا ق. .5
ممنوع است. اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین ههادت و اقارار و ساوگندی فاقاد 

 «هود.اعتتار است. متخلف از این اصل طتق قانون مجازات می ارزش و
هتک حرمت و حیثیت کسای کاه باه حکاا قاانون »ا:  اصل سی و نها ق. . 8

دستگیر، بازداهت، زندانی یا تتعید هده به هر صورت که باهاد ممناوع و موجاب 
 «مجازات است.

 جستاری در قانون آیین دادرسی کیفری
 1934باهد که باا اصاالحات و امحاقاات ساال می 1932این قانون مصوب سال 

تکمیل گردیده است. الزم به ذکر است کاه کلیاه مقاررات آیاین دادرسای کیفاری 
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باهند بدون چاون و امزامی بوده و مقامات قضایی و ضابطان دادگستری مکلف می
 را اجرا کنند.ها آن چرا، همه

عاه مقااررات و آیاین دادرساای کیفاری مجمو» تع:یرف آیرید دادرسری کی:ر:ی 
قواعاادی اساات کااه باارای کشااف جاارم، تعقیااب مااتها، تحقیقااات مقاادماتی، 
میانجیگری، صلع میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، 
تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگساتری و رعایات حقاوق 

 «هود.متها، بزه دیده و جامعه وضع می
تأمین مناافع و حقاوق ماتها و بازه دیاده و »دادرسی کیفری:  هد  قانون آیین

 «باهد.صیانت از حقوق اجتماع می

 مراحل آیین دادرسی کیفری
 این مرحله بر عهده ضابطین دادگستری است. م:حله کشف ج:م؛ .1
این مرحله بر عهده دادسراست که دادساتان یاا معااون  م:حله تعقیب ج:م؛ .2

 کند.ات صادر میوی دستور رسیدگی را به قّض 
ایان مرحلاه نیاز بار عهاده دادسارا و مقاماات  م:حله تحقیقات مقردماتی  .3

 دادستانی است  امتته ممکن است از ضابطین دادگستری نیز کمک گرفته هود.
این مرحله بر عهده دادگااه عماومی جزایای یاا دادگااه  م:حله صدور حکر:  .4

ادر هاده اسات یاا در مرحلاه تجدید نظر است که آن حکا یا در مرحله بدوی صا
 تجدید نظر.

اصوالا اجرای حکاا بار عهاده دادسراسات. دادساتان  م:حله اج:ای حکر:  .5
دهد تاا اقادامات حکا را به معاون اجرای احکام یا دادیار اجرای احکام ارجاع می

 الزم جهت اجرای حکا صادره، به عمل آید.
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 های مختلف جرائمجنبه و حیثیت
 تواند یک یا دو حیثیت زیر باهد:می میهر جر

 حیثیت عمومی جرم از جهتی که مخل نظا عمومی و حقوق عمومی باهد. .1
حیثیت خصوصی جرم از جهتی که موجب ورود ضرر و زیان باه اهاخاص  .2
 باهد.

بعضی از جرائا مانند بزه و سارقت، هاا دارای حیثیات عماومی و هاا دارای 
 باهد.حیثیت خصوصی می

جا که دادسرا  دادستان  نماینده جامعه است و جامعه نیز برای خاود حاق از آن
داند و حق تعقیب جنته عماومی جارم را از روابا  تعقیب جنته عمومی جرم را می

داند، مذا دادسارا هخصی میان مرتکب جرم و متضرر از جرم جداگانه و خار  می
نتاه خصوصای آن غلتاه به هر طریقی که از وقوع جرایمی که جنته عمومی آن بر ج

 دارد  مطلع هود، باید تعقیب کیفری را هروع کند.

 ترین جهات قانونی شروع به تعقیبمهم
اختاار باه حقای باه نفاع »اقرار متها: اقرار در قانون مدنی عتارت اسات از  .1

همچنین در کلیه موارد حقوق جازا اقارار بایاد مطاابق باا «. دیگری و به ضرر خود
 واقعیت باهد.

کایت هاکی: هاکی هخصی است که جرم مستقیماا علیه او یا قائا مقاام ه .2
ها و مکسسااات ریااه  واقااع هااده اساات. همچنااین در جاارایا علیااه هاارکتوی  و

  اهخاص حقوقی  اهخاص یا مدیران صاحب امضا حق اقامه دعوی را دارند.
د و هکایت تواند تعقیب کیفری متها را از دادستان بخواههاکی خصوصی می

ک. برای هروع به رسیدگی کافی اسات.  هاکایت  د. قانون آ. 68هاکی طتق ماده 
 تواند کتتی یا هفاهی باهد. هاکی خصوصی می
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 اعالم جرم توس  دیگران. .9
 گزارش ضابطین دادگستری  ضابطین عام، ضابطین خاص  .4

ن قاانو»در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایات حقاوق هاهروندی مقارر در 
از  1989 / 2 / 17های مشروع و حفی حقوق هاهروندی مصاوب احترام به آزادی

سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگساتری و ساایر اهخاصای کاه در فرآیناد 
دادرسی مداخله دارند، امزامی است. متخلفان عالوه بر جتران خساارات وارده، باه 

هاای تعزیارات و مجازات اات اسالمی   قانون مجاز751مجازات مقرر در ماده  
 هوند.محکوم میا  1957 / 4 / 4بازدارنده مصوب 

 ضابطان دادگستری، تکالیف آنان و ضوابط جرم مشهود
ضابطان دادگستری ماأمورانی هساتند کاه تحات نظاارت و تعلیماات دادساتان در 

ناساایی، یاافتن و آوری ادمه وقاوع جارم، هکشف جرم، حفی آیار و عالئا و جمع
جلااوگیری و مخفاای هاادن مااتها، تحقیقااات مقاادماتی، ابااالد اوراق و اجاارای 

 کنند.تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می
 ضابطان دادگستری عتارتند از:

امف: ضابطان عام هامل فرمانادهان، افساران و درجاه داران نیاروی انتظاامی 
 ده باهند.جمهوری اسالمی ایران که آموزش مربوب را دی

ب: ضابطان خاص هامل مقامات و مأمورانی که به موجب قاوانین خااص در 
هاوند  از قتیال رؤساا، حدود وظایف محول هده ضاب  دادگستری محساوب می

معاونان زندان نستت باه اماور مرباوب باه زنادانیان، ماأموران وزارت اطالعاات و 
می. همچیناین ساایر مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاساداران انقاالب اساال

نیروهای مسلع در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان باه 
 هوند.آنان محول هود، ضاب  محسوب می
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 جرایم مشهود
هاده ادگساتری واقاع هاود یاا ماأموران یادامف: در مرئای و منظار ضاابطان د

اصاله پاس از وقاوع بالفاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آیار جرم را بالف
 مشاهده کنند.

، حین وقاوع جارم یاا اندهب: بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بود
 بالفاصله پس از آن، هخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

ا: بالفاصله پس از وقوع جرم، عالئا و آیار واضع یا اساتاب و ادماه جارم در 
 علق استاب و ادمه یاد هده به متها محرز گردد.تصر  متها یافت هود و یا ت

ت: متها بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داهته یا در حال فرار باهاد یاا 
 بالفاصله پس از وقوع جرم دستگیر هود.

ث: جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یاا در حاال وقاوع باهاد و 
س از وقاوع جارم، ورود ماأموران را باه هخص ساکن، در همان حال یا بالفاصله پ
 منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

 : متها بالفاصله پس از وقوع جرم، خاود را معرفای کناد و وقاوع آن را ختار 
 دهد.

 چ: متها ومگرد باهد و در آن محل نیز سوء ههرت داهته باهد.
قاانون   912چنانچه جرائا موضوع بندهای  امف ،  ب ،  ا  و  ت  ماده  

آیین دادرسی کیفری به صورت مشهود واقع هود  در صورت عدم حضور ضابطان 
توانناد اقادامات الزم را بارای جلاوگیری از فاارار دادگساتری، تماام هاهروندان می

 مرتکب جرم و حفی صحنه جرم به عمل آورند.
ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فاوری باه دادساتان اطاالع 

تواناد تکمیال آن را انچه دادستان اقدامات انجام هده را کافی نداناد، میدهند. چن
بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طتق دستور دادساتان تحقیقاات و اقادامات 
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توانند ماتها را قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی
نگهاداری ماتها بارای تکمیال تحت نظر نگه دارند. چنانچاه در جارائا مشاهود، 

تحقیقات ضروری باهد  ضابطان باید موضوع اتهام و ادمه آن را بالفاصله و به طور 
کتتی به متها ابالد و تفهیا کنند و مراتب را فوری برای اتخااذ تصامیا قاانونی باه 

توانناد بایش از بیسات و چهاار اطالع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی
 را تحت نظر قرار دهند. ساعت متها

هرگاه فردی خار  از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر 
قرار گیرد، باید حداکثر ظر  یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعاالم 
هود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلاف اسات، موضاوع را بررسای نمایاد و در 

نظر قرار گرفتن متها، اقدام قاانونی باه عمال صورت نیاز با حضور در محل تحت 
 آورد.

تواند تقاضاای حضاور وکیال نمایاد. با هروع تحت نظر قرار گرفتن، متها می
وکیلی باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقاات و ماذاکرات، باا هاخص 

از تواند در پایان مالقات با متها که نتاید بایش تحت نظر مالقات نماید و وکیل می
 یک ساعت باهد مالحظات کتتی خود را برای در  در پرونده ارائه دهد.

الزم به ذکر است اگر هخص به علت اتهاام ارتکااب یکای از جارائا ساازمان 
یافته و یا جرائا علیه امنیات داخلای یاا خاارجی کشاور، سارقت، ماواد مخادر و 

  قانون آیین 912روانگردان و یا جرائا موضوع بندهای  امف ،  ب  و  ا  ماده  
دادرسی کیفری، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پاس از هاروع تحات نظار قارار 

 گرفتن امکان مالقات با وکیل را ندارد.
که متها تحات نظار قارار گرفات، حاداکثر ظار  یاک سااعت، به محض آن

مشخصات سجلی، هغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هار طریاق 
هود. دادستان هر ههرستان با در  مشخصاات محل اعالم میممکن، به دادسرای 
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مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی امکترونیکی، 
نماید و فهرست کامل آنان را نظارت الزم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می

کند تا به همان نحو در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوب اعالم می
توانند از طریق یتت هود. وامدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اهخاص می

مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطالع یابناد. پاساخگویی باه بساتگان فاوق 
درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اهخاص 

 باهد ضروری است.تحت نظر منافات نداهته 
تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یاا هخص تحت نظر می

گاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت الزم را  آهنایان خود را از تحت نظر بودن آ
کاه بناا بار ضارورت تشاخیص دهناد کاه در این خصوص به عمل آورند، مگر آن

تفاده کند. در این صورت بایاد مراتاب را هخص تحت نظر نتاید از چنین حقی اس
 برای اخذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضائی برسانند.

بنا به درخواست هخص تحت نظر یاا یکای از بساتگان نزدیاک وی، یکای از 
آورد. گاواهی پزهکان به تعیین دادستان از هخص تحت نظر معاینه باه عمال مای

 هود.پزهک در پرونده یتت و ضت  می
تها تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقاوق منادر  هرگاه م

در این قانون در مورد هخص تحت نظر را به متها تفهیا و به صاورت مکتاوب در 
 اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات هاخص تحات نظار، علات تحات نظار 
آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و بودن، تاریخ و ساعت 

تاریخ و ساعتی را که هخص نزد قاضی معرفی هاده اسات را در صاورت مجلاس 
قید کنند و آن را به امضاء یا ایار انگشات او برساانند. ضاابطان همچناین مکلفناد 

 تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی یتت و ضت  کنند.
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ضااابطان دادگسااتری پااس از حضااور دادسااتان یااا بااازپرس در صااحنه جاارم، 
کنند و دیگار حاق مداخلاه ندارناد، اند به آنان تسلیا میتحقیقاتی را که انجام داده

که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقاام قضاائی باه آناان ارجااع مگر آن
 هود.

ها، همچنین بازرسی اهخاص ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن
و اهیاء در جرائا غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هرچند وی اجرای 

 تحقیقات را به طور کلی به ضاب  ارجاع داده باهد.
ضابطان دادگساتری مکلفناد طتاق مجاوز صاادره عمال نمایناد و از بازرسای 

 رتت  با موضوع خودداری کنند.های غیرماهخاص، اهیاء و مکان
چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادمه، استاب و آیاار جارم 
دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعاه اسات، مشااهده کنناد، 
ضمن حفی ادمه و تنظیا صورت مجلس، بالفاصاله مراتاب را باه مرجاع قضاائی 

 کنند.می صامع گزارش و وفق دستور وی عمل
ضابطان دادگستری مکلفند اوراق باازجویی و ساایر مادارک پروناده را هاماره 

کنناد، تعاداد گذاری نمایند و در صورت مجلسی که برای مقام قضائی ارساال می
 کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

ها اجتار یا اکراه متها، استفاده از کلمات ماوهن، طارد ساکاالت در بازجویی
تلقینی یا اغفال کننده و سکاالت خار  از موضوع اتهاام ممناوع اسات و اظهاارات 
متها در پاسخ به چنین سکاالتی و همچنین اظهاراتی که ناهای از اجتاار یاا اکاراه 
است، معتتر نیست. تاریخ، زمان و طاول مادت باازجویی بایاد در اوراق صاورت 

 .مجلس قید هود و به امضاء یا ایر انگشت متها برسد
تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقاات بایاد مطاابق ترتیتاات و 

 قواعدی باهد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.
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های ناهی از انجام وظایف ضابطان نستت به کشف جرم، حفای تحمیل هزینه
از فارار و آیار و عالئا و جمع آوری ادمه وقوع جرم، هناسایی و یاافتن و جلاوگیری 

مخفی هادن ماتها، دساتگیری وی، حمایات از بازه دیاده و خاانواده او در برابار 
تهدیدات، ابالد اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هار عناوان بار بازه دیاده 

 ممنوع است.

 های مشروع و حفظ حقوق شهروندیقانون احترام به آزادی
گاهی بیشاتر باا قاوانین و مقارر ات مارتت ، برخای از قاانون احتارام باه به منظور آ

نیز به هرد  17/2/1989های مشروع و حفی حقوق ههروندی مصوب سال آزادی
 هود.زیر بیان می

از تاریخ تصویب این قاانون، کلیاه محااکا عماومی، انقاالب و  ماده واحده 
خاویش  نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجاام وظاایف قاانونی

موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین باه مجاازات منادر  در قاوانین 
 موضوعه محکوم خواهند هد:

کشااف و تعقیااب جاارایا و اجاارای تحقیقااات و صاادور قرارهااای تااأمین و  .1
بایاد متتنای بار رعایات قاوانین و باا حکاا و دساتور قضاایی بازداهت موقت می

اعمال هرگونه سالیق هخصی و سوءاستفاده از مشخص و هفا  صورت گیرد و از 
های اضاافه و بادون ضارورت قدرت و یا اعمال هرگوناه خشاونت و یاا بازداهات

 اجتناب هود.
ها باید بر طتق ترتیتات قانونی و منحصار باه متاهار، هاریک و محکومیت .2

و رأی مساتدل و مساتند باه  معاون جرم باهد و تا جرم در دادگاه صامع ایتات نشود
مواد قانون و یا منابع فقهی معتتر  در صورت نتودن قانون  قطعی نگردیده اصل بار 

 برائت متها بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باهد.
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با دادخواهان و اهخاص در مظان اتهام و مرتکتان جرایا و مطلعان از وقایع  .4
جرای وظایف محومه و برخورد باا ماردم، الزم اسات اخاالق و ماوازین و کالا در ا

 اسالمی کامالا مراعات گردد.
نماید که در موارد ضروری اصل منع دستگیری و بازداهت افراد ایجاب می .7

نیز به حکا و ترتیتی باهد که در قانون معین گردیده اسات و ظار  مهلات مقارره 
هود و خانوده دستگیر هدگان در جریان قرار  پرونده به مراجع صامع قضایی ارسال

 گیرند.
در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع و تحقیق، از ایذای افاراد نظیار  . 6

 بستن چشا و سایر اعضاء، تحقیر و استخفا  به آنان، اجتناب گردد.
بازجویان و مأموران تحقیق از پوهاندن صورت و یا نشستن پشت سر متها  .5

 های خال  قانون خودداری ورزند.نان به اماکن نامعلوم و کالا اقدامیا بردن آ
ها و معاینات محلی جهات دساتگیری متهماان فاراری یاا کشاف بازرسی . 8

آالت و ادوات جرم، بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاب 
مادارک و اهایایی کاه ارتتااطی باه جارم انجام هود و از تعرض نستت به اساناد و 

هاای ها و عکسها و نوهاتهنداهته و یا به متها تعلق ندارد و افشای مضامون ناماه
 خودداری گردد.ها آن موردهای خانوادگی و ضت  بیفامیلی و فیلا

و یا اجتار او به امور دیگار ممناوع هرگونه هکنجه متها به منظور اخذ اقرار  .3
 بوده و اقرارهای اخذ هده بدین وسیله حجیت هرعی و قانونی نخواهد داهت.

های علمای، قاانونی و ها باید متتنی بر اصول و هیوهتحقیقات و بازجویی .11
ه ترتیتاات و مقاررات را های قتلی و نظارت الزم صورت گیرد و با کسانی کآموزش

، بار اندههای خال  آن متوسال هادنادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش
 اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
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ها باید مفید و روهن و مارتت  باا اتهاام یاا اتهاماات انتساابی و از پرسش .11
کال از گناهان گذهته افراد و پرداختن کنجکاوی در اسرار هخصی و خانوادگی و س

ها باه هماان به موضوعات غیر مکیر در پرونده مورد بررسای احتاراز گاردد. پاساخ
کیفیت اظهار هده و بدون تغییر و تتدیل نوهته هود و بارای اظهاار کنناده خواناده 

تحریف  هود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودهان مطامب را بنویسند تا هتهه
 یا امقاء ایجاد نگردد.

از دخل و تصر  ناروا در اموال و اهیاء ضتطی و توقیفی متهمان، اجتناب  .14
نموده و در اومین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکا یا قرار در محاکا و دادسراها 

اتخاذ تصامیا ها آن نستت به اموال و اهیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نستت به
اهتمام الزم معماول گردیاده و در ها آن یده است در حفی و مراقتت ازقضایی نگرد

 استفاده هخصی و اداری به عمل آید.ها آن هیچ موردی نتاید از
 

 :های درسای از پرسشنمونه
 چیست؟ اساسی قانون هشتم اصل .1
 کنید؟ بیان را قانون منظر از افراد حقوق مورد چهار .2
 چیست؟ کیفری دادرسی آیین مراحل .3
 را شـهروندی  حقـوق  حفظ و مشروع هایآزادی به احترام قانون از مورد چهار .4
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