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 Purpose: Islamic life in the present age, in spite of technological 

advances and the transfer of information in various fields, in 

order to fulfill the mental and physical health of human beings, 

requires firm and firm rules to help human beings in this field. 

Save misguidance and error. 

Materials and Methods: In this article, the author examines the 

role of the duty of enjoining the good and forbidding the evil in 

various aspects of life through analytical and descriptive 

methods and by studying the library. It is the control of his 

behaviors that is created by reinforcing values and norms. And 

the nation that provides the basis for this growth and excellence 

for the society, educated people with knowledge and personality, 

will have a very high position and position. 

Findings: In order to have the effect of enjoining the good and 

forbidding the evil in Islamic life, one should look for the best 

and most effective strategies and practical methods such as 

respecting the personality of individuals, gradual guidance, 

gentleness, love and encouragement of values. Finding human 

physical and mental health in Islamic life. 

Conclusion: In order to facilitate this matter, God has introduced 

himself as the first responsible, commanding and forbidding 

person after the creation of the universe, and has stated that he 

will place the prophets and prophets on earth as intermediaries 

in this matter. The duty of enjoining the good and forbidding the 

evil, which is one of the subdivisions of the religion of Islam, is 

in fact an obligatory duty by which other duties are performed. 

In order to perform this duty, it is necessary to know the general 

principles and rules in the necessity of enjoining the good and 

forbidding the evil in human life. In fact, these two duties, as the 

two principles of reform and constant struggle against 

corruption, are the basic elements of Islamic life. It can have a 

positive effect on our lives and our achievement of our goals. 

And there is no difference in terms of gender (male or female), 

because human life is the center in which he is educated and goes 

to society. 
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 و همکاران   مژگان میرنجفی 57

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی
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  دهیچک

با وجود پيشرفت های  یدر عصر کنون یاسالم ی: زندگهدف
 یفایمختلف، جهت ا یها نهياطالعات در زم ییو جابجا یتکنولوژ
استوار و محکم به  یاحکام ازمنديبشر ، ن یو جسم یروان یسالمت

کمک حال بشر بوده و او را از  نهيزم نیتا در ا اشدی یمهم م نیا
 .و اشتباه نجات دهد یگمراه

و  یفيو توص یليتحل یمقاله با روش نی: نگارنده در او روش ها مواد
ر از منک یامر به معروف و نه ضهینقش فر ییبا مطالعه کتابخانه ا

امر به  دهینموده و  مشخص گرد یبررس یرا در ابعاد مختلف زندگ
انسان ها کمک و نظارت و کنترل  یاز منکر در زندگ یمعروف و نه

ارزش و هنجارها بوجود  تیتقو قیکه از طر دباش یاو م یرفتارها
 یرا برای جامعه فراهم م یرشد و تعال نیکه بستر ا ی. و امتدیآ یم

 یگاهیداده ، از مقام و جا ميتعل تيبا علم و با شخص یآورد،افراد
 .برخوردار خواهد بود عيبس رف

 یاز منکر در زندگ یامر به  معروف و نه ريتأث یبرا ها: افتهی
 یها وهيراهکارها و ش نیو مؤثرتر نیبه دنبال بهتر دیبا  یاسالم
 ،یینرمخو ،یجیافراد، ارشاد تدر تياحترام به شخص لياز قب یعمل

سان ان افتنیامر موجب  دست  نیبه ارزش ها بود تا ا قیمحبت و تشو
  .گردد یاسالم یدر زندگ یوانو ر یجسم یبه سالمت

 یهست نشیامر پس از آفر نیسهولت ا یخداوند برا :یریگ جهینت
 کرده و یکننده معرف یمسئول و امرکننده و نه نيخودش را نخست
 یوامر ، در ر نیرا بعنوان واسطه ا اءيو انب امبرانيعنوان داشته که پ

از منکر که از  یامر به معروف و نه ضهیدهد. فر یقرار م نيزم
باشد و در واقع  وظيفه واجبی است که به  یاسالم م نید اتيّفروع

 ، ضهیفر نیانجام ا یوسيله آن سایر واجبات بر پا می شوند. برا
از  یدر ضرورت امر به معروف و نه یشناخت اصول و ضوابط کل

به عنوان  ضهیدو فر نیانسان الزم است، در واقع ا یمنکر در زندگ
 یزندگ یاساس نو مبارزه دائم با فساد ،رک ییدو اصل اصالح جو

و  یتواند اثرات مثبت در امورات زندگ یباشد که م یم یاسالم
 تينسج ثيهم از ح یما به اهدافمان داشته باشد. و فرق دنيرس

است که در آن  یانسان کانون یزندگ رایمونث( ندارد.ز ای)مذکر و 
 . گردد یجامعه م یو راه افتهی تيترب
 
 ی.اسالم ،یاز منکر، زندگ ی: امر به معروف، نهواژگان دیکل
 

 01/07/1400تاریخ دریافت: 
 15/09/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولgarekani1339@yahoo.com 

 
 مقدمه
 و اخالقی امنّيت ها رسانه طریق از فرهنگی تهاجم که امروزه
 است ، نموده متزلزل را آن و داده قرار هدف را دینی جامعه معنوی
 ادوار از بيشتر ازمنکر نهی و معروف به امر که است ضروری
.  ودش گفتگو و بحث پيرامونش و بگيرد قرار توجه مورد گذشته
 به بندگان هدایت جهت در را خود که گونه همان متعال خداوند
 رام و خير به دعوت سان بدین داند، مسئول می راستين سعادت سوی

 متوجه بندگان مسئوليت این و زند می موج آسمانی کتب در نهی و
 هست. نيز
 عملی  روشهای منکر، از و نهی معروف به امر فریضه اسالم منظر از

 یمکر قرآن. است اسالمی احکام و دین در انحراف از پيشگيری برای
 از نهی و معروف به امر را  امامان و پيامبران همه وظيفه اولين نيز

 اعضای همه واسطه به باید فریضه دو این. است کرده بيان منکر
 به اجتماعی درمسائل چه و شخصی مسائل در چه اسالمی، جامعه
 امنيت در اساسی فریضه نقش دو این زیرا شود؛ اجرا کامل صورت
 .دارد اسالمی جامعه

 و است آمده قرآن در مفصل طور به منکر از نهی و معروف به امر
 ذکر خمس و روزه نماز، از بعد اسالم فروع در که است واجباتی از

 در جهاد همچون فرایضی ردیف در نيز اهميت نظر از و است شده
 .است زکات پرداخت و خدا راه

 زندگی در منکر از نهی و معروف به امر فرهنگ کردن نهادینه
 پذیری، مسئوليت احساس وافزایش برخورداری منزله به روزانه

 کاری، وجدان از برخورداری مندی، رضایت ، بودن مومن ایثارگری،
 نهاد از برخورداری اسالمی، های ارزش و اخالقی اصول بر متکی

 آحاد که است تبعيض و فساد فقر، از دور به و خانواده مستحکم
 اهآگ منکر از نهی معروف به امر پيامدهای این به نسبت باید جامعه
 و روانی سالمت تأمين در  گذار تأثير  و مهم اصول از یکی .باشند
 در منکر از نهی و معروف به امر اصل به جدّی توجه ، افراد جسمی
 به امر است . مقوله او زندگی در حکومتی و فردی مختلف ابعاد

 تاریخ طول در  اسالم اساسی ارکان از یکی منکر از نهی و معروف
 و داخلی موافقان و مخالفان  سياسی های العمل عکس با  هميشه
 الزم و الهی دستور یک را آن طرفداران.  است بوده همراه خارجی
 به خود نگرش توجيه برای آن مخالفان و کرده معرفی االجرا
 نهی و معروف امر به .اند کرده اشاره آزادی و بشر حقوق موضوع

 به اسالمی زندگی بنای سنگ آن دقيق و صحيح اجرای منکرو از
 تپيشرف بين عينی و قطعی نزدیک بسيار ارتباطی.رود می شمار

 هيچ دارد؛ وجود از منکر نهی و معروف به امر فریضه و فرهنگی
 ندی هيچ و باشد داشته وجود تواند نمی جامعه و دین بدون فرهنگی

 بيماری از رهایی برای نيست. بنابراین فرهنگ بدون جامعه ای و
 عصر  غلط باورهای و ها فرهنگ از حاصل روانی و جسمی های

 کند، می تهدید را  اسالمی زندگی جانبه همه سالمت که  کنونی
 اخالق زمينه در آسمانی ادیان و انبياء های آموزه به توجه و مراجعه

 رماند موثرترین انسانی سالم روابط تبيين و بررسی و  معنویت، و
 .است
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 یم فراهم جامعه برای را تعالی و رشد این بستر که امتی بنابراین،
 این در که بود خواهد برخوردار رفيع بس جایگاهی و مقام از آورد،
 به امر اهميت .است شده تعبير «مفلحون»  به آنان از شریفه  آیه

 مناسبی ساز زمينه که است این بر بيشتر منکر از نهی و معروف
 دو این واقع در و رود می بشمار انسان دیگر واجبات انجام جهت
 ن، رک فساد با دائم مبارزه و جویی اصالح اصل دو عنوان به فریضه
 معروف به امر فریضه اگر واقع، در. باشد می اسالمی زندگی اساسی

 صورت افراد زندگی در جامع و کامل صورت به منکر از نهی و
 تبدیل الهی احکام از تقيد برای مطلوب فضای به انسان زندگی ، گيرد
 اندتو می اسالمی زندگی مسير در الهی فریضه و گردد. این احکام می

. دباش داشته اهدافمان به ما رسيدن و زنگی امورات در مثبت اثرات
 به ندارد. امر( مونث یا و مذکر) جنسيت حيث از هم فرقی و

 گردد می موجب بينانه واقع نگرشی  در منکر از نهی و معروف
 گمراهی مسير در را خود که کار زشت افراد وضعيت دیدن با انسان

 اميدی نا و یأس و احساس زندگی مسير پيمودن در اند، قرار داده
 راگيرف نگاه با نيز اسالم دین .باشد می تنها که نکند احساس و نکرده
 فرد حقوق از تا قرارداده توجه مورد ابعاد در همه را نظارت خود ،

 نماید. ای، صيانتشایسته نحو به جامعه و

 

منشاء پيدایش امر به معروف و نهی از منکر در حيات و زندگی 
 اسالمی
 فرماید :  می بقره سوره در انسان، نخستين آفرینش در مورد قرآن
 َأتَجْعَل   قَال وا  خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِی جَاعِلٌ إِنِّی لِلْمَلَائِکَةِ َرب ّکَ قَالَ وَإِذْ» 

 وَ ن قَدِّس  بِحَمْدِكَ ن سَبِّح  وَ َنحْن  الدِّمَاءَ وَ یَسْفِک  فِيهَا ی فْسِد  مَنْ فِيهَا
 (30)بقره/.« َتعْلَم ونَ  لَا مَا أَعْلَم   إِنِّی قَالَ  لَکَ
 جانشينی زمين در من گفت : به فرشتگان  پروردگارت چون و

 ندتباهی ک آن در که کسی می نهی زمين آیا در: گفتند نهاد .  خواهم
می ستایيم و پاك   با سپاس را تو خود ما با آن که ریزد ، خونها و

 .دانيدنمی شما که دانممی  چيزی من می داریم ؟
 اه رابطه انسان و آفرینش  و انسان از سخن که فوق آیه به توجه با
بيان می کند  ساختاری را یک آورد، می به ميان مخلوقات با و هم با
 صورت او واسطه به در زمين انسان جانشينی که است حقيقتی آن و
 نمی مالحظه جامعه چارچوب در حقيقت این اگر چه که گيرد می

 اعیاجتم کننده نظام پشتوانه های ستون و ها پایه از یکی شود، خود
 .آید می شمار اجتماعی به درون روابط سالمت ضامن و
 نيمک می مشاهده( السالم عليهم) معصوم ائمه زندگی تاریخ بررسی در
 اطارتب عمر، پایان تا کودکی از «منکر از نهی و معروف به امر» که

 یتمام در آنان، و است داشته آنان زندگی مقاطع تمام با ناگستنی
 ریضهف این دارنده بر پا پيوسته عمر، پایان تا از کودکی سنی مقاطع
 .اندنموده فراوانی توصيه آن بر پایی در و اند بوده بزرگ

 هشيو و پيامبران راه ، منکر از نهی و معروف به امر که درستی به
 می اپ بر واجبات سایر آن به وسيله که واجبی است. وظيفه صالحان
 و شوند می ل حال و درآمدها کنند می پيدا امنيت ها راه شوند،
 امانتق از دشمنان و د شو می آباد زمين و شوند می گردانده باز مظالم
 (.1گردد.) می راه به رو کارها و می شود گرفته

 مراحل زندگی برای ، خداوند جز مالکی و صاحب و سرور هيچ
 امانت و جانشينی فقط زندگی در انسان و نقش وجود نداشته انسان
 انانس با ميان انسان که ای رابطه هر و باشد می داری امانت و شناسی
 رد باید آید، می وجود به خدا با انسان و آفرینش با انسان و دیگر
 که امانتی با نسبت امين یک رابطه اساس خود و جوهر و اصل

 و تکاليف ها توصيه تمامی پس باشد. است ، شده سپرده او بدست
 گردد، می افراد متوجه اسالم در که اخالق و عبادی و اجتماعی
.. . و اجتماعی، اقتصادی اخالقی، فقهی، عبادی، از معروف برگرفته

 .کنند می اقتباس پيوند این از را خود فرعی و اصلی خطوط است
 

اصول و ضوابط کلی در ضرورت شناخت امر به معروف و نهی از 
 منکر در زندگی انسان

 و اخالقی امنيت فرهنگی از طریق رسانه ها تهاجم که امروزه
نموده است،  متزلزل داده و آن رارا هدف قرار  دینی جامعه معنوی

بيشتر از ادوار  ازمنکر نهی و معروف به امر ضروری است که
ود.  ش گفتگو و بحث پيرامونش و بگيرد قرار توجه گذشته مورد

باید مواردی را که  منکر از نهی و معروف به امر اجرای برای
هستند، جدا سازی گردند « منکر»هستند از مواردی که « معروف»
سپس محدوده هر کدام مشخص گردند که در چه مواردی باید و 

معروف بکار گرفته شود  و در چه مواردی منکر به کار برده شود 
و هدف از کار برد این امر چه می تواند باشد و علت وجوبی آن 

 چه می تواند باشد.
فریضه امر به معروف و نهی از منکر زمانی واجب می شود که 

هده آن است، قدرت  تشخيص معروف از فردی که تکليف بر ع
منکر را داشته باشد. اگر شخص بدون شناخت بخواهد فردی را مورد 
امر یا نهی قرار دهد، نه تنها ممکن است خدمتی انجام  ندهد، بلکه 

گردد. فلذا شناخت و آگاهی موجب گمراهی شخص متقابل نيز می
 شرط لزوم در تمامی  رکن های دین می باشد.

 روشهای  منکر، از و نهی معروف به امر اسالم نيز فریضه منظر از
 آنقر. است دین و احکام اسالمی در انحراف از پيشگيری برای عملی
 و معروف به امر را پيامبران و امامان  همه وظيفه نيز اولين کریم
 همه به واسطه باید فریضه دو این. است کرده بيان منکر از نهی

 در مسائل چه و شخصی مسائل در چه جامعه اسالمی، اعضای
 نقش و فریضه، دو این زیرا شود؛ اجرا به صورت کامل اجتماعی
 . دارد اسالمی جامعه امنيت در اساسی

 :فرماید می( ص) اکرم پيامبر کریم همان گونه که در قرآن
«. اتَّبَعَنِی وَمَنِ أَنَا بَصِيرَةٍ عَلَى  اللَّهِ إِلَى أَدْع و سَبِيلِی هَذِهِ ق لْ» 

 (108)یوسف/
خوانم، خدا می سوی به اینک راه من ،  بگو :[ مردم به پيامبر ای] 

هم از سر بينش، من و آنان که مرا پی گيرند . پاکا خداوند ، من از 
 انباز آرندگان ِنيم.

و کار برد آن در زتدگی اسالمی « معروف و منکر» شناخت  برای
روایات  و آیات از ج  این ضوابطضوابطی وجود دارد که در استخرا

لف توان در ابعاد مخت می کلی اصول این شناختن با. گردد می استفاده
 هر کدام برای را بسياری مصادیق و و مسائل گوناگون روز ، موارد

باشد و شامل همه زیر می عامّ ذکر شده اصول از برخی. نمود پيدا
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 و همکاران   مژگان میرنجفی 59

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 آن ارزش و تأثيراهميت و  لحاظ مجموعه های خود می شود که به
 .است شده تفکيک

 األمر اولی و... اعرفوا »حضرت علی )ع( در روایتی فرموده است: 
 به امر با را األمر اولی « )االحسان  و العدل و بالمعروف باألمر

 شناخت برای روایت این بشناسيد(.  در احسان و عدل و معروف
 با را رسول خدا، با را خدا )است  فرموده ارائه معيارهایی امور،

آن  معروف به امر که دهدمی نشان ،...( با را األمراولی و رسالت
 باید األمر اولی شناخت برای که دارد منزلت و قدر و اهميت چنان
 (2) .نمود استفاده آن از معيار و مالك عنوان به

قانون اساسی در اهميت امر به معروف و نهی از  هشتم همچنين اصل
 امر خير، به دعوت ایران اسالمی جمهوری در منکر  بيان می دارد: 

 هدهع بر متقابل و همگانی است ایوظيفه منکر از نهی و معروف به
 هب نسبت مردم و مردم به نسبت دولت یکدیگر، به نسبت مردم

   .کندمی معين قانون را آن کيفيت و حدود و شرایط دولت ،
نسبت   جدّی توجه و اجرا بر اهميت  تمام باصراحت اصل این که

 .سازد می آشکار را منکر، از نهی و معروف به امر فریضه  به اجرای
در نتيجه  امر به معروف و نهی از منکر نوعی راهنمایی و همگون 
سازی را در زندگی  اسالمی در پی دارد و همچنين شخصی که می 
خواهد به عنوان  آمر یا ناهی در زندگی اسالمی نقشی را از این 
حيث داشته باشد بایستی در قدم اول معرو ف ها و منکرها را 
بشناسد و برای بکار گيری در زندگی اسالمی شناخت کامل در این 

 باب الزم و ضروری است.
 برداشت و فطری بينش با انسان و هستند ذاتی ها بدی و ها خوبی 

 یکل مختصات و دریابد را آنها از برخی تواند می خود نخستين های
شناخته و کاربرد آنها در زمان و مکان مناسب در زندگی  باز را آنها

 آن شناخت از انسان عقل که سطوحی و جزئيات در و را بداند 
 اه خوبی تشخيص در و شتابد می انسان کمک به وحی است، قاصر
 (3) . نماید می راه را او ها بدی از
 

اهميت وجودی امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن کریم 
 و روایات در زندگی

منکر بيشتر بر این است که زمينه  از نهی و معروف به اهميت امر
ساز مناسبی جهت انجام واجبات دیگر انسان به شمار می رود و در 

مبارزه دائم با عنوان دو اصل اصالح جویی و  به واقع این دو فریضه
فساد ، رکن اساسی زندگی اسالمی می باشد. در واقع، اگر فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر به صورت کامل و جامع در زندگی افراد 
صورت گيرد ، زندگی انسان به فضای مطلوب برای تقيد از احکام 
الهی تبدیل می گردد و برعکس اگر انسان  نسبت به این دو فریضه 

کند، این کم توجهی او باعث کم رنگی و به مرور زمان غفلت 
 :فرماید قرآن می در موجب نابودی این فریضه می شود. خداوند

ة وَالحِجَار النَّاس ق ود هَا وَ نَاراً وَأَهلِيک م ق وا أَنف سَک م امَن و الَّذینَ یَاأَیُّهَا» 
و خانواده ) ای کسانی که به خداوند ایمان آورده اید بر خود  ... «

 و) بترسيد هستند افروزش مردم آتش که( دوزخی) آتش از خویش
.( .. دارید نگه دور آن از را خود(  الهی احکام از اطاعت با
 تأمرونهم» ( در مورد این آیه امام صادق )ع( فرموده اند : 6تحریم/)
 (1« )کنيد.  منکر از نهی و معروف به امر را آنها : یعنی  تنهونهم و

این تفسير می توان گفت رعایت این احکام و فریضه الهی در مسير با 
زندگی اسالمی می تواند اثرات مثبت در امورات زنگی و رسيدن ما 
به اهدافمان داشته باشد. و فرقی هم از حيث جنسيت ) مذکر و یا 

 :می فرماید کریم مونث( ندارد چنانچه قرآن
َو  بِالمَعر وف یام ر ونَ بَعضٍ أولِياء  ه مالم ومِنات  بَعض  وَ الم ومِن ونَ وَ » 

 اوليای بعضی زنان مومن، و مردان ( 71/ )توبه« الم نکَرِ عَنِ ینهَونَ
 می کنند. منکر از نهی و معروف به امر دیگرند، بعضی

در این آیه مشخص می گردد که خداوند درباره مومنان تفاوتی از 
کدام از آنان را در برابر جایگاه زن یا مرد بودن قائل نبوده و هر 

دانسته، برای اجرای این مسئوليت نيز شناخت ارکان  یکدیگر مسئول
 و اصول آن برای همه افراد دارای اهميت و ضروری می باشد.

 عَنِ  وَ آمِراً بِالمَعرو فِ ک ن» در روایتی از امام علی )ع( آمده است : 
( با توجه به فرمایش 4« )شَّر ماِنعاً لِل وَ عَامِال بِالخَيرِ وَ نَاهِياً الم نکَرِ

حضرت علی )ع( انسان بایستی در تمام حاالت  امرکننده به نيکی ها 
و نهی کننده از بدی ها و زشتی ها باشد ،  و به نوعی هر فرد بایستی 
در جایگاه خود عمل کننده  به خير و نيکی بوده و از بدی ها 

 جلوگيری کند.
 رماید :خداوند در قرآن کریم می ف 
 نِ عَ وَینَهْوَنَ باِلمْعرْوفِ وَیَأمر ونَ الخْيرْ إلِىَ یدَع ونَ أم ةَّ منِّک مْ  وَلتْکَن» 

باید از ميان شما گروهی باشند که « المْفلْحِونَ  وَأو لئَکِ ه م  المْنکَرِ
دعوت به خير و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان 

 (104رستگارانند.)آل عمران/
 به امر باید افراد از این آیه به وضوح اشاره می دارد که بعضی در

در مورد معنای ظاهری این آیه از امام صادق  .دهند انجام معروف
)ع( سئوال شد که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت 
اسالمی واجب است ؟ ایشان بيان داشته اند : این عمل بر شخصی 
ميسر می شود که قومی از ایشان فرمان ببرند. این دستور قرآنی خاص 

 (5است که عموميّت ندارد.) 
همان  که است داده قرار عقل نام به نيرویی انسان جودو در خداوند

 و اه نيکی انجام به را یکدیگر باید ها انسان که کند می حکم عقل
 (6الزام نمایند.) و وادار ها بدی از اجتناب

   
بررسی رابطه امر به معروف و نهی از منکر با رستگاری زندگی 

 اسالمی
یافته و راهی جامعه می  زندگی انسان کانونی است که در آن تربيت

گردد ، برای رستگاری انسان خداوند احکام ویژه ای مشخص کرده 
که هر فرد در جایگاه خود در خانواده وظایفی را به عهده دارند. 

 اسالم دین در منکر از نهی و معروف به امر در این ميان عمل به
 یجلوگير عوامل از یکی می آید . که  به شمار مهم اعتقادات جزء
 به شمار می آید.. انحرافات از

 دچار ادیان سایر پيروان به سرنوشت خواهند نمی مسلمانان اگر
 تيهازش از و پرهيز ها نيکی صحيح انجام به را یکدیگر باید شوند،
 (7کنند.) سفارش
امر به معروف و نهی از منکر  کریم ضمن بيان لزوم عمل به قرآن

 :کند می بيان گونه این ، رستگاری به رسيدن راه در را اهميت آن
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 60 یاسالم یاز منکر در  زندگ ینقش امر به معروف و نه  
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 ینهَونَ  وَ بَالمعر وفِ یام ر ونَ وَ الخَيرِ الَی یدع ونَ ا مَّهٌ مِنک م لتَکَن وَ"
 (104عمران/ ) آل"الم فلِح ون أ ولئکَ ه م  وَ الم نکَرِ عَنِ
نيکی خوانند ، بهکارهای  به که باشند گروهی شما که از باید

ناشناخته بازدارند . رستگاران خود  شناخته فرمایند و از کارهای
 آنان اند.

 هب کنند، عمل مهم این به که گروهی شریفه، آیه این تصریح به
 این در که منکر از نهی و به معروف امر. شوند می نائل رستگاری

ه ب را مطلوبی فضای است، گرفته قرار خير به دعوت ردیف در آیه
 راه راحتی به بتوانند حقيقت طالب های انسان که آورد می وجود
 .گذارند قدم آن و در کرده جستجو را سعادت به نيل های

 می فراهم جامعه برای را تعالی و رشد این بستر که ا متی بنابراین ،
 این در که بود خواهد برخوردار بس رفيع جایگاهی و مقام از آورد،
بنابراین می توان  تعبير شده است.« م فلحون » به  آنان از شریفه  آیه

گفت امر به معروف و نهی از منکر که روح آن همان مسئوليت 
نظارت همگانی است به عنوان یکی از وظائف مومنان ، جامعه را 
به سوی تمدن و پيشرفت و ترقی سوق می دهد . از این جهت است 
که در قرآن مسلمانان را به دليل این که در قرآن مسلمانان را به 

به چنين سالحی مجهزند به عنوان بهترین امت معرفی  دليل این که
کنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون » کرده است و فرمود : 

( شما بهترین امتی 110)آل عمران /«  بامعروف و تنهون عن المنکر.
هستيد که برای مردم ظاهر شده اند ، امر به معروف و نهی از منکر 

ای که می خواهيد بهترین باشد بر اساس این آیه جامعه .« می کنيد 
باید این معيار را مورد توجه قرار دهد و آن را مورد توجه جدی و 
عمومی قرار دهد .یعنی با اصل معروف و نهی از منکر همه افراد در 
برابر سالمت جامعه مسئول اند و در صدد مبارزه با مفاسد و آلودگی 

ز منکر با آنها ها بر می آیند و با حربه امر به معروف و نهی ا
برخورد می کنند و انجام این وظيفه به نابسامانی های اجتماعی پایان 

 می دهند . 
 می(  374 شماره قصار کلمات ) البالغه نهج در( ع) علی حضرت
 من ال یقرّبان المنکر عن النهی و بالمعروف األمر انّ و...  » :فرمایند
 از نهی و معروف به امر صفت دو«  رزق ....  من ال ینقصان و اجل

 را انسان مرگ نه قطعاً دو این هستند، پروردگار از صفات منکر،
 .کاهند را می انسان روزی و رزق نه و کنند، می نزدیک

رای ب بخشيدن احيای قوت قلب برای به( ع) علی حضرت فرمایش این
بزرگ  عمل دو این انجام در نهایت شجاعت به تا است افراد مومن

روزی در  و عمر افزایش موجب  فریضه دو این به اقدام. نمایند قيام
 و معروف به امر می گردد.و غفلت و ترك زندگی شخصی انسان

او گشته  بر اشرار چيره شدن  گمراهی انسان و موجب از منکر نهی
 شود می روزی و رزق کم شدن و عمر پایان شدن نزدیک موجب و
 !آن به قيام نه

در  نگرشی واقع بينانه موجب می  امر به معروف و نهی از منکر
گردد انسان با دیدن وضعيت افراد زشت کار که خود را در مسير 
گمراهی قرارداده اند، در پيمودن مسير زندگی احساس و یاس و 

 نااميدی نکرده و احساس نکند که تنها می باشد.
با  منکر از نهی و معروف به امر در مورد جایگاه( ع) علی حضرت

 :فرماید می دینی، چنين های فریضه سایر

 و بالمعروف االمر عند اهلل سبيل فی الجهاد و کلّها البرّ أعمال ما»
 .« لجی  بحر فی کنفثة الّا المنکر عن النّهی
 و معروف به امر برابر در خدا راه در جهاد و نيک کارهای تمام
 برابر در است( ای قطره و) رطوبت دهان همچون منکر، از نهی

 قالرّی من النَفَس مایمازج یراد کالنّفخة، )النفثة .مواج پهناور دریای
 (6شود.)  جمع دهان در دميدن یک با که آبی ( مقدار النّفخ عند

منکر یکی از بهترین ابزارهایی  از نهی و معروف امربه بنابراین ،
است که ما انسانها برای رستگاری در زندگی با به کار گيری آن می 

 در این مسير. بکاهد  موجود خالءهای از بسياری تواند از کمبود 
 و دینی اعتقادات باورها و تقویت ها، خانواده آموزش و توجيه

 می مؤثر و مناسب تبليغی روش های از استفاده با تشویق فرزندان 
جام داشته باشد و سر ان الهی فریضه این در احيای بسزایی تأثير تواند

 به رستگاری بيانجامد.
 نقش  امر به معروف و نهی از منکر  در شخصيت سازی انسان

 از نهی و معروف به همان گونه که در مباحث قبل  اشاره شد امر
 در که است واجباتی از و است آمده قرآن در مفصل طور به منکر
 نظر از و است شده ذکر خمس و روزه نماز، از بعد اسالم فروع

 پرداخت و خدا راه در جهاد همچون فرائضی ردیف در نيز اهميت
 .است زکات
 خطای مانند همراهان را لغزش گونه هر که است مکلف انسان
 عالج صدد در آنها شناخت و آگاهی محض به و دانسته خویش
 خوبی ها )اگر  (2)مائده/« ... وَالتقَّوْى البْرِّ عَلىَ تعَاَوَنو اوَ  »...... برآید

 نماید(؛  همراهی و تأیيد و ترغيب کرد، را مشاهده
 را رفتارها اگر ( و2)مائده، ...«  وَالعْد وَانِ اإلثِمْ عَلىَ وَالَ تعَاَوَنو ا» ... 
 را دیگران حتی و گزیده دوری نها آ از ندید، صالح و رشد مسير در
 دارد. باز سوی آن به گرایش از

 است ایوظيفه منکر، از نهی و معروف به امر خير، به دعوت
 به نسبت دولت یکدیگر، به نسبت مردم برعهده متقابل و همگانی
 نيز را آن کيفيت و حدود و شرایط دولت، به نسبت مردم مردم،
 .کند می معين قانون

 در مردم همه و است قانون و مردم حکومت اسالمی حکومت
 راداف قرآن، نظر از و یکسانند مسئوليت و احترام شخصيت، قدرت،

 مسلمان درواقع و دارند والیت یکدیگر بر زن چه و مرد چه ایمان با
 دیگران برای خواهد،می خود چه برای هر که است کسی نيز واقعی
 خواهران و برادران برای پسنددنمی خود بر چه هر و بخواهد نيز
 و معروف به امر مراتب قانون اساس بر .ندارد روا نيز خود دینی
 و انیزب مراتب که است عملی و نوشتاری زبانی، قلبی، منکر، از نهی

 است. دولت و مردم آحاد وظيفه آن نوشتاری
 خصوص در تمامتر چه هر صراحت به اساسی قانون هشتم اصل
 جمهوری در که شده مقرر منکر از نهی و معروف به امر مقوله
 ایوظيفه منکر از نهی و معروف به امر خير، به دعوت ایران اسالمی
 دولت یکدیگر، به نسبت مردم عهده بر متقابل و همگانی است
 اصل این باید مردم و است دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت
 قرار خود اجتماعی زندگی های برنامه از یکی و کرده درك را مهم
 .دهند
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 و همکاران   مژگان میرنجفی 61

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ارزش مسير به مردم هدایت برای ازمنکر ابزار نهی و معروف به امر
 چهره از نادرست افعال زدودن و( ص)محمدی ناب اسالم متعالی های

 فریضه که صورتی در بدانند باید مردم و است اسالمی ایران جامعه
 از شود.بسياری احياء جامعه در منکر از نهی و معروف به امر

 می حل جامعه در اقتصادی و فرهنگی سياسی، اخالقی، مشکالت
 با همراه پاك جامعه ای معرفی ساز زمينه الهی فریضه این و شود

 امر رعایت با .بود خواهد وجدانی و خداوندی اصول همه رعایت
 جامعه در اعتقادی و اخالقی مفاهيم تمامی منکر از نهی و معروف به

 به امر مختلف ابعاد به نسبت جامعه آحاد شود چنانچه می جاری
 حقوق به شک بی باشند داشته آگاهی منکر از نهی و معروف
 شهروندی ، حقوق تحقق ضمن مهم این و کنند نمی تجاوز یکدیگر
 .دهد می ارتقاء نيز را عمومی نشاط و انگيزه
منکر در زندگی  از نهی و معروف به امر فرهنگ کردن نهادینه

 پذیری ، مسئوليت روزانه به منزله برخورداری افزایش احساس
 وجدان از برخورداری مندی، رضایت ، مومن بودن ایثارگری ،

 از برخورداری اسالمی، های ارزش و اخالقی اصول بر متکی کاری،
 آحاد که است تبعيض و فساد فقر، از دور به و خانواده مستحکم نهاد

 اهآگ منکر از نهی معروف به امر پيامدهای این به نسبت باید جامعه
 طرف خشونت شک بی یکدیگر حریم به تجاوز چنانچه.باشند
 هجامع برای ناگواری عواقب خشونت این که دارد دنبال به را مقابل

 از نهی و معروف به امر فرهنگ تقویت و داشت خواهد دنبال به
 صورت این در و ساخته محقق را شهروندی حقوق جامعه در منکر
 مین اتفاق نيز خشونتی نتيجه در و دیگران حقوق به تجاوزی هيچ
 .افتد

 شدن محقق منکر از نهی و معروف به امر در اساسی و عمده هدف
 به نيل برای و است زندگی اسالمی از منکر شدن زدوده و معروف

 مؤثرترین و بهترین دنبال به باید که رسد می نظر به هدف این
 دارشا افراد، شخصيت به احترام قبيل از عملی های شيوه و راهکارها
 بيينت و ترویج.بود ها ارزش به تشویق و محبت و نرمخویی تدریجی،
 آسيب کاهش در شک بی منکر از نهی و معروف به امر الهی فریضه
 لعم گفت باید و است تاثيرگذار مختلف های بزه و اجتماعی های
اخالقی و رشدو  و اجتماعی سالمت در موثر گامی فریضه این به

 انسان می باشد. شکوفایی شخصيت
 بازتاب امر به معروف و نهی از منکر در سالمت روانی و جسمانی

 و روانی سالمت تامين در تأثير گذار  راهکارهای مهم و از یکی
 در منکر از نهی و معروف به امر اصل به جدی توجه ، افراد جسمی
 این صدق شاهد. است حکومتی در زندگی او و فردی مختلف ابعاد
 ارآث و( فریضه این حکومتی بخش) «حسبه» نظارتی نهاد وجود ادعا،
 و بهداشت زمينه در خصوص به اسالمی، تمدن تثبيت در آن عظيم

 .است اجتماعی سالمت
 :اند فرموده( سلم و آله و عليه اهلل صلی) رسول حضرت

 تَعَاوَن وا وَ الْم نْکرِ عَنِ نَهَوْا وَ بِالْمَعْر وفِ  أَمَر وا مَا بِخَيرٍ أ مَّتِی تَزَال  لَا»
 «الْبَرَکات مِنْه م   ن زِعَتْ ذَلِک یفْعَل وا َلمْ فَإِذَا التَّقْوَی وَ الْبِرِّ عَلَی
 در و کنند، منکر از نهی و معروف به امر من امّت که زمانی ) تا
 ونچ و سالمتند؛ و خير بر برخيزند، دیگر یک یاری به نيک کار
 (1).شود( می گرفته ایشان از برکات نکنند، چنين

 زمينه در شگفت انگيز  های پيشرفت وجود مشخص است که با
 یبه کارگير  عدم دليل به ، ها بيماری کنترل و درمان پيشگيری،
 انسانی، سالم روابط و معنویت اخالق ، زمينه در پيامبران سيره ی 

 افکنده، خطر به را او روان و روح و جسم سالمت که بحرانی از
 تعليمات توجه به بحران، این از رهایی راه دور نخواهيم بود و تنها

 است آن،اسالم رأس در و آسمانی ادیان و پيامبران
 روفمع به امر برکات از دیگر یکی بيان در( السالم عليه) باقر امام
 :اند داشته بيان نيز
إن األمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة عظيمة بها تقام   »

 الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و تردّ المظالم و ت عْمَر  
 «الْأَرْض  و ینتصف من األعداء و یستقيم األمر .

) امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای بزرگ است که به  
شده ، راهها امن ، درآمد ، واسطه آن تمامی فرایض دیگر استوار 

درآمد حالل ، ستمها برطرف و اراضی آباد می شود و از دشمنان 
 (1 ).انتقام کشيده شده و امور راست می گردد(

 به جدی توجه جامعه، افراد جسمی و روحی سالمت تأمين در
عالوه بر این  مختلف ابعاد در منکر از نهی و معروف به امر فریضه

ه انسان از لحاظ روانی خودش در سالمتی و که موجب می گردد ک
شادابی باشد به شادابی و سالمت جامعه نيز منجر می گردد و این 

( ع) علی امر سالمتی دنيا و آخرت را نيز در پی خواهد داشت. امام
 :در این زمينه فرموده است 

 أمَر مَن: اآلخره و الدّنيا له سَلِمَت فيه کنَّ مَن خِصال ثَالث »
 عَلی حافَظَ وَ عنه، انتَهی و المنکر عَن نَهی وَ  أئتَمر به، و بالمعروف

  «اهلل . ح دود
 آخرتش و دنيا در باشد، داشته را ویژگی و خصلت سه کس هر »

 خودش و کند معروف به امر که کسی: بود خواهد( سودمند و ) سالم
 دانب نيز خود و کند منکر از نهی که کسی و. نهد گردن آن به نيز

) .«نماید پاسداری و محافظت را الهی حدود که کسی و. نياورد روی
8) 

با توجه به حدیث فوق در می یابيم که انسان برای دست یافتن به 
سالمتی جسمی و روانی نيازمند امر به معروف و نهی از منکر است 
و این کار عالوه بر سالمتی در این دنيا منجر می گردد که پاداش 

دنبال داشته باشد.الزمه امر به معروف و نهی از منکر ا خروی به 
پذیرش محدودیت هایی است ،چون گاها رفتارهایی است که از نظر 
انسان برای او و اعمال او آسيب نمی زند در حالی که مضررات آن 
به مراتب بيشتر از سایر رفتارهایی است که انسان از آنها شناخت 

 راگ که دارند مختلفی های ویژگی و ها گرایش تمایالت، دارد، افراد
 و آشوب کند، رفتار خود طبيعت مقتضيات مطابق بخواهد کسی
 (9. )رود می بين از تعادل و گيرد می فرا را جامعه مرج و هرج

 از حاصل روانی و جسمی رهایی از بيماری های بنابراین برای 
 جانبه همه سالمت که کنونی  عصر فرهنگ ها و باورهای غلط 

 آموزه های به مراجعه و توجه کند، می تهدید را زندگی اسالمی 
و بررسی و تبيين   معنویت، و اخالق زمينه در آسمانی ادیان و انبياء
 يماتتعل ترین مهم از یکی انسانی موثرترین درمان است. سالم روابط

 هک است منکر از نهی و معروف به امر فریضه انجام رابطه ، این در
 زیر و کرده مطرح را آن ای ویژه کار و ساز با نبوی سيره و قرآن
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 62 یاسالم یاز منکر در  زندگ ینقش امر به معروف و نه  
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 ستهدان زندگی اسالمی جانبه همه سالمت ضامن و تکاليف سایر بنای
 .است
 

ابعاد و حدود امر به معروف و نهی از منکر  در فرهنگ سازی 
 زندگی اسالمی

 و اجتماعی روابط حفظ برای فرهنگ با موجودی بعنوان انسان
 سامان را اجتماعی نظم پدیده مختلف طرق از اخالقی، های ارزش
 و رفتاری قواعد اجتماعی، های ارزش هرگاه بنابراین دهد؛ می

 منجر امر این. بيند می آسيب اجتماعی نظم نشود، رعایت هنجاری
 (10) .شود می اجتماعی روی کج و انحرافات گيری شکل به
 گسترش که در است اسالمی رفتاری منکر از نهی و معروف به امر

 فرهنگ در رفتار این. کند می پيدا جایگاه و معنا اسالمی فرهنگ
 فرهنگ در نيز و تخصصی در فرهنگ خاصی بنای از زیر عمومی
 سازمانی فرهنگ که صورتی در. است برخوردار اسالمی بنيادی
 جایگاه در آن منکر از نهی و معروف به امر هنجار نباشد ، اسالمی
 اسالمی فرهنگ در آنچه از غير دیگری معنای به و ندارد مطلوبی

 (11شود.) می است تفسير
ر د  اسالم اساسی ارکان از یکی منکر از نهی و معروف به مقوله امر

مخالفان و موافقان   سياسی های عکس العمل با طول تاریخ هميشه 
 الهی دستور یک را آن طرفداران. است بوده همراه خارجی و داخلی

 خود نگرش توجيه برای آن مخالفان و کرده معرفی االجرا الزم و
 اند. کرده اشاره آزادی و بشر حقوق موضوع به

 مردم سازی آگاه و جامعه در منکر از نهی و معروف به امر احيای
 ثيرتا اسالمی نظام دشمنان فرهنگی های توطئه از بانوان خصوص به
 سالمت شک بدون که دارد خانواده بنيان حفظ در سزایی به

 .داشت خواهد دنبال به را جامعه سالمت خانواده
 اسالمی فرایض همه بر پاداشتن منکر ضامن از نهی و معروف به امر

 پيکر یک رگهای در خون جریان مانند اسالمی، فرهنگ در است
 تدریجی مرگ و دین شدن رنگ بی باره، این در انگاری سهل و است
 . داشت خواهد پی در را اسالمی امت
 اجتماعی های شبکه همچنين و ای ماهواره شبکه دو هزار از بيش
 و ملت اعتقادات جنایتکار صهيونيسم حمایت با مجازی فضای و

 زني ما و است رفته نشانه را ایرانی خانواده بنيان تخریب همچنين
 از نهی و معروف به امر از تر کارآمد و بهتر ای وسيله و ابزار هيچ
 دست در دشمنان امان بی فرهنگی های هجمه با مقابله برای منکر
 .نداریم

 «منکر از نهی و معروف به امر » که است کسی خداوند نخستين
 احسان و عدل به خداوند همانا : »فرماید می کریم قرآن. است کرده

 ناپسند و زشت کارهای از و کند می امر خویشاوندان به بخشش و
 کند می موعظه را شما و نماید؛ می نهی دیگران حقوق به تجاوز و

 .«گيرید پند که باشد
 :فرماید می( ع) علی امام
 ؛31 قصار البالغه، )نهج«  المؤمنين  ظهور شَدَّ بالمعروف امَر فَمَن» 

 الحکمه( ميزان
 .است نموده تقویت را مؤمنان کند، معروف به امر که کسی

منکر در  از نهی و معروف به امر نقش زمينه در( ع) حسين امام
  :فرماید می فرهنگ سازی زندگی اسالمی

 (12« )صَعْب هَا  وَ هَين هَا کلُّهَا الْفَرَائِض  اسْتَقَامَتِ  أ قِيمَتِ  وَ أ دِّیتْ إِذَا»
 الهی واجبات همه شود، برپا منکر از نهی و معروف به امر هرگاه

 .شد خواهد داشته برپا آن، دشوار و ساده از
 سنگ دقيق آن و صحيح اجرای منکر و از نهی و معروف امر به
 و عیقط نزدیک بسيار رود.ارتباطی می شمار به اسالمی زندگی بنای
 منکراز نهی و معروف به امر فریضه و فرهنگی پيشرفت بين عينی
 داشته وجود تواند نمی جامعه و دین بدون فرهنگی هيچ دارد؛ وجود
 نظام جامعه. نيست فرهنگ بدون جامعه ای و دین هيچ و باشد

رهنگ ف و کنند می برقرار خود بين انسانها که است متقابلی روابط
 فردی هر رشد راه .است...  و رسوم و ارزش ها،عادات شيوه زندگی، ،
 متقابل روابط اگر. گذرد می سازنده اجتماعی و سالم روابط از

 . رسيد نمی خود آرمانی کمال به هرگز نبود اجتماعی
 در اسالمی و ایرانی زندگی سبک و اخالق احياء راه بنابراین تنها

 مهم امر بوده، این معروف به امر فرهنگ شدن نهادینه را جامعه
 و بیمذه تبليغات تعميم و دینی و تربيت آموزش نيازمند گسترش

 یک فتکلي بينایی است ، و این و بصيرت عنصر گسترش و تعميق
 آن به نسبت باید جامعه آحاد و نيست خاصی ستاد یا دستگاه
 .کنند تکليف احساس
 ی امر به معروف و نهی از منکر در اعمال انسانگستره

در زندگی انسان  منکر از نهی و معروف به امر کارکردهای مهم  از
 طریق از که می باشد او رفتارهای کنترل و نظارت و ها کمک

 .آید می بوجود هنجارها ها و  ارزش تقویت
 اعتقادات.  اخالقيات و احکام اعتقادات، بخش سه از اسالم دین

 ظاهری اعمال  شامل احکام بخش، سه این ميان از. است شده تشکيل
  در که گيرد می بر در را دینی های آموزه و احکام  و است افراد

 امربه و  شودمی   شناخته "دین فروع" عنوان با اسالمی دستورات
 معروف به امر. دارد قرار  قسمت این در منکر از نهی و معروف

 از نهی و شایسته  اعمال و رفتار و ها خوبی انجام به دعوت یعنی
 رایب که ناپسندی و زشت  رفتار و  اعمال از جلوگيری یعنی منکر

 عملی به معروف: گویدمی اصفهانی راغب. دارد ضرر انسان سعادت
 اشدب شده شناخت آن نيکویی شرع، یا عقل راه از که شود می گفته

 ویینيک شرع، یا عقل واسطه به که شود گفته می کاری به منکر و
 (13)باشد . شده انکار آن

 ربيشت  درونی انسان اصالح عواطف امر به معروف و نهی از منکر  با
است  انسان درونی اصالح به جهاداکبر که همان یا نفس اصالح به

 .دارد توجه
 بنای خود و نشود تربيت درون از برای همه مشخص است که انسان

 صاحبان برای ویژه به بيرون از مهار باشد، نداشته را خویش مهار
 با برخوردارند  باالیی توان و امکانات از شهرت و و ثروت قدرت

 (14گردید ) نخواهد رو به رو کامل موفقيت
طباطبایی در مورد نقش امر به معروف و نهی  استاد بزرگ عالمه 

 :است داشته بيان طوری این را درونی نظارت از منکر در 
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 و همکاران   مژگان میرنجفی 63

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 درونی شعور بر نه دارد نظارت ها انسان اعمال بر بشری قوانين»
 خود درونی، شعور از اختالف، که حالی در انسان، نهانی احساسات
 (15) .«گيردمی چشمه سر نهانی احساسات و خواهی

در واقع این مطلب بيانگر این است که استاد عالمه طباطبایی توجهی 
 درونی داشته است.ویژه به نظارت 
 وجهت مورد ابعاد درهمه را نظارت خود فراگير نگاه با دین اسالم نيز

 .نماید صيانت ای شایسته نحو به جامعه و فرد حقوق از تا قرارداده
(14) 
 

 نتیجه گیری
 از نهی و معروف به امر مفهوم فریضه  به با توجه مقاله این در

  شد مشخص  منکر
 واجبات سایر که است واجبات ترین عالی که این فریضه الهی از

 . گردد الزم می دو آن به سبب هم دینی
 سمیج و روانی سالمتی ایفای جهت با کنونی عصر در اسالمی زندگی
برای رشد و تعالی انسان می  محکم و استوار احکامی نيازمند بشر

 از منکر از نهی و امر به معروف باشد و در این ميان  وجوب
 آن به نسبت قرآن و روایات در و اسالم است مبين دین ضروریات

 و معروف به امر فریضه اسالم منظر از .است شده فراوان تأکيد دو
 و دین در انحراف از پيشگيری برای عملی  روشهای منکر، از نهی

 و پيامبران همه وظيفه اولين نيز کریم قرآن. است اسالمی احکام
 دو این. است کرده بيان منکر از نهی و معروف به امر را  امامان
 مسائل در چه اسالمی، جامعه اعضای همه واسطه به باید فریضه
 زیرا شود؛ اجرا کامل صورت به اجتماعی درمسائل چه و شخصی

 .دارد اسالمی جامعه امنّيت در اساسی نقش و فریضه، دو این
 که شود می واجب زمانی منکر از نهی و معروف به امر فریضه 

 کرمن از معروف تشخيص  قدرت است آن عهده بر تکليف که فردی
 امر مورد را فردی بخواهد شناخت بدون شخص اگر. باشد داشته را
 بلکه ، ندهد  انجام خدمتی است ممکن تنها نه ، دهد قرار نهی یا

 آگاهی و شناخت فلذا. گردد می نيز متقابل شخص گمراهی موجب
 هشتم اصل همچنين .باشد می دین های رکن  تمامی در لزوم شرط
  :دارد می بيان  منکر از نهی و معروف به امر اهميت در اساسی قانون
 از نهی و معروف به امر خير، به دعوت ایران اسالمی جمهوری در

 به نسبت مردم عهده بر متقابل و همگانی است ایوظيفه منکر
 و شرایط. دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت یکدیگر،
 .  کندمی معين قانون را آن کيفيت و حدود

 و بالمعروف یأمرون بعض اولياء بعضهم ال مؤمنات و والمؤمنون»
 «المنکر . عن ینهون
 نسبت  جدی توجه و اجرا بر  اهميت تمام باصراحت اصل این که
 می آشکار را منکر، از نهی و معروف به امر فریضه  اجرای به

 لقائ بودن مرد یا زن جایگاه از تفاوتی مومنان درباره . خداوند.سازد
 رایب دانسته، مسئول یکدیگر برابر در را آنان از کدام هر و نبوده
 افراد همه برای آن اصول و ارکان شناخت نيز مسئوليت این اجرای
 به امر در اساسی و عمده هدف .باشد می ضروری و اهميت دارای

 از منکر شدن زدوده و معروف شدن محقق منکر از نهی و معروف
 که رسد می نظر به هدف این به نيل برای و است اسالمی زندگی

 قبيل از عملی هایشيوه و راهکارها مؤثرترین و بهترین دنبال به باید
 و محبت و نرمخویی تدریجی، ارشاد افراد، شخصيت به احترام
 و روفمع به امر الهی فریضه تبيين و ترویج .بود ها ارزش به تشویق
 های بزه و اجتماعی های آسيب کاهش در شک بی منکر از نهی

 موثر یگام فریضه این به عمل گفت باید و است تاثيرگذار مختلف
 انسان شخصيت شکوفایی رشد و و اخالقی و اجتماعی سالمت در
 باشد.می
 اسالمی فرایض همه بر پاداشتن ضامن منکر از نهی و معروف به امر

 پيکر یک رگهای در خون جریان مانند اسالمی، فرهنگ در است
 تدریجی مرگ و دین شدن رنگبی  باره، این در انگاری سهل و است
 داشت. خواهد پی در را اسالمی امت
 به جدی توجه جامعه، افراد جسمی و روحی سالمت تأمين در

 نای بر عالوه مختلف ابعاد در منکر از نهی و معروف به امر فریضه
 و سالمتی در خودش روانی لحاظ از انسان که گردد می موجب که

 گردد. می     منجر نيز جامعه سالمت و شادابی به باشد شادابی
 بنای خود و نشود تربيت درون از انسان که است مشخص همه برای
 صاحبان برای ویژه به بيرون از مهار باشد نداشته را خویش مهار

 با  برخوردارند باالیی توان و امکانات از شهرت و و ثروت قدرت
 گردید. نخواهد رو به رو کامل موفقيت
 است ابزارهایی بهترین از یکی منکر از نهی و معروف امربه ،بنابراین

 تواند می آن گيری کار به با زندگی در رستگاری برای انسانها ما که
 توجيه مسير این در. بکاهد موجود خالءهای از بسياری  کمبود از
 تشویق و دینی اعتقادات و باورها تقویت ها، خانواده آموزش و

 تواندمی مؤثر و مناسب تبليغی های روش از استفاده با  فرزندان
 به مانجا سر و باشد داشته الهی فریضه این احيای در بسزایی تأثير

 .بيانجامد رستگاری
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