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 جامعه یشرفت فرهنگیر در پکاز من ینقش امر به معروف و نه

 1ینیه سادات حسیمرض

 ده:کیچ

قدت  يامر به معدروف در حق « جامعه يشرفت فرهنگير در پکاز من ينقش امر به معروف و نه»پژوهش حاضر با عنوان 

ن يد ض دين فدرا يتدر  و مهدم  ياز اصول عملد  يکيهاست و  يبد ر بازداشتن از همهکاز من يها و نه يکيدعو  به همه ن

رود و  يشدمار مد   بده  يقدوام جامعده اسدالم    يبندا  ر، سنگکمن از يبه معروف و نه ق امريح و دقيصح ياسالم است  اجرا

ه کد ضه بدر همگدان روشدن گدردد بل    يمبهم فر يايرد تا نه تنها زوايشتر قرار گيو پژوهش ب ياست مورد بررس يضرور

به دور از گناه و امدن سداخته و همده واجبدا      اي  جامعهتا  رديان قرار گيمجر ي هيق، دستمايارزشمند تحق ياه افتهي

ر بده دو  کد من از يبه معروف و نهد  امر يياجرا يها وهيجامعه فراهم شود  ش يشرفت فرهنگيپا گردد و موجبا  پ بر ياله

باشدد   يمد  ي، عملي، نوشتاريوه گفتاري، شيفرد يياجرا يها وهيشود  از جمله ش يم ميتقس يو اجتماع يفرد ي دسته

و  يز آموزشد كد خدانواده و مرا  يهدا  در نهداد  ياجتمداع  يها وهياربرد دارد  شكهم  ياجتماع يها وهيه در همه آنها شك

ا و يد دن، سدالمت  ير برپا داشتن واجبا  الهکمن  از  يبه معروف و نه  ت اجرا دارد  آثار انجام امريقابل يجمع يها رسانه

    و عددم اسدتجابت دعدا و    يتوان به سل  رحمت الهد  يآن هم م کتر يامدهاي   است و از پ ت ويآخر  و حفظ امن

  از  يبه معروف و نه ضه امريو فر يشرفت فرهنگين پيب ينيو ع يقطع ي ار نزديبس يت ارتباطيرد  اما در واقعكاشاره 

بدون فرهنگ اي  جامعهن و يچ ديتواند وجود داشته باشد و ه ينمن و جامعه يبدون د يچ فرهنگير وجود دارد؛ هکمن

،  ، ارزشدها يزنددگ  ي وهينندد و فرهندگ، شد   ك ين خود برقرار مد يها ب ه انسانكاست  يست  جامعه نظام روابط متقابلين

 يمتقابدل اجتمداع  گذرد  اگر روابط  يم ياجتماع ي از روابط سالم و سازنده ي   است  راه رشد هر فرد عادا  و رسوم و

ار ين خدود را بسد  يدي ه اسداس آ كد اسدت   ينيه اسالم تنها دكست ين کيد  شيرس يخود نم يمال آرمانكنبود هرگز به 

پدژوهش   ي وهيام و مقدررا  قدرار دارد  شد   کد   احياجتماع قرار داده است، روح اجتماع در جم يح و روشن بر پايصر

ق منداب   يد از طر يند يد يمعتبر علم کاطالعا  آن بر اساس اسناد و مدار يآور است و جم  يليتحل-يفيحاضر، توص

 قابل اجرا است  ياربردكن به صور  يصور  گرفته است و همچن يا تابخانهك

 .یشرفت فرهنگیر، پکمن از  یبه معروف و نه امر :یدیلک واژگان

 

 :مقدمه

 نيتضم رکمن از ينه و معروف به امر هك است يامکاح يدارا ياجتماع و يفرد ابعاد ي همه در هك است ينيد اسالم

 بر و  ين شرع و عقل مکح به هك است يافعال انجام به گرانيد واداشتن يمعنا به و است امکاح نيا به عمل ي نندهك

 سکع ي جهينت تا شود اجرا مناس  يها وهيش با ضهيفر نيا  شوند يم شمرده حيقب هك ييارهاك انجام از داشتن حذر

   شود حاصل است، را کمن ينابود و واجبا  ي اقامه هك آثارش و ندهد

                                                           

 ( رشته تفسير3طلبه سطح )  1
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 از برهه نيا در و شود يم جامعه مرگ و دعا استجابت عدم اشرار، تسلط موج  مهم، ي ضهيفر نيا کتر هك ييآنجا از

 و ها ارزش تمام ،يغيتبل انا کام و ابزار نيمجهزتر و يفرهنگ يها سالح نيتر شرفتهيپ از استفاده با دشمن هك زمان

 نظار  و يريپذ تيمسئول احساس ،دهد مي  ارائه يطيشرا نيچن در اسالم هك درمان نيتر مهم  گرفته نشانه را اصول

 مهم ضهيفر نيا هك است يضرور پس  است ردهك مطرح رکمن از ينه و معروف به امر  عنوان تحت هك است يهمگان

 به ياسالم ثياحاد در رکمن از ينه و معروف به امر ضهيفر  داد قرار يبررس مورد آن ياجرا آثار و ها وهيش و ياسالم

 اثر در تا است دهيگرد واج  مسلمان فرد بر منظور نيا به است شده بنا ينيد واج  نيتر ميشر و نيتر يعال عنوان

 تيامن آن پرتو در و باشد يم ها انسان رشد و يزندگ يبرا آرام و مطمئن سالم، يفضا يعموم يفضا قانون نيا ياجرا

 و  آباد ها نيزم گردد، يم باز مردم شده ماليپا حقوق ،شود يم حالل مردم س ك شود يم نيتأم ياجتماع و يفرهنگ

  شود يم راه به رو ايدن و نيد امور و انتقام دشمنان از

 وجود يفراوان ال کمش ،رکمن از ينه و معروف به امر ي برنامه در مخووصا ياجتماع يارهاك ي همه در هك است مسلم 

 متهم و آزار و تياذ مقام در يحت و شوند ينم ميتسل يآسان به خودخواه ارانکگناه و جو سلطه سودپرستان و دارد

 نيا بر توان ينم هرگز ييبايکش و استقامت و صبر بدون هك نديآ يم بر رکمن از نيناه و معروف به آمران ساختن

  شد روزيپ ال کمش

 نيا و ندك مقاومت قدر  تمام با دشمنان مقابل در تواند يم هك است اسالم فرهنگ تنها ها، فرهنگ ي همه در 

 را آن ياسالم فرهنگ با مقابله يبرا اند گرفته ميتوم نيبنابرا اند، افتهيدر اسالم دشمنان هك هاست مد  را مطل 

 در دادن دخالت از زيعز اسالم و نندك منحور مساجد به را اسالم هك باورند نيا بر خود شوم اليخ به و نندك رنگ مك

 به را رکمن از ينه و معروف به امر ضهيفر دو ل،يم نيا به دنيرس يبرا و دارند معاف ياسيس و ياجتماع يزندگ امور

 فساد و فحشا ي اشاعه و ردهك يگانگيب خود از و تيهو بحران دچار را جوانان و نندك ليتبد شده فراموش واج   ي

  شانندکب انزوا به را جوانان تا پرداخته

 يدرون طانيش هك يجوانان از دسته آن تيبشر يمنج نيآخر تيوال پرچم ريز در متعال، خداوند ياري با است ديام

  شوند تيهدا ميمستق صراط به ند؛ك يبرون طانيش به ي بسته دل را آنها است توانسته

 نهج م،کالح زرر عه،يالش وسائل: ليقب از( ياسناد) يا تابخانهك مناب  به مراجعه با حاضر پژوهش يها افتهي و اطالعا 

 محترم نگاران مقاله يها دگاهيد از مناب  ريسا بر عالوه است دهيگرد يآور جم  گريد آثار از يبرخ و ريتفاس البالزه،

  است شده استفاده زين

 :يديلك واژگان يشناس مفهوم -1

 فراهم قيتحق اهداف به يابيدست انکام تا شود، يم ارائه يديلك واژگان نيتر اساس مفهوم ابتدا مقاله، از بخش نيا در

 :شود

 : معروف به امر  -1-1

 :است آمده العرب لسان در و شود يم يتمام به اقوال و افعال شامل هك عام است يلفظ امر،

  «است ينه ضينق و است معروف امر  ؛يالنه ضينق معروفٌ، االمرُ »

 :است نوشته نگونهيا قيالتحق در و
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 و طل  آن و است ماده  ي اصل در امر  االستعداد؛ م  ميلکالت و الطل  هو الماده هذه يف الواحد اصل االمرُ»  

  «است يدان از يعال خواستن ميلکت

  رساند يم را يزيچ يشأن رود يم ارك به واژه نيا يوقت هك نستيا ياصفهان راز  دگاهيد

  «باشد يم شأن يمعنا به امر  الشأن؛: االمرُ »

 و مامور به نسبت نندهك امر هکآن شرط به فعل طل  بر ندك  يم داللت هك است يلفظ امر اصول، علم اصطالح در

   «بورزد استعال اي باشد يعال اي خود مخاط 

 :است شده استعمال معنا نيهم به قرآن از ياتيآ در امر

    «كن مشور  ايشان با كارها در و    الْأامْرِ؛ فىِ شااوِرْهُمْ وَ    »

 :ديگو يم معروف يمعنا انيب در منظور ابن

 يال االحسان و هيال التقرب و اهلل طاعه من عرف لکل جام ْ اسمْ و    هيال تطمئن و ريالخ من النفس تعرفه ما هو »

 به احسان و ياله طاعا  شامل و رديگ يم آرامش آن از نفس هك شود يم اطالق يزيچ هر به معروف يعني  ؛    الناس

  «ندك يم  ينزد خدا به را بنده هك شود يم مردم

 از و عقل مکح به هك يصفات واداشتن و افعال انجام به گرانيد واداشتن و قيتشو: از عبارتست معروف به امر نيبنابرا

 امر از مقوود: » ديفرما يم معروف به امر مورد در زين يطبرس بزرگ مفسر و باشد شده ميتوص يکين به شارع طرف

 جهت آن از آن يخوب و شناسد يم حيصح را آن چون خواند يم فرا آن به شرع و عقل هك است حق همان معروف به

  « است شده دهينام معروف و رديپذ يم را آن و است مأنوس و آشنا آن با ميسل عقل و يآدم فطر  هك

 :  رکمن از ينه  -2-1

 واند  ردهك معنا امر خالف را ينه و " ينه " ضد را " أمر " و دانند يم گريدکي ضد را ينه و امر واژه دو شناسان واژه

  « است بازداشتن يمعنا به ينه»  اند نوشته

 :است ردهك اشاره معنا نيهم به ليذ عبار  با ياصفهان راز 

  « است يزيچ از ردنك يدور ينه  ؛يالش عن الزجر يالنه »

   ندك کتر را آن انجام ديبا لمکم هك است يزيچ در تيشأن عدم و يبازدارندگ مفهوم انگريب ،ينه واژه نيبنابرا

 نيچن رکمن يمعنا در العرب لسان در  ندك يم مکح را آن يزشت ح،يصح يخدها و عقل هك است يارك هر ر،کمن

 :است آمده

 «  المعرفه ضينق هو و ءيالش کارکان رهکوالن: قال  االنفاق من النفقهك ارکاالن من اسم ره،کن »

 يعمل هر به ر،کازمن ينه ن،يبنابرا  داند يم معرفه ضينق را آن و يزيچ ارکان يمعنا در را رهکن ان،يب نيا طبق هك

 متعال يخدا يناخشنود آن در و رديگ يم قرار شرع ميتحر و حيتقب مورد و نباشد نفس نديخوشا هك شود يم اطالق

   باشد يم

 سخن از عبارتست و ديآ يم شمار به هيامام مذه  فروع از ر،کمن از ينه و معروف به امر: »  گفت توان يم تينها در

 هك يالمك اي و گناه انجام از بازداشتن مقابل در و دارد، يم وا خداوند يفرمانبردار و طاعت به را انسان هك يگفتار و

  « گردد يم گناه انجام از من  سب 
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 :است فرموده فقه اصطالح در رکمن و معروف ميتعر در يثان ديشه نيهمچن و

 امر ؛ فعال  او قوال  يالمعاص فعل من المن  هو ر،کالمن عن يالنه و فعال  او قوال  االطاعه يعل المحلُ هو بالمعروف االمرُ »

 از شدن مان  ر،کمن از ينه و باشد عمل    اي زبان به است، پروردگار اوامر از يرويپ به گرانيد ردنك وادار معروف، به

  « باشد عمل به اي زبان به هم آن است گناهان انجام

 :است آمده نيچن ضهيفر نيا وجوب در ميرك قرآن از ياتيآ در هکچنان

 يگروه ديبا  الْمُفْلِحُون؛ هُمُ أُوْلائ َ وَ  الْمُنکارِ عَنِ يَنْهَوْنا وَ بِالمَْعْرُوفِ يَأْمُرُونا وَ الخَْيرِْ إِلىَ يَدْعُونا أُمَّة  مِّنکُمْ لْتاکُن وَ »

  «رستگارانند نانيا نند،ك ينه بد ارك از و ندينما يکين به امر و نندك دعو  صالح و ريخ به را خلق مسلمانان، شما از

 ديبا شما از يبعض يعني است ضيتبع يبرا "مکمن" در " من ": اند نوشته نيچن زانيالم ريتفس در ييطباطبا عالمه

 ساقط گرانيد گردن از يا عده دادن انجام با و است ييفاك واج  دو هر رايز رکمن از ينه و  نندك معروف به امر

   شود يم

  ندينما ينه و امر محبت و تيوال اساس بر  نندك اميق دو هر زن و مرد هك ميرس يم دلخواه جامعه به يزمان ن،يبنابرا

 است، مسلمانان عموم ي فهيوظ موارد نيا همه هك نندك توجه يمنف و مثبت نقاط همه به نند،ك شروع ها يخوب از

   است الزم يا ژهيو گروه بزرگ ي ضهيفر دو نيا يبرا هك شود يم استفاده ا يآ از يبرخ از اما

 و شما ادي به را اسالم ي شده فراموش واج  نيا خواهم يم من: » فرمودند شيخو يسخنران در يرهبر معظم مقام

 ارك از ردنك ينه و خوب ارك به ردنك امر ي فهيوظ ديبا مردم آحاد ي همه  رکمن از ينه و معروف به امر: اورميب ملت

 را آثارش تا مينك عمل  بود خواهد ياسالم نظام در بهيط ا يح ي نندهك نيتضم نيا  باشند قائل خود يبرا را بد

  « مينيبب

 :  شرفتيپ  -3-1

 يخوب به يعني يارك شرفتيپ ردن،ك يترق مقابل، يسو به ردنك تكحر رفتن، جلو ": يمعنا به لغت در شرفتيپ

   است " آن شدن انجام

 يمعنا به توسعه: » است شده ركذ صور  نيا به يقيتطب المعارف رهيدا در ياصطالح يمعنا در شرفتيپ اي توسعه

 شيافزا و عدالت بر يمبتن ياجتماع نظام جاديا بهتر، ارتباطا  ،شدن يصنعت و ينابرابر ،يارکيب فقر، اهشك

  « دانست يجار ياسيس امور در تكمشار

 دادن سوق منظور به هك است ييها ششك هيلك توسعه؛: » اند گفته نگونهيا شرفتيپ اي توسعه ميتعر در گريد يا عده

 يبعض با ارتباط در هكگيرد  مي صور  يفرد و يجمع يزندگ طيشرا از منظوم يا مجموعه تحقق يسو بهاي  جامعه

  « است شده داده صيتشخ مطلوب ارزشها

 : فرهنگ -4-1

 «تنگا»  يياوستا شهير از "هنگ " و است آمده باال ،يبزرگ و نور يمعنا به " فر" از  كمر و يفارس يا واژه فرهنگ،

 نيا به فرهنگ گريد ييجا در   باشد يم آموختن ادب ختن،يفره اراده، و قود وقار، و ينيسنگ دن،يشك يمعن به و

 مردم آحاد هك( سنن و آداب و رسوم و علوم از اعم)  ملت و قوم  ي انيم در متداوله امور: » است آمده معنا صور 
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 و بوده آنان يها ميتوم يمبنا و ها شهياند يبنا ريز هك چنان آن باشند، بنديپا آن به عمل و افتيدر به

  « نديگو فرهنگ را باشند ها آن مغز ي دهنده لکش

 و احساسا  و ها شهياند از يا وستهيپ هم به يا مجموعه: «  از داند يم عبار  اصطالح در را فرهنگ "روشه يگ "

 نيمع يگروه ،افراد هك نيا يبرا و است شده رفتهيپذ گروه  ي افراد تيثركا ي لهيوس به هك حيصر شيب و مك اعمال

  يسمبل و ينيع حال، نيع در ينحو به وستهيپ هم به ي مجموعه آن هك است الزم دهند ليکتش را مشخص و

  « گردد مراعا 

 اريبس البته هك – باشد آن يردهاكارك و عناصر نيتر مهم متضمن ديبا فرهنگ از جام  ميتعر  ي حال هر به

 يبرا را ريز ميتعر باشد، داشته وجود است نکمم هك ييرادهايا و ها الکاش به اذعان با و وجود نيا با است؛ -دشوار

 :مينك يم ارائه فرهنگ

 زين و يارتباط يالگوها و ها ارزش و باورها و ديعقا رسوم، و آداب عادا ، و نيقوان هنجارها، از يا مجموعه فرهنگ »

 به اي و دهد مي  لکش را اجتماع آن ياعضا رفتار و احساسا  ار،کاف هك است جامعه  ي معقول و ارزشمند يماد امور

  « دهد مي  قرار ريتأث تحت ينوع

 :  يفرهنگ شرفتيپ  -5-1

 شرفتيپ به جامعه  ي معقول يالگوها و رسوم و آداب و نيقوان تيرعا لهيوس به هکنيا از عبارتست يفرهنگ شرفتيپ

 را آن يانسان جامعه به دنيبخش امکاستح و نظم يبرا توان يم و است يانسان جوام  در انتقال و آموزش قابل و ديرس

  داد توسعه

 شانيا  سازد يم آشنا شتريب ياتيح مقوله نيا نقش با ا مار يفرهنگ شرفتيپ مقوله به يرهبر معظم مقام نگاه

 عالم، توانا، ز،يعز شرفته،يپ را ملت  ي تواند يم و هاست ملت تيهو ياصل عامل يفرهنگ شرفتيپ: » نديفرما يم

 باشد نداشته شرفتيپ و شود انحطاط دچار يفرهنگ لحاظ از يشورك اگر  ندك يجهان يآبرو يدارا و نوآور فناور،

 تواند ينم نندك يم قيتزر شورك آن به گرانيد هك ييها شرفتيپ يحت و دهد مي  دست از را شيخو يفرهنگ تيهو

  « ندك حفظ را ملت آن مناف  و ندك برخوردار تيبشر ي مجموعه در يا ستهيشا گاهيجا از را شورك آن

 و ساده يسطح از فرهنگ آن يط هك شود يم اطالق ينديفرآ به يفرهنگ شرفتيپ هکنيا المك حاصل ن،يبنابرا

 به جامعه درون از ديبا و گردد ليتبد يا افتهي املکت و شرفتهيپ الکاش به يمتوال مراحل سلسله  ي در ييابتدا

  شود ينم س ك خارج از و ديرس يفرهنگ شرفتيپ

 :رکمن از ينه و معروف به امر مرات  -2

 را کمن از مردم ضه،يفر نيا ياجرا با هك است آن مقوود  است آن ريتأث ر،کمن از ينه و معروف به امر از هدف

 تيرعا  داد نشان ياريبس توجه ضهيفر نيا يعمل ي جنبه به ديبا رو نيا يا  آورند يرو ها معروف به و ستنديبازا

 نييپا مرتبه از مقوود شدن حاصل احتمال با ستين زيجا و است واج  رکمن از ينه و معروف به امر مرات  و مراحل

  شود عمل گريد مرات  به

( 1:    است يگريد از برتر يکي هك دارد مرتبه سه رکمن از ينه و معروف به امر( السالم هيعل) يعل حضر  نظر از

  يعمل مرتبه( 3 يزبان مرتبه( 2 يقلب مرتبه
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 :يقلب مرتبه -1-2

 معروف خواهان و نهد تفاو  رکمن و معروف انيم شيخو دل در حداقل انسان هك است آن يقلب مرتبه از مقوود

 :اند فرموده نيچن مرتبه نيا تياهم مورد در( السالم هيعل) يعل امام هك بدارد ناخوش را رکمن و باشد

 سك هر! مومنان يا   ؛ يبر و سلم فقد بقلبه رهکفان هيال يدعي را کمن و به عملي عدوانا  يرأ من انه المثمنون، هايا »

  «است داشته سالم يآلورگ از را خود ند،ك ارکان دل در و باشد يرکمن به دعو  شاهد و بنگرد را يتجاوز

 نيمترك ن،يا و بماند موون يآلودگ از انسان خود هك شود يم يموج رکمن ارکان يقلب مرتبه ت،يروا نيا به توجه با

 و ارانكبد همدست نباشد، ناخشنود رکمن از زين قل  به يسك اگر و سازد يم جدا اركبد از را صالح هك است يا مرتبه

  بود خواهد آنان جرم  يشر

 امام باشد داشته انسان رفتار و چهره در يبروز و ظهور ديبا يناخشنود نيا هکبل نمود تفاكا يقلب مرتبه به دينبا تنها

 :نديفرما يم( السالم هيعل)

 و هيعل اهلل يصل) خدا رسول   فهره؛کم بوجوه يالمعاص اهل يتلق ان( سلم و آله و هيعل اهلل يصل) اهلل رسول امرنا »

  «ميشو رو به رو درهم يها چهره با ارانك تيمعو با تا داد فرمان ما به( سلم و آله

 برابر در هك است الزم مك دست د،يآ ينم بر يسك از يارك رکمن از ينه و معروف به امر مقام در اگر هکنيا حاصل

 سك چيه از ،يحداقل ميلکت نيا  دهد نشان تيمعو انجام از را خود يناراحت و ندك عبوس را خود چهره ارانکگناه

  ستين برداشته

 : يزبان مرتبه -2-2

 به اميپ يالقا لهيوس نيتر ساده گفتار  شود يم استفاده پند و متکح موعظه، و پند يها روش از يزبان ينه و امر

 :فرمودند( السالم هيعل) يعل امام  سازد آگاه شيخو منظور از را مخاط  تواند يم بهتر انسان و است مخاط 

 گر،يد يگروه  خوله؛  يمُض و ريالخ خوال من نيبخولت  متمس  فذل دهيب کالتار و بلسانه رکالمن منهم و »

 را وکين يها خولت از خولت دو يسك نيچن پس برند، ينم يارك به دست اما اند ردهك ارکان قل  و زبان با را رکمن

  «است ساخته تباه را يگريد و گرفته

 يها نهيزم و بود طيشرا چنانچه  است برخوردار تياهم از زين يزبان مرتبه هك شود يم برداشت نطوريا تيروا از

 تندتر يلحن با ديبا بعد مرحله در نداشت اثر نرم زبان با ركتذ اگر و بدهد ركتذ نرم، زبان با داشت وجود يگذارريتأث

 امر از مرتبه نيا ظهور گرو در ها رکمن از ياريبس رفتن نيب از و ها معروف از ياريبس تحقق  ندك يريجلوگ رکمن از

 عنوان به  بزند آن ياخالق نبض و باشد زنده جامعه هك شود يم باعث افراد عمل نيا و است رکمن از ينه و معروف به

 سراغ رد،ك ينه رکمن نيا از را يو توان يم آموز عبر  داستان  ي انيب اي و نرم زبان با و ندك يم بتيز فرد اگر مثال

  مينرو است آمرانه لحن و يتند با هك يبعد مرات 

 ندك يم اصالح را جامعه هك يزيچ: » نديفرما يم رکمن از ينه و معروف به امر نهيزم وسعت درباره يرهبر معظم مقام

 قبح خواهد يم و ندك يم فحشا اشاعه هك يسك و ارك خالف و اركبد آدم به مردم اگر  است يزبان رکمن از ينه نيهم

 ندك ينيسنگ او وجود يرو جامعه يعموم ارکاف يلك طور به و نفر هزار اي و صد ده و نديبگو ببرد جامعه از را گناه

  « زهاستيچ نيتر نندهکش او يبرا نيا
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 :يعمل مرتبه -3-2

 امام نظر از( زور و جبر بردن ارك به و قدر  اعمال از  هيناك  ) است دست با ينه و امر ر،کمن از ينه و معروف به امر

 تحقق يبرا عمل در و بزند اقدام به دست انسان هك است آن  معروف به امر ي مرتبه نيبرتر( السالم هيعل)يعل

 :فرمود هك آنجا وشد،کب رکمن ينابود و معروف

 و يالهد ليسب اصاب يالذ  فذل يالسفل يه نيالظالم – لمهك و ايالعل يه اهلل لمهك ونکلت ميبالس رهکان من و »

 را ستمگران گفتار و بلند خدا المك تا زديبرخ ارکان به ريشمش با هك سك آن  ن؛يقيال قلبه يف نور و قيالطر يعل قام

  «است دهيتاب دلش در نيقي نور و افتهي را يرستگار راه او گرداند پست

 به را يزبان ينه و امر از بعد مرات  توان يم ياسالم ومتکح اقتدار و تيمكحا زمان در مطل  نيا به توجه با

 تيمعو از يريجلوگ يبرا هك يموارد در خوو  به رد،ك واگذار هييقضا ي قوه و( سيپل) داخل يتيامن يروهاين

 آن مانند و او حبس و ريتعز اي دهد مي  انجام حرام فعل هك يسك اموال در تورف قيطر از قدر  اعمال جز يا چاره

 وششك گاه و باشد ينظام جيبس ،يعمل اقدام نيا گاه است الزم رکمن ينابود و معروف تحقق يبرا نيبنابرا  ستين

 :فرماند يم قرآن در خداوند  است شورك يآبادان و يسازندگ يبرا

 در هکنيهم مومنان  الْمُنکارِ؛ عَنِ ناهَوْاْ وَ بِالْمَعْرُوفِ أامَرُواْ وَ الزََّكاوةا ءَاتاوُاْ وَ الوَّلاوةا أاقاامُواْ الْأارْضِ فىِ مَّکََّنََّاهُمْ إِن الََّذِينا»  

  «نندك يم رکمن از ينه و معروف به امر و پردازند يم ا كز و دارند پا به نماز گرفتند، قدر  نيزم

 هيناح از يتيمأمور هکبل ستين ارکخالف برابر در عاجزانه و خاضعانه موعظه  ي رکمن از ينه و معروف به امر پس

 امر مرات  انيم:  هکآن حاصل  باشد يم عادل يرهبر از يرويپ و يهمبستگ و اتحاد هيسا در قدر  نيا و است قدر 

 نظر از و است يارزش برخورد مسأله نيا با امام برخورد ؛ است اختالف يكاند نديگو يم فقها آنچه و امام نظر از ينه و

 ستين يناه و آمر به ناظر نديگو يم باب نيا در فقها آنچه يول باشد فعال مرحله سه در ديبا املك مسلمان شانيا

 ريتعب به  ستين ژهيو اقداما  به ازين گريد و شود يم رف  زبان با رکمن هك يزمان و است ازين و ضرور  به ناظر هکبل

  نگرد يم آن به يعمل منظر از فقها و دارد يدتيعق نگاه مسأله نيا به امام گريد

 :رکمن از ينه و معروف به امر ياجرا يها وهيش -3

 نکمم زند يم سر يفرد از هك يگناه هر  برد بهره مناس  يها وهيش از ديبا ر،کمن از ينه و معروف به امر ياجرا يبرا

 يها وهيش بخش نيا در رد؛يبگ سرچشمه شهير چند از است نکمم درد سر  ي هك همانگونه  باشد يليدل به است

 :گردد يم ركذ مهم ضهيفر نيا ردنك يياجرا جهت مناس 

 :يعمل و ينوشتار ،يگفتار يها وهيش -1-3

 آن حيتوض به هك نمود يياجرا توان يم يعمل و ينوشتار ،يگفتار يها       وهيش به ر  رکمن از ينه و معروف به امر

 :ميپرداز يم

 :يگفتار وهيش -1-1-3

 در  ندك کتر را رکمن عمل و انجام را معروف دارد فهيوظ هك ديينما متوجه را مخاط  گفتار، با هك است آن مقوود

 به  ردك استفاده رکمن از ينه و معروف به امر مرات  به نسبت متناس  جمال  و لما ك از ديبا گفتار از يريگ بهره
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 هك گردد مالحظه ديبا ييها يژگيو «يگفتار وهيش»  در  ندك استفاده «زيقهرآم» اي «زيپندآم» جمال  از مثال عنوان

 :از عبارتند

 :ميمستق ريز و ميمستق يها وهيش( الم

 :داد انجام توان يم ميمستق ريز و ميمستق صور  به را رکمن از ينه و معروف به امر مختلم طيشرا به بنا

 :ميمستق وهيش( الم -1

 همه يعموم فهيوظ ،يزبان ركتذ  شود گفتگو مخاط  با مايمستق هك بخش يم اثر يرکمن از ينه و معروف به امر گاه

 و ابدي يم اهشك شد  به گناهان آمار شود، يهمگان فرهنگ نيا اگر و است رکمن از ينه و معروف به امر در مسلمانان

 تكحر ديبا و رود يم شمار به دشوار اريبس يارك ،يزبان ركتذ امروزه  شود يم ندهكپرا جامعه در يخوب کپا عطر

 در خداوند  برد ينم يسود شانيا پند از جامعه شود محدود نفر چند ركتذ به اگر و شود آزاز يزبان ركتذ يعموم

 :ديفرما يم قرآن

 آنها با و ده، پندشان(  ولى) برتاب، روى آنان از پس، ؛ بَلِيغ ا  قاوْلاا أانفُسِهِمْ فىِ لََّهُمْ قُل وَ عِظْهُمْ وَ عَنهُْمْ فاأاعْرِضْ »

  «افتد مثثَّر دلشان در كه بگو رسا سخنى

 فرهنگ و دهد جلوه زشت را رکمن به يتوجه يب فرهنگ توانست( سلم و آله و هيعل اهلل يصل) خدا رسول نيبنابرا

   دانست يم خود فهيوظ را ارانكخطا به ميمستق دادن ركتذ يكودك دوران همان از و دهد گسترش را ييرزداکمن

 :ميمستق ريز وهيش(  الم -2

 ينه و امر ميمستق طور به مخاط  ند،ك ينم اقتضا خطاب مورد اشخا  اي يانکم اي يزمان طيشرا هك هستند يموارد

  ردك استفاده «ميمستق ريز»  خطاب يها وهيش از ديبا موارد گونه نيا در لذا باشد داشته يمنف اثر ديشا و شود

 :ميمال و نرم سخن( ب

 ابزار را نرم المك و گفتار هك دهد مي  دستور هارون و يموس حضر  به فرعون ارشاد و تيهدا مورد در متعال خداوند

 :دهند قرار ارك

 نيل قول اي پس است ردهك شهيپ انيطغ هك د،يبرو فرعون يسو به ؛ لََّيِّن ا قاوْل ا لاهُ فاقُولاا  طاغاى إِنََّهُ فِرْعَوْنا  إِلىَ اذْهَبَا »

  «دييبگو سخن او با( نرم)

 :نديفرما يم( السالم هيعل)يعل امام  آنان جذب نه است دادن يفرار اثرش درشت، و ستيناشا لما ك از استفاده

 رايز ز،يبپره( حيقب) و زشت سخن از ؛ رامکال  عن نفرُّي و اللئام  يعل حبسي فان المِکال مِن ستهجَنُي ما و کايا »

  «رهاند يم تو از را يگرام و محترم مردم و جم  تو گرد را پست يها انسان و مانيلئ ،زشت سخن هك

 خود ارك در بخواهد يسك اگر و ستين خشونت ها ده در هك است نهفته ياثر ينرم در هك گفت توان يم ن،يبنابرا

  باشد گفتار نرم و يخو نرم ديبا شود موفق

 :ردنك وهشکن( ج

 اي معروف کتر به نسبت فرد، مالمت و وهشکن به اگر هك دهد مي  صيتشخ يناه اي آمر افراد، و موارد يا پاره در

 دلش انسان ييگو يم هك تو: ديبگو خواند ينم نماز هك يسك به مثال عنوان به  بود خواهد مثثر بپردازد، رکمن انجام
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 از پر يدل نيچن باشد؟ کپا دلش و نخواند نماز يسك شود يم مگر ؟ينك ينم شياين خدا با چرا باشد، کپا ديبا

 :ديفرما يم ميرك قرآن در خداوند  باشد داشته خشوع و خضوع خدا، شگاهيپ در ستين حاضر رايز است، زرور و نخو 

  «است ناسپاس و كافر چقدر انسان، نيا بر مرگ ؛   أاكْفاراه مَا الْانسَانُ قُتِلا »

 :اند فرموده افراد، ردنك مذمت مورد در( السالم هيعل)يعل امام

  «نكتفاكا آن از يكاند به ،ينك مذمت را گرانيد اگر ؛  فاقتور ذممت اذا »

 نيا رفتار اصالح نوور يا در و آورد ديپد مخاط  در ،يمنف يامدهايپ و آثار است نکمم حد از شيب مذمت نيبنابرا

 از جدا مقوله دو رايز ردك اشتباه دادن دشنام و يبدزبان با دينبا را وهشکن و سرزنش و است دشوارتر و تر سخت فرد

 يمنف اثر و سازد يم پرخاشگر و سرخورده را شخص وگرنه ردك استفاده مناس  انکم و زمان در ديبا و هستند هم

   دارد

 :ينوشتار وهيش -2-1-3

 استفاده يها راه از نمونه چند  ردك استفاده رکمن از ينه و معروف به امر در ينوشتار وهيش از توان يم موارد از يبرخ در

 و جاها در آن نو  و ها يادآوري و را كتذ و ها تابك ميتأل و مقاال  نوشتن:  از عبارتند ينوشتار يها وهيش از

 به  نمود جامعه يفرهنگ شرفتيپ به  مك توان يم هم وهيش نيا لهيوس به نيبنابرا  نيمخاطب ديد مورد يها انکم

 ها برچس  صور  به مختلم يافرازها در موارد تناس  به نيد بزرگان سخنان اي ا يروا و ا يآ نوشتن مثال عنوان

 بتواند هك    و ها سازمان و ها ابانيخ مانند يعموم يها انکم در آن نو  و   و ها اتوبوس و ها مغازه يها شهيش يبرا

   ندك کدر را آن اميپ يآسان به مخاط  و باشد نيد رسان اميپ

 :يعمل يالگو -3-1-3

 به عامل شما خود هك نستيا مقوود دهد مي  ليکتش را ينه و امر از سوم مرتبه هك است يعمل ينه و امر همان نيا

 راه و دهند قرار الگو را آن و رنديبگ درس شما عمل از زين گرانيد تا دينك زيپره را کمن از خودتان و ديباش معروف

 :فرمودند هك است شده تيروا( السالم هيعل) صادق امام از  بروند را شما

 با يعني) دينك دعو  تانيزبانها ريز به خود(  مذه  و نيد)  به را مردم ؛ مکالسنتِ ريبغ مکانفس يال دعاهً ونواك »

 ( «دينك دعو  شيخو يمذهب و ينيد يها ارزش به را گرانيد خود عمل

 دينکب معروف به امر ميمستق ريز لکش به ديبخواه اگر شما: »ديگو يم نهيزم نيا در( ره) يمطهر اهلل تيآ ديشه

 طور نيا خودتان يوقت ديباش تقوا و عمل اهل خودتان د،يباش باتقوا و صالح خودتان هك نستيا آن يها راه از يکي

 ن قرار ريتأث تحت عمل از تر شيب را بشر زيچ چيه ر،کمن از ينه و معروف به امر از بود ديخواه يا مجسيمه د،يبود

  « باشد مولح بتواند تا باشد صالح خود ديبا اول يمولح هر دهد مي

 :يالگوساز( الم

 در هك ياجتماع و يفرهنگ ،يعلم ييالگوها دارد؛ وجود مختلم يها حوزه در ستهيشا ييالگوها ،يا جامعه هر در 

 ميتوم و عزم بودن، همت بلند چون؛ ييها يژگيو از يبرخوردار با    و اخالق و نيد هنر، و فرهنگ علم، يها نهيزم

 يمعرف مثال عنوان به  هستند خا  و عام زبانزد    و نوعان هم به  مك داشتن، شجاعت و صداقت داشتن، يجد

  دارد مثثر نقش رکمن از ينه و معروف به مردم ردنك وادار در آنان قيتشو و ها آن از ليتجل و موفق ييها چهره
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 قرار مردم ي اسوه و الگو را( السالم هميعل) معووم انيشوايپ و( سلم و آله و هيعل اهلل يصل) امبريپ متعال، پروردگار

 :دينما يم يمعرف گرانيد اسوه را دهيرس مالك به و يقيحق مثمنان آن، از پس و است داده

 با كه كسانى و ابراهيم از پيروى در شما براى قطعا  ؛   مَعَهُ الََّذِينا وَ إِبْرااهِيمَ فىِ حَسَناة  أُسْوَة  لاکُمْ كااناتْ قادْ  »

  « است يزندگ يبرا يخوب سرمشق( مثمنان)اويند

 :اند فرموده نگونهيا گريد يجا در و

  «نيکوست سرمشقى خدا رسول  به اقتدا در شما براى نايقي ؛  حَسَناة  أُسْوَة  اللََّهِ رَسُولِ فىِ لاکُمْ كاانا لاقادْ »

 يحت و گفتار و رفتار و رنديگ يم سرمشق ،ييالگوها از خود يزندگ در ناآگاهانه، اي آگاهانه ندانند، اي بدانند مردم

 از بهتر لذا  بندند يم ارکب و گرفته فرا الگوها، آن از را    و زدن حرف و رفتن راه لباس، نوع و دنيپوش لباس يچگونگ

 بر آنان رفتار همه هك دهد، قرار تر املك يها انسان و افتهي رشد يافراد از را خود يرفتار يالگوها انسان هك است آن

   هوس و هوا سر از نه است، بوده ياله يها آموزه يمبنا

 :ردنك نترلك( ب

  است مخاط  رفتار بر راقبت و نترلك وهيش افراد، اي فرد يسو از رکمن کتر و معروف تحقق يراهها از گريد يکي

 در نانكارك اي و جامعه افراد نترلك زين و آموزان دانش فرزندان، تيترب و ميتعل: مانند مختلم يها حوزه در وهيش نيا

   دارد اربردك    و( تخلفا  اهشك و يياراك شيافزا و ارتقاء يبرا)  ارك طيمح

: اند فرموده نيچن ارگزارانك رفتار بر نظار  نهيزم در اشتر  مال به خود يومتکح منشور در( السالم هيعل) يعل امام

 و راستگو مردم از هك( ژهيو ياطالعات يروهاين) يجاسوسان و نما( يبررس و جستجو) تفقد ارگزارانتك يارهاك در» 

 و ينهان نظار  و مراقبت رايز ،(نندك گزارش تو يبرا و گرفته نظر ريز را آنان رفتار تا)  بگمار آنها بر باشند وفادار

  « دارد يم وا مردم با يمهربان و مدارا و تيرعا به را آنان شان،يارهاك بر تو يمخف

 حيصح يها وهيش از يمند بهره رکمن از ينه و معروف به امر نشستن ثمر به در عوامل نيتر ياصل از يکي ه،کآن حاصل

 ميمستق ريز و ميمستق لکش به عمل نوشتار، گفتار، روش سه از استفاده با تواند يم فرد هر لذا، است آمر فرد توسط

  دينما ضهيفر نيا اعمال به اقدام

 :رکمن از ينه و معروف به امر ياجرا در ياجتماع يها وهيش -2-3

 هك است ستاد اي و اجتماع اي جم   ي هکبل ست،ين فرد  ي فقط رکمن از يناه و معروف به آمر ياجتماع يها وهيش در

 يبرا توان يم ميردك ركذ هك يفرد يها وهيش از هك است ركذ به الزم  نندك يم استفاده ينه و امر يبرا وهيش آن از

  ردك استفاده هم ياجتماع رکمن از ينه و معروف به امر

 :خانواده در رکمن از ينه و معروف به امر -1-2-3

 شنونده رشيپذ است الزم ندهيگو شخص خوب رفتار و يعلم قدر  هك همانگونه رکمن از ينه و معروف به امر ي درباره

 يموارد دانستن خانواده ياعضا يسو از رکمن از ينه و معروف به امر رشيپذ و تيموفق يبرا نيبنابرا  است الزم زين

 :است الزم

 :خدا به مانيا وجود( الم

 :ديفرما يم ميرك قرآن در متعال خداوند  است ستهيشا رفتار و خدا به مانيا محبت، عوامل نيتر مهم
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 كارهاى و اند آورده ايمان كه را كسانى رحمان خداى  ؛ وُدًّا الرََّحْمَانُ لهَُمُ سَيَجْعَلُ الوَّلِحَا ِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الََّذِينا إِنََّ »

  «گرداند همه محبوب اند، كرده شايسته

 جاديا هك يمحبت نکيل دارند، يارزندهآ نقش محبت جاديا در    و ييهمگرا و متقابل احترام مانند يامور اگرچه

   داشت نخواهد دوام نباشد، آنها نيب در خداپسندانه رفتار در خدا به مانيا اگر نند،ك يم

 :يعلم زكمرا و آموزش نهاد در رکمن از ينه و معروف به امر ياجرا وهيش -2-2-3

 ياجرا بر مثثر يفضا نيتر مهم از يکي ،يآموزش ستميس در جامعه افراد تيثركا گرفتن قرار مخاط  به توجه با

 يبررس به يآموزش يها نهاد نيتر ثرمخاط  عنوان به دانشگاه و مدرسه زكمر دو در رکمن از ينه و معروف به امر ضهيفر

 : پرداخت ميخواه ضهيفر نيا ياجرا روش

 :مدارس در رکمن از ينه و معروف به امر يياجرا وهيش( الم

 و مثثر و ارآمدك جام ، يها برنامه نيتدو نديفرآ در هك نستيا نگرفته صور  يتوجه آن به اصال هك يعوامل از يکي

 را کمن آمدن وجود به ياصل بستر به هك آنست ستهيبا و ستهيشا ر،کمن يرفتارها وعيش از يريشگيپ در بازدارنده،

 ارتباط در و رهگذر نيا در هك داشت، توجه آن ياصل علل و ها شهير و يفرهنگ يها يختگيگس لجام انجام و ياجتماع

 هر در مدارس رسالت به تيعنا با و گوناگون ليدال به شوند يم جامعه در را کمن  کمرت هك جوانان و نوجوانان با

 بعضا و ييراهنما ي  دوره و دبستان در شانيا يفرهنگ و ياجتماع تيشخو يريگ لکش يچگونگ به ستيبا يم جامعه

 و ييآشنا با نيبنابرا و شود يم فراهم مدرسه طيمح در ياجتماع يرسم تجربه نياول  داشت توجه رستانيدب در

 آنان تيشخو مطلوب تحول بستر ديبا انكودك يبرا يانسان يالگوها نيتر محبوب معلمان، با موثر و متقابل ارتباط

   شود فراهم

 :يآموزش ابزار از استفاده( ب

 و رديگ قرار همگان دسترس در است شده منتشر رکمن از ينه و معروف به امر نهيزم در هك يمناسب و ساده يها تابك

 در و شود نوشته يهنر ذوق اعمال و خوش خط با رکمن از ينه و معروف به امر به مربوط ا يروا و ثياحاد و ا يآ

  شود نو  ياجتماع يها سالن و درس يها السك

 به امر با مرتبط يها سوژه از استفاده با ديبا يتيترب امور سندگانينو و شاعران انونك و يهنر و يفرهنگ يارشناسك

 شانندکب راه نيا به زين را هنرمند و استعداد با آموزان دانش و نندك يهنر آثار خلق به مبارد  رکمن از ينه و معروف

 يپ رکمن از ينه و معروف به امر سازنده نقش و تياهم به ميمستق ريز يها وهيش با جوانان و نوجوانان هك يطور به

   شمارند يضرور شيخو ياجتماع و يفرد يزندگ در را آن ياجرا و ببرند

 :رکمن از ينه و معروف به امر جيترو جهت ژهيو ستاد ليکتش( ج

 يعال آموزش زكمرا يتمام در ژهيو ستاد ليکتش ها، دانشگاه در گسترشى و اشاعه در مثثر و يعمل اقداما  از يکي

 يها روش از و شود يم جيترو و نهينهاد ستاد نيا در رکمن از ينه و معروف به امر النك ياستگذاريس قت؛يحق در  است

 نيرالمثمنيام هك يثيحد با را مسابقا  نيا  باشد يم رکمن از ينه و معروف به امر جيترو جهت مسابقا  يبرگزار آن

 تر شيب و رديبم هك هر»  رد؛ك پرشورتر توان يم نندك يم نقل( سلم و آله و هيعل اهلل يصل) امبريپ از( السالم هيعل)
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 علم به ليما و راز  چون) شود يم واج  او بر بهشت( نندك استفاده آن از گرانيد هك)  باشد تابتك و تابك راثشيم

 «   (بوده

 :يجمع رسانه در رکمن از ينه و معروف به امر -3-2-3

 فايا يفرد به منحور گاه و مهم اريبس نقش جامعه افراد تيشخو نظام به يده لکش و يساز فرهنگ امر در ها رسانه

 ينهادها از يبخش ي منزله به ديبا هم يجمع يها رسانه ر،کمن از ينه و معروف به امر ضهيفر دو خوو  در  نندك يم

 نيتر مهم  نندك قيتشو اجرا به را ها بخش ريسا و مردم عموم ديبا ديبا هم و باشند اجرا و عامل جامعه يفرهنگ

 همانا، وركمذ ضهيفر دو يرفتار و سيساختار شدن ينهاد جهت در مايس و صدا ژهيو به يجمع يها رسانه فهيوظ

   نندك يم ايمه را آن طرد و رشيپذ طيشرا هم و ميتعر را معروف و رکمن هم رسانه  است يساز فرهنگ

 و يشرع ريز يمحافل در شدن باظاهر هك است يگرانيباز وجود ر،کمن از ينه و معروف به امر نهيزم در رسانه آفت

 و هيعل اهلل يصل) خدا رسول از يپسرو با رسانه مسئوالن  نندك يم  يتخر را خود يا رسانه  ين چهره ،يراخالقيز

 آور اميپ  نندکن بسنده حتينو و ركتذ به فقط و نندك برخورد شد  به اركخطا ردستانيز با ديبا( سلم و آله

 اسالم گاهيجا تا بود ريگ سخت يول مهربان، ارگزارانشك و ردستانيز با و ريگ آسان مسامانان، همه دست در ها يمهربان

  دارد يمهم اريبس رکمن از ينه و معروف به امر فرهنگ گسترش يبرا رسانه نيبنابرا   دهد نشان را

 :رکمن از ينه و معروف به امر ياجرا در حسبه رهيدا -4-2-3

 ينوع مکح صدور و قضاو  هك آنجا از و است گريدکي بر جامعه افراد تيوال عدم اصل، ،يفقه نيمواز و اصول مطابق

 به و است دخالت اذن ينوع حق، صاحبان تياکش هك دارد مردم يسو از مجوز به ازين است، مردم امور در دخالت

 :ديفرما يم ميرك قرآن در خداوند  دهد مي  دخالت حق يقاض

 مثمن زنان و مثمن مردان  ؛    الْمُنکارِ عَنِ يَنْهَوْنا وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونا  بَعْضٍ أاوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ الْمُثْمِناا ُ وَ الْمُثْمِنُونا وَ »

    «دارند مى باز ناشايست از و دهند مى فرمان نيکى به  يکديگرند دوستان

 مكحا يسو از اگر و ستين نف  يذ آنها در يخاص فرد هك يامور و المنفعه عام امور يعني – هيحسب امور به يدگيرس

 يدارا و است رکمن از ينه و معروف به امر قيمواد از يکي – برود نيب از و بماند ميلکبالت است نکمم نشود، يتود

 امبريپ هك است ييها نمونه ا يروا در  رسد يم( سلم و آله و هيعل اهلل يصل) رمكا رسول عور به و است يطوالن سابقه

 :فرمودند اميق حسبه امر به شخوا( سلم و آله و هيعل اهلل يصل) رمكا

 ثيح و السواق بطون يال تخرج ان تحلم رکبح فامر نيرکبالمحت مر( سلم و آله و هيعل اهلل يصل) اهلل رسول أن »

 اموال هك دادند دستور آنها به و گذشتند ارکاحت گروه از( سلم و آله و هيعل اهلل يصل) امبريپ ؛ هايال االبوار تنتظر

   «دهند قرار مردم ديد معرض در و نندك بازار وارد را خود ي شده ارکاحت

 ديبا شود ريتوو حاضر زمان در ميوظا آن يبيتقر محدوده اگر هك است گسترده آنقدر ياسالم حسبه نظام ميوظا

 هك دارند، عهده به را حسبه ميوظا از يبخش انجام دامك هر ه،ييقضا قوه رمجموعهيز ال يکتش ،ها وزارتخانه هك گفت

 و يفرد جنبه دو يدارا انشان يزندگ هکنيا به توجه با ،هکآن حاصل  باشد يم آنها از يکي هم يانتظام يروين

  ت  ت بر عالوه ستيبا يم يانسان يها ارزش ينترلك ابزار عنوان به زين رکمن از ينه و معروف به امر باشد، يم ياجتماع
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 يها وهيش ياجرا ضامن و ياصل شرط ينيد ومتکح يبرقرار و اجتماع وحد   رديپذ انجام زين جم  توسط افراد

  باشد يم    و حسبه رهيدا ،يآموزش ينهادها يجمع رسانه جمله از آن انواع از يمند بهره و ضهيفر نيا ياجتماع

 بخواهد يسك چه هك دارد نيا به يبستگ: » نديفرما يم را کمن با برخورد وهيش نيبهتر مورد در يرهبر معظم مقام

 رکمن از ينه  ديندار يگريد ميلکت چيه زبان از ريز به شما است؛ زبان د،ينك برخورد ديبخواه شما اگر  ندك برخورد

 نکمم اناياح ومتکح برخورد باشد، يبزرگ رکمن اگر  ستين نطوريا ومتکح يبرا البته است يزبان فقط مردم، يبرا

 است؛ زبان است اسالم مقدس شرع در هك يمعروف به امر و رکمن از ينه نکيل باشد؛ هم خشن و يقانون برخورد است

  « "اللسان يه انما "

 :رکمن از ينه و معروف به امر انجام ا كبر و آثار -4

 و آثار همه شمارش هك شود يم رکمن از يناه و آمر يبرا ياتكبر و آثار موج  رکمن از ينه و معروف به امر انجام

 ديترد بدون است، بوده نکمم نا يارك ميينگو اگر هك است رانهك يب و ژرف يايدر در يزواص  منزله به آن ا كبر

 از رکمن از نيناه و معروف به نيآمر ،ياسالم جامعه در رکمن از ينه و معروف به امر هيسا در است، لکمش اريبس

  شوند يم مند بهره ياجتماع و ياقتواد ،يمعنو ا كبر

 :يمعنو ا كبر -1-4

 :از عبارتند شود يم يناه و آمر متوجه رکمن از ينه و معروف به امر انجام با هك يمعنو ا كبر

 :ايدن و نيد يسالمت -1-1-4

 هيعل) يعل حضر   شوند يم برخورار ايدن و نيد يسالمت از يارك نيچن به اقدام با رکمن از انيناه و معروف به آمران

 :فرمودند مورد نيا در( السالم

 حافظي و عنه ينتهي و رکالمن عن ينهي و به أتمري و بالمعروف أمري االخره و ايالدن له سلمت ثالث ، هيف انك من »

 خود و ندك معروف به امر -1: شود يم سالم آخرتش و ايدن باشد او در خولت سه سك هر  عال؛ و جل اهلل حدود يعل

  «باشد بزرگ خداوند حدود نگهبان -3  نگردد آن گرد هم خود و ندك رکمن از ينه -2 ندك عمل آن به زين

 وجود ها نهيزم نيا از يکي و است فراهم مطلق مالك يسو به يتعال و رشد نهيزم آن در هك ييايدن يعني سالم يايدن

 و سازد يم تر  يوس تر، آماده بهتر، يليخ تيانسان و ها انسان رشد يبرا را نهيزم هك است گناه از دور و کپا يطيمح

  شود يم جامعه يفرهنگ شرفتيپ باعث امر نيهم

 :ياله نور  -2-1-4

 هك ،شود يم محسوب ياله واج  نيا برپاشدن يبرا ياله مأموران از ند،ك يم رکمن از ينه و معروف به امر هك يسك

 :نديفرما يم( السالم هيعل) باقر امام  فرمود خواهد ياري را شيخو يروهاين خداوند ديترد بدون

 معروف به امر  اهلل؛ خذله خذلهما من و نوره نورهما فمن اهلل خُلْقِ من خلقان رکالمن عن يالنه و بالمعروف االمر »

 تنها را دو آن سك هر و ندك يم شياري خدا ندك ياري را آنها سكهر هك هستند ياله دهيآفر دو رکمن از ينه و

  «گذارد يم شيتنها خدا گذارد،

 جهت در هکبل ندك يم يريجلوگ ياسالم يها ارزش شدن مرنگك از تنها نه رکمن از ينه و معروف به امر نيبنابرا

 خود به عمل ي جامه ياله واجبا  گريد رکمن از ينه و معروف به امر با و ردك تكحر توان يم آن گسترش و توسعه
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 اثر نيتر ييابتدا نندك سفارش    و يارکدرست ،يامانتدار روزه، ،نماز انجام به را گريدکي هكاي  جامعه در رايز پوشد يم

  دارد دنبال به را جامعه يفرهنگ رشد و باشد يم جامعه شرفتيپ آن يروان مثبت و ميمستق

 : خدا قهر از نجا  -3-1-4

 هيعل)يعل حضر  هك باشد يم خدا قهر از نجا  شود يم رکمن از يناه و معروف به آمر شامل هك يويدن آثار از يکي

 :نديفرما يم نهيزم نيا در( السالم

 از همانا شد ناراحت آن از قلبا و ديد را  يخالف و يرکمن سك هر  ؛ سلم و يري فقد بقلبه رهکفان را کمن يرأ من »

  «است برده سالمت به تن و ردهك دايپ نجا  خدا قهر

 :ديفرما يم خداوند ميرك قرآن در

 پس   ؛  يَفْسُقُون كاانُواْ بِمَا  بَئيسِ  بِعَذاابِ ظالامُواْ الََّذِينا أاخاذْناا وَ السُّوءِ عَنِ يَنهَْوْنا الََّذِينا أانجَيْناا بِهِ ذُكِّرُواْ مَا ناسُواْ فالامَّا »

 ها بدى از را مردم كه دهندگانى پند[  عذاب نزول لحظه در] كردند فراموش شد، داده آنان به كه را پندى چون

 سخت عذابى به كردند، مى نافرمانى همواره آنکه كيفر به كردند ستم كه را آنان و داديم نجا  داشتند، بازمى

  «گرفتيم

 تيانسان باشد، نداشته ياحساس چگونهيه رکمن و معروف برابر در يسك اگر است شده ركذ باال در آنچه طبق نيبنابرا

  رديپذ ينم را يريخ حرف گري هك ينحو به است شده دگرگون او

 :ضهيفر به عامل در يجيتدر تياهل جاديا -4-1-4

 شخص در ضهيفر نيا يجيتدر اثر دارد، ضهيفر نيا به عامل يبرا رکمن از ينه و معروف به امر هك يآثار از گريد يکي

 :نديفرما يم( السالم هيعل) يعل امام هك همانطور  است عامل

  «يباش معروف اهل تا نك معروف به امر  ؛ اهله من نکت بالمعروف وامر »

 طور به ندك يم دعو  ريخ به را مردم هك يسك شود يم کپا هم خودش دست د،يشو يم لباس سك هر هك همانگونه

 نه اثر نيا تكبر نيبنابرا  ندك عمل ند،ك يم سفارش گرانيد به هك يارك آن به زين خودش تا ندك يم يسع يعيطب

  ماند ينم  ينو يب تكبر و ريخ آن از هم عامل شخص هکبل رسد يم گرانيد به تنها

 :ياقتواد ا كبر -2-4

 :ديفرما يم خداوند ،قرآن در هك است ياقتواد ا كبر شود يم ضهيفر نيا به عامل حال شامل هك ياتكبر از يکي

 ايمان آباديها، و شهرها اهل اگر و  ؛     الْأارْض وَ السَّمَاءِ مِّنا بَراكاا ٍ عَلايهم لافاتاحْناا اتََّقاوْاْ وَ ءَامَنُواْ الْقُراى أاهْلا أانََّ لاوْ وَ »

   « گشوديم مى آنها بر را زمين و آسمان بركا  كردند، مى پيشه تقوا و آوردند مى

 نيا عامل به نيزم و آسمان ا كبر آن انجام با هك است رکمن از ينه و معروف به امر تقوا، قيمواد از يکي ن،يبنابرا

 باعث و است نيصالح و امبرانيپ روش رکمن از ينه و معروف به امر هك ميدار زين ا يروا در و ديرس خواهد ضهيفر

  شود يم آباد  ها نيزم و شود يم حالل ها س ك و باشند امان در انحرافا  از ديعقا شود يم

 :رکمن از ينه و معروف به امر ياجتماع آثار و ا كبر -3-4

 به امر يبرا يا ژهيو گروه هك است رستگاراي  جامعه و باشد يم ياجتماع يا دهيپد رکمن از ينه و معروف به امر

  باشد داشته رکمن از ينه و معروف
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 :ياجتماع عدالت يبرقرار -1-3-4

 آن ابعاد همه در عدالت به دادن تياهم جامعه در يهمبستگ حفظ و تيتقو يبرا قرآن يارهاکراه نيتر مهم از يکي

 به امر ياجرا با  گردند يم منتف  ياله مواه  از جامعه در ياجتماع عدالت ياجرا با هك است جامعه آحاد انيم

 نجا  تيمحروم و فقر رنج از و يناعدالت و يضيتبع يها ينگران از مردم ياسالم جامعه در رکمن از ينه و معروف

 ياجرا نقش لحاظ نيبد  شد خواهد تيتقو آنان انيم در يهمبستگ نوور يا در هك رسند يم شيآسا به و ابندي يم

  گردد يم ارکآش شيپ از شيب جامعه در رکمن از ينه و معروف به امر

 نهيزم است اسالم گستر عدالت امکاح ياجرا حسن بر يعموم نظار  ينوع هك رکمن از ينه و معروف به امر 

 يبرا را عادالنه يزندگ جامعه، يها ثرو  در ليتعد ضمن آن دنبال به و سازد يم فراهم را ياجتماع عدالت يريفراگ

 :نديفرما يم( السالم هيعل) يعل امام   سازد يم فراهم مردم مختلم يها قشر

 به امر)  ؛ حقَّها يق وضعها و مواضعها من الودقا  ااخذ و الغنائم و ءِيالف تسمه و الظالم مخالفه و المظالم ردَّ م     »

 ميتقس نيهمچن  است همراه ستمگر با مخالفت و( آن ياصل صاحبان به)  مظالم برگرداندن با( رکمن از ينه و معروف

 و حق يجا در و شده گرفته الزم يجاها از( يشرع يها ا يمال) صدقا  و دارد يپ در را زنائم و المال تيب( عادالنه)

  «شود مورف مناس 

 نظام امکاستح و شورك يفرهنگ شرفتيپ باعث ندك دايپ رواج جامعه در رکمن از ينه و معروف به امر اگر نيبنابرا

 ردهك تيمسئول احساس مردم، اعمال برابر در يومتکح اگزارانك و دولتمردان هك انيب نيا به  شد خواهد ياسالم

 حسن با و دارند باز يجك و يسست گونه هر از و نموده وادار ياله امکاح ياجرا به را آنان هكردك خواهند تالش

 سوق سمت آن به زين را رجوع ارباب و ردستانيز ش،يخو تيمسئول حوزه در ياسالم يها بخشنامه و نيقوان ياجرا

  دهند

 رکمن از ينه و معروف به امر رامونيپ مبسوط سخنان يط يا خامنه اهلل تيآ حضر  ،ياسالم انقالب معظم رهبر

 و معروف به امر به ياسالم ومتکح قوام ماند، يم زنده رکمن از ينه و معروف به امر با ياسالم جامعه: » اند فرموده

  « باشد زنده رکمن از ينه و معروف به امر جامعه، در هك نستيا به تيمكحا يبقا  است رکمن از ينه

 :تيامن حفظ -2-3-4

 امر لهيوس به  دارد شيخو يخارج و يداخل دشمنان جان  از تيامن و آرامش به ازين خود ييايپو يبرااي  جامعه هر

 خواهند خود يجا سر را آنان گريد لهيوس به اي برداشته شرار  از دست راهزنان و اشرار رکمن از ينه و معروف به

 ،يعقل يضرورت هك آن بر عالوه يروح و يمال ،يجسم تيامن  شد خواهد نيتذم ها راه ژهيو به داخل تيامن و نشاند

 و بوده آنان اهتمام مورد و امامان و امبرانيپ اهداف از يکي ،ينيد متون و قرآن حيتور اساس بر است؛ يعمل و يفطر

 شتارك و جنگ هك دهيگرد ركذ يضرور يحد به يامن نا عوامل با مبارزه و يناامن و فتنه آشوب از يريجلوگ مقابل در

 :نديفرما يم نيچن( السالم هيعل) باقر امام «  است شده دانسته تحمل قابل و يرفتنيپذ راه نيا در

 از و     گردد يم امن ها راه    رکمن از ينه و معروف به امر لهيوس به  ؛ االعداءِ من نتقمي وَ    المذاه ُ تأمن   بها    »

  «شود يم گرفته انتقام دشمنان
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 قيتشو را مردم ،رکمن از ينه و معروف به امر با هك است آگاه و مقتدر يافراد وجود ت،يامن حفظ يها راه از يکي

 معروف به امر جينتا از تيامن حفظ ا يروا در  زنديبپره گرانيد حقوق به تجاوز از و باشند قان  خود حق به هك نندك

   است شده ركذ رکمن از ينه و

 و شود يم زيهاپره ارزش ضد از و شده غيتبل ها ارزش باشد توجه مورد رکمن از ينه و معروف به امر هك جامعه در

 از ياسالم حيصح يها شهياند پرتو در هك گردد يم حاصل "ياعتقاد تيامن " گردد شناسانده مردم به رکمن و معروف

 نخواهد يباق آنان نفوذ يبرا ييجا و مانده محفوظ و موون شهياند دزدان و نيمنحرف يها يژك و انحرافا  دستبرد

 يها شهياند و ارکاف ي نهيزم هرگز شود اجرا حيصح و ريفراگ رکمن از ينه و معروف به امر هك يهنگام تا و بود

   ديآ ينم وجود به کخطرنا

 انيم ديبا و است الزم يفرهنگ تهاجم با مبارزه و تيامن حفظ و جاديا يبرا رکمن از ينه و معروف به امر نيبنابرا

 ينيد ضهيفر نيا و باشد داشته يموثر نقش جامعه يفرهنگ شرفتيپ در تا شود يساز فرهنگ جامعه مختلم اقشار

 بزرگ ضهيفر نيا ياياح در مردم بودن شقدميپ يمبنا بر ياسالم جوام  شرفتيپ و است جامعه تيامن و بقا ضامن

  نندك يستادگيا دشمنان دا يتهد مقابل در مکمح يسپر همانند تا است

 :يسالمت و ريخ -3-3-4

 در تا داند يم مسئول را همگان رايز است رکمن از ينه و معروف به امر آثار از تكبر و ريخ يفراوان و جامعه يسالمت

 :ديفرما يم قرآن در خداوند  برسند يسالمت و ريخ به آن پرتو

 از بايد و   ؛ الْمُفْلِحُون هُمُ أُوْلائ َ وَ  الْمُنکارِ عَنِ يَنْهَوْنا وَ بِالمَْعْرُوفِ يَأْمُرُونا وَ الخَْيرِْ إِلىَ يَدْعُونا أُمَّة  مِّنکُمْ لْتاکُن وَ »

  «رستگارانند همان آنها و! كنند منکر از نهى و معروف به امر و نيکى، به دعو  جمعى شما، ميان

 مجموعه از يياجرا و يفرهنگ گسترده هکشب  ي گردد يعمل اگر هك است يا فهيوظ منکر از نهى و معروف به امر

 نماند، تفاو  يب گذرد يم اطرافش طيمح در هك آنچه مقابل در يفرد هر آن در هك آورد يم وجود به ملت افراد

 بر و دارد يم حذر بر آن از و آشنا تيواقع با را اش دهنده انجام و دهد مي  قرار ينه و ارکان مورد را نادرست يارهاك

  رسد  يم شرفتيپ به جامعه هم و شود يم رستگار خود هم آن پرتو در و ندك يم ديكتأ خوب يارهاك

 يسو به را جامعه مومنان، وظائم از يکي عنوان به هك است يهمگان نظار  تيمسئول منکر از نهى و معروف به امر 

 با مبارزه صدد در ديبا و هستند مسئول جامعه سالمت برابر در همه نيبنابرا دهد مي  سوق يترق و شرفتيپ و تمدن

 به فهيوظ نيا انجام با و نندك يم برخورد ها آن با منکر از نهى و معروف به امر حربه با و برآمده ها يآلودگ و مفاسد

   دهند يم انيپا ياجتماع يها ينابسامان

 :دشمنان يخوار مثمنان، يدلگرم -4-3-4

 هر و دارد يپ در را "يالله حزب " يها هسته خودجوش لکتش " منکر از نهى و معروف به امر " اصل تيتثب

 ردنك ادهيپ در ينحو به شيخو ينيد عِرق يرو و وندديبپ آن به ندك يم يسع ياسالم جامعه نقطه هر در يمسلمان

  ي مانند ديبا افراد همه منکر از نهى و معروف به امر ياياح يراستا در نيبنابرا  گردد ميسه اسالم بخش روح نيقوان

 امام المك در هك است يقتيحق نيا و نندك تالش شورك يفرهنگ شرفتيپ جهت در تواناتر و قدرتمندتر  "واحده دي"

 :است آمده( السالم هيعل) يعل
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  «ندك يم قدرتمند را مومنان ندك معروف به امر سك هر  ؛ نيالمومن ظهُورَ شد بالمعروف امر فمن »

 يراستا در نديب يم مثمن يوقت رايز است يا ژهيو تياهم يدارا «يروان» نظر نقطه از است آمده تيروا نيا در آنچه

 تر راسخ شيخو اعتقادا  به نسبت گردد يم هيتوص ها ارزش به عمل به و شود يم غيتبل اجتماع در ،يمذهب اعتقادا 

 شيخو ياله تكحر به تر يقو و تر مومم گاه و ندك يم اقدام ستهيشا يارهاك انجام به يشتريب يدلگرم با و شود يم

  دارد ييبسزا نقش جامعه يفرهنگ شرفتيپ در امر نيا و دهد مي  ادامه اسالم ثبا  جهت در

 خواهد يم برخالف يگام جا هر ندك مشاهده هك يزمان هاست يآلودگ و را کمن يپ در هك يسك مقابل، نقطه در

 ستکش دچار هك است يهيبد نندك يم سرزنش و دارند يم باز ناپسند عمل آن از را او و هستند او مراق  بردارد،

 منکر از نهى و معروف به امر ي لهيوس به   ماند يم باز خود ستيناشا اعمال يريگيپ از و شود يم يروان و يروح

 از مان  و است مانيا از ياسالم جامعه ردنك يته درصدد نفاق انيجر رايز ردك ميتضع را نفاق جبهه توان يم

 به قرآن نيبنابرا  ابدي دست شيخو يطانيش و شوم اهداف به راه نيازا تا گردد يم ياسالم جامعه يفرهنگ شرفتيپ

 :است ردهك حيتور امر نيا

 و منافق مردان   أايْدِيهَُمْ؛ يَقْبِضُونا وَ الْمَعْرُوفِ عَنِ يَنهَْوْنا وَ بِالْمُنکارِ يَأْمُرُونا بَعْض مِّن بَعْضُهُم الْمُناافِقاا ُ وَ الْمُناافِقُونا»

 گره شما هيعل را شيخو يها مشت و كنند مى معروف از نهى و منکر، به امر آنها گرند،يد يبرخ از يبرخ منافق، زنان

  «زنند يم

 با ديبا مثمنان و زنديخ يبرم زيست به اسالم با معروف از ينه و رکمن به امر حربه با يداخل جبهه در نيمنافق نيبنابرا

 نيراست نيمومن ن،يمنافق ردکعمل و اوصاف يپ در ديمج قرآن  روند آنان ارکيپ به منکر از نهى و معروف به امر سالح

 :ديستا يم نيچن را

 الزََّكاوةا يُثْتُونا وَ الوَّلاوةا يُقِيمُونا وَ الْمُنکارِ عَنِ يَنْهَوْنا وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونا  بَعْضٍ أاوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ الْمُثْمِناا ُ وَ الْمُثْمِنُونا وَ »

( ياور و يار و) ولىي باايمان، زنان و مردان  ؛ حَکِيم عَزِيز  اللََّهَ إِنََّ  اللََّهُ سَيراْحَمُهُمُ أُوْلائ َ رَسُولاهُ وَ اللََّهَ يُطِيعُونا وَ

 اطاعت را رسولش و خدا و پردازند مى را زكا  و دارند مى برپا را نماز كنند مى منکر از نهى و معروف، به امر يکديگرند

  «است حکيم و توانا خداوند دهد مى قرار خويش رحمت مورد را آنان خدا بزودى كنند مى

 زنان يها نشانه و منافق مردان و زنان حال انيب از پس خداوند: » اند گفته نيچن هيآ نيا ريتفس در نيمفسر از يبرخ

 و گرنديدکي اوري و اري مومنان هك ديفرما يم دارند قرار منافقان صفا  مقابل نقطه در هك مانيا با و مسلمان مردان و

 نسبت چون هستندو واحد تن  ي مکح در ونديپ داشتن خاطر به يندگكپرا و يبزرگ نيع در نيمسلم ميعظ جامعه

 هك منافقان خالف بر  شوند يم گريد بعض يارهاك و امور دار عهده يبعض پس داردن تيمسئول احساس گريدکي به

 به ننديبب خطر در را خود مناف  هکنيا محض به و است ندهكپرا شانيدلها يول دارند وحد  هم با يليخ ظاهرا

 و لطم ": ديفرما يم ردهك ليتعل را خود تكحر هك حال نيع در خداوند هيآ انيپا در و  نندك يم انتيخ گريدکي

  نانياطم زين مومنان به " دهم ينم انجام متکح بدون را يارك و ندارد قدرتم و عز  با يمنافات چيه من رحمت

  « دهد مي ن ديوع و وعده ليدل بدون و است ميکح هم و است يحتم او رحمت وهده هك دهد مي

 هم به نسبت تيمسئول احساس و گريدکي بر تيوال حق و نيمسلم نيب يدوست و مود  وجود هکنيا المك حاصل

 شود يم آخر  و ايدن در سعاد  و تكبر و ريخ گونه هر و خداوند واسعه يها رحمت و الطاف مشمول هکنيا بر عالوه
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 هر و شوند ياسالم جامعه يفرهنگ شرفتيپ موج  توانند يم خود رفتار با رکمن از نيناه و معروف به نيآمر

 داشته را فساد و ظلم هرگونه از اجتماع يسازكپا و يساز جامعه تواند يم خود تيترب و يخودساز از بعد يمسلمان

 بر آنها يعموم نظار  و افراد  ت  ت توسط مقررا  و نيقوان تيرعا با صالح، و سالم جامعه داشتن يبرا و باشد

  شود يم نکمم جامعه، در نيقوان ياجرا

 :حالل ارك و س ك نهيزم نمودن فراهم -5-3-4

 درخور سك هر و گشته هموار صنعت شرفتيپ و تجار  و س ك حيصح يها راه منکر از نهى و معروف به امر با

 و يانحراف ارك و س ك اختالس، ار،کاحت ،يگرانفروش ،يارکيب يطرف از و پردازد يم معاش امرار به شيخو استعداد

 باره نيا در( السالم هيعل) باقر امام  گردد يم زهيكپا و حالل مردم درآمد و س ك و گشته نك شهير آور انيز

 :نديفرما يم

  «شود يم حالل ها س ك منکر از نهى و معروف به امر لهيوس به  ؛ اسِ کالم تاحِلُّ    بها »

 از و ساخت رهنمون مشروع يدرآمدها و حالل يها شغل به را ناآگاهان ،رکمن از ينه و معروف به امر راه از ديبا لذا

 ننديب يم يوقت افراد نگونهيا يگاه هك است بخش ثمر يحد به ياله فهيوظ نيا ياجرا  بازداشت خالف يارهاك

 خواهند مشروع يدرآمدها و حالل س ك دنبال به خود به خود نگرد يم آنان شغل به رکمن  ي عنوان به جامعه

   رفت

 يا گونه به جامعه مختلم اقشار فرهنگ يوقت رايز شود يم جامعه يفرهنگ شرفتيپ باعث هم حالل س ك نيبنابرا

 به دارد يرکمن شغل  ي هك يفرد خود به خود باشد داشته يا ژهيو تياهم آنها يبرا حالل درآمد س ك هك باشد

 معروف به امر و شود يم دلسرد ستيناشا شغل نيا يريگيپ از و شود يم جاديا او يبرا يروان و يروح ستکش يا گونه

  ندك يم يريجلوگ افراد يزندگ در حرام ها لقمه ريناپذ جبران يها  يآس و ها انيز نيا از منکر از نهى و

 :تجار  يفضا يساز سالم -6-3-4

 تجار  و ارك و س ك يبرا هك يآداب و اصول همان ديبا ميباش داشته مسلمانان شأن در و ياسالم يبازار ميبخواه اگر

 امکاح به نسبت يبخش يآگاه و يرسان اطالع راه از اوال هدف نيا  بپوشد عمل لباس بازار در است آمده اسالم در

 نيا در( السالم هيعل) يعل امام  ندك يم دايپ تحقق منکر از نهى و معروف به امر و يادآوري و ركتذ راه از ايثان و اسالم

 :نديفرما يم راستا

 مولحت يبرا را  معروف به امر خداوند  ؛ للسفهاء ردعا  رکالمن عن يالنه و للعوام مولحه بالمعروف االمر اهلل فرض »

  «است ردهك واج  هانيسف طرد يبرا را منکر از نهى و مردم عامه

 و ندك يم تجار  يفضا يساز سالم به يانيشا  مك ياله يتقوا به هيتوص و منکر از نهى و معروف به امر نيبنابرا

 گرانيد از مطالبه امر در گريد جامعه آن در رايز است يفرهنگ شرفتيپ عامل خود باشد سالم تجار  يوقت

 ظلم و خوردن قسم از و گردند يم آراسته حلم به جامعه افراد و بوده منفور يامر گرفتن ربا و شود ينم يريگ سخت

 هك شود يم محقق منکر از نهى و معروف به امر هيسا در نهايا و نندك يم خود شهيپ را انواف و نندك يم يدور ردنك

  ديآ يم هم يفرهنگ شرفتيپ آن دنبال به
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 : رکمن از ينه و معروف به امر کتر آثار -4-4

 توان يم جامعه، يفرهنگ شرفتيپ در آن ي ارزنده و ديمف آثار و رکمن از ينه و معروف به امر تياهم به تيعنا با

 يمعنو و يماد يها  يآس  آورد يم وجود به جامعه در را يبد تيوضع چه ،ياله ميعظ يواج نيا کتر هك ديفهم

 ارك به آن ردنك برطرف در را خود يسع آن شناخت با تا مينکيم نييتب ا يروا و ا يآ به توجه با را ضهيفر نيا کتر

  ميريگ

 :ياله رحمت سل  -1-4-4

 افراد اگر  شود يم جامعه متوجه هك است ياله رحمت از شدن دور ر،کمن از ينه و معروف به امر کتر عوارض از يکي

 ينه محرما  از و  يترز ميوظا انجام به زين را گرانيد نندك يم عمل ياله دستورا  به خود هکنيا بر عالوه جامعه

 انجام راه در تا باشد يا پشتوانه تواند يم نيا و دهد مي  قرار خود خا  رحمت مورد را آنان عالم پروردگار ندينما

 يم نهيزم نيا در خداوند  شود يم يفرهنگ شرفتيپ يبرا افراد يدلگرم موج  و بردارند گام بهتر ياله فرائض

 :ديفرما

 لاا كاانُواْ يَعْتادُونا كاانُواْ وَّ عَوَواْ بِمَا ذاالِ َ  مَرْيَمَ ابْنِ عِيسىَ وَ دَاوُدَ لِسَانِ  عَلىَ ءِيلا إِسرَْ بَنىِ مِن كافارُواْ الََّذِينا لُعِنا»

 و) لعن مريم، بن عيسى و داوود زبان بر اسرائيل، بنى كافران  ؛  يَفْعَلُون كاانُواْ مَا لابِئْسَ  فاعَلُوهُ مُّنکارٍ عَن يَتانااهَوْنا

 يکديگر دادند، مى انجام كه زشتى اعمال از آنها  نمودند مى تجاوز و كردند، گناه كه بود آن بخاطر اين! شدند( نفرين

  «دادند مى انجام بدكارى چه كردند نمى نهى را

 و ردندك ينه سرزنش يرو از را آنان علما شدند گناه  کمرت لياسرائ يبن هك يهنگام: ديفرما يم ييطباطبا عالمه

 خداوند يوقت اند نشده  کمرت را يگناه چيه آنان ايگو  دنديآشام يم و خوردند يم و نشستند يم آنان با آن از پس

 حتما": فرمود آنگاه  ردك لعنت خود از يامبريپ زبان به را آنان و ردك  ينزد هم به را قلوبشان افتي نگونهيا را آنان

 قلوب خداوند وگرنه دينك دعو  حق يسو به و ديريبگ را نادان افراد دست و دينك رکمن از ينه و معروف به امر ديبا

 دور شيخو رحمت از را آنها هك همانطور سازد؛ يم دور خود رحمت از را شما و ندك يم گريدکي همانند را شما

   "ساخت

 رکمن از ينه و معروف به امر کتر سب  به جز را نيشيپ يها امت خداوند: » فرمودند( السالم هيعل) يعل حضر 

 ينه کتر اثر بر را دانشمندانشان و گناهان واسطه به را هانشانيسف خداوند نساخت، دور خود رحمت از و ردکن لعن

  « ردك لعن رکمن از

 به امر مردم هك يزمان تا: » نديفرما يم هك هست( سلم و آله و هيعل اهلل يصل)رمكا رسول از يثيحد نهيزم نيهم در

 در و برد خواهند سر به سعاد  و ريخ در همواره نند،ك يم ياري يکين بر را گريدکي و نموده رکمن از ينه و معروف

 و ديگرد خواهند مسلط گرانيد بر( اشرار) يبرخ و شد خواهد گرفته آنان از ياله ريخ و ها تكبر صور ، نيا ريز

  « داشت نخواهند آسمان در نه و نيزم در نه ياوري

 از ردنك ينه و خوب ارك به ردنك امر فهيوظ ديبا مردم آحاد همه: » نديفرما يم مورد نيا در يرهبر معظم مقام

 را آثارش تا مينك عمل  بود خواهند ياسالم نظام در بهيط ا يح نندهك نيتضم نيا باشند، قائل خود يبرا را بد ارك

  « مينيبب
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 : ها ارزش يدگرگون و فساد گسترش -2-4-4

 از و نندك تيرعا عمال را گريدکي حدود و حقوق باشند، ارکدرست و شناس فهيوظ افراد، تيثركا جامعه، در اگر

 اما شود يم ليتبد يفرهنگ شرفتيپ يبرا سالم طيمح  ي به جامعه نروند، فراتر عادالنه مقررا  و نيقوان يمرزها

 لذا ند،ك يم پر فساد را جا همه ييفضا نيچن در نديننما لتيفض و حق تيرعا باشند، آلوده گناه به افراد ازل  اگر

  است فساد رواج رکمن از ينه و معروف به امر کتر يها  يآس از گريد يکي

 فاسد شما زنان هك يهنگام شما حال است چگونه: » نديفرما يم مورد نيا در( سلم و آله و هيعل اهلل يصل)رمكا امبريپ

 يزمان نيچن ايآ: گفتند  دينك کتر را رکمن از ينه و معروف به امر هك است يزمان آن و گردند؟ فاسق شما جوانان و

 رکمن جامعه در معروف هك يزمان شما حال است چگونه شود، يم هم نيا از بدتر ،يآر: فرمودند حضر  رسد؟ يم فرا

  «گردد؟ معروف ر،کمن و

 يجلو عالم، يزورگو يها قدر  هك است دهيرس ييجا به ايدن ارك: » نديفرما يم مورد نيا در يرهبر معظم مقام

 زيچ چيه ت،يبشر يتباه و فساد عالم در من نظر به! نندك يم معروف را رکمن و رکمن را معروف ا،يدن مردم چشم

 تعج  هك مردم و باال تيروا طبق فرمودند( سلم و آله و هيعل اهلل يصل)رمكا امبريپ هکنيا ،ستين نيا از باالتر گريد

 برکمت ي ختهيگس لجام يبارکاست يماد قدر  دست را يوضع نيچن ايدن در امروز هك ندك يم احساس انسان ردند،ك

 را ظلم! شمارند يم مقدس ارك  ي را دروغ نيا و نديگو يم دروغ مردم به  آورد يم وجود به بارکاست يزورگو متفرعن

 مظلوم سر بر و نندك يم وهشکن را مظلوم! آورند يم حساب به حق يذ ظلم، نيا خاطر به را ظالم و نندك يم قيتشو

  « آورند يم شمار به خوب يارك را زدن مظلوم سر بر نيا و زنند يم

 :ابتذال و يبار و بند يب جيترو -3-4-4

 افراد ياجتماع يرفتارها مجموعه  است يبندوبار يب و گناه ي اشاعه منکر از نهى و معروف به امر کتر موارد گريد از

 اثرا  ، ين ياجتماع يرفتارها  ستين جامعه در ريتأث يب و آورد يم وجود به را جامعه آن يعموم اخالق جامعه

 جامعه در را يا نندهك مشمئز و مسموم زشت،جو و زننده ياجتماع يرفتارها سکبرع و گذاشته جامعه در مثبت

 گريد نشدافراد معترض يسك و شدند زيفسادانگ و زشت يرفتارها  کمرت جامعه در يا عده يوقت  آورد يم وجود به

 سراسر ياخالق فساد  يترت نيا به ردوك خواهند مبادر  نيآفر فساد اعمال نيا به رفته رفته و ردهك دايپ جسار 

 :ديفرما يم( سلم و آله و هيعل اهلل يصل)رمكا امبريپ  شود يم يفرهنگ شرفتيپ مان  و گرفت خواهد را ياسالم جامعه

 هکيبدرست  ؛ بالعامه اضر  هيعل ريغي لم و هيعالن بها عمل اذا و عاملها الَّا تضر لم سرا  العبد بها عمل اذا هيالمعو انََّ »

 شد  کمرت را يتيمعو اراکآش هك يهنگام اما زند ينم ضرر خودش به جز دهد، انجام انهيمخف را يگناه يسك يوقت

  «زد خواهد ضرر مردم عموم به رد،کن ياعتراض او به هم يسك و

 نيچن جهينت در و شد خواهد ليتبد ارزش ضد به ارزشها ند،کن عمل ياله واج  نيا به هكاي  جامعه نيبنابرا

 آن ردنك برطرف يبرا و شود يم ور زوطه يتباه و يگمراه در و گرفته فراوان فاصله سعاد  و تيهدا ازاي  جامعه

 نجا  يتباه در سقوط از را جامعه افراد و ردك  مك جامعه يفرهنگ شرفتيپ به يفرهنگ و يعلم زكمرا جاديا با ديبا

   داد
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 ارك رند،يبگ خو گناه با مردم و شد منتشر گناهاي  جامعه در يوقت: » نديفرما يم مورد نيا در يرهبر معظم مقام

 مواجه لکمش با بدهد، سوق يکين و معروف و صالح و ريخ رابه مردم خواهد يم و دارد قرار جامعه رأس در هك يسك

 را ارك نيا فراوان ي نهيهز صرف با است مجبور و توانست نخواهد يآسان به اي توانست، نخواهد يعني شد؛ خواهد

 راه، نيا ي ادامه در عظمت و قدر  آن با( السالم هيعل) نيرالمومنيام يها تالش يامكنا موجبا  از يکي دهد انجام

  « بود نيهم شده منجر بزرگوار آن شهاد  به هم باالخره هك

 :گانگانيب فرهنگ به شيگرا -4-4-4

 شود يم دشمنان فرهنگ جذل جامعه نيا باشد نداشته وجود نندهك کپا يروين و شود آلوده فساد به هك ياجتماع 

 در آزادانه انهکيب فرهنگ بازار در چه هر و ندك يم ديتهد را  ياجتماع و يفرهنگ يها ارزش گانه،يب فرهنگ نفوذ و

 جامعه فرهنگ بازار به هستند آزاد و شرفتهيپ يها شورك هکنيا عنوان به و دارد قرار انيمشتر استفاده و ديد معرض

 و ابندي وعيش ياسالم جامعه در چنانچه و هستند ممنوع و ومکمح  اسالم در هکيحال در  نندك يم قيتزر ياسالم

 :ديفرما يم ميرك قرآن در خداوند  شد خواهند دشمن فرهنگ جذب هك است يهيبد نباشد نيب در يمانع

 عَقِبَيْهِ  عَلىَ يَنقالِ ْ مَن وَ  أاعْقاابِکُمْ عَلىَ انقالابْتُمْ قُتِلا أاوْ مَّا َ فاإِيْن أا  الرُّسُلُ قابْلِهِ مِن خالاتْ قادْ رَسُول  إِلََّا محُمَّدٌ مَا وَ »

 او، از پيش و خداست فرستاده فقط( سلم و آله و هيعل اهلل يصل) محمد   ؛ الشََّاكِرِين اللََّهُ سَيَجْزِى وَ  شايْا يَضرَُّاللََّهَ فالان

 به كرده رها را اسالم و) گرديد؟ برمى عق  به شما شود، كشته يا و بميرد او اگر آيا بودند نيز ديگرى فرستادگان

 خداوند و زند نمى ضررى خدا به هرگز گردد، باز عق  به كس هر و( نمود؟ خواهيد بازگشت كفر و جاهلييت دوران

  «داد خواهد پاداش را( كنندگان استقامت و) شاكران بزودى

 و تيوال به هکنيا از ندك يم ينه را نيمومن فهيشر ي هيآ نيا: » نديفرما يم زانيالم ريتفس در ييطباطبا عالمه

 است؛ ردهك من  آن از و دانسته نفاق را آن متعال خداوند هك نندك کتر را نيمومن تيوال و وندنديبپ فارك يسرپرست

 آخر  در و شوند يم يسرگردان گرفتار ايدن يزندگ در و ردك خواهد گمراهشان يتعال يخدا نندك نينچنيا اگر هك

 شانياري بتواند هك ياوري و رينو هر و آنان نيب رابطه و ردك خواهد جم  جهنم در يعني جا  ي در فارك و آنان نيب

  « ردك خواهد قط  ندك شفاعتشان بتواند هك يعيشف هر و ندك

 خود قيرف و دوست عنوان به را دشمناناسالم هك دهد مي  هشدار مسلمانان به ررکم طور به ميرك قرآن نيبنابرا

 مردم نيب در رکتف نيا شيب و مك هك مينيب يم جامعه به ينگاه با و نورزند شيگرا آنان سمت به و نندکن انتخاب

 يزرب شا يگرا بااي  جامعه به را ياسالم ي جامعه و ردهك رييتغ آنان اعمال و ارکاف آن، دنبال به و است شده رفتهيپذ

 :ديفرما يم ميرك قرآن در خداوند   گردد ليتبد

 ايمان كه كسانى اى   ؛ كاافِرِين إِيمَانِکُمْ بَعْدَ يَرُدُّوكُم الْکِتاابَ أُوتُواْ الََّذِينا مِّنا فارِيق ا تُطِيعُواْ إِن ءَامَنُواْ الََّذِينا يَأايهُّا »

 اطاعت( است عداو  و كينه آتش ساختنِ ور شعله و افکنى نفاق كارشان كه) كتاب، اهل از گروهى از اگر! ايد آورده

  «گردانند بازمى كفر به ايمان، از پس را شما كنيد،

 يکي: است الزم ياساس عنور دو ياسالم جامعه يفرهنگ شرفتيپ و ياسالم تمدن جاديا يبرا هکنيا المك حاصل

 يسانك چه نانيآفر نقش دينيبب شود، ديتول ديبا وانسان رکف هك ييآنها در حال  انسان پرورش يگريد و رکف ديتول

 يروين و مانيا يپا با جز راه نيا چون  نندك تيهدا را ارکاف بتوانند هك هستند يسانك نانيآفر نقش نيا هستند؟
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  ش بدون دهند پرورش ها انسان در را مانيا روح بتوانند هك باشند يسانك ديبا ست،ين يشدن يط عشق و مانيا

  هستند نانيآفر نقش جزء خبره رانکروشنف و رانکمتف استمداران،يس هستند، نانيآفر نقش جزء جامعه رانيمد

 در هکيسانك و ينيد يعلما نقش اما نند؛ك ينيآفر نقش خود استعداد خور در توانند يم ينحو به دامك هر مردم آحاد

 راه از ر؛کازمن ينه و معروف به امر راه از  است گانهي نقش  ي نندك يم استفاده نيد روش از مردم مانيا پرورش راه

  رنديبگ قرار نيآفر نقش گاهيجا  ي در هکنيا يبرا خود يساز آماده

 درست بد حرف نواربد، نند،ك يم درست بد لميف امروز بارکاست عوامل: » نديفرما يم باره نيا در يرهبر معظم مقام

 يعاد مردم و جوانان و نوجوانان نيب شور،ك داخل در را همه نيا و سندينو يم بد داستان ند،يگو يم بد شعر نندك يم

 است يفساد گنداب واقعا - ماهواره – رياخ مورد نيا  دهند يم رواج ماهواره قيطر از اي و نندك يم منتشر و پخش

 ي فرموده و اسالم دستور به جامعه اگر  ندك يم يريگ هدف شورهاك و ها ملت سمت به را خود نيزهرآگ يرهايت هك

 جوان  به توجه تر، قيدق يمعنا به  ندکب ياثر نيمترك تواند ينم فساد، عوامل و ابزار از دامکچيه ندك عمل قرآن

 جامعه  ي ،ياسالم ي جامعه هك است نيا  شود روزيپ دشمن گذارد ينم رکمن از ينه و معروف به امر مختلم

  « است ماندگار و شرفتهيپ

 عوامل همه و ندك يم تكحر يفرهنگ شرفتيپ سمت به ياسالم ي جامعه شود انجام اگر شد ركذ آنچه همه نيبنابرا

 ،يعموم و يلك اصالح و شود محقق يوتاهك نسبتا مد  در ياسالم يآرزوها تا بدهند هم دست به دست ديبا

 باشد يم افراد يساز آگاه يفرهنگ شرفتيپ عوامل از و است همه ي عهده به هم آن هك دارد ازين مد  بلند تكحر

 در بعد و است نظام حفظ اول ي فهيوظ پس  دارند برعهده را ميلکت نيشتريب خوو  نيا در ونيروحان و معلمان هك

 و است ياسالم واج   ي رکازمن ينه و معروف به امر  ردك عمل معقول قيطر از ديبا مغاسد اصالح يبرا آن ي هيسا

 مينك وششك و ردهك دايپ ييرها شاندك يم زلط فرهنگ به را ما هك ييها يوابستگ از و باشد چيرا مردم انيم در ديبا

   ميبگستران جا همه به را خود يانسان اميپ تا

 

 :يريگ جهينت

 از بازداشتن يعني رکمن از ينه و است مطلوب و خوب شرع و عقل نزد هك يزيچ به ختنيبرانگ يعني  معروف به امر

  است شده شمرده ناپسند شرع و عقل نزد چه آن

 تيمشروع عدم اي تيمشروع و فساد و صالح يابيارز اريمع و ومتکح ي فلسفه منکر، از نهى و معروف به امر

 نيا هك است يومتکح است مشروع و مطلوب( السالم هميعل)ائمه نظر از هك يومتکح  روديم شمار به ها تيمكحا

   نندك ينه و امر را گريدکي تا باشند آزاد همگان و باشد يجار آن در املك لکش به ضهيفر

 و قرآن ا يآ متن در هك است ياله واج   ي مکح در ن،يد حافظ عنوان به ضهيفر نيا ياجرا ضرور  و تياهم

 يتمام  است دهيرس اثبا  به علما توسط عقل نظر از هم و است شده حيتور( السالم هميعل) نيمعووم ائمه ا يروا

 مرات  تيرعا با ديبا دارند شناخت رکمن و معروف به بتين عرف و نيد عقل، و فطر  ق،يطر چهار از هك جامعه افراد

 واج   ي عنوان به و اجتماع قال  در اي و ييتنها به را شيخو ياجتماع نظار  يعمل و يگفتار ،يقلب از اعم آن

  دهند انجام ينيد
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 مواجهه در مناس  ي وهيش از يمند بهره منکر از نهى و معروف به امر بودن بخش جهينت در عوامل نيتر ياصل از يکي

 اعمال بسط جهت ديبا آمر فرد منکر از نهى و معروف به امر بودن تخوص به توجه با نيهمچن و است مخاط  با

 دامك هر  شود يم جامعه يفرهنگ شرفتيپ موج  امر نيهم هك دينما استفاده بد اعمال گسترش از يريجلوگ و  ين

 يفرهنگ شرفتيپ در يموثر نقش و باشد يم اجرا قابل يمختلف يها روش با يعمل و ينوشتار ،يگفتار يها وهيش از

 يها وهيش ياجرا ضامن و ياصل شرط ينيد ومتکح يبرقرار و جامعه وحد   شود يم جامعه اصالح موج  و دارد

 حفظ چون يآثار يدارا رکمن از ينه و معروف به امر ياجرا هکنيا به توجه با تينها در  باشد يم ينه و امر ياجتماع

 شود يم    و ريفراگ عذاب ،ياله رحمت سل  موج  ياله واج  نيا کتر و است    و ياجتماع عدالت يبرقرار ت،يامن

  است ياسالم جامعه يفرهنگ شرفتيپ و ينداريد و نيد يبقا ضامن ضهيفر نيا هك ميابي يم در شيپ از شيب

 

 

 : مناب  فهرست

 ميرك قرآن* 

 البالزه نهج* 

  5 و 3 و 2ج تا، يب ،ياالسالم تابکدارال:  قم لم،کدررال و مکزررالح محمد، بن عبدالواحد ،يآمد -1

  14 و 1 ج ،ق 1443 ،يعرب التراث اءياح دار: رو يب العرب، لسان ،يعل بن رمکم بن محمد منظور، ابن -2

  2ج ،1384 ،يمحب ديشه تهران،  ،يتش المعارف رهيدا گران،يد و يخرمشاه نيبهاءالد -3

  1385 ل،ينخ: تهران ،يفرهنگ تأمال  رضا، ديس ،يتقو -4

  1384 صادق،: قم ،ياسالم انقالب فجر يفرهنگ ستاد ،ياسالم دولت يسو به بلند يگام ، ددددددددددددد -5

 يب ه،ياالسالم ت کم: قم،عهيالشر مسائل ليالتحو يال عهيالش ليوسا ليتفو ،يعل بن حسن محمدبن ،يعامل حر -6

  16 و 12 و 11 ج تا،

  8ج ،1369 ان،يلياسماع: قم م،يمعار و معارف ،يموطف ديس ،يدشت ينيحس -7

 يسخنران ،"رکمن از ينه و معروف به امر نهيزم در يرهبر معظم مقام يراهبردها " ،يعل ديس يا خامنه -8

  تهران دانشگاه پاسخ و پرسش ،22/2/1377

  1393 نو، زشيخ: تهران ،يخادم نيحس: گردآورندگان شده، فراموش واج  ،ددددددددددددددد -9

 کمدار سازمان: تهران ،يرهبر معظم مقام سخنان از برگرفته ،يفرهنگ تهاجم و فرهنگ  ،دددددددددددددد -10

  1373 ،ياسالم انقالب يفرهنگ

  ق 1431 تهران، دانشگاه: تهران ن،يمع محمد تركد رنظريز نامه، لغت بر،كا يعل دهخدا، -11

  ق1425 ،يالقرب يذو: قم قرآن، الفاظ مفردا  محمد، بن نيحس ،ياصفهان راز  -12

  1370 ،64 شماره ت،يترب مجله ،"رکمن از ينه و معروف به امر ضهيفر ياجرا در رهنمودها " احمد، ديس ،يزرهان -13

 هان،يك روزنامه ،"رکمن از ينه و معروف به امر ياجتماع يردهاكارك و تياهم " ،يتق محمد ،يا سبزه -14

15/2/1379  
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 نگرهك نيچهارم مقاال  مجموعه ،"شدن يجهان و اسالم يجهان ومتکح " م،يرکعبدال ديس ،يسجاد -15

  1387 اگران،ياح: قم ،يصاحب جواد محمد: گردآورنده پژوهان، نيد

 بر ديكتا با رکمن از ينه و معروف به امر تحقق ياجتماع و يفرهنگ موان  يبررس " ان،يزيتبر شمسا ،يعل ،يديسع -16

 ،1389 ،يآزاد اميپ: تهران مذاه ، دانشگاه ر،کمن از ينه و معروف به امر يعلم شيهما مقاال  مجموعه ،"ارهاکراه

  1ج

  1374 ،(السالم هيعل)يعل امام: قم ،يدشت: ترجمه البالزه، نهج ،يرض ديس -17

  ياجتماع علوم يقيتطب المعارف رهيدا مهر، انيشا -18

 ا يااله هينشر ،"رکمن از ينه و معروف به امر گسترش در يجمع يها رسانه نقش " ن،يحس ديس ن،يالد شرف -19

  ياجتماع

 ق، 1417 قم، هيعلم حوزه نيمدرس جامعه ياسالم انتشار : قم زان،يالم ريتفس ن،يحس محمد ديس ،ييطباطبا -20

  9 و 6 و 5 ج

  3ج ،1372 ناصرخسرو،: تهران ان،يالب مجم   حسن، بن فضل ،يطبرس -21

  5ج تا، يب دارالعلم،: قم ،يروانيش يعل: محقق اللمعه، شرح يف الروضه ن،يالد نيز ،يعامل -22

  16ج عه،يالشر مسائل ليالتحو يال عهيالش ليوسا ليتفو حر، خيش ،يعامل -23

 طه، تابك:  قم ،( )امبريپ رهيس و گفتار در رکمن از ينه و معروف به امر ينظارت يها وهيش احمد، ،يزالمعل -24

1388  

  1376 قرآن، از ييدرسها يفرهنگ زكمر: قم ر،کمن از ينه و معروف به امر محسن، ،يقرائت -25

  1366 ،ين: تهران ،يوثوق منوور: ترجمه ،ياجتماع را ييتغ روشه، يگ -26

  100ج ق،1404 الوفاء،: رو يب بحاراالنوار، باقر، محمد ،يمجلس -27

 ،1389 ،377 شماره وند،يپ هينشر "خانواده در رکمن از ينه و معروف به امر " م،يمر ديس ،يشاهرود يمرتضو -28

  14-13  

  2 ج ش، 1349 ،يموطفو: تهران ارشادالقلوب، اهلل، تيهدا ديس ،يمسترحم -29

  1388 ،يآزاد اميپ: تهران ،(يمقدمات) رکمن از ينه و معروف به امر يمل آموزش اسحاق، محمد ،يمسعود -30

  1ج ق،1430 ه،يالعلم ت کدارال: رو يب م،يرکال القرآن لما کال يف قيالتحق  حسن، ،يموطفو -31

 مقاال ، مجموعه ،"شرفتيپ عوامل از منکر از نهى و معروف به امر يعموم نظار " رضا، محمد پور، يموطف -32

  1390 اگران،ياح: قم

 2ج ،1382 صدرا،: تهران ،ينيحس حماسه ،يمرتض ،يمطهر -33

  1386 الد،يم: تهران ،يفارس فرهنگ  محمد، ن،يمع -34

  1383 ،يفرهنگ يعلم: تهران ،يمرانکح نييآ محمد، بن يعل ،يمالورد -35

 1 ج تا، يب ه،يفق ت کم: قم ،(الخواطر هيتنب) ورام مجموعه ابوالحسن، فارس، ياب ابن ورام -36
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