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ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان قزوین



 اهمیــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
بــر کســی پوشــیده نیســت و تمــام زندگــی 
شــود. تنظیــم  آن  اســاس  بــر  بایــد   مــا 
علــم و قــدرت دو رکــن اساســی اســت تــا 
فرهنــگ عمــل بــه امــر بــه معــروف و نهــی 
 از منکــر در جامعــه، جــاری و ســاری گــردد.
مقــام معظــم رهبــری علــم بــه شــناخت معروف 
و منکــر را از شــروط اساســی امــر و نهی کننده 
برشــمرده و در غیــر این صورت فرد را موظف 
 بــه ، امــر به معــروف و نهی از منکــر نمیدانند.
، اعمــال زور و   منظــور از داشــتن قــدرت 
یــا مجــازات فــرد خاطــی نیســت، بلکــه در 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مــراد از 
 قــدرت یعنــی حمایــت از آمــران و ناهیــان.
بســیار شــاهد هســتیم کــه افــراد جامعــه، 
دولتــی  و  قضایــی  هــای  دســتگاه  از  تنهــا 
ــه  از  ــن بهان ــه ای ــد و ب ــورد دارن ــار برخ انتظ

ــودداری  ــر خ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــداری و  ــم، جانب ــد بدانی ــن بای ــد ، لیک می کنن
پشــتیبانی مــردم از آمــران و ناهیــان و عمــل 
ــراد  ــک اف ــک ت ــط ت ــن توس ــن فریضتی ــه ای ب
جامعــه، نــه تنهــا از وظیفــه ی نهادهــای دولتــی 
نمــی کاهــد، بلکــه  لــزوم حمایــت ارگان هــای 
 قضایــی و دولتــی را نیــز تصدیــق میکنــد.
ــار  ــدار و اعتب ــش اقت ــب افزای ــن موج همچنی
ــه  ــر ب ــی ام ــده و اثربخش ــان ش ــران و ناهی آم
 معروف و نهی از منکر را نیز  رفعت می بخشد.

ــود  ــد ب ــی خواه ــریه مجال ــماره از نش ــن ش ای
تــا بــا بیــان گزیــده ای از شــروط و احــکام امــر 
ــان  ــما مخاطب ــر، ش ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
فرهیختــه را بــه تأمــل در ایــن بــاب ســوق 
داده و بــه حمایــت از اجــرای ایــن دو فریضــه 
الهــی و گســترش فرهنــگ امــر بــه معــروف و 

ــم. ــوت نمائی ــه دع ــر در جامع ــی از منک نه

کتابخوانــی  ملــی  مســابقه  ریــزی  برنامــه  جلســه 
بــه معــروف و نهــی از منکــر و  امــر  بــا موضــوع 
عفــاف و حجــاب بــا حضــور دبیــر ســتاد امــر بــه 
کتابخانــه  کل  مدیــر  و  منکــر  از  نهــی  و  معــروف 
مقــرر  و  برگــزار  قزویــن  اســتان  عمومــی  هــای 
نهــاد  دو  مشــارکت  بــا  کتابخوانــی  مســابقه  شــد 
شــود. برگــزار  کشــور  ســطح  در  و   اســتانی 
والمســلمین  االســام  حجــت   ، جلســه  ایــن  در 
بــا  کتابخوانــی  مســابقه  برگــزاری  گفــت:  بحــری 
موضوع هــای فرهنگــی ،دارای اثربخشــی و عمــق 
مضاعــف مــی باشــد و ضــرورت دارد دســتگاه هــای 
 فرهنگــی در اســتان نســبت بــه آن اهتمــام ورزنــد. 
ــروف  ــه مع ــر ب ــتاد ام ــت س ــا درخواس ــزود ب وی اف
و نهــی از منکــر کشــور ، اســتان قزویــن آمادگــی 
کتابخوانــی  مســابقات  برگــزاری  بــرای  را  خــود 
داریــم  بنــا  و  نمــوده  اعــام  کشــور  در  فصلــی 
کنیــم. عملیاتــی  پاییــز  فصــل  از  را  طــرح   ایــن 
بــا تاکیــد  در ادامــه جلســه خانــم محمــد بیگــی 
بــر اهمیــت اینگونــه مســابقات و تاثیــر گــذاری 
آن ،نســبت بــه هــم افزایــی اداره کل کتابخانــه 

کــرد. آمادگــی  اعــام  اســتان  عمومــی   هــای 
در ایــن جلســه پــس از اظهــار نظــر کارشناســان 
دونهــاد، مقــرر شــد مســابقه مزبــور در بــازه زمانــی 

ــردد. ــزار گ ــان برگ ــا۲۴ آب ــر ت ۲۳ مه

سخن سردبیر:



تذکر:
برمــی  خــاف  از  ،دســت  اشــاره  بــا  اگــر 
کــه  اشــاره  از  بیــش  و  دارد،برخــورد شــدید 

نیســت. باشــد،جایز  او  بــه  توهیــن 

اگــر نهــی مــا از حجــم گنــاه کــم مــی کنــد، ولــی 
ــب  ــم واج ــاز ه ــد، ب ــی کن ــن نم ــه ک ــاه را ریش گن

ــت. اس

ــزرگ  ــاه ب ــت از گن ــا دس ــی م ــر نه ــه خاط ــر ب اگ
بــر مــی دارد،ولــی گنــاه کوچــک انجــام مــی دهــد، 

بازهــم واجــب اســت.

ــب  ــرار واج ــت، تک ــر اس ــرر ، موث ــی مک ــر نه اگ
ــت. اس

ــت،  ــر اس ــی ، موث ــته جمع ــِی دس ــر ونه ــر ام اگ
ــت. ــب اس ــی واج ــته جمع دس

ــدارد؛  ــری ن ــکار اث ــا در خاف ــی م ــر ونه ــر ام اگ
نهــی   امــرو  ولــی در دیگــران موثــر اســت، 

واجــب اســت.

اگــر رفــت و آمــد باگناهــکار از مقــدار گنــاه یــا 
زمــان گنــاه یــا نــوع گنــاه مــی کاهــد، ایــن آمــد و 

رفــت واجــب اســت.

ــراد  ــی اف ــکار در بعض ــا گناه ــت ب ــر آمدورف اگ
خانــه اثــر موقــت مــی گــذارد، بــاز هــم واجــب 

اســت.

اگــر قطــع رابطــه ،گناهــکار  را از گنــاه بــاز 
اســت. واجــب  رابطــه  قطــع  دارد،ایــن 

اگــر امــر به معــروف و نهــی ازمنکــر اثرمعکوس 
داشــته باشــد،واجب نیســت؛ مثل افــراد لجوج 

کــه اگــر نهــی کنید،بدتر مــی کنند.

درامــر بــه معــروف ونهــی از منکــر الزم نیســت 
کــه صــد در صــد بــه نتیجــه برســیم ؛حتــی اگــر 

یــک درصــد اثرداشــت، واجــب اســت.

)وسائل الشیعه،18،ص 
414(-)تحریرالوسیله،ج1،ص 448(



خداونــد درمیــان مخلوقاتشــان تنهــا انســان را 
ــت: ــوده اس ــت فرم ــاس ، کرام ــتن  لب ــه داش  ب
ــواری  ــا علیکــم لباســا ی ــا بنــی آدم قــد انزلن )ی
ســواءاتکم و ریشــا و لباســا التقــوی ذلــک خیــر 
لعلهــم یذکــرون( ســوره  آیــات اهلل  مــن  ذلــک 

ــه26 اعــراف : آی
 لباس به سه نیاز انسان پاسخ می دهد:

 -1حفظ عفت و شرم و حیا
 -2آراستگی و زیبایی

-3حفاظت از سرما و گرما
شــما جنــس مرغــوب را در کادو مــی پیچیــد، 
روی تلویزیــون پارچــه مــی اندازیــد، کتــاب 
قیمتــی را جلــد مــی کنیــد، طــا و جواهــرات را 
ســاده در دســترس قــرار نمــی دهیــد؛ بنابراین 
ــد  ــت. خداون ــانه ارزش اس ــاب نش ــد و حج جل
بــرای چشــم کــه ظریــف اســت و خطــرات آن 
ــت. ــرارداده اس ــاب ق ــد حج ــی کن ــد م  را تهدی
کــه  مــردان  فکــر  تمرکــز  باعــث  حجــاب 
ــان  ــت آن ــه دس ــه ب ــد جامع ــده تولی ــش عم بخ
بــی  اســت،می گــردد. در کشــور هایــی کــه 

ــته  ــم گسس ــواده از ه ــت،نظام خان ــی اس حجاب
ــر  ــه خاط ــام ب ــی کند.اس ــا م ــاق غوغ ــار ط و آم
از  ،جلوگیــری  وجــال  ،کرامــت  حیــا  حفــظ 
تشتت،هوســبازی و گسســتن نظــام خانــواده  
حجــاب را واجــب فرمــوده اســت.باید دانســت 
کــه حجــاب مانــع تولیــد نیســت؛ بزرگتریــن 
صــادرات ایــران بعــد ازنفــت قالــی اســت، کــه 
ــت. ــاب اس ــا حج ــان ب ــت زن ــه دس ــدش ب  تولی

هــزار  نیســت،صدها  تحصیــل  مانــع  حجــاب 
دانشــمند زن در کشــور اســامی ایــران شــاهد 
ایــن ادعاســت،حجاب آرم جمهــوری اســامی 
ایــران اســت. دنیــا انقــاب اســامی ایــران  را 
ــا  ــر قدرته ــد و اب ــی شناس ــوان م ــاب بان ــا حج ب
از ایــن نشــانه ی پــر ارزش انقــاب آنقــدر 
ــا  هــراس دارنــد کــه چنــد دختــر مســلمان را ب
پوشــش اســامی برســر کاس درس تحمــل 
نمــی کننــد. امــام خمینــی )ره(: مــن بــه بانــوان 
ایــران افتخــار مــی کنــم و آنــان را بــه رهبــری 

قبــول دارم.
)همراه با نماز،استاد قرائتی،ص 143-142(



روزی ســوار هواپیمــا شــدم امــا قبــل از پــرواز 
 اعــام شــد: ))تمــام مســافران پیــاده شــوند((
ســپس مســافران و تمام بارها را پیــاده کردند. 

همــه نگران شــدند که ماجرا چیســت؟
سوســک  گفتند))یــک  پــرواز  مســئوالن 
باتعجــب  مــن  اســت.  شــده  هواپیمــا  وارد 
بخاطــر  پــرواز  تاخیــر   ((: پرســیدم  خنــده  و 
دارد؟ توجیهــی  ،چــه  سوســک  یــک   وجــود 
ــک  ــوان کوچ ــن حی ــد:)) همی ــان گفتن کارشناس
ارتباطــی  ممکــن اســت یکــی از ســیم هــای 
را بَجــود. بعضــی از ارتباطــات حســاس قطــع 

شــود.((

مــورد  همیــن  کردم:))بــرای   فکــر  باخــود 
کوچــک ،ممکــن اســت افــرادی تــاش هــای 
خصلــت  بعضــی  بخاطــر  بکنند،ولــی  زیــادی  
ــاه شــود.))مثال  ــا تب هــای جزئی،تمــام عمــر آنه
منکــرات در جامعــه ،مثــل همان سوســک اســت 
کــه سیســتم تکاملــی انســان را در معــرض خطر 

ــد.  ــی ده ــرار م ق
آن  در  کــه  کشــورهایی  نرویــم،  ی  دور  راه 
ــی،  ــود،اضطراب، پوچگرای ــی ش ــتر م ــاه بیش گن
اعصاب،امــراض  قــرص  مصــرف  خودکشــی، 
مقاربتــی و توّحش)ولــو بــه صــورت مــدرن( هــم 

ــود.  ــی ش ــتر م بیش
))امربه معروف ونهی ازمنکر،استاد محسن 

قرائتی،ص 86-85((

)مدظلــه  ای  خامنــه  اهلل  آیــت  حضــرت  از 
اســت: شــده  ســوال   العالــی( 
کســی کــه مــی خواهــد شــخصی را امــر 
نماید،آیــا  منکــر  از  ونهــی  معــروف  بــه 
داشــته  را  بــرآن  قــدرت   بایــد 
معــروف  بــه  امــر  زمانــی  باشــد؟درچه 
 ونهــی ازمنکــر  بــراو واجــب مــی شــود؟
فرماینــد: مــی  پاســخ  در   ایشــان 
آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر بایــد 
عالـِـم بــه معــروف و منکــر باشــد. وهمچنیــن 
ــم  ــه آن عل ــم ب ــر ه ــل منک ــه فاع ــد ک بدان
ــذر  ــدون ع ــدا و ب ــال عم ــن ح دارد و درعی

شــرعی مرتکــب آن مــی شــود و زمانــی 
ــود  ــی ش ــب م ــی واج ــر و نه ــه ام ــدام ب اق
کــه احتمــال تاثیــر امــر بــه معــروف و نهــی 
ــود  ــخص داده ش ــورد آن ش ــر در م از منک
ــد،و  ــته باش ــود او نداش ــرای خ ــرری ب و ض
در ایــن مــورد بایــد تناســب  بیــن ضــرر 
احتمالــی و اهمیــت معروفــی را کــه بــر آن 
ــا منکــری کــه از آن نهــی  ــد ی امــر مــی نمای
ــن  ــر ای ــد. در غی ــه  نمای ــد را ماحظ ــی کن م
صــورت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــر 
او واجب نیســت.)اجوبه االســتفتائات،آیت 
اهلل خامنــه ای)مدظلــه العالی(ســؤال 1057

خاطره ای از استاد 
محسن قرائتی

 آداب امر به معروف و نهی از منکر



 کلمات قصار
امام خمینی )ره( :

ســزاوار اســت، کســی کــه بــه معــروف امــر 
مــی کنــد  واز منکــر جلوگیــری مــی کند،ماننــد 
باشــد. مهربــان  وپــدری  دلســوز  طبیبــی 

بــرای  تنهــا  و  کنــد  خالــص  را  خــود  قصــد 
خــود  وعمــل  کنــد  اقــدام  خداونــد  رضــای 
 را از هــر گونــه  برتــری جویــی پــاک کنــد.

خــود را پــاک  ومنــّزه نداند،چــه بســا همــان 
زده  ســر  ازاو  خطایــی  اکنــون  کــه  شــخصی 
اســت،دارای صفــات پســندیده ای باشــد کــه 
مــورد محبّــت الهــی اســت، هرچنــد ایــن عمــل 
ــی  ــب اله ــورد غض ــند و م ــون ناپس ــم اکن او ه

ــد. باش
)تحریرالوسیله،ج1،ص481 م 14(


