
  مصادیق امربه معروف ونهی ازمنکردرادارات

  110 ،آیه عمران آل سوره

رَ کُنْتُمّۀٍ خَیأُم تلنَّاسِ أُخْرِجرُونَ لتَأْم رُوفعنَ بِالْموتَنْهنِ ونْکَرِ عنُونَ الْمتُؤْمو بِاللَّه  ۗ ◌ لَونَ ولُ آمتَابِ أَهرًا لَکَانَ الْکخَی ملَه  ۚ ◌ 
منْهنُونَ مؤْمالْم مأَکْثَرُهقُونَ والْفَاس  

 امر نیکوکاري به) را مردم که بشر، اصالح براي( اید گشته پدیدار که هستید امتی نیکوترین) حقیقی مسلمانان( شما
 از بهتر چیزي آنان بر آوردند می ایمان همه کتاب اهل اگر و. دارید خدا به ایمان و دارید می باز بدکاري از و کنید می
  ادارات درامربه معروف ونهی ازمنکر مصادیق.بدکارند و فاسق بیشترشان و ایمان با آنان از برخی لیکن نبود، آن

  :مقدمه

  باشد،ایجاب داشته اجتماعی هاي مسئولیت پذیرش در باید که تعهدي و جامعه سرنوشت تعیین در مسلمان هر نقش

  عنوان تحت اسالمی فقه در مطلب این.افتد می اتفاق وي پیرامون که باشد اموري همه مراقب و ناظر او که کند می

  اقامه واقع در.آید می شمار به مسلمان یک تفکر مبانی ترین مهم از و شده مطرح "منکر از نهی و معروف به امر"

  توسعه راستاي در که ماست بر لذا.سازد می فراهم نیز را الهی واجبات سایر اجراي زمینه جامعه در الهی فرایض این

 پیامبر که اي گونه به است باري زیان عواقب بروز باعث آن ترك که چرا بندیم کار به را خویش تالش تمامی فرایض این
  :فرمایند می) ص( اکرم

 کمک خیر کارهاي رابر یکدیگر و کنند منکر از نهی و معروف به امر که زمان هر تا هستند برکت و خیر در همواره مردم"
 به شوند می مسلط دیگر گروهی بر وگروهی شود می سلب آنان از آن نیاوردند،برکات جاي به را آن هرگاه پس.رسانند
  ".درآسمان نه و باشد زمین در یاوري نه آنان براي که طوري

  با پیوسته و کنیم می سپري آن در را خود زندگی از توجهی قابل بخش ما که است محیطی کار محل و اداره سویی از

 خدمتی دریافت و کاري انجام براي یا و هستند ما همکار یا که انسانهایی. هستیم ارتباط در خودمان جنس از هایی انسان
 وهمواره کنیم برخورد مسئوالنه است الزم زندگی از مهم بخش این رشد و تعالی براي نیز ما.کنند می مراجعه اداره به

  .گردد تر متعالی روز به روز ما گیدزن حساس و مهم محیط این که باشیم مراقب

  فریضه دو این اجراي مراحل و اصول سپس و اداره در منکر از نهی و معروف به امر مصادیق ابتدا در حاضر نوشتار در

  فرایض این اجراي راستاي در همکاران کلیه مهارت و دانش بر مطالب این است امید.شود می بیان گویا زبانی به الهی

  .بیفزاید



  ادارات در معروفات مصادیق

  وقت اول نماز اقامه فرهنگ ترویج-1

  دیگران با برخورد و ،پوشش گفتار،کردار در اسالمی شعائر و شئون رعایت-2

  شغلی وظایف انجام در متعال خداوند به توکل-3

  همکاران بین در اسالمی اخالق نمودن نهادینه و داري مردم روحیه ترویج- 4

  منابع و امکانات از بهینه استفاده و جویی مصرف،صرفه الگوي وري،اصالح بهره افزایش-5

  رجوع ارباب و همکاران با برخورد در انصاف و عدل رعایت-6

  محوله وظایف انجام در پذیري مسئولیت و تعهد داشتن-7

  اطالعات تسهیم و تجارب انتقال طریق از همکاران توانمندي و توسعه- 8

  اسرار حفظ و شغلی،امانتداري وظایف بهینه انجام در مشارکت و همکاري،مشورت- 9

  کار محل در حضور عدم اوقات در مراجعین امور انجام براي جایگزین تعیین و کار محل در موقع به حضور-10

  کار محیط آراستگی و اداري ،ضوابط قوانین،مقررات رعایت-11

  شغلی نیاز مورد مهارت و دانش ارتقاي-12

  کردار و رفتار،گفتار در صداقت-13

  انتقادپذیري روحیه داشتن14

  ادارات در منکر از نهی مصادیق

  کار انجام در انگاري سهل و کاري کم-1

  پراکنی شایعه و واقعی،غیبت،دروغگویی غیر گزارشات ارائه-2

  شغلی موقعیت و مقام از سوءاستفاده-3

  اداري ساعات در شخصی امورات انجام جهت خدمت محل ترك- 4

  همکاران و رجوع ارباب به نسبت تکبر-6



  تصدي مورد شغل با مرتبط امور یادگیري در قصور-7

  گروهی و شخصی منافع به نیل براي نفوذ اعمال- 8

  دستگاه در موجود اطالعات افشاي- 9

  ها همایش و ها جلسات،جشنواره برگزاري در اسراف-10

  رجوع ارباب و همکاران شخصی امور در تجسس-11

  عهد به وفاي عدم و امانت در خیانت-12

  طرفه یک قضاوت و داوري پیش-13

  مصرفی فرهنگ ترویج و گرایی تجمل-14

  منکر از نهی و معروف به امر اجراي مراحل

  مقابل طرف در پذیرش آمادگی د)   تذکر چگونگی ج)    برخورد اصل ب)   منکر و معروف ...الف)شدن روبرو-1

  تشخیص-2

  اجرا-3

  مخاطب واکنش به پاسخ- 4

  منکر از نهی و معروف به امر اجراي مراحل

  شدن روبرو: اول گام

  گروه دو در را ها آن میتوان کلی طور به که شویم می مواجه کردار و رفتار دهها با اداري محیط به ورود با روز هر ما

  اي گونه به کار محیط در حتی ها انسان بین روابط و اجتماعی زندگی داد، قرار) منکر( ناشایست و) معروف( شایسته

  کنیم، گذر تفاوت بی نها آ کنار از و ببندیم دیگران اعمال بر را خود چشمان توانیم نمی ما که است شده تعریف

  فقط و ندارد قبلی ارائه به نیاز که دانست گامی تنها بتوان شاید را ازمنکر نهی و معروف به امر در گام نخستین

  :داشت توجه باید نکته چند به مرحله این در. بدانیم مسئول را خود است کافی



 ازمخاطب رفتارهایی و اعمال از دسته آن صرفاً جهت همین به است کردن توجه و دیدن فقط تذکر در عمل مبناي-1
  .باشد نداشته کشف و جستجو به نیاز که بود خواهد عمل مالك

 آنکه جاي به یعنی کنیم گوشزد او به را عمل زشتی یا خوبی کنیم تالش باید یعنی عامل نه باشد عمل به ما توجه باید -2
 در و سربزند کسی ازهر کار این که دهیم نشان طور این و کنیم مطرح را عمل اصل باشیم داشته توجه وي پست و سمت به

  . ناپسنداست یا پسندیده کاري باشیم، داشته وي با اي رابطه هر ما و باشد که مقامی و پست هر

  تشخیص: دوم گام

 راتشخیص او بیماري باید وي معاینه و بیمار با شدن روبرو از پس که پزشک مانند میباشد مرحله ترین کلیدي گام این
 چه بلکه شود بیمارنمی سالمتی موجب تنها نه کند تجویز که هم دارو نوع ها ده باشد ناصحیح وي تشخیص چنانچه و دهد

  :شود داده تشخیص باید مهم چند مرحله این در. گردد وي حال شدن وخیمتر موجب بسا

  منکر و معروف تشخیص. 1

 مالك این باشیم داشته ها آن مالکهاي و بد و خوب کارهاي از قبولی قابل آگاهی و اطالعات ما است الزم کار این براي
  .است اداري مقررات و قوانین عقل، اسالمی، فقه شامل ها

  برخورد اصل تشخیص.2

 اقدامی که است بهتر داریم تردید عملی بودن منکر یا معروف به نسبت واگر کنیم اعتماد ناقصمان اطالعات به نباید هرگز
 آن با یامخاطب و میبرید سر به آن در شما که شرایطی و مکانی و زمانی موقعیت به توجه با مرحله این در. نکنیم

 حتی زیر هاي وموقعیت شرایط در. نشود گفته چیزي است بهتر یا داد تذکر باید آیا که میشود گرفته تصمیم این روبروست
  :کنید اجتناب منکر از نهی و معروف به امر از المقدور

  هستید ناراحت و تشنه گرسنه، عصبانی، شدیداً وقتی -1

  هستید حوصله بی و خسته وقتی -2

  هستید ناآگاه مسأله به نسبت وقتی -3

  میشود همکارتان کردن ضایع و حرمت هتک موجب وقتی - 4

  است گرسنه و ناراحت و عصبی و خسته همکارتان وقتی -5

  دارید تنفر کسی از وقتی -6

  ندارد روحی آمادگی همکارتان وقتی -7



  است شلوغ سرش همکارتان وقتی - 8

  است شده توبیخ همکارتان وقتی - 9

 مؤثر ازآن بیشتر حتی یا دادن تذکر اندازه به میتواند نفر یک اشتباه از کردن پوشی چشم اوقات گاهی که نکنیم فراموش
  .گردد مطلع مان خیرخواهی قصد و پوشی چشم از مخاطب آنکه شرط به شود، واقع

   تذکر چگونگی تشخیص. 3

  .دهید می ترجیح را کلی ههاي را از یکی است برقرار که شرایطی و موقعیت به توجه با شما بخش این در

  )کالمی غیر یا کالمی( مستقیم برخورد- الف

  )کالمی غیر یا کالمی( مستقیم غیر برخورد- ب

  :داشت خواهد وجود کلی مسیر چهار بنابراین

   کالمی مستقیم*

   کالمی غیر مستقیم*

   کالمی مستقیم غیر*

   کالمی غیر مستقیم غیر*

  .میشود کاسته برخورد شدت از پایین به باال از که

  مقابل طرف در پذیرش آمادگی تشخیص.4

 وضعیت یک ودر نباشد برخوردار اولیه آمادگی از مقابل طرف اگر زیرا است اهمیت حائز خود ي نوبه به نیز مرحله این
  .نماییم تذکر به اقدام گاه آن و کنیم فراهم را پذیرش زمینه ابتدا که باشد بهتر شاید ببرد سر به بحرانی یا و نامتعادل

  اجرا: سوم گام

 و اهمیت دلیل دو به نوشتار این در.( شود می آغاز ، اجرا مرحله شد انتخاب پیشین کلی روش چهار از یکی آنکه از بعد
  .)شود می پرداخته کالمی مستقیم روش به فقط محدودیت

  :میکند بیشتر را شما اقدام تأثیرگذاري و بوده ضروري زیر نکات به توجه مرحله این اجراي در

  نباشد دیگران حضور در و علنی تذکر، بکوشید*



  کنید آغاز لطفاً و سالم با را خود جمله*

  کنید جلب خود به را مقابل طرف اعتماد است ممکن که آنجا تا کنید سعی و باشید داشته صمیمانه رفتاري*

  کنید صحبت مؤدبانه اما قاطعانه*

  کنید استفاده ابهام از خالی و روشن عبارات و جمالت از*

  دورباشد به کردن ضایع و گذاشتن،اهانت تحقیر،منت هرگونه از باید شما جمالت*

  کنید مخاطب متوجه کامالً را خود حواس دادن تذکر هنگام*

 از بگوئید ندهید هدر را المال بیت بگوئید آنکه جاي مثال،به براي(کنید استفاده منفی افعال جاي به مثبت افعال از*
  .)کنیم استفاده درست المال بیت

  :.که باشیم داشته یاد به

  آنچه خالف که کند تالش باید دهنده تذکر شناسند، می خوبی به تقریباً را یکدیگر همکاران چون اداري محیط در

  خود میکند دعوت کار محیط در انضباط به را همکارش اگر مثالً. بود خواهد تأثیر بی حتماً زیرا نکند عمل گوید می

  .باشد انضباط و نظم بی فردي نباید

  مخاطب واکنش به پاسخ: چهارم گام

  مقابل در را خود قبل از که است آن بهتر پس. داد خواهد نشان خود از واکنشی مخاطب شما تذکر با تردید بدون

  .نگذارید پاسخ بدون را مقابل طرف واکنش آنکه مهم نکته سازید آماده احتمالی هاي واکنش

  که پاسخی مناسبترین که بود خواهد زیر موارد از یکی معموالً داد خواهد نشان مقابل طرف که هایی واکنش

  :است ذیل شرح به داشت توان می واکنش هر با متناسب

  مخاطب واکنش به پاسخ مناسبترین/مخاطب واکنش

   می کند  عمل آن به و پذیرد می را تذکر.1

  کنید تشکر او از

                           .کند نمی عمل آن به اما پذیرد می ظاهر در را تذکر.2



  .دهید ادامه کارتان به بورزید اصرار  خودتذکر  بر اینکه بدون کنید تشکر مختصر طور به 

                       . گذارد می سر پشت را قضیه سکوت با احتماالً و نمیدهد  انجام هم برخوردي اما پذیرد نمی را ذکر-3
  .نورزید واصرار دهید پاسخ سکوت با را او سکوت

  .کند می باز خود سر از را موضوع گیري بهانه یا باال سر هاي پاسخ با و پذیرد نمی را تذکر.4

  .بردارید میان از را وي وعذر بهانه عمالً اینکه یا شود استفاده وي کردن قانع براي آن مشابه یا و ها بهانه همان از

  . دهد می پاسخ تندي با نسبتاً اما پذیرد نمی را تذکر.5

  .شوید دور محیط از متانت و آرامش حفظ با کنید تالش و نکنید مثل به مقابله

  .سازد می همراه دشمنام و ناسزا رابا خود تند برخورد و پذیرد نمی را تذکر.6

  .شوید دور محیط از متانت و آرامش حفظ با کنید تالش و نکنید مثل به مقابله

  .شود می درگیر و پذیرد نمی را تذکر.7

  .دهید اطالع اداره در ذیصالح مراجع به را ومراتب بپرهیزید درگیري از میتوانید که آنجا تا 

  

  منکر از نهی و معروف به امر پیرامون احادیثی

:  منبع.است زمین روى در پیامبر و خدا جانشین کند منکر از نهى و معروف به امر که کسى: فرمودند) ص( خدا رسول
  عمران آل 104 آیه ذیل ؛ 484 ص ،1 ج البیان، مجمع تفسیر

 دهان آب چون منکر از نهى و معروف به امر برابر در خدا راه در جهاد حتى و نیک کارهاى تمام: فرمودند) ع( على امام
  374 قصار، کلمات البالغه، نهج:  منبع. پهناور دریاى دربرابر است

  100 ص ، 2 ج موضوعى، الحکم غرر:  منبع.باشد مى معروف به امر مردم کار بهترین: فرمودند) ع( على امام

 به امر خاطر به خداوند که مقامى به مردم ولى شهید نه و پیامبرند نه که هستند گروهى: فرمودند) ص( خدا رسول
  182 ص ، 12 ج الوسائل، مستدرك:  منبع.خورند مى غبطه فرموده عطا آنان به منکر از نهى و معروف

 مى پا بر آنها با واجبات سایر که باشند مى الهى بزرگ واجب دو منکر از نهى و معروف به امر: فرمودند) ع( باقر امام
 مى ستانده ستمدیدگان داد که است واجب دو این با. شود مى حالل مردم کار و کسب و امن دوراهها این بوسیله و مانند
  6. ح ، 395 ص ، 11 ج الشیعه، وسائل:  منبع.گردد آبادمى زمین و شود



 از متعال خداى کرد مشاهده ناپسندى و زشت کار هرگاه که بس همین مؤمن غیرتمندبودن در: فرمودند) ع( صادق امام
  1 ح ، 409 ص ، 11 ج الشیعه، وسائل:  منبع.باشد آگاه منکر آن داشتن ناخوش درمورد نیتش

 تو که کسى به و کن، پیوند بریده تو از که کسى با و بازدار،) زشت کار( منکر از و کن امر نیک کار به: فرمودند) ع( على
  99 ص ،1 ج موضوعى، الحکم غرر:  منبع.. کن عطا کرده رامحروم
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