
 چکیده)مجتبی خانه مسجدی(

در این تحقیق ابتدا معنا و مفهوم معروف و منکر بیان شد و سپس به بررسی معنای امر پرداخته 

شد، که معروف آن چیزی است که عقل و شرع آن را نیک و پسندیده بداند و منکر دقیقا مخالف 

در ادامه فضیلت و جایگاه معروف است و نیز آن که در تحقق امر هم علو و هم استعال شرط است. 

امر به معروف و نهی از منکر در آینه قرآن و احادیث تبیین گردید. سپس تعدادی روایت در باب 

عقوبت ترک این دو فریضه الهی فهرست وار اضافه گردید.

در گفتار دوم فصل دوم با توضیح واجب عقلی بودن فریضتین حکم به واجب کفایی بودن آنها 

امه بحث با آن که شرط واجب بودن مناسب تر به نظر می رسید لیکن مشهور داده شد. در اد

گانه دادند. 4علما حکم به شرط وجوب بودن شروط 

علم آمر  -1در بخش دوم تحقیق شروط چندگانه وجوب امر به معروف و نهی از منکر به ترتیب 

استمرار بر معصیت  -3صی، احتمال تأثیر امر و نهی نسبت به فرد عا -2و ناهی به معروف و منکر 

عدم ضرر و مفسده پرداخته شد و این نتایج حاصل شد که آمر و ناهی باید به معروف  -4و گناه، 

و منکر علم داشته باشند که مرتکب خطا نشوند و نیز آنکه هرچند شرط احتمال تأثیر ثابت می 

عاصی از امر و نهی تأثیر  باشد ولی دایره تأثیر عام و گسترده است و حتی شامل مواردی که فرد

نمی گیرد ولی این امر و نهی مانع ایجاد بدعتی در دین و یا موجب اثر اجتماعی دیگری می 

گردد نیز می شود . در آخرین گفتار ازاین قسمت به این مهم پرداخته شد که آیا ما نسبت به 

احت حکم به وجوب آینده تکلیف امر و نهی داریم؟ در جواب این سوال حضرت امام)ره( به صر

امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کسانی که در آینده قصد ارتکاب معصیت را دارند می 

دهند. 

الضرر »در ادامه با تأیید شرط استمرار بر معصیت و گناه در باب شرط چهارم به تفصیل قائده 

ه تأثیر داریم حتی با مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که در جایی که علم ب« و ال ضرار

وجود ضرر و زیان هم وجوب امر به معروف و نهی از منکر ثابت است البته با رعایت اهم و مهم 

. 


