
 

میمیک صورت( –چشم )زبان بدن  ابرو یا دست یا لب گزیدن یا اشاره . مثالنهی از منکر میکنیم در این روش با اشاره ، شخص را  1 اشاره 

.در این روش ، گناهکار را با چهره عبوس نگاه میکنیم؛ یا به او کم محلی کرده و اصطالحاً او را تحویل نمیگیریم تا متوجه اشتباهش بشود  2 اخم و کم محلی 

اداری، محرومیت از مطلوبات و هرگونه تنبیه مشروع )نکته مهم: باید شخص متوجه شود که علت تنبیه او چیست(توبیخ کسر حقوق،   3 تنبیه و توبیخ 

 4 غیرتی از داشته های فرد؛ برای احیای نداشته هایش استفاده میکنیم؛ مثالً حضرت عباس)ع( را دوست دارد امّا نماز نمیخواند ...

ت کار به شخص گناهکار؛ عاقبت دزدی، عاقبت بدحجابی ؛ عاقبت قمار و... را با مثالهای عینی مطرح می کنیم.بیان عبرت ها و عاقب  5 درس عبرت 

 6 قرآنی،حدیثی با بیان یک آیه یا حدیث درباره آن منکر یا آن معروف ؛ شخص را متوجه اشتباهش میکنیم. ردّوها الی ا... و الی الرّسول.

جع تقلید و آیات عظام، شخص را متوجه و متذکر میکنیم )این شیوه هم چون سایر شیوه ها، جا و مکان خود را دارد(با بیان فتاوای مرا  7 فتوایی 

؛ یا صدبار اگر توبه شکستی بازآضرب المثل: ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است/ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب استیا  شعر   8 ادبیاتی 

)وعیدی( تهدید اگر این کارو بکنی، رفاقتمون به هم میخوره ؛ کالهمون میره تو هم. گزارش میدم. ...  9 

به تو خواهم داد. اگر این واجب رو انجام بدی یا این حرام رو ترک کنی، فالن پاداش ر  11 وعده ای 

 11 همراه هدیه تذکر همراه باشکالت. شهید مطهری)ره( به بی حجاب ها روسری هدیه می دادند. )هدیه همزمان با تذکر ؛ نه بعداً ( 

بگوییم. افراد به یا مضرّات زندگی با سگ را به مردی که انگشتر طال دست گرده، بگوییم که گلبولهای قرمز خونش آسیب می بیند یان ضرر(علمی)ب   12 

 13 تفکیک گاهی باجدا کردن یک رفیق بد! یا تفکیک جنسیتی می توان از وقوع منکر جلوگیری کرد.

گناهکار. ؛ جرأت دادن به مسئول متدیّن و کشتن جرأت ر و نهی مسئولینمد. مطالبه یعنی اانجام ده آن است که مسئولیمهمترین منکرات،  14 مطالبه ازمسئول 

سایر مسئولین الگو بگیرند. تشکر از مسئول، کمک به اوست.او جرأت افزایی شود و باید از اقدامات مثبت مسئولین حمایت و تشکر کرد تا   15 کمک به مسئول 

غالب بودن یک حرکت یا تفکر، الگو می گیرد. باید چادری ها همه جا باشند. حضور حداکثری با چهره و ظاهر مذهبی مهم است. ذهن، از   16 جمعیت غالب 

جایگزینش کنیم. هم از دوستی با جنس مخالف نهی کنیم؛ هم ازدواج را آسان بگیریم؛ هم از قمار نهی کنیم، هم بازیهای فکری جذّاب  17 جایگزینی 

بشود. ششدّت گناه و که او متوجه شدّت تعجّب دطوری تعجب کنی. مدهیمیدر مواجهه با گناهکار انجام کاری است که ن تعجّب، کمتری  18 تعجبی 

اول دستت را روی آتش بگیر! گناه را انجام دهی ، هروقت خواستی این  :مثالً  در این روش برای گناه، یا ترک واجب، شرط می گذاریم.  19 شرطی 

.کنیم و نهی آگاه اتفی است مسئول را از منکرهستند. گاهی کاهدا و نظام جمهوری اسالمی، امروزمسئوالن متدیّن سرکاربه برکت خون ش  21 تماس با متولّی 

(قانونی شرعی و. )تجمّع؛ تحصّن؛ استفاده از پالکارد؛ امضای اینترنتی، و هرشکل دیگر از اعالم درخواست عمومی با جمعیت کثیر  21 درخواست عمومی 

را رسوا کنیم تا مایه عبرت دیگران شود و از آن دوری کنند.گاهی الزم است دیگران را از دوستی با مجرم نهی کنیم و حتی مجرم   22 معرفی مجرم 



 23 تشویقی به کودکی که نماز اول وقت میخواند، در جمع همساالنش هدیه دهیم؛ افزایش حقوق کارمندانی که به حجاب یا سایر شعائر اهتمام دارند.

خواهرم! این پوشش در شأن شماست؟! /آقای مهندس! این کار در شأن شما نیست! شما الگوی جوانها هستید؛ این کار در شأن شماست؟ /  24 لحاظ شأنیت 

دارد، واجب است اورا امر کنیم که تذکر بدهد. مناسبمیدهیم، اگر احتمال بدهیم تذکر شخص دیگری نیز اثرعالوه براینکه خودمان تذکر  25 غیری 

به شخص ثالثی تذکر میدهیم.-2صحبت میکنیم وازکنار خانم بدحجاب ردمیشویم.  باموبایل خود درباره حجاب-1به در میگوییم دیوار...  26 مجازی 

گویند. می (شیوه بمباران گناهاستفاده از شیوه های مختلف و افراد مختلف جهت امربه معروف و نهی از منکر را تبانی )  27 تبانی 

هم طول نمیکشه!ده دقیقه  زیارت عاشوراخواندن  مسجد؛ نزدیکه ها! یا استفاده از جمالتی نظیر: / سجاده نماز را دم دست بگذاریم  28 آسان سازی 

 29 حذف ابزار  آالت قمار، مفقود شد! ... سیم ماهواره کجاست؟ پیشی بُرد! نیست!

)جذب تدریجی( کم کم اصالحش کنیمخانم های مسجدی را به بهانه اینکه دوتا تار مویشان بیرون است، ازمسجد نرانیم!   31 پلکانی 

11111111 اتوبوسرانی 1111شهرداری 121تخلف اصناف وکاال 111اطالعات سپاه  111وزارت اطالعات 162صداوسیما 191بازرسی ناجا 111پلیس  31 گزارش 

شخص را از لجاجت دور می کند.. معموال روف تماس گرفته و با او در این مورد صحبت میکنند، با فاعل منکر یا تارک معافراد ناشناس   32 تماس ناشناس 

د مشابه دارد.نامه منسوخ شده، اثر روانی نامه بیش از کالم است. نامه باید محبّت آمیز باشد. پیامک نیز کاربردر دنیایی که   33 نامه و پیامک 

 34 مستقیم پس از مشاهده منکر ، سالم و احوال پرسی کرده و خیلی محترمانه، صمیمی و قاطع با گناهکار صحبت کرده ؛ اورا نهی از منکر میکنیم.

یم.شبیه اذان گفتن است. درجاهایی که گناهکاران زیاد هستند، میتوان از این شیوه استفاده کرد. ما شخص خاصی را مخاطب قرار نمیده  35 اعالم 

کنیم. البته بهتر است ضمن ترک، نهی کالمی هم بکنیم.رد؛ رضای خدا را فدای رضای خلق نباید کترک مجلس گناه، حداقل کاری است که   36 ترک مجلس 

ن و...( باقی است.، آنها اثر میگیرند و گناه را قطع میکنند؛ اگر نه؛ باید رفت و آمد راقطع کرد اما صله رحم )تلفمجلسیگاهی با رفتن ما به   37 جدایی)عدم حضور( 

.گناه نکنددر دل شخص ایجاد کرد که خود را وصل به جبهه حق بداند و  نون مسجد و... میتوان تعلّق خاطردر بسیج یا کابا عضویت   38 عضویت 

کر قبر و قیامت باش! از شب اول قبرت بترس! به ف- دوست دارم! -آقا گناه نکن! -بهترین وسیله برای نهی ازمنکر، یاد مبدأ و معاد است.   39 یاد مرگ 

!راستی چرا نمیای مسجد؟  تو واقعاً به فواید چادر فکر کردی؟  دارن؟نفرق بی نماز و نمازخون پیش خدا به نظرت   چرا این کارو کردی؟  41 پرسشی 

را با خود همسو میکنیم تا اثر نهی از منکر بیشتر شود. همهباال می بریم. با ابزار مختلف، افکار عمومی را آگاه کرده و حساسیّت موضوع را   41 ایجاد موج 

 42 رسانه ای نشر روزنامه ای، اینترنتی و یا حتی پخش در اخبار صداوسیما، باعث بیداری مسئولین و به انزوا رفتن متخلّفین می شود.

(برای مطالبه است.)معموالً راهکارپیشنهادی، رونوشت.  ،متن کوتاه وگویا، تهدید،و محرّک  :تیترمناسبجزا امضاها باید با اسم وشماره تماس باشد./ا  43 طومار 

و مال واجب است. بذل جان و مال اثر دارد، بذل آن جان  وقتیدادند، رفت در کار فروش لوازم التحریر؛  کمیچندنفر به یک قمار فروش، سرمایه   44 بذل مال وجان 

با استعال بگوییم. / درعین حال، خود را برتر از او نپنداریم./ ، ناهیانه ویادمان باشد؛ ما از گناه متنفّریم؛ نه از گناهکار / هدف ما نجات او و جامعه است. / باید آمرانه   


