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ماهیت امر به معروف و نهی از منکر)1
شناسی بحث در منابع فقهیموقعیت)1ـ1

منابع امامیه)الف
در منـابع  . انـد فقهاي امامیه، پیوسته امر به معروف و نهی از منکر را از فروع دین برشمرده

بدین ترتیب که . اندن قرار دادهفقهی امامیه، برخی از فقها آن را پس از کتاب جهاد و در کنار آ
. اندآن را در بخش پایانی کتاب عبادات قرار داده

الحـدود بـا   عنوان ملحقی بر کتـاب بابی را به» المقنعه«ب فقهی خود در کتا) ره(شیخ مفید
گشـوده  » الـدین کتاب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود و الجهاد فـی «عنوان 
وي در عین حال در صورتی که شخص آمر یـا نـاهی از صـالحیت    .)807ق، ص1413مفید،(است 

کافی برخوردار بوده و شرایط جامعه را براي امر و نهی خطرساز نبیند، به عنوان تکلیفی فردي 
. مأمور به اجراي امر به معروف و نهی از منکر دانسته است

هی از منکر را پس از بحـث جهـاد   ، بحث امر به معروف و ن»النهایه«شیخ طوسی در کتاب 
محقق حلی و عالمه حلی کتاب امـر بـه معـروف و نهـی از     .)299ق، ص1400طوسی، (آورده است

نیز در پایـان کتـاب امـر بـه     » شرایع«در » محقق«. اندمنکر را در پایان مبحث عبادات قرار داده
.معروف در مورد اقامه حدود به وسیله فقها بحث کرده است

کتاب جهاد را در پنج فصل بحث کرده است و فصل پنجم را با عنوان » لمعه«در شهید اول
امر به معروف را جزئی از کتاب جهاد قـرار  ،در واقع شهید. کندمطرح می» االمر بالمعروففی«

در همـین بخـش در مـورد اقامـه     . داده است و نه اینکه بحث را متأخر از آن مطرح کرده باشد
و یجـوز للفقهـا   «: در زمان غیبت بحث کرده و به جواز آن فتوا داده استحدود به وسیله فقها

و همین طور قضاوت بین مردم را بـه آن ملحـق   . »حال الغیبه اقامه الحدود مع االمن من الضرر
و یجـب الترافـع   «: مرده اسـت و مراجعه مردم به آنان را واجب شـ » والحکم بین الناس«نموده 

.)417ق، ص1410، 2شهید ثانی، ج(»الیهم
در عصر صفوي مفتوح شدن باب حکومت، موجب گسترش بحث امر به معروف و نهـی  

لـه تـک   ها در ایـن خصـوص از جم  توان به برخی تک نگارياز جمله می. از منکر شده است
.)207ش، ص1373المعارف اسالمی، دایرة(نگاري محقق کرکی اشاره کرد

عی و حکومتی است که در ماهیت این نهاد، یعنی پیوستگی این مباحث حاکی از بعد اجتما
امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد چرا که برخی از این اقدامات نظیر اجـراي مقـررات   

رسد این فقها حتی در صورت عدم اقتدار کـافی  به نظر می. کیفري از اقتضائات حکومت است
نهـی از منکـر بـر فقیهـان الزم    و بسط ید، اجراي حدود الهـی را از بـاب امـر بـه معـروف و      

.اندشمرده
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منابع غیر امامیه)ب
عالم شافعی، امر به معروف و نهی از منکر را در کنار نماز و روزه و حج جـاي  » ماوردي«

کـه بـا   » الدیناحیا علوم«نیم قرن بعد از او در » محمد غزالی«؛)247صق، 1406ماوردي، (داده است
لوم دینی و مبارزه با انحرافات تدوین شده، کتاب امر بـه معـروف و نهـی از    هدف بازسازي ع

اند؛ زیرا غزالی به سابقه توصیف کردهاین اقدام را بی. جاي داده است» ربع عادات«منکر را در 
جاي قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عبادات، و یا به جاي اینکه به طور کلی 

اي از احکـام شـرعی در متعـادل سـاختن     سان جلـوه ین فقهیه خارج کند، آن را بعناوآن را از 
.)269م، کتاب نهم، ص1989غزالی، (»قرار داده است» عادات«عبیر خود زندگی دنیوي یا ت

غزالی در گفتار خود درباره امر به معروف و نهی از منکر، افزون بر ایـن جنبـه، از دیـدگاه    
درباره دعوت زمامداران به معروف و نهی ایشـان از منکـر، حتـی    سیاسی نیز به آن نگریسته و

ش، 1373دایرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی،    (سالح را به بحـث و نقـد کشـیده اسـت    روي آوردن آنان به

.)206ص
عالم حنبلی، یکی از وظایف اصلی حکومت را امر به معروف و نهـی از منکـر   » ابن تیمیه«

داند در چارچوب شریعت و به مقتضاي شرایط، موظف میدر سطح جامعه دانسته، وي امام را
او در عین حال این وظیفه . اهتمام ورزد» منکر«و بازداشتن از اعمال » معروف«به ترویج اعمال 

وظیفه آنان نیز قلمداد کـرده اسـت  را از عهده افراد ساقط ندانسته و با رعایت شروطی، حق و
.)206ش، ص1373دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، (

جامعـه و  حفـاظ  «، اندیشمند متأخر، امر به معـروف و نهـی از منکـر را    »شیخ محمد عبده«
یـک حکومـت عادالنـه،    وي امت اسالمی را تنها در صورت وجود. شمرده است» نگهدارنده وحدت

.)26، ص4م، ج1978عبده، (قادر به ایفاي مطلوب این وظیفه دانسته است

شناسی تحلیلیموقعیت)1ـ2
کارکرد تربیتی )الف

» معـروف «تحقق واجب امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم شناخت متعلق حکم، یعنی 
هـاي مسـلم عقلـی    هاي دینی، یا آمـوزه که بر اساس آموزه» منکر«و » معروف«. است» منکر«و 

:شوندشناخته می» الزمه تحقق واجب«شوند، به عنوان شناخته می
ی عبداهللا علیـه السـالم قـال سـمعته یقـول سـئل عـن االمـر         عن مسعده بن صدقه، عن اب«

ال؛ قیل و لم؟ قال انما هو علـی  : بالمعروف و النهی عن المنکر اواجب علی االمه جمیعاً؟ فقال
القوي المطاع العالم بالمعروف من المنکر ال علی الضعیف الذي الیهتدي سبیالً الی اي من اي، 

ولتکن منکم امه یدعون : علی ذلک کتاب اهللا عز و جل قولهیقول من الحق الی الباطل و الدلیل
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: فهذا خاص غیر عام کما قال اهللا عز و جل» الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
علی امه موسی و ال علی کل قومه : و لم یقل» و من قوم موسی امه یهدون بالحق و به یعدلون«

ان ابراهیم کان امـه قانتـاً   «: حد فصاعداً کما قال اهللا عز و جلو هم یومئذ امم مختلفه و االمه وا
مطیعاً هللا عز و جل و لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنه من حرج اذا کان ال قوه : یقول» هللا

و سئل عن الحـدیث الـذي جـاء    : و سمعت اباعبداهللا یقول: له و ال عدد و ال طاعه، قال مسعده
: ان افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر، ما معناه؟ قال: آله و سلمعن النبی صلی اهللا علیه و 

: )400، ص11ق، چ1409حرعـاملی،  (و هو مع ذلک یقبل منـه و اال فـال  هذا علی ان یامره بعد معرفته،
. ال شد که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امـت واجـب اسـت   سؤ) ع(از امام صادق«

این حکم بر عالمان مطاع و قدرتمند، واجب است : وضیح علت آن فرمودندنه و در ت«: فرمودند
برد و دلیـل بـر ایـن امـر آیـه      نه کسی که از درك حق از باطل ناتوان است و راه به جایی نمی

و باید از میان شما امتی باشند که دعوت به خیر و امر به معروف «شریفه قرآن است که فرمود 
از قوم موسـی  «: این خاص است و عام نیست چنانکه خداوند فرمودو» ...و نهی از منکر کنند
و نفرمود بر همه قوم موسی واجب اسـت در  » کنندکنند و به آن داوري میامتی امر به حق می

شـود هماننـد قـول    حالی که قبائل مختلف بودند و لفظ امت بر یک نفر و بـه بـاالاطالق مـی   
فرماید مطیع خدا بود و بـر کسـی   می» ه مطیع خداستابراهیم امتی است ک«: خداوند که فرمود

داند در این سازش حرجی نیست زیرا هیچ نیرو و عدد و تبعیتی بـراي او  که این مطلب را می
وجود ندارد و از امام سوال شد درباره حدیثی که از پیامبر نقل شده اسـت کـه برتـرین جهـاد     

یعنی اینکه وقتـی او را  «: فرمودسخن عدل است نزد حاکم جائر که معنایش چیست؟ حضرت
شناخت امر به معروفش نماید اگر از او حرف شنوي دارد امر به معروف کند وگر نـه در غیـر   

.»این صورت بر او واجب نیست
دینـی  با این وصف که عموم افراد مکلف در جامعه اسالمی موظـف بـه یـادگیري احکـام     

اي گسـترده دارنـد بـه خصـوص در حـوزه      هاي دینی کـه عرصـه  باشند، با فراگیر شدن آموزه
. شـود جانبه میواجبات شرعی و شناخت محرمات، جامعه برخوردار از شناخت و آگاهی همه

در حقیقـت، در جامعـه   . شودبا این کنش تربیتی در عرصه فردي، آموزش عمومی نیز آغاز می
ن فرآیند عمومی و فراگیر ای. شوددینی، امر به معروف و نهی از منکر، با فرآیند تربیتی آغاز می

.است

کارکرد اجتماعی شدن)ب
شـود کـه فـرد در بسـتر خـانواده و سـپس در بسـتر جامعـه بـا          ها، موجب میبسط آموزه
هاي اجتماعی، که نقطه اتصال فـرد و جامعـه   این آشنایی با هنجار. ب آشنا شودهنجارهاي غال
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حمـد عبـده اندیشـمند دینـی     چنانکه شـیخ م . بخشی به جامعه نیز هستاست، موجب هویت
.)پیشین(آن شمرده است» حفاظ جامعه و نگهدارنده وحدت«معاصر، این نهاد را به عنوان 

چرا که نخسـتین  . کندساز تبدیل میاقتضاي ذاتی این نهاد آن را به فرآیند تربیتی و فرهنگ
اگرچه در مباحث . مرحله امر به معروف و نهی از منکر، انزجار باطنی و قلبی از منکرات است
اند، ولی گروهی از فقهی، این مرحله را فقیهان، نخستین مرتبه از مراتب نهی از منکر ذکر کرده

اي از نهی از منکر، که الزمه ایمان نظران با دقت و موشکافی، آن را نه تنها مرتبهفقها و صاحب
ه عموماً آن را واجـب  حتی در مورد نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ک. اندبرشمرده

اي همگانی تلقی کـرده و در حقیقـت ایـن مرتبـه را     اند، ولی این مرتبه را وظیفهکفایی شمرده
.)362، ص21نجفی، ج(اندلضروره واجب عینی ذکر کردهاب

هاي ظالمانـه و مناسـبات غیرعادالنـه، وقتـی در     ها، قواعد نامشروع و نظامانزجار از زشتی
هـاي درونـی   هـا را بـه ارزش  سازد و انسـان جاي گیرد، فرهنگی فراگیر میاعماق ضمیر افراد، 

شوند بلکه پیش از آن اجرایی می» کنترل اجتماعی«هنجارهایی که نه با قدرت . سازدمسلح می
.اندگیر شدهها، به درون باورها راه یافته و خانهبا اعتقاد افراد به این هنجارها و ارزش

یکارکرد تغییردهندگ)ج
ها و هنجارهاي دینی در جامعه امر به معروف و نهی از منکر، در عین حال که حافظ ارزش

است، و از این طریق حافظ هویت و وحـدت اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه اسـت، رهیـافتی       
ها و هنجارهاي دینی چرا که رسالت اساسی این نهاد، استقرار ارزش. تغییرساز و نوآفرین است

سـازي تغییـرات بنیـادي در جامعـه     اي استقرار این هنجارها، باید به زمینـه و انسانی است و بر
.ها و هنجارهاستبرخاست که نخستین گام آن تبلیغ و ترویج این ارزش

هاي انسـانی و اخالقـی درونـی شـده اسـت و آگـاهی نسـبت بـه         اي که ارزشدر جامعه
تماعی نیـز بـر ایـن پایـه شـکل      معیارهاي اجتماعی و دینی فراگیر شده باشد، طبعاً نظامات اج

مـع الوصـف در   . شـود خواهد گرفت چرا که تغییرات درونی موجب تغییرات اجتماعی نیز می
هاي مناسب و شود که از راهجاهایی که موانع ساختاري وجود داشته باشد بر این افراد الزم می

پرتو آن بتـوان بـه   ممکن نسبت به رفع این موانع و استقرار نظامات اجتماعی و سیاسی که در 
ها و انحرافـات را زدود  ها را فراگیر کرد و فقر و فساد و نابهنجارياقامه عدل پرداخت و نیکی

اقدام نمود و از این طریق نهاد امر به معروف و نهی از منکـر مقتضـی تغییـرات ضـروري بـه      
.  سمت عدالت و پاکی خواهد شد
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جایگاه سیاسی نهاد)2
نقش تأسیسی)2ـ1

به منظور اجراي احکـام شـریعت و تحقـق عـدالت از     » حق«براي استقرار حکومت تالش
چرا که اقامه عدل و استقرار شـرایط  . مصادیق برجسته نهاد امر به معروف و نهی از منکر است

. شایسته و مطلوب براي زندگی مناسب و روابط انسانی، با وجود نظام حکـومتی میسـر اسـت   
.یابندها ایجاد و تداوم میی با حکومتهاي سیاسخصوصاً اینکه نظام

ها هاي زندگی اجتماعی با حکومتنظام. حکومت ضرورت الینفک زندگی اجتماعی است
هیچ نظام حقوقی یا حتی اخالقـی بـدون حکومـت، بسـط و     . شوندشکل گرفته و اجرایی می

م ارزشـی، بـا   اگـر نظـا  . یابد و برخوردار از پشتوانه مستحکم اجرایی نخواهد بـود توسعه نمی
تعارض و دوگانگی بین نظام حکومتی و نظام اجتماعی همراه شود، به طور طبیعی جامعه دچار 

هاي فرهنگی شدید درونی خواهد بود، با این بحران درونی شدید، قوام و تداوم امنیت و بحران
. هاست با مشکالت اساسی مواجه خواهـد شـد  حقوق شهروندي که از وظایف ذاتی حکومت

با این . هاي سیاسی و اجتماعی استبه معروف و نهی از منکر نقطه تالقی و وحدت ارزشامر 
هاي عمده امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با حکومت جور و ظلم وصف یکی از شاخص

لـذا ایـن نهـاد نقـش تأسیسـی در اسـتقرار نظـام        . است» حق«و تالش براي تأسیس حکومت 
. کنداجتماعی پیدا می

ق این وظیفه به رهبران برجسته دینی و سیاسی ولو به صورت فردي مانع از برشـمردن  تعل
همان طور که در قرآن مجید این وظیفـه بـه   . آن به مثابه وظیفه عمومی این نهاد حقوقی نیست

چنانکـه ابـراهیم خلیـل    . و به یک فرد نیز اطـالق امـت شـده اسـت    . محول شده است» امت«
مۀً قانتاً للَّه حنیفـاً و  اُإِنَّ إِبراهیم کانَ «: شمرده شده است» امت«تنهایی هدر قرآن ب)السالمعلیه(

گراي بـود و از  حق] و[راستی ابراهیم، پیشوایی مطیع خدا به«: )120/نحـل (» لَم یک منَ الْمشْرِکینَ
.»مشرکان نبود

» نْکُملْتَکُنْ م رِ اُوونَ إِلَی الْخَیعدۀٌ ینْکَرِمنِ الْمنَ عونْهی و رُوفعرُونَ بِالْمأمی 104/عمرانآل(» و( :
به نیکی دعوت کنند و بـه کـار شایسـته وادارنـد و از     ] مردم را[و باید از میان شما، گروهی، «

.»زشتی بازدارند
فقیه برجسته شیعی در دایرة المعارف عظیم فقهی خود ـ جـواهرالکالم ـ کالمـی نغـز بـه        

انه مع بسط یده الواجب علیه جمیع افراد االمر بالمعروف التی منهـا الجهـاد و   «: رح زیر داردش
قتال البغاه و اقامه الحدود و التعزیرات و رد المظالم العامه و الخاصه و غیر ذلک مما الیقوم بـه  

ع افراد امر بـه  در صورت بسط ید، تحقق جمی«: )361، ص21تا، جنجفی، بی(» ...اال االمام علیه السالم
معروف و نهی از منکر از جمله جهاد، و مبارزه با ستمگران اقامه نظام کیفري و دفع مظالم عام 
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و خاص و غیر آن، از آنچه که جز امام کسی مبادرت به اقامه آن نمی کنـد، بـه عنـوان متعلـق     
.»شودوجوب و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می

برشمرده، لکن متعاقب آن )علیه السالم(تحقق همه این امور را از شئون امام اگرچه ایشان
کنیم، از برخی از مصادیق این تأسـیس اسـالمی   تصریح کرده است که آنچه ما از آن بحث می

توان استنباط نمود این است که استقرار یک نظام سیاسی که آنچه می. است و نه همه موارد آن
ن حق و عدل را اقامه نمود، از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب در آن بتوان همه شئو

.شودشناخته می
برخی از محققین نیز اقامه حکومت اسالمی را بر مبناي امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر      

ان ادله االمر بالمعروف و النهی عن المنکر باطالقها و بمفهومها الوسیع مـن  «: اندواجب شمرده
: )220، ص2ق، ج1409منتظـري،  (» علی وجوب تأسیس الحکومۀ العادلـه و الدولـۀ الحقـه   اقوي االدله

ترین ادلـه  اش از قويادله امر به معروف و نهی از منکر با اطالقی که دارد و با مفهوم گسترده«
.»روندبر وجوب تأسیس حکومت عدل و دولت حق به شمار می

در نظام اسـالمی،  . تري دارندري و اساسیتردید نخبگان جامعه نقش محودر این بخش بی
شوند و تأثیر چرا که عالمان مطاع محسوب می. این مهم، وظیفه نخست عالمان و فقیهان است

توجه به . عمل آنان در تحقق خارجی معروف یا حکومت حق، بیشتر از هر کس دیگري است
ه عالمان یهود و نصـاري را بـه   آنجا ک. توان آموختنخبگان را از قرآن کریم نیز میعملِتأثیرِ

حبار عنْ قَـولهِم الْـإِثْم و   اَلَو ال ینْهاهم الرَّبانیونَ و الْ«: توجهی سرزنش نموده استخاطر این بی
چرا الهیـون و دانشـمندان، آنـان را از گفتـار     «: )63/مائـده (» کْلهِم السحت لَبِئْس ما کانُوا یصنَعونَاَ

.»دادنددارند؟ راستی چه بد است آنچه انجام میشان باز نمیو حرامخوارگی] آلود[هگنا
لسانِ داود و عیسی ابنِ مرْیم ذلک بِمـا  إِسرائیلَ علیلُعنَ الَّذینَ کَفَرُوا منْ بنی«: و یا فرمود

رائیل، آنان که کفر ورزیدند، به زبان داوود از میان فرزندان اس«: )78/مائده(» عصوا و کانُوا یعتَدونَ
از [به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و ] کیفر[این . و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند

.»کردندتجاوز می] فرمان خدا
عالمان اسالمی و فقیهان در زمان بـروز فسـاد و عـروض بـدعت در نظـام شـریعت و در       

هنگی به بنیادهاي اساسی هویت جمعی و دینی، رسالتی ویژه ترین تهاجم فرحقیقت در سنگین
اذا ظهـرت  «: انـد دارند که از آن به وجوب اظهار حقایق و ابراز آشکار و عالمانه دین یاد کرده

.)269، ص16ق، ج1409حرعاملی، (»ظهر علمه و اال فعلیه لعنۀ اهللالبدع فللعالم ان ی
اعـالم  » امر به معروف و نهی از منکر«راده خود را ا) ع(در قیام تاریخی عاشورا، سیدالشهدا

که این خود ضمن نمایاندن خطیر بودن ایـن نهـاد،   ) 399تا، ص، بی44مجلسی، بحاراالنوار، ج(نمایند می
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شیوه اجرایی آن را نیز در شدیدترین حالت آن و در مبارزه با بـارزترین منکـرات بـه تصـویر     
.کشدمی

رسد، که اقدام به تأسیس دولت، از امور حداکثري در اقامه امر به معروف و نهی به نظر می
اي از آن ولی در صورتی که این اقدام حداکثري میسر نباشد، توجه به هر مرتبـه . از منکر است

هاي مثبت باشد به قوت و اعتبار خود باقی است که که منتهی به کاهش منکرات و اقامه ارزش
.»ما ال یدرك کله ال یترك کله«و » سور ال یترك بالمعسورالمی«

کارکرد نظارتی و کنترلی)2ـ2
. شـود با تأسیس حکومت دینی وظیفه تحقق این نهاد، وظیفه متقابل مردم و حکومـت مـی  

. توان رسالت حکومت را نیز احیاي معروف و قلع و قمع منکرات توصیف کردضمن آنکه می
گـردد و  عروف و نهی از منکر مبناي تشکیل حکومت و دولت حق مـی در حقیقت هم امر به م

این علت موجده همچنان باید علت مبقیه حکومت نیز . تواند هدف حکومت تعبیر گرددهم می
ها و اصول و مبانی دینی، مستلزم نظارت مستمر لذا ابقاي حکومت بر محور ارزش. باقی بماند

ت مستمر در چارچوب و قالب حقوقی امر به معروف و و این نظار. داران بر حاکمان استدین
ظرفیت اجرایی آن در حدي است کـه قـادر اسـت،    . نهی از منکر قابل توجیه و توصیف است

هاي مختلفـی را در رسـیدن بـه هـدف تـدارك      براي تحقق توانمندي فردي و اجتماعی، قالب
.نماید

نا شکل گیرنـد، احـزاب سیاسـی و    توانند بر این مبنهادهاي مردمی متعدد و مختلفی که می
. شـوند هاي جمعی از جمله این نهادهـا محسـوب مـی   و رسانه)N.G.O(هاي غیردولتی تشکل

توانـد امـر بـه    هاي غیردولتی مـی ها و بسیاري از تشکلاحزاب و رسانهخاستگاه و هدف تأسیس
.معروف و نهی از منکر باشد

نوین است، ولی اگر بتوان آنها را از اهـداف  ها، برخاسته از جوامع اگر چه عموم این قالب
محض خارج کرد، و ظرفیت شکلی این نهادها » طلبانهقدرت«و » خودمحورانه«و رویکردهاي 

گیري از آنها براي تحقـق ایـن   را با اصالح محتوا و ماهیت آن به استخدام گرفت، قابلیت بهره
.شودفراهم مینهاد

هاي اجتماعی را هاي سیاسی و گروهی احزاب، جمعیتتوان خاستگاه حقوقرو، میاز همین
در نظام اسالمی همین نهاد دانست و با این تناسب، اهداف و کارکرد احزاب نیز بایـد بـا ایـن    

.تأسیس همسو و هماهنگ شوند
هاي سیاسی در جوامع سکوالر و جوامـع دینـی را   تفاوت عمده کارکرد احزاب و جمعیت

.جستجو کرد» ت سیاسیقدر«توان در رویکرد به می
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. شودامتیاز حاکمین باشد، عرصه پیکار بین فرمانداران و فرمانبران می» قدرت سیاسی«اگر 
احزاب غیرحاکم مصداق فرمانبران محکوم به اطاعت هستند که با پیکار سیاسـی بـراي تغییـر    

ـ . کنندو از این رو نقش معارضه را ایفا میکنندآرایش حاکمیت اقدام می ع احـزاب، بـا   در واق
گیرنـد و بـا جابجـایی حاکمـان،     آمیز پیکار سیاسی، شکل مـی هاي خشونتهدف تغییر روش

.ولی اصل جدال باقی استشودش جدال و پیکار سیاسی عوض میآرای
بـال  نفسه ارزش محسوب نشود و اهدافی که قدرت سیاسـی دن فی» قدرت سیاسی«اما اگر 

و » حاکمـان «هـاي خـارج از حاکمیـت هـم     و گـروه احزاب کند، واجد ارزش تلقی شوند،می
کننـد و هـم   سیاسی را در جهت رسیدن به اهداف مشترك تقویـت و یـاري مـی   » قدرتمندان«

قـدرت سیاسـی حرکـت بـر     . کنندکارکردهاي حاکمان را با همین هدف ارزیابی و نظارت می
نظـارت بـر قـدرت    . هاي قانونمنـد اسـت  هاي معین، با شیوهشده، آرماناهداف تعریف» ریل«

سیاسی در این حرکت صحیح و قانونمند، در حقیقت نظارت بر حسن اجراي اصول هنجارهـا  
در عرصـه  » امر به معروف و نهـی از منکـر  «توان این رویکرد را می. هاي قانونی استو روش

ایران با توجه به همین دیدگاه اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی . کنترل قدرت دانست
:کندبه معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و چند جانبه توصیف میامر

حکومت نسبت به مردم؛-1
مردم نسبت به حکومت؛-2
.مردم نسبت به یکدیگر-3

کارکرهاي امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسالمی)3
چنانکـه اصـل   جانبه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسـالمی، با توجه به نقش سه

و اجرایی هر سه بخش امـر ضـروري اسـت   هشتم قانون اساسی بیان نموده است، سازماندهی
اجماالً به برخی از ایـن  . ها و کارکرد و روش ویژه خود را خواهند داشتهرکدام از این بخش

:کنیمها اشاره میروش

حکومت نسبت به مردم )3ـ1
را نهاد متـولی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر       در جوامع اسالمی، که آن» حسبه«با نهاد 

دهد امور حسبه، امروز به طـور  ها در این خصوص نشان میاند، سابقه مداخله حکومتدانسته
.پذیردتحقق می» پلیس«و » دادسرا«، »شهرداري«غالب از طریق نهادهایی همچون 

، وظایفی اسـت کـه   جلوگیري از مظالم، تالش براي احقاق حق مظلومین و استقرار امنیت
برقراري نظم و تـأمین امنیـت عمـومی، و آسـایش زنـدگی      . معموالً دادسرا عهده دار آن است
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لضروره حکومت بهداشت عمومی و خدمات همگانی که با. شهري، عمدتاً بر عهده پلیس است
اي از وظایف حکومـت بـراي   بخش عمده. ها تحقق پذیرندباید تأمین کند، از طریق شهرداري

تواند از طریق تأسیسات اجتمـاعی و حکـومتی مزبـور    مه امر به معروف و نهی از منکر، میاقا
هاي اجتماعی و فرهنگی به طور کلـی  در عین حال بسط و توسعه اخالق، ارزش. انجام پذیرد

هـاي فرهنگـی و   هاي دولتـی، وزارتخانـه  سازي عمومی به وسیله دولت از طریق رسانهفرهنگ
در هر حال دولت نباید رویکرد امر به معروف و نهی از منکر. واهند بودارشادي قابل تحقق خ

پیشگیري از جرم که در قانون اساسی بـدان  . در این نوع امور نادیده گرفته و فراموش نمایدرا
. توجه شده است، با توجه به این نهاد از طریق حکومت قابل اجراست

مردم نسبت به حکومت)3ـ2
. نهی از منکر، از جمله حقوق سیاسی مردم نسبت به حکومت اسـت حق امر به معروف و

حرعـاملی،  (توصـیف شـده اسـت   » افضـل الجهـاد  «وان ابراز حقایق در برابر حاکمین جائر، به عن

.البته حق مزبور، ماهیت تکلیفی نیز دارد)126، ص16ق، ج1409
حکومـت، در خطبـه   مظهر تاریخی امر به معروف و نهی از منکر در برابـر  ) ع(امام حسین

هجري به تأثیر مهم این تکلیف سیاسی اجتماعی در استقرار حق و عدل 58در سال » منی«مهم 
اي که به تحلیل شرایط حاکم بر جامعه اسالمی پرداختـه و راه بـرون   خطبه. پردازدو امنیت می

کر خصوصاً بـه  محور را امر به معروف و نهی از منرفت از این شرایط ظالمانه ناعادالنه و ظلم
:دانندوسیله خواص جامعه دانسته و راه نجات را احیاي این فریضه می

از پندي که خدا به اولیا و دوستانش به صورت نکوهش از علمـاي یهـود داده،   ! اي مردم«
آمیـز و  ها را از سخنان گنـاه چرا علماي دینی و احبار، یهودي: فرمایدعبرت بگیرید آنجا که می

اسرائیل کـافر شـدند   آنها که از بنی«: کنند؟ و باز می فرمایدی و جلوگیري نمیخوردن حرام نه
دادنـد  آنها از اعمال زشتی کـه انجـام مـی   : فرمایدمورد لعن و نفرین قرار گرفتند تا آنجا که می

در حقیقت خداوند آن را از این » شدندکردند و چه کار بدي را مرتکب مییکدیگر را نهی نمی
دیدنـد کـه سـتمکاران بـه زشـتکاري و فسـاد       شمارد که آنان با چشم خود میجهت عیب می

کردند و این سکوت بخاطر عالقه به مال بود که از آنان دریافـت  اند و باز منعشان نمیپرداخته
دادند و در حالی کـه  کردند و نیز به خاطر ترسی بود که از آزار و تعقیب آنان به دل راه میمی

مردان مؤمن دوستدار و رهبر و «: فرمایدو می»ز مردم نترسید و از من بترسیدا«: فرمایدخدا می
خداوند در ایـن آیـه در   . »کننددار یکدیگرند همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر میعهده

شمردن صفات مؤمنان که مظهر دوستداري و رهبري متقابل است از امر به معـروف و نهـی از   
داند که اگر امر به معروف و نهی شمارد زیرا مینخست آن را واجب میکند و منکر شروع می
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از منکر انجام بگیرد و در جامعه برقرار شود همه واجبات از آسـان گرفتـه یـا مشـکل همگـی      
برقرار خواهد شد و آن بدین سبب است که امر به معروف و نهـی از منکـر عبـارت اسـت از     

به اضافه بازگرداندن حقوق ستمدیدگان به آنان ) رجییعنی جهاد اعتقادي خا(دعوت به اسالم 
هاي عمومی و غنایم جنگی طبق و مخالفت و مبارزه با ستمگران و کوشش براي این که ثروت

از ) هـاي الزامـی و داوطلبانـه   زکات و همه مالیات(قانون عادالنه اسالم توزیع شود و صدقات 
هم در مـوارد شـرعی و صـحیح آن بـه     آوري و گرفته شود و موارد صحیح و واجب آن جمع

.)322ش، ص1379نجمی، (» مصرف برسد
هـا را  توانند و نیز باید حکومـت مردم از مجراي امر به معروف و نهی از منکر است که می

جانبه قرار دهند و حکومت در چارچوب اصول و قوانین حفظ کنند و آن را مورد نظارت همه
. یف مردم را به رسـمیت بشناسـد و آثـار آن را بپـذیرد    متقابالً موظف است این حقوق و تکال

توانـد بـه   استقرار نهادهایی که بتوانند در انجام این مهم کمک برسانند، مشکل کار است و مـی 
. اقتضاي زمان و شرایط متفاوت بوده و متحول بشود

لتی هاي مردمی غیردوها و احزاب و سایر تشکل، جمعیتهاي عمومیمساجد، منابر، رسانه
توانند با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر ساماندهی و سازماندهی شـوند و بـا وضـع    می

موارد اشتباه در مصادیق، که با این انگیزه و نیت تحقق یابـد  . مورد حمایت قرار گیرند،قوانین
تواند با تسهیالتی که قانون اساسی در رسیدگی به جرائم سیاسی، طراحـی کـرده مـورد    نیز می

انـد،  اي متشکل از مؤمنان و آنان که پایبند عملی به این فریضـه هیأت منصفه. داوري قرار گیرد
میان دولت و متهم به جرم سیاسی، داور و واسطه قرار گیرند و نگذارند عـاملین ایـن فریضـه،    

ت کنندگان از این فریضه را تنبیه کنند و اشتباهامورد اجحاف و ستم قرار گیرند و سوء استفاده
.خیرخواهان را تصحیح کنند

مردم نسبت به یکدیگر)3ـ3
کـه  » یتـ والی«. ارتباط مردم در جامعه اسالمی بر مبناي والیت همگانی بر یکـدیگر اسـت  

دهد که هر یک مشفق و دلسـوز دیگـري   فاصله چنان قرار میها را در کنار یکدیگر و بیانسان
.است

نخستین مسـئله  . تر استتر و حساسها دقیقالبته حدود و مراتب این بخش از دیگر بخش
در ) ره(در فتـواي فقهـی امـام   راایـن مهـم  . در این بخش توجه بـه هـدف ایـن نهـاد اسـت     

ش و ابایسته است که آمر به معروف و نـاهی از منکـر در امـر و نهـی    «: بینیمالوسیله میتحریر
کـه فقـط بـه مصـلحت     مراتب انکارش، همچون طبیبی معالج و دلسوز و پدري مشفق باشـد 

. ناهی، لطف و رحمت بر مرتکب باشد و بر همه جامعه نیـز » نهی«باید که . اندیشدمرتکب می
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خالص گردانـد و عملـش را بـراي او پـاك     » خدا«شایسته است که مرتکب نیت خود را براي 
ـ   جوییها و برتريهاي نفسانی و هواها و خودخواهیاز شائبهگرداند و د و ، خـود را تنزیـه کن

کند در مراتب نفسانی از او برتر باشـد و صـفات   بداند که چه بسا کسی را که نهی از منکر می
نفسانی او مرضی خداوند باشد، اگر چه عمل فعلی او کـه اقتضـاي نهـی دارد، مـورد غضـب      

و چه بسا که ناهی نزد خداوند، شرایطی بر خالف مرتکب داشته باشـد، و ایـن   . خداوند باشد
.)481، ص1تا، جامام خمینی، بی(»او بر خودش پنهان مانده باشدنیصفات نفسا

، بـی تـا،   21نجفـی، ج (بزرگ صاحب جواهر در این خصوص استکالم امام، مشابه کالم فقیه 

و تـرین آنهـا  باالترین مصـداق امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و لطیـف       «: اندنیز فرموده؛ )382ص
ر نفوس و اشرف مراتب آن این است که آمر و ناهی، ملبس مؤثرترین نوع آن در تأثیر باطنی ب

.)482، ص1امام خمینی، بی تا، ج(کننده از منکرات باشدف و اجتنابو عامل به معرو
با این نگرش آمرین به معروف و ناهین از منکر با رفتار خود و پایبندي کامل به اصـول و  

این امر به معـروف و نهـی از   . شونده میها، اخالق و قوانین جامعه اسوه و الگوي جامعارزش
.یابد پیش از آنکه نیاز به سخن گفتن باشدمنکر با الگو گرفتن تحقق می

از سوي دیگر در امر به معروف و نهی از منکر محبت و عشق بـه انسـان و تـالش بـراي     
به عبـارت دیگـر محبـت بـه انسـان و     . ها نهفته استها و سقوط در پلیدينجات او از زشتی

در ایـن نهـاد   . امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت      احساس مسـئولیت در برابـر او منشـأ   
.قدرت طلبی، مداخله بی وجه و شخصی در زندگی دیگران وجود ندارد

سـازي  در تـأثیر محبـت در سـالم   » االبـرار کشف االسرار و عده«عارف بزرگ در » میبدي«
رفت، آواز جمعی بویزید بسطامی در راهی می«: یسدنووي می. جامعه سخنی نغز و لطیف دارد

به گوش وي رسید خواست که آن حال بازداند، فرا رسید کودکی دید در لـژن سـیاه افتـاده و    
دوید و خود را در میان لژن اي درخلقی به نظارت ایستاده، همی ناگاه مادر آن کودك از گوشه

اي زد، ن آن بدید وقتش خوش گشت نعرهبویزید، چو. افکند و آن کودك را برگرفت و برفت
شفقت بیامد آالیش ببرد، محبت بیامد معصیت ببرد، عنایت بیامد جنایـت  : گفتایستاد و می

.)531، ص8ش، ج1371میبدي، (»ببرد
هاي بسیاري محفوظ مانـده  هاي عمومی، از آسیبانقالب اسالمی پیوسته بر توسن مراقبت

الب کنترل منفی یا نهی استوار نبوده، بلکه اقدامات مثبت در هاي مردمی تنها در قحمایت. است
. تـر از نهـی محـض از منکـر دارد    فراهم کردن شرایط تحقق معـروف، اهمیتـی بسـیار فـراوان    

. هاي خیرخواهانه عمومی، در فقرزدایی و فسادزدایی نقش بسیار حیاتی دارندحرکت
یی، به عنوان یکی از طرق موثر در را که امروزه در سیاست جنا» سیاست جنایی مشارکتی«

حقوق کیفـري  . توان بر این نهاد استوار کردرود، میها در جامعه به شمار میاصالح ناهنجاري
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اسالمی، ظرفیت فراوانی دارد که از نیروهاي مردمی براي اصالح تبهکاري استفاده کند، تـالش  
ان و بازپروي آنهـا از طریـق   البین، شفاعت و کفالت مجرمین کم خطر و جوبراي اصالح ذات

الشـفاعۀ فـی   «قاعده کیفري . نهادهاي عمومی مردمی، بخش دیگري از ظرفیت این نهاد است
که در حدود اسالمی مطرح است، قطعیـت  ) 163ق، ص1419، 6بجنوردي، ج(» الکفالۀ فی حد«و » حد

لف آن و هم اجراي حدود را با شرایط خاص خود در این حوزه محدود نموده و از مفهوم مخا
در تعزیرات قابل پذیرش » کفالت«و » شفاعت«توان دریافت که از قواعد حاکم بر تعزیرات می

المنفعه با اتکا به نیـروي مردمـی بـراي بـازپروي مجرمینـی کـه       اگر بتوان مؤسسات عام. است
ربیـت و بـازپروي از   مجرمیت آنان معلول شرایط خاص و خطاهاي آنی است ایجـاد نمـود، ت  

البته تحقق این امور در گرو قانونگذاري . تواند جایگزین حبس و شالق گرددمردمی میطریق 
.سازي براي فراهم شدن توان مردمی و ملی استجامع و زمینه

اگر چه بخشی از این امور در قالب برخی اقدامات قضایی چون نهادهاي حـل اخـتالف و   
گیري از ارتکاب جـرم، همچنـان   پیشالبین رخ نموده است ولی براي جلوگیري و اصالح ذات

رود اگر در بخش تصور می. هاي فراوانی براي قانونگذاري و اجرایی کردن وجود داردظرفیت
ریزي بپردازیم، حمایت از اقدامات خشن بازدارنده و نهی از منکر مثبت به قانونگذاري و برنامه

ته در این خصوص نیز با رعایت الب. شدید و با اعمال قدرت، زمینه بروز کمتري خواهند داشت
حدود و موازین فقهی باید به وضـع قـانون پرداخـت و از امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر         

آن را 1361هاي حقوقی به عمل آورد، چنان که قانون راجع به مجازات اسالمی سـال  حمایت
معیارهاي آن به عنوان یکی از مصادیق توجیه کننده جرم تلقی کرد ولی عدم توجه به شرایط و 

ولی آنچه . در عمل موجب شد که در اصالحات بعدي قانون مجازات به طور کلی حذف گردد
هاي اجتماعی و فرهنگی امر به معروف و بیش از این قانون ضروري است احیاي همه ظرفیت

.  باشدنهی از منکر می
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