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 چکیده

از سوی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده  قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اخیراً

از رهبری  ،ای اشکاالترئیس جمهور به دلیل وجود پاره ،با وجود این .رسمی ابالغ شده است ۀو در روزنام

صالح را در اجرا و  ،ولی در نهایت شورای حل اختالفمتوقف کنند، اجرای آن را کرده است درخواست 

در این مقاله تالش شده با  ،از آنجا که این طرح هم اکنون در دست بررسی است .اندرفع نواقص آن دیده

به طور خاص را به طور کلی و این قانون را شناختی موضوع امر به معروف و نهی از منکر رویکرد جامعه

اخالقی و قانونی  ئاتگرایانه و ساختارگرایانه و اقتضابا توجه به ضرورت توجه به عناصر کنش .بررسی کند

در عین  .شودمیقانون مزبور بررسی  ،فقه فردگرایانه ۀدر روابط و مناسبات بین فردی و نظارت عمومی و غلب

های فردی از احساس مسئولیتتوان آن این است که نمی ۀمدار اسالمی که الزمتأکید بر تمایز نظام ارزش

کند، های اجتماعی همزمان با اقدامات کنشی توجه ها و ساختساختزیربه قانونی که بر صرف نظر کرد، 

 .تأکید شده است

 

ساختارگرایی، فردگرایی، قانون ، اخالق، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، حقوق ها:کلیدواژه

 .از منکر، کنشگرایی، نظارت عمومی حمایت از آمران به معروف و ناهیان

 

 

  

                                                           
 hassan.khairi@gmail.com . نراق واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار مسئول، نویسندۀ. 1

ره 
دو

ن، 
یرا

ی ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

ی م
رس

بر
6

ره 
ما

 ش
،

2 ،
ان

ست
زم

و 
ز 

ایی
پ

 
49

31
ص 

 ،
26

2
-

29
2

 



  4931 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6 دورهبررسی مسائل اجتماعی ایران،   830 

 

 مسئلهقدمه و بیان م

اسالمی شمرده  ۀالهی است که مالک و شاخص جامع ۀامر به معروف و نهی از منکر دو فریض

های معروف و نهی از منکر یکی از صفات و ویژگی امر به .(1717/)آل عمران شده است

راه انبیاء و و  (117)آل عمران/ اسالمیمالک برتری امت ( 30-41/ )حج؛ های مؤمنانسان

قوام و پایداری دین به امر به معروف و نهی از  ؛(111: 10 ، جالحر العاملی) صالحان است

اعمال نسبت به این فریضه چون آب دهان نسبت  ۀبقی ؛(18000میزان الحکمه، ح  ) منکر است

بدی  ۀجامع ،ه را عیب بدانندای که این فریضجامعه ؛(304 ،نهج البالغه حکمت ) به دریاست

)  امر به معروف و نهی از منکر مسئولیتی همگانی است ؛(110: 10، ج الحر العاملی) هستند

  .(107: 3 جفاضل مقداد، 

روح امر به معروف و نهی از منکر به همدردی، همبستگی، تعارف و تعاون و احساس 

 ۀبرای تحقق عملی حقوق بشر وظیفمهمترین تضمین " .گرددداری باز میمسئولیت و امانت

 .(017 :8ج )کوک،  "نهی از منکر است

هایی دارند و های مورد قبول خود، سیستمجوامع برای حفاظت و پاسداری از ارزشۀ هم

پس امر به معروف و نهی از منکر خاص  .کنندجلوگیری می ،پسندنداز چیزهایی که نمی

اجتماعی و عقالنی  اهتمام به این موضوعِ ۀمنتها نگرش، دایره و گستر ،مؤمنان نیست ۀجامع

 اند وهای هالیوود را محدود کردهکشور فرانسه، ورود فیلمر دبه عنوان مثال،  .متفاوت است

زنان در پارلمان هند به  .ها، موجب تخرب فرهنگی استکه این نوع فیلم توجیه آنها این است

ه گسیخته است و زنان بکردند که چرا اینقدر در معرفی زنان، لجامسینمای هالیوود اعتراض 

اند لذا از دولت هند خواسته .که این توهین به آنهاست ؛شوندهایی معرفی میصورت عروسک

در ژاپن  .سازی دخالت کند و اجازه ندهد با شخصیت زن، بازی شودفیلم ۀکه در چرخ

شود، باید بخش زنان ها میر مترو به حیثیت زندلیل تعرضاتی که ده اعتراض شده است که ب

قاضی  ۀدر آلمان وظیف 1010/1781سندی قانونی مربوط به سال " .و مردان از هم تفکیک شود

گلدتسهیر در  .(000-001: 8 )کوک، ج "کندای را امر به حق و نهی از ناحق تعیین میمحکمه

جهان اسالم را به عنوان شاهد ذکر دو همتای خارج از  ،بحثی گسترده در مورد این وظیفه

نظام آشناتر ممیزی در  و دومیکی سازمان نظام ممیزی در آیین کنفوسیوس در چین : کندمی

هایی بودند مورد حمایت دولت و به معنای دقیق کلمه هر دو سازمان .دوران جمهوری روم

اسالمی دانست که خود موردی خاص از نهی از منکر  ۀتوان آنها را در ردیف سازمان حسبمی
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اما با مفهوم کلی اسالمی در مورد قدرت اجرایی مؤمنانی که در خارج از هرگونه  .است

های آکویناس دو بحث در .(177:  8 متفاوت است )کوک، ج ،چارچوب سازمانی قرار دارند

خاطر ه نکوهش ب دیگری نکوهش به خاطر گناهکار و :نوع نکوهش از هم تفکیک شده است

کنفوسیوس " .(118 )همان: خوانددومی را نکوهش قضایی میآکویناس  ؛مصلحت عمومی

اما اگر پاسخ ندادند دست  ،گفتاری دارد به این مضمون که آدمی باید دوستان را پند دهد

به  هایی که به طور مشروح در روایت آکویناس آمده طبیعتاًبیشتر بحث .(110)همان:  "بردارد

های کلی اما وجود این شباهت .سنت مسیحی و مخصوصاً به شکل التینی آن اختصاص دارد

نکوهش  .های اسالمی نهی از منکر آشنایی داردای است که با آموزهموجب تعجب خواننده

توان آن را بدون توجه به مکان و زمان ای مطلق؛ نمیاما نه وظیفه .برادرانه یک وظیفه است

نکوهش یک گناهکار به  .نباید ما خود را مأمور بازرسی زندگی دیگران قرار دهیم انجام داد و

خواه فرومایه  .های مالیم وظیفۀ هر شخص نیکوکاری استخاطر خود آن شخص با هشدار

ای از این رو فرپایه .پایگان استباشد خواه بلندپایه، هر چند این وظیفه بیشتر بر دوش بلند

ی را نکوهش کند به شرط آن که این کار در خلوت به نرمی و به شکلی اپایهتواند بلندمی

مؤدبانه باشد و بدون گستاخی و خشونت؛ اما اگر دین در خطر است باید آشکار بیان شود 

شناختند کند که اعراب جاهلی نهی از منکر را میابن ابی الحدید اشاره می .(170-170همان: )

 ابن ؛014: 8ج  کوک، کند )این موضوع را ثابت می ]الفضول حلف[و با استناد به این پیمان

 .(371: 11 ج الحدید ابی

امر به معروف و نهى از منکر، به معناى داشتن حساسیت قوى نسبت به وجود پس 

مسلمان متعهد یا آن کس که زندگى اجتماعى فعالى  .هاستمنکرات و عدم وجود معروف

هاى آن در جامعه است و دارد، کسى است که همواره در پى تحقق هنجارهاى دینى و آرمان

داند رو خود را موظف مىاز این  .از میان برود را شودتضعیف آنها مى ۀکند آنچه مایتالش می

این  .نابودى منکرات عمل کند برایو ها بکوشد هوش باشد و براى تحقق معروفتا به 

صورت پند و اندرز است و گاه در قالب  ـ گاه بهـ بر حسب لزومحساسیت گسترده و عمیق

کند که براى حفظ گاه نیز ضرورت اقتضا مى .درستى از معروف ۀجلوبیان اقدام عملى و 

ـ سالح برگیرد و به تهاسـ که خود از برترین معروفنیهاى دیاسالمى و یا نشر آرمان ۀجامع

هاى امر به معروف و نهى از منکر پس جهاد نیز یکى از نمونه .دفاع از آرمان خود برخیزد

عالوه سرنوشت مشترک آدمیان آنان را به تکاپوی رفع موانع و ایجاد زندگی جمعی ه ب .است
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اسیت ضرورت حس .(380 :3محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، دهد )تر سوق میسالم

ای از امور، اندیشمندی چون کوکِ غیر مسلمان را بر آن داشت تا با جمعی نسبت به پاره

تفاوتی جمعی نسبت به خانمی که در مترو نیویورک مورد تعرض قرار گرفت، مشاهدۀ بی

موضوع را پیگیری کرده، آن را در فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر اسالمی یافته و یکی از 

  .و نسبتاً جامع از منظر مذاهب اسالمی را عرضه کندکتب مرجع 

روح این فریضه نه به دخالت در امور دیگران بلکه به دخالت در اموری باز  ،بر این مبنا

یا هشدار به دیگران است در انجام یا ترک  مربوط است؛گردد که به سرنوشت مشترک آنان می

 .اموری که مصلحت آنان را به دنبال دارد

دینی  ۀگیری جامعترین عنصر شکلبناییامر به معروف و نهی از منکر به عنوان زیربحث 

گاهی  .اجتماعی تبدیل شده است –سالهاست که به بحث جدی در ادبیات سیاسی و دینی

گیرند و وضع شود که آمرین و ناهین از سوی مخاطبان مورد ضرب و شتم قرار میمشاهده می

گیرد و نیروهای انتظامی در چندین نوبت عزم خویش را قرار میقوانین در دستور کار مجلس 

اند و موعظه و نصیحت نیز مکرر توسط متولیان دینی و برای مبارزه با مظاهر فساد جزم کرده

الوصف کمتر شاهد اثر بخشی این مع ؛پذیردعلمای اخالقی و تربیتی صورت می سیاسی و

امر به معروف و نهی از منکر و تدوین قوانین تاکنون شاهد تأسیس ستاد  .اقدامات هستیم

ایم و در آخرین اقدام قانون حمایت از آمران به معروف و مختلف مرتبط با این موضوع بوده

ناهیان از منکر از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب، ابالغ و مقرر شد در حین اجرا 

انون مجدد در دست بررسی اینک این ق .های ناشی از اجرای این قانون مرتفع شودنگرانی

شناختی تاریخی و است و نویسنده درصدد است برای کمک به این فرایند از دریچۀ جامعه

شناسانه به واکاوی موضوع مبادرت ورزد و بر این باور است که سازمانی و با رویکرد آسیب

رد توجهی به رویکغلبۀ فردانگاری تکلیف در فقه، خود را به قانون تسری داده و کم

در این . شناختی موجب کمی کارآمدی قوانین از این دست شده استشناختی و مخاطبجامعه

های عمومی و قلمرو و جایگاه نظارت ،کنندهمدلی ترسیم ۀشود تا با ارائمقاله تالش می

های آن به نقد قانون مزبور مبادرت شود و این پرسش مطرح است که با رویکرد محدودیت

 شود؟ چگونه ارزیابی می "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر"قانون شناختی جامعه

به بررسی و تحلیل امر به معروف و نهی از منکر در فقه و  ،برای پاسخ به پرسش

تاریخی با این فریضه در حکومت های اسالمی به اختصار  ۀهای اسالم پرداخته و مواجهآموزه
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شناختی صورت پذیرفته و راهکارهایی ناسی با رویکرد جامعهششود؛ همچنین مسئلهمیتشریح 

 .شودمیرفت بیان نیز برای برون

 

 مسئلۀ تحقیق

های بسیاری از ضرب و جرح آمران به معروف و طی چندسال اخیر، شاهد باز شدن پرونده

، هشتاد و پنج جانباز آمر به 1318از ابتدای انقالب تا اواسط سال " .ایمناهیان از منکر بوده

بود که  17بهار سال در  .) خبرگزاری ایسنا( "معروف و ناهی از منکر گزارش شده است

ماه آن روز دهم اردیبهشت .شدن روحانی آمر به معروف مخابره شداخباری مبنی بر مضروب

متری نیروی هوایی دختر و پسری را دید که پس از  37خیابان  ۀاین روحانی در محدود ،سال

شدت  .ور شد و با مشت به صورتش کوبیدنهی از منکر به آنها، پسر جوان به سمتش حمله

جراحات وارده و ضربه آن قدر شدید بود که چشم چپ این روحانی را تخلیه کردند و در 

مام جماعت دانشگاه علوم بعد هم ا چند روز .کندحال حاضر از چشم مصنوعی استفاده می

 .نابینایی چشم راست خود قرار گرفت ۀپزشکی تهران در آستان

ای در حین بازگشت ساله 11در یکی از محالت شرق تهران، جوان  17سال  تیرماه 81 

امر به معروف و  ۀدر حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسط ئت،از هی

علی خلیلی پس از سه سال تحمل درد و رنج، در  .و شتم قرار گرفتنهی از منکر مورد ضرب 

 .نوروز سال جاری جان خود را به دلیل جراحات وارده از دست داد

حجاب، در ماه رمضان ای پس از امر به معروف به زن بینیز بانوی محجبه 18 تیرماه 83 

اند و ها منتشر شدهرسانه که در انداین موارد، تنها مواردی .مورد ضرب و شتم قرار گرفت

ها و اماکن فرهنگی و عمومی و غیره وجود دارند که به گوش هیچ دانشگاه درموارد بسیاری 

 .را انکار کرد آنهاتوان و نمی وجود دارندرسند اما کس نمی

در " در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی آمده است:

ای است همگانی و ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهجمهوری اسالمی 

شرایط و  .مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ۀمتقابل بر عهد

به شورای انقالب ضمن 1310امام خمینی در سال . "کندحدود و کیفیت آن را قانون معین می

تمامی  تقل از دولت که دارای شعبی در کل کشور بوده و ناظر برمسای هتشکیل ادار ،پیامی

 جصحیفۀ نور، امام خمینی، شود )را خواستار می استاعمال دولت اسالمی و تمام اقشار مردم 
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اصل هشتم قانون اساسی  کردنمقام معظم رهبری در راستای اجرایی  1308( در سال 813:  1

را صادر  "احیای امر به معروف و نهی از منکرستاد "فرمان تأسیس ستادی تحت عنوان 

ستاد پیشگیری و  ۀنامآیین"ای تحت عنوان نامهیه آیینیقضا ۀدر قو 1303کنند و در سال می

امر به معروف و  ۀاین ستاد در حوز ۀعمده وظیف .به تصویب رسید "حفاظت اجتماعی

راهکارهای اجرای "عنوان ای تحت مصوبه 1304در سال  .پیشگیری از جرم بیان شده است

توسط شورای فرهنگ عمومی تهیه شد و به تصویب  "گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

برای بررسی تخصصی امر به معروف و  1301در سال  .شورای عالی انقالب فرهنگی رسید

  .ای زیر نظر ستاد احیاء در قم تأسیس شدنهی از منکر پژوهشکده

امر به معروف و نهی از منکر و ناکافی دانستن ضوابط با بروز حوادث ناگوار در اجرای 

های در تاریخ .مجلس شورای اسالمی چندین نوبت به ارائه طرح اقدام کرده است، موجود

فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دو مرتبه با  طرح یک 87/4/11و  8/3/01

لس شورای اسالمی اعالم وصول شد، ولی در مج "طرح امر به معروف و نهی از منکر"عنوان 

حمایت از "بار دیگر نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان  1/4/13در تاریخ  .به نتیجه نرسید

که با یک فوریت آن  کردندبا قید دو فوریت مطرح  "آمران به معروف و ناهیان از منکر

علنی مورخ  ۀر جلسموافقت شد و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د

شورای نگهبان آن را تأیید کرد و در  8/8/14به تصویب نهایی رسید و در تاریخ  83/1/14

  .شداز سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابالغ  1/8/14تاریخ 

 

 شناسیمفهوم

کار رفته ه ، کار و حادثه بیشأن، ش به معنای فرمان دادن و در خواست ایجاد چیزی؛« امر» ۀواژ

غایت و  زیرا نهی، بر استمعنای بازداشتن، منع کردن و نهایت رسیدن  به« نهی» ۀواژ .است

صاحب جواهر معتقد است که معروف  .بلوغ داللت دارد و نهایت هر چیزی، غایت آن است

در اصطالح، هر کار نیکی است که دارای صفتی زائد برحُسن باشد؛ در صورتی که انجام 

آن راهنمایی شود و در اصطالح منکر هر کار قبیحی است که  یا بر دهنده، حُسن آن را شناخته

 .)310 :81بر آن راهنمایی شود )نجفی، جواهر الکالم،  انجام دهنده، قبح آن را شناخته یا

نامه )لغت )مصدرعربی( در لغت به معنی نگاه، بررسی و حفاظت دقیـق اسـت ترنظا

شخص یا اشخاصی را  ۀعمل یا اعمال نمایند نـاظر در اصطالح به شخصی گویند که" دهخدا(
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مورد توجـه قـرار مـی دهد و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معهـود 

 .(070: 1300لنگرودی، ) "دسـنجاسـت، مـی

م با نرمی و آرامش و فاقد أ: دعوت به خیر زبانی و توامر به معروف و دعوت به خیر

در حالی که در امر به معروف و نهی از منکر امر و نهی مطرح است  هرگونه امر و نهی است

ه عبارت دیگر دعوت به خیر ماهیت ب .هر چند این دو نیز همراه با آرامش و قول لین باشد

دعوت به  ۀتعلیمی دارد ولی امر به معروف دارای ماهیتی امری و الزامی است که پس از مرحل

به معروف و نظارت عمومی: نظارت عمومی مشتمل بر امر . (311: 1 ج، )صادقی خیر است

 نخواهی و دلسوزی که آیرخ .3 ؛دعوت به حق و خیر .8 ؛تعلیم و تعلم .1: چهار مرحله است

 .(830-830: 1 ق، ج1481)عمید زنجانی،  امر به معروف و نهی از منکر .4را نصح گویند و 

مسلمین از ابعاد مختلفی با امر به  ۀالمسلمین: نصیحت ائم ۀامر به معروف و نصیحت ائم

در  .امر همراه با لزوم و الزام است ،ندادر ماهیت متفاوت؛ معروف و نهی از منکر متفاوت است

ی خیرخواهانه آن است و هاقوام نصیحت به انگیزه .حالی که نصیحت تنها خیرخواهی است

 .(401تا، : )امام خمینی، بی در امر به معروف و نهی از منکر این مهم چندان دخالتی ندارد

 

 ی نظرینامب

های روابط و مناسبات بین افراد و جوامع از نظر پایه ۀفردیناند تونیس، جوامع را به لحاظ شاکل

های کوچک در یافته در محیطجوامع سنتی و تشکیل :اندساختارهای جامعه دو گونه دانسته

صمیمی و عاطفی  ۀشناسند و رابطیکدیگر را میقالب دهکده و روستا که در این جوامع افراد 

های اجتماعی در بیشتر موارد غیر رسمی و مبتنی بین آنها رواج دارد و در چنین جوامعی کنترل

 ،مراتب سنتیعاطفی و مالی و جانی هم بوده و در سلسله ۀافراد پشتوان .بر شرم و حیاست

در قالب  ،تروسیع ۀکه در گستروجود دارند در مقابل جوامعی  .شودحریم افراد پاس داشته می

در این جوامع روابط مبتنی بر عقالنیت و حسابگری و  ؛دنیابن شکل میآتر از شهر و بزرگ

  .کننده استغیر عاطفی است و ضوابط و قوانین رسمی کنترل

ها را در ماتریسی ترسیم کرده که بر اساس آن سه نوع جوامع و سازمان ۀاتزیونی شاکل

 .قدرت اجباری، قدرت مادی و قدرت هنجاری کند:ها و جوامع متمایز میرت را در سازمانقد

 .کندبیگانگی، حسابگری و اخالقی را به ترتیب برای آن سه قدرت بیان می ۀاو سه نوع رابط

 .متناسب با آن بیگانگی است ۀای از وضعیتی است که قدرت در آن اجباری و رابطزندان نمونه



  4931 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6 دورهبررسی مسائل اجتماعی ایران،   844 

 

مراکز  ۀحسابگرانه و مراکز مذهبی و عضویت در احزاب نمون ۀقدرت مادی و رابط ۀنبازار نمو

چالمرز جانسون به نظم  .(111: 1304اخالقی است )صبوری،  ۀبا قدرت هنجاری و رابط

به اعتقاد او اجزای متشکلۀ یک نظام اجتماعی  .کنداجتماعی با توجه به عنصر ساخت توجه می

این اجزا  .کنندبر مبنای توقع و انتظار رفتار مشابه سایرین بروز می های رفتاری است کهنمونه

های اجتماعی "نقش"شامل تکالیفی است که بین اعضای جامعه توزیع شده و از آنها به عنوان 

هنجارها قواعد مثبت  .سازندهای اجتماعی مشخص میها را هنجارنقش .شودنام برده می

کنند؛ و خود یا توسط های مختلف را تعیین میصیت نقشحاکم بر رفتارها هستند و خصو

 .اند؛ یا در هر دو ریشه دارندشوند یا ناشی از آداب و رسومگذاری ایجاد میروند قانون

از ین  .روندهنجارها، مشتق از ساخت ارزشی یک نظام اجتماعی و جزیی از آن به شمار می

های مربوط به ایی هنجارها در تنظیم رفتارکار .بخشندها را ثبات و استحکام میرو، ارزش

 .ها از درجۀ همسازی بین ساخت ارزشی یک جامعه و محیط حاکم برآن متأثر استنقش

و  .ها و تقسیم کار در آن استتعادل یک نظام اجتماعی وابسته به درجۀ سازگاری بین ارزش

، تغییر در آنها به تحول در کنندۀ ساخت نظام جامعه نیز هستنداز آنجا که این دو عامل تعیین

تواند ساخت خود را بدون بر هم شود، یک نظام اجتماعی سالم میساخت اجتماعی منجر می

 .(30-31خوردن حالت تعالی خود تغییر دهد )خیری: 

این ادراک و احساسات و  .دانددورکیم وجدان جمعی را موجب انسجام اجتماعی می

با کمی جمعیت و تقسیم کار ساده و با بساطت اخالقی هنجارهای مشترک در جوامع ابتدایی 

های ها و فرهنگفرهنگبه عبارت دیگر فرهنگ عمومی این جوامع بر خرده .یابدتحقق می

تخصصی شکل گرفته، در متن جامعه غلبه دارد و حقوق کیفری و بازدارنده، نماد این 

جوامع شهری دارای انبوه  در .رودهمبستگی و انسجام و ضامن نظم اجتماعی به شمار می

ناپذیر بوده که تراکم اخالقی و کاهش فراوانی جمعیت نیز، تقسیم کار گسترده اجتناب

های تخصصی دیگر فرهنگعبارتِبه .احساسات و ادراکات هنجارهای مشترک را به دنبال دارد

ادراک و  در این جوامع حداقل .شودتر میها برجستهیابد و تفاوتو غیر مشترک غلبه می

انسجام اجتماعی  -فرهنگ عمومی مشترک-احساسات مشترک و درک نیاز به پیوند اجتماعی

پذیری افراد تجلی کند و همبستگی در قالب حقوق ترمیمی و متولی جامعهرا ضمانت می

  .یابدمی
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زتومکا، منشأ وحدت فردی و اجتماعی را عمدتاً آرمانی و هنجاری ساخت اجتماعی 

از این  .داندان همچنین محرک اولیۀ تغییر در تحلیل نهایی را خالقیت انسانی میایش .داندمی

شناسی شناسی، وجود شناسی، تکلیفهای مشترک )ارزشمنظر، نظم اجتماعی محصول آرمان

ای(، تعامل مشبک شناسی(، هنجارهای مشترک )هنجارهای اخالقی، اجتماعی، رؤیهو زیبایی

سیاسی، مبادله( و مواضع اجتماعی مشبک )ذهنیت، نقش اجتماعی، )روابط گفتاری، اجتماعی، 

های مشترک پس نظم اجتماعی نتیجۀ نفوذ متقابل مجموعه .رتبه و سرمایۀ اجتماعی( است

: 1300، های فرصتی و تعاملی کنشگران فردی و جمعی است )چلبیآرمانی و هنجاری با شبکه

ترسیمی خود را بر چند رکن بنا  ۀفاضل ۀمدین اندیشمندان مسلمان نظیر فارابی نیز .(30-31

 .اند که عبارتند از: آگاهی و معرفت آحاد جامعه، تعاون، سعادت، عدالت، محبت و رهبریکرده

حکمت نظری و حکمت عملی تمایز این جامعه از جوامع و هماهنگی بر این اساس آمیختگی 

صالح و مفاسد برای احاد افراد در این جوامع شناخت به م به عبارت دیگر .غیر فاضله است

های مشترک در چارچوب فارابی به ارزش .اندبندجامعه وجود دارد و آحاد جامعه بدان پای

کند و بر این باور است که عامل اصلی همبستگی، محبت و استقرار محبت و عدالت توجه می

شده و عدالت  محبت و دوستی موجب پیوند آحاد جامعه .و استمرار آن در گرو عدالت است

فارابی بر همین مبنا در سطوح ارتباطات خرد بر  .شودموجب پویایی و استمرار آن می

کند ولی استمرار همبستگی را با ابتناء بر عدالت میسر همبستگی بر اساس محبت تأکید می

پس شهر او  .اینها در حداقل ظرف اجتماعی به نام شهر قابل تحقق است ۀالبته هم .داندمی

 فردگرایی نیست ۀی نظیر شهرهای امروز جوامع مبتنی بر عقالنیت و حسابگری و روحیشهر

الدین طوسی تعاون همکاری مبتنی بر خواجه نصیر (1300رجبی،  در "بحث اندیشۀ فارابی")

داند، مساوات و اعتدال را تنها ضامن نظم و اعتدال در جامعه و تأمین نیازهای طبیعی انسان می

نظمی و اختالل در جامعه و حتی نابودی نوع انسان منجر عدم تحقق آن به بیبه نحوی که 

الهی  ۀخلیف ۀاستخالف بر آن است که الزم ۀنظری بیانشهید صدر نیز با  .(111)همان:  شودمی

دار بداند و این دو عنصر خود را امانت پذیر باشد و ثانیاًمسئولیت آدمی آن است که اوالً بودنِ

 .(100-101)حکیم، مجتمنا،  کندی آزادگی در رفتار و حریت هدایت میاو را به سو

 :شود این است کههای اسالمی استفاده میآنچه از این رویکردهای نظری و آموزه

تفاوت را بر شده و بیتوده ۀاسالم جامع .اسالم کنشگر قوام جامعه است ۀدر جامع :اول

 ۀافزایی و آمادگی حضور فعاالنه و مسئوالنمعرفتسازی باید بر مبنای پس فرهنگ .تابدنمی
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گرایی را گرایی و قانونای پویا است و تخصصاسالمی جامعه ۀجامع دوم: .افراد صورت پذیرد

تولید نظم که کنندۀ حداقل وجدان جمعی و تضمینبه عنوان حق االجتماع  1اهللبا ترسیم حق

شناسی بنای عقالء و سیرۀ متشرعه در یتبه رسم .به رسمیت شناخته استکند، اجتماعی می

گذاری متناسب با شرایط و البته مبتنی بر اصول پذیری قانونانعطاف .این زمینه قابل بیان است

بر این مبنا آنچه را موجب اختالل  .کندمیرا تأیید و منعطف کارگیری الگوی کارآمد ر به نیز ب

ی جای داز این نظر اقدامات فر .تابدبر نمی، شوددر نظم عمومی و تضییع حقوق آحاد جامعه 

کیفر مبتنی بر قانون و شرع و نه تشخیص فردی،  .دهدگرایی و التزام بدان میخود را به قانون

گذاری، بازدارندگی مجازات، کیفر به گری فردی و اجتماعی به عنوان هدف قانوناصالح

میان جرم و کیفر نیز بر این فراخور شخصیت مجرم و شرایط شخصی و خانوادگی و تعادل 

افزاید؛ و این نظام با شریعت سهله و سمحه به معنی آسان و سهل و با قواعدی خصلت می

زمینۀ البرائه، حمل فعل مؤمن بر صحت  ۀید، سوق مسلمین، اصال الضرر، الحرج،چون قاعدۀ 

ته که برخی چون های مختلفی شکل یافجامعه از نهادها و سازمان سوم: .یابدتحقق عقالنی می

حساب  ،رفتار اخالقی بر آن حاکم است و برخی چون بازار ۀمسجد قاعد نظیرنهادهای مذهبی 

 ۀهای انتظامی و نظامی قاعدو کتاب و قانون ضامن بقای آن است و برخی نیز چون سازمان

بر پس امر به معروف به عنوان تکلیفی شرعی و فردی مبتنی  .الزام و اجبار بر آن حاکم است

ها و منکرات در شاکلۀ نمونۀ سازمانی اول حضور دارد؛ ولی در حساسیت نسبت به معروف

کنندۀ نظم سازمانی است و این دو فریضه به نمونۀ دوم و سوم اساساً قوانین و الزامات تضمین

 .شودعنوان تکلیف همگانی مکمل آن ضوابط و قوانین الزامی لحاظ می

یدار مستلزم هماهنگی نظام هنجاری اخالقی بر مدار چهارم: برقراری نظم عمومی پا

  .محبت و نظام حقوقی بر مدار قانون و عدالت است

                                                           
لذا قابل اسقاط نیستند. بر  ؛شوداهلل شمرده میاند و حقحدود: مجازات معینی الف( :شودجرایم در حقوق اسالمی به موارد زیر تقسیم می 1.

قذف؛ . 8زنا؛ . 1شود:جرایم مستوجب کیفر حدود ده مورد خالصه می مصلحت عمومی دفع فساد از جامعه و تأمین سالمت و امنیت استوارند.

قوادی ]سه جرم اخیر تنها در فقه جعفری از حدود شمرده . 17و  ساحقه. 1لواط؛ . 0بغی؛ . 0ارتداد؛ . 0محاربه؛ . 1سرقت؛ . 4شرب خمر؛ . 3

توانند بگویند ما به روند و الزم االجرایند. مثالً در زنا اگر علنی شد زانی و مزنیه علیه نمیاین حقوق پایۀ نظم اجتماعی به شمار می شوند[.می

-الناس به حساب میاند و حققصاص و دیات: مجازاتی معین ب( ها را رعایت کنند. حریم ایم. الزاماً افراد باید ایناین عمل رضایت داشته

اند و تعزیر: مجازات جرایم تعزیری نامشخص ج( آیند.اموری با غلبۀ جنبۀ شخصی به حساب می اند.لذا قبل مطالبه و اسقاط و تبدیل ؛آیند

 است. شدهان به حاکم شرع واگذار قاضی در انتخاب آزاد است و تعیین مصادیق آن در هر زم
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در جامعۀ دارای تعلقات  .پنجم: ساختار متفاوت جوامع، مستلزم تفاوت در اقدام است

های غیر رسمی و اقتدار برخی گیری از کنترلسازی افراد با بهرهاجتماعی قومی و قبیلگی ملتزم

و  کاهش یافته ایعشیره -جوامع امروزی تعلقات قومیافراد قابل تحقق است؛ در حالی که در 

های غیر رسمی کاهش بخشی کنترلبنابراین اثر .افزایش یافته است گری افرادساحت گزینش

لی نقش و .گیری از امور اخالقی اصالح رفتاری ایجاد کردتوان با بهرهیافته و کمتر می

های مردم نهاد افزایش یافته های رسمی سازمانی و تعلقات تشکیالتی و حزبی و سازمانکنترل

 .است

 

 نگاهی تاریخی به موضوع

نخستین بار در زمان "محتسب  ۀعنوان وظیفامر به معروف به صورت سازمانی و دولتی و به 

هر چند تأسیس این سازمان در عهد امویان در شهر  ،سوم عباسی به وجود آمده ۀمهدی خلیف

ها این سازمان زیر نظر خلیفه و در برخی موارد در برخی دوره .واسط هم گزارش شده است

این سازمان بر بیش از هفتاد مورد از  .(00 :1304)رضایی راد،  "شدزیر نظر قاضی رهبری می

ها و مبارزه با امور اقلیت از کارهایی چون: نظارت بر .کردهای اجتماعی نظارت میرفتار

سازی، نظارت بر داروسازی و پزشکان و های اعتقادی و فقهی گرفته تا وضع خانهبدعت
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وران مخفی و آشکاری به نام مأم ۀها و رسیدگی به امور بازار که این امور به وسیلخانهمکتب

ها و رسیدگی به ها وظایف شهرداریالبته در بعضی دوره .گرفتامین انجام می عریف یا

ولی به رغم اعتقاد پژوهشگرانی چون جرجی  .حسبه قرار گرفت ۀمسائل رفاهی هم بر عهد

کنار  در .(17: )همان بود امر به معروف ،اصلی سازمان حسبه ۀوظیف ،زیدان و برخی دیگر

سازمان شرطه، قاضی مظالم یا حاجب یا متصدی خراج و صاحب ، سازمان و نیروهای حسبه

انگاری کرد و یا قاضی را از سهلمحتسب خلیفه را نهی از منکر می .اندبیت المال نیز فعال بوده

و هیچ کدام حق سرپیچی نداشتند و سخن او را به کار  .داشتدر رتق و فتق امور مردم باز می

اند تداخل کار محتسب و حاکمان موجب شد تا بعضی از علمای اهل سنت کوشیده .بستندمی

های خود بخشی از مسائل امر به و در کتاب تا امر به معروف را به امور اخالقی محدود سازند

 .(117:)همان عموم مردم بدانند ۀفمعروف را ذکر نکنند و به جای آن نصیحت را وظی

در ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان فعالیت حسبه به اوج خود رسید و در هر شهر و 

در عصر صفویه در بسیاری از شهرهای  .ای از نمایندگان حسبه حضور داشتروستایی نماینده

ند و این نهاد آنها زیر نظر محتسب الممالک بود ۀبزرگ ایران یک محتسب وجود داشت و هم

 ۀکار امر به معروف و نهی از منکر در حیط .(111: )همان سازمان و تشکیالت خاصی یافته بود

صفویه دفتری داشت که در آن اسم تک  ۀمحتسب در دور .اختیارات شیخ االسالم قرار گرفت

ز حتی بعضی ا .رسیدتک نانوایان و صاحبان سایر مشاغل و نشانی محل کار آنها به ثبت می

محتسب بنا کنند تا او از نزدیک بر  ۀدک خود را در کنار ۀصاحبان مشاغل موظف بودند که دک

همچنین محتسب  .کار آنها نظارت داشته باشد و آنها بدون اجازه محتسب حق کسب نداشتند

 هاییمهری داشت که در صورت مصلحت به عالمت تأیید بر روی کاالی فروشندگان یا نامه

: گفت مهر به نامه زدن بهتر از بد گمان شدن است )همانو می .زدمهر می ،کردکه صادر می

وزن کردن و رعایت قیمت کاالها از جمله مواردی است که محتسب انجام " .(187- 181

و نیز نماینده یا وکیل هر صنف با  .کردعریف به عنوان کارشناس محتسب فعالیت می .دادمی

قضاوت هم بین سه  ۀوظیف .(188 :)همان "وجود آورده ه را بالوکالمحتسب مرتبط بود که دار

دار حل اختالفاتی بود که با دین قاضی عهده .شد: قاضی، قاضی مظالم و محتسبنفر تقسیم می

شد و کرد که به امنیت و نظم عمومی مربوط میارتباط داشت؛ محتسب در مسائلی دخالت می

ماندند ی که قاضی و محتسب از آن عاجز میحل و فصل آن محتاج سرعت بود و حل قضایای

در  .(184: )همان مانند رسیدگی به اختالف میان مردم و مسئوالن .قاضی مظالم بود ۀبر عهد
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بعضی از منابع تاریخی آمده است که حسبه برای حفظ موقعیت خود از دولت مردان اطاعت 

داشت و عالوه مردم روا میی یهای مغرضانه و نامشروع در امور جزکرد و دخالتمحض می

پرداخت که های مذهبی به کشتن کسانی میهای خشن و نامناسب در امور اقلیتبر دخالت

این که حتی در  .(107: آنها را قبول نداشت و یا به اعتقاد ایشان مشکوک بود )همان ۀعقید

این  ۀدهندنشان ،شودشدن نیروی انتظامی گفت و گو میایران عصر حاضر هم از خطر سیاسی

امر به معروف خطری نیست که محدود به یک زمان یا یک  نشدمطلب است که خطر سیاسی

 .(101: )همان تواند اتفاق بیفتدای خاص باشد و در هر زمان و مکانی میمکان یا محدوده

شاید به همین دلیل است که بر خالف فقهای اهل تسنن فقهای شیعه از عنوان حسبه استفاده 

 .اندهمان عنوان امر به معروف و نهی از منکر را به کار برده نکرده و

سنت فقهى ما بر این قرار  و ارزیابی آن امر به معروف و نهی از منکر در مباحث فقهی

از نظر  .شوداست که مباحث امر به معروف در کتاب الجهاد و به عنوان بخشى از آن نقل مى

، شیخ طوسی در االقتصاد ص 834ص  8 البهیمه جفقهای شیعه نظیر شهید دوم در روضه 

و  411، کاشف الغطا در کشف الغطا ص 110ص  8، شهید اول در الدروس الشرعیه ج 140

امر به معروف و نهی از  874ص  1 و المکاسب المحرمه ج 10شیخ انصاری در المکاسب ص 

 .اند طبق اجماع واجب نقلی استبرخی گفته .منکر واجب عقلی است

اند و با انجام و اقدام برخی از دیگران نظر برخی فقها این دو فریضه واجب کفاییاز 

ای شود؛ چرا که غرض شارع وقوع معروف یا ارتفاع منکر است که با انجام عدهساقط می

ای دیگر از فقها وجوب آن عینی است؛ چرا که اصل در وجوب طبق نظر دسته .شودمحقق می

 .(311: 81 کالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج)جواهر ال وجوب عینی است

 .8؛ شناختن معروف و منکر .1: شمارندفقها براى این فریضه چهار شرط را برمى غالباً

 .آن موجب مفسده نبودن اجراى .4و  منکر و ترک معروف ۀاصرار بر ادام .3 احتمال تأثیر؛

 .هاى خویش استگفتهاند و آن پایبندى آمر و ناهى به برخی شرط پنجمی اضافه کرده

گرایی و فردگرایانه و نه فقه اجتماعی و این شرایط آن است که با رویکرد کنش ۀالزم

به عبارت دیگر خطاب به آحاد جامعه است که  .شودتوجه  موضوعبه رویکرد ساختارگرایانه 

 در مواجهه با دیگران تشخیص دهند که تکلیف آنها نسبت به موضوع چیست؟ آیا مخاطب آنها

یابد که کند؟ این شرایط به شرطی تحقق مییا خطری آنها را تهدید میآ؟ و استتأثیر پذیر 
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فرد مخاطب خود را بشناسد و این وضعیت در جوامع شهری امروزی به عنوان تعهد نسبت به 

  .شودشهروندان ناشناخته قابل تحقق نیست و تکلیف ساقط می

مکلف نسبت به موضوع از آگاهی کامل  عقلی بودن این دو فریضه آن است که ۀالزم

ست که تا مکلف تکلیف معناآن  این به .برخوردار و به تمام جوانب موضوع احاطه داشته باشد

که علم داشتن  بر این اساس در بین فقها در خصوص این .تکلیفی بر او نیست ،را نشناسد

 ،وجوب باشددر صورتی که شرط  .وجود دارد اختالف ،شرط وجوب است یا شرط واجب

پس جاهل معذور است و در صورتی که شرط  .مثل شرط استطاعت است برای وجوب حج

پس شخص تا هنگامی که ناآگاه است، جایز  .واجب باشد مثل تحصیل طهارت است برای نماز

نیست به امر و نهی اقدام کند، لیکن این فریضه بر وی واجب است، همان طور که نماز بر هر 

، حتی بر کافر و شخص فاقد طهارت، اما انجام آن از طرف او صحیح مکلفی واجب است

در خصوص شرط احتمال تأثیر  .(78-1-171:  3ه،  1414زین الدین بن علی العاملی، نیست )

احتمال تأثیر را به معنای تأثیر بر شخص و  و عمدتاً استنیز رویکرد فردی بر فقه حاکم 

تواند حالی که با رویکرد فقه اجتماعی احتمال تأثیر می در، اندمصداق مورد امر و نهی دانسته

به معنای تأثیر در سطح جامعه مطرح باشد که نفس زنده بودن این فریضه و تأثیر مجموعی 

بنابراین با رویکرد اجتماعی به این تکلیف  .تواند مؤثر واقع شوداقدام به این فریضه می

 ۀو دست کم اینکه با اجرای این تکلیف پویایی جامعتأثیر دانست توان امر به معروف را بینمی

رسد با رویکرد اجتماعی این به نظر می .رسددینی و زنده بودن احکام الهی به منصه ظهور می

بخشی اثربه به این معنا که  :الف( رویکرد طریقی: کردتوان با دو رویکرد بررسی بموضوع را 

این فریضه به  یاحیا به به این معنا که :وعیب( رویکرد موض .شودایفای این تکلیف توجه 

های خودی خود توجه و نشان داده شود که مردمی هستند که نسبت به حاکمیت ارزش

در این رویکرد اثربخشی در موضوعات فردی و  .تفاوت نیستند و جامعه بیااسالمی حساس

 ،شودخاص سنجیده میمورد بر در موضوعات فردی اثربخشی با تأثیر  .اجتماعی متفاوت است

به معنای اثر مترتب بر مورد  حال آنکه در اثربخشی در موضوعات اجتماعی اثر بخشی لزوماً

گونه موارد ممکن است چه بسا اثری بر یک مورد  چرا که در این ،شودنهی و امر سنجیده نمی

 .شایدبگ مترتب نباشد ولی تکرار آن از سوی افراد مختلف فضا را بر منکر و ایفای معروف

موضوعیت دارد گرچه به ظاهر اثری  ،وانگهی گاهی خود فضاسازی و نشان دادن حساسیت

تر گاهی نهی از چیزی ممکن است موجب شود از وخیم .مستقیم بر این اقدام مشاهده نشود
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شدن اوضاع پیشگیری کند و متخلفان فردی یا سازمانی را از توسعه اقدامات ناشایست محتاط 

  .داردکرده و باز 

 ۀالف( عرص بر این اساس برای انجام این فریضه دو عرصه را باید از هم تفکیک کرد:

تعامالت و ارتباطات فردی، خانوادگی، صنفی: آنچه از شرایط امر به معروف و نهی از منکر که 

از جمله آگاهی آمر به  .در کتب فقهی مورد توجه قرار گرفته به این عرصه ناظر است عموماً

ب( نظام اجتماعی و  ... منتفی بودن احتمال خطر و ،احتمال ترتیب اثر ،و ناهی از منکر معروف

در این صورت  .موضوع است "اهمیت"در این عرصه معیار  :توجه به کلیت مصالح جامعه

چون قیام امام حسین  ؛ها به خطر بیفتد ولی چون قضیه مهم است منعی نداردممکن است جان

 .امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه ۀ)ع( برای اقام

توجه به مصالح کالن جامعه و کلیت جامعه نیز شرایط مختلفی متصور است از  ۀدر عرص

بدیهی است در زمان حاکمیت مشروع اسالمی چون حاکمیت  .قبیل توجه به نوع حاکمیت

 الحظات ویژه تقویتوالیت فقیه شرایط متفاوتی برای اجرای این تکلیف وجود دارد و باید م

اما در زمان حاکمیت استبداد و حاکم نامشروع شرایطی  شود؛اهتمام  همسویی با نظامبه و 

 ۀچون تقیه در وقت مقتضی و حفظ جان و مصلحت در جای خود قابل بررسی است و هم

بندی به امور اینها به مقتضای شرایط متفاوت بوده و از منطق نظام سیستمی اسالم در اولویت

 .بندی کرددسته انهانگارای واحد پیچید و مسائل را سادهتوان نسخهلذا نمی .کندتبعیت می

مرحوم شیخ " .است شدهدر برخی روایات بر وجود قدرت در ایفای این فریضه تأکید 

انصاری نیز معتقدند اگر امر به معروف و نهی از منکر نیاز به قدرت و والیت و حکومت 

 .(80: )قرائتی "به سراغ تشکیل قدرت رویم و حکومت تشکیل دهیمواجب است که  ،داشت

شیخ طوسی در تهذیب معتقدند که امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب نیست بلکه 

 بر قوی مطاع عالم به معروف و منکر واجب است چرا که قرآن فرمود ولتکن منکم امه یدعون

  .خاص استای ( یعنی تکلیف مختص عده174)آل عمران/ 

نبود احتمال خطر برای آمر به معروف و ناهی ، طبق نظر فقها، از شرایط ایفای این فریضه

الضرر و احادیث  ۀاگر چه اشتراط امن از ضرر با دالئل محکمی چون قاعد .از منکر است

احادیث دیگری نیز داریم که فرار از امر به معروف  ،در مقابل این ادله ،صریح قابل تأیید است

هایی از این دست سرزنش کرده و کسانی را که برای این وجود ضرر و عذرتراشی ۀرا به بهان
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از  8باب  471: 11 ج، )حر عاملیکند میخود را به خطر انداخته تشویق و ستایش  ،وظیفه

 .(0 ابواب االمر النهی حدیث

، ید کندددر جایی که خطر جدی آدمی را ته ،فردگرایانه برای ورود عالوه این رویکرده ب

خطر جانی و  دتردیحال آنکه در مسائل مهم و مبارزه با جائران بی ،گذاردتوجیهی باقی نمی

ایشان  .استجبران شده خمینی فقهی امام  ۀفقهی در اندیش ۀاین نقیص .مالی محرز است

اسالمی همچون حفظ نوامیس مردم و محو اسالم و  ۀمعتقدند اگر موضوع از امور مهم جامع

نه خطر ، اهمیت موضوع است ۀدر این صورت معیار مالحظ، بعضی شعائر دینی بود یامحا

، بحث امر به معروف و نهی از 8)امام خمینی، تحریر الوسیله، ج  داشتن و بیم جانی و امثال آن

به معروف و نهی از منکر اشاره شهید صدر به دو ساحت خرد و کالن اجرای امر  .منکر(

کارهای شخصی  ۀفرد به فرد و دربار ۀگاهی مراد از امر و نهی تذکرات و موعظ "ماید: فرمی

کنید در این امر و نهی کند و شما او را از این کار نهی میاست نظیر اینکه کسی که غیبت می

امر به معروف و نهی از منکر شرط احتمال اثر و نبود خطر جانی قابل قبول است و گاهی مراد 

ها، انحرافات فکری و عملی و سیاسی جامعه، مفسدین فی االرض و جلوگیری قاطع از بدعت

در این موارد شرط نبود  .احقاق حق و حذف باطل از جامعه و تغییر نظام رژیم فاسد است

 "اردها فدا شود تا قانون خدا عمل شود ارزش دها و مالخطر مطرح نیست و اگر جان

اصرار مرتکب منکر بر کار خالف نیز حاکی از این است که تکلیف در مواردی  .(41: )قرائتی

شناسد و او را زیر نظر دارد و بر این اساس در مورد افراد است که مکلف مخاطب خود را می

 .تواند در این خصوص قضاوتی داشته باشدناشناس نمی

ب بر روش انفرادی در اجرای این فریضه های مترتنظمی و اختالل نظام از آسیببی

توان دریافت که چرا برخی از علمای شیعه وجوب امر به معروف را این جاست که می" .است

)رضایی راد،  "اندوط دانستهرعملی و یدی آن را به اذن حاکم شرع مش ۀو بعضی دیگر مرحل

تارگرایی نیز به موضوع بر خالف رویکرد غالب فقهی در روایات با رویکرد ساخ .(03: 1304

ها و ارکان جامعه به این معنا که بسترها و زمینه .امر به معروف و نهی از منکر توجه شده است

 بر این اساس: .ها باشدزشتی ۀها و بازدارندنیکی ۀباید طوری طراحی شود که زایند

سوزاند است که اگر با نهی خاموش نشود همه چیز را می شدهمنکر مثل آتشی توصیف  -

 .( 370: 14 )بحار االنوار ج
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: 10یابد )بحار، جامعه از حاکمیت اشرار مصونیت میبا امر به معروف و نهی از منکر،  -

08). 

 .(103/ )آل عمران هددخداوند فرزندان را به کردار پدران مورد عتاب و انتقاد قرار می -

 .(14)شمس/  شودمیبا اینکه شتر صالح را یک نفر کشت این عمل به قوم نسبت داده  -

که خسارت آن تنها فرد  شودگناه در جامعه مثل سوراخ کردن کشتی در دریا توصیف می -

 .گیردمجرم را در بر نمی

ها امن و گیرد و جادهامر به معروف و نهی از منکر جامعه در امنیت قرار می ۀپس با اقام

، باب االمر بالمعروف 1 الکافی، جکلینی، الفروع من )شود می درآمدها حالل و حقوق مردم ادا

 .(11، 1و النهی عن المنکر، روایت 

 

 مروری بر قانون مزبور

 .ماده و نوزده تبصره است 84مشتمل بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون 

در این قانون معروف و منکر عبارت دانسته شده از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی 

به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین مورد امر قرار گرفته و یا منع که 

امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و  .شده است

متداول در فقه عبارت است از قلبی،  ۀطبق روینیز مراتب آن  .بدون تجسس مشخص باشد

آحاد مردم و دولت است و  ۀی و عملی که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفزبانی، نوشتار

بر اساس این  .دولت است ۀعملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیف ۀمرتب

توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیقانون 

و  ، مگر در مواردی که قانون تجویز کندشدخاص شغل و حریم خصوصی و حقوق اش

توان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، نمی

  .شودمجازات می، مرتکب طبق قانون مجازات اسالمی .ورزیدجرح و قتل مبادرت 

خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت به  حق دعوت بهاین قانون،  0 ۀدر ماد

اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به  1 ۀماد طبقمردم داده شده و 

ایجاد مانع مستوجب محکومیت به حبس تعزیری یا  .معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند

 .شودهفت می ۀجزای نقدی درج



  4931 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6 دورهبررسی مسائل اجتماعی ایران،   814 

 

سازی نظیر آموزش و پرورش، های متولی فرهنگی دستگاهبا نام بردن از برخ 17ۀ در ماد

 تا شدهوزارت علوم، سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از آنها خواسته 

 .رسانی اقدام کنندباال بردن سطح آگاهی مردم از طریق آموزش و اطالع برای

این قانون با تأسیس شعب قضائیه را به رسیدگی به جرائم موضوع  ۀقو، نیز 11 ۀدر ماد

در تبصره آمده است که آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول  .ویژه مکلف کرده است

برخی  18 ۀدر ماد .شوندقانون حمایت قضایی از بسیج می 4 ۀهای قضایی موضوع مادحمایت

اند که اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نهادها از قبیل وزارت خارجه موظف شده

مقرر شده که در  13 ۀدر ماد .ون اسالمی آگاه کنندشئنسبت به قوانین و مقررات و رعایت 

این  1 ۀماد ۀمواردی که جانی شناسایی نشده و یا تمکن مالی نداشته باشد دیه از محل تبصر

نهاد های مردمآمده است که سازمان 14 ۀدر ماد .شودرداخت پ –وجوه در اختیار ستاد  –قانون

قانون آیین  00 ۀتوانند مطابق مادامر به معروف و نهی از منکر می ۀآنها در زمین ۀمطابق اساسنام

دیدگان جسمی و جانی بابت نیز آسیب 11 ۀدر ماد .های آن اقدام کننددادرسی کیفری و تبصره

 .اندرسانی به ایثارگران دانسته شدهخدمات امر به معروف و نهی از منکر مشمول قانون جامع

بینی شده ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیش 10 ۀبرای اجرای این قانون در ماد

سازی شناسی، تعیین الگوهای رفتاری، زمینهگذاری، آسیبوظیفه نظیر سیاست 18است که 

پژوهش و ترویج  مشارکت مردمی، رصد اقدامات، تدوین راهبردهای آموزشی، آموزش و

ها، حمایت از اقدامات قانونی و ارائه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، شناسایی ظرفیت

 .گانه را بر عهده داردگزارش ساالنه به مقام معظم رهبری و قوای سه

مجوز دادن بر اساس این قانون وزارت کشور موظف شده نظر مشورتی ستاد را در 

مراجع  وکند اخذ ، دم نهاد که بخواهند در این زمینه فعالیت کنندهای مرفعالیت به سازمان

 ۀمستوجب مجازات موضوع ماد ،ربط، هرگاه بدون عذر از صدور مجوز استنکاف کنندذی

که وظایف ستاد نافی است در تبصره نیز آمده  .اندقانون مجازات اسالمی شناخته شده 107

 .وظایف وزرا و مسئوالن نیست

بر  .اندکشوری، استانی و شهرستانی تعیین شده ۀعضای ستاد در سه ردا 11 ۀدر ماد

موقت تهران ریاست ستاد را برعهده خواهد داشت و برخی  ۀجمع ۀاساس آن یکی از ائم

ها و رئیس صدا وسیما، سازمان تبلیغات، فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس بسیج، خانهوزارت
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اهند بود و متناظر آن ستادهای استانی و شهرستانی عضو این ستاد خو ۀدبیر ستاد ائمه جمع

 .شودیتشکیل م

ابالغ قانون  پس از .ربط تأکید شده استگزارش به مراجع ذی ۀدر مواد پایانی نیز بر ارائ

 اجرا و قانونگرفته و در نهایت مقرر شد ر این قانون ی بایرادات واز سوی مجلس، اشکاالت 

  .نیز پیگیری شود معروف و نهی از منکر تدوین قانون جامع امر به .شوداصالح 

 

 نقد و ارزیابی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ابعاد حقوقی و قانونی با ابعاد ، مدار ایران برای راهبری و نظارتدر مدل نظام ارزش اصوالً

 ۀنهاد قانونی و دارای حوزکنندگان ادارهن به عنوا اناستاندارحضور  .اخالقی آمیخته شده است

جمعه با ساختار نظارتی و اخالقی، حضور نمایندگان رهبری  ۀمسئولیتی مشخص در کنار ائم

کارکرد  و های نظامی و غیر نظامی، حضور مربیان پرورشی در کنار آموزگاراندر دستگاه

هایی از این آمیختگی نمونه ،گرایییر رسمی در کنار تحزبغمذهبی به صورت  هیئتسیاسی 

پیمایی در موضوعات هعالوه استفاده از نیروی مردمی تحت عنوان تظاهرات و راه ب .است

مردان بوده و به عنوان شاخصی از مختلف از جمله مسائل سیاسی همواره مورد توجه دولت

عی و سیاسی از این نظر ساختار نظام اجتما .است شده ساالری دینی و اقتدار ملی تلقیمردم

ظرفیت و نیروی عظیم مردمی بهره  ای که هم ازجامعه .ایران قابل مقایسه با دیگر جوامع نیست

برد و هم خود را در قالب نظامی قانونی و مبتنی بر ضوابط مستند و مکتوب مدنی و کیفری می

ای وجود نهاده ،بنابراین در ساختار حکومتی و سیاسی و نظام اجتماعی .بازشناخته است

شده از مطرح ۀفاضل ۀالگوهای مدین .رسمی و غیر رسمی نظارتی به رسمیت شناخته شده است

شناخت سعادت  ،تعاون بین آنها ،های مردمیسوی اندیشمندان اسالمی نیز با تأکید بر آگاهی

حضور مردم و وجود عناصر قوی ، نیازمند ت جامعهدحقیقی و ضرورت راهبری به سوی سعا

سازی گریزی از ایجاد بنابراین در این مدل .اجتماعی آحاد جامعه استاحساس مسئولیت 

 .فضای تحرکات مردمی نیست

های به رغم آنکه از روز نخست استقرار جمهوری اسالمی وجود تشکیالتی برای نظارت

تأسیس تشکیالت  این، به چند دلیلبا وجود  ،عمومی و نظارت بر مردم مورد بحث بوده است

یکی آنکه امر به معروف و نهی از منکر سه وجهی است و  .رسمی با احتیاط روبرو بوده است

این ماهیت در قالب  .است بیانگر نظارت مردم بر دولت، مردم بر مردم و دولت بر مردم
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که جمهوری  دهد قابل اجرا نیست و دیگر آنیک بعد را پوشش می ای که عمدتاًوزارتخانه

های اسالمی گذشته را پیش رو داشت و اجرای این فریضه با تأسیس دولت ۀاسالمی تجرب

از این نظر به طرح  .موفق نبوده است داشته،ماهیت دولتی  امور حسبه و امثال آن که صرفاً

جمعه بسنده کرده و در قانون نیز این  ۀهم با زعامت ائم تشکیالتی تحت عنوان ستاد و آن

نظارت عمومی  ۀاین ستادها نتوانسته به نیازهای عرص ،این با وجود .ستمؤلفه حفظ شده ا

پاسخ دهد و محصول آن تالش برای تصویب قانون در این خصوص بوده و آخرین تالش هم 

 .با ناخرسندی رئیس جمهوری مواجهه شده است

گرایی و ساختارگرایی، فاقد رویکرد به رغم وجود عناصر مقوم کنش ،نیز ،این قانون

رویکرد فقه فردی بر این قانون نیز  .نوع جامعه و سازمان و مخاطب است ۀمشخصی دربار

های مناسب حاکم است و به بیان روابط بین اشخاص پرداخته و از ترسیم زیرساختها و ساخت

  .هره استببهره و یا کمیند اجرای این فریضه بیابرای تسهیل فر

اعتماد  .استتحقق این دو فریضه زیر ساختی سازی از امور اعتماد اجتماعی و فرهنگ

اعتماد اجتماعی،  .است« اجتماعی منبع اخالق»متقابل و تمایل به دخالت برای خیر عموم 

ای نمادین کیمیایی دارای قداست است که شاکله ؛کاالیی همگانی است و اجتماعی ایسرمایه

بر آگاهی و احساسات مردم استوار است و  شود،میها تولید نهادها و گروه ۀو به وسیلدارد 

 ،طور که قومیت اجتماعی است؛ همان ۀدین از منابع اصلی سرمای .شودمبادله و بازتولید می

و بدون توجه به اتفاقات ناگوار با تدوین قانون حمایتی  .اندزبان و تاریخ یک ملت چنین ،نژاد

ه تذکر در فرهنگ عمومی فضولی و اصوالً در فضایی ک .شودمرتفع نمیاعتماد اجتماعی 

های غیر های موفقیت در اجرای کنترلشود و شاخصدخالت در حریم خصوصی محسوب می

کنندۀ مشکل اساسی در مسیر تحقق رسمی کاهش یافته است، قانون حمایتی برطرف

 ای طوالنی مستلزمشناسی این وقایع آنهم پس از تجربهآسیب .آمیز این فریضه نیستموفقیت

امروزه دور شدن از هویت و  .شناختی و دانش سازمانی استشناختی، روانجامعهمطالعۀ 

تفاوتی نسبت به سرنوشت مشترک و ضد ارزش فرهنگ دینی، جوامع را به فردگرایی و بی

تلقی کردن فرائضی چون امر به معروف و نهی از منکر سوق داده و متأسفانه برخی از این 

گرای اسالمی ما هم رسوخ کرده است؛ به طوری که فرائض جمع عناصر فرهنگی در جامعۀ

رنگ شده و گویا این ها کمها و نهی از بدیاسالمی به ویژه در عرصۀ نصیحت و امر به خوبی

این موضوع آنقدر در ذهنیت افراد نفوذ کرده که  .شودامور فضولی در کار دیگران تلقی می
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شنویم که نباید به نسل جدید امر و نهی کرد، آنها این ها میامروزه این عبارت را بارها از رسانه

با وجود این، رویکرد موضوعی به این دو فریضه به معنای نشان  .تابندگونه رفتار را بر نمی

دادن اینکه جامعه نسبت به برخی امور حساسیت دارد، خود ارزشی است که از آثار آن نباید 

 .غافل شد

 ۀتفکیک اموری است که در زمر شود،توجه به آن این قانون  بایست دراز اموری که می

دولت باید به عنوان اجبار با  .رود و رعایت آنها مصالح عمومی را دربردارداهلل به شمار میحق

از  .و نباید نیازی به ورود مردم باشدکند گذاری متخلفان برخورد کند و در این عرصه قانون

تعیین تکلیف  .برای آن قانون مشخص دارد ،اکمیتمواردی که ح ۀاین قبیل است هم

 ها و احزاب و تمایز آن با اموری که از عموم مردم انتظار ورود وتشکل ،نهادهای مردمسازمان

اهلل تلقی به عنوان مثال اگر رعایت حجاب حق .رود در قانون الزم و ضروری استنظارت می

شود، این بدین معناست که دولت نباید این موضوع را به امر به معروف و نهی از منکر می

بایست برای آن قانون بنویسد و امر به معروف و نهی از منکر را به واگذارد؛ بلکه نخست می

موضوعی عقلی است و بارشدن  امر به معروف و نهی از منکر .عنوان مکمل تشویق کند

در صورتی که با مصالح عمومی و  .گیردتکلیف متناسب با فهم و برداشت مکلف صورت می

ساز انشقاق و های متفاوت از سوی مکلفان زمینهبرداشت ،بر مبنای فقه اجتماعی تحدید نشود

 .دهداین قانون به این خطر پاسخی نمی .هرج و مرج خواهد بود

 

 گیرینتیجهبحث و 

پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقالب و ایجاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر و 

همچنین پس از اتفاقات ناگوار برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر، قانون حمایت از آمران 

هایی را از نظر اختالل در امور این قانون نگرانی .به معروف و ناهیان از منکر به تصویب رسید

ترین توان این موضوع را از اساسیها بر انگیخته است، بر این اساس میو تداخل مسئولیت

 .مسائل امروز جامعه به حساب آورد

توان از کنار آن به راحتی امر به معروف و نهی از منکر شاخص جامعۀ دینی است و نمی

های ای است که برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در دولتتجربهنظام حسبه  .گذشت

اسالمی در طول تاریخ به اجرا گذاشته شده و کارنامۀ موفقی نداشته است و در ادبیات و آثار 

بر این اساس جمهوری اسالمی ایران  .شودتاریخی نیز به شدت سرزنش محتسبان مشاهده می
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کردن این فریضه به ایجاد ستاد آن هم زیر نظر رد و برای قانونیتالش کرده از تاریخ عبرت گی

  .اند، بسنده کندائمۀ جمعه که دارای حیثیت مردمی و نظارت دینی

امر به معروف و نهی از منکر موضوعی عقالنی است نه تعبدی، بنابراین اثربخشی آن و 

اجرای این دو فریضه، برای  .شناخت جامعه و مخاطب و آشنایی با اهداف شرع ضروری است

  .سه عرصۀ ارتباط مردم با هم ، مردم و دولت و دولت با مردم مطرح است

رویکرد فقهی وظایف فردی را تبیین کرده اما به وظایف نهادی و ساختاری توجه 

در حالی که مسئلۀ مهم در خصوص این قانون و قوانین مشابه، آن است که  .کندچندانی نمی

های هدف از نظر ساختار اخالقی، قانونی و الزامی آن تشریح و ها و گروهساختار جامعه، نهاد

های تخصصی باز شناخته شود، این فرهنگمالحظه شوند و ساحت فرهنگ عمومی و خرده

های الزامی بهره جوید و تعریف شفافی از قانون نتوانسته است از ظرفیت نهادها و موقعیت

 .الناس بیان شده، طرح کنداهلل و حق، تحت عنوان حقهای حقوقی و اخالقی که در فقهساحت

 .توجهی به این فریضه غافل بودبا وجود این مشکالت و تجارب، نباید از پیامدهای بی

تواند ابعاد فرهنگی داشته باشد نظیر افزایش عقاید التقاطی و خرافات در حوزۀ این پیامدها می

ها و ت به معروف و منکر، رنگ باختن ارزشاعتقادی و رفتار دینی، ذهنیت غیر شفاف نسب

تواند جنبۀ اجتماعی داشته باشد نظیر هرج و این پیامدها می .کمی احساس مسئولیت اجتماعی

 .مرج و تسلط اشرا، تبعیض، فساد اقتصادی و اجتماعی و ایجاد حاشیۀ امن برای متخلفان

 .عوامل مختلفی است ها در حوزۀ امر به معروف و نهی از منکر ناشی ازبروز آسیب

ها متوجه عدم درک صحیح از تفاوت حوزۀ اختیارات حکومتی و قانونی و برخی از این آسیب

ها و نهادها به طور میزان نفوذ و ظرفیت اعمال قانون در سطح جامعه به طور کلی و در سازمان

ان بهنجاری و کنندۀ میزای که قانون تعییناقتضائات جامعۀ مدنی به معنای جامعه .خاص است

پذیری آحاد نابهنجاری رفتارهاست از یک سو و ضرورت باال بودن آستانۀ تحریک و مسئولیت

جامعه نسبت به سرنوشت خویش و دیگران و ضرورت خیرخواهی و نصیحت و امر و نهی 

نسبت به کارگزاران نظام از سوی دیگر، مستلزم آگاهی عمومی و بینش صحیح مسئوالن و 

نویسی و به وجود آمدن اختالفات در قانون .متناسب با این شاکلۀ اجتماعی استتدوین قوانین 

اجرای قانون، نظیر آنچه در اجرای مبارزه با مفاسد اجتماعی طی دو سه موج به وجود آمده، 

حاکی از ضعف شناخت درست و هماهنگ، فقدان مدیریت منسجم و نظارت بر اجرای قانون، 

  .وای قوانین استو فاصلۀ وجدان جمعی با محت
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الوصف مع ،ای از قانون و اخالق بودهبنابراین با التزام به این که نظام ارزشی ایران آمیخته

های محیطی و مخاطب، توجهی به تفاوتتکلیفی نظیر کم های فردگرایینباید از آسیب

قانون، بنابراین مناسب است در  .غفلت کرد ای افراد به سالم و ناسالمروی و تقسیم سلیقهتک

آنگاه  .شودهای مقوم اعتماد اجتماعی و فرهنگ نظارت عمومی ترسیم ها و ساختزیرساخت

، شناسی دقیق و ترسیم چگونگی پرهیز از اقدامات مخل نظم اجتماعیبر اساس مخاطب

 .ت و سامان دادالهی بودن را هدای ۀاستعداد مؤمنان برای ایفای مسئولیت اجتماعی بر مدار خلیف

کاری نهاد دارای شناسنامه و قابل پیگرد قانونی اهتمام و از موازیباید به تشکیل نهادهای مردم

 .ها و منکرات در اولویت قرار گیردبخشی نسبت به معروفسازی و آگاهیفرهنگ .پرهیز شود

نا که به این موضوع نیز توجه شود که گاهی خود این فریضه موضوعیت دارد، بدین مع

  .ها و پرهیز از منکرات باید به نمایش گذاشته شودحساسیت مردمی دربارۀ تحقق معروف

برخی از تمهیدات  .بدیهی است موفقیت در تحقق این قانون نیازمند تمهیداتی است

مستلزم فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر  ۀبه عرصمردمی ورود ساختاری عبارتند از: 

ی که به فردگرایی گرایش دارد و اظهارنظر دربارۀ خوبی و بدی فرهنگ .خاص خویش است

کند، با قانون خوب هم، با موفقیت مورد انتظار، همراه رفتارش را دخالت و فضولی تلقی می

بایست حریم حاکمیتی از حریم خصوصی و عمومی می در این وضعیت ضرورتاً .نخواهد بود

و بر اساس  مختلف از سوی حاکم اسالمی مشخصهای میزان ورود افراد به عرصهو تفکیک 

نگاهبانی از کلیت حکومت اسالمی و نظارت عمومی بر رفتار حاکمان در  .شود قانون مدیریت

بایست الگویی عین تولید انضباط رفتاری و تقسیم کار از مسائل مهمی است که حاکمیت می

، به طوری اوتی آنها پرهیزد شودتفتا از به حاشیه رانده شدن مردم و بی کندبرای آن طراحی 

های آن خود را به نصیحت حاکمان ملزم بدانند و از سوی دیگر مرز و حد و عرصهکه مردم 

 .شودشفاف 

به عنوان  .برای سامان دادن به تحقق این دو فریضه باید بسترهای محیطی را مهیا کرد

کند و بصیرتی مبتال میبه بی مثال باید توجه داشت که رواج اقتصاد ربوی در جامعه، جامعه را

چنین ( السالملیه)عچنانکه مردم کوفه در زمان امام حسین  شود،شناسی از او سلب میتوان امام

مداری جامعه فقر عمومی جامعه موجب کاهش توان دین نیز های اسالمطبق آموزه .شدند

کاد الفقر ان  " دهدای را در معرض خطر کفر قرار میچنین جامعهفقر،  که چنان شود،می

به عنوان مثال در  .طراحی و اجرا شودبندی نظام اولویت .(370: 8 الکافی ج ) "یکون کفرا 
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لذا حضرت هارون  .العاده برخوردار استیکرد ساختاری حفظ نظام اجتماعی از اهمیت فوقور

 .(14در فضیۀ سامری برای پیشگیری از تفرقه سکوت کرد )طه/ 

 در سطح ساختاری و در سطح فردی و نهی از منکر متفاوت امر به معروفت ئابه اقتضا 

های فرهنگی چون اعتماد اصالح زمینه ،در سطح ساختاری ایجاد نظم و انضباط .توجه شود

تولید مقررات ، سازی محیطیسالم ،های مردمیاجتماعی و تولید مشارکت اجتماعی و تشکل

ریزی قانون مناسب با ترویج اخالق سمی و پیکنترل و رهبری ر ،کیفر قانونی و عملی

از عقالنیت ابزاری تا تربیتی حائز اهمیت است،  –اجتماعی اسالمی از طریق مجاری آموزشی

 های اجتماعی تبیینسنت شود،مقبولیت و مشروعیت قوانین و ساختارها عنایت به پرهیز شود، 

در سطح خرد و فردی  .کنترل شوند گیرد،افروز را نمیهایی که فقط آتشش دامن آتشفتنهو 

زنی، تقویت مدارای تولید فرهنگ ارشاد و موعظه و نصح، پرهیز از بدبینی و برچسبباید به 

رفتاری همراه با ارشاد و راهنمایی و احساس تعهد نسبت به برادر دینی، والیت مؤمنانه و 

کارگیری نیروی ه به ب شناسی، ترتیب اثر، نبود خطر جانی و اقدام لسانی و اهتماممخاطب

های مرجع مناسب به گروه نشان دادنهای غیر رسمی از قبیل فشارهای اجتماعی و کنترل

  .توجه شودریزی اخالق اجتماعی مناسب تناسب شرایط مخاطب و رهبری غیر رسمی و پی

کاری تعبدی  امر به معروف و نهی از منکر بر منطق و درک شرایط استوار است و صرفاً

دارای این  ۀجامع ۀبنابراین اجتهاد پویا در متن آن نهفته است و تحول و پویایی شاخص .نیست

کند که جامعه همواره پویایی و رویکرد ضرورت تکامل و تعالی جامعه اقتضا می .ویژگی است

 .را بپیمایدپویا بوده و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی راه تعالی 

ل اصوبرخی از این  .شوداصول اخالق اسالمی رعایت  در تحقق شایسته این فریضه باید

گیری، جلوگیری از پذیری و پاسخگویی، تقدم پیشگیری و پرهیز از مچ: مسئولیتعبارتند از

ها، بودن انسان الخطازیو باور به جا سازی و در مقابل ابتنای بر مداراانباشت تخلفات و پرونده

ظرفیت انسانی و پرهیز از  ۀدهندافزایش گرانه وشناختی اصالحرعایت اصول روان

محیطی و تربیتی و  ،های انسانیافزایی، رعایت تفاوتبخشی و معرفتزنی، آگاهیبرچسب

  .نگریپرهیز از یکسان

در این سیستم برخی امور مصلحت جمعی و ضامن نظام و انتظام اجتماعی است که آنرا 

خطا نیست چون مصالح جمع  ۀکنندتوجیه ،افرادرضایت شخصی  این امور در .اهلل خوانندحق

برخی امور مصلحت شخصی است و حق افراد در آن مطرح است و برخورد با  .مطرح است
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کند در این سیستم حفظ نظام اقتضا می .الناس گوینداین امور را حق کهمصالح دیگران ندارد 

امور گذشت و اغماضی صورت  و این باور ایجاد شود که در این ویژه اهلل اهتمامحق به که

  .دارند یاین امور تحت عنوان حدود الهی در شریعت جایگاه خاص .گیردنمی

توان به در این خصوص می .نیز از تمهیدات تحقق این قانون است رفع موانع فرهنگی

ای شدن با ایجاد انضباط قانونی، کاسته شدن از گرایی و کلیشهظاهر امور زیر توجه کرد:

مسئولیت مردمی با واگذاری امور به بخش رسمی و دولتی، محدود شدن به برخی احساس 

 ۀکاری، غلبامور پیدای جامعه، احتمال تأثیرپذیری از فضاها و رویکردهای سیاسی و سیاسی

گریزی انسان مدرن، ضعف توجه امور شخصی و اجتماعی، شریعت ۀفردگرایی، ابهام در حوز

تکثرگرایی فرهنگی و ارزشی، تعدد کارگزاران امور فرهنگی، توجه به به منکرات سازمانی، 

شهرنشینی و  توجه بهرویکرد اجتماعی،  تقویتشدن جوامع، تمایزیابی و تخصصیتوجه به 

بروز از دین و مناسک آن و خصوصی تلقی کاهش فشارهای اجتماعی، اقتضائات آن از جمله 

 .فضای هویتی سیال
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  .بیروت: مؤسسه الوفاء .10و  14ج  .بحار االنوار .(ق 1474) مجلسی، محمدباقر

  .نشر دارالحدیث :تهران .میزان الحکمۀ .(1304محمد )محمدی ری شهری، 

  .تهران: انتشارات صدرا .های استادیاداشت .(1300)مطهری، مرتضی 

 .تاکنون انقالب ابتدای از منکر از نهی و معروف به امر شهدای آمار .(1318) محمدرضا ،مقدسی

خبرگزاری ایسنا  .پذیریفرهنگ و منکر از نهی و معروف به امر ملی همایش
http://isna.ir/fa/news/92060200696 

تهران: دار  .81و  11ج .جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم .(1303)نجفی، محمد حسن بن الباقر 

  .الکتب االسالمیه


