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  يدهكچ
یـا اجـرا نکـردن آن تـأثیر عمیـق و       ه اجـرا کـ از جمله واجبات مهم دین اسـالم اسـت   » رکامر به معروف و نهی از من«

اي بر تمام ابعاد جامعه دارد. این فریضه در اسالم، داراي شروط و مراتبی است. هدف شـارع از جعـل ایـن مهـم،     گسترده
از افراد، اعم از دولت و ملت، الزم است براي تحقق ایـن امـر، بـا     کر است. بنابراین، بر هر یکتحقق معروف و زدودن من

ـ    کیط و مراتب آن، تدابیر و اقدامات الزم را اعمال توجه به شرا از  کنند. این پژوهش بر آن است تـا جایگـاه و نقـش هری
ه هـر دو نهـاد   کـ این دو نهاد را در اجراي این فریضه از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نتیجۀ پـژوهش بیـانگر آن اسـت    

توانـد بـر دیگـري نظـارت داشـته باشـد.       مـی  کو هر ینار هم، نقش بسزایی در تحقق این مهم دارند کدولت و ملت در 
عهـدة هـر    بـر » ارشاد و راهنمایی«توان گفت: اجراي مرحلۀ همچنین با توجه به برخی آیات و روایات و منابع قانونی، می

یل که بـا وضـع قـانون و تشـ    کـ ومت قرار دارد که مستلزم اعمال قدرت است بر عهدة حکآن،  »عملی«دو نهاد و مرحلۀ 
ـ   این امر را در جامعه اعمال مـی  نهادهاي نظارتی، و  «ايتابخانـه ک«هش، بـه صـورت   ن پـژو نمایـد. روش تحقیـق در ای

  است.» تحلیلی«

  : معروف، منکر، دولت، ملت، وظیفه.هاکلیدواژه
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  مقدمه
سـتی در  ه اگـر بـه در  کآید شمار میهاي اساسی و بنیادین اسالم بهاز پایه» رکامر به معروف و نهی از من«

ات زیادي در پی دارد؛ همچون انجام واجبات، ایجاد امنیت، و برطـرف شـدن   کجامعه اجرا شود آثار و بر
با عمـل بـه    مفاسد در جامعه. وجود این آثار به دلیل تأثیر و اهمیت اجراي این نهاد در جامعه است؛ زیرا

وظیفـۀ   کجامعـۀ اسـالمی، یـ    گـردد. اجـراي ایـن امـر در    ام الهی احیا و اجرا مـی کاین واجب سایر اح
س وظیفه دارد در حد توانایی خود، بـه انجـام آن اقـدام    که براساس آن، هرکشود اجتماعی محسوب می

مـردم،   گیرد؛ از قبیل امر و نهـی دولـت بـر   هاي گوناگون صورت میند. اما اجراي این عمل به صورتک
گـذار،  بانی فقهـی و حقـوقی، شـارع و قـانون    ه در بسیاري از مکرو دولت و مردم بر مردم. از آن مردم بر

گاهی گروه خاصی قرار داده است، همین سبب وجود برخـی اختالفـات    متولّی این امر را عموم افراد و
ام و مراتـب  کـ از این دو نهاد نیز مستلزم رعایـت اح  که اجراي این امر از سوي هریک، و حال آنهگردید

ر است. مشخص نبودن دقیق این محـدوده از سـوي آنهـا    کمنوارد شده در باب امر به معروف و نهی از 
روي، به منظور تبیین جایگـاه و بـه دسـت آوردن نظـري     سبب اختالفاتی در این زمینه شده است. بدین

از افراد، اعم از دولت و ملت براسـاس مبـانی    کواحد در این خصوص، الزم است محدودة وظیفۀ هر ی
از ایـن دو نهـاد بـه خـوبی      کر توسط هر یـ کمعروف و نهی از من تا امر به فقهی و حقوقی بررسی شود

  ند.کدام بتواند در محدودة مشخص شده، به وظیفۀ خود عمل کصورت گیرد و هر 
از منظر فقه و حقوق بنگرد و به ایـن  » ملت«و » دولت«این پژوهش کوشیده است به جایگاه دو نهاد 

از این دو نهاد حق دارنـد بـر همـدیگر نظـارت داشـته باشـند؟        کپاسخ دهد: بر چه مبنایی هریها سؤال
  است؟ و این نظارت چه مراتب و مراحلی دارد؟ حدود نظارت آنها تا چه اندازه

  در لغت و اصطالح» ركامر به معروف و نهي از من«
. در اصـطالح، بـه   اسـت  »ناشـناس «بـه معنـاى    »منکـر «، و »شـناخته شـده  «به معناى  در لغت،» معروف«
چـه   ،شود، چه واجـب باشـند  شمرده مى نیک ،که به حکم شرع یا عقلشود می گفته» معروف«ارهایى ک

ـ      ، چه حرام و چه مکروه ،کارهاى زشت و ناپسند .مستحب  هنزد فطـرت پـاك آدمـى از امـور ناشـناس ب
  ).321ق، ص 1423، منتظرى :ك(ر. آیندشمار مى

مراد فقهـا از  . )660، ص 1ق، ج 1426، هاشمى( »دىواداشتن به نیکى و بازداشتن از ب«: معناي دیگر
  خواه به گفتار یا کردار.   ،است انگیختن کسى بر انجام یا ترك چیزىمطلق برامر و نهى، 



   ۲۹ از منظر فقه و حقوق و بررسي جايگاه دولت و ملت» امر به معروف و نهي از منكر«

  ركشروط و مراتب امر به معروف و نهي از من
اسـالمی   ۀویژه براي جامعـ  ۀوظیف کعنوان یهرا ب »رکو نهی از من معروفه امر ب« ۀریم بارها مسئلکقرآن 
و مترتـب بـر   در نظام اعتقادى اسالم، امر به معروف و نهى از منکر جایگاه خاصى دارد  رده است.کبیان 

هـاي متقابـل   جایگاه ایـن نهـاد در عرصـه    کیکبه تفتوان نمىآنها،  بدون فهمه کطی است وام و شرکاح
  د:شور میکدولت و ملت بر همدیگر پرداخت. در ذیل، به اختصار، این شروط ذ

ام کـ ه باید بـه اح کافی نیست، بلکردن به مطلق وجوب کتفا کر، اکدر باب امر به معروف و نهی از من
در میان فقیهان و عالمان دین، معروف است که امـر بـه معـروف و    و شروط مترتب بر آن نیز توجه کرد. 

که ایـن   رو. از آنآیدبه شمار نمیواجب  عملنهى از منکر مشروط به چند شرط است و بدون آنها، این 
واجـب  براى این  گردد. غالباًط آشکارتر مىوفریضه ناظر به مصالح عمومى جامعه است، اهمیت این شر

منکـر و تـرك    ۀاصرار بـر ادامـ   .3؛ احتمال تأثیر. 2؛ شناخت معروف و منکر. 1 :شمارندچهار شرط برمى
ق، 1408؛ محقـق حلّـى،   437، ص 9ج  ق،1414(عالّمه حلّـى،   نبودن اجراى آنانگیز مفسده .4؛ معروف

  ).311، ص 1ج 
ور نیامـده، امـا   کعالوه بر این، شرط دیگري نیز وجود دارد که اگرچـه بـه صـراحت در شـروط مـذ     

مؤید این شرط احادیث و فتـاواي بعضـی   که نار این شروط الزم است. الزم به ذکر است کوجود آن در 
نفـرین بـر آنـان    «فرماینـد:  در این باره می البالغهجهن 29در خطبۀ  از مفسران و فقهاست. حضرت علی

  ).130، ص 1387شهیدي، » (شوندب آن میکنند و خود مرتکر میکه امر به معروف و نهی از منک
  گوید:ی از فقها در این باره میکی

ـبت بـه  ر و واالترین و مؤثرترین آنها، خصوصاً کمن به معروف و نهی از ترین افراد امرآري، از بزرگ  نس
ـتحب   ،ارهاي خیرکبپوشند و در  کار نیک ۀه جامکاین است  ،زعیمان دینی ـیش  ،از واجـب و مس قـدم  پ
و از اخالق  ،میلکعالی ت نند و نفس خویش را به اخالقکاري را از اندام خود دور کزشت ۀباشند و جام

ـ پیدا معروف گرایش  املی است تا مردم بهکه این خود سبب مؤثر و کسازند  كزشت پا ـ رده و از منک ر ک
  ).383 و 382، ص 21ق، ج 1404نجفى، (دوري گزینند 

شـبهه جـواب    کاي است، اما پیش آن، باید بـه یـ  از این شروط نیازمند بحث و بررسی جداگانه کهر ی
امـر بـه   ن شـرط،  ه در صورت قایل بودن به ایچراکدر شرط چهارم است؛ » انگیز نبودنمفسده«داد و آن 

ر به صورت مطلق واجب نخواهد بود. بنـابراین، شـرط مزبـور مـورد قبـول واقـع       کاز منمعروف و نهی 
  قرآن، روایت، سخنان مفسران و نظر فقهاست.ـ  همانند سخن پیشینـ شود و مؤید این قول نمی

مفـاد آیـه،    :اندن گذشته گفتهارجمعى از مفس: گویدمی سورة مائده 105ۀ ر آییدر تفس یئمه طباطباعالّ
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آیـه   :انـد ص و تجویز ترك دعوت دینى و تبلیغ و امر به معـروف و نهـى از منکـر اسـت، و گفتـه     ترخی
کـه همـان ایمنـى از ضـرر      ،امر به معروف و نهى از منکرو که شرط دعوت است  مختص زمان و حالى

گوید: این معنایى اسـت  این نظر می این قول را قبول ندارد و در رد، خود مهاما عالّ .موجود نباشد ،است
معنایى است بسیار بعید، و سیاق آیه به هیچ وجـه بـا آن    امااند، ن سلف براى آیه کردهاکه بعضى از مفسر

ص عمومات امر به معروف و نهى از منکر نیسـت، ناسـخ هـم    لسان آیه لسان مخص زیرا؛ سازگار نیست
ۀ روى سـخن در جملـ  بگوییم:  ،ب اجتماعى حمل نمودهممکن هم هست آیه را به خطا .تواند باشدنمى

اصالح وضـع   »علَیکُم أَنْفُسکُم« مراد از اینکه فرمود: ،ن است و در نتیجهامجتمع مؤمن »یا أَیها الَّذینَ آمنُوا«
ـ حفظ و عمل صالح و شدن هتدى به هدایت الهی و معارف دینیاسالمى و م ۀاجتماعى جامع ۀشعائر عام 

 :نـد کاضـافه مـی   ،در تفسیر این آیـه ایشان  .معروف و نهى از منکر قابل نسخ نیستندامر به  .می استاسال
ـ  ،پس بر هر مؤمنى واجب است که مردم را بـا بصـیرت تمـام    ، (طباطبـائی  نـد کسـوى خـدا دعـوت    ه ب

  ).169، 168، 164ص ، ق1417
تنها این امر را مخالف بـا وارد  ه نهکروایتی در تفسیر این آیه وارد شده است  ،سنن ابی داودتاب کدر 

رسـول   حتی اگـر موجـب ورود ضـرر شـود:     ،داندامر ضروري می که آن را یکبل ،داندشدن ضرر نمی
نْ ضَـلَّ إِذَا اهتَـدیتُم      «اى مردم، شما آیـۀ شـریفۀ   «فرمایند: می خدا مـ ضُـرُّکُمال ی ،کُم أَنْفُسـ کُملَـیرا » ع
ستمگرى را مشاهده کنند و دسـت او را  مردم اگر « :فرمودندکنید. آنگاه نمى اعنولى درست م، خوانیدمى

در بـین  : «نـد همچنین فرمود .»خداوند همۀ آنان را به عذاب فراگیرد از ستمگرى بازنگیرند دور نیست که
کننـد  ند از آن جلوگیرى کننـد و جلـوگیرى نمـى   باش آنان قادر کهگیرد صورت نمى یهیچ قومى معصیت

  ).123، ص 4تا، ج بیتانی، سجس( »کندمیر اینکه خداوند همۀ آنان را به عذاب گرفتار مگ
چه از جانب مـردم و چـه از   ه ضرر، کشود بیانگر آن است نچه از این آیه و روایت فهمیده میآپس 

  .نیست فی امر و نهیان جانب دولت باشد،

  ركمراتب امر به معروف و نهي از من
که با اجراى این فریضـه،   آن است مقصود، و آن استمؤثر بودن هدف از امر به معروف و نهى از منکر، 

 . پس الزم است به مراتب آن به دقت توجـه شـود.  ها روى آورندایستند و به معروف باز اهمردم از منکر
و آمـر و نـاهى بایـد بـه      استقلبى، زبانى و عملى این واجب که مراتب ثر قریب به اتفاق فقها بر آنند کا

  ).489، ص 1، ج 1410؛ حکیم، 15، ص 1ق، ج 1406محقق حلّى، ( دنترتیب از این سه مرحله بگذر
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از این مراتب، خود داراي مراحلی است و باید گفت: مرحلۀ اول و دوم ایـن امـر بـر عمـوم      کهر ی
عملـی اسـت و نیازمنـد     ه همـان مرحلـۀ  کم واجب است. اما مرحلۀ سوم کم و غیر حاکمردم، اعم از حا

ه کـ ومت اسـت. مؤیـد ایـن قـول نظـر فقهاسـت       کعهدة ح تدبیر، قدرت و رعایت شروط و مراتب، بر
ه کـ گویند: امر و نهی در صورت منجر شدن به جرح و قتل، باید امام یا نایب او آن را انجام دهد یا اینمی

  .)341، ص 1ق، ج 1406(طرابلسى،  با اذن او باشد
البته این دو فریضۀ بزرگ الهى مراتب گوناگونى دارد کـه برخـى    گوید:این زمینه می ی از فقها درکی

از آن مراتب عمومیت ندارد و اجراى آن تنها در اختیار حاکم شرع است، و آن امورى است کـه مربـوط   
معـروف و  بـه   امر ،شود. بنابراینقتل مى ،و در بعضى موارد ،اعم از شلّاق و تازیانه، هاى بدنىبه مجازات

گـردد. بـه عبـارت دیگـر، تعزیـرات از      نیـز مـى   »تعزیـرات «منکر گسترة وسیعى دارد که شـامل   نهى از
). 39 و 38ق، ص 1425مکـارم شـیرازى،   ( رودهاى این دو فریضۀ مهم اسالمى به شمار مىزیرمجموعه

 دارد. عمـل  مرحلـۀ  کگفـتن و یـ   ۀمرحلـ  کد: امر به معروف ینگویدر این زمینه می رهبري ممعظّ مقام
 ةاجـاز  ومـت اسـت و بایـد بـا    کح ةاین مرحله امروز به عهـد  .اقدام با دست و بازو :یعنی »عمل« مرحلۀ

  ).1368دي ماه  19اي، سخنرانی، (خامنهغیر ومت انجام بگیرد و الکح
گونـه  عامه حق ندارند از پیش خود دست به ایـن « گوید:درخصوص مرحلۀ عملی می شهید مطهري

ا بزنند. این مرتبۀ امر به معروف و نهى از منکر وظیفۀ حاکم شرعى و یا کسـى اسـت کـه از طـرف     کاره
حاکم شرعى اجازه و دستور این کار را داشته باشد. اگر به عامۀ مردم اجازة این کارها داده شـود مسـتلزم   

  ).191، ص 20 ج تا،(مطهرى، بی» شودهرج و مرج در اجتماع مى
ر بـر همـۀ   کـ آید که مرحلۀ اول و دوم امر به معـروف و نهـی از من  دست می به از مطالب گفته شده

ومت اسالمی است. در ادامۀ بحث، بـه جایگـاه   کافراد واجب است، اما مرحلۀ عملی بر عهدة دولت و ح
  هر دو مرحله پرداخته خواهد شد.

  ر از منظرهاي گوناگونكمتولّي امر به معروف و نهي از من
مخاطب این امـر   ه آیاکو این، ر وظیفۀ فردي است یا دولتیکآیا امر به معروف و نهی از من هک بارهدر این 
قریشـی،  ( خـوه اابن است.این امر متوجه دولت  ندمعتقداي عده است.اختالف نظر ، ست یا افرادادولت 
یـن نظـر را   ) ا240 صم، 1908مـاوردي،  ( ماورديو  )5 ص، 1365شیزري، ( شیزري)، 5 صق، 1409

 برخـی دیگـر ماننـد    ).484 ، ص1366لمبتـون،  (لند یبه فردي بودن این امر قا ،برخی مانند خوارج د.دارن
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 )296 ، ص1362العلـوم،  بحـر ( العلـوم بحردسیت و همچنین از اهل سنّ )399، ص 1352غزالی، ( غزالی
ایـن  ۀ وجـود همـ  امـا بـا    سـت. نیـازي نی ومـت  کاذن حه ب، ریمکن آقراساس ه برکاین به لندیاز شیعیان قا

دیگر کـ گوید: این امر میان همۀ اعضـاي جامعـه نسـبت بـه ی    ه میکوجود دارد نظر دیگري هم  ،نظرات
  ).23ص ، 1377صرامی، ( است كمشتر

ه آیـات و  کـ توان گفت: اینها قابـل جمـع هسـتند؛ چرا   ها مییا جمع این نظریه کیکدر خصوص تف
ر کـ اي بیانگر فردي بودن امر به معـروف و نهـی از من  هشود: دستروایات وارد شده به دو دسته تقسیم می

ومـت و افـراد   کر بایـد از سـوي ح  که امر به معروف و نهی از منکاي دیگر داللت دارد بر ایناست. دسته
این امر باشـد. در ادامـه،    كتواند مؤید قول چهارم مبنی بر مشترخاصی انجام شود. این قول تا حدي می

  شود.میبررسی ومت براساس مبانی شرعی کر از منظر دولت و حبودن این ام كموضوع مشتر

  جايگاه دولت و امر و نهي آن بر مردم در فقه
ومـت  کر از جانب دولت و یا واگـذاري آن از جانـب ح  کگرفتن نهاد امر به معروف و نهی از من عهده بر

ه اجـراي ایـن امـر توسـط دولـت و      کـ بلاي نیسـت،  به گروهی خاص براي اصـالح جامعـه، نظـر تـازه    
ه کـ رد کـ اشـاره  » حسبه«توان به نقش این میان، می ه درکاي بس طوالنی دارد سابقه، ومتیکن حراارگزاک

مـان جامعـۀ اسـالمی در    کو دیگر امامـان و حا  و سپس حضرت علی این سمت توسط پیامبر اکرم
ردنـد  کهاي گونـاگون نظـارت مـی   حنهگرفت و بر صهاي اولیۀ اسالم به صورت حضوري انجام میقرن

ه در ایـن  کـ گرفـت  بیش توسط خلفا هم صورت مـی  و مکاین کار ). 403، ص 3ق، ج 1409منتظرى، (
او کـه   در حال شراب خـوردن بـود   کسیه کرد کاشاره  اينمونهبه  اببن خطّعمرتوان به نقش می ،میان

بـه صـورت علنـی و     که ردکتوان به دولت عربستان اشاره هاي امروزي هم میاز دولت .ردکرا سرزنش 
خواهد بدانـد مـردم   ه میکاي است ابیت نمونۀ برجستهنهضت وه .ندکبه مردم امر و نهی می ،در مأل عام

عالوه بر سـیرة   ).281و 132، ص 1، ج 1386، كوک( نها بگوید تا از آن دست بردارندآنند و به کمی هچ
براي بر عهده گرفتن این امر در صدر اسـالم، آیـات،   » حسبه«و وجود نهادي به نام  عملی رسول خدا

  شود:ه در ذیل به آنها اشاره میکروایات و نظرات برخی از فقها در این زمینه، مؤید این نظر است، 

  . آيات قرآن۱

ـ  لْو«فرماید: الف. خداوند متعال در این باره می أُم نْکُم تَکُنْ مـ      رُوفعرُونَ بِـالْمأْم یـرِ و ونَ إِلَـى الْخَیـعد ۀٌ یـ
نْکَرِ ونِ الْمنَ عونْهیونوحفْلالْم مه کاز میـان شـما، گروهـى بـه نیکـى      کـه  باید  )؛104(آل عمران: » أُولئ

  ن رستگارانند.دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان هما
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بنـابراین،   .رده اسـت کرا وظیفۀ افرادي خاص ذکر  رکامر به معروف و نهی از من، این آیه به صراحت
طیب، (را انجام دهند  ظیفهجماعتى باشند که این سه و ،نامیان مؤمندر واجب است در هر عصر و زمانى 

که مورد تأییـد   ،اسالمى، باید گروهى بازرس و ناظر ۀدر جامعروي، ). بدین307 و 306، ص 3 ج ،1378
ه اصالح جامعه و جلوگیرى از فسـاد،  کچرا ؛نظام هستند، بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند

  ).125، ص 2ج ، 1383قرائتی،  ( ص امکان نداردبدون قدرت منسجم و مسئول مشخ
ر بایـد از  کـ امر به معروف و نهی از من هکانگر آن است این آیه بی :گفت باید ور،کمذبا توجه به موارد 

 جـز از سـوي نهـاد    هماین دو مو رند، ه هم قدرت رساندن و هم قدرت فهماندن داکباشد سوي افرادي 
  ید.آنمیبر ،اريذگقدرت اجرایی و قدرت قانونو هم  تأثیردارد و هم  ان تبلیغکه هم امک ،»دولت«

وراةِ  فی عنْدهم مکْتُوباً یجِدونَه الَّذي الْأُمی النَّبِی الرَّسولَ یتَّبِعونَ الَّذینَ«فرماید: ب. در آیۀ دیگر می  التـَّ
نْهم  ویضَـع  الْخَبائثَ علَیهِم ویحرِّم الطَّیبات لَهم ویحلُّ الْمنْکَرِ عنِ وینْهاهم بِالْمعرُوف یأْمرُهم والْإِنْجِیلِ عـ 
مرَهالْأَغْاللَ إِصی والَّت کانَت هِملَیینَ عنُوا فَالَّذآم بِه وهزَّرعو رُوهنَصوا وعاتَّبو ي النُّورأُنْـزِلَ  الَّذ  ه عـم  ک أُولئـ 

مونَ هحفْلکـه  کسـى  کننـد، مـى  روىپـی  ،»امـى «پیـامبر   ،)خـدا ( فرسـتادة  از که آنها )؛157(اعراف: » الْم 
 منکـر  از و دهـد مى دستور معروف به را آنها و یابندمى است، نزدشان که انجیلى و تورات در را صفاتش

 و سـنگین  بارهـاى  کنـد، و مـى  تحـریم  را هـا شـمرد، ناپـاك  مـى  حـالل  برایشـان  را هادارد، پاکیزهمىباز
 نمودنـد  اشیـاري  و کردنـد  حمایتش و آوردند ایمان او به که آنها دارد؛برمى بود آنها بر که را زنجیرهایى

  .رستگارند آنان کردند روىپی شده نازل او با که نورى از و
سورة حج است. آنچه در ایـن آیـات    41رد آیۀ کتوان به آن استناد ه در این زمینه میکاز دیگر آیاتی 

ل افـراد  کـ م اولی بـر  کدر حه این آیات بر خواص داللت دارند و اگر هم کمحل بحث است، این است 
  نند.کی این امر نند این افراد باید از میان خود، افراد یا نهاد خاصی را متولّکجامعه داللت 

  . روايات۲

ه امر و نهی باید از جانب افرادي خاص صورت گیرد. روایـت  کاي از روایات نیز داللت دارند بر ایندسته
ه از آن حضـرت در ایـن بـاره    کـ دربارة سؤالی ین معناست. به روشنی بیانگر ا نقل شده از امام صادق

این تکلیف « ر بر همه واجب است یا نه، حضرت فرمودند:کپرسیده شد که آیا امر به معروف و نهی از من
شناسد، نه بر ضعیفى کنند و منکر را از معروف بازمیواجب است بر قدرتمندى که افراد از وى اطاعت می

، 19ق، ج 1409(عـاملی،  » دهـد دهد و راه را از بیراهه تمیز نمـى که چیزى را از چیز دیگر تشخیص نمى
  سورة آل عمران است. 104آیۀ این سخن ). مؤید 60، ص 5ق، ج 1409کلینى، ؛ 126ص 
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 بـارة درلفـظ   ایـن  . هرچنداست »مطاع قوي«لفظ ، آنچه در این روایت محل بحث و اظهار نظر است
ه داراي قـدرت و  کـ د وشـ مـی ایی هـ اما مصداق آن بیشتر شامل افـراد و گـروه  ، هم صادق است نفر کی

ایـن  ، ه در خـارج کچرا باشد؛دولت وظیفه مختص ه این کبسا الزم و واجب باشد ند و چههستومت کح
ن آه به نماینـدگی از  ک سانیکومت و کدولت، حجانب  ند و بیشتر ازکپیدا مید افراد نمو درمتر کقدرت 

  د قابل اجراست.نگیررا بر عهده میوظیفه این 
داند. امام معصـوم در ایـن   ومت میکح کینفال ه دین را جزوکروایتی دیگر در این باب وجود دارد 

دیـن،   که الزمۀ وجود هر یک، وجود دیگرى اسـت.  نددین و حکومت دو برادر همزاد«فرماید: زمینه می
نگهبان نداشـته باشـد   هرچه  گردد ونداشته باشد منهدم مى چه اساسهر .اساس است و حکومت نگهبان

  ).263ص ق، 1413(مفید،  »شودضایع مى
امر به معروف و نهـی از   و ،ندکضرورت ارتباط بین دولت و دین را بیان می ،این روایت به صراحت

  قراري عدالت و امنیت نیازمند اجراي آن است.برومت براي کح که یکمواردي است  ور جزکمن
توان بـه روایتـی دیگـر اسـتناد     می ،ومتکح سوير از کضرورت امر به معروف و نهی از مندر باب 

چنین نیست که خداوند زبـان را گشـوده و دسـت را بسـته     «د: نفرمایدر این زمینه می صادق ماما .ردک
ق، ج 1409، عـاملى ( گردنـد که با هم باز و با هم بسته مـى است اى قرار داده گونهباشد، بلکه هر دو را به

  ).131، ص 16
مقصود از امر بـه معـروف و نهـى از منکـر     ، براساس مضمون آن هکدر شرح این حدیث آمده است 

زیرا هر امر به معروف و نهى از منکرى که به دنبـال  ؛ مگر با تحصیل قدرت و بسط ید ،گرددحاصل نمى
 نیست و شأن خداوند تبارك و تعالى اجـلّ ب اثرى مترتّ اعمال قدرت نباشد، غالباً، فآن در صورت تخلّ

از سـوى دیگـر،   . ب نیست، جعل و تشریع نمایدن است که حکمى را که خاصیت و اثرى بر آن مترتّآاز 
هـا  تـرین دلیـل  داتى که دارد، خود از قوىۀ امر به معروف و نهى از منکر با همۀ اطالق و کثرت و مؤیادلّ

  ).269، ص 1 ج ق،1409منتظري، (ست حق اسالمى ابر بر ضرورت اقامۀ دولت 

  . نظرات فقها۳

ومت اسالمی براي اجـراي امـر بـه معـروف و نهـی از      کیل حکور، تشکبر مبناي استناد به ادلّۀ شرعی مذ
). هرچند ضرورت این امر در همـۀ اعصـار بـر    227، ص 2 ج ق،1409منتظري، : كر الزم است (ر.کمن

ایـن وظیفـه    کیـ کمتـر از تف کر، کـ همه روشن است، اما فقهاي شیعه در باب امر به معروف و نهی از من
فایی بـودن امـر بـه    کاند. البته فقها بیشتر، موضوع عینی یا توسط دولت یا ملت به طور مطلق سخن گفته
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رسد همین امـر تـا حـدي مبنـاي جایگـاه عـام و       ه به نظر میکاند ر شدهکر را متذکمعروف و نهی از من
). امـا در خصـوص   360، ص 21 ج ق،1404نجفـی،  : كدهـد (ر. خاص بودن این وظیفـه را نشـان مـی   

ومت، ادعاي اجمـاع شـده   کح ر به امام وکردن مرحلۀ اجرایی حدود امر به معروف و نهی از منک واگذار
  ).386است (همان، ص 

گونه کـه بـا   پذیرد؛ بدینگویند: گاهى امر به معروف با دست انجام مىاز فقها در این زمینه می ايعده
رسد. در این صورت، انجـام آن واجـب   زدن، بازداشت کردن، کشتن، و جراحت وارد کردن به نتیجه مى

ى از انیست، مگر با اجازة سلطان وقت که براى حکومت و ریاست منصوب شـده باشـد، و اگـر اجـازه    
 سوى او براى انجام این امور وجود نداشت باید به همان حدى که گفته شـد (قلـب و زبـان) اکتفـا کـرد     

  ).300ق، ص 1400؛ طوسى، 815ق، ص 1413مفید، (ر.ك: 
تواند نـاقض نظـر   دانند. اما این قول نمیاي از فقها اذن امام را شرط نمیالبته در مقابل این گروه، عده

خود، ایـن قـول را    االقتصادتاب کدر  شیخ طوسیبر اذن امام در اجراي حدود است.  ه مبتنیکاول باشد 
ردن ضـرب و جـرح در امـر    که بیشتر فقهاي امامیه وارد کگوید: با ایندهد و مینسبت می مرتضیسیدبه 

 مخالف این نظـر اسـت (طوسـى،    مرتضیسیددانند، اما ر را منوط به اذن امام میکبه معروف و نهی از من
ردن جـرح و قتـل را   کـ رده و وارد کـ اي دیگر از فقها نیز از این قول تبعیـت  ). البته عده150، ص 1375

  ).461، ص 4 ج ق،1413عالّمه حلّی، ؛ 267ق، ص 1403حلبى، (ر.ك: اند منوط به اذن امام ندانسته
دیگـر، اقامـۀ ایـن    بیشتر فقها قایل به این نظر نیسـتند. از سـوي   چراکه  اما این نظر قابل قبول نیست؛

حاکم بـه   ةتوان براى ضرورت اجازالبته می م شرع، به مصلحت جامعه نخواهد بود.کروش بدون اذن حا
  دالیل ذیل نیز استناد نمود:

ریزى و تصرف در محدودة سلطنت دیگران حرام است، مگر به مقـدارى  نفوس مردم محترم و خون
ف بر سلطه و قدرت است. هر یک از افراد جامعـه بـه   که جواز آن یقینى باشد. ایراد ضرب و جرح متوق

درست تشـخیص دهـد و ایـن تنهـا بـراى کسـى        ها راتواند شرایط زمانى و موارد و مناسبتتنهایى نمى
پذیر است که به مسائل جامعه احاطه دارد و روابط و امکانات برایش میسر است. دیگر اینکـه اگـر   امکان

(ر.ك: آیـد  عمال را خود بر عهده بگیرد غالباً اختالل در نظام به وجود مـى گونه اهر فرد خود بخواهد این
  ).344، ص 3ج  ق،1409منتظرى، 

ر براي دولـت اسـت،   کبرگیرندة مرحلۀ عملی امر به معروف و نهی از منشتر نظرات فقها درهرچند بی
ی شـدن دولـت بـراي    تولّتواند نافی ماما همین نظر هم که مطابق با ادلّۀ شرعی و قول مشهور است، نمی
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ی به سبب اطالق ادلّۀ شرعی، دوم اقامۀ این امـر بـراي   کر باشد؛ یکسایر موارد امر به معروف و نهی از من
ه هـدفش محقـق   کـ ر کاصالح جامعه، سوم اولویت، و چهارم به سبب فلسفۀ امر به معروف و نهی از من

دولـت باشـد یـا غیـر آن. پـس دولـت       سی اسـت، خـواه   کر توسط هر کشدن معروف و از بین رفتن من
 دار این مهم شود.تواند در همۀ مراحل عهدهمی

  جايگاه مردم و امر و نهي آنها نسبت به دولت و مردم در فقه
از هاي اساسـی امـر بـه معـروف و نهـی      هاي گوناگون، از پایهنظارت بر مردم و امر و نهی آنها در حوزه

اجتمـاعی و اصـالح جامعـه در اسـالم الزم اسـت و آثـار متعـدد         ر بوده که براي از بین بردن مفاسدکمن
مـردم،   ار مهمی براي نظارت بـر ک و سازاین وظیفه اجتماعی، سیاسی و مذهبی براي جامعه در پی دارد. 

ر بـه صـورت   کـ آید؛ زیرا امر به معروف و نهی از منبه شمار می ومتیکمردان و نظام حدولت ،ارگزارانک
و از  سو، سبب انجام واجبـات و دوري از محرّمـات در جامعـه خواهـد شـد،      کاقدام مردمی، از ی کی

ه کـ در صـورتی  از منکـر  و نهـی  معـروف  امـر بـه  ِ اصلیسوي دیگر، وجود چنین اقدامی براي مسئوالن 
 تـرك  کلیرا به آن، منافع یا فوت از ضرر غیر عقالنی و ترس طلبی، راحت، کسالتدر اثر تنبلیبخواهند 

هاست. دلیـل وجـوب ایـن نظـارت از جانـب      استیکنندة ک، جبران کاهندب آن و کیفیت کمیت یا ازکنند 
مستندات این قـول ادلّـۀ   ه خدواند متعال آن را بر عهدة ایشان گذاشته است. کلیفی است کمردم، حق و ت

  :شرعی ذیل است

  . آيات قرآن۱

ونَ  بِـالْمعرُوف  تَـأْمرُونَ  للنَّاسِ أُخْرِجت أُمۀٍ خَیرَ کُنْتُم«فرماید: ران میخداوند متعال در سورة آل عم تَنْهـو 
نْهم  لَهم خَیراً لَکانَ الْکتابِ أَهلُ آمنَ ولَو بِاللَّه وتُؤْمنُونَ الْمنْکَرِ عنِ نُـونَ  مـؤْمالْم  مأَکْثَـرُهقُون  و آل » الْفاسـ)

منکـر   از نهى و معروف به امر اند؛شده آفریده هاانسان سود به که ایدبوده امتى بهترین )؛ شما110 عمران:
ایمـان  شـان اسـت. برخـی از آنـان با    سود بـه  آورند ایمان کتاب اهل اگر دارید. و ایمان خدا به کنید ومى

  کارند.هستند و بیشترشان گناه
شود. بسیاري از مفسران هم در تفاسیر خود، بـه  این آیه ظهور در عموم دارد و همۀ افراد را شامل می

  اند.ردهکاین عمومیت استناد 
 112رد آیـات  کـ ها استناد ر بدانکتوان براي عمومیت امر به معروف و نهی از منه میکآیات دیگري 

  عمومیت اقامۀ این فریضه داللت دارد: قبل بر ۀسورة توبه است. این آیات همانند آی 71و 



   ۳۷ از منظر فقه و حقوق و بررسي جايگاه دولت و ملت» امر به معروف و نهي از منكر«

ونَ  الْمنْکَـرِ  عنِ وینْهونَ بِالْمعرُوف یأْمرُونَ بعضٍ أَولیاء بعضُهم والْمؤْمنات والْمؤْمنُونَ« یمـقیالةَ  و الصـ 
ه  إِنَّ اللَّه سیرْحمهم أُولئک ورسولَه اللَّه ویطیعونَ الزَّکاةَ ویؤْتُونَ یم  عزِیـزٌ  اللـَّ کـبرخـی از   )؛71(توبـه:  » ح
 دارنـد و مـى  پـا  بـر  را نماز کنند ومى منکر از نهى و معروف به یکدیگرند؛ امر ولى باایمان زنان و مردان
 خـویش  رحمت مورد را آنها زودى به کنند. خداوندمى اطاعت را رسولش و خدا پردازند ومى را زکات

  .است حکیم و توانا خداوند خواهد داد. قرار

  روايات

ر، روایات زیادي وارد شـده اسـت. در اینجـا بـه     کدر خصوص نقش مردم در امر به معروف و نهی از من
اي از ومت دارند و سپس بـه نمونـه  که ظهور بیشتري در جنبۀ نظارتی بر دولت و حکتعدادي از روایات 

  شود.تر اشاره میروایات عام
ه مـردم آگـاه   کـ ه در نهـان و بـدون این  کخداوند مردم را به خاطر خواص « :فرمایندمی صادقامام 
و ه خـواص در پـیش روي   کـ امـا در صـورتی    .نـد کگردند عذاب نمیمیب عمل ناشایست کشوند مرت

نند هر دو گروه مسـتوجب عقـاب و   کب شوند مردم اعمال زشت آنها را تقبیح نکمردم اعمال زشتی مرت
  ).78، ص 97 ج ق،1403مجلسى، ( »گردندلهی میمجازات ا

ایـن  زیـرا   ؛الن نیسـت ئوردن مسـ کـ دیگر جایی براي تردیـد در امـر و نهـی    با توجه به این حدیث، 
تـرین  کوچـ کدارند و بـا   در رأس قراررا، که خواص و  رده استکدلیل آن را بیان  ،حدیث به صراحت

خواهد شد، نسبت به امـر بـه    به اسالم و نظامشان ياعتمادسبب بی شوند واز آنها متأثر میخطایی مردم 
  داند.معروف و نهی از منکر سزاوارتر می

جهاد، سـخن بجـایى اسـت کـه نـزد       برترین« فرماید:روایتی دیگر با همین مضمون در این زمینه می
د به مقـدار  شوداند سخنش پذیرفته میاگر میکه  معناي این سخن آن است». پیشوایى ستمگر گفته شود

  ).127، ص 16 ج ق،1409فهمش او را دستور دهد و راهنمایى کند، وگرنه سخنى نگوید (عاملی، 
اهمیـت امـر   و داند م ظالم میکرا گفتن سخن عادل در مقابل حا »بهترین جهاد«این سخن ارزشمند، 

ردن مسـئوالن  کـ هی اگرچه در جوامع امروزي مردم امر و ن رساند.ن را میالئومان و مسکردن حاکو نهی 
  گوید.نند، اما تاریخ این را نمیکدانند و از انجام دادم آن شانه خالی میو دیگران را وظیفۀ خود نمی

نمودنـد و در  بر این بوده که امر به معروف و نهى از منکـر مـى   ،روش و عادت علماى ما در گذشته«
بـه فضـل    ،دادند و در حفظ جـان خـود  از شوکت پادشاهان و قدرتمندان هراسى به دل راه نمى ،این راه

۳۸     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

فرمود به حکم و خواسـت او  شهادت را به آنان روزى مىۀ و اگر خداوند درج ،کردندکا مىخداوندى اتّ
پرداختنـد،  ىکردند و با نیتى پاك و مخلصانه بدین کار مآنها وقتى نیت خود را خالص مى .دادندرضا مى

 .ولى اکنون دنیاپرستى بر آنان چیره شده است .گذاشتجا مىهها اثر مطلوب بترین دلحرفشان در سخت
تواند امر به معروف و نهى ین نیز نمىیبدیهى است که شخص دنیاپرست، حتى به مردم ساده و طبقات پا

  ).427 و 426، ص 3، ج ق1409منتظرى، ( »از منکر نماید، تا چه رسد به پادشاهان و بزرگان

ایـن امـر اختصـاص بـه علمـا       :اما باید گفـت است، اگرچه در اینجا این امر به علما نسبت داده شده 
مر بـه معـروف   آه خود را ک داشتیمو امثال او  ابوذر غفاريسانی را مثل ک ،هاي گذشتهندارد و ما در زمان

، كوکـ ( نـد ردکن مـی آام کجان خود را فداي اسالم و اح ،ند و در این راهردکر معرفی میکو ناهی از من
  ).126و  125، ص 1، ج 1386

کنـد بیشـتر   شود که تکلیف مردم در مقابل کسى که آشکارا گنـاه مـى  از این روایات استفاده مى
است، و واجب است در مقابل کارگزاران فاسد قیام کنند، اگرچه آنان داراى سلطه و قدرت باشـند  

ها روایتی در خصوص نقش عامۀ مردم در همۀ زمینهبه مبارزه و برخورد کشیده شود. و در نهایت، 
گیرد صحه نگذاشـته اسـت،   هیچ قومى بر منکرى که در مقابل آنان انجام مى«حاکی از آن است که 

(عـاملی،   »کار است شامل همۀ آنان گردانـد رود خداوند عذاب کسى را که گناهمگر اینکه گمان مى
  ).137، ص 16 ج ق،1409

اى گروه مؤمنان، هر یک از شما ظلم و تجاوزى را ببینـد کـه بـدان    «فرمایند: مینیز  حضرت علی
شود، پس با قلب خود آن را انکار کنـد، خـود   و منکرى را مشاهده کند که بدان دعوت مىشود عمل مى

اداش نیز برده و برتر از دیگرى است سالم مانده و بدان آلوده نشده است. و هر که با زبان آن را انکار کند پ
] و کسى که با شمشیر (قدرت نظامى) به مخالفت با آن برخیزد، تا .[که فقط با قلب آن را انکار کرده است

کلمۀ خداوند بر فراز و کلمۀ ستمگران در فرود قرار گیرد، این همان کسى است که به راه هدایت دسـت  
  ).515، ص 1387(شهیدي، » دل وى یقین نورافشان شده استیافته و در راه درست گام نهاده و در 

حـق و   کعنـوان یـ  ر بـه کـ ه امر بـه معـروف و نهـی از من   کشود از این دو دسته روایات، فهمیده می
س در که هـر کـ نوعان خود واجب شـمرده اسـت   لیف براي عموم مردم جهت نظارت بر دولت و همکت

  ند.کام و شرایط، باید براي برپایی آن اقدام کحد توان خود، با توجه به رعایت اح

  . نظرات فقها۳

ه همۀ فقها بـر  کها، اعم از دولت و ملت، موضوعی است امر و نهی مردم به صورت مطلق در همۀ حوزه



   ۳۹ از منظر فقه و حقوق و بررسي جايگاه دولت و ملت» امر به معروف و نهي از منكر«

انـد، امـا   فایی دانسـته کر را واجب کاي از فقها امر به معروف و نهی از منآن اتفاق نظر دارند. هرچند عده
ه بر همه واجب است و در صورت انجام نشـدن موجـب سـاقط شـدن     کاش، وجوب اولیه این مسئله با

  ).362، ص 21 ج ق،1404شود، منافاتی ندارد (نجفی، لیف از آنها نمیکت
  د:نگویدر ارتباط با نظارت عمومی می، ی از سخنان خودکدر ی امام خمینی

ـ کباید مواظب باشند  ،ومتکم و دیگر اقشار حشاورز، معمکاعم از  ،همۀ مردم از  که اگر از من یا از هری
کلّکـم راع و  «حـدیث  ه بـر مبنـاي   کچرا ؛نندکاعتراض  ،ات اسالم سرزندها خطایی بر خالف مقررمیتهک

  ).34 و 33، ص 7تا، ج خمینی، بی(ر.ك:  ل هستندئوهمه مس» کلّکم مسئول عن رعیته
ر نادیـده  کـ در امر به معروف و نهی از منرا نقش مردم  توان: نمیگفتور، باید کمذپس با توجه به موارد 

جانبـه بـا   اري همـه که هم عقل و هم نقل بر آن داللت دارد و مردم باید با همکگرفت و این امري است 
ه ایـن عمـل را   کـ بایـد بداننـد    هاز سوي دیگـر همـ   .نندکس را در جامعه نهادینه این نهاد مقد، ومتکح

زمینـه، هـرکس عـالوه بـر     در ایـن   .ثیر و موجب عمل شودأه سبب تکنند کبا چه لحنی بازگو  چگونه و
ردن دیگران، باید به چنـد نکتـۀ دیگـر هـم     کام وارده شده در خصوص امر و نهی کرعایت شرایط و اح

  توجه داشته باشد تا این امر به درستی صورت گیرد؛
  .یر سؤال ببردیان اسالم را زکه اصل نظام و کاي باشد انتقاد نباید به گونه. 1
  .انتقاد حالت خصومت نداشته باشد. 2
  .نار گذاردکباید قصد منافع شخصی را  ،در امر و نهی. 3
  .اجتماعی و سیاسی آگاهی داشته باشد گوناگونهاي ر در عرصهکاز معروف و من. 4
  .نه تخریب ،ردن اصالح باشدکو نهی  هدف از امر .5
  ،1378اصـغري،  ( جلـوگیري شـود  بیجـا  گیرهـاي  خـرده  د تـا از وقاعدة اهم و مهم توجـه شـ  . به 6
  ).123ـ119ص 

  ركمناز جايگاه حقوقي دولت و ملت در امر به معروف و نهي 
هر دولت و ملتی براي حفظ نظام و نظارت درست بر جامعه و افـراد، نیازمنـد اخـذ تـدابیر و تصـویب      

ه براسـاس اعتقـاد دیرینـه بـه     کـ  ،قانون اساسی نظـام جمهـوري اسـالمی هـم    قانون در این زمینه است. 
ر را از وظـایف همگـانی   کامر به معروف و نهی از من، ه، در اصل هشتمشدومت حق و عدل تأسیس کح

دعوت به خیـر، امـر    ،در جمهوري اسالمی ایران« دارد:مقرّر میو  رده استکر کو متقابل مردم و دولت ذ
دولـت   ،دیگرکـ بر عهـدة مـردم نسـبت بـه ی     اي است همگانی و متقابلر وظیفهکبه معروف و نهی از من

۴۰     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

والْمؤْمنُـونَ  « نـد. کیفت آن را قـانون معـین مـی   کو مردم نسبت به دولت. شرایط حدود و مردم نسبت به 
ضٍوعب یاءلأَو مضُهعب ناتؤْمالْم و رُوفعرُونَ بِالْمأْمنْکَرینِ الْمنَ عونْهی«.  

ه کـ چنان ضـروري و بـدیهی اسـت    افراد، أثیر این نهاد براي نظارت بر توجه به قداست، عظمت و ت
تـۀ  کرسـد. ن تصویب چنین اصلی در قانون اساسی براي هر فرد آگاه و عالمی ضروري و الزم به نظر می

گذار قرار گرفته، متقابل دانسـتن ایـن امـر بـراي مـردم و دولـت       ن اصل مورد توجه قانونه در ایکمهمی 
  است. دیگرکنسبت به ی

فایی اسـت، و بـه تعبیـر اصـل     کر واجب کدر شرح این اصل، باید گفت: امر به معروف و نهی از من
دیگر و همچنین دولت نسـبت بـه   کاي همگانی است؛ یعنی مردم نسبت به دولت و یمورد بحث، وظیفه

داراي  ه دولـت، کـه  کـ ننـد؛ بـا ایـن تفـاوت     کر اقدام که براي نشر معروف و نفی منکلیف دارند کمردم ت
ن و کـ قدرت است، موظّف به امر و نهی، حتی در مرحلۀ سیف و سالح است و مردم به هر صورت مم

معروفـی را داشـته    كر و یا تـر کویژه اگر قصد انجام مننند، بهکاز طریق قانون، در برابر دولت باید عمل 
  .)139، ص 1382(یزدي،  ندکیفیت را قانون معین میکیفیت و حدود که شروط، کباشد 

ی از کـ ه قانون اساسی براي نظارت مردم بر دولت قایل شده است، باید گفت: یکدر خصوص حقی 
ه کـ توان گفت: این همـان هـدف شـارع مقـدس اسـت      شایسته این اصل است و می هاي بارز وویژگی

 بـه آن وجهـۀ قـانونی داده، اگرچـه    ه و آن را براي مـردم محتـرم شـمرد   زمینه، ومت اسالمی در این کح
به تقریر قانون خاصـی نپرداختـه اسـت. امـا اهمیـت ایـن اصـل در بسـیاري از         زمینه، گذار در این قانون
نتـرل  که به ضـعف  کشود اهمیت این نظارت زمانی روشن می«ومتی اثر خود را داراست. کهاي حعرصه

ه کـ دم هسـتند  ها از طریق انتخابات و مراجعه به آراء عمومی بپردازیم. در این زمان، مـر ومتکقدرت ح
(شـعبانی،  » بسا بتوانند در برابر مصوبات نامشروع و خالف ایستاده و از اجراي آنها ممانعـت بنماینـد  چه

  ).154، ص 1384
ر باید کیفیت امر به معروف و نهی از منکه در متن و شرح این قانون آمده است، حدود و کگونه همان

لی آمده است، نیازمند تصـویب  کاساسی به صورت  ه اصول قانونکرو توسط قانون صورت گیرد. از آن
قانون عادي در این زمینه است تا به صورت تفضیلی این اصول را مورد بررسی قرار دهد. اما در خصوص 

نندة این اصل به طور جامع باشـد و بتوانـد جایگـاه دو نهـاد دولـت و      که تبیین کاین اصل، قانون عادي، 
به تصـویب مجلـس نرسـیده اسـت. امـا در ذیـل، بـه قـوانین          ندکرا در حقوق موضوعه مشخص  ملت

  شود:ها عمل نمیاند یا بدانشود، اگرچه این قوانین حذف شدهخصوص این اصل اشاره می مصوب در



   ۴۱ از منظر فقه و حقوق و بررسي جايگاه دولت و ملت» امر به معروف و نهي از منكر«

اعمـالی   :بـوده  ذیـل ور به شـرح  کم از قانون مذکسی و ی ةماد :1361مصوب ، »مجازات«الف. قانون 
  شود:ت در موارد زیر جرم محسوب نمیر شده اسکه براي آنها مجازات مقرّ

  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خالف شرع نباشد.. 1
  در صورتی که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم الزم باشد.. 2
  .در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر باشد. 3

م شده بر روي این قانون و تصویب آن در هشتم مـرداد مـاه سـال    از بازنگري و اصالحات انجا پس
یید آن توسط مجمع تشخیص مصلحت أی مجلس شوراي اسالمی و تیمیسیون امور قضاکتوسط  1387

ی اسـالم  مجـازات  قـانون  ششـم  و پنجـاه  مادة قالب در مکی و سی مادةنظام در هفتم آذرماه همان سال، 
ه مربوط به امر به معروف و نهی از ک ،ه بند سوم آنکبا این تفاوت  ؛شد رارکدر متن قانون ت مجدداً ،جدید

ایـن   . حالاستبه وجود آورده مذکور  ةماددربارة  این موضوع ابهاماتی را از آن حذف گردید. ،ر بودکمن
لیف امر به معروف و نهی کند و براي اداي تکشرعی خود عمل  ۀی به وظیفکسه اگر کمسئله مطرح است 

آیـا بایـد او را طبـق قـانون مجـازات      است، رده کی ه قانون آن را جرم تلقّکر دست به عملی بزند کاز من
  رد؟کوم و مجازات کاند محه همان عمل مجرمانه را انجام دادهکاسالمی مانند سایر افرادي 

ه مصداق بند حذف شـده باشـد بـا توجـه     کاند: در چنین شرایطی، اگر جرمی واقع شود اي گفتهعده
  توان او را مشمول عفو قرار داد.قانون اساسی، می 167اصل  به

ه داللـت بـر   کـ ق. م. ا،  2ق.ا و مادة  4ه در چنین صورتی با اصل کاما این نظر قابل قبول نیست؛ چرا
  .داشتها دارد تعارض خواهد قانونی بودن جرایم و مجازات

ثانیـاً،  «و  )32، ص 1381اتوزیـان،  ک» (سـت ا یفري قابـل اسـتناد  کاوالً، این اصل تنها در امور غیر «اما 
(تـیال،  » ر است و نه حمایـت از ابعـاد دیگـر   کی از معروف و منیحوزة اعمال این امر صرفاً حمایت قضا

مفهـوم دارد و بـا تغییـر     کر همیشـه یـ  کـ ه معـروف و من کـ رد کـ توان ادعا نمی«ثالثاً، و  )26، ص 1384
  ).510، ص 1378اتوزیان، ک( »شودهاي اقتصادي و سیاسی دگرگون نمینظام

ه مولی هرگز و در هـیچ حـال راضـی بـدان نیسـت، از      کر از جرایمی است کاگر من«د گفت: پس بای
ب جـرم  کـ شته شدن مرتکه واجب است، اگرچه به زخمی شدن و کقیبل نفس محترمه، دفع آن جایز، بل

ب جـرم دفـاع   کـ ردن مرتکـ  گناه واجب است. و اگر بدون مجروح و مقتولشیده شود. پس دفاع از بیک
یـا نایـب او نیـاز افتـد، و در ایـن       ه بـه اذن امـام  کـ آنشت، بیکرد یا کن نگردد باید او را مجروح کمم

  ).  309، ص 1369(فیض، » صورت، فرد ضامن نیست

۴۲     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

ر، عالوه بر دفاع مشروع، نیـاز  کبنابراین، براي امثال چنین مواردي در باب امر به معروف و نهی از من
وظیفـۀ همگـانی    کر یـ کـ اي در این زمینه الزم است. امر به معروف و نهی از منقانون جداگانهبه وضع 

الت عملی اجراي این وظیفه در وضـع و  کالرعایه است و با توجه به مشه منشأ فقهی دارد و الزمکاست 
س شوراي یفیت اجراي این مهم در قانون از سوي مجلکبینی مقرّرات ناظر به شروط، حدود و عدم پیش

دار گردد ر را در جامعۀ ما عهدهکسازمان مجهز وظیفۀ خطیر امر به معروف و نهی از من کاسالمی، باید ی
  ).22 ، ص1373ولیدي، فراهم شود ( تا زمینۀ اجراي صحیح این وظیفه در جامعۀ اسالمی

ر، کـ هـی از من گذار در خصوص امر به معـروف و ن قانوند گفت: پس با توجه به موارد گفته شده، بای
دار ایـن امـر باشـد. هرچنـد طرحـی در ایـن       ه عهـده کـ باید به تصویب قانون و تأسیس نهادي بپـردازد  

یفـري ایـن طـرح در    کخصوص در مجلس شوراي اسالمی در دست بررسی است، امـا بایـد بـه جنبـۀ     
 امل به تصـویب برسـد؛ زیـرا حـذف    کخصوص عامالن انجام آن توجه ویژه شود و به صورت جامع و 

ر، یعنـی  کـ به معناي نادیده گرفتن مرحلۀ اصلی امر بـه معـروف و نهـی از من   » قانون مجازات«این بند از 
  همان مرحلۀ عملی است.

شـود بیـانگر آن   : آنچه از این قانون فهمیـده مـی  1372مصوب ، »حمایت قضایی از بسیج«ب. قانون 
اي تحت امر نهاد دیگـر. حـال اگـر ایـن     ار بسیج غالباً شبیه نیروهاي دادگستري است تا نیروهکه کاست 

ر شده در این قـانون،  کهاي ذار بسیج را گسترده کند و عالوه بر آموزشکه حیطۀ کقانون به نحوي باشد 
ر ببیننـد و هماننـد نیروهـاي    کـ تـري در خصـوص مقابلـه بـا مصـادیق معـروف و من      آموزش تخصصی

ر، بـه نظـر   کـ مناز ردن امر به معروف و نهـی  ک دادگستري و انتظامی مورد حمایت قرار گیرند در اجرایی
  ل خوبی باشد.کرسد تشمی

: این قانون هم در خصوص حمایت از امر بـه معـروف   1360مصوب ، »حمایت از احزاب«ج. قانون 
ه فقـط درحـد تعریـف و هـدف مـورد      کـ ارایی الزم را داشته باشـد؛ چرا کر نتوانسته است کو نهی از من

ه همین مقدار هم نقد و اصالح شده است و تا کنون قانون جدیـد آن بـه تصـویب    کحمایت قرار گرفته 
  رد.  کزیاد می کمکشد در زمینۀ فرهنگی، نرسیده است. البته اگر همین مقدار هم انجام می

ه در ایـن  ک: این هم قانون دیگري است 1361مصوب ، »سیماسازمان صداو لیکخط مشی «د. قانون 
  .زمینه به تصویب رسیده

امـل و عملـی در   که هنوز قـانونی جـامع،   کشود بیانگر این است آنچه از موارد گفته شده فهمیده می
ه که بتواند هدف اصل هشتم قانون اساسی را، کخصوص امر به معروف و نهی به تصویب نرسیده است 

  کند. از این نهادها مشخص کدیگر است، محقق سازد و جایگاه هر یکهمان نظارت دولت و ملت بر ی



   ۴۳ از منظر فقه و حقوق و بررسي جايگاه دولت و ملت» امر به معروف و نهي از منكر«

عالوه بر این موارد قانونی، الزم است نهادهاي دیگر، نظیر شوراي عالی انقـالب فرهنگـی، سـازمان    
تبلیغات اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه به فعالیت بپردازند، اگرچه وجود چنـین  

افی کـ زم اسـت، امـا   ردن الکـ ر کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکنهادهایی در خصوص نهادینه 
ه کـ ویژه جنبۀ حقوقی و عملی ایـن نهـاد   نیست و باید در این خصوص، بررسی مجدد صورت گیرد، به

  آید.مرحلۀ اصلی و اساسی این مهم به شمار می

  ركادلّة لزوم وضع قانون امر به معروف و نهي از من
  . جلوگيري از وقوع جرم و شورش۱

فَقـاتلُوا   طائفَتانِ منَ الْمؤْمنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بینَهما فَإِنْ بغَت إِحداهما علَـى الْـأُخْرى  إِنْ « فرماید:میقرآن 
ب   حوا بینَهما بِالْعدلِ وأَمرِ اللَّه فَإِنْ فاءت فَأَصل ء إِلىالَّتی تَبغی حتَّى تَفی حـی ه طُوا إِنَّ اللـَّ ینَ  أَقْسـط قْسـالْم «

گر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصالح دهید، و اگر یکى از آن دو بـر  ا )؛9(حجرات: 
گشت، میـان آنهـا   ه فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازبجنگید تا ب ،کنددیگرى تعدى کرد با آن که تعدى مى

  .داردران را دوست را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگ
ى ابـه معنـ   »قتـال « از مـاده  »اقتتلـوا « درست است کـه  گوید:ران نیز در تفسیر این آیه میی از مفسکی

شـود، هرچنـد بـه    در اینجا هرگونه نزاع و درگیـرى را شـامل مـى   با توجه به قوانین، ، ولى است »جنگ«
 گویـد: ى بـراى همیشـه و همـه جـا مـى     یک قانون کلى و عموم ،در اینجا .جنگ و نبرد نیز نرسد ۀمرحل

تـوان  بلکه مـى  ».صلح برقرار سازید شانهرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند در میان«
 ۀهـایى کـه مقدمـ   المثل مشاجرات لفظى و کشمکشفى ؛هاى درگیرى و نزاع فراهم شوداگر زمینه :گفت
و  ،الزم اسـت ـ  طبق این آیهـ  اقدام به اصالح و ارشاد ،در مرحلۀ اول ،هاى خونین است واقع گرددنزاع

د، شـما  وو تسلیم پیشنهاد صلح نش ندک اگر یکى از این دو گروه بر دیگرى تجاوز و ستم ،در مرحلۀ دوم
ایـن اسـت    ،مرحلـۀ سـوم   .باغى و ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و گردن نهد ۀموظفید با طایف

طبـق اصـول عـدالت     ،صلح فراهم گردد در میان آن دو ۀظالم تسلیم حکم خدا شود و زمین ۀگر طایفه اک
  ).168ـ  166، ص 22 ج ،1374، مکارم شیرازى( قرار سازیدصلح بر

آغـاز امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر بایـد از         گوید:یه میآبه استناد این کنز العرفان صاحب 
ترین جایگاه از نظر قول و فعل شروع شود و دلیل ترتیب آن، قول خداوند متعـال اسـت کـه    آسان

بـا  پس  .»أَمرِ اللَّه ء إِلىفَقاتلُوا الَّتی تَبغی حتَّى تَفی«فرماید: و سپس مى» فَأَصلحوا بینَهما«فرماید: مى

۴۴     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

، ص 1 ج ق،1425حلّـى،  (عالّمـه   مقـدم اسـت  » مقاتله و کارزار«بر » اصالح«، این دو آیهبه  توجه
گذاران در دین، و کسانى که موجـب افسـاد   بر هر مسلمانى واجب است از بدعت«). بنابراین، 407

ان بـر  در دین و تزلزل عقاید حقّه هستند، اظهار برائت و بیزارى کند، و دیگران را از فتنه و فساد آن
  ).398، ص ق1428خراسانى، ( »حذر دارد

ه همـان امـر بـه    کـ ، »عملـی «و  »زبـانی «دو مرحلۀ توانند در افراد میه کور بیانگر آن است کموارد مذ
نند و در نهایت، بـا آن بـه مبـارزه برخیزنـد. از     کر باشد، از وقوع جرایم جلوگیري کمعروف و نهی از من

شـود،  مرج در جامعه میو سرانه سبب هرج س براي جلوگیري از جرایم به طور خودکه اقدام هرکرو آن
  بنابراین، وضع قانونی در این زمینه براي تبیین جایگاه آن الزم و ضروري است.

  لياقتومت و مسئوليت افراد فاسد و بيك. جلوگيري از ح۲

ار کـ اب کـ و بازداشـتن از ارت  تهارهـاي شایسـ  کاز تشویق همدیگر به انجام : «دنفرمایمی حضرت علی
شـوند. وقتـی آنهـا    اران بر شما مسلط میکبد یدنک كتر ار راکه اگر این کنید و بدانید کزشت خودداري ن
). بـر ایـن   77، ص 97ق، ج 1403(مجلسـی،  » شـود نمـی  قبول نید دعاي شماکدعا  قدرمسلط شدند هر

ر اسـت. امـا   کاجراي امر به معروف و نهی از من هاي جلوگیري از تسلط افراد بد و مفسدی از راهکمبنا، ی
آور نداشـته باشـد، افـراد بـه     ر، قانونی الزامکاي در زمینۀ نظارت و امر به معروف و نهی از منوقتی جامعه

  خود اجازة نصیحت و برخورد با دیگران را نخواهند داد.

  . ايجاد عدالت در جامعه۳

ه اگـر در  کچرا؛ ر، اصالح جامعه و ایجاد عدالت در آن استکنترین آثار امر به معروف و نهی از ماز مهم
اري را بـه خواسـت خـود    کـ تواند خودسـرانه هـر   س میکاي نظارت قوي وجود نداشته باشد هرجامعه

نـد.  کاسـتفاده  منافع و رفاه خود سوء ان، از هر موقعیت و مال و ثروتی برايکانجام دهد و در صورت ام
  عدالتی و تضییع حق دیگران است.دن بینتیجۀ چنین وصفی به وجود آم

کننـد.  روى مىالزمان، قومى هستند که دیگران از آنان پیدر آخر«فرمایند: در این زمینه می امام باقر
ک مـى      اى هستند ریاکار که قرآن تالوت مـى دستهدر میان آنان،  جوینـد؛  کننـد و بـه ظـواهر شـرع تمسـ

شمرند، مگر آنگاه که از ضـرر  امر به معروف و نهى از منکر را بر خود واجب نمى ندتجربه و کم خردبى
هـاى فاسـد علمـا را مـالك عمـل      ها و آگاهىتراشند؛ لغزشایمن باشند؛ براى خود راه توجیه و عذر مى

آورند، تا جایى که بـه مـال و جـان آنـان     دهند؛ به نماز و روزه و چیزهاى دیگر روى مىخویش قرار مى
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 )هـم (دهنـد زیـانى وارد آورد از آن   یانى وارد نیاید؛ و اگر نماز به کارى که با مال و بدن خود انجام مىز
ترین و اشرف فرایض دست کشیدند. همانا امر به معـروف و نهـى   گونه که از کاملهمان؛ کشنددست مى

. در این هنگـام اسـت کـه    گرددسایر فرایض اقامه مىۀ آن، وسیلاز منکر فریضۀ بسیار بزرگى است که به
گیـرد. پـس نیکـان در جایگـاه     رسد و عقاب وى همۀ آنان را دربر مىخشم خداوند بر آنان به نهایت مى

 رسند. امر به معروف و نهى از منکر راه انبیـا و شـیوه  بدکاران و کودکان در جایگاه بزرگان به هالکت مى
گـردد، و مـذاهب امنیـت    واجبـات اقامـه مـى   صالحان است؛ واجب بسیار بزرگى است که با آن، دیگـر  

گردد، شود، و زمین آباد مىدیدگان به آنان بازگردانده مىگردد و حق ستمو کسب و کار حالل مى یابد،مى
  ).119، ص 9ج  ق،1409(عاملی، » گرایدشود، و امور به صالح مىو از دشمنان انتقام گرفته مى

ر ارتبـاط مسـتقیمی بـا    کـ قامۀ امر بـه معـروف و نهـی از من   ه اکند کاین روایت به صراحت، بیان می
عدالت، امنیت، آبادي و دیگر ابعاد زندگی اجتمـاعی دارد و اجرایـی شـدن آن جـز در سـایۀ حمایـت و       

ومت اسالمی تحقق نخواهد پذیرفت. بنابراین، براي برپایی عدالت و امنیت در جامعه، دولـت  کقدرت ح
ننـد. وضـع قـانونی    کو مردم باید داراي اختیار و توانایی باشند تا بتوانند زمینۀ تحقق این مهـم را فـراهم   

، اعـم از حقـوقی و   تواند به اختیار و توانایی افـراد ه میکهایی است ی از روشکمتناسب در این حوزه، ی
گـذار قـرار   متر مورد توجه قـانون کویژه براي مردم عادي، ند. اما این جایگاه در قانون، بهک کمکحقیقی، 

  گرفته است.

  گيرينتيجه
ه هم ملت و هم دولت باید آنهـا  کر داراي مراتب و شروطی خاص است ک. امر به معروف و نهی از من1

  ر و شناساندن معروف است، ایفا نمایند.کهمان زدودن منه کنند تا نقش خود را، کرا رعایت 
ه مرحلـۀ قلبـی و زبـانی آن بـر عهـدة عمـوم       کر مسئولیتی همگانی است ک. امر به معروف و نهی از من2

 ه از شـدت خاصـی  کـ شامل عوام. مرحلـۀ عملـی آن،   هم شود و ه هم شامل دولت میکمردم است 
تـا بـا وضـع قـانون و اجـراي مجـازات، آن را در       ومت اسالمی اسـت  کخوردار است، بر عهدة حبر

  ند.کجامعه عملی 
ومت نسبت بـه مـردم و مـردم نسـبت     کوظیفۀ متقابل است براي ح کر یک. امر به معروف و نهی از من3

از افراد دولـت و ملـت خـود را در قبـال دیگـري       که هریکشود ومت، و این تقابل سبب میکبه ح
  ند.کامگی کند و دولت نتواند خودکوتاهی نکمسئول بداند و در انجام وظایف خود، 

۴۶     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

ه اگر این امر بـه صـورت درسـت    کر ارتباط مستقیمی با حقوق افراد دارد ک. امر به معروف و نهی از من4
  معه خواهد شد.امل اجرا گردد سبب آبادي، عدالت و امنیت در جاکو 

فقـه، داراي جایگـاهی محکـم و قـوي     منظر ر از ک. دولت و ملت در اجراي امر به معروف و نهی از من5
هستند؛ اما در منابع حقوقی، غیر از اصل هشتم قانون اساسی، در قوانین عادي دیگـر، بـدان تصـریح    

  نشده است.
ند باید خـود  کقرار ه نحو احسن در جامعه برر را بکه بتواند امر به معروف و نهی از منک. دولت براي آن6

ردن ایـن فرهنـگ   کـ از طریق وضع قانون، نصب افراد براي اجراي آن و همچنـین از طریـق نهادینـه    
  ها و جوامع فرهنگی به اجراي این وظیفه اقدام کند.ها، ادارهتوسط رسانه
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  منابع
 .هادياندیشه ، ششم، قمچ  )1387(محمد دشتی ترجمۀ ، نهج البالغه

 .تهران، مؤسسه اطالعات، رکمسئولیت همگانی در پرتو امر به معروف ونهی از من، )1378( محمدداصغري، سی

 جا.الرابعه، تهران، بی.ط ،ۀبلغه الفقهی)، 1362(محمد دالعلوم، سیبحرآل

، 26، ش بسیج مطالعات) هشـتم  سال 1384(، »همگانی تکمشار براي رکمن از نهی و معروف به امر بسط«تیال، پروانه، 
 .74تا 42ص 

مؤسسه دائرة المعارف فقه اسـالمى بـر مـذهب    )، 1426(محمود هاشمی، دجمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودي، سی
 .المعرف فقه اسالمیدائرة ، بیتاهل

 .المؤمنینامام امیر، کتابخانه عمومى ، اصفهانالکافی فی الفقه، )1403( نجم الدینبن الدینحلبى، ابو الصالح، تقى

 .الدینیۀالمطبوعات  مؤسسۀششم، قم، چ ، المختصر النافع فی فقه اإلمامیۀ ،)1406( حسنبن حلّى، جعفر

 .اسماعیلیان دوم، قم، مؤسسهچ ، الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع، )1408(ـــــ 

 .البیتآل، ، قمالفقهاءتذکرة ، )1414مطهر اسدى (بن یوسفبن حلّى، عالمه، حسن

 .اسالمی انتشارات دوم، قم، دفترچ ، ۀالشریع امکاحفی ۀالشیع مختلف ،)1413(ـــــ 

 .مرتضوى، ، قمبخشایشى، عبد الرحیم عقیقى کنز العرفان فی فقه القرآن ،)1425( عبد اللّه سیورىبن حلّى، مقداد

 .دار التعارف للمطبوعات، ، بیروتمنهاج الصالحین، )1410( محسن طباطبایىسیدحکیم، 
 .مدرسه امام باقر، نهم، قمچ ، توضیح المسائل، )1428( خراسانى، حسین وحید

 .، بی جا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیصحیفۀ نور، )تابی(خمینی، روح اهللا، 

ـنن أبـی داود  ، )تـا بـی ( عمـرو األزدي بـن  شـداد بـن  بشیربن إسحاقبن األشعثبن سجِستانی، داود سلیمان محمـد  ، س
  .العصریۀ المکتبۀ، ، بیروتالحمیدالدین عبدمحیی

بـن  ، قام علی نشره السید الباز العرینی باشراف محمـد نهایۀ الرتبه فی طلب الحسبه ،)1365(نصر بن شیزري، عبدالرحمن
 و الترجمه والنشر. اللجنه للتألیف ۀمطبع، مصطی زیاده، قاهره

 اطالعات.، م، تهرانکیوستبیچ ، ومت جمهوري اسالمی ایرانکحقوق اساسی و ساختار ح)، 1384(شعبانی، قاسم 
 .حوزة علمیه دفتر تبلیغات اسالمی، ، قمومتیکنهاد ح کحسبه ی)، 1377(اهللا فصرامی، سی

، پـنجم، قـم  چ ، همـدانى موسوى محمد باقرسیدترجمه ، المیزان فى تفسیر القرآن)، ق1417( حسینسیدمحمدطباطبایى، 
  .یاسالمانتشارات 

  انتشارات اسالمى.، قم ،المهذب)، 1406( ، قاضى، ابن براجالعزیزعبدطرابلسى، 
  .دار الکتاب العربیدوم، بیروت،  ،النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى، )1400( حسنبن جعفر، محمدابوطوسى، 

  ستون.کتابخانه جامع چهل، تهران، االقتصاد الهادي إلى طریق الرشاد، 1375ـــــ 

۴۸     ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۴، سال دوم، شماره دوم، پياپي  

 .انتشارات اسالم، دوم، تهرانچ  ،طیب البیان فی تفسیر القرآن)، 1378 ( الحسینسیدعبد، طیب

 .البیتمؤسسۀ آل، قم ،وسائل الشیعۀ)، 1409( حسنبن عاملى، محمد

  .ۀالمصری ۀالعثمانی ۀمطبع، ، مصراحیاء علوم دین)، 1352(محمد بن ابوحامد محمد، غزالی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.، دوم، تهرانچ ، مقارنه وتطبیق در حقوق جزاي عمومی اسالم)، 1369رضا (فیض، علی

 .مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، یازدهم، تهرانچ ، فسیر نورت، )1383(  قرائتى، محسن

العـام  ، هیئـت المصـریه  ، جـا شعبان، بـی محمود ترجمه ، ۀام الحسنکفی اح ۀالقربمعالم، )1409(احمد بن قریشی، محمد
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  طرح نو.، ، تهرانمیت قانون در ایرانکاهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاري معماي حا، )1381اتوزیان، ناصر (ک
 دادگستر.، تهران، ر یا عامل انقالب فرهنگی و سیاسیکامر به معروف ونهی از من)، 1378ـــــ (

دار ، ، تهـران چهـارم چ اکبر و آخوندى محمد، غفارى على، ترجمه الکافی)، 1407، (اسحاقبن یعقوببن کلینى، محمد
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 م، صدرا.، قفقه و حقوق( مجموعه آثار))، تابی(، مرتضىشهید مطهرى، 
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