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Abstract 

"Social control" and "social supervision" are the necessity for every society 

to maintain community cohesion and protect social norms. They are also 

accepted and emphasized in the religious teachings as "enjoining what is 

right" and "forbidding evil", and in Islamic jurisprudence, they have been 

accepted by many scholars as a collective duty. Nevertheless, many 

scholars have tried to introduce some of the stages of these two duties as a 

public obligation and make the public obligated to do them. 

This article, without entering into the jurisprudential evidence, tries to 

examine the social consequences of their becoming public in the following 

three titles, by looking at the historical evidence and experiences of the 

implementation of these two obligations: 

1. The prevalence of superficiality and populism; 2. Disorder and disruption 

in the system 3. THE limitation to the impact circle. 

Keywords 

enjoining what is right; forbidding evil; populism; system disruption. 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Associate Professor, Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of 

Theology & Islamic Studies, Shahid Chamran University of Ahvaz. ahrr39@scu.ac.ir 



شناسى انگاره وجوب همگانى آسيب
و نهى از منكر امر به  معروف

*راد عبدالحسين رضايي

 چكيده

هر جامعه برای حفظ انسجام جامعه های از ضرورت» نظارت اجتماعى«و» كنترل اجتماعى«

به«و محافظت از هنجارهای اجتماعى است كه در تعاليم دينى نيز تحت عنوان  » معروف امر

و در فقه اسـالمى بـه» نهى از منكر«و و تاكيد قرار گرفته است عنوان واجـب مورد پذيرش

و عالمان قرار گرفته است؛ با اي از،ن وجودكفايى مورد پذيرش بسياری از محققان بسياری

و اند برخى از مراحل ايـن دو فريضـه را وظيفـه محققان كوشيده ای همگـانى مطـرح كننـد

.عموم مردم را موظف به انجام آن نمايند

و تجربيـاتمى،ی فقهى اين مقاله بدون ورود به ادله كوشد بـا نگـاهى بـه شـواهد تـاريخى

آنش های اجتماعى همگانى، پيامداجرای اين دو فريضه ها را در سه عنـوان زيـر بررسـى دن

:نمايد

و عوام شيوع سطحى.1 و اختالل نظامبى.2زدگى نگری .ی تاثير دايرهشدن محدد.3نظمى

ها كليدواژه
.اختالل نظام، زدگى عوام، نهى از منكر، معروف امر به
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 مقدمه

وظ،»از منكـرىهـن«و» معروف امر بـه« وىعملـفياز وظـاىعملـهفـيدو مسـلمانان هسـتند

ديالعمل در مقابل ترك وظا عكسدادن نشان:عبارتند از ساىنيف  طوری بـهر افـراديتوسط

آنیريف جلوگيآن وظا مجدِد كه از ترِك و از ايىجا شود وظيكه عمـلهفـه بـه حـوزين

د،ن مرتبط استيمكلف ميدر شمار فروع [CPKMVא��، �א'#�(ديآىن به حساب ،PV:YTVT(.

و ماه وظيفه عموم مردم يا گروهى خاص از جامعه،اين دو اصلكه اين بارهدر تياست

وظيا غيىط استثناياز شرا، سوایفهين يرعاديو از،اسـتىا گروهـيـیت فـرديـك ماهی،

و كتب كالمى،رباز در آثار فقهىيد ���א� '�+( گرفتـه اسـت قـرار، مورد توجهمنابع تفسيری

+$��$ :�[�S`$PKLO،:כ. ،TP:u�=KMK �KQX��F�`� ؛،PUVK] ،JPVV :YXK�TPL E*ש��؛ 

�iא،PUPT] ،JU:YKU،�#�אש ،PKLL] ،JP:YKPP ] �T:YPTQ(.

بى ما را- هرچه كه باشد- داليل طرفين در نيـاز نمـى از اين مطلب های پيامـدكنـد كـه

1خمينى امـاممعـروف گاهويژه، ديـدهبـ؛انديشـيمنيها ديـدگاههركدام از اين شدن اجرايى

و مكان در فقه مبنى بر تاثير [�hPKLP*��، א�א�( زمان ،TP:YXM(و اين مطلبى اسـت كـه مـا

.ناميممى»مطالعه راهبردی علم فقه«آن را

 بيان مسئله.1

بـودن اين تحقيق درصدد پاسخ به اين پرسـش اسـت كـه در صـورت پـذيرش نظريـه عينـى

و نهى وجوب امر به و همگانىمعروف در، چه پيامداين دو وظيفهكردن از منكر های منفـى

مى اجتماع قابل و محقق های تاريخى اجـرای ايـن كوشد تا با مطالعه تجربه انتظار خواهد بود

و اجتمـاعى و نيز با مددگيری از اصول مسلم سياسـى فرهنگـى ،دو اصل در جوامع اسالمى

ددو اينشدن نتايج منفى همگانى . نمايدر اجتماع را تحليل فريضه

به پيامدهای همگانى.2  معروف كردن امر

از صـرف- معـروف امـر بـهكردن همگانى و بـه كـهآننظـر لحـاظ فقهـى چـه حكمـى دارد

و تاريخى مـى های با عنايت به تجربه- مقتضای ادله نقلى چيست های پيامـد توانـد اجتماعى
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و منفى بسياری بىباش در پى داشته مثبت بـرای عالوه بر محققين علوم اجتماعى،شكد كه

و ادلـه آن و متعهدی كه عالوه بر بيـان احكـام و تحقـق اهـداف فقهيان دردمند هـا بـه اجـرا

مى،احكام هم توجه دارند آنپيامدتواند قابل توجه باشد تا با بررسى اين نيز هـا بـه ها وعلـل

آنبرای انديشى چاره به ها اقدام نموده رفع و تبيين كننـد گونهو حكم شرعى را ای بازنگری

.ها را نداشته باشد پيامدكه اين 

وای تـا انـدازه؛اين دو فريضـهكردن مثبت همگانى هایِ پيامددرباره سـخن گفتـه شـده

ضـمانت اجـرای«و» پذيری در جامعـه تعميم حس مسئوليت«و» سرعت تاثير«مواردی چون 

و ايجا و قابـلعنوا بـه»د نوعى نظارت همگانىمردمى برای قانون درن نتـايج مطلـوب انتظـار

�א�، �iא��( نظران قرار گرفته است صاحب مورد توجهتعميم اين فريضه PKML :YQO،���A �

PKMO :YXK+'E�'(،انجـامای تحقيقى ويژه كاریپيامدهای نامطلوب اين ديدگاه، اما درباره

ا، براين اساس. است نشده ذكـر در قالـب سـه عنـوان زيـر های نـامطلوبپيامـدين بخشى از

.:شود مى

و عوام شيوع سطحى.1-2  زدگى نگری

و دردمنـدانىبزرگـ های از آفت،نگریو سطحىىزدگ خطر عوام اسـت كـه صـالحان

كشىامور اجتماع و خطر آن را گوشزد كردهياز آن رنج '�(اند ده ،�#�� YTTX ،KQX:6א �

LKV ،����[ �hPKLP*��، א�א�؛PKXV :YPTK؛ PKOM :YPTV ،��A؛ ש# ،PM:YTLX] :PX؛ �Aא�،

YUK] �TV:YTV(.نگـری در اجـرای ايـن وظيفـه نيـز وشـيوع سـطحىىزدگـ خطر عوام

و ايــن اصــل صــح مــى و متعــاليتوانــد خــود را نشــان دهــد وىرا در اثــر كــج فهمــىح هــا

دريـريمغـا،آن اصـلى درآورد كه با هدفىتيبه وضع، نادرست افراد ناآگاهیها برداشت ا

آنيز؛ تضاد باشد و مصاديق و منكر شها را شناخت معروف به،آنیدرست اجرا هایوهيو

سل،ها مهارت،قيعم هایىآگاه و ��iא،.כ.�( از دارديـنىخاصـیهـاقهيذوقE*ש�PUPT ،J

]U:YKM-UUR'؛ א،��hאPUVXJ:YQKא��a ؛،+S*�hPUPKJ:YPQ-PL(كه عموم مـردم از

ن و ناآگاهيآن برخوردار آنىستند م از بهىها وىتعالىكه اصل- معروف تواند از امر بخـش

و مشكلانيزىاصل- استىمترق .به وجود آوردنيآفر بار
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 نگری داليل شيوع سطحى.1-1-2

هىشيوع سطح بهكردن مگانىنگری در تواند داليل متعددی داشته باشـدمى معروف امر

ب كه در ادامه :شودمى اشارههانآاز رخى به

 دشواری اجرای شرط تاثير)الف

ه ايشرط احتمـال تـأث،ىكدام از واجبات شرعچيدر و تنهـا در نيـر مطـرح نشـده اسـت

'�( فه شرط شده استيوظ ،�#���،YOT:6א ��*F�א �PKLQ :YKQO(،چگونه؛ بر اين اساس

شىممكن است بدون آگاه و تأثيدق هایوهياز ويق و متفاوت افراد جامعـه هایىژگيرگذار

و درنت،ريو جوامع مختلف در مـورد احتمـال تـأث يـا در مـورد وجـوب،جـهيقضـاوت كـرد

؟ىتيوجوب در هر موقع عدم رگـذاريتأث هـای از روشىل ناآگـاهيـدل بـه،ك فردينظر داد

به نمى و داند كه امر و آيا تأثير معكـوس نخواهـد داشـت؟ معروف او چه تأثيری خواهد گذاشت

و حرمت، هر دو محتمل است؛ زيـرا اگـر روش، ويتأث در چنين شرايطى، وجوب رگـذار اسـت

.حرام خواهد بود،معكوسِريو در صورت داشتن تأث واجب،گذاردمى تاثير مثبت

 ضرورت ايجاد دگرگونى)ب

با،ستينىر هم كافيتأثىحت؛فمعروبهدر امر ايبلكه وظيایفايد بهين باشـدای گونه فه

و به قولها كه قلب با،خدا مقلب القلوب است«:خمينى امامدگرگون شود د مقلـبيـما هم

[�hPKLP*��، א�א�(»ميالقلوب باش ،PM:YLQ] �P:YPL-TP(قناعـتیرفتـارريبـه تـأثو

.)�APKOU :YLU-LQא���،(مينكن

 های متعدد نيازمندی به مهارت)ج

ا ا به عهده،ن اساسيبر دقيچيپن كاِريگرفتن و كـه افـراد- عمـوم مـردم از سـویقيده

م آنيناآگاه در و هـدایتوانـد بـه جـاىمـ-بسيار اسـتها ان ای جـهينت،تياصـالح جامعـه

و وظمى چگونه. به بار آورد منفىمعكوس  هـا، سپرد كه مهارتیرا به مردم عادایفهيشود

حتها دانش ون پيشعنوابهیاريبسیهنرهاىو  تبيـينمحققـين نيازهای آن توسـط متفكـران

نههاو دانشها مهارت. شده است حتـى بلكـه،رون استيبیك فرد عاديتنها از توان يى كه
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و تـاليف معـروفی امـر بـهر محققـانى كـه در زمينـهاكثـ.گنجـدىنماودر تصور پـژوهش

و هـر اين وظيفه را مشروط به برخـورداری از مهـارت پذيرش كردند، هـای خاصـى دانسـته

:اند اشاره كرده های زير از مهارت كدام به يك يا چند مهارت

'� �APKOU :YQX-LPא���،( های تاثيرگذاری شناخت روش.1 ،�#�؛)YOV:6א؛ �

'�( های مفاسد آگاهى از ريشه.2 ،�#�� Y ؛)PKOK :YTOO -TOM؛ �#�ש،6OVא،

و تاركين معروف روان.3 : PKOK؛ �#�ש، �APKOU :YQX-LPא���،( شناسى فاعلين منكر

YTOQ(؛

و مكانى مختلـف.4 و منكر در شرايط زمانى : PKOMש�#����،( شناخت مصاديق معروف

u=QT،QQ�QL،؛ �#�שPKOK :YTOQ(؛

و عاليق مطرح هر جامعه شناخت ويژگى.5 و سوابق تاريخى و اجتماعى ؛ های فرهنگى

و مكان های مختلف مبارزه با منكر در زمان شيوه.6 ؛های متفاوت ها

و أهـم از مهـم ای از غيرريشـه ضـرورت تفكيـك منكـرات ريشـه.7 : ��PKOK#�ש،(ای

YTOL -TOO �' ،�#�.)YOV:6א� �

برخـوردار نيسـتند، بـا ايـن هـای ذكرشـده، از مهارت بيشتر افراد جامعـه روشن است كه

مىوجود،  .ب همگانى اين دو فريضه دفاع كردتوان از وجو چگونه

ها آگاهى از مهارت پيامدهای عدم.2-1-2

از مـى،ها عدم برخورداری از اين مهارت مسـير خـود منحـرف توانـد ايـن دو فريضـه را

 آفتــى بــزرگ اســت7امــام علــى فرمــايشبــه،و اشــتغال بــه مهــم هــّمأزيــرا تــرك؛كنــد

)w*7 ،���IאPKMK ،J +א�$LKE�' ،TT(بهمىو بـه حالـت،جای تهاجم به منكـرات تواند فرد را

و در نتيجه و اكتفای ساده گيری از شيوه با بهره؛تدافعى گرفتار كند بـ های نادرست ه لوحانـه

و پنهان جامعه و نظـام بـر افـراد غفلـت بـورزد، فردسازی از آثار شگرف ש�#����،( سـازمان

PKOM :YQL،���و سـليقه در اثـر ناآگـاهى از تنـوع سـبكو)�A �PKOU :YPMPא در هـا هـا

و برداشـت روش،جامعه را هـا آن شـده وحـى نازل] مثابـهبه[هـای خـود و را تلقـى كننـد هـا

و باطـل بدانـدن تنها مصداعنوا به و معيار حق و خود را مقياس ق معروف جامعه تحميل كند

PKOU +5ש�*�E،(ی ديگری را به رسميت نشناسند شيوه،ی خودو جز شيوهh ،POY ،TV(و
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و» معروف را منكرتر از منكر بشمارد«در سايه اين جهل مركب و با تحميل رأی خود بـر جامعـه

را سبب نفرت جامعهايجاد نوعى دگماتيسم مذهبى، و نوعى نقض غرض .فراهم آورد از دين

 زدگى واكنش علما در مقابل خطر عوام.3-1-2

به پيچيدگى بسا بر اساس همين چه و خطراتى كه در امر معروف برای هر كسى وجـود ها

از،دارد و منحصـر بـه زمـان حضـورينىامـروز عملـ،ن اصـليا«: اند گفتهعلما بعضى سـت

ا معصوم [��S`$PKLO،:כ.�(»شان اسـتيو مشروط به نظارت ،TP:YKLP E��' +�'(.و نيـز:

و وحشیها منظرههآدم دربارىوقت« ایا انهيهولناك ون اواخر به نام امر بـهيكه در معـروف

پىنه م،دا شدهياز منكر م،كندىفكر كند كـه چـه خـوب شـد كـه ايـن امـرىخدا را شكر

نه معروف به بها از منكرىو به؛د گفتيبا.ن رفتياز و نهـ اگر امر اىمعـروف نيـاز منكـر

'�(»خوب است متروك بماند، است ،�#�.)YLP:6א �

و حكايىها داستان هرگـاه، كنونى وجود دارد كـه از صـدر اسـالم تـاخيتارىاتيمستند

و متعصب عهده ا افراد ناآگاه وظيدار و. انـددهيـر گرديـخطهفين حُ بـا ،ت خـوديّـن سـنجـود

اياز ظراىخاطر ناآگاه به دل را به بار آوردهىعيفجا،ن امريف نهفته در  را بـه دردهـا اند كه

� ש#����،�A :YLTא�( آورد مى E�' +'PKOM :YLXE�' +'(.به اعتقاد برخى از محققان تاريخ

و صرفشدن گرايش علما به كفايى، فقه از متـأثر،وجـوب عينـىی نظر از نظريه اين فريضه

و بعيد و شـرايط بسـياری كـه رسد كه محدويت نمى نظربهچنين فجايعى بوده است در- ها

از،برای اجرای اين دو فريضه مقرر است- مختلف منابع ی برخواسـته از ادلـهكـهآنپـيش

ی ايـن دو فريضـه شـاهد حاصل تجربيـات تلخـى اسـت كـه از اجـرای عوامانـه، فقهى باشد

�אכ��x:כ.�(اندهبود ،PKMV] ،PV:YTVQ ZhE� ،»+' راىفراوان هایتيا محدودي)»��#�z א�#

א��א=�#�،( انـد اختصـاص دادهىا آن را بـه گـروه خاصـيـو)��Aא�(اند آن وضع كردهیبرا

PXXO] ،�K:YPXO א��a �،+S*�hPUPK] ،JP:YPL(بزرگیفقط علماو )،+���F�א����א� א

PKVLJ:YPPX(وظيایسته تصديرا شا و مردم عـاد فه دانستهين ایاند نيـرا از دخالـت در

و امر باز داشته :��PUVLJא����،( انـد معـروف مطـرح كـردها شرط اجتهاد را در آمر بـهياند

YTUP ،������،PUVX J:YMQא��h،؛ א'PUPPJ:YQXL R؛ א�:א���، PUVKJ:YTMQ؛ א'�j*؛ ש�

PKLQJ:YL�' ،�#�[؛ $� '� 6L:YTXPא، ،�Eש�:�q �] كـهجاآنو از)6K:u=TVX -TPQא،
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و احتمال تعطى،اجتهاد شرع كياىليسهل الوصول نبوده مبود مجتهد جامعن اصل را در اثر

را شـرطىاجتهـاد عرفـى،اجتهـاد شـرعیگـر از فقهـا بـه جـايدىبرخ،اند دادهمىطيالشرا

و نيز شايد به همين سبب در جمهوری اسالمى تـا بـيش از)PUVXJ:YQKא��h، א'R( اند كرده

به،سال از انقالب اسالمى سى معروف را بـه مـردم عـادی قانونى كه مجوز اجرای عملى امر

و در سال،دهد هـای فـراوان چنـين قـانونى بـه تصـويب كه بعد از چالش 1394تنظيم نشده

به،رسد مى اولويـت شـشن اولويت آخـر از عنوابهمعروف در دستورالعمل ستاد اجرای امر

��#�z �]��| ���א� א�#א��� א���Z א�#א��� �qא$�� �aא��? א��B C#א� '�+ ������( شـودمى مطرح

آنو)ש�،PKXU�z�# א�#'+ و آمـوزش و معروف  هـای در اولويتهـا شناخت مصاديق منكر

 منكـر فقـط در يـك چيـز،با نگرشـى سـطحىكهآنو عاقبت از بيم گيرند بيشتری قرار مى

و دروغ) حجابىبى( و بورسـيه تقلبـى منكـر بـه حسـاب رشوه،تهمت،خالصه شود خواری

مى،به رهبر معظم انقالبای جمهور طى نامه رييس،نيايد  كننـد تقاضای توقف اجرای آن را

)،?^'�$PQ/T/PKXL#5h Eכ ،ULVOXM(.

و اختالل نظامبى.2-2  نظمى

هـر عملـى كـه منجـر بـه.واجبـات اسـت حفظ نظام اجتماعى از اوجِب،در فقه اسالمى

: CPKXKא��، '�א�q( شـرع باشـد مسـلِم حتـى اگـر حكـِم؛شرعاً حـرام اسـت،اختالل نظام شود

YPOV-TVV(و با همـه اهميتـىو امر به و نهى از منكر نيز از اين مطلب مستثنا نيست معروف

و هـرج؛تواند مجوزی برای اختالل نظام جامعه باشد كه دارد نمى ، مـرجو زيرا اختالل نظـام

بهأَ خود از و اگر به بهانه امر و نهى از منكـر نكَِر منكرات است عملـى انجـام شـود،معروف

به،كه نظام را مختل كند به امر و به جـای واجـبمى تبديلر منكَ معروف به امر حكـم، شود

.حرمت خواهد داشت

و نهى ازمنكر خطر اختالل نظام در اجرای همگانى امر به  مختلفى های صورتبهمعروف

آنهاي تواند خودنمايى كند كه در ادامه به نمونه مى :شودمىرهاشاهاى از

 خطر درگيری فيزيكى.1-2-2

وظي تنها،معروف امر به و اثربخشينىشفاهیهفيك ن اصل در جامعه وابسته بـهياىست
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وى گسترش آن تا مرحله عمل م كه به سخنىكسان،اتيدر روالذا است مورد،كنندىاكتفا

[�F�`�PUVK،(اند انتقاد قرار گرفته ،JPVV :YMX(.

حُ از سوی و نهى ש��#�،��(های مهم اين وظيفه اسـت كام هم يكى از بخشديگر، امر

PUVUJ] ،L:YTLT }�Ea ،PTUPX(عنوان، اين وظيفـه در رابطـه افـراد بـا همـديگرو به هيچ

حُ  و كام يا حـدوث ظلـممحدود نگرديده است، بلكه در صورت وقوع منكری از و بـدعت

�PUVOY*���، א'R( با آن هم واجب استمبارزهیبرداشت سالح برا،انيطغ ،JLL،�$אCא�S6 ؛

PUVX] ،JQ:YPOU�' ،�#��G��� �] ه حــاكم يــو فقهــا حــق شــورش عل)'��+ '�����6P:YQXK Eא،

بهيغ و احاد رعادل را با استناد به اصل امر قبىثيمعروف فـ«:لياز هيمعصـىالطاعـه لمخلـوق

و مسـلميمكلفیبرا»الخالق :PKMLJ؛ א�<���، PKXT :YPOQ-PXQ#����،�*( داننـد مـىن ثابـت

YLTO R'א�#5א[،� אPUVL] ،JT:YULO(نه،حيتلوبا از محققانىبرخىحتو از منكـرىحق

نم دانستهىو از حقوقىفرا قانونىرا حق تواند آن را از شهروندان سلب كنـدىاند كه حاكم

تعیا براي و مرز رایتصـدىحتـ، گـريدىبرخ.)�PKOK :YTLX#�ש،(ن كندييآن حد آن

سوإازمندين و گفتهىكسیذن از بهإاند ندانسته آن ذن عمل به آمر ها داده معروف را خدا به

آنيز؛است آيبه تعبها را و رواير �� 7א%#(اتيات�� :KX���$ ���� ،:QQ�� PUVU ،Jש��#�،�

 }�EaPTKML(زميجانش؛ .)(Shafaat, 2004: p.5-6ن هستندين خدا در

و نگرشيچن بهيىهان اظهارنظرها و موافق مـوازىحت؛معروف به مسئله امر نياگر مسلم

ــ ــوقىفقه ــه، باشــدىو حق ــر ب ــل ام ــروف از اص ــل،مع ــانونىاص ــىفراق ويو بس ــترده ار گس

و ضابطه رقابليغ ميناپذ كنترل زىسازد كه بر اساس آن بتوان هر قانونىر ويرا رپـا گذاشـت

ــه ــاره ب ــا از ارزشیا خــاطر حفــظ پ و عــرِف معــروفأنظــم اجتمــاع را كــه، ه شــرفأهــا

و اگر چنين،هاست ارزش و امن، شود بر هم زد ت كـه اصـدق مصـاديق معـروفيحفظ نظم

مىبهله امريوسبه،)CPKXK :YPLX-TVVא��، 'א�q:כ.�( است و بـا چنـين معروف قربـانى شـود

و قاطعيـت احكـامش كـاهش، دست حاكم برای حفـظ امنيـت بسـته برداشتى و نفـوذ شـده

و آرامـش جامعـه گرفتـه زيرا بسياری از تصميمات حاكمان يابد؛ مى كه برای حفـظ امنيـت

ممكن است از جهاتى با حكمـى از احكـام شـرعى در تضـاد باشـد يـا بـه تعطيلـى،شود مى

از موقت سنتى از سنت بـاب ها بيانجامـد كـه البتـه حـاكم اسـالمى چنـين حقـى را دارد كـه

و امنیبرا»همفاالَ الهُمأ«:قاعدة چ- جامعهتيحفظ مصلحت - اسـتتر زی مهميكه از هر
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نهىبا چنان برداشتىول،بزندىن اقداماتيدست به چن اىاز فرياز منكر یبـراىاسالمهضين

ميا،ت كشور استين امنيكه درصدد تأمىحاكم و توجىجاد مانع ىچيسـرپیبـراىهيكند

و هرجىنظمىبو)Ulrike, 2005: p.4( گرددمىنياز قوان مـيومرج را تئورو اغتشاش كنـدىزه

و شورش،و جامعه را مدام مـ در معرض حوادث گـاهچيهـیان جامعـهيچنـ؛دهـدىها قـرار

ديآسایرو و ثبات را نخواهد و درنتيش پ،جـهيد و و سـعادت وىشـرفت علمـياز آرامـش

ا؛نخواهد برديىبوىفرهنگ ميبه خصوص اگر در از باشند كه با سوءیافراد،انين اسـتفاده

سيتأمیبرا،ن اصليا و جناىخـود دسـت بـه اعمـالیا ماديىاسين اغراض وتيـبزننـد هـا

و آشوب سرقت بهیهاىطلب ها ��#�،(ل كننـديـمعـروف بـر جامعـه تحم خود را به نام امر�

PKUM] ،T:YUX،OKU �OLL(ايىها اثبات جرم غالباًو آنياكردنو مشخصليقبنياز ايـكه

يـ ترك شدهىا معروفيرخ دادهیمنكرىبه راست ا، یبـرایا معـروف بهانـه كـه امـر بـهنيـا

ويبس،آشوب بوده است ىاز ابهـام بـاقای در هالـه هايىن پرونـدهيچنـ بيشـترار دشوار است

م و مشمول گذر زمان .شوندىمانده

 سازی سوءاستفاده مغرضين زمينه.2-2-2

ــر ــالوه ب ــدع ــانىپيام ــرای همگ ــه ب ــهكردن هايى ك ــر ب ــروف ام ــان شــد مع ــال،بي احتم

مىی مغرضين از فضای عوامانه استفاده سوء رای جامعه نيز و مسـئله تواند آفت مهمـى باشـد

ا ويژهبهگر سازد؛ تر جلوه خطرناك پانيبا توجه به و نـاهیبندیكه بسياری از فقها راىآمر

و نه و به دستورات شرعىبه امر و فاسق شرط ندانستهىخود و مجـاز بـهياند ن را هم موظف

فريایتصد [PKQTא�j4א���،( انـد كـردهىضه مهم معرفـين ،JT:u�=KUV -KUT ،��5%#:�؛ א

PKOK] ،JL:YTQK ،א��i� E*ש���[PUPT؛  ،JU:YKV،�#��fאj`�؛ אPPOVJ:YTVP ،���� ���א�

PUVL ،J]T:YKUV-KUT(.ُم توانـد پـای افـراد بـى چنـين فتواهـايى مـى و غـرض بــه دو تقـوا

و سوءاستفاده باز كند زمينه غرضرای الهى فريضه .های مختلف را باز كند ورزی

و مشكل اختالل نظام.3-2-2  واكنش حقوق موضوعه ايران

بهی،ن كشوريدر قوان، رانياىاسالمیدر جمهور ن يكـى از عوامـل عنوا بـهمعـروف امر

ه شودمىبينمودن جرم تصوُمَوج )�اما،)qPKLPא$�� �`אCא
 א���� �]�|�KPא��E�'K.כ.
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مياى، پس از مدت كوتاه مصـوبىاسـالمیدر قانون مجلس شورا( شودىن قانون حذف

دهكـهآنبـا وجـودو) ده استيحذف گرد3بند 1370 از پـس از هـا سـال قـانون حمايـت

ب بهعنوابهمعروفهآمران هـای فـراوان پس از چالش، معروفن اولين قانون برای اجرای امر

و دولت به تصويب مى و اصـطكاكو بـه دليـِل احتمـال بـروز هـرج،رسد در مجلس ، مـرج

PQ$�'^�?،( كننـد تقاضـای توقـف اجـرای آن را مـى، يس جمهور از رهبر معظم انقالبئر

/T/PKXL #5h Eש، כULVOXM ،C�*$ J#ש� ��آنتمى،گونه اتفاقات اين.)jD#5hא واند گواهى بـر

م باشد كه امر به ا فرصتیبراای تواند بهانهىمعروف و آنىكـه نمـنيـطلبان باشـد تـوان از

وىفراقانونىن اصلعنوا به و به آمران از منكـرىخـاطر نهـ ناهيان اجازه داد كه بـه دفاع كرد

.زنندبىرقانونيغیدست به كارها

به در جمهوری اسالمى ايران اسيد:چون؛عمال بسيار ناشايستىأ،معروف بارها به نام امر

و قتل آن زنجيـره هـای پاشى به زنان بدحجاب و ماننـد ��א�? �5h#�( افتـد اتفـاق مـىهـا ای

��#'א�، �TVPU�(و تاكيد ريـيس جمهـور بـه تسـريع در يـافتنهاو بعد از سال از گذشت آن

م ای نمـى بـه نتيجـهها گونـه پرونـده ايـن،)�PKXKא�? �#�5h א�#$�א،(آنعامالن  و ايـن  رسـد

و دهنــده آن اســت كــه حتــى در نظــام نشــان، طلــب  هــای برحــق نيــز احتمــال بــروز نــا امنــى

بهكردن ومرج در همگانى هرج و بـرخالف تصـور بعضـى كـه امر  معروف قابل وقوع اسـت

ايـن،)hPKXU :YTQP*�#�،( داننـد از ايـن آفـت مسـتثنى مـىرا ضمنى نظام اسـالمىطور به

و همگـانى و بـه ذات ايـن نظريـه  ايـن وظيفـه كردن مطلب ارتباطى با نـوع حاكميـت نـدارد

مى،ی اجتماعى كه با مردم عادی مرتبط استو هر پديده زيرا يك نظريه علمـى؛گردد باز

دچ هيچ،ی محققان است مورد استفاده تنهاكه  و امـا نظريـه زدگى نمى ار عواموقت ای گردد

بهكند كه مصرف همگانى پيدا مى و عـوام طبيعى در معرض خطـر كـجطور، زدگـى فهمـى

. گيرد قرار مى

در رهبری معظم انقالب اسالمى نيز بارها از دسـت و دخالـت زدن بـه اعمـال غيرقـانونى

�?( اند معروف نهى كرده كار نهادهای قانونى به بهانه امر بهB 
א� �� �#א�S�6 g*�� א��~ hא��+ '*א$א

m*f� gכa ،?q� ������PKMV(بودن دهنده وقوع چنين خطری يا محتمل نشان،و اين مطلب

.آن از نظر ايشان است
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 استفاده حاكمان نااهل سوء.4-2-2

و تواند زمينهمى،فمعروبهامر كردن كه همگانى عالوه بر آن ساز سوءاسـتفاده مغرضـان

و در كــار حاكمــان صــالح كــه بــرای حفــظ امنيــت  ايجــاد اخــتالل در نظــام جامعــه باشــد

و اگر آمران،كوشند مى و بـهمعروبهمانع ايجاد كند خـاطر وقـوعى بـهراسـتف بر حق بـوده

و نزاعـىدست به اعمالىا ترك معروفيمنكر  شـدهىزده باشند كه موجب بـروز اخـتالف

م،باشد اتوانندىحاكمان نااهل و بيآنان را به بهانة اغتشاش ىتيم شـكايا با تنظـيىنظمىجاد

و به مجازات برسانندياز جانب فاعلیصور ازيز؛ن منكر به بند كشانده را اثبات وقوع منكـر

ا،ار دشوار استيبسىطرق رسم و درگياما اثبات اقدام به چـه؛ار آسـانيبسـیريـجاد نـزاع

ي سركوبیكه حاكمان نااهل برایار موارديبس جركردن و نهضت مردمـيك یافـرادىان

ميرا اج و سخنىر ا كنند تا با همان شعارها ناها به آنىامنيجاد و پـس از ، بـه بهانـهبپردازند

بیريجلوگ جان خرابياكردنو اغتشاش با وانمودىنظمىاز نهضت،ونيانقالبیكاران به

سىمردم و بر منكرات حكومت چ. گذارندمى رپوشرا سركوب كرده كهیزيمشابه همان

ا ايدر و شـايام انقالب در ن اسـاس بـود كـهيد بـر همـيران توسط شـاه مخلـوع اتفـاق افتـاد

ش، خمينى امام پىمؤسسات دولتیهاشهيتظاهركنندگان را از شكستن ش از آن مرسـوميكه

م،شده بود و تقاضاهاىمنع مـمسـلحیها شان با گروهيایهمكاریكردند و كردنـدىرا رد

نميمبارزه مسلحانه با رژ وىم شاه را مجاز زيـآمو مسـالمتىفرهنگـهبـه مبـارز تنهادانستند

و تـا آخـرىم پین روزهـايپرداختند رژىو در حـالیروزيـقبـل از  حكومـت،م شـاهيـكـه

و هرگونــه تجمــعىنظــام  اجــازه، كــردىنفــر را ســركوب مــش از ســهبــياعــالم كــرده بــود

وىمبارزه مسلحانه صادر نم سىفرهنگهبا اكتفا به مبارز فقطفرمودند انقـالب را بـهىاسـيو

.رساندندیروزيپ

فيمسلم7ىامام عل مـىكيزين را از برخورد از، روزی. كردنـدىبا مخالفان منـع يكـى

راىامـام علـ»ىقبل ان تفقـدونىسئلون«:یكه ادعاىدر جواب كسان7ىاصحاب امام عل

مىباور نم و اتهام جهالت به آن حضرت آنىمـ،زدنـدىكردند ،دب كننـدأرا هـا خواسـتند

كنيرها«: حضرت در پاسخ فرمودىول و شتاب نكنيشان و خشونتيد حجت خـدا،د باعجله

و براهىقائم نم نميشود [�F�`�PUVK،(» گرددىن خدا آشكار ،JPVV :YPTL(.درگيرهـای

آ و خونين ميان و آمـران معروبهمران شديد و ميان مـردم و حكام از سويى ف از معرو بـهف
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از صـرف؛شـود ها اشاره مـى كه در ادامه به بعضى از آن- سوی ديگر كـه حـق بـا ايـن نظـر

از كدام بى مى- طرفين بوده است يك و هرج تواند بهترين گواه از وجود آفت ومـرج نظمى

و معروبهامر كردن در همگانى و از تعارضاِت مشكلف باشد آفرينى كه در اجرای همگـانى

:حكايت كند، مهار اين فريضه وجود دارد بى

و اعــاجم در بغــداد در ســالمعرو بــهان آمــران يــمیريــدرگ.1 در 537ف جــاآنق كــه

ميىهاقيقا از مدارس طالب در بغداد پهلویا مدرسهىكيدر نزد،كردندىكه شراب حمل

ا و طالب فقه نسبت به آن،كردندیريگن مسئله موضعيگرفتند ها را كتك زدنـد اما اعاجم

ا شدیرين شكل درگيو به [�C��PKQM، א'R( آغاز ،JPM:YTL(؛

א�E�45א��،( 157سـالىمحتسب توسـط منصـور عباسـیايذكربنيىحيدنيبه داركش.2

�' ] ؛)6P:YOXא،

درىبـه دسـت معتضـد عباسـ- محتسـب بغـداد-ىب سرخسيطبناحمد شدن كشته.3

[F�PKLQ����،(ق 286اي 283سال ،JU:YTKT(بسو ديموارد .1گريار

روىكس و هشتاد را در دانشگاههدهیدادهايكه  نمايـد،ىكشـور بررسـايـنیها هفتاد

ىحتـانـد؛ از منكـرات بودهیريدرصدد جلوگف با زور معروبه امر های ابد كه گروهيىدرم

جا»يوطاس«در شهر مىكار به و مرد يى خواستندىم،رفتندمى كه با هم راهیرسد كه از زن

نم كه محرم و اگر و،توانستند ثابت كنندىبودن خود را ثابت كنند ممكن بود مـورد ضـرب

آنيـنىگروهـ، در ضـمن. رنديشتم هم قرار بگ  تـالش،گفتنـدىمـ»خـواهران«هـاز كـه بـه

و استادان زن دانشـگاه را بـه پوشـش اسـالميداشتند دانشجو دريب نمايـترغىان دختر و نـد

و راهنماىصورت جا راههاآنیهايىكه ارشادها و اهانـت وسـ،بردىنميىبه ایلهيسرزنش

دىاسـالم هـای گروهیاعضـا. گرفـت مـى بود كه مـورد اسـتفاده قـرار وره بارهـا بـه در آن

ايز؛اقدام كردندىدانشگاه های زدن جشن برهم ن مراسـم اخـتالطيـرا معتقد بودنـد كـه در

و كارها و پسران در آن زمـانىدانشـگاهیشـهرها...رديپـذ مـى منكـر صـورتیدختران

جريميىدانشجو هاییريصحنه درگ گـرا ان اسـالميو دانشـجوی گونـاگون فكـریها يانان
 

میبرا.1 را كـه در راهیمراجعه كرد كه ايشان افـرادىاحمد عزالدين البيابونیان به كتاب آقاتوىاطالع بيشتر
به امر به و از سيرىشناساي،اند شهادت رسيدهمعروف بههكرده ُمثُل اعـالی ايـن فريضـه يـاد كـرده آنها عنوان
.)27ص:ق1405ى، البيابون(است 
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ا و عامل بهيگرا بود كه به اعتقاد اسالمىليمساهایرين درگيبود ازيـآ شمار مـى ان منكر و د

هــای اعضــای گروه. جلــوی آن را بگيرنــد] تــا[آمدنــد از زور درصــدد برمىرو بــا اســتفادهنيــا

آن اسالمى در آن دوره بـه برخـى از ويـدئو كلوپ و  هـا را بـه آتـش كشـيدند هـا حملـه كردنـد

و دستگاهیسروصداو اين حمالت »های دولتى را بـه واكـنش وادار كـرد زيادی به راه انداخت

)،#Aא'PKOVש ،TQ:YKL(.

 جويى علما برای مشكل اختالل نظام چاره.3

وف پى بـردهمعروبهبسياری از علمای اسالمى به خطر وقوع اختالل نظام در اجرای امر انـد

اي كوشيده و قيودی به احكام .گيـری كننـد از اين آفت مهم پيش،ن فريضهاند با بيان شروط

ذن حاكم شـرعإف را مشروط به معروبهوجوب امر،عهيشیاز علماىبعض، به همين منظور

'�:כ.�( اند دانسته [ �C^ש#�، [6P:YKXM ،�S`$ �PKLOא، ،TP:YKOX E�' +'(.گريدىبرخ،

بهیديوىعملهمرحل جـا اسـت كـهو ايـن)��Aא�( اند ذن حاكم شرع مشروط كردهإآن را

ش اهلیعلماازىكه بعضای، كنايهتوان فهميد مى بهيسنت به ا عه و انـد زده مسـئلهنيـخاطر

و خالف عموميت اين وظيفه دانسته آن را ادعايى بى چرا،)PKQTJ:YPXא�j4א��،(، اند اساس

دليز؛صحت ندارد و راف توسط عموم مردممعروبهامریديهكه مرحليىل علمايرا مستند

پن بوده كه هرجيا،اندز ندانستهيجا و فساد نظام نيومرج [�S`$PKLO،(ديـايش ،TP:YKMK(

چياو دياست كه توسط خود مستشكلیزين  گرشان مورد قبـول قـرار گرفتـهين هم در آثار

)�'�:כ. تأ اهـلیگر از علمـايدىتوسط برخهمو)YKXV -KXK:6א א�j4א��، شـدهدييـسـنت

[PXXOא��א=#�،:כ.�( است ،�K:YXO(و اخـتاللو كه احتمال هرجىدر صورتگرنه،و مرج

و امـر  و نهـمعرو بـهنظام مطرح نباشـد فىاز منكـر بـدون كـار عملـىف ىكـيزيو دخالـت

ویديـعه هم بـه جـواز اسـتفاده از مرحلـهيشیاز علمایاريبس، بخش نباشد يجهنت و ضـرب

اىو كسانجرح اعتقاد دارند وظيكه راين وظيـ-طيشراهو در هم-تنها فه بيك وىانيـفـه

'�:כ.�( اند ار اندكيبس،بدانندىزبان [ �C^ש�#�، ؛)�6P:YKXM ،����% �PUVVJ:YKXMא،

ايز عقيـرا و قـاطعيده بـرخالف نصـوص صـريـن ف را در همـه معرو بـهاسـت كـه امـرىح

و گشادگمى مراحلش مطرح نمىزبان را بدون گشادگىكند ��E، א'� א'R(رديپذىدستE>�א

PKOM] ،JPX:YKVQ ،א���� #a �PUVK] ،JPP:YUVU ،PVX �UVK(.
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كهمى مشخصى،فقهیهايهنظرىاز بررس و سـنيشـیعلمـا بيشترشود بـه احتمـالىعه

ب و هرجنظمىخطر وظيـایانفرادیمرج در اجراوى شـين و هـر كـدام بـه ىكلفـه معترفنـد

ا آنىول،اندن معضل برآمدهيدرصدد رفع �iא،( استىكيها اصل سخن همةE*ש�PUPT ،J

]U:YTU(ن اصـلى،نظمـىبـ رفـع مشـكِلیبـراىكي.) (Ulrike, 2005: p.3-4شودز مراجعهيو

م [��S`$PKLO،:כ.�( كنـدىوجوب آن را انكار ،TP:YKMKg�� ؛،�E���אPUPPJ:YQQX -
QLV��*Fa ؛،PKML :YTPO ،E*S� ؛PUVPJ:YQL،���% �PUVV J:YPQV(د مرحلهی،گريو

مـيـذن معصـومإآن را بـهیدي �+، א'R:כ.�( سـازدىا سـلطان عـادل مشـروط'PUVX] ،JT:

YQUP�' Y؛ �`�Fא$�، اى،سـومو)6TOM �����5�� ،PKMV :YOQא،  هایتيجـاد محـدوديبـا

و عـوارض ناشـ،فمعروبهامر ار در حكِميبس ديـآىم آن برمـياز تعمـىدرصدد دفع آفات

ايو)�Aא�( ؛ %����،E*S�PUVPJ:YQL،(ديـگرامىن حكم در زمان حاضريا به رفع وجوب

PUVVJ:YPQ،��*��Fa ؛PKML :YTPO ،���iאq ؛PKMU J:YPTU ،PTL ،PUM�OUP ،���� א�`���

PKLXJ:YKLM(.

 شدن دايره تأثير محدود.4

ُميتـأث در صـورت عـدمىآن حتـیست تا اداينیصرفاً تعبدایفهيوظ،فمعروبهامر ط سـقِر

و ازالـهاقامـ،اش تحقق يا عدماست كه مالك تحققىفيبلكه تكل،ف باشديتكل همعروفـات

نيـا، باشـد در حـال وقـوعىكـه معروفـىو تـا زمـان)E�*S�PUVPJ:YMVX،( منكرات است

چنىن باقيمكلفههمهف به عهديتكل و اگر اىفاتيآن توصـ،ن نباشدياست ن اصـليـكـه از

و ديگر امر مصداق نمى،ات آمده استيدر روا فرف نمىمعروبهيابد باشد كـهیاضهيتواند

د،با آن ميفرائض [aPUVK# �א���،( شودىگر اقامه ،JPP:YKXQ �UVK ،��F�`� �PUVK ،J

]PVV :YOX(دىو نم [�PKQT، א�j4א�:כ.�(نيتواند قطب ،JT:YUUK(عتيو قوام شر)�:כ.

��[PUVUש�#�،  ،JL:YTQQ< ،PTKMM(باشد.

و هـدف اگـر بـا سـازمان؛فمعروبهامر كردن همگانى و نظـارت دهـى و رهبـری منـدی

و  و هر فردی مستقل از ديگران صورت يك وظيفهبه فقطهمراه نباشد ی شخصى اجرا شود

و اهـداف،به اجرای آن اقدام كند هرگز نخواهد توانست در ابعاد وسـيعى تاثيرگـذار باشـد

و سازمان؛ی الهى را تحقق كند بلند اين وظيفه و اقامـه زيرا مبارزه با منكرات پيچيده ی يافتـه
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و بنيادی مسئله به معروفات مهم جـويى تنهايى برای آن چاره ای نيست كه افراد عادی بتوانند

و اين مطلب به داليل .بسياری قابل اثبات است كنند

 نيازمندی به إذن در مرحله غيرزبانى.1-4

و بـا توجـه بـهن اصـل ذكـر كـردهيـایكه اكثر فقها برايىهاتيبا توجه به محدود  انـد

وظيایداأیتجسس را براكه اين '�( فه ممنوع دانسـتهين PKQT ،J؛ YTKU ،���A: �6א א�j4א���،

]T:YTML؛ א�א�،��*�hPKLP :YUMV(و اقـدام عملـو دست افـرادیرا بـراىبردن به سـالح

[�S`$PKLO،:כ.�( ذن معصومإو بدونیعاد ،TP:YKQX�' [؛ �C^ש#�، ا يـ)�6P:YKXMא،

از ندانسـتهيجـا)�Aא�(ى حاكم اسالم و اقـدام بـه زيجـاىكسـانین عمـل را فقـط بـرايـانـد

ّ،ريمـد،آگـاه،كه عـالماند دانسته و دارامـدب � a ،R*�FaPKQMJ:YTUUא[:כ.�( بـتيهیر

[PXXOא��א=#�، ،�K:YTL(تيمقبولو)،א�E��CPKKK :YPXU ]אa ،،R*�FaPKQMJ:YTUU �

[aPUVK# �א���، ،JPL:YPTL |א' ،T< ،��$ � عل«:)PאC א'�א| א�# و»ی المطاعالقوىانما هو

b(ى تمكـن مـالىو حت)�PUVLJ:YTMQ א'�����، PUVLJ:YTUP �א����،( فقاهتq R�E��א

 ،�E$א��PUPMJ:YTTQ(و بـه  فقـطىافـراد معمـولهفـيوظ كـهآنخـاطر خصـوص بـه باشـند

ُ بب [��S`$PKLO،( آن دانسـته شـده اسـتىو زبـانىانيعد ،TP:YKLO -KOO(كـه اين بـدون 

و همكـار باشـنديمجاز بـه گـرفتن دسـت :�PUVLJ ��א����، PUVXJ:YQQ-QLא���h، א'R( ار

YKXP -KXT(.ف در كنــار پــذيرفتن چنــين شــرايطى معرو بــهی امــر وظيفــهكردن همگــانى

و عملــى امــر خصــوص در صــورت مقيــد دانســتن مرحلــههبــ ف بــه زمــان معرو بــهی يــدی

 ايـن دو فريضـه بيانجامـد شـدن تواند در عمـل بـه تشريفاتى حضور معصوم يا اذن حاكم مى

درو آن و چنـين امـر مرتبه ها را ف معرو بـهتذكرات شفاهى به متجـاهران سـاده تنـزل دهـد

و سـازمانو نهى از منكری بى و رفع منكـرات پيچيـده بـ شك در دفع دسـتهيافتـه تـوقيفى

و  و ايـن مطلـب بـا آنچـه در روايـات و در سطحى عوامانه باقى خواهـد مانـد  نخواهد آورد

و فلسفه منابع دينى درباره و فوايد اجرايش آمـده اسـتی اهداف هـا فرسـنگ،ی تشريع آن

. فاصله دارد

و رفع مشـكالتیدرمان دردهایجابهىفمعروبهن امريچن رىجامعه از شـهيكـه های آن
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نص خروارها پند« است،ن قرنيچند '�(»يحتو ،�#�، آورد مـى بـه ارمغـان)YLQ-LX:6א �

و نصـ،ك جو درماني«: اندم گفتهياز قد اگـر«و)��Aא�(»حت اسـتيبهتر از خروارهـا پنـد

ن .)�Aא�(»بهتر است زبان هم بسته باشد،ستيعمل

 يابى مفاسد دشواری ريشه.2-4

،اش را نتيجـهيـز؛)PKOM :YQLש�#����،(»منكـر اسـتكـردِنیفرد،ن منكريتر بزرگ«

ركــردن دور و جامعــه از وىاصــلیهــا شــهيذهــن خــود و حكــام و گنــاه جامعــه تخلفــات

و تبرئه مقصران اصلىافراد خاطهگذشتگان را به عهد .را به همراه خواهد داشتىانداختن

ُمهمبـارز، دانسـتن آن اسـت اش شخصـى مبارزه با منكر كـه نتيجـهكردن همگانى جـرم را بـا

و از امر كردنن مبارزه با جرميجانش پىتـيتربىف كـه اصـلمعرو بـهاست  رانه اسـتيشـگيو

�،؛ PUVVJ:YPUO�:6ש*_ %���،(��PKXP :YLP-LQ Y �PVQ -PVL(،بـايىقضـاىاصـل

ُمىدفاعىتيماه .وار خواهد ساخت سكنو

و نابوديمبارزه با مرتكبیبرا،فمعروبها امريآ یا بـرايـوضـع شـده هـاآنكردنن گناه

و اصالح آنان و هدایبرا،فمعروبهاست؟ اگر اصل امر ارشاد و تهذياصالح بيت جامعه

 ان اسـت؟يـادىهـدف تمـام،فمعرو بـهامـر:ات گفته شدهيچرا در روا، ها نبود روح انسان

)�[PUVXא����� א���#5،:כ. ،JT:YKQX(ادو آيا و خاطینابود،انيهدف ايانيگنهكاران

و اصالح آنانياح  است؟ اء

اىخداوند تعالىوقت ممعروبهامرىتمّ از از افـراديىتقاضـا معنای بـهتنها،خواهدىف را

آن،ستين ف معرو بـهامـر،بسـازند كـه در آن جامعـهیا جامعهها بلكه مقصود آن است كه

ــذ امكــان ــرو)���PKOK :YTLO#�ש،(ر باشــديپ ــذا ام ــهل ــردفِ معرو ب از،یف ــل  كــه اين قب

و محكوم به شكست اسـتينتىب،آن فراهم شده باشدیالزم در جامعه برایسازوكارها  جه

)،���[�hPKOX*��� א�א� �APKOU :YPMPא ،P:YULU +�@F� ،K-O(.

وهاقامـیبـرا...وىنظـامىاسيس،یاقتصاد،ىروانیهانهيزم، اگر در جامعه از معـروف

پیف كارمعروبهتنها امرنه، منكر فراهم نباشد بردن بين هـ،بـردىنمشياز ويچ تعلـيبلكـه م

و تبليترب نمىغيت نميآم كالم معجزهىحت بخشد؛ىاثر ا. افتـدىز قرآن هم مؤثر نيـمگـر نـه
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�� ':�#�(ن استيگر متقتياست كه قرآن هدا��� :T(ن نكـردهين را تضـميت فاسـقيهـداو

�� �א�Ef:כ.�( است�� :PVM��=MVr:�6'+؛ �� ���� ���אQ��:7:؛ ���� �:L(ظالمـانیبـراو،

�� א�#א�( نداردىارمغان،و خسارتىجز گمراه�� :UP�MT(.

و محروم مقيد هـای الهـى كـه ماندن ظالمان از آثار هدايت شدن تاثير قرآن به نبودن ظلم

تواند معطوف به اين معنا باشد كه قبل از هرگونـه اقـدام بـرایمىشده، در آيات فوق اشاره 

نمعروبهامر  و در،های ظلم بايد زمينه،هى از منكرف و تـا و فسـق را از جامعـه برچيـد فسـاد

رامعرو بـهانتظـار اثربخشـى از امـر باشند، نبايد پذير ظلمياوش يابدپرور ای فاسق جامعه ف

و ناهى؛داشت و سخن،حتى اگر آمر گرچـه لـزوم ايجـاد؛ باشد، وحى الهىخداوند تعالى

اق زمينه ُ معروبهی امر امههای مبانى برای ب و نهى از منكر مانع از اجـرای آن در عـد فـردیف

و دليل شرعى روشنى نمى و مطالعـه امـا بـه،توان بـرای آن ارائـه داد نيست لحـاظ راهبـردی

ُ آسيب ب فى تـاثير چنـدانى معرو بـهتـوان ادعـا كـرد كـه چنـين امر عد اجتماعى مـىشناسانه در

و اگر مشكلى  مشكل چنـدانى را نيـز حـل،برای جامعه ايجاد نكندبرجای نخواهد گذاشت

.نخواهد كرد

 شواهد تاريخى.3-4

نهمعروبهامرهاقامیبرایاديزیها گواه است كه نهضت،خيتار و  شـكلاز منكـرىف

[��E��hPKQT، א'R( شكسـت خـورده] در ظـاهر[ه آنـان همـىاسـت ولـ فتهگر ،P:YPLV �

R'א ،�C��PKQM] ،JL:YKOX(ب كه بـهيىها از حكومتىحت-فمعروبهاز آمرانیاريسو

'� ��g(و شتم مورد ضرب- اند مشهور بودهىحكومت اسالم [ א���E א��כ�#5، �6K:YQOא،

KVO(ح بن منكر قرار گرفتهيا فاعلينامكاو شكنجه و تا حد و كتـك خـوردهىهوشياند انـد

ف معرو بـهاز آمـرانیاريبسنيزو)�Aא�( نجات آنها نكرده استیبرایه هم كاريقوة قضائ

ح رس اكمانبه دست [��E�hPKQT، א'R( انددهيبه شهادت ،P:YPQX(،بـه زنـدان رفتـه )�:כ.

�אE�Iא�،�G��PKOX :YTMQ -TXX( انـدا شـالق خـوردهيـ)�' [ א�E�45א��،  يـاو)�6O:YTKPא،

ديبس هایتياذ '� ���g( انـددهيار [ א����E א��כ�#�5، ���Z א��#CאC א��א���،� א'�6K:YKPO Rא،

PUVLJ:YPPU -PPQ(ا ويىها ها در زماننيو همه اتفاق افتاده كه فساد در اوج خود بـوده

آنيزیبه حد)PKMV :YUMX�����5،( منكرات ازیكـارى، همـه سـخت اد بوده اسـت كـه بـا
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و ناهيآمر و به نوميان برنين ب اند تا جايى دچار شدهیديامده از خلفـا در مقابلـه بـا رخـىكه

بسیريگ اوج و منكر دست به اقدامات شديفساد و قتليه متخلفيعلیديار و قمع و قلع عامن

[PUPQא�ש*5א$�،( اند زدهها آن ،JX:YPXX R'א �،�C��PKQM] ،JL:YKOX(.

 جمهوری اسالمىۀتجرب.4-4
اسدر جمهوری اسالمى ايران  متـون دينـىو)8اصـل(اسـى نيز با وجـود تصـريح قـانون

)8B ��PPV �a:��#א� �� �:KM-UP(خمينى امامو تاكيدات بر اهميت اين دو وظيفه)א�א� ،��*�h

PKLP] ،X:YTPK(و تاســيس نهادهــايى قــانونىو مقــام معظــم رهبــری در تصــويب قــوانين

امـا قبـل از تصـويب،رود مجلـس مـىهای مختلفى برای اجرای اين اصـل بـه طرح اجرايى،

از.)hPKXU :YTUT*�#�،( شود متوقف مى اولـين قـانون،سـال از پيـروزی انقـالب37بعـد

ر،رسدمى فراوان به تصويب هایف پس از چالشمعروبهدرباره امر جمهـوريسئـاما توسط

م.)j��D#5hT/X/PKXUא�� א�#$��א،( شــود تقاضــای توقــف در اجــرای آن مــى و در آثــار ولفــان

)hPKXU :YTQL*�#�،(فمعرو بـههای آمران نبودن فعالت صراحت اقرار به موثربه سخنرانان

و ايـنمى به ميان)$*�jD#5h ،Cא�� �7Bא|TM/U/PKXLא��g�� ،�E( فريضهدو مهجوريت اينو آيد

جـ های فريضه بزرگ با تالشدو مطلب نيز گواه آن است كه اين ايى پراكنده مردمى راه بـه

و غيرقابل نخواهد برد و فاقـد مـديريت سـازمانىو اقدامات خودسرانه حقيقـت امـر، كنترل

و نهى از منكر را آشكار نمىمعرو به و با معنای حقيقى آن فاصله داردف .كند

 گيری نتيجه

و موانعى كه معروبهاجرای اصل امر های تجربه و مشكالت ف ونهى از منكر در طول تاريخ

اسـت كـه بر ايـن گواه،بست وانحراف كشاندهبُنمانع اجرای اين دو اصل شده يا آن را به

مىاين دو وظيفهكردن نظريه همگانى و، ،»زدگـى عوام«:مانند منفىهای پيامدتواند به آفات

وبى«،»نگری در جامعه شيوع سطحى« شـدن محدود«و» ظـاهرگرايى«،»ومـرج هـرجنظمـى

آن ترين مصاديق منكرند بيانجامد كه خود از مهم»دايره تاثير از ها اگـر بـيشو آسيب تـر تـر

و بر اين اساس،ف نباشدمعروبهك امر  دو شـود كـه ايـن مـى پيشنهاد،كمتر نيز نخواهد بود

و بـا سـاختاری مسـتقل صورتبهفريضه و تشـكيالتى و توسـط افـراد از حكومـتسازمانى
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و آموزش و ديده و منكرباتجربه متخصص  انجام شود كه قدرت تشخيص مصاديق معروف

و آزادی فعاليـت همچنـين.اجرايـى را داشـته باشـند هـای ها وروشو اولويت تمكـن مـالى

و گروه و به دور از نفوذ حكومت بيـان نيـز در روايـات كـه چنان- ها را داشته باشند مستقل

و در آثـار ديگرمـان مـوردمىف سازمانى تعبيرمعروبهكه ما از آن به امر-شده است  كنيم

مى. ايم بحث قرار داده مبحث روش اجـرای،شود كه فقها در مباحث فقهى همچنين پيشنهاد

و و برای نتايج ناشى از اجرای احكام دينى احكام اجـرایاز های ناشىپيامدرا نيز بگنجانند

آنناد و انحـراف را در مرحلـه عمـل چـارههـا رست احكـام و احكـام شـرعى جـوئى كننـد

و استنباط كنند كه آن آسيبای گونه به .و موانع كاهش يافته يا از بين برودها تبيين
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 كتابنامه

 قرآن كريم*

بن، الحديد ابىبنا.1 رح نهO،)ق1378( اّهللاٰ هبه عزالدين ابوحامد ه ش الغ ب ل محمدابوالفضل: التحقيق، ا

آي: منشور،19ج، المطبعه، ابراهيم دار احيـاء الكتـب: قـم، اّهللاٰ العظمى المرعشى النجفىتمكتبه

.العربيه

بن، اخوهبنا.2 ه،)ق1409( احمد قريشـى محمد ب ـ س لح ام ا ـ I % اح ـ ه ف ـ ری ق ل م ا ل ا ـ دكتـر: تحقيـق، مع

.هئيت المصريه العامه للكتاب:مصر،1چ،1ج،محمود شعبان

ب)ق1406( القاضى عبدالعزيز الطرابلسى، البراج ابن.3 لمهذ ، شـراف جعفـر سـبحانىإهب: تحقيق،، ا

.مؤسسه النشر االسالمى:قم،2چ،2ج

ه،)ق1409( عبداّهللاٰ، بطه عكبری ابن.4 ی اج ن ل ه ا رق ف ل ه ا ریع ش ل ه عن ا ان الب .دارالرأيه: رياض،2ج، ا

بن، جوزی ابن.5 و،)ق1358(على عبدالرحمن ـوک لمل یخ ا ر ا % ت م ف ظ ت ن لم م ا ـ الم ،1چ،18و6ج، ا

.دارصادر: بيروت

ه ابن،)1352( عبدالرحمن، خلدون المغربى ابن.6 قدم لم ـدون ا ، محمـدپروين گنابـادی: ترجمـه، خل

و نشر كتاب تهران: تهران،1ج .بنگاه ترجمه

یخ واسط،)ق1406( اسلم، سهل الرزاز الواسطى ابن.7 ر ا : بيـروت،1چ، كـوركيس عـواد:محقـق، ت

.بيروتعالم الكتب

د،)ق1407( ابــوبكر، ميمـون ابن.8 ا ــ رش ال رح ا ــ و احمــد ســقا: التحقيــق، ش : قــاهره، احمــد حجــازی

.داراالحياء الكتب العربيه

بن، ابويعلى.9 ه،)ق1403( حسين محمد ی ان ط سـل ل ام ا ـ I الح : بيـروت، محمدحامـد فقهـى: تحقيـق، ا

.دارالكتب العلميه

ف،)ق1366(على، اشعری.10 ال ت و اخ ین ی الم الس ت ا ال ا ق ینم ـل ص لم الـدين محمدمحى: تحقيـق، ا

.دارالمعارف، قاهره، عبدالمجيد
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آل،)ق1306( خان محمدحسن، اعتماد السلطنه.11 و ا ر اث لم را ا دار الطباعـه خاصـه دولتـى: تهـران، ث

.چاپ سنگى

بن، الخطيب، البغدادی.12 د،)تابى(على احمد یخ بغدا ر ا چت .دارالكتب: بيروت،2،

% عن،)ق1405( احمد عزالدين، البيابونى.13 نه ل و ا ف رو لمع ا ر ب الم ر ا ک ن لم دارالطباعه: قاهره،2چ، ا

.والترجمه

ــام.14 ــيدروحخمينى، ام ــوی س ر،)1361( اّهللاٰ الموس ــو ه ن ف ی ــح ــز،1،9،21،20،19،18ج، ص مرك

.سازمان انتشار وآموزش انقالب اسالمى: مدارك فرهنگى انقالب اسالمى تهران

هت،)1379( ـــــــــــــــــــــ.15 یل لوس ر ا ری .نشر دارالعلم:قم،1ج، ح

ةدائ،)ش1380( احمد، پاكتچى.16 %ر الم گ اس ر ز ف ب ر ا لمع ر: تهران،10ج، ا د دای ا ی ن فةب ر ا ـ لمع ا
% الم گ اس ر ز .ب

صد،)ق1409( مسعود، تفتازانى.17 ا ق لم رح ا نشر عـالم: بيروت،5ج، عبدالرحمن عميره:تحقيق، ش

.الكتب

ر،)1380( عبـداالمير، زاده جابری.18 %ةدایـ الم ـ گ اس ر ز ـ ف ب ر ا ـ لمع ةمركـز دايـر: تهـران،10ج، ا

. المعارف

ــری.19 بن، الجزاي ه)ق1170( اّهللاٰ نعمــه ســيدعبداّهللاٰ ی ن ــ س لمح ه ا ــ ب رح نخ ــ % ش ــ ه ف ن ی ــ س ل ه ا ــ ف تح ل ، ا
طوط( نسخه خطى ميكروفيلم كتابخانه آسـتانه، الجزايری: شارح، فيض كاشانى: نويسنده،)مخ

.اّهللاٰ قدس به خط عبداّهللاٰ نورالدين نعمه

د)ق1369( عبــدالملك، ينىالجــو.20 ا ــ رش ال و علــى عبــدالعظيم: محقــق،، ا محمديوســف موســى

.دارالسالم: قاهره، عبدالمجيد

بن، خليفه حاجى.21 ـن،)ق1413( الرومـى الحنفـى، عبـداّهللاٰ الفلسـطينى مصطفى ـون ع ن ظ ل ف ا شـ ک
% ام نون اس ف ل و ا ب ت I ل چ1ج، ا .دارالكتب العلميه: بيروت،1،

ه،)ق1358( حسين، حسين حاج.22 ی الم الس م ا ظ ن ل .مكتبه النهضه المصريه: القاهره، ا

بن، حرعاملى.23 ه،)ق1403( حسن محمد ریع ـ ش ل ائل ا ـ س یل م ـ ص % تح ل ه ا یع ش ل ائل ا و، وس تصـحيح

چ11ج، عبدالرحيم الربانى الشيرازی: تعليق . داراحياء التراث العربى: بيروت،3،

ــو الفــتح، حســينى.24 ب،)1386( اب ا ــ ب ل اح ا ــ ت ف ــاب حادی، م : كوشــش، عالمــةحلى عشــر همــراه ب

.موسسه آستان قدس رضوی: مشهد،2چ، محمدمهدی محقق
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ر،)ق1386( سعيد يحيى ابن، الحلى.25 ائ ـ ظ ن ل و ا اء ی ـ الش ین ا f ب لجم % ا رف نواظ ل زه ا احمـد: تحقيـق، ن

.مطبعه االداب: النجف االشرف، الحسينى نورالدين الواعظى

ا،)ق1412( محمد، رشيدرضا.26 ن لم را ی س ف .لكتابمؤسسه دار:قم،4ج،رت

ه،)1386( عبدالحسين، راد رضايى.27 ر ب یخ ام ر ا زوی ت را ر ت ف د رو . بوستان كتاب:قم، مع

ه،)1387( ـــــــــــــــــــــ.28 ر ب قل ام زوی ع را ر ت ف د رو .بوستان كتاب:قم، مع

پ،ـــــــــــــــــــــ.29 ا ل چ ا ر ح ، د ه ق م ف دی عل ا ب مجد: تهران، م .انتشارات

ری.30 ه،)ق1404( محمد، شهری محمدی Iم لح زان ا ی .مكتب االعالم االسالمى:قم،6ج، م

،،)تابى( محمود، زمخشری.31 ف ا ش I ل .دارالمعرفه: بيروت،1جا

الم،)1333( جرجى، زيدان.32 ـ یخ تمدن اس ر ا مؤسسـه: تهـران،7چ، على جـواهر كـالم: ترجمه، ت

.مطبوعاتى اميركبير

ت،)1373( عبدالكريم، سروش.33 ش ی و مع ت Iم ف: تهران، ح .رهنگى صراطموسسه

ائل)تابى( داود امام احمد ابى، سجستانى.34 س .دارالمعرفه:بيروت، محمد رشيدرضا: تحقيق،، م

ــى.35 ــيوری الحل بن، الس ــداد ــداّهللاٰ مق ران،)1365( عب ــ ق ل ه ا ــ ق % ف ــ ان ف ــ رف لع زا ن ــران، ک ــه: ته المكتب

.المرتضويه

ه،)1378(على، شريعتى.36 یع ر(ش ا ه آث .نشر الهام: تهران،7چ،)۷مجموع

،،)1390( ـــــــــــــــــــــ.37 ایی عل% نه .نشر ديدار: تهران،14چت

ه نهO،)1374( سيدجعفر، شهيدی.38 ـ الغ ب ل شـركت انتشـارات: تهران، سيدجعفر شهيدی: ترجمه، ا

و فرهنگ .علمى

بن، الشيبانى.39 یخ،)ق1415( محمد عبدالواحد محمد ر ا ت ل % ا امل ف I ل ابوالقـداء عبـداّهللاٰ: تحقيـق، ا

. دار الكتب العلميه: بيروت،1چ،9ج، القاضى

بن، شيزری.40 ه،)ق1365(نصر عبدالرحمن ب ـ س لح ب ا % طل ه ف ب رت ل ه ا ای السيد الباز: قام على نشره، نه

.مطبعه اللجنه للتأليف والترجمه والنشر: قاهره، العرينى باشراف محمد مصطى زياده

بن، طوسى.41 بن ابـوجعفر محمـد %،)ق1400( علـى الحسـن ـ ل دی ا ا ـ له د ا ا ـ ص ت الق ـق ا ری د ط ا ـ رش ل ، ا

م: تحقيق چتبه جامع چهلستونكحسن سعيد .مطبعه خيام:قم،1،
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على، الهدی العكبریعلم.42 ره)ق1411( سيدمرتضى ی ـذخ ل : قـم،3ج، احمـد حسـينى: تحقيـق،، ا

.جامعه المدرسين حوزه علميه

ب،)تابى( ـــــــــــــــــــــ.43 ر من ذه ا ب % اخ ب ف لذه ت ا را شذ .يهتب العلمكدارال: بيروت، م

بن، الغزالى.44 ـدین،)ق1352( محمـد ابوحامد محمد ل ـوم ا اء عل ـ ی مطبعـه العثمانيـه: مصـر،2ج، اح

. المصريه

ت،)تابى( ـــــــــــــــــــــ.45 د ا ای سع ی یم .انتشارات سيديان: مهاباد، ک

ه،)ق1383( علينقى، االسالم فيض.46 الغ ب ل رح نهO ا و ش ه رجم على ت .جابى،7امام

ه،)ق1384( عبدالجبار، قاضى.47 س ل خم صو رح ا .مكتبه وهبه: قاهره، عبدالكريم عثمان: تحقيق، ش

ه،)ق1411( ظافر، القاسمى.48 ی الم الس ه ا ریع ش ل % ا م ف I لح ام ا ظ .دارالنفاس: بيروت، ن

بن ابى، الــدين راونــدی قطب.49 اء،)ق1418( اّهللاٰ هبــة الحســين ســـعيد ـ یـ ب الن ص ا ـ صـ : تحقيـــق، ق

.دیموسسه الها:قم،2چ، ميرزاغالمرضا عارفيان

اء،)تابى(على العباس احمد ابن ابى، قلقشندی.50 ـ ش الن ه ا اع ن % ص % ف ش الع بح ا : قـاهره،9و3ج، ص

و .وزاره الثقافيه القوميه دار الكتب المصريه

ر،)تابى( عباس، القمى.51 ا آلث و ا م I لح ه ا ن و مدی ر ا بح ل ه ا ن ی ف .دارتعارف للمطبوعات: بيروت، س

و،)1380(اس.كى.آن، لمبتون.52 ت ل المدو ر اس ت د Iوم سيدعباس صالحى: ترجمه وتحقيق، ح

. نشر عروج: تهران،و محمد مهدی فقهى

بن ابى، ماوردی.53 و قاضى ابـويعلى الحسن على بن، محمدحبيب ،)ق1406( حسـين الفـراء محمـد

ه ی ن لدی ت ا ا الی لو و ا ه ی ان ط سل ل ام ا I .مكتب االعالم االسالمى: قاهره،2ج، اح

، بح،)ق1403( محمدباقر، مجلسى.54 ر النوا ر ا .مؤسسه الوفاء: بيروت،2چ، 100جا

بن، مسعودی.55 ب،)ق1365( حسين ابوالحسن على ـذه ل روج ا ـ ،4ج، ابوالقاسـم پاينـده: متـرجم، م

و نشر كتاب: تهران،2چ . بنگاه ترجمه

ه،)تابى( حسينعلى، منتظری.56 ی الم ـ الس ه ا ـ ل لدو ه ا ق ه وف ی ق ف ل ه ا الی % و ت ف ا راس المركـز: قـم،1ج، د

. اسات االسالميهالعالمى للدر

%،)1348( مرتضى، مطهری.57 ن ی س ه ح اس .انتشارات صدرا: تهران،2ج، حم

ر،)تابى( ـــــــــــــــــــــ.58 ا ت ف .صدرا:قم، ده گ
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بن، مفيد شيخ.59 ،،)ق1401( محمد النعمان محمد ه نع ق لم انتشارات:قم، جماعة المدرسين:تحقيقا

. جامعه مدرسين

ت،)1379( محمدحســين، منظوراالجــداد.60 ــ اس ی و س اع ــ تم ه اج ــ ص ر ر ع ت د ــ ی رجع نشــر: تهــران، م

.پژوهش

%،)م1997( خالـدبن ابوالعبـاس احمـد، الناصری.61 ـ ص الق ب ا ر لمغـ ل ا ـدو ل ر ا ا ـ ب اء ألخ ـ ص ق ت الس ، ا

و محمد الناصری: محقق چ3ج، جعفر الناصری .دارالكتاب دار البيضاء،1،

الم،)1367( محمدحسن، نجفى.62 الس f ا رائ رح ش % ش الم ف I ل ر ا ، عبـاس القوچـانى: محقق، جواه

.دار الكتب االسالميه:تهران،7چ،21ج

ائل،)ق1409( ميـرزا، النوری الطبرسـى.63 ـ س لم بط ا ن ت ـ س ائل وم ـ لوس ک ا ر تد ـ س مؤسسـه: تحقيـق، م

آل:قم. الطبعه الثانيه،2ج، البيت الحياء التراث آل 7البيت موسسه

ب، نويری.64 ا بن شه لدین احمد ب ا ا لوه بد ا ابی(ع ر)ت ال ه ا ای ب، نه د ال نون ا % ف دكتر:، ترجمهب ف

ج .دارالكتب المصريه:، قاهره1چ،6محمود مهدوی دامغانى،

ت ی�،)1374( محمدهادی، همايون.65 ا یغ بل زه ت ر دو حو ژه د مركز نشر فرهنگى:، تهرانجابى، وا

.سازمان تبليغات

به«،)1370(محمد، باهر.66 ،:مجله،»معروف در جهان عرب امر اس% ی ان س رجم .25شت

در«،)1393(فر عبداّهللاٰ اميدیو محمدجواد، زاده باقى.67 و منع از اخـتالل آن ضرورت حفظ نظام

هفصلنامه» فقه اماميه یع ، ش % اس ن .37ش،12سش

و ناهيـان شناسى قانون حمايت از آمران بـه مقاله بررسى جامعه«،)1394( حسن، خيری.68 معروف

،مجله،»از منكر ران % ای اع تم ائل اج س % م رس ر ش6ورهدب ،2.

مجلــه،»مشــروعيت قيــام عليــه حــاكم جــانى در فقــه سياســى شــيعه«،)1392( محمــد، ميرعلـى.69

% الم ت اس Iوم .70ش، ح

ت،)تابى( عبدالحسين، راد رضايى.70 ریع ـ رای ش ـ ر اج ان د زم ا ـ ت س ر رو ـ درحـال بررسـى بـرای، ض

.چاپ

ه،)1391( رضاعلى، پور تقى.71 ر ب % ام ائ ـ ن ت ج اس ی ر س ر د ک ن ز م % ا و نه ف رو اهمع ـ � ای موضـوع( ج

. ارشد رشته حقوق دانشگاه تهران نامه دوره كارشناسى پايان،)اصل هشتم قانون اساسى ايران
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