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مسئول همایش: معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر استان خراسان رضوی / علی رضازاده همدانی

جانشین مسئول همایش: داود صابری وحید
مسئول کمیته علمی: عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
دانشگاه فردوسی مشهد / حجت االسالم و المسملین دکتر محمدرضا جواهری

مسئول کمیته اجرائی: مصطفی صفایی

حامیان علمی همایش
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

معاونت حقوقی قوه قضائیه
دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس
v مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد

برگزارکنندگان 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی
شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری مشهد

 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 61

جل

اعضای هیأت علمی همایش
دبیر علمی: حجت االسالم و المسملین دکتر محمدرضا جواهری

)عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد(

حضرت حجت االسالم و المسلین محمدهادی عبدخدایی
عضو مجلس خبرگان رهبری

حضرت حجت االسالم و المسلین سیداحمد حسینی خراسانی
عضو مجلس خبرگان رهبری

]اسامی براساس حروف الفبا است[

حجت االسالم و المسملین دکتر احمد آقایی زاده  ترابی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر حمیدرضا آقامحمدیان َشعرباف
 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت االسالم و المسملین دکتر اکبر احمدپور
 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدعلی احمدیان
 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت االسالم و المسملین دکتر حسین احمری
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

حجت االسالم و المسملین دکتر ایوب اکرمی
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مقصود امین خندقی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مجتبی بذرافشان مقدم
 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
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حجت االسالم و المسملین سیدمسعود پورسیدآقایی
سردبیر و مدیرمسئول مجله علمی پژوهشی مشرق موعود و مسئول مرکز آینده روشن 

دکتر عباس جوارشکیان
 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین جوان آراسته
 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )گروه حقوق(

دکتر محمدحسن حسن زاده
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام

دکتر غالمرضا حسنی درمیان
 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباسعلی حالجی
دانشیار دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نیشابور

دکتر براتعلی خاکپور
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 حجت االسالم و المسلمین محمد دارینی
مدیر گروه معارف دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدمحسن دعایی
مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی

دکتر مرتضی رحیمی
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

حجت االسالم و المسملین دکتر سیداحمد رهنمایی
u دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

دکتر محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدعلی سادات فخر
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

حجت االسالم و المسلمین سید محسن سادات فخر
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

دکتر امیر سلمانی رحیمی
 دانشیار بنیاد پژوهش های آستان قدس

دکتر سیدحسین سیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

حجت االسالم و المسلمین مهدی شریعتی تبار
مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
حجت االسالم و المسلمین محمود شریفی اقدم

 پژوهش گر و عضو هیأت علمی پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 81

جل

حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدمحمود طباطبایی
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت االسالم و المسملین دکتر عبدالکریم عبدالهی نژاد

استاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر طاهر علی محمدی

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشکاه ایالم
دکتر ابوالفضل غفاری

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد فوالدی وندا

u استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دکتر سید محمدمهدی قبولی درافشان

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت االسالم و المسملین دکتر محمدباقر گرایلی

استادیار جامعه المصطفی العالمیه مشهد
دکتر ناهید مشائی

استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت االسالم و المسلمین محمدحسین مهدوی مهر

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه مشهد
دکتر بهروز مهرام

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی نوروزی

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد
حجت االسالم و المسملین دکتر مرتضی نوروزی

استادیار جامعه المصطفی العالمیه مشهد
دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا هاشمی

استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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اعضای کمیته اجرائی همایش
مصطفی صفایی: مسئول اجرایی همایش

بهادر صمدیان؛ معاون دبیر اجرایی
علی جلیلیان شفیع؛ مسئول پیگیری های ویژه

حمید کامل ارومیه؛ مسئول دبیرخانه علمی
جواد شمسی؛ کارشناس اصالت سنجی مقاالت

هاشم زنگنه؛ مدیر سامانه مدیریت همایش
ماهان صفایی؛ مسئول روابط عمومی

مهدی عدالتی نسب؛ عضو دبیرخانه اجرایی
روح الله پیش نماز؛ عضو دبیرخانه اجرایی

محمدجواد صفاری؛ مسئول فنی سامانه ارسال مقاالت
مجید ذوقی؛ عوامل اجرایی

محسن وزین؛ عوامل اجرایی
علی جمشیدی؛ عوامل اجرایی
جواد مشیری؛ عوامل اجرایی
محمد پناهی؛ عوامل اجرایی

 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر





15 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� مقدمه 
علی رضازاده همدانی / معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد امر به معـروف و نهی از منکر خراسان رضوی

پیش  نوشت دبیر علمی همایش������������������������������������������������������������������������� 17
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا جواهری

31 ������������������������������������������������������������������ سخن مسئول کمیته اجرایی همایش
مصطفی صفائی

]کتاب مجموعه مقاالت بر اساس حرف اول نام خانوادگی نویسنده مسئول تنظیم شده است[

جایگاه حقوقی روحانیت در امر به معروف و نهی از منکر������������������������������������������ 33
مرتضی انفرادی؛ امیر سلمانی رحیمی

ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر������������������ 57
نعمت الله بدخشان

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر در قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر���������������������������������������������������������������������������������������������� 79

محمدحسین توانایی

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با مخاطب« در امر به معروف و نهی از منکر  95
محمدرضا جواهری

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی 127
محمدرضا جواهری

فهرست مطالب



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 121

جل

149 ��  Aمفهوم شناسی »اصطناع المعروف« و مصادیق و جایگاه آن در کالم عالم آل محمد
محمد صالح جواهری

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب امر بـه معروف و نهی از منکر� 165
محمدرضا جواهری، موسی الرضا حیدری 

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی از منظر فقه و قانون)تأملی در مواد 3 و 5 قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر( ������������������������������������������������������� 191

حسین جوان آراسته

جلوه های حمایت تقنینی از نظم عمومی در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 209
محمد حسن حسنی

نقد اعالمیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و نهی از منکر�������������������� 227
غالمرضا خواجی

از  استفاده  لزوم  و  بودن  همگانی  نظر  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  تبلیغ  شباهت های 
شیوه های مطلوب���������������������������������������������������������������������������������������� 237

 مرتضی رحیمی

253 �������������������������������������������������� علل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر
 مرتضی رحیمی

269 ������� مبانی ارزش شناختی وجوب حفظ نظام جمهوری اسالمی به مثابه باالترین معروف
سید احمد رهنمایی

بازگشت به قرآن برای بازسازی فهم نخبگان از امر به معروف و نهی از منکر����������������� 291
سید علی سادات فخر

امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت دینی در فلسفه و کالم اسالمی 
)پاسخ به شبهه ی بردن اجباری به بهشت(��������������������������������������������������������� 307

فهیمه شریعتی

317 ��������������������������������������������������������� حریم خصوصی در کشاکش اطالق و تقیید
علی غالمی

جبران خسارت های وارد بر آمران به معروف و ناهیان از منکر����������������������������������� 337
سید محمد مهدی قبولی درافشان

بررسی اطالق عنوان شهید بر کشته شده در عرصه امر به معروف و نهی از منکر )پیرامون ماده 
15 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(������������������������������������������� 347

محمدباقر گرایلی؛ فاطمه آزادی؛ زهره هروی
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جایگاه حریم خصوصی در فقه اسالمی و نظام حقوقی غرب با توجه به ارتباط آن با امر به معروف 
365 ���������������������������������������������������������������������������� و نهی  از منکر و آزادی بیان

حسین لطیفی

چیستی مفهوم و معیار تعیین گستره معروف و منکر�������������������������������������������� 389
عباس مجیدی

407 ���������������������� آسیب  شناسی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر در نهج البالغه
سید محمد مرتضوی

433 �������������������������������������������������� آسیب  شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر
سید محمد مرتضوی

457 ��������������������������������������������� مرز جرم و منکر و چگونگی برخورد با هریک از آن ها
محمدرضا ملک رئیسی؛ محمدرضا کیخا

مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات����������������������������������� 475
سید ابوالقاسم موسوی؛ عبدالحسین یداللهی

489 ������������������������������� امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حریم خصوصی در اسالم
محمد مهدی کریمی نیا

531 ������� گفتمان سازی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: راه کارها و الزامات
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انسان به دلیل اجتماعی بودنش نیاز به زندگی گروهی و مراودات اجتماعی دارد. خیلی از مراحل 
رشد و تعالی انسان ها تنها در محیط اجتماعی تعریف گشته و از طریق حیات اجتماعی قابل دست یابی 
است. آنچه مسلم است افراد یک اجتماع بر سود و زیان یکدیگر و مخصوصًا سود و زیان جامعه مؤثر 

و از آن تأثیرپذیر هستند.
معمواًل جهت دستیابی به این سود مشترک و برای جلوگیری از بروز زیان هایی که افراد و جامعه را 

تهدید می کند، هنجارها یا ارزش هایی مورد توافق قرار می گیرد و همگان ملزم به رعایت آن می گردند.
در طول تاریخ همواره افرادی بوده اند که به دالیل متفاوت ارزش های موجود در جامعه خود را رعایت 
نکرده و باعث زیان خود، افراد یا جامعه گشته اند. تاریخ زندگی بشر مملو از مثال هایی است که وجود 

انحراف در جامعه را اثبات می کند.
هر نظام اجتماعی ساز و کار خاصی را برای پیشگیری و مقابله با این انحرافات در نظر گرفته که 

نظارت همگانی یکی از این مکانیسم ها است.
اسالم عزیز از جمله ابزارهایی که برای حفظ و حراست فرد و جامعه از انحراف و فساد طراحی کرده 
امر به معروف و نهی ازمنکر است. این دو موضوع که در فقه تشیع، فروعات هفتم و هشتم محسوب 
می شوند، در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مورد تأکید قرارگرفته اند ولی شرایط، 
حدود و کیفیت آن منوط به تصویب قانون عادی گشته که متأسفانه تصویب این قانون تا سال 1394 به 

تأخیر افتاد.
به  آمران  از  حمایت  قانون  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان   1394/1/23 در  سرانجام 

مقدمه 
علی رضازاده همدانی / معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد امر به معـروف 

و نهی از منکر خراسان رضوی
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معروف و ناهیان از منکر مشتمل بر 24 ماده و 19 تبصره را تصویب نمودند.
مسلمًا هر قانونی که توسط بشر تدوین می گردد دارای نقاط ضعف و قوتی است، البته این موضوع 
مورد بحث این همایش نبوده ولی واکاوی مواد، مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون به منظور 
تبیین دقیق احکام و تکالیف مندرج در قانون، مشخص نمودن شرح وظایف اشخاص حقیقی، حقوقی و 

دستگاه های اجرایی و... می توانند مقدمه ای مناسب جهت اجرای دقیق و کارآمد آن باشد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی در راستای عمل به تکلیف مندرج در بند 8 
از ماده 16 قانون مذکور، بند5 و6 از برنامه ابالغی ستاد مرکز و بند 8 برنامه سال 1395 ستاد استان اقدام 

به برگزاری این همایش نمود؛ که امید است در رسیدن به اهداف خود موفق بوده باشد.
در پایان بر خود الزم می دانم از حمایت های مراجع عظام تقلید، علما و فضالی محترم حوزه علمیه 
و  علمی  مراکز  مشهد،  فردوسی  دانشگاه  مخصوصًا  ها  دانشگاه  محترم  اساتید  مقدس،  مشهد  و  قم 
پژوهشی مرتبط در کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و معاونت حقوقی قوه قضائیه، 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و شهرداری مشهد مقدس و هیئت محترم علمی و اجرایی 
همایش  مخصوصًا ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی و در رأس آن دبیر محترم 
ستاد تقدیر و تشکر نموده، دوام توفیقات تمامی عزیزان در خدمت به اسالم و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی را از درگاه ایزد منان مسئلت نمایم.



پیش  نوشت دبیر علمی همایش
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا جواهری

به  امر  الهی دارند.  پاداش  برمی دارند  از منکر گام  نهی  به معروف و  امر  راه  همه ی مؤمنانی که در 
معروف و نهی از منکر در همه ی مراحل و مراتب قلبی و لسانی و عملی  دارای ارزش و فضیلت ابدی 
است. عموم مردم که با اخالص یکدیگر را امر به معروف می کنند و متفکران و اهل قلم که با تألیف کتاب 
و مقاله خدمات علمی در گسترش این فریضه الهی دارند و همه ی افرادی که به شکل های گوناگون در 
احیاء و گسترش و اجرای امر به معروف سعی می کنند، همه در طریق رسالت انبیاء و امامت امامان 
حرکت می نمایند. در بین خادمان امر به معروف و نهی از منکر افرادی که جان خود را با اخالص در امر 

به معروف فدا می کنند در باالترین رتبه جای دارند.
»شهید امر به معروف و نهی از منکر« در قرآن و معارف اهل بیت b از جایگاه عالی برخوردار 
است. انسانی که در راه امر به معروف و نهی از منکر کشته شود شهید است و حائز درجه و امتیاز و 

فضیلت شهیدان در راه خداست.

مقتول در راه امر به معروف و نهی از منکر مصداق بارز مقتول فی سبیل الله
بی تردید هر کس »در راه خدا« کشته شود شهید است. این حقیقت در قرآن و احادیث نبوی بیان 
شده است و شهرت حدیثی دارد. در دو آیه قرآن به جای واژه شهادت »مقتول فی سبیل الله« وجود دارد 
و در هر دو از قول و گمان موت بردن کشته شده در راه خدا، نهی شده است.)قرآن کریم، سوره بقره، آیه 

146 و سوره آل عمران،  آیه 169( در احادیث نیز عنوان »مقتول فی سبیل الله« پرتکرار است.
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جابر  بن  عتیک گفته است: پیامبر خدا a فرمود: 
االفعال، ج4، ص178،  و  االقوال  من سنن  العمال  الله شهید«)کنز  سبیل  فی  »المقتول 

حدیث 11179.( کشته شده در راه خدا شهید است. 
عتبه بن عامر نیز گفته است:

حدیث  ص179،  ج4،  شهید«)همان،  الله  سبیل  فی  »المقتول  فرمود:   a خدا  پیامبر   
1113( کشته شده در راه خدا شهید است. 

راشد بن جبیش و ابوهریره هم گفته اند: 
حدیث  ص18،  و   11179 حدیث  ص178،  ج4،  همان،  شهاده«)  الله  سبیل  فی  »القتل 

11212( کشته شدن در راه خدا شهادت است.
عبدالله بن بشر و عباده بن صامت گفته اند، پیامبر خدا a فرمود: 

ص181،  و   11187 حدیث  ص179،  ج4،  شهید«)همان،  الله  سبیل  فی  »القتیل 
حدیث11215( کشته شده در راه خدا شهید است. 

ابوهریره و ابن عمرو گفته اند، پیامبر خدا a فرمود: 
 ،181 ص   ،11192 حدیث  ص179،  ج4،  شهید«)همان،  فهو  الله  سبیل  فی  قتل  »من 

حدیث 11214 و ص182، حدیث 11220( هر کس در راه خدا کشته شود شهید است. 
در این احادیث نبوی جمله »فی سبیل الله« بیانگر عنصر اصلی در تعریف مفهوم شهادت است. هر 
انسانی که در راه خدا گام بردارد و در این راه به قتل برسد شهید خواهد بود. بی شک کسی که در راه امر 
به معروف و نهی از منکر کشته شود مصداق بارز و نمونه روشن کشته شدن در راه خدا می باشد، چون 
ذات حق تعالی مبدأ و منشأ بیان معروف و منکر و آغازگر دستور و فرمان برای این دو واجب است. پس 
آمر به معروف و ناهی از منکر که در راه امر به معروف و نهی از منکر خونش به زمین می ریزد منطق شهید 

دارد و شخصیت شهید را احراز می نماید.
هر انسان عارفی که مدال قتل در راه خدا را دریافت کند، قطعا شهید نام دارد. بنابراین مقتول در امر 

به معروف و نهی از منکر شهید نام می گیرد چون در راه خدا گام برمی دارد.

A شهید امر به معروف و نهی از منکر در تبیین امام علی
و  دارد  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  دغدغه  که  مجاهدی  متفکر  آدم  آزادی خواه،  مهربان  انسان 
به  این راه  این دو واجب، همواره رنج ها و سختی های بی پایان را تحمل می نماید و سرانجام در  در راه 
قتل می رسد شهید نام می گیرد. همواره طاغوت ها، فسادگستران، دیکتاتورها، استبدادگران، زراندوزان، 
زورمندان و تزویریان، در هر زمان و مکان رویاروی تفکر امر به معروف و نهی از منکر قرار دارند. آمر 
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به معروف و ناهی از منکر که در راه اجرای فرمان خداوند و اقتدار امر به معروف و نهی از منکر به پا 
می خیزد و در نهضت و قیام امر به معروف و نهی از منکر  به قتل می رسد، پا جای پای سیدالشهدا، امام 
حسین A می نهد، او در شعاع روشنایی خورشید و مصباح حسینی حرکت می کند و سیره سیاسی 
حسینی را برپا می دارد و در سفینه اباعبدالله الحسین A جای می گیرد. او شهید در راه خدا و پیامبر 

و اهل بیت b است.
امیر مؤمنان علی بن ابیطالب A همین حقیقت را یادآوری نموده و فرموده اند:

 ).11168 حدیث  ص178،  ج4،  شهید«)همان،  المنکر  عن  الناهی  و  بالمعروف  »اآلمر 
امرکننده به معروف و نهی کننده از منکر شهید است. 

A برای تطبیق واژه شهید بر کسی است که در راه امر به  متن این حدیث »نص« امام معصوم 
از  به معروف و نهی  امر  برای مقتول  به صراحت  این جمله  از منکر کشته می شود. در  معروف و نهی 
منکر، عنوان شهید به کار رفته است. بیان حجت خدا امام علی A، حجت و دلیل شرعی برای تعیین 

چارچوب شهادت است.
و سازنده  مثبت  معنوی  می کند، شخصیت  منکر تالش  از  نهی  و  معروف  به  امر  راه  در  که  مؤمنی 
جاویدان الهی است. قتل این مؤمن در هنگام امر به معروف و نهی از منکر به او به عنوان شهید می بخشد.
گاهانه در راه هدف مقدس گردد به صورت قانون درآمده است  در فرهنگ اسالمی آنچه موجب مرگ آ
و نام آن »جهاد« و »امر به معروف و نهی از منکر« است. بنابراین، مجاهد و آمر به معروف و ناهی از 

منکر اگر در صحنه عمل به تکلیف الهی کشته شود شهید خواهد شد.

جان فروشی برای خوشنودی خدای سبحان
قرآن انسان های بزرگ در تاریخ زندگی بشر را می ستاید و آنان را به جهانیان می شناسد. در وحی 

الهی ویژگی های این انسان ها بیان شده است، آنجا که خدای سبحان می فرماید: 
اِس َمن َیْشِری  ُم َوَلِبْئَس اْلِمَهاُد، َوِمَن الَنّ ُة ِباإِلْثِم َفَحْسُبُه َجَهَنّ َخَذْتُه اْلِعَزّ

َ
ِق الّلَه أ َوِإَذا ِقیَل َلُه اَتّ

َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت الّلِه َوالّلُه َرُؤوٌف ِباْلِعَباِد«)سوره بقره، آیه 206 و 207.( و هنگامی که به 
آن ها گفته شود: از خدا بترسید! لجاجت و تعصب آنان را به گناه می کشاند، آتش دوزخ برای 
آنان کافی است و چه بد جایگاهی است؛ برخی از مردم جان خود را به خاطر خوشنودی خدا 

می فروشند و خدا نسبت به بندگان مهربان است.
بی تردید مصداق نخستین و اصلی این آیه و نمونه برجسته و جاودان از این دسته انسان های بزرگ، 
امیر مؤمنان امام علی A بود و او از آغاز امر به معروف و نهی از منکر نبوی، همراه و همگام پیامبر 

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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اعظم a شد و در آستانه هجرت رسول خدا به یثرب برای گسترش امر به معروف و نهی از منکر نیز 
در خانه پیامبر و در بستر ایشان با آرامش و متانت و اطمینان خوابید و حاضر شد جان خویش را برای 
کسب رضای خداوند فدای رسول او نماید.)البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص206 و 207.()وی تعداد 

13 حدیث برای تبیین همین حقیقت در تفسیر آیه 207 سوره بقره ذکر می کند(
این راه در طول تاریخ تا عصر ظهور قائم آل محمد b ادامه خواهد یافت. امیر مؤمنان، امام علی 

A خود در بازشناسی این گروه از انسان های بزرگ در تفسیر این آیه فرموده اند: 
بالمعروف و النهی عن المنکر«)شیخ طبرسی،  »المراد باآلیه الرجل الذی یقتل علی االمر 
احکام  الی  العامه  هدایه   * ص301  ج1،  القرآن،  تفسیر  فی  البیان  مجمع  االسالم،  امین 
ج15،  الشریعه،  مسائل  تحصیل  الی  الشیعه  وسائل  تفصیل   * ص533  ج5،   ،b االئمه 
ص143 * تفسیر نورالثقلین، ج1، ص205.( )مراد آیه مردی است که برای امر به معروف و 

نهی از منکر کشته می شود(. 
به حکم این بیان تفسیری از امام معصوم A مقصود از آیه باال نیز همان امر به معروف و نهی از 

منکر است که شخصی در اجرای آن به قتل می رسد.
جایگاه عالی شهید امر به معروف و نهی از منکر در این حدیث علوی نشان داده شده است. حقیقت 
معنادار بیان و کالم امرکننده به معروف و نهی کننده از منکر به هر یک از مخاطبانش »اتق الله« می باشد، 
الله« به  با فریاد »اتق  از امر به معروف تحقق تقوا در مخاطب است. بی تردید کسی که  چون مقصود 
شهادت می رسد مصداق قانون جان بازی در راه خداست. فروش جان برای کسب مرضات الهی شیوه 

جان بازی آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
از منکر توصیف و تحلیل شده است. منطق  به معروف و نهی  امر  آیه کار مؤمنان اهل  این دو  در 
شهیدان امر به معروف و نهی از منکر در این گفتار تفسیری امام شهیدان جهان تبیین می گردد. امرکننده 
تبعیض،  برابری علیه  استبداد،  آزادی علیه  فریادگر عدالت علیه ظلم،  از منکر  به معروف و نهی کننده 
توحید علیه شرک، سعادت علیه شقاوت، ایمان علیه بی ایمانی، حق علیه باطل و معروف علیه منکر 
است. او آموزگار راه خدا و تقوی و بصیرت است و در این راه هیچ گاه از پا نمی نشیند تا جان را در راه 

مرضات حق می فروشد و به شهادت می رسد.
صالح ابوخلیل گفته است: 

عمر شنید انسانی، آیه »و اذا قیل... و من الناس من یشری...« را خواند پس »إنا لله و إنا إلیه 
راجعون« گفت و استرجاع نمود و سپس گفت: »قام الرجل یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر 
قیام  مرد   )11329 حدیث  ص192،  ج4،  االفعال،  و  االقوال  سنن  فی  فقتل«)کنزالعمال 

می کند و امر به معروف و نهی از منکر می نماید پس کشته می شود. 
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طبق این گزارش، عمر پیوند این دو آیه با آمر به معروف و ناهی از منکر را از امیر مؤمنان امام علی 
A آموخته بود و به فردی که این آیات را می خواند همین ارتباط را یادآوری کرد.

شهید جهاد لسانی
»تذکر لسانی« در مراتب امر به معروف و نهی از منکر جای دارد و وظیفه عمومی و همگانی مردم 
است. جهاد در راه خدا نیز دارای اقسامی است؛ یک قسم آن جهاد لسانی می باشد و همین قسم برترین 

جهاد است. پیامبر خدا a فرموده اند:
»افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر« )کلینی رازی، محمد بن یعقوب )1429(، الکافی، 
بن حسن  الخصال، ج1، ص6 - شیخ طوسی، محمد    * قم، ج9، ص496  دارالحدیث، 
مسائل  تحصیل  الی  الشیعه  وسائل  تفصیل   - ص178  ج1،  االحکام،  تهذیب   ،)1407(
الشریعه، ج16، ص127 - البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص674 - بحاراالنوار الجامعة 
از  بهترین جهاد، سخن گفتن  و  باالترین  و 93.(  االئمه االطهار، ج97، ص75  اخبار  لُدرر 
عدل نزد پیشوای ستمگر است(. طبق این حدیث نبوی، برترین جهاد در میان اقسام جهاد 
در راه خدا، همین جهاد لسانی است و جهاد لسانی با امر به معروف و نهی از منکر تحقق 

می یابد.
کعب ابن مالک گفته است: پیامبر خدا a در تبیین اقدامات جهادی مؤمنان فرموده اند: 

»إن المؤمن یجاهد بسیفه و لسانه«) کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال، ج4، ص183، 
حدیث 10881( )مؤمن با شمشیر و زبان، جهاد می کند(.

 در این حدیث نبوی جهاد با شمشیر و جهاد با زبان همراه با هم در امتیازات مؤمن قرار گرفته است. 
آمر به معروف و ناهی از منکر که در جبهه جهاد لسانی حضور دارد و در این میدان نبرد به قتل می رسد 
همچون مؤمن حاضر در جبهه های نبرد و قتال با سالح های گرم است که در جهاد مسلحانه و در جنگ 

سخت به شهادت می رسد. او مجاهد در جهاد لسانی و شهید جهاد لسانی است.

فرآیند شکل گیری همایش
تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس نهم در راستای عمل به اصل 

هشتم قانون اساسی بود.
اصل امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از سوی خبرگان قانون 
اساسی در فصل اول، در اصول کلی در یک اصل ویژه جای گرفت و مورد تأیید مردم و رهبر کبیر انقالب 
اسالمی امام خمینی v علیه قرار گرفت. این اصل در سال 1358 و 1368 دو بار به تأیید مردم ایران 

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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بنابراین امر به معروف و نهی از منکر افزون بر این که وظیفه شرعی و تکلیف الهی و دینی هر  رسید؛ 
مسلمان است و فرع هفتم و هشتم از فروع دین است، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
در حقوق و تکالیف شهروندان کشور اسالمی ایران قرار دارد. بی تردید امر به معروف و نهی از منکر و 

پذیرش آن بر همگام الزم است. هم تکلیف شرعی است و هم وظیفه قانونی و ملی است.
به  امر  به خیر  ایران دعوت  آمده است: در جمهوری اسالمی  اساسی چنین  قانون  در اصل هشتم 
معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم به یکدیگر، دولت نسبت به مردم 
و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. المؤمنون و المؤمنات بعضهم 

أولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر )توبه، آیه 71(.
یکی از جلوه های مهجوریت این اصل و تعطیلی و فراموشی آن در ایران اسالمی، این بود که از سال 
1358 تا سال 1394، دولت و قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی بخش پایانی این اصل را فراموش 
کردند و اقدام مناسب در جهت تصویب شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر به عمل 

نیاوردند.
در اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده بود: شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کنند. 
مجلس نهم در راه احیاء امر به معروف و نهی از منکر گام بلندی برداشت و قانون حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر را در جلسه علنی بیست و سوم فروردین ماه 1394 در 24 ماده و 19 تبصره 
تصویب نمود. اعضاء ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از جلسات 8 و 22 آذر 1394 دستورالعمل 
اجرایی قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در 21 ماده و 7 تبصره تصویب نمودند و از 

سوی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور حضرت آیت الله جنتی ابالغ گردید.
در ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای ستاد امر به معروف و نهی از 

منکر دوازده وظیفه تعیین شده است.
در این ماده چنین آمده است: ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود 

عهده دار وظایف زیر است:
1.  تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر 

و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط؛
2.  تبادل اطالعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر؛

3.  آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر؛
4.  تعیین الگوهای رفتاری؛
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5.  زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در 
امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛

6- رصد اقدامات انجام  شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط؛
7- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه؛

8- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن؛
9- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال؛

10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر؛
خصوص  در  ستاد  تکالیف  با  ارتباط  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبات  پیگیری    .11

راه کارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب؛
12.  ارائه گزارش ساالنه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم.

تحقق و اجرای همه این وظایف نیازمند تحقیق و پژوهش های کتابخانه ای و میدانی است.
در بند هشتم وظایف دوازده گانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده است: آموزش و 

پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج و گسترش فرهنگ آن.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی به ریاست امام جمعه مرکز استان حضرت 
آیت الله علم الهدی به این مسئولیت توّجه نمود و با رویکرد علمی پژوهشی به صحنه آمد. همایش ملی 
علمی پژوهشی مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
در همین راستا شکل گرفت. هیأت علمی همایش در مرداد 1395 تشکیل شد و در جلسات خویش 

عنوان همایش، اهداف، سرفصل ها و زیر سرفصل ها و مسائل همایش را تصویب کرد.
اهداف همایش در چهار محور زیر تعریف شد:

الف: مسئله شناسی و گفتمان سازی نخبگان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر؛
ب: حل مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛

ج: شناسایی راه کارهای تبدیل امر به معروف و نهی از منکر به مطالبه عمومی؛
د: تبیین و ارتقاء شأن و منزلت آمران به معروف و ناهیان از منکر و دالیل شرعی و عرفی ضرورت 

حمایت حکومت و ملت از آنان.
سرفصل ها و مسائل در دو بخش کلی تعیین شد:

الف: مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛
ب: گفتمان سازی نخبگانی در مسائل امر به معروف و نهی از منکر

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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برای سرفصل نخست بر اساس تأمل و درنگ در متن 24 ماده و 19 تبصره قانون حمایت از آمران 
تألیف مقاله از سوی  به معروف و ناهیان از منکر و به انگیزه شرح آن، 41 زیر موضوع و مسئله برای 

پژوهش گران کشور، به شرح زیر ارائه شد:
1. واکاوی چیستی مفهوم و مصادیق معروف و منکر و گستره آن )ماده 1 و تبصره آن(.
2. چیستی دعوت و آداب آن و تناسب آن با امر به معروف و نهی از منکر )ماده 2 و 8(

3. بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی و حقوق اشخاص و تجسس در فقه اسالمی و 
حقوق بشر معاصر )ماده 3 و 5 تبصره آن(.

4. وظایف آحاد مردم و دولت در چگونگی اجرای مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، 
نوشتاری و عملی )ماده 4(.

5. مرز »جرم« و »منکر« و چگونگی برخورد با هر یک از آن ها )ماده 6(.
6. روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر )ماده 6 و 7 و تبصره آن(.

7. پیامدها و خطرات و ضررهای کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد مزاحمت در 
اجرای فریضتین به حکم قرآن و حدیث و عقل )ماده 7 و 9 و تبصره آن(.

8. مفهوم و مصادیق اعمال مجرمانه از سوی منحرفان و مفسدان نسبت به آمران به معروف و ناهیان 
از منکر )ماده 7 و تبصره آن(.

9. چگونگی امر به معروف و نهی از منکر قوای مجریه و قضائیه و مقننه و مدیران و کارکنان آنان 
از سوی مردم )ماده 8(.

10. مصادیق معروف و منکر در قوه مجریه و اولویت بندی آن )ماده 8(.
11. مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات )ماده 8(.

12. مصادیق معروف و منکر در قوه قضائیه و اولویت بندی آن )ماده 8(.
13. مصادیق معروف و منکر در قوه مقننه و اولویت بندی آن )ماده 8(.

14. چگونگی مجازات متجاوزان به فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر )ماده 9 و تبصره آن(.
راه کارهای  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اجرای  از  ممانعت  در  مدیران  تخلفات  مصادیق   .15

پیشگیری از تخلفات و چگونگی مجازات آنان )ماده 9 و تبصره آن(.
گاهی های عمومی در موضوع امر به معروف و  16. وظایف دستگاه های اجرایی در باال بردن سطح آ

نهی از منکر و فراهم ساختن شرایط و الزامات اقامه فریضتین )ماده 10(.
17. چگونگی انجام وظایف دولت و قوه قضائیه در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و 
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اختصاص شعب ویژه به دعاوی آن )ماده 11 و تبصره آن و ماده 13 و تبصره آن و ماده 15 و تبصره آن و 
ماده 16 بند 10 و ماده 17 تبصره 2(.

18. وظایف دولت )وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان 
توریست های  و  خارجی  اتباع  و  گردشگران  هدایت  و  آموزش  در  و...(  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 

غیرمسلمان از ورود تا خروج از کشور )ماده 12(.
19. بررسی فرایند تأسیس و اقدام سازمان های مردم نهاد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و 

ارائه راه کارهای تکمیلی )ماده 14 و ماده 16 تبصره 1(.
20. شناسایی مالک ها و شرایط احراز مقام شهادت در عرصه امر به معروف و نهی از منکر و تبیین 

دالیل قرآنی و حدیثی و فقهی و قانونی آن )ماده 15 و تبصره آن(.
21. تحلیل وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16(.

تبیین خط مشی های ترویج و  22. بررسی راهبردهای شکل گیری سیاست ها و روش های تعیین و 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16 بند 1 و 2(.

23. آسیب شناسی و فراتحلیل مطالعات و اقدامات انجام شده در ارتباط با امر به معروف و نهی از 
منکر پس از انقالب اسالمی و راه کارهای وصول به وضع مطلوب )ماده 16 بند 3(.

24. بررسی ریشه ها و علل ترک معروف و ارتکاب منکر )ماده 16 بند 3(.
25. عوامل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و بررسی موانع فراگیر شدن آن )ماده 16 بند 3(.
26. راه کارهای الگوسازی و تعیین الگوهای رفتاری در امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16 بند 

.)4
27. شناسایی گروه های مرجع و ظرفیت ها و توانایی های آنان برای ایفای نقش در امر به معروف و 

نهی از منکر در جامعه )ماده 16 بند 4 و 5(.
28. بررسی راه کارهای تسهیل و آسان سازی امر به معروف و نهی از منکر در خانواده و اجتماع 

)ماده 16 بند 5(.
29. چگونگی زمینه سازی برای مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و اجرایی و 

رسانه های عمومی در امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16 بند 5(.
ارائه  و  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  حمایت  قانون  اجرای  در  اقدامات  رصد  نحوه   .30

شاخص های مناسب )ماده 16 بند 6(.
31. راه کارهای تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف و اقشار گوناگون مردم و گروه های 

پیش نوشت دبیر علمی همایش



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 261

جل

سنی متفاوت در کشور و تبیین اولویت ها )ماده 16 بند 7(.
32. ارزیابی وضعیت آموزشی و پژوهشی و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در کشور 

)ماده 16 بند 8(.
33. شیوه ها و روش های مؤثر برای آموزش و پژوهش و تحقیق جهت ترویج امر به معروف و نهی 

از منکر و فرهنگ سازی در ارتباط با آن )ماده 16 بند 8(.
34.تأثیر متقابل امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب )ماده 16 بند 11( 

35. فرایند درخواست تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر و 
صدور مجوز از سوی وزارت کشور و بررسی همپوشانی و تداخل قانون امر به معروف و قانون احزاب 

)ماده 16 تبصره 1 و 2 و 3(.
36. بررسی مصادیق عذر موجه در عدم صدور مجوز برای تجمع ها و راهپیمایی ها )ماده 16 تبصره 

.)23
37. مجازات عدم صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد و درخواست ها برای تجمع و راهپیمایی 

در موضوعات امر به معروف و نهی از منکر )ماده 16 تبصره 3(.
38. نقش سازمان بسیج مستضعفین در آموزش ضابطان و فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و 

نهی از منکر )ماده 17 تبصره 1 و 2 و 3(.
اجرای »مرتبه  در  بسیج  و  و سپاه  اطالعاتی  نهادهای  و  قوه قضائیه  و  اسالمی  نظام  39. وظایف 

عملی« امر به معروف و نهی از منکر در کشور )ماده 17 تبصره 3(.
40. جایگاه حقوقی اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کشور و استان و شهرستان و 
تفکیک وظایف آنان و ضمانت های اجرایی )ماده 19 تبصره 1 و 2 و ماده 20 تبصره 1 و 2 و 3 و مواد 21 

و 22 و 23 و 24(.
41. راه کارهای تأمین بودجه و اعتبارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر )ماده 23(.

برای سرفصل دوم نیز 11 مسئله به شرح زیر نوشته شد:
1. آسیب شناسی و ارزیابی وضعیت موجود نگاه نخبگان حوزوی و دانشگاهی به فریضتین و بررسی 

کارنامه آنان.
2. راه کارها و شیوه های گفتمان سازی نخبگانی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر.

به معروف و  امر  3. موانع و مشکالت و چالش های اساسی در خصوص گفتمان سازی در حوزه 
نهی از منکر.
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4. ظرفیت ها و تکالیف نخبگان در امور و مسائل مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر.
5. راه کارها و شیوه های گفتمان سازی اقشار مختلف به ویژه بسیج در امر به معروف و نهی از منکر.
6. نقش آموزش و پرورش و دانشگاه ها و حوزه ها در تربیت نخبگان و گفتمان سازی نخبگانی در 

مسائل امر به معروف و نهی از منکر.
7. آثار و پیامدهای گفتمان سازی نخبگانی در امر به معروف و نهی از منکر.

8. خطرات و زیان های بی تفاوتی و کوتاهی نخبگان و خواص در امر به معروف و نهی از منکر.
9. وظایف دولتمردان و نقش رفتار و گفتار مدیران حکومت و دولت در گفتمان سازی نخبگانی در 

امر به معروف و نهی از منکر.
10. تحلیل آثار گرفتاری نخبگان به مصداق خاص )مثاًل حجاب( و راه کارهای رهایی از آن.

11. بررسی چرایی پرداختن به علل و ریشه ها به جای پدیده ها.
این فراخوان در قالب پوستر و بروشور و با چاپ در روزنامه ها، به اطالع محققان کشور رسید.

به تدریج مقاالت از سراسر کشور دریافت شد و سرانجام 213 مقاله در سایت همایش قرار گرفت. 
همه مقاالت در کمیته اصالت سنجی و صحت یابی همایش بررسی گردید و مقاالت غیراصیل و آلوده به 

منکر انتحال شناسایی شد و تعداد 43 مقاله کنار گذاشته شد و از داوری حذف گردید.
همه مقاالت اصیل توسط حداقل دو نفر از اساتید حوزه و دانشگاه در 19 محور ارزیابی گشت. 
همه مقاالت از نظر: میزان و سطح ارتباط عنوان مقاله با مسائل همایش، تناسب و هم خوانی عنوان و 
محتوای، کیفیت و کمیت تنظیم چکیده، کیفیت و کمیت کلیدواژه، کیفیت تنظیم مقدمه و بیان مسئله و 
ادبیات و روش تحقیق و لزوم نگارش مقاله، انسجام و یکپارچگی مطلب، سازمان دهی بحث و پرهیز از 
حاشیه روی و خروج از محدوده بحث، میزان و کیفیت بهره وری از معارف اسالمی )قرآن و حدیث(، 
تعداد  نوآوری،  و  مطالب  پروراندن  و  منطقی  استنتاج  و  استدالل  قدرت  ارجاعات،  اصالت  و  صحت 
منابع و اعتبار و کمیت و کیفیت منابع، رعایت قواعد نگارشی و شیو ایی نثر و سهولت درک مطلب، 
نتیجه گیری و پیشنهادهای علمی و عملی و کاربردی برای حل مسئله در دنیای واقعی، از سوی داوران 

بررسی شد و از صفر تا صد نمره برای هر مقاله پیشنهاد گردید.
مقاالتی که حداقل یک داور چکیده آن را دارای شرایط چاپ در چکیده مقاالت اعالم نموده است 
در کتاب چکیده مقاالت همایش چاپ شد و اکنون در اختیار پژوهش گران سراسر کشور قرار می گیرد.

مقاالتی که همه داوران یا حداقل یک داور واجد شرایط چاپ در مجموعه مقاالت همایش می دانست 
در دو جلد مجموعه مقاالت همایش چاپ گردید و در همایش به محققان کشور تقدیم می شود.

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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تعدادی مقاله به سفارش دبیرخانه علمی همایش توسط محققان برجسته کشور تألیف و در مجموعه 
مقاالت چاپ شد.

به مقاالت برتر حائز رتبه اول تا هشتم جوایز نفیس در اختتامیه همایش تقدیم می گردد.
تعدادی از مقاالت برتر که داوران شایسته سخنرانی در همایش دانسته اند در همایش ارائه خواهد 

شد.
بزرگ  محققان  و  متفکران  و  عالی قدر  فقهای  از  استفاده  جهت  همایش  اجرایی  و  علمی  هیأت 
حوزوی و متخصصان در بحث امر به معروف و نهی از منکر، سفر علمی به شهر مقدس قم داشت و 
در این مسافرت پژوهشی با مراجع و علمای قم دیدار علمی انجام شد. در این سفر با مراجع و علمای 

بزرگوار:
1.  حضرت آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی )مدظله العالی(

2.  حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی )مدظله العالی(
3.  حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی )مدظله العالی(

4.  حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی )مدظله العالی(
5.  حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدعلی علوی حسینی گرگانی )مدظله العالی(

6- حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی )مدظله العالی(
7- حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی )مدظله العالی(

در شهر مقدس مشهد نیز با اعضاء مجلس خبرگان رهبری و علمای طراز اول شهر دیدار و گفتگوها 
ادامه یافت. در مشهد با صاحب نظران زیر دیدار صورت گرفت.
1.  حضرت آیت الله سید احمد علم الهدی )مدظله العالی(

2.  حضرت آیت الله سیدحسن مرتضوی شاهرودی )مدظله العالی(
3.  حضرت آیت الله سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی )مدظله العالی(

4.  حضرت آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی )مدظله العالی(
5.  حضرت آیت الله رجبعلی رضازاده )مدظله العالی(

6- حضرت آیت الله سید جعفر سیدان )مدظله العالی(
7- حضرت حجت االسالم و المسلمین سیدمجتبی حسینی )مدظله العالی(

8- حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی )مدظله العالی(
9- حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدهادی عبدخدایی )مدظله العالی(
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10- حضرت حجت االسالم و المسلمین سیداحمد حسینی خراسانی )مدظله العالی(
11.  حضرت حجت االسالم و المسلمین حسن عالمی )مدظله العالی(
12.  حضرت حجت االسالم و المسلمین کاظم صدیقی )مدظله العالی(

13.  حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر سید حمید روحانی )مدظله العالی(
14.  حضرت حجت االسالم و المسلمین پناهیان )مدظله العالی(

حاصل این دیدارها در یک جلد کتاب چاپ شد و در اختیار عالقه مندان به مباحث تخصصی امر 
به معروف و نهی از منکر قرار گرفت. خدای سبحان را در توفیق علمی استفاده از اندیشه ورزان بزرگ 

حوزه قم و مشهد سپاس گزارم.
A در ارزش و جایگاه تشکر و  b حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا  عالم آل محمد 
الله  یشکر  لم  المخلوقین  من  المنعم  یشکر  لم  َمن  فرمودند:  انسان ها  نعمت های  و  خدمات  از  سپاس 
عّزوجّل )عیون اخبارالرضا A، ج 2، ص 24 - تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، 
b، ج 71، ص 44 - تفسیر نور  ج 16، ص 313 - بحاراألنوار الجامعة لدرر اخبار االئمه االطهار 
الثقلین، ج 4، ص 201 - تفسیر الصافی، ج 4، ص 144( هر که شکر نعمت دهنده از مخلوقان را به جا 

نیاورد شکر خدای عّزوجل را انجام نداده است.
در پایان این نوشتار از همه محققان ارجمند و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی که زکات فکر و علم و 
دست و قلم خود را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر به جا آوردند و همچنین از تمام اعضاء هیأت علمی 
و داوری که در تنظیم عنوان و سرفصل ها و مسائل همایش تالش کردند و با دّقت همه مقاالت را ارزیابی 
و داوری نمودند سپاس گزاری می نمایم. تشکر از همه همکاران در هیأت اجرایی و علمی همایش را تکلیف 

خویش می دانم.

پیش نوشت دبیر علمی همایش
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امام باقر A می فرمایند:
امـر بـه معروف و نـهی از منکر راه پـیامبران است و شیوه نیکوکاران. فریضه 
بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن برپا می شود و راه ها امن می گردد 
و درآمدها حالل می شود و حقوق و امواِل به زور گرفته شده به صاحبانش بر 
انتقام گرفته می شود و کارها  از دشمنان  آبادان می شود و  می گردد و زمین 

سامان می پذیرد.
وسایل الشیعه، ج 11، ص 395

امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان و در فرهنگ تشیع، از فروع دین اسالم 
است. امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران برای انجام آنچه 
از نظر عقل یا شرع اسالم خوب در نظر گرفته می شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن 
از سوی فرد مسلمان به دیگران برای ترِک آنچه از نظر عقل یا شرع مقدس اسالم بد و ناصواب است. 
به شهادت تاریخ یکی از بزرگ ترین عوامل موفقیت پیغمبر اکرم a در هدایت مردم، ایمان محکم و 
پایدار آن حضرت به آنچه از طرف خدا بر او وحی می شد، بود. چرا که کسی که امر به معروف و نهی از 
منکر کند و در عین حال بر خالف گفته خود رفتار نماید، نتیجه مهّمی نخواهد گرفت و بیشتر زحماتش 
به هدر خواهد رفت. از این رو خداوند متعال کسانی را که به موعظه و دعوت خود عمل نمی کنند مذّمت 
نُفَسُکْم آیا مردم را به بّر و نیکی امر می کنید در حالی 

َ
اَس ِباْلِبرِّ َو َتنَسْوَن أ ُمُروَن النَّ

ْ
َتأ

َ
نموده و می فرمایند: أ

که از خود فراموش کرده اید.
به  آمران  از  حمایت  قانون  تصویب  از  پس  و  اسالم  مقدس  فرامین شریعت  به  عمل  راستای  در 
معروف و ناهیان از منکر؛ شهرداری مشهد نیز همگام با سایر نهادها اقدام به تشکیل شورای امر به 
معروف و نهی از منکر با دو هدف درون و برون سازمانی نمود. اهداف درون سازمانی شامل امور ستادی 
و هماهنگی، آموزش و اغناءسازی اعضای شورا، کارکنان و مراجعان، حمایت، تشویق و ترغیب و نیز 

سخن مسئول کمیته اجرایی همایش
مصطفی صفائی
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خدمات هنری، فرهنگی و تبلیغی است. و هدف دوم، برون سازمانی است و قانون، این وظیفه را برای 
شهرداری قرار داده که بیرون از سازمان خود نیز تبلیغ کند مثل تبلیغات محیطی در سطح شهر. هدف 
اول، ترویج الگوی مناسب رفتاری است یعنی شورای امـر بـه معروف و نـهی از منکر شهرداری وظیفه 
دارد که الگوی مناسب رفتاری را در بدنه شهری ترویج کند؛ و هدف دوم شامل  فعالیت های تبلیغی و 
اطالع رسانی برای آشنایی مردم با امـر بـه معروف و نـهی از منکر می شود که اساس مقوله  ی اخیر را 

مباحث آموزشی تشکیل می دهد.
در این مسیر شهرداری مشهد با حمایت از برگزاری همایش ملی »مسئله شناسی و پاسخ گویی به 
این واجب  از منکر« گامی در جهت نشر و ترویج  ناهیان  از آمران به معروف و  مسائل قانون حمایت 
فراموش شده گذاشت. امید است که این فعالیت علمی و مذهبی مرضی ذات اقدس الهی قرار گیرد. 
در اینجا بر خود فرض می دانم از کلیه ی دست اندرکاران برگزاری همایش، ضمن تشکر از همراهی 
شهردار محترم مشهد مقدس، از خدمات ارزشمند دبیر و اعضای محترم ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر استان که در به سامان رساندن این همایش نقش ارزنده ای داشتند، صمیمانه قدردانی نمایم. از 
مساعی ارزشمند دبیر و اعضای محترم کمیته علمی و اعضای محترم کمیته اجرائی نیز به نوبه خود 
سپاس گزارم. توفیق روزافزون کلیه ی خدمت گزاران به فراگیری و رونق این واجب فراموش شده را از 

خداوند منان خواستارم.

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم



جایگاه حقوقی روحانیت در امر به معروف و نهی از منکر

مرتضی انفرادی1؛ امیر سلمانی رحیمی2

چکیده
روحانیت در اندیشه اسالمی همواره به عنوان بازویی قوی در فرهنگ سازی نقش 
بسزایی ایفا نموده است. اکنون نیز می تواند برای پیشگیری از وقوع جرم و گناه در 
جامعه عالوه بر استفاده از ابزارهای تقنینی و کیفری، ماورای قوانین موضوعه، ابتکار 
عمل را در مباحث اخالقی در دست گیرد و در کنار اجرای احکام و حدود الهی توسط 
حاکمیت، با بسترسازی مانع از ایجاد کج روی گردد و در واقع از انحراف جلوگیری و 
به مقابله با گناه و جرم بپردازد. این پژوهش می کوشد جایگاه حقوقی روحانیت را در 
مسئله امر به معروف و نهی از منکر بررسی کند و چگونگی حمایت قانونی از ایشان 
را  بتوان منزلت روحانیت  تا  قرار دهد  تدقیق  »ناهیان« مورد  و  به عنوان »آمران«  را 
به عنوان ایدئولوِگ فرهنگی برای پیشگیری از گناه و جرم، شناسایی و با ارائه ُمدلی 
به منزلِت روحانیت در  نماید. توجه  را ترسیم  تقنینی، قلمرو ورود روحانیت  حقوقی و 
مسائل ساختارگرایانه و اقتضائات قانونِی آن در روابط افراد جامعه از این جهت ضروری 
به نظر می رسد که در مؤلفه های اسالمی نقش عاِلِم دینی برای ارشاد و راهبری بسیار 
پر رنگ و به مثابه ابزاری نرم افزاری، تبیین شده است؛ اّما بحث ورود به مسائل فردِی 

1. پژوهشگر گروه و فرهنگ وسیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.
2. دانشیار دانشگاه و مدیر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.
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دیگران از باب امر به معروف و نهی از منکر حّتی برای این گروه هم موضوعی چالش 
برانگیزاست. سعی در شناساندن جایگاه حقوقی روحانیت و نهادینه کردن آن برای 
اجتماعی  گاهی های  آ برای  مساعد  بسترهای  و  شرایط  ایجاد  و  جامعه  و  روحانیان 
را  پژوهش  این  ضرورت  آنان،  از  حکومتی  حمایت های  در  قانونی  شفافیت های  و 

دوچندان می کند. 
این پژوهش که به لحاظ روش )توصیفی(، از دید هدف )کاربردی(، شیوه گردآوری 
مفاهیم آن )کتابخانه ای( است، خألهای قانونی جایگاه روحانیت در امر به معروف و 
نهی از منکر را تبیین و با ارائه راه کارهای شانزده گانه به ترسیم چشم انداز حقوقی در 

این موضوع همت می گمارد.

واژه های کلیدی
آمر، ناهی، معروف، منکر، روحانیت، قانون

1. مقدمه
تصویب و ابالغ قانون »حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« بایسته ای فرخنده در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران است، زیرا در صیانت از فرهنگ جامعه، اخالق اجتماعی، تنویر اذهان 
نتیجه ی  که  بوده  بازدارنده  دیگر سو، عاملی  از  و  انگیزشی  از یک سو می تواند عاملی  افکار عمومی  و 
با عنوان هایی  اّما در جامعه ای که از »ارشاد و تذکر«  آن احیاء دوباره این واجب فراموش شده است. 
این چنینی برطرف کننده مشکل  یاد می شود، طرح قوانینی  همچون: »دخالت در کار و حریم دیگران« 

اساسی در تحقق این فریضه نیست.
امر به معروف و نهی از منکر از واجبات فراموش شده ای است که مشخص نبودِن دقیِق متولیان این 
امر و پرداختن به مباحث »کالن« و »کلی گویی« در وضع قوانین آن گونه که شاهد آن هستیم، نتوانسته 
گرهی از معضالت فرهنگی، اجتماعی و اخالقی ایران اسالمی باز کند و در این میان، جایگاه روحانیت 
گاه از مسائل فرهنگی و نگاهی دغدغه مندانه،  به عنوان طالیه داران نهضت فکری و اعتقادی جامعه و آ
در میان مباحث حقوقی مبهم و ناشناخته است و از آن مهم تر چگونگی حمایت از روحانیت به هنگام 

ادای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، دارای خألهای قانونی قابل تأملی است.
روحانیت با کدام رویکرد می تواند به انجام وظایف دینی و فرهنگی خود بپردازد؟ چگونگی حمایت 
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قانونی از آنان در بروز مشکالت، در نظامی اسالمی مبحثی ضروری و شایسته پژوهش است.

این پژوهش می کوشد جایگاه حقوقی روحانیت را در برخورد با مسئله امر به معروف و نهی از منکر 
تدقیق قرار  به عنوان »آمران« و »ناهیان« مورد  را  ایشان  از  قانونی  نماید و چگونگی حمایت  بررسی 
دهد تا بتوان منزلت روحانیت را به عنوان ایدئولوگ و وظیفه منِد فرهنگی برای پیشگیری از گناه و جرم 
در اجتماع شناسایی و با ارائه ُمدلی حقوقی و تقنینی، قلمرو ورود روحانیت را ترسیم نماید. نگارندگان 
تالش دارند برای کمک به این فرایند از دریچه مبانی قانونی و با رویکردی حمایتی به واکاوی موضوع 

بپردازند.
در ُمدل نظام های ارزش مدار )مانند ایران( کاربردی شدن و ثمربخش بودِن ابعاد حقوقی و قانونی 
مسائل  در  روحانیت  منزلِت  به  توجه  دارد.  اجتناب ناپذیری  آمیختگِی  اعتقادی،  و  فرهنگی  مباحث  با 
ساختارگرایانه و اقتضائات قانونِی آن در روابط افراد جامعه از این جهت ضروری به نظر می رسد که در 
ابزاری نرم افزاری،  مؤلفه های اسالمی نقش عاِلِم دینی برای ارشاد و راهبری بسیار پر رنگ و به مثابه 
تبیین شده است؛ اّما بحث ورود به مسائل فردِی دیگران از باب امر به معروف و نهی از منکر حّتی برای 

این گروه هم موضوعی چالش برانگیز است.
سعی در شناساندن جایگاه حقوقی روحانیت و نهادینه کردن آن برای روحانیان و جامعه و ایجاد 
گاهی های اجتماعی و شفافیت های قانونی در حمایت های حکومتی  شرایط و بسترهای مساعد برای آ

از آنان، ضرورت این پژوهش را دوچندان می کند.

2. کلیات
آمر: در لغت به معناهایی همچون: »امرکننده«، »امر دهنده«، »فرمان دهنده«، »فرمانده« و »کارفرما« 
آمده است. )عمید، 1389، آ( اّما در این پژوهش با عنایت به موضوع امر به معروف و اینکه معروف را 
»فالمعروف یتضمن هدایة العقل و حکم الشرع و فضیله الخلق الحسن و سنن واالدب« )طباطبایی، بی 
تا 2، 236( دانسته اند، آمر به معنی کسی است که به فضیلت و خوبی فرمان می دهد، همان خوبی هایی 
که موجب پایداری شریعت و اقامه حدود می شود؛ »قوام الشریعة االمر بالمعروف والنهی عن المنکر و 

اقامه الحدود. )آمدی، 1429، ح6817(
در روایات آمده است که آمر به معروف جانشین خدا بر روی زمین است.

من أمر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفة الله فی االرض و خلیفه رسوله. )نوری، 1408، 
2؛179(
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در روایتی دیگر آمر به معروف و اهل معروف را کمال و تمام امور نزد خدا بیان می نماید.
وأُمر بالمعروف تکن من أهله فان استتام االمور عندالله تبارک و تعالی االمر بالمعروف و النهی 

عن المنکر. )صدوق، 1404، 4؛387(
ناهی: به معناهایی همچون: »نهی کننده« و »بازدارنده« آمده است )عمید، 1389، ن( که با توجه 
به تعریف ما از آمر، ناهی نیز به معنای فردی است که از زشتی ها و پلیدی های بیان شده از سوی شرع 

بازمی دارد.
کسی«،  از  کردن  »دفاع  »نگهبانی«،  کردن«،  »نگه داری  معنای  به  لغت  در  حمایت  حمایت: 
»پشتیبانی کردن« )عمید، 1389، ح(، »حفاظت«، »نصرت«، »اعانت«، »هواداری«، »نگاهداشت« 

)دهخدا، 1377، ح(.
قانون: قانون در لغت به معناهایی همچون: »دستورها«، »مقررات« و »احکامی که از طرف دولت 
»روش«،  »آیین«،  »رسم«،  می شود«،  وضع  جامعه  امور  کردن  اداره  و  نظم  برقراری  برای  مجلس  و 
»اصل اثبات شده در یک علم« )عمید، 1389، ق(، قاعده ای است که مقامات صالحیت دار وضع و 
ابالغ می کنند و آن مبنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است و همه افراد مملکت باید 
از آن تبعیت کنند. )معین، 1375، ق(، »معّرب کانون است و عربی نیست ولیکن در عربی مستعمل 
است، امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود«، »حکم 
اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با 
طبیعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص 
را در آن دخالتی نباشد )دهخدا، 1377، ق(. این واژه در ابتدا برای ابزار و وسایلی که جهت تنظیم سطور 
و خطوط به کاررفته وضع شده بود، اّما بعدًا توسعه مفهومی یافته و برای کلیه قواعد و قوانین مورد نیاز و 
ضرورت جامعه به کار رفته شد تا جایی که در شرایط کنونی مقصود از آن فقط مجموعه دستورالعمل هایی 

است که برای اداره جامعه مورد احتیاج و ضروری است.
جایگاه در لغت به معناهایی همچون: »مقام«، »منزل«، »هر محلی که در آنجا چیزی  جایگاه: 
ثابت شود« )دهخدا، 1377، ج(، »هر نقطه و محلی که کسی یا چیزی در آن قرار بگیرد«، »مرتبه« 

آمده است )عمید، 1389، ج(.
روحانیت: روحانی در لغت به معناهایی همچون: »دانشمند و پیشوای دینی و فقیه«، »معنوی«، 
جمِع  »روحانیون  ر(،   ،1389 )عمید،  باشد«  روان  و  روح  به  مربوط  آنچه  ملکوت«،  عالم  »مربوط 
این  فقیه و طالب علوم دینی اطالق می شود،  به عالم و  فارسی زبانان  تداول کنونی  فارسی روحانی در 
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واژه به روحانیان و روحانیون جمع بسته می شود و منظور از جامعه ی روحانیت، گروه پیشوایان دینی یا 

روحانیان اسالم است« )دهخدا، 1377، ر(.
بنابراین می توان ادعا کرد که نزد عموم، ملّبس بودن شخص به لباس جامعه ی روحانیت، یعنی به 

دوش افکندن عبا و به سر گذاشتن عمامه، وجه تمایز یک روحانی از دیگر آحاد جامعه است.
در این پژوهش هر جا از واژه یا تعبیر »روحانی« استفاده می شود، منظور شخصی ملبس به لباس 
روحانیت، در هر پایه از سطوح علمی حوزه علمیه، با هر میزان التزام یا پایبندی عملی به اجرای احکام 

شرعی و داشتن یا نداشتن مسئولیت قانونی یا پست اداری و رسمی در نظام اداری کشور است.

3. جایگاه قانونی روحانیت
بر این باوریم که مردم، این گروه از افراد جامعه را آشنا به احکام و آداب دین اسالم و مذهب شیعه 
گاهی همه جانبه به دین و تالشی  دانسته و معتقدند که وظیفه  ی اصلی روحانیان یا جامعه ی روحانیت، آ

بی وقفه و بدون چشمداشت مادی برای پیاده کردن احکام و آداب اسالمی در جامعه است.
آنان )روحانیان( به دلیل حضور در حوزه و آشنایی با احکام و آداب دینی و نیز تعهد به خداوند، قرآن، 
ترویج و اجرای احکام اسالم را وظیفه  ی خود و موجب رستگاری   ،bو چهارده معصوم aپیامبر

همگان می دانند.
از سویی، با درآمدن به سلک روحانیان، یعنی پوشیدن لباس روحانیت در انظار عمومی، نسبِت خود 
به دین و جامعه ی روحانیت را آشکار و اعالم کرده اند؛ تا هم در معرض پرسش های دینی عموم قرار گیرند 

و هم وظیفه مندی و تعهد خود به دین را نشان دهند.
با توجه به معانی لغوی بیان شده برای این سه واژه می توان برای تبییِن مفهوِم این ترکیب گفت:

روحانیت در نظام اسالمی ایران جایگاه و نقش مهمی دارد چراکه منزلت خود را از باورهای اسالمی 
جامعه کسب نموده است. به عبارتی قدمت جایگاه قانونی روحانیت به تفکر اعتقادی و مذهبی مردم باز 
می گردد یعنی زمانی که اندیشه اسالمی شکل گرفت و از همان ابتدا مباحثی همچون: به چه اعتباری این 
جایگاه تعیین می شود و نحوه ی اشراِف ایشان تا کجا و با چه قیودی است؟ ضمانت های اجرایی اوامر و 

نواهی ایشان چه مرتبه ای دارد؟
نیز در ذهن تداعی می شد و البته غیر منطقی نیست اگر انتظار داشته باشیم، نهادی که مسئول درونی 
کردن فضایل اخالقی و پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی را عهده دار است نهادی نظارتی هم باشد و 

هم حمایت قانونی از آن صورت پذیرد.
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بنابراین برای درک بهتر جایگاه حقوقی روحانیت باید از این جایگاه تعریفی درست و نزدیک به واقع 
داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح جایگاه روحانیت، حدود صالحیت های شأنی، 
راه کارهای حقوقی و تقنینی در جهت حمایت از ایشان را در پیش گرفت. همچنین ضرورت حساسیت و 
اولویت این جایگاه از نظر قانون باید مورد ارزیابی قرار گیرد. چرا جایگاه قانونی باید دارای محدوده ی 
مشخص باشد که متأسفانه در مورد روحانیت این جایگاه دارای نقص و ایراداتی است که ممکن است در 
برخی شرایط صراحت قانونی وجود نداشته باشد که این عدم صراحت در بسیاری از موارد موجب تداخل 

وظایف، اختیارات، حقوق و گاهی حّتی تهدیدی برای آرامش، امنیت، نظم اجتماعی باشد.
الف. ضرورت حمایت قانونی از روحانیت

در جامعه اسالمی توجه به امر و نهی افراد در حوزه های مختلف، برای پرهیز دادن از ارتکاب و وقوِع 
محارم شرعی و اصالح جامعه است. امر به معروف و نهی از منکر رابطه متقابل و مستقیمی با حقوق و 
قانون به ویژه در مورد روحانیت باید داشته باشد، زیرا اگر این امر به صورت درست، کامل و قانونی انجام 

پذیرد شاهد پویایی و پیشرفت جامعه در زمینه های فرهنگی و اخالقی خواهیم بود.
وظیفه  ی اصلی روحانیت، تالش برای فرهنگ سازی بر مبنای آموزه های اسالمی در جامعه است و 
بیشترین تالش های این قشر، تربیت دینی آحاد مردم و کمک به رساندن آنان تا سر منزل مقصود )بندگی 
یابد؛ حمایت  بنیان  از منکر  به معروف و نهی  بر مبنای فریضه ی امر  این مهم می تواند  خدا( است که 

قانونی و حقوقی از این قشر راه کار قابل توجهی است تا بتوان َگرد فراموشی را از این واجب زدود.
برای  می تواند  جامعه  فرهنگی  وضعیت  از  صحیح  درک  و  اسالم  از  دقیق  شناخت  با  روحانیت 

فرهنگ سازی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر ایده پردازی کند.
روحانیت در اندیشه اسالمی همواره به عنوان بازویی قوی در فرهنگ سازی نقش بسزایی ایفا نموده 
است. اکنون نیز می تواند برای پیشگیری از وقوع جرم و گناه در جامعه عالوه بر استفاده از ابزارهای 
تقنینی و کیفری، ماورای قوانین موضوعه، ابتکار عمل را در مباحث اخالقی در دست گیرد و در کنار 
ایجاد کج روی گردد و  از  با بسترسازی در اجتماع مانع  الهی توسط حاکمان،  اجرای احکام و حدود 
در واقع با بهره گیری از سازوکارهای تقنینی و فراتقنینی، از انحراف جلوگیری و به مقابله با گناه و جرم 

بپردازد.
هدایت فرد و جامعه و صیانت از آن ها دو اصل اساسی است که ضرورت احساس مسئولیت را برای 
روحانیت و حمایت قانونی از ایشان را برای مقننین توجیه می کند. تجربه نشان داده است که در میان 
این فریضه  انجام  بیشتری در  اهتمام  بیشتری دارند  پایبندی دینی  طیف های مختلف جامعه کسانی که 
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از خود نشان می دهند و تعالیم قرآن نیز عالوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را تکلیفی متوجه 
همگان می داند. اّما در عین حال این وظیفه را بر دوش گروهی خاص نیز نهاده است )آل عمران: 104 

اعراف: 159(.
امت  از  ارگان مخصوص  تأسیس گروه و جمعیت خاص و  بیان  آیات درصدد  این  تفسیری،  به  بنا 
اسالمی اند تا قیام به امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به سوی خیر کنند و روشن است که این گروه 
و ارگان مخصوص در میان امت اسالمی باید دارای ویژگی ها و شرایط خاصی باشند و به امکانات و 
تجهیزات مخصوص مجهز شده تا بتوانند این دو وظیفه بسیار مهم را به خوبی انجام دهند )نوری همدانی، 
گاهی از  1377، 38( و بدیهی است که اکمل مصادیق این گروِه خاص می تواند روحانیت باشد که با آ
احکام شریعت، شناخت معروف ها و منکرها و رعایت شرایط )اموری که غالبًا افراد معمولی قادر به 
ایجاد آن نیستند و حّتی ممکن است خود یک ضد ارزش شوند و ذهنیت منفی از آمران و ناهیان ایجاد 
کنند( این امر را محقق کنند و البته از لوازم ثمردهی اقدامات ایشان، برخورداری از حمایت های قانونی، 
دلیل  به  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  اجرایی الزم است.  و قدرت و ضمانت  امکانات، سازمان دهی 
ماهیت اجتماعی و سیاسی اش بدون حمایت کاری از پیش نمی برد و محکوم به شکست و انزوا است 

)رضایی، 1384، 145(.

چگونگی حمایت قانونی از روحانیت
طریق  از  مذهبی  باورهای  تقویت  با  تا  باشند  آن  بر  جامعه  فرهنگی  و  دینی  متولیان  است  الزم 
حمایت های قانونی از نهادهایی مردمی همچون روحانیت و حوزه های علمیه در شکل گیری جامعه ای 
دین مدار سهیم شوند زیرا این گروه از متن مردم برخاسته اند لذا تأثیر مردمی بیشتری دارند. رونق دادن 
به مراکز دینی و حوزه های علمیه و ایجاد جاذبه های مادی و معنوی در آن ها مردم را به سوی جایگاه 

اجتماعی آنان سوق می دهد.
باورهای  و  دینی  هویت  در  را  تأثیر  بیشترین  دیرباز  از  وارسته  و  پارسا  روحانیون  تقلید،  مراجع   
اعتقادی مردم داشته اند. در اعتماد و اطمینان مردم به صالحیت و هدایت دینی و اخالقی همین بس که 
تأثیر حضور حّتی یک عالم وارسته در یک شهر یا منطقه و محله، در تقویت باورهای دینی مردم ملموس 
و مشهود است و همین امر جایگاه انحصاری و ویژه ای را به نهاد روحانیت داده است که قدر آن باید 
دانسته شود. )جوان آراسته، 1392، 112( چه بسیار دیده و شنیده ایم که کسی به محتوا یا برنامه های اجرا 
شده در یک نشست عمومی، علمی یا هنری ایراد گرفته و دیگران در دفاع از آن اظهار داشته اند: مشکلی 

جایگاه حقوقی روحانیت در امر به معروف و نهی از منکر
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نبود، زیرا فالن روحانی حضور داشت؛ او نه ایرادی گرفت و نه جلسه را ترک کرد! به این معنا که حتی 
حضور روحانیت، حضور آمرانه و ناهیانه است و این شأن مهمی است که جایگاه روحانیت در اصالح 

امور و پذیرش از سوی مردم را به خوبی نشان می دهد.
این مسئله با چگونگی حمایت قانونی از این قشر در موضوع امر به معروف و نهی از منکر بیشتر نمود 

دارد زیرا دو ویژگی منحصربه فرد این کسوت وجود دارد که به تحقق این فریضه کمکی شایان می کند:
الف( سابقه دینی و وجوبی تحقق امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسالمی.

ب( توانمندی های روحانیت برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر و جذب حداکثری با توجه به 
تجربیات گذشته.

حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در صدر اسالم
در حکومت اسالمی مدینه، پیامبرa شخصًاً این وظیفه را در عرصه عمومی بر عهده گرفت و مردم 
را ترغیب به آن می فرمود. اّما اوج شکوفایی امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آمران و ناهیان را 
می توان در دوران زمامداری امام علیA شاهد بود. چنانکه خشنودی و رضایت خویش از آمران به 

معروف و ناهیان از منکر را در نامه ای به مردم مصر این گونه بیان فرمود:
من عبدالله علی امیرالمؤمنین إلی القوم الذین غضبوا لله حین ُعصی فی ارضه و ُذِهْب بحّقه 
فضرب الجوار سرادقه علی الَبّر والفاجر واعقیم والظاعن فال معروف لیستراح الیه وال منکٌر 
یتناهی عنه.)نهج البالغه، نامه 28( از بنده خدا علی زمامدار مؤمنان به آن قومی که برای خدا 
خشمگین شدند هنگامی که خدا را در روی زمین نافرمانی شد و حق او پایمال گشت تا آنکه 
ظلم پرده های خود را بر نیکوکار و به کار و هر کسی که ساکن و یا کوچ کننده بود بگستراند 
از زشتی  نه  و  بیارامند  آن  به  بود که مردم  نمانده  ارزشی  و  نیکی  بود(  )ستم در همه جا شایع 

جلوگیری می کنند.)جعفری، 1386، ص 901(
تبلیغ  در  یافته  تجلی  روحانیت،  ناهیانه ی  و  آمرانه  حضور  شاهد  نیز  دوره ها  همه  در  و  پس  آن  از 
دارای  هم  و  دارد  وظیفه مندی، هم خاستگاهی عرفی  این  بوده ایم،  مبارزاتی خونین،  یا  آرام  ارشادی  و 

ریشه ای قرآنی است. قرآن کریم می فرماید:
و لتکن منکم أمه یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.)آل عمران، 104(

در اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و به تعبیری، واجبی عینی است، تردیدی 
وجود ندارد. )طبرسی، 1415، 2؛ 614( اما از آنجا که یکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر، 
تقسیم کار  آمده و مسئله ی  به حساب  از شئون حکومت اسالمی  کار  این  مرحله ی دسته جمعی است، 
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در سازمان حکومت اسالمی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعی را تبیین می کند. این 
گروه، دارای شعاع قدرت و پیشینه و نمونه در کشورهای اسالمی است که از آن به نام اداره ی حسبه و از 
مأموران آن به عنوان محتسب، یا شبیه آن، یاد شده و می شود، )مکارم شیرازی، 1387، 3؛ 36( و عموم 

مردم، روحانیان را دارای این وظیفه می شناسند.
در مثلی فارسی می خوانیم: مگر تو پیغمبری که غم اّمت می خوری؟! این مثل هنگامی گفته می شود 
که شخص با تذکر یا اعتراض دیگری به کار خود روبه رو می شود و در حقیقت می خواهد اظهار کند که 
دادن چنین تذکرهایی وظیفه  ی پیامبر یا جانشینان ایشان است. از این رو در بسیاری از دوره ها شاهد 
امام  ابوذر در زمان خلفا و حجربن عدی در زمان  افرادی مثل  از  بوده و  با منکرات  برخورد دین داران 
حسینA گرفته تا شخصیت هایی روحانی مثل شیخ محمدتقی بافقی و آیت الله کاشانی در قبل از 
انقالب این وظیفه را به عهده داشتند و این موضوع همچنان ادامه داشت تا به عصر شکوفایی دوباره ی 

اسالم، در عرصه حکومتی دینی به نام جمهوری اسالمی ایران می رسیم.

حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پس از انقالب
تا پیش از انقالب اسالمی ایران، فقه شیعه که در طول سده های متمادی پاسخ گویی به پرسش ها و 
نیازهای مردم را به عهده داشت، با محور قرار دادن افراد یا گروه های محدود عماًلً پای خود را از محدود 
فقه فردی به حوزه پاسخ گویی به دیدگاه های کالن در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراتر 
نگذاشته بود با پیروزی انقالب اسالمی و حاکمیت نظامی مبتنی بر آموزه های فقه شیعه و با مواجه شدن 
با نیازها و پرسش های نوین در حوزه های مختلف، عماًلً از حوزه فقه فردی گام فراتر نهاده و باعهده دار 
شدن مدیریت امور، گسترده ای از مسائل، موضوعات، پرسش ها و نیازها را فراروی خود دید. )ایزدهی، 
به  امر  از جمله )مبحث  فقه،  مباحث  از  بسیاری  که  اقتضا می کرد  اسالمی  نظام  1393، 17( ساختار 
معروف و نهی از منکر(، از شکل نظری و انتزاعی محض خارج و به صحنه اجتماع وارد شود و صبغه 
به معروف  یابد زیرا در تمام دوره های گذشته روحانیان نقش پر رنگی در احیاء امر  عملی و کاربردی 
و نهی از منکر ایفا می کردند و با تحمل بسیاری از سختی ها برای ترویج آموزه های وحیانی در جهت 
بسط ارزش های اسالم کوشش فراوانی نمودند، زیرا این وظیفه را به منزله یکی از سیاست های بنیادین 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی محسوب می کردند که نتیجه آن بازدارندگی افراد از وقوع در گناه است. این 
وظیفه همان طور که گفته شد تا پیش از انقالب در برخی حکومت ها با عنوان نهاد )حسبه( تحت اشراف 
باالترین شخص حکومتی صورت می گرفت و پس از انقالب نیز حمایت همه جانبه از آمران و ناهیان 

جایگاه حقوقی روحانیت در امر به معروف و نهی از منکر



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 421

جل

توسط ولی امر صورت می پذیرفت.

حمایت های حکومتی امام خمینی v از آمران و ناهیان
v به عنوان روحانی ای که پس از عصر حضور معصوم، یکی از تأثیرگذارترین افراد  امام خمینی 
شاخص در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ اسالم است با سخنرانی در سال 1357 در 

مدرسه فیضیه حمایت قانونی خود را این گونه بیان می کند:
باید  به دولت،  پیوستگی  بدون  وزارتخانه مستقل  منکر یک  از  نهی  و  معروف  به  امر  دایره ی  با  ما 
 6 )خمینی، 1385،  می کنیم.  فساد  با  مبارزه  ان شاءالله  تأسیس خواهد شد  که  وزارتخانه ای  همچون 

؛274(.
ایشان در سال 1358 خطاب به شورای انقالب دستور می دهد:

بسم الله الرحمن الرحیم
شورای انقالب اسالمی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره ای به اسم امر به معروف 
و نهی از منکر در مرکز تأسیس نماید و شعبه های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند و این 
اداره، مستقل و در کنار دولت انقالبی اسالمی است و ناظر بر اعمال دولت و اداره دولتی و 
تمام اقشار ملت است و دولت انقالب اسالمی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا 
نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد، جلوگیری 
نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از ِقَبل او اجرا نماید و احدی از 
اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره را ندارند و در اجرای حکم و 
حدود الهی احدی مستثنا نیست حّتی اگر. خدانخواسته. رهبر انقالب یا رئیس دولت مرتکب 
چیزی شد که موجب حد شرعی است؛ در مورد او اجرا شود. )خمینی، 1385، ج9 ؛ص213(
در این دو حکم، امام خمینی v به شایستگی از همه ی آمران و ناهیان، دفاع و حمایت قانونی خود 

را در باالترین وجه ممکن ابراز نموده است.

حمایت های مقام معظم رهبری از آمران و ناهیان:
رهبر معظم انقالب حضرت آیت الله خامنه ای نیز مکررًا در حمایت از آمران و ناهیان رهنمودهایی 
را بیان می داشته است؛ ایشان در سخنرانی سال 1371 با مخاطب قرار دادن مردم و به ویژه روحانیان 

می فرماید:
جایگاهی  کس  هر  کنند  پیدا  معروف  به  امر  در  را  خود  جایگاه  باید  مختلف  قشرهای   ]...[
به  امر  و  منکر  از  نهی  ترین عوامل  از مهم  یکی  در محیط های مختلف  ]...[ روحانیون  دارد 
معروف اند. نمی شود این واجِب بزرگ الهی را در دایره های کوچک، محدود کرد. )خادمی، 
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1395، ص 49(

 ایشان تمام دستگاه های حکومت را به حمایت از آمران و ناهیان موظف نموده و می فرماید:
]...[ دولت، مجلس شورای اسالمی و دستگاه قضائی و نیروی انتظامی موظف اند که ناهی از 

منکر را پشتیبانی کنند. این وظیفه آن هاست. )خادمی، 1395،ص 59(
و درجایی دیگر تأکید می کند:

مأمورین رسمی )چه مأمورین انتظامی و چه مأمورین قضائی( ]...[ باید از آمر و ناهی شرعی 
دفاع کنند. همه دستگاه حکومت، باید از آمر به معروف و ناهی از منکر دفاع کند، این وظیفه 
است ]...[ امر به معروف هم مثل نماز واجب است ]...[ مگر مأمورین و مسئولین ما می توانند 
آمر به معروف و ناهی از منکر را با دیگران مساوی قرار دهند چه رسد به اینکه نقطه ای مقابل 

او را تأیید کنند؟ )خادمی، 1395،ص 58(
ایشان با هشدار به مسئوالن می گوید:

مبادا در گوشه و کنار یا در دستگاه انتظامی یا قضائی کسانی باشند که راه را جلو آمر به معروف 
و ناهی از منکر سد کنند مبادا کسانی باشند که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر کرد 
از او حمایت نکنند ]...[ هر جا بدانم و احساس کنم و خبر اطمینان بخشی پیدا کنم که آمر 
به معروف و ناهی از منکر، خدای نکرده مورد جفای مأمور و مسئولی قرار گرفته، خودم وارد 

قضیه خواهم شد. )خادمی، 1395،ص 59(.
پاسخ: حضرت آیت الله  العظمی فاضل لنکرانی:

ایشان در پاسخ به استفتائی، اقدامات بازدارنده را به عنوان نهی از منکر مورد تأیید قرار داده است.
سؤال 945: اصواًل در فقه اسالم برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و تأمین جامعه از خطر 
مجرمان چه راه هایی حقوقی وجود دارد و این اقدامات در صورت وجود، تحت چه عناوین 

فقهی و مطابق کدام دلیل هستند؟
پاسخ: اساس سؤال عبارت است از اینکه پیشگیری از وقوع جرم آیا مشروعیت دارد یا نه؟ و 
در صورت اول تحت چه عنوانی قرار می گیرد؟ جواب این است که اصواًل مسئله نهی از منکر 
که یکی از فرایض مهمه اسالم است حتی به عنوان ستون برای واجبات دیگر معرفی شده است 
زیرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع جایی برای نهی و زجر باقی نمی ماند کسی که 
مثاًلً شرب خمر انجام داد و یا خدای ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل، وی را از چه چیز نهی 
می کنند؟ و آیا نهی می تواند تأثیری در ماوقع داشته باشد و انقالب محال را به وجود آورد؟ از 
اینجا استفاده می کنیم که نهی از منکر در رابطه با آینده و یا ادامه فعل واقع شده است در این 
صورت پیداست که مورد آن اشخاص است که زمینه ارتکاب جرم در آن وجود دارد و در غیر 
این اشخاص محلی برای آن وجود ندارد با توجه به این مطلب تمام مراتب موجود در نهی از 
منکر در مورد سؤال قبل پیاده شدن است و بعید نیست که حتی جریمه های مالی در صورتی 
که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد به عنوان نهی از منکر مشروعیت داشته باشد 
البته تعیین مقدار جریمه مالی و همین طور تعیین مقدار زندان و سایر کیفرهای مربوطه به عهده 

جایگاه حقوقی روحانیت در امر به معروف و نهی از منکر
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حاکم شرع است.
استاد قرائتی در این زمینه می گوید:

بر رفتارهای  تأیید نظام هستند  ناظر که مورد  بازرس و  باید گروهی  ]...[ در جامعه اسالمی 
اجتماعی مردم نظارت داشته باشند چرا که اصالح جامعه و جلوگیری از فساد بدون قدرت 

منسجم و مسئول مشخص امکان ندارد. )قرائتی، 1382، ج2؛ ص138(
سپردن این وظیفه به روحانیت که هم نهادی مردمی است و هم توان انجام این رسالت را دارد امری 
نیکوست. به عبارتی می توان گفت: تحقق این امور از شئون روحانیت است، زیرا ایشان به عنوان نخبگان 
فرهنگی و اعتقادی جامعه نقش محوری و اساسی دارند. رسالت این قشر احیاء معروف و از بردن منکر 
است و بقای حکومتی که بر محور ارزش های اسالمی استوار است در گرو سپردن این وظیفه به افراد 
متخصص و متعهد و مستلزم حمایت همه جانبه از این قشر است کما اینکه قرآن نیز به این موضوع اشاره 

دارد. )آل عمران: 104( و )حج: 4( و )اعراف: 159(

قوانین حمایتی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در آموزه های حقوقی ایران
بی مسئولیتی، ضعف  برابر عافیت طلبی،  بی طرفی در  نفی سکوت و  از منکر  نهی  به معروف و  امر 
اجتماعی  مناسبات  به طور کلی احساس وظیفه مندی در  و  دینی، سهل انگاری، محافظه کاری  غیرت 
 aاست. این موضوع یکی از ارکان آموزه های اسالمی است به نّص صریح متون اسالمی و گفته پیامبر
اگر از میان برود تمام تعلیمات اسالمی از میان رفته است، اگر این اصل منسوخ شود جامعه اسالمی به 

صورتی که باید وجود داشته باشد هرگز وجود نخواهد داشت. )مطهری، 1368، 17؛282(
از این رو در قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران به این مهم پرداخته شده است و در بسیاری از 

مواد قانونی به آن اشاره شده است:
الف( بند سوم از ماده 31 قانون مجازات اسالمی، مصوب 1361.

]...[ اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.
در صورتی که ارتکاب عمل به صورت امر به معروف و نهی از منکر باشد.1

در این بند، قانون گذار با حمایت کامل از آمران به معروف و ناهیان از منکر، وصف مجرمانه را از 
عمل آن ها زدوده و حمایت کیفری کافی نموده است.

ب( قانون حمایت از احزاب مصوب 1360.
امر به معروف را از وظایف انجمن های اسالمی برشمرده است.

1. این ماده در بازنگری سال 1357 به ماده 56 تبدیل شد و این بند نیز از ماده قانونی حذف گردید.
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ج( قانون خط مشی کلی سازمان صداوسیما، مصوب 1361.

 در ماده 40 به این وظیفه شرعی و انجام آن اشاره دارد.
د( قانون حمایت قضائی از بسیج، مصوب 1372.

هـ( اصل هشتم قانون اساسی.
این اصل در جلسه 22؛6؛1358 مجلس خبرگان بررسی شد.

و( قانون وظایف آموزش وپرورش، مصوب 1366.
این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را برای نهاد آموزش وپرورش به رسمیت شناخته است.

ز( آیین نامه ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی، مصوب 1383.
مطابق این آیین نامه »ستاد حفاظت اجتماعی« در قوه قضائیه باید تشکیل گردد که عمده وظیفه این 
ستاد در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از جرم از طریق قانونی و اصالح جامعه بیان 

شده است.1
ح( مصوبه »راه کارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب« 1384.

این مصوبه توسط )شورای فرهنگ عمومی( که وابسته به شورای عالی فرهنگی است و وظایف تمام 
نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط با این فریضه را به دقت بیان می کند.

ط( طرح امر به معروف و نهی از منکر.
 شامل 3 فصل و 28 ماده )در خرداد 1389( در مجلس مطرح ولی از دستور کار مجلس خارج شد.2
 این طرح بار دیگر در تاریخ 20؛4؛1391 با قید یک  فوریت با عنوان )حمایت از آمران( در مجلس 
وصول شد. اّما به نتیجه ای نرسید و در تاریخ 1؛4؛1393 با قید دو فوریت مطرح که با یک فوریت آن 

موافقت شد.
این موضوع در جلسه علنی 23؛1؛1394 به تصویب نهایی رسید و در 2؛2؛1394 شورای نگهبان آن 

1. آیین نامه ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی ـ ماده یک.
2. این طرح اولین طرح مدّون و نسبتًا کاملی بود که بر اساس آن حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را مشخص 

و از آمران و ناهیانی که در چارچوبی غیر از نهادهای دولتی به ادای وظیفه می پردازند، حمایت می نمود و بر دخالت 
حداقلی حکومت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و حمایت حداکثری از آمران و ناهیان غیر دولتی استوار بود و 

زمینه را برای گسترش این وظیفه در تمام سطوح جامعه فراهم می ساخت.

جایگاه حقوقی روحانیت در امر به معروف و نهی از منکر



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 461

جل

را تأیید نمود و باآلخره در تاریخ 9؛2؛1394 به رئیس جمهور ابالغ شد1.

راهبردهای حمایتی تقنینی از روحانیت آمر به معروف و ناهی از منکر
به  آن روحانیت است مدت هاست که  از منکر که عمومًا مصداق  ناهیان  و  به معروف  آمران  بحث 
چالشی جدی در میان محافل علمی، سیاسی و حقوقی تبدیل شده است، بارها مشاهده شده است که 
روحانیون آمر و ناهی در هنگام انجام وظیفه از سوی مخاطبان مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته و 

حّتی به شهادت رسیده اند.
تا اواسط سال 1392، هشتاد و پنج جانباز آمر و ناهی گزارش شده )خبرگزاری  انقالب  ابتدای  از 
ایسنا( که از جمله آن ها در بهار سال 1390 بود که امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از نهی 
از منکر، مخاطب به سوی او حمله و با مشت به صورتش کوبید. شدت جراحات وارده آن قدر شدید بود 

که چشم چپ این روحانی تخلیه شد.
در 25؛4؛1390 بود که طلبه شهید خلیلی پس از امر به معروف با ضربه چاقوی مخاطب به گردنش 

پس از مدت ها تحمل درد جراحت به شهادت رسید.
نیز دارد، چرا که افرادی مثل ابوذر غفاری و  البته می توان گفت این داستان ریشه در تاریخ اسالم 
حجر بن عدی و... نیز جان خود را فدای انجام احکام اسالمی نمودند، اّما نکته ای که در اینجا حائز 
اهمیت است، این است که علت توجه روحانیت به موضوع امر به معروف و نهی از منکر همان طور که 

شهید مطهری بیان می کند:
امر به معروف و نهی از منکر یگانه اصلی است که ضامن بقای اسالم است؛ به اصطالح، علت 
ُمبقیه است. اصاًلً اگر این اصل نباشد، اسالمی نیست. رسیدگی کردن دائم به وضع مسلمین 
چه  ببینند  که  متخصص  مهندسین  دائمی  رسیدگی  و  بازرسی  بدون  کارخانه  یک  آیا  است. 
وضعی دارد، قابل بقاست؟ اصاًلً آیا ممکن است یک سازمان همین طور به حال خود باشد، 
هیچ درباره اش فکر نکنیم و در عین حال به کار خود ادامه دهد؟ ابدًا. جامعه هم چنین است. 
یک جامعه ی اسالمی این طور است بلکه صد درجه برتر و باالتر. )مطهری، 1368، ج17؛ 

ص235(

1. رئیس جمهور با اجرای طرح حمایت از آمران به معروف مخالفت و آن را به دستگاه های اجرایی ابالغ نکرد تا اینکه 
مجلس رأسًا این قانون را ابالغ نمود.)1394/3/20( پس از استنکاف دولت از ابالغ و اجرای قانون، رئیس جمهور عدم 
موافقت و ایجاد اصطکاک در جامعه و درخواست توقف آن را طی نامه ای به مقام معظم رهبری اعالم داشتند که ایشان 
موضوع را به شورای عالی حل اختالف ارجاع و این هیأت نیز نظر کمیسیون قضائی )مجلس شورای اسالمی( را تأیید و 

ایراد دولت را رد نمود.
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از سوی دیگر حمایت از این قشر که به خاطر کسوت و تعصب دینی شان، حاضرند در هر شرایطی به 
وظیفه شرعی خود عمل کنند، نیازمند بازنگری حقوقی و قانونی است؛ زیرا به خوبی واقف اند که پیامبر

a فرموده است:
ه. )کلینی، 1363،  ِتی َفْلیْظِهِر اْلَعاِلُم ِعْلَمه َفَمْن َلْم یْفَعْل َفَعَلیه َلْعَنة اللَّ مَّ

ُ
ِإَذا َظَهَرِت اْلِبَدُع ِفی أ

1؛ 54(
به عبارتی، حمایت قانونی بدین معنا که مسئولیت مدنی و کیفری کسانی که با روحانیون در موضوع 
و...  و شتم  و ضرب  یا موجب هتک حرمت  آنان خسارت  به  و  درگیر  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
می شوند. به صورت کاماًل واضح و مبین در قوانین پیش بینی شود، زیرا در نظام های ارزشی کاربری شدن 
و نتیجه دادن مسائل فرهنگی و اخالقی با پشتوانه حمایتی و قانونی تجلی می یابد آن هم در جامعه ای 
که هم دارای ظرفیت بهره مندی از روحانیت معتقد است و هم خوِد جامعه در قالب حکومتی مبتنی بر 

ضوابط اسالمی است.
ارزش های  احیاء  و  اجتماع  در  افراد  اعمال  تنقیح  به  از روحانیت، کمک  قانونی  بنابراین حمایت 
اخالقی از طریق سیستم خود ارزیابی نظارتی است، چرا که روحانیت تقریبًا در همه دوره ها مستقل از 

حکومت بوده و این نمایانگر ُبعد مردمی آنان است.
و  امکانات  از  برخورداری  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اجرای  در  موفقیت  برای  است  بدیهی 
تجهیزات، سازمان دهی و قدرت اجرایی الزم، برای تحقق همه جانبه این امر، ضروری است؛ و مهم تر از 
همه ی این عوامل، مسئله حمایت قانونی از روحانیون آمر و ناهی است. اگر وی در هنگام انجام وظیفه 
با مشکل روبه رو شود و قوانین حمایتی از او وجود نداشته باشد و ارگان های ذی ربط، پشتیبانی الزم را 
از او به عمل نیاورند مسلم است که نتیجه این وظیفه شناسی چیزی جز استهزاء، توهین یا ضرب و شتم 

از سوی مخاطبین نخواهد بود.
حکومت و نظام با بهره مندی از امکانات بسیار گسترده، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های متعدد 
نیز در مجلس،  البته تالش هایی  انجام دهد.  از روحانیت  بیشترین سهم را در حمایت قانونی  می تواند 
قوه قضائیه و دیگر نهادها برای حمایت از ایشان در دستور کار قرار گرفته است. اّما کمتر شاهد تأثیر 

محسوس این حمایت ها هستیم.

اقدامات قانونی حمایت از روحانیت:
الف( نوع ترکیب افراد در قانون حمایت از آمران ناهیان
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در ماده ی 19 این قانون اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را 17 تن تعیین نموده است که از 
این تعداد، آمار نسبت خوبی به روحانیت اختصاص یافته است.

1( امام جمعه موقت تهران به عنوان رئیس ستاد
2( وزیر اطالعات

3( رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
4( دبیر ستاد ائمه جمعه

5( دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه
6( یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران.

این ترکیب می تواند با برنامه ریزی زمینه شکوفایی و احیاء این واجب فراموشی را به خوبی درک و آن 
را به َمَنِصه ظهور برساند.

جلسات  در  ستاد  اعضای  به جای  نمی توانند  دیگر  »اشخاص  است  آمده  ماده  این  یک  تبصره  در 
شرکت کنند« که اهمیت حضور این اشخاص را مورد تأکید قرار داده است.

 )اعضای ستادهای استانی و شهرستانی نیز تقریبًا شبیه همین ترکیب است(.
ب( مجازات ِاعمال قانون نسبت به اشخاص درگیر شده با آمران و ناهیان:

در ماده 7 این قانون آمده است:
منکر  از  ناهی  و  معروف  به  آمر  به  نسبت  مجرمانه  اعمال  به  مبادرت  که  اشخاصی  مجازات 

نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نیست.
این ماده در جهت حمایت از آمران و ناهیان سه نکته را برای صدمه زنندگان مورد توجه داشته است:

1( غیر قابل تخفیف بودن مجازات
2( غیر قابل تعلیق بودن مجازات

3( غیر قابل تعویق بودن مجازات
ج( مجازات برای ممانعت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر:

در ماده 9 این قانون آمده است:
مانع  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اجرای  برابر  در  ندارند  یا حقوقی حق  اشخاص حقیقی 
ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است عالوه بر 

مجازات مقرر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 7 می گردد.1

1. ماده 19 قانون مجازات اسالمی به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است همه مجازات های تعزیری به هشت 
درجه مختلف تقسیم شده اند. مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین 
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از طریق  اداری  و  قانونی  اختیارات  یا  از قدرت  استفاده  با  که  افرادی  در مورد اشخاص حقوقی، 
تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغیر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز 
فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند، عالوه بر 
بند )پ( ماده  به مجازات  اداری، حسب مورد  به تخلفات  به موجب قانون رسیدگی  اداری  محکومیت 

)20( قانون مجازات اسالمی محکوم می شوند.1
د( اختصاص شعب ویژه در دادگاه ها:

در ماده 11 این قانون آمده است:
قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را 

اختصاص دهد.
هـ( حمایت های قضائی ماده )4( قانون حمایت قضائی از بسیج:

در تبصره ماده 11 قانون حمایت از آمران آمده است:
آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضائی موضوع ماده )4( قانون حمایت 

قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1 مجلس شورای اسالمی می گردند.
در ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج آمده است.

قضائی  و  حقوقی  خدمات  و  حمایت  دفاتر  قانون  این  موضوع  افراد  از  حمایت  منظور  به 
این  اجرای  با  ارتباط  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  بسیج، سپاه  مقاومت  نیروی  در  بسیجیان 

قانون تشکیل می گردد.
تبصره: کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکال می توانند 

در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به عنوان وکیل اقدام کنند.
و( جانباز یا شهید محسوب شدن آمران و ناهیان در حین انجام وظیفه:

ماده 15 این قانون بیان می دارد:
هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند 
آسیب  جسمی یا جانی وارد شود حسب مورد آسیب  جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون 
و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   1391/10/2 مصوب  ایثارگران  به  خدمات رسانی  جامع 

آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می شود.
تبصره: احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، 
نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص 

دانشگاه صالحیت دار صورت می گیرد.

میزان کیفر هستند.
1. پ ـ  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.

جایگاه حقوقی روحانیت در امر به معروف و نهی از منکر
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ز( وظیفه ستاد در حمایت همه جانبه از این فریضه:
در بند 10 ماده 16 این قانون وظیفه ستاد را در حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف 

و ناهیان از منکر به صورت واضح بیان می نماید.
ح( صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد و همچنین صدور مجوز برای تجمع و راهپیمایی:

در تبصره یک، دو و سه ماده 16 این قانون، نکات حمایتی. قانونی را این گونه بیان می کند:
تبصره 1: وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های 

مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید.
تبصره 2: ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع 
نظر  تأیید،  و در صورت  بررسی  را  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  با  مرتبط  در موضوعات  راهپیمایی  و 

مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
مجوز  صدور  از  موجه  عذر  بدون  قضائی  مراجع  تشخیص  با  ذی ربط  مسئوالن  هرگاه   :3 تبصره 

موضوع تبصره های یک و دو استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات هستند.
ناهیان صورت  از آمران و  برنامه هایی برای حمایت  بیان شد مشخص است که  اینجا  به  تا  از آنچه 
ویژه روحانیت  به  ناهیان  و  آمران  برای  ناگوار  بروز حوادث  با  و  واقعیت مشهود  در  پذیرفته است ولی 
ناکافی بودن قوانین و ضوابط موجود به خوبی مشهود است؛ زیرا ترسیم زیر ساخت های مناسب تقنینی 

برای تسهیل فرایند اجرای این فریضه ضعیف ارزیابی می شود.
از این رو عالوه بر قانون گذاری باید نهادهای حوزوی و سازمان های مرتبط با روحانیت در مورد امر 
به معروف و نهی از منکر نهادینه سازی را شروع نمایند و مؤکدًا، جنبه های حقوقی و جایگاه قانونی این 
نهادها بررسی شود، زیرا وظایف و حقوِق روحانیت در فریضه امر به معروف و نهی از منکر با چالش های 
جدی در حوزه قانونی و عملیاتی مواجه است. هر چند می توان به استناد قوانین و مواد پراکنده مباحثی را 
مطرح نمود از جمله اینکه قانون اساسی محتوای حکومت را اسالم دانسته و در همین راستا اصل چهارم 
قانون اساسی، قوانین را مبتنی بر شرع بیان می کند؛ بنابراین محتوای حکومت ایران چیزی جز اسالم و 
احکام آن نیست )ارسطا، 1383،ص478( و بند یک اصل سوم همین قانون دولت را موظف می کند تا 
همه ی امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان، تقوی و 

مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به کار برد.
اصل هشتم قانون اساسی نیز امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای »همگانی« دانسته، بنابراین 
روحانیت به عنوان مصداق اکمل این مفهوم از نظر قانونی می توانند جایگاه مناسبی در اجرای این فریضه 



51
داشته باشند، زیرا با توجه به جامعه مذهبی و اسالمِی ایران، نظارت این قشر را می توان گسترده ترین، 
کنار  در  روحانیت  در  شرعی  مسئولیت پذیری  حس  و  دانست  کم هزینه ترین  حال  عین  در  و  مؤثرترین 
حمایت های قانونی کمک شایانی به بهسازی جامعه خواهد نمود. از سوی دیگر اجرایی شدن وظیفه امر 
به معروف و نهی از منکر نیازمند قوانین و مقرراتی است که شرایط، مراتب و کیفیت آن را در حیطه های 
مختلف از جمله حوزه قانون گذاری، اجرایی و نظارت روحانیت تعیین شود بدون وجود سازوکارهای 
قانونی چه بسا اقدامات سلیقه ای، نظرات شخصی و برداشت های متفاوت در انجام این وظیفه شرعی و 
قانونی به نظم اجتماعی و امنیت جامعه آسیب  جدی وارد نماید؛ و از ُبعدی دیگر، بدون وجود سازوکار 
تقنینی اواًلً امر به معروف و نهی از منکر ضمانت اجرایی ندارد، ثانیًاً احتمال دارد اقدامات انجام شده از 

طرف روحانیت با بی توجهی یا بی اعتنایی ارگان ها و سازمان های اجرایی و دوستی مواجه شود.

بایسته های حمایت تقنینی از روحانیت در موضوع امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر برای اجتماع به سان شریانی حیاتی است که ایستایی یا ممانعت از آن 
ممات و انحطاط آن را به همراه خواهد داشت. از این رو بایسته هایی را برای حمایت از روحانیت در آینه 
قانون پیشنهاد می کنیم، زیرا نهادینه شدن قانونی این دو امر اجرای مطلوب و بهینه ی آن را در پی دارد.

1 مهم ترین مشکل حقوقی در اجرای این فریضه، فقدان قانون جامع راجع به امر به معروف و نهی 
از منکر به ویژه در خصوص روحانیت است.

2 هر چند اصل هشتم قانون اساسی به این موضوع نظر داشته است، اّما ایرادهای وارده به این اصل، 
آن است که )همه ی افراد( را مخاطب قرار داده و دستگاه خاصی را مکلف به اجرای آن ننموده است. 
لذا عماًلً هیچ سازمانی اهتمام جدی به این مسئله را ندارد، زیرا قوانین موضوعه فاقد رویکرد مشخص 

درباره ی جایگاه افراد، سازمان ها، ارگان ها و نهادها به ویژه در مورد روحانیت است.
3 اصل مذکور هیچ تعریف خاصی از »معروف« و »منکر« ارائه نداده است، لذا گستره ی غیر قابل 
احصاء تعاریف معروف و منکر؛ آن را از دایره امکانات حقوقی و قانونی خارج نموده است که این ابهام 

در وضع قانون، عدم قدرت در اجرا را به دنبال خواهد داشت.
4 با وجود جایگاه مهم و تأثیرگذار روحانیت در جامعه اسالمی متأسفانه هیچ قانون حمایتِی جامع و 
کاملی برای آمران و ناهیان این قشر وجود ندارد. حّتی در ساختار قوانین موضوعه وظیفه امر به معروف و 
نهی از منکر به صورت کلی دیده شده است و روحانیت به عنوان نماد اصلِی اجرای این فریضه در عرض 
سایر افراد قرار گرفته چنان که در ماده 7 قانون حمایت از آمران عالوه بر اینکه بین روحانیت و سایر آمران 
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تفاوتی قائل نشده است، حّتی تفاوتی بین اشخاص عادی و آمران را ذکر ننموده است.
5 تعارض فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مواردی با احترام به حریم خصوصی افراد.

از آنجا که قانون گذار هنوز تعریف تاّمی از این موضوع ارائه نکرده و حیطه معروف و منکر و شرایط 
و کیفیت آن را مشخص ننموده است، پرداختن به حمایت قانونی از آمران و ناهیان کار عبثی خواهد بود.

6 برنامه ریزی مدّون با توجه به عدم سیاست کالن در این موضوع.
7 توجه به شیوه ها و روش های جدید امر به معروف و نهی از منکر مانند توجه به رسانه و فضای 

مجازی و تبادل اطالعات در موضوع.
8 ارائه و الگوهای فرهنگی و اخالقی آموزش و فرهنگ سازی.

9 تالش برای انسجام گروه ها و طبقات جامعه برای نهادینه کردن.
10 تبیین مرجع حمایت کننده ی قانونی از آمرین و ناهیان به ویژه مربوط به روحانیت.

11 طرح و تصویب سند چشم انداز و تعیین راهبرد برای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های 
علمیه با رویکرد به سه وظیفه روحانیت بر مبنای:

الف( شناخت معروف و منکر
ب( ارزیابی وقوع منکر

ج( اتخاذ تدابیر برای ممانعت از منکر.
12 تعیین شاخص های اجرایی مدیریتی، تقنینی و حمایتی در شرح وظایف روحانیت.

در  نامناسب  برداشت  تداعی  و  اشخاص  از  برخی  نامناسب  از عملکرد  برای جلوگیری  تالش   13
اذهان عمومی.

14 تبیین نقش روحانیت در موضوع امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از وقوع جرم و گناه 
در جامعه با تکیه بر قوانین.

حوزه های  مقررات  و  قوانین  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  پیشگیرانه ی  کارکرد  پیش بینی   15
علمیه.

16 منشور روحانیت در امر به معروف:
یا شرح وظایف رسمی یک  فقدان منشور  تعبیر کرد،  قانونی  به خأل  آن  از  از چیزهایی که می توان 
جمله  از  علمیه،  حوزه های  برای  نظام نامه هایی  تدوین  وجود  با  که  نمود  اذعان  باید  است.  روحانی 
ویژه،  دادگاهی  در  به جرائم روحانیان  از خدمت سربازی، رسیدگی  نظیر معافیت  قانونی  حمایت های 
تأیید مدارک دانش آموختگی طالب حوزه های علمیه و... تاکنون به صورت رسمی، در این زمینه منشوری 
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برای روحانیت تدوین نشده است که جای خالی آن به وضوح احساس می شود.

نتیجه گیری:
از آنچه بیان شد، مشخص می شود که امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های دین مبین اسالم از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است که مبنای هدایت و ارشاد جامعه به وسیله انبیاء الهی و امامان b است 
و پس از ایشان مشعل داران و طالیه داران این حرکت الهی، عالمان دینی اند که بنا به نص صریح آیات و 

روایات وظیفه ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر را به عهده  دارند.
از سویی با توجه به اوضاع کنونی جوامع اسالمی که در معرض هجوم فرهنگ جهانی هستند که 
از آنجا که حمایت مشخصی از آمران و ناهیان نشده  نیز  ارزش های دینی را تهدید می کند و از سویی 
است و خأل قانونی آن برای ایشان به خوبی مشهود است لذا در این پژوهش پس از بررسی های روایی، 
تفسیر، تاریخی، حقوقی برای تبیین جایگاه حقوقی روحانیت در موضوع امر به معروف و نهی از منکر 
همچنین  بینجامد،  جامعه  و  افراد  اصالح  به  می تواند  آن  نتیجه  که  شده  ارائه  شانزده گانه  پیشنهادهای 
می تواند چشم اندازی برای طرح مباحث تقنینی ویژه حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر به صورت 

کلی و روحانیت به طور خاص باشد.

جایگاه حقوقی روحانیت در امر به معروف و نهی از منکر
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ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
نعمت الله بدخشان1

چکیده
از  پاک سازی جامعه  و  از منکر اصالح  نهی  و  به معروف  امر  فریضه ی  از  هدف 
این  کردن  اجرایی  معاصر  جهان  در  است.  نیک  کارهای  تداوم  و  تقویت  و  زشتی ها 
دستاوردهای  از  بهره گیری  نیازمند  آن  اساسی  هدف  به  رسیدن  و  بزرگ  فریضه ی 
به  و  اجتماعی، حقوق  آسیب  شناسی  روان شناسی، جامعه شناسی،  دانش هایی چون 
ویژه علوم تربیتی است. احساس مسئولیت صرف، بدون بهره گیری از یافته های این 
علوم، شرط کافی برای رسیدن به این هدف نخواهد بود. تحّقق هدف یادشده به عنوان 
یک هدف تربیتی، مستلزم به کارگیری روش های تربیتی است. روش ها، دستورالعمل ها 
به ما نشان می دهند برای رسیدن به مقصد و مقصود موردنظر  بایدهایی هستند که  و 
برای  انسان  عملی  خّط مشی  بیانگر  روش ها  دیگر  تعبیر  به  بکنیم.  باید  چه کارهایی 
رسیدن به هدف مطلوب هستند. هدف نیز بیانگر وضعیت مطلوبی برای انسان ها است 
گاهی به معروف ها و منکرها که از راه عقل  که باید آن را محّقق کرد؛ بنابراین، پس از آ
سلیم و دین شناخته می شوند ما با دو پرسش اساسی روبرو هستیم. یکی اینکه هدف 
از انجام امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ دیگر اینکه روش های اجرایی کردن این 
دو کدم اند؟ این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر هدف فریضه ی امر به معروف و نهی از 
منکر، به عنوان یک وظیفه ی واجب دینی و اسالمی، روش هایی را برای اجرائی کردن 

1. استادیار دانشگاه شیراز
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اسالم،  تربیتی  مهم  از هدف های  یکی  عنوان  به  یاد شده،  تحّقق هدف  دهد.  ارائه  آن 
مستلزم به کارگیری روش هایی تربیتی خواهد بود که مهم ترین آن ها عبارت اند از: روش 
این  در  که  و...  الگوسازی  روش  آموزش،  روش  موقعیت،  تغییر  روش  زمینه،  ایجاد 

نوشتار موردبحث و بررسی قرار می گیرند.

واژه های کلیدی
موعظه،  محبت،  و  رحمت  روش  منکر،  از  نهی  معروف،  به  امر  تربیتی،  روش 

عبرت آموزی.

1. طرح مسئله
 معروف به کاری گفته می شود که انجام آن از سوی عقل سلیم و شرع تأیید و تصویب می گردد و 
منکر عملی است که عقل و شرع آن را مردود و ناپسند اعالم می کنند. برخی معتقدند معروف هر امر 
شناخته شده و منکر مقابِل آن است و از آن کارهای نیک مطابق فطرت قصد می شود ]...[ و مراد عمل 
و قولی است که مطابق عقل و فطرت سلیم بوده باشد. در این صورت معروف مورد تصدیق شرع است، 

خواه شرع بالخصوص به آن تصریح کرده باشد یا نه. )قاموس قرآن، صص 8 327(.
 محتوای آیه 104 آل عمران این است که فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر برای جمع و گروهی 
خاص واجب است، نه برای عموم مردم. درحالی که در آیه ی 110 همین سوره انجام آن برای عموم مردم 

وظیفه ای واجب معرفی گردیده است. در آیه ی نخست چنین آمده است:
هم  اولئک  و  المنکر  عن  ینهون  و  بالمعروف  یأمرون  و  الخیر  الی  یدعون  امة  منکم  لتکن  و 
المفلحون )آل عمران: 104(. باید از میان شما گروهی، ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار 
شایسته وادارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند؛ و در آیه ی دوم آمده است: کنتم 
خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ]...[ )آل عمران: 

.)110
کار  از  و  فرمان می دهید  پسندیده  کار  به  پدیدار شده اید:  مردم  برای  که  امتی هستید  بهترین   شما 
به  امر  که  گفت  می توان  آیه  دو  این  مضامین  سازگاری  در  دارید.  ایمان  به خدا  و  می دارید  باز  ناپسند 
معروف و نهی از منکر مراتب متعددی دارد که مراتب باالی آن به گروه خاصی که واجد شرایط معینی 
هستند، اختصاص دارد و این اّدعا با اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه 
همگانی که از آن به نظارت عمومی مردم بر امور همدیگر تلّقی می گردد، منافات ندارد. البّته از منظری 



59
آسیب  شناسانه به نظر می رسد از یک سو، عمومی بودن این وظیفه و غالب شدن احساسات بر عقالنیت 
در اجرای آن، موجب رواج نوعی سطحی نگری و ظاهرگرایی در جامعه می شود که در این صورت، باید 
جدًا از آن اجتناب کرد. مطّهری معتقد است امر به معروف و نهی از منکر از نظر اجرایی شرایطی دارد 
که اولین شرط آن حسن نیت و اخالص است. ما فقط در مورد منکراتی که علنی است و به آن ها تجاُهر 
می شود حّق تعّرض داریم، ولی حّق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم 
است، نداریم ]...[ بسیاری از نهی از منکرها روی قانون امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه خود 
منکراتی است که باید جلو آن ها گرفته شود )ده گفتار، صص 62 61 و 63(؛ بنابراین، دخالت منطق و 
اندیشیدن تدبیر عملی برای اجرای این وظیفه را، الزم و ضروری می داند: »چیزی که بیش از هر چیز 
دیگر مورد غفلت است، دخالت منطق در این کار است، مقصود این است که در کار معروف و منکر باید 
تدابیر عملی اندیشید و باید دید چه طرز عملی مردم را به فالن کار نیک تشویق می کند و از فالن عمل 
زشت باز می دارد )همان، ص 69(. صاحب جواهر هم می گوید: در همه ی موارد، یگانه چیزی را که 
باید در نظر گرفت این است که به چه نحو و به چه شکل و با چه کیفیت و چه وسیله به هدف و مقصود 
نزدیک می شویم. اگر این مطلب را خوب بفهمیم طرز فکر ما در فهم اخبار و احادیث امر به معروف و 
نهی از منکر عوض می شود )همان، صص 72 71(. از این رو با نگاهی آسیب  شناسانه می گوید: اگر ما 
راستی می خواهیم این اصل فراموش شده را زنده کنیم باید مکتبی و روشی به وجود آوریم عملی )نه فقط 
زبانی( و در عین حال اجتماعی )نه انفرادی( و در عین حال منطقی و مبتنی بر اصول علمی علم النفسی 

و اجتماعی، در این وقت است که صددرصد امید موفقیت هست )همان، ص72(.
 بنابراین؛ سؤال اساسی ما این است که چگونه باید این وظیفه ی واجب را با حفظ شرایط آن اجرائی 
و عملی کنیم؟ شرایطی که برای انجام این اصل مطرح شده، مانند شناخت صحیح معروف ها و منکرهای 
شرعی و عقلی و لزوم اجتناب از اعمال سلیقه های صرفًاًً شخصی، احتمال تأثیر دادن به معنای اینکه 
احتمال داده شود مصلحت تشریع این اصل بر سخن یا عمل امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر 
مترتب می گردد و لزوم حفظ مراتب قلبی و زبانی و عملی همه، شرایطی هستند که در اجرای آن لزوم 
ضرورت  را  نسنجیده  و  سطحی  رفتارهای  و  احساس گرایی  از  دوری  و  عقالنیت  و  منطق  به کارگیری 
می بخشند. یکی از مصادیق روشن دخالت منطق و عقالنیت در اجرای این اصل، به کارگیری روش های 
تربیتی است. روش هایی که با استفاده از آن ها بتوان به مصلحت واقعی تشریع این اصل دست یافت و 
میزان کارآیی آن ها را با مقایسه با آن مصلحت، مورد ارزیابی قرار داد. در این پژوهش می کوشیم تا برخی 
از روش های تربیتی کار آمد برای اجرائی و عملی کردن امر به معروف و نهی از منکر را تبیین و بررسی 

ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف...
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کنیم و بعضی از شواهد دینی این روش ها را ارائه دهیم.
2. اهمیت موضوع

آن  و هدف  اسالمی  واجب  منکر یک وظیفه ی  از  نهی  و  معروف  به  امر  گفته شد،  که   همان طور 
رسیدن انسان ها به فالح و رستگاری )آل عمران: 104( است. انجام این واجب از ویژگی های الزم مؤمنان 

شمرده شده و بیانگر رابطه ی محبت و دوستی و همکاری میان آنان است )توبه: 71(.
 آثار و نتایج مهمی بر اجرای این اصل مترّتب می شود که در این باره به حدیثی از امام صادقA و 

گفتاری از امام علیA بسنده می کنیم. امام صادقA می فرمایند:
َلحاء فریضة عظیمة تقام  اّن األمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل األنبیاء و منهاج الصُّ
الفرائض و تأمن المذاهب و تحّل المکاسب و ترّد المظالم و تعمر االرض و تنتصف من األعداء 
و یستقیم األمر )وسائل الشیعة، ج16، ص119(. امر به معروف و نهی از منکر روش پیامبران 
و شیوه ی صالحان و فریضه ای بزرگ است که سایر واجبات با آن به جا آورده می شوند و به 
وسیله آن، راه ها امن می گردد و کسب و کار مردم حالل می شود و حق و حقوق افراد تأمین 
و مظالم رد می شود و زمین ها آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و همه ی کارها در مسیر 

درست قرار می گیرد.
 با توّجه به این حدیث، امر به معروف و نهی از منکر حوزه ی وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی 
انسان ها را در بر می گیرد و محدود به مسائل صرفًاًً عبادی نمی گردد. هرچند هدف غایی از این فریضه، 
رستگاری انسان هاست، ولی بعد اجتماعی این هدف در قالِب نظارت عمومی انسان ها بر امور یکدیگر 
به منظور حفظ و ترویج افعال و فضایل پسندیده وپیشگیری، یا رفع افعال و صفات ناپسند و صیانت از 

اخالق فردی و اجتماعی انسان ها است.
 علیA در بیان مراتب نهی از منکر برای انکار کار زشت با دست و عمل اهمّیت ویژه ای قائل 

می شود و در این باره می فرماید:
از این مردم کسی است که کار زشت را نکوهیده دارد و به دست و زبان و دل خود از آن اعراض 
انکارش  زبان ودل  به  که  است  و کسی  کمال رسانیده؛  به  را  نیکو  کند، چنین کسی خصال 
نیکو چنگ در زده و یک  از خصال  به دو خصلت  با دست )عمل(، چنین کسی  نه  می کند 
به دست و زبان، چنین کسی  نه  انکار کند  به دل  خصلت را ضایع گذاشته و کسی که فقط 
دو خصلت را که شریف ترند تباه کرده و یک خصلت را فرا گرفته؛ و کسی که منکر را به زبان 
انکار کند نه به دست و نه به دل، چنین کسی مرده ای است در میان زندگان )فوالدوند، 494(.
از این سخنان درباره ی مراتب قلبی و زبانی و عملی این فریضه، چند نکته ی مهم قابل برداشت 

است که عبارت اند از:
نیز  قلب  در  می دهد،  انجام  زبان  و  )عمل(  با دست  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  1 کسی 
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عالقه مند به معروف و منزجر از منکر است؛ زیرا در امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه ی زبانی و 

عملی، مشّقات و سختی هایی وجود دارد که در مرتبه قلبی به عنوان یک امر شخصی وجود ندارد.
2 کسی که با قلب و دست به این کار مبادرت می ورزد، طبعًاً با زبان نیز باید این کار را انجام دهد؛ 
یعنی امر به کارهای پسندیده کند و از کارهای زشت و ناپسند باز دارد؛ زیرا امر به معروف و نهی  از منکر 

در عمل و رفتار دشوارتر و پرهزینه تر از امر و نهی زبانی است.
3 آنکه با عمل خود امر به معروف و نهی  از منکر می کند، طبعًاً باید با زبان و قلب هم این کار را 

انجام دهد.
4 آن کس که با زبان امر به معروف و نهی  از منکر می کند طبعًاً باید با قلب و دست نیز این کار را 
انجام دهد و اگر چنین نکرد صرفًاًً امری ظاهری و بدون پشتوانه انجام داده و خود از آنچه بر زبان می آورد 

بهره ای ندارد.
5 کسی که تنها با قلب امر به معروف و نهی  از منکر می کند طبعًاً چنین نیست که با دست و زبان نیز 
این کار را انجام دهد؛ زیرا ممکن است به سبب ضعف ایمان یا مالحظاتی دیگر امر به معروف و نهی  از 

منکر نکند، بعالوه بر خالِف مرتبه عملی و زبانی، انجام مرتبه قلبی هزینه ای در بر ندارد.
 علیA کسانی را که با قلب و دست، امر به معروف و نهی  از منکر نمی کنند. هر چند مرتبه ی 
زبانی را انجام دهند به مردگانی در میاِن زندگان تشبیه می کند؛ زیرا انسان زنده در برابر آنچه برای زندگی 
خود و دیگران مفید و یا زیان بار است، حّساس است و از خود واکنش نشان می دهد و این حساسیت و 

واکنش، صرفًاًً امری ظاهری و صوری نیست.
 در ادامه، برخی از روش های تربیتی را که نقش مهم و اساسی در اجرای صحیح این فریضه دارند، 

ارائه می دهیم.

3. روش های تربیتی
1 3. روش ایجاد زمینه

اوضاع  رو  این  از  می برند،  به سر  اجتماعی خاصی  شرایط  و  طبیعی  محیط  در  کدام  هر  انسان ها   
و شرایط مختلف، زمینه برای انجام رفتارها و ایجاد حاالِت گوناگونی را در افراد فراهم می سازد. این 
اوضاع و شرایط گاهی زمینه ی مناسبی را برای انجام فعالیت های تربیتی، موجب می شوند و زمانی مانع 
برای اصالح  بستر الزم  تداوم زمینه های مناسب و رفع موانع،  و  فعالیت ها می گردند. حفظ  این  انجام 

جامعه را فراهم می کند.

ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف...
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یا  باید شرایطی را که تسهیل کننده ی حاالت و رفتارهای مطلوب  این روش   برخی معتقدند طبق 
نامطلوب هستند، از پیش به نحو مقتضی دگرگون کرد. پس زمینه سازی، دو وجه دارد که یکی ناظر به 
فراهم آوردن شرایط اولیه ای است که احتمال بروز رفتارها و حاالت مطلوب را باال می برد و دیگری ناظر 
به جلوگیری از شرایط اولیه ای که احتمال بروز رفتارها و حاالت نامطلوب را افزایش می دهد. )نگاهی 

دوباره به تربیت اسالمی، صص 7 96(.
 این زمینه سازی ها می تواند زمینه های مختلف رشد جسمی، عقالنی، اخالقی و اجتماعی افراد را در 
برگیرد و در همه ی مراحِل تربیت، متناسب با همان مرحله، قابل اجرا باشد. در ارتباط با فریضه ی امر 
به معروف و نهی  از منکر مطابق با روش ایجاد زمینه هم باید زمینه و شرایط مقتضی برای تحّقق امور 
پسندیده و نیک را در جامعه ایجاد کرد و به امر به معروف پرداخت و هم باید با رفع زمینه ی منکرات و 
با نهی آن ها موانع را مرتفع ساخت. البّته شکی نیست که ایجاد زمینه ی مناسب برای ترویج معروف ها 
در جامعه خود نوعی پیشگیری و مصو نیت سازی نسبت به منکرات و امور ناپسند است. نهی از منکر 
بیانگر وجود موقعیتی فردی و اجتماعی است که باید آن را اصالح کرد؛ بنابراین، ایجاد زمینه ی مناسب 
برای ظهور و بروز وضع مطلوب و رفع زمینه ی امور نامطلوب، بستر الزم برای انجام فریضه ی امر به 

معروف و نهی  از منکر را فراهم می آورد و نقشی اساسی و مبنائی در اجرایی کردن این اصل دارد.
 2 3. روش تغییر موقعیت

 پیش تر اشاره شد که ایجاد زمینه می تواند زمینه های مختلفی از جمله؛ رشد جسمی، رشد عقالنی، 
رشد اخالقی و رشد اجتماعی انسان ها را شامل شود. وقتی از موقعیت های مختلف انسان از نظر زمانی، 
تغییر موقعیت« صحبت  نام »روش  به  از روشی  به میان می آید، گاه  مکانی و شرایط اجتماعی سخن 
بر  متفاوتی  تأثیرگذاری های  مبدأ  اجتماعی،  مکانی،  زمانی،  مختلف  شرایط  معتقدند؛  برخی  می شود. 
انسان است. از این رو، برای ایجاد حاالِت مطلوب در وی الزم است روابط او با شرایط مزبور را دچار 

تغییر سازیم)نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، ص 99(
از نظر ایشان تفاوت این روش با روش زمینه سازی در آن است که زمینه سازی، مبتنی بر بالقوگی های 
بالفعل  جنبه ی  است،  نظر  مّد  بیشتر  آنچه  حاضر  روش  در  اّما  است،  مختلف  شرایط  در  دامنه  بلند 

موقعیت ها و تأثیر آفرینی آن ها است )همان(.
 از آنجا که بنا نداریم زمینه های مختلف و موقعیت های گوناگون انسان را بر پایه ی این دو روش، 
آن چنان که در منابع دینی آمده، مطرح و بررسی کنیم، در ادامه تنها به یک نمونه از تغییر موقعیت ها و 
جنبه ای اساسی در امر به معروف و نهی  از منکر که هدف از آن تغییر شرایط اجتماعی نامطلوب و ایجاد 
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مناسبات صحیح اجتماعی است، می پردازیم.

 زمانی که ساختار قدرت سیاسی در یک جامعه مناسباتی ناعادالنه را موجب می شود، زمینه برای 
با  به مبارزه  یا محدود  به معروف و نهی  از منکر منسوخ و  امر  بین می رود و  از  اصالح واقعی جامعه 

معلول ها می گردد که سرانجام نیز ره به جایی نمی برد.
 در نظام تربیتی اسالم به اصالح جامعه و در صورت لزوم تغییر شرایط اجتماعی توّجه ویژه ای شده 
است. زمانی که مناسبات ناعادالنه ای در جامعه حاکم شده باشد، اگر امکانی برای اصالح وجود داشته 
باشد، متناسب با آن باید روش های اصالحی را به کار گرفت؛ ولی چنان که راه هر نوع اصالح مسدود 
از اصالح جامعه  نمی ماند. عّده ای  باقی  اساسی در جامعه  تغییرات  برای  زمینه سازی  راهی جز  شود، 

تحت عنواِن »روش ایجاد محیط مساعد تربیتی« یاد می کنند و معتقدند:
محیط مساعد تربیتی برای تربیت همه جانبه ]ی افراد[ الزم است. اگر جامعه اصالح نشود، 
تالش مرّبیان به نتیجه نمی رسد. جامعه فاسد افراد را به فساد می کشاند. ]از این رو[، اسالم 
اصالح جامعه را در رأس برنامه های خود قرار داده است )اصول و روس های تربیت در اسالم، 

ص114(.
 پیامبر اسالمa نیز با نفی نظام طبقاتی و قبیله ای پایه گذار نظامی اجتماعی بر پایه ی ایمان و اخوت 

و برابری اسالمی بود )حجرأت: 14 10(. علیA می فرماید:
همه ی اعمال نیکو و جهاد در راه خدا در کنار امر به معروف و نهی  از منکر چون انداختن آب 
دهانی است بر دریای پهناور. امر به معروف و نهی  از منکر نه مرگ کسی را نزدیک می سازد 
و نه از روزی کسی می کاهد. از همه ی این ها برتر )باالترین مراتب امر به معروف و نهی  از 

منکر(، رو در روی حاکمی ستمکار سخن از عدل گفتن است)نهج البالغه، صص 5 494(.
علیA فریضه ی امر به معروف و نهی  از منکر را برتر از همه ی اعمال نیکو و جهاد در راه خدا 
پایه های جهاد، امر به  معرفی کرده است. دلیل این امر این است که از نظر امامA یکی از ارکان و 
معروف و نهی  از منکر است، بعالوه »جهاد با دشمنان با همه ی آثار مثبتی که دارد واقعه ای است که 
گهگاه اتفاق می افتد، ولی امر به معروف و نهی  از منکر، همواره یا غالبًا وجود دارد؛ بنابراین نقش امر به 
معروف و نهی  از منکر در اصالح جامعه بیشتر از جهاد است )امر به معروف و نهی از منکر، ص 56(. 
گفتن سخن عدل در برابِر امام جائر و ستمگر ازآن رو برترین شاخه از شاخه های امر به معروف و نهی 
 از منکر معرفی شده که اصالح پیشو ای ستمگر به دلیل گستره ی قدرتش، موجب اصالح گروه بسیاری 
از مردم می شود و جلو دگرگون شدن ارزش ها به ضد ارزش ها را می گیرد. امامA با ترغیب و تشویق 
انسان ها به انجام امر به معروف و نهی  از منکر در برترین مرتبه ی آن، بیان می دارد؛ زندگی و روزی شما 

ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف...
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دست چنین حاکمان ستمگری نیست تا از تهدیدات آن ها بترسید و یا چشم طمع به منافع دنیوی قابل 
دریافت از سوی آنان بدوزید )روزی خود را از آنان طلب کنید( و در انجام این فریضه ی بزرگ سستی 

ورزید.
 برای اصالح جامعه هم به اصالح ساختارها نیاز است و هم به اصالح افرادی که در چارچوب این 
ساختارها به فعالیت می پردازند. در مواجهه با روابط اجتماعی حاکم بر جامعه، سه روش ارائه می شود: 
اسالم،  در  تربیت  روش های  و  )اصول  انقالبی  روش  و  اصالحی  روش  )سّنتی(،  محافظه کارانه  روش 
116(. در روش محافظه کارانه سّنت های اجتماعی برای حفظ روابط اجتماعی، حفظ و کنار گذاشتن 
از هم گسیختگی روابط اجتماعی و آشفتگی جامعه معرفی می شود. در روش اصالحی  آن ها موجب 
به تدریج  فراهم می شود و اصالح  آن ها  برای اصالح  ایجاد زمینه ی اجتماعی  تدریجی سّنت ها و  تغییر 
با مساعد کردن  به طور مالیم و  تدریجی دنبال می شود و  آرام و  این روش، تحّول  با  صورت می پذیرد. 
زمینه ی اجتماعی برای اصالح امور، از خأل ناگهانی و از هم گسیختگی اجتماعی جلوگیری می گردد. 
در روش انقالبی سّنت های اجتماعی به طور ناگهانی و به یک باره ریشه کن می شود و حفظ سّنت ها رکود 
و گذشته گرایی معرفی می شود. در این روش تغییر یک باره ی روابِط منحط و دست و پاگیر اجتماعی و 
جایگزین شدن مناسبات جدید هدف قرار می گیرد )همان(. بر این اساس، نباید امر به معروف و نهی  از 
منکر را محدود به امور جزئی کرد و به جای مبارزه با عّلت ها صرفًاًً به مبارزه با معلول ها پرداخت. این 
اصل کلیه ی واحدهای کوچک و بزرگ اجتماعی را در برمی گیرد و از خانواده شروع می شود تا به محیط 

اجتماعی و زمامداران حاکم می رسد. )اخالق و تربیت اسالمی، ص 140(.
 3 3 روش آموزش

گاهی مستلزم  گاهی افراد نسبت به آن ها و این آ  عمل به معروف ها و اجتناب از منکرها مسبوق به آ
عادات  باآنکه  است.  بدی ها  و  خوبی ها  فلسفه ی  با  آشنایی  و  جامعه  در  صحیح  آموزش های  ارائه ی 
غلط، گاه موجب می شود تا انسان ها علی رغم شناخت پاره ای از افعال بد، بدان ها مبادرت ورزند، اّما 
گاهی های صحیح افراد در جامعه، عّلت اساسی ارتکاب به منکرات  در بسیاری از مواقع، جهل و عدم آ
ر کُله. دانائی اساس همه ی  َو الجهُل رأُس الشَّ است.پیامبر اکرمa می فرماید: العلُم رأُس الخیِر کّلِه 
خوبی ها و نادانی اساس همه ی بدی ها است. امام علیA نیز می فرماید: مردم سه دسته اند: یا عالم 
ربانی هستند، یا یادگیرنده ای بر راه نجات و یا انسان هایی فرومایه اند که در پی هر آوازی می روند و با 
وزش هر بادی جهت خود را تغییر می دهند، از روشنایی علم نورانیتی نیافته اند و به تکیه گاه استواری 

تکیه نزده اند )الکافی، ج1، ص30(.
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بر   اهمیت علم و آموزش و یادگیری در اسالم امری روشن و انکارناپذیر است. قرآن برتری عالم 
جاهل را مفروض فطرت انسان ها می داند و بر این اساس با طرح استفهامی انکاری می فرماید: آیا کسانی 
که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسان اند؟ )زمر/9(. همچنین یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی، 
به ویژه پیامبر گرامی اسالمa، تعلیم و آموزش کتاب و حکمت به مردم معرفی شده است )بقره:  151 
و آل عمران/ 164(. مراد از آموزش کتاب و حکمت، یاددادن تعالیم و دستورات و بایدها و نبایدهایی 
است که در کتاب های آسمانی آمده است؛ بنابراین، برای انجام معروف  ها و اجتناب از منکرها باید مردم 

را آموزش داد.

 4 3 روش رحمت و محبت
 یکی از روش های تربیتی در اسالم که در اجرای صحیح فریضه ی امر به معروف و نهی  از منکر 
می تواند نقش مؤثری ایفا کند، روش رحمت و محبت است. به کارگیری این روش، جلوه ای از رحمت و 
محبت عام خداوند به همه ی مخلوقات هستی است. نقش این روش در اصالح فرد و جامعه و اتصاف 
به خصلت های نیکو و ریشه کن کردن بدی ها اعجازانگیز است. عشق به کمال مطلق )مرتبه ی اعالی 
محبت به خدا( و آثار وجودی او در عالم، اکسیری است که مِس وجوِد آدمی را در به طالیی ناب مبّدل 

می سازد. از این رو، گفته اند: 
با  را  تناسب  بیشترین  که  است  محبت  روش  تربیت،  روش های  اساسی ترین  و  نیکوترین  از 
تحّول  و  برانگیزاننده  نیرویی  تربیت،  در  محبت  نیروی  دارد.  انسانی  و سرشت  آدمی  فطرت 
آفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود تأثیری شگفت در نزاهت )پاک شدن( 

آدمی و تحّقق تربیت کمالی دارد:
 هر که را جامه ز عشقی چاک شد.... او ز حرص و عیب، کلی پاک شد

 با توّجه به میدان گسترده ی تأثیر محبت در تربیت و نقشی که محبت در مشاکلت و مشابهت 
دارد، اولیای خداوند آن را بهترین بستر تربیت  دانسته و آن را محور تربیت قرار  داده اند )ماه 

مهرپرور، ص 441(. 
علیA از قول پیامبرa نقل می کند که فرمود:

 الحبُّ اساسی و الّشوق َمرکبی )مستدرک وسائل الشیعة، ج11، ص173(. محبت اساس 
روش و سّنت من و شوق َمرکِب )رهوار( من است. محبت به کسی، یا چیزی از معرفت به 

وجود کمالی که در آن است، پرده بر می دارد.
 این محبت خود نتیجه ی دانش است... کی گزافه بر چنین تختی نشست

 )مثنوی، دفتر دوم، بیت: 1532(

ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف...
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از این رو، باالترین مرتبه ی محبت یا عشق، فی الواقع و ابتدا به کمال مطلق )خدا( تعّلق می گیرد و 
سپس شامل موجوداِت مخلوق، متناسب با مراتب کمالی آن ها می گردد.

 روش عفو و آمرزش گناه، پاداش مضاعف دادن به اعمال نیک، گناه نشمردن تصّور گناه تا زمانی که 
به انجام نرسد، دادن پاداش انجام عمل نیک به انگیزه ها و نیت های شایسته، همه از جلوه های رحمت 

و محبت خداوند به بندگان است.
آنان، موجب  یابی  امکان هدایت  و  ذاتی  کرامت  و  الهی  از فطرت  انسان ها  برخورداری  به  اعتقاد   
می شود تا نه خود افراد، بلکه عمل بد آن ها مورد نهی قرار گیرد و امر به معروف و نهی  از منکر با روش 

محبت آمیز انجام پذیرد.
 مطابق با روش رحمت و محبت، گاه الزم است که در برابر بدی های مردم نیکی کرد و عمل بد آنان 
را با عملی نیک پاسخ داد. خداوند در توصیف انسان هایی که این روش را به کار می گیرند، می فرماید: 
و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزی شان 
دادیم، نهان و آشکارا انفاق کردند و بدی را با نیکی می زدایند، ایشان راست فرجام سرای باقی )رعد/ 

.)22
 هر چند روش  سخت گیرانه در برابر اعمال بد در پاره ای موارد می تواند اثر بازدارنده داشته باشد، ولی 
ذی َبیَنک  تی ِهی َاحَسُن َفِاذا الَّ یئه ِادَفع ِبالَّ توان ریشه کن کردن بدی ها را ندارد: ال َتسَتِوی الحسنه َو اَل السَّ
ه َولی َحمیٌم )فّصلت: 34(. نیکی با بدی یکسان نیست ]بدی را[ به آنچه خود بهتر است  وَ بیَنه َعداَوه کانَّ
دفع کن؛ آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می گردد. البته شکی نیست 
که دفع بدی با نیکی و محبت، از حدِّ متعاَرف روابط متقابل انسان ها در زندگی اجتماعی باالتر است و 
کسانی به این شیوه و روش دست می یابند که از مکُرمت های اخالقی برخوردار و به تعبیر قرآن صبور و 

صاحب حظ و بهره ای بزرگ باشند )فّصلت: 35(.
 روش رحمت و محبت بر خالف روش تهدید و تنبیه که در اغلب اوقات تنها جنبه بازدارنده دارد، 

تحّول آفرین بوده و نه تنها موجب دفع، بلکه سبب رفع بدی ها می گردد.
 زراره از امام صادقA یا امام باقرA نقل می کند که فرمود:

َمن هّم بحسنة و لم یعملها کتب حسنة و من هّم بحسنة و َعمَلها کتَبت له بها َعشرًا َو َمن هّم 
)الکافی،  َسیئه  َعلیِه  کَتَبت  َعمَلها  َو  بها  َمن هّم  َو  َعلیِه ]سیئه[  َتکُتب  َلم  یعملها  َلم  و  بسیئه 
1407، ج2، ص428(؛ کسی که اراده ی کار نیکی را کند، ولی موّفق به انجام آن نشود، پاداش 
آن کار نیک برای او ثبت خواهد شد و آنکه اراده ی کار نیکی را کند و موّفق به انجام آن شود، 
ده برابر پاداش خواهد داشت و کسی که اراده ی کار بدی را کند و بدان عمل نکند، جزای آن 
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کار به او داده نمی شود و ]لی[ آنکه اراده ی کار بدی را کند و بدان عمل کند، تنها به میزان 
مّعرفی  و محبت  به روشنی روش رحمت  روایت  این  در  داده خواهد شد.  بد جزا  کار  همان 
گردیده است. برخی عالمان تربیتی روش مبالغه در عفو و روش مبالغه درپاداش را برآمده از 
اصل فضل ]و رحمت[ می داند که بیانگر آن است که نیکی و احسان بر انسان مؤّثر می افتد و 
حّتی قدرت مهار زدن به بدکرداری او را نیز دارد )نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، صص113 

و 115 و 119(.
قرآن در این باره می فرماید:

َو ما َاصاَبکم ِمن ُمصیبه فِبما کَسَبت ایدیکم َو یعُفوا َعن کثیٍر )شوری:30(؛ هر ]گونه[ مصیبتی 
به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و ]خدا[ از بسیاری در می گذرد. باز می فرماید: و 
َمن یقَترف حسنه َنِزد له فیهما حسنًا اّن اللَه َغفوٌر َشکوٌر )شوری:23(؛ و هر کس نیکی به جای 
آورد ]و طاعتی اندوزد[، برای او در ثواب آن خواهیم افزود.قطعًاً خدا آمرزنده و قدرشناس 
است. همچنین می فرماید: یا ایها اّلذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و 
یجعل لکم نورًا یمشون و یغفرلکم والله غفوٌر رحیٌم )حدید:28(. ای کسانی که ایمان آورده اید، 
از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و برای 
شما نوری قرار دهد که به ]برکت[ آن راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده ی مهربان 
است. در جایی دیگر می فرماید: لیجزیُهُم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزُق 
َمن یشاُء بغیر حساب )نور: 38( ]...[ تا خدا بهتر از آنچه انجام می دادند به ایشان جزا دهد و 
از فضل ]و رحمت[ خود بر آنان بیفزاید و خدا ]ست که[ هر که را بخواهد بی حساب روزی 

می دهد.
با بندگانش تجّلی پیدا کند؛ بلکه  ی خدا   روش رحمت و محبت، روشی نیست که تنها در رابطه 
مؤمنان واقعی نیز در روابط اجتماعی خود بر پایه ی روش رحمت و محبت عمل می کنند، به ویژه این 
روش از نظر قرآن، روشی اساسی برای انجام فریضه ی امر به معروف و نهی  از منکر به شمار آمده است: 
و المؤمنون و المؤمنات بعُضُهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروِف و ینهون َعِن المنکر و یقیمون 
حکیٌم  عزیٌز  اللَه  ِانَّ  اللُه  َسیرحَمهم  اولئک  رسوَلُه  و  الله  یطیعوَن  و  الّزکوة  یؤتون  و  الصاله 

)توبه/71(.
بر یکدیگر  به طور عّلت و معلول و سبب و مسّبب  آیه، قسمت هایی  این   مطّهری معتقد است در 
مترتب اند؛ زیرا الزمه ی ایمان حقیقی و واقعی نه ایمان تقلیدی و تلقینی رابطه ی ِوداد )محبت( و عالقه 
به سرنوشت یکدیگر است؛ و الزمه ی این محبت و عالقه، امر به معروف و نهی  از منکر است، الزمه ی 
امر به معروف و نهی  از منکر قیام بندگان است به وظیفه ی عبادت و خضوع نسبت به پروردگار؛ یعنی 
نماز و قیام به وظیفه ی کمک و دستگیری از فقرا؛ یعنی زکات و باآلخره اطاعت خدا و رسول و زنده 
ی همه ی این ها، این است که رحمت های بی پایان خداوند  شدن همه ی دستورهای دینی است، الزمه 

ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 681

جل

قادر غالب که کارهای خود را بر سّنت حکیمانه اجرا می کند شامل حال می گردد )ده گفتار، ص58(.
 بنابراین، روش رحمت و محبت، اساسی ترین و مهم ترین روشی است که می تواند در اجرای امر به 
معروف و نهی  از منکر مورد استفاده قرار گیرد. روش تهدید و تنبیه نسبت به این روش، ارزشی ثانوی 

دارد و به عنوان آخرین راه حل به کار می رود.

 5 3. روش الگوسازی
 یکی از روش های تربیتی برای تقویت و ترویج افعال نیک در جامعه و اصالح رفتارها و زدودن بدی ها 
روش الگویی است. انسان ها از طرز رفتار و شیوه ی زندگی یکدیگر تأثیر می پذیرند و این تأثیرپذیری تا 
جایی است که گاه رفتار برخی انسان ها برای برخی دیگر به صورت الگو و سرمشق درمی آید. »کودکان 
با مشاهد ه ی رفتار والدین، آن را الگوی رفتار خود قرار می دهند و از آن ها تبعیت می کنند. بدون تردید 
اگر مدل و سرمشق؛ یعنی والدین دارای رفتار مناسبی باشند رفتار کودک درست شکل می گیرد« )اصول 
و روش های تربیت در اسالم، ص74(. البّته پس از پدر و مادر، دوستان و همساالن کودک هستند که 
انتخاب دوست  این رو، در منابع اسالمی در  از  الگوی رفتار او قرار می گیرند و او را متأّثر می سازند. 
افراد ناصالح  با  افراد صالح سفارش های اکیدی وجود دارد و از مجالست و مصاحبت  با  و هم نشینی 
پرهیز داده شده است. در محیط مدرسه معّلم نقش الگو را برای شاگردان ایفا می کند، بنابراین معّلماِن 
شایسته نقش مؤثری در تصحیح و تکمیل رفتار شاگردان بازی می کنند. در محیط اجتماع نیز افرادی که 

برجستگی خاصی از جهت شخصیتی و رفتاری دارند، برای دیگران الگو قرار می گیرند.
 برای اجرای تربیت و اصالح اخالق، دو روش ارائه شده که عبارت اند از: روش توصیفی و روش 
عملی. در روش توصیفی ویژگی های اخالق خوب و اخالق بد و دارندگاِن این دو نوع اخالق برای مترّبی 
و متعّلم برشمرده می شوند تا در او رغبت به افعال و اخالق نیک و شوق تحصیل آن و انزجار از افعال 
و اخالق بد و میل به تهذیب از آن به وجود آید. در روش توصیفی برای تحصیل این هدف به توصیف 
صفات و یا توصیف موصوف و دارندگاِن این صفات پرداخته می شود. در روش عملی به جای توصیف 
صفات و توصیف دارندگاِن این صفات به ارائه ی نمونه های عینی واقعی مبادرت می شود که این روش نیز 
به دو گونه است: یکی روش سیره ای و دیگری روش اقتدا و تأسی حضوری. در روش سیره ای به سیره 
و روش انسان های شایسته و در رأس آن ها سیره یپیامبر اکرمa و پیشوایان دینیA که از راه آیات 
و روایات مسّلم اسالمی به ما رسیده است، اقتدا و تأسی می شود. دیگری روش اقتدا و تأسی حضوری 
است که مراد از آن، این است که نمونه ها و سرمشق های کامل انسانی را مشاهده کنیم و به اعمال و رفتار 
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و اخالق آن ها اقتدا و تأسی نماییم. قرآن کریم در روش های توصیفی روش دوم را اختیار کرده و از هر 
دو روش عملی، به ویژه روش اول، کمال استفاده را نموده است و در روایات و اخبار از هر چهار روش 

استفاده شده است )سیمای اخالق در آینه قرآن و احادیث، صص2 31(.
 در آیاتی از قرآن که مؤمنان، صابران، مجاهدان، مّتقین و... توصیف شده اند روش توصیفی به گو 
نهی توصیف موصوف مورد استفاده قرار گرفته است )بقره: 3 2 و 177، حجرأت : 15 و بقره: 6 155( و 
آنجا که قرآن اخالق خوب و رفتار شایسته ی پیامبران را بیان می کند از روش سیره ای بهره  می گیرد. برای 

نمونه درباره ی حضرت ابراهیمA می فرماید: 
اّن ابراهیم لحلیٌم اّواه منیٌب )هود/ 75(. ]همانا[ ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت کننده ]به 
سوی خدا[ بود. یا می فرماید: لقد کان لکم ُاسوه حسنه فی ابراهیم واّلذین معه ]...[ )ممتحنه: 
4(.قطعًاً برای شما در ]پیروی از[ ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست ]...[ و نیز 
درباره ی پیامبر گرامی اسالمA می فرماید: لقد کان لکم فی رسوِل الله اسوه حسنة لمن کان 
الله کثیرًا )احزاب: 21(.قطعًاً برای شما در ]اقتدا به[ رسول  الیوم األخر و ذکر  الله و  یرجوا 
خدا سرمشقی نیکوست: برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد 

می کند.
 برخی برای روش عملی سه ویژگی برشمرده اند که عبارت اند از: جایگزینی عینیت به جای ذهنیت، 
وجود جاذبه و تبدیل ناباوری ها به باورها )سیمای اخالق در آینه قرآن و احادیث، ص 38( بنابراین، 
هرچند روش الگویی همه ی این شیوه ها را شامل می شود، ولی شیوه ی عملی و به ویژه شیوه ی اقتدا و 
تأسی حضوری بیشترین کارآیی را در ترویج افعال و صفات پسندیده در جامعه و طرد افعال و صفات 
ناپسند دارد. بر این اساس، مرّبیان تربیتی، یا خود باید نمونه هایی عینی از رفتارها و خصال پسندیده 
تأسی  و  اقتدا  با  مردم  تا  کنند  معرفی  را  نمونه هایی  چنین  یا  و  گیرند  قرار  الگو  مترّبیان  برای  تا  باشند 

حضوری به آن ها بتوانند به اصالح و تکمیل خود و دیگران بپردازند.

 6 3. روش موعظه
الفاظ  )مفردات  ترساندن  با  بازداشتن همراه  معنای  به  لغت  در  و  ی »وعظ«  ریشه  از   »موعظه« 
القرآن، 875(، تذکر دادن به خیر و عواقب امور است. به گونه ای که موجب نرم شدن دل و تنّبه آدمی 

گردد. در اصطالح قرآن موعظه هم امر به نیکی ها را شامل می شود و هم نهی از بدی ها را: 
اّن الله یأمر بالعدِل و األحسان و أیتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم 
لعّلکم تذکرون )نحل: 90(. در حقیقت، خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان 
فرمان می دهد و از کارهای زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. به شما اندرز ]موعظه[ می دهد، 

ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف...
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باشد که پند گیرید ]تذکر یابید[.
 معنای تذکر و بیدار شدن و توصیه به رعایت اوامر و نواهی خداوند و عبرت آموزی از سرگذشت و 
فرجام شوم اقوام و ملل پیشین و ترساندن و انذار و سخنی که به قلب نرمی و رّقت می بخشد و عواطف را 
تحریک می کند، همه در معنای قرآنی موعظه اشباع شده است )موعظه و نصیحت در اسالم، صص20 
219(. موعظه را می توان یک روش تربیتی برگرفته از قرآن دانست، چرا که طی آن، واعظ درصدد هدایت 
و وادار کردن مخاطب به انجام کارهای پسندیده و بر حذر داشتن او از کارهای ناپسند است و این همان 

چیزی است که مرّبی درصدد انجام آن است )همان، ص221(.
کار گرفته شده است که  به   bاز سوی معصومان دینی مردم  تربیت  در  زیادی  تا حّد  این روش   

نشانگر اهمیت آن در تربیت دینی است.
 میان معنای لغوی و معنای اصطالحی موعظه در منابع اسالمی وجوه مشترک بسیاری وجود دارد؛ 
ولی بااین حال، برخی میان این دو تفاوت هایی را قائل اند که حاکی از نوعی توّسع در معنای لغوی آن 
گاه کردن فرد  است. برخی گفته اند، معنای لغوی وعظ دارای چند ویژگی است: یکی اینکه وعظ شامل آ
موعظه شونده از عواقب ناخوشایند عمل او و هم شامل یادآوری آن عواقب می شود؛ بنابراین، نمی توان 
گاهی دادن نیست. دوم آنکه، تنها جنبه ی منع و بازدارندگی  گفت که موعظه یادآوری است و آموزش و آ
)و منع از کارهای نادرست را(، دارد و جنبه ی امر و ارشاد به انجام کاری )ترغیب به امور پسندیده( را 
در برنمی گیرد. سوم آنکه، تنها نهی کردن و بازداشتن نیست؛ بلکه ترکیبی از نهی کردن و بازداشتن از راه 
ترساندن است درصورتی که معنای اصطالحی آن در متون دینی عبارت از پرهیز دادن و بازداشتن مردم از 
گناه و دوری جستن از عواقب ناخوشایند اخروی و دنیوی آن است؛ پرهیز دادن از اموری که عموم مردم 
گاهی بخشی آن  گاهی دارند. از این رو، جنبه ی تذکر و یادآوری در آن بر جنبه ی تعلیمی و آ از آن ها آ
غلبه دارد. موعظه محدود به منع و بازداری نیست و در امر و ارشاد )به کارهای نیک( نیز به کار می رود. 
دیگر آنکه محتوای موعظه های دینی مسائل و موضوعاتی درباره ی خداوند متعال و صفات او، معاد، 
حساب وکتاب و پاداش و کیفرهایی است که خداوند برای اعمال و رفتار انسان ها تعیین کرده است؛ و 
نیز تصریح می کند که گاه مواعظ دینی از حدود بیان عواقب اعمال و رفتار انسان می گذرد و تا حّد ترسیم 
یک شمای کلی از جهان و وضعیت انسان در جهان، پیش می رود )سیره تربیتی پیامبرa و اهل بیت

b، ج2، صص90 187(.
تربیتی کارآمد در منابع اسالمی و در  این اساس تردیدی درباره ی موعظه به عنوان یک روش  بر   
سیره ی عملی پیشوایان معصومb وجود ندارد. البّته شکی نیست که هر موعظه ای مؤثر نبوده و ممکن 
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است نقش تربیتی نداشته باشد، به همین دلیل است که در قرآن کریم از »موعظه ی حسنه« سخن به 
میان آمده است؛ بنابراین، اگر شرایط الزم برای موعظه رعایت شود، این روش می تواند به عنوان یک 
روش تربیتی کارآمد در کلیه ی امور و به ویژه در امر به معروف و نهی از منکر مورد استفاده قرار گیرد. در 
موقعیت هایی که انسان دچار غفلت می شود و مسئولیت های انسانی خود را فراموش می کند این روش 
 Aمی تواند نقش مؤثری در برطرف کردن غفلت ها و بیداری ضمیر و زنده شدن قلب داشته باشد. علی

می فرماید:
)نهج البالغه،  دار  زنده  ]موعظه[  اندرز  به  را  خود  دل  ]فرزندم[:  بالموعظة.  قلبک  أحی 

ص350(.
 شرایط موعظه به سه دسته تقسیم شده است که یک دسته مربوط به شرایط موعظه گر و دسته ی 
دیگر مربوط به شرایط خود موعظه و دسته ی سوم شرایطی است که به شخص موعظه شونده مربوط 
است. برای اینکه موعظه تأثیر مطلوب را در مخاطب ایجاد کند باید موعظه گر خود از صمیم قلب به آنچه 

به عنوان موعظه مطرح می کند ایمان داشته و عامل به آن باشد. امام صادقA می فرماید: 
نفوذ  آن ها  در  ]و  می لغزد  دل ها  ]سطح[  بر  موعظه اش  نکند،  عمل  عملش  به  عالم  هرگاه 

 .)196 ،bو اهل بیت aنمی کند[ چنان که باران بر ]سطح[ سنگ )سیره تربیتی پیامبر
محرمات  و  واجبات  ی  رتبه  در  که  را  اموری  تا  باشد  داشته  گاهی  آ دین  احکام  به  باید  موعظه گر 
نیستند، در مرتبه ی واجب و محّرم قرار ندهد و باعث تحریف دین و انحراف مردم نشود. برای وعظ نیز 
شرایطی مانند؛ حساسیت فکری و شخصیتی مخاطب در وعظ، ارتباط دادن موعظه با مسائل زندگی 
مخاطب به منظور تأثیرگذاری آن، ایجاد زمینه ی مناسب برای موعظه، استفاده از موقعیت های مناسب 
برای موعظه کردن، موعظه کردن به طور پنهانی و عدم سرزنش موعظه شونده، در نظر گرفته شده است 
ِعظ( نیز باید موعظه پذیر و به اصولی مانند؛ خدا، پیامبرa و  )همان، صص 9 202(. موعظه شونده )متَّ
معاد که موعظه ی دینی به استناد آن ها صورت می گیرد، اعتقاد داشته باشد. برخی عالوه بر این ویژگی ها؛ 
از ویژگی های دیگری در واعظ، مانند؛ صداقت و راستی، خیر خواهی، تواضع و نرمش، محبت و احترام 
و تکریم نسبت به موعظه شونده سخن گفته اند )موعظه و نصیحت در اسالم، صص 237 و 238 و 240 

و 241(.

 7 3. روش عبرت دهی
 عبرت در لغت از ریشه ی َعبر به معنای گذشتن از حالی به حالی است )قاموس قرآن، ج4، 283(. 
اعتبار و عبره حالتی است که از معرفت محسوس به معرفت غیر محسوس رسیده می شود ]...[ اصل 

ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف...ضرورت به کارگیری روش های تربیتی در اجرای امر به معروف...
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باب به معنی نفوذ است )همان، 284( بنابراین در اصل لغت بر معنای نفوذ و گذشتن از چیزی داللت 
دارد؛ زیرا اعتبار گیرنده از سطح ظاهری امور می گذرد و به معنای اصلی و حقیقی آن ها می رسد؛ از این 

رو، در آن معنای سنجیدن، ارزیابی، تدّبر و اندرز گرفتن وجود دارد.
 برخی پس از بررسی معانی لغوی این واژه، در تعریف آن آورده اند: عبرت یک نوع عملیات فکری 
است که طی آن عبرت گیرنده از مقدمات حسی مثل دیدنی ها و شنیدنی ها بهره می گیرد و با گذر از آن ها 
به معرفتی ورای آن ها منتقل می شود و به نتیجه ای منطقی و معقول دست می یابد. )همان، 11(. مثاًلً 
وقتی انسان داستان حضرت موسی و فرعون را می شنود، به شنیدن صرف اکتفا نمی کند؛ بلکه در جزئیات 
آن اندیشه کرده، رابطه ی بین اجزاء آن را تجزیه وتحلیل می کند و به این نتیجه می رسد که سوء عاقبت 
فرعون در اثر برخوردهای متکبرانه ی او با حضرت موسی A و عصیان گری او نسبت به هدایت های 
حضرت موسی A است. بعد موقعیت خود را با فرعون مقایسه می کند و نتیجه  می گیرد که اگر من هم 
مانند فرعون در برابر فرمان خدا بایستم و مسیر عصیان را پیش بگیرم به همان سرنوشت دچار می شوم 

)همان، ص12(.
انجام  تأثیر مطلوب در مترّبی،  به منظور  تربیتی فعالیتی است که از سوی مرّبی  آنجا که روش  از   
می گیرد، عمل عبرت هر چند امری تربیتی است جزء روش ها قرار نمی گیرد. آنچه از آن می توان به عنوان 
یک روش تربیتی یاد کرد، روش عبرت دهی است که از ارتباط ویژه ی میان عبرت پذیر و موضوع عبرت 
به خوبی انتزاع می شود )همان، ص19(. قرآن یکی از مصادیق عبرت را بیان سرگذشت امت های گذشته 
معرفی می کند که برای خردمندان مایه ی عبرت است: لقد کان فی قصصهم عبره ألولی االلباب )یوسف: 
و  کمال  و  خیر  به  انسان  که  آنجا  از  است.  عبرتی  خردمندان  برای  آنان  سرگذشت  در  به راستی   .)111
سعادت خویش عالقه مند و از خسران و زیان روی گردان است، از سرگذشت و رفتار زیان بار انسان های 

دیگر عبرت می گیرد و از انجام چنین رفتارهایی اجتناب می ورزد.
 عبرت دهی چه از طریق توصیف فرجام های شوم انسان ها در قالب داستان ها و قّصه ها صورت گیرد 
و چه از راه سیر در زمین )نمل:36( صورت پذیرد، نقش مؤثری در تنّبه و بیداری افراد و ترغیب آن ها به 
اصالح اعمال و اخالق دارد. مرّبیان تربیتی می توانند با ارائه ی نمونه هایی از اّمت های گذشته یا افرادی 
که دچار فساد و انحراف و ارتکاب منکرات شده اند و به عواقب و فرجام شومی دچار گردیده اند، مترّبیان 
خود را متنّبه و بیدار سازند و آنان را به انجام اعمال صالح و کارهای پسندیده برانگیزانند. این حالت 
می تواند به تدریج در افراد نهادینه شود به طوری که هرگاه با حادثه ای عبرت آموز مواجه شوند از آن درس 
بگیرند و در اصالح اعمال و اخالق خود جدیت بیشتر نمایند؛ بنابراین، این روش نیز همچون روش های 
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قبلی، روشی خوب و مؤثر در اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

 8 3. روش تشویق و تنبیه
 واژ ه ی »تشویق« به معنای آرزومند کردن و راغب ساختن است و در اصطالح تربیتی استفاده از 
تثبیت آن است؛ و  یا  به منظور تقویت و افزایش  انجام عمل و  از  امور مطلوب و خوشایند انسان پس 
گاه و بیدار کردن و ادب و مجازات نمودن است و در اصطالح علم تربیت  »تنبیه« در لغت به معنای آ
مراد از تنبیه استفاده از محرک های آزارنده برای فرد، پس از انجام عمل برای کاهش و حذف رفتار است 

)اخالق اسالمی، 214(.
 آیاتی از قرآن که از بخشش ها و پاداش های اخروی و بشارت پیامبران الهی و بیان وعده های نیک 
سخن می گویند، همه، بیانگر جلوه هایی از روش تشویق هستند. تشویق و تحسین شیوه ای است که به 
تنبیه به کارگرفتن آدابی است  فراخور سطوح مختلف سّنی افراد قابل استفاده است. »روش تشویق و 
برای برانگیختگی و بازدارندگی، ]و[ برای شکوفا شدن استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق )ماه 

مهرپرور، 553(.
 گاه واژه های ثواب و عقاب، بشارت و انذار، تحسین و تقبیح و ترهیب و ترغیب را بیانگر این روش 
و معادل با تنبیه و تشویق معرفی می کنند، ولی این مفاهیم دقیقًاً هم معنا نیستند. بشارت و انذار مربوط 
به مرحله ی پیش از انجام فعل نیک و بد است. ترغیب و ترهیب هم همین طور است، اّما ثواب و عقاب 
و تحسین و تقبیح مانند تشویق و تنبیه مربوط به مرحله ی پس از انجام افعال نیک و بد هستند. به طور 
کلی می توان همه ی  آیات مربوط به بهشت و دوزخ و وعد و وعیدهای خداوند را در راستای تشویق و 
تنبیه بندگان به منظور ایجاد تغییر مطلوب در رفتار آنان و سوق دادن آن ها در مسیر فالح و رستگاری و 

تخّلق به فضایل اخالقی دانست. علیA می فرماید:
اّن الله سبحانه وضع الّثواب علی طاعته والعقاب علی معصیه زیادة لعباده عن نقمته و حیاشة 
لهم الی جنته. خدای تعالی ثواب را در فرمانبری و کیفر را در معصیتش قرار داده تا بندگان را 

از عذاب خود نگاه دارد و آن ها را به بهشت روانه دارد )نهج البالغه، ص492(.
 اساس تشویق و تنبیه بر تفاوت گذاری میان افعال شایسته و افعال ناشایست مبتنی است؛ بنابراین، 
مردم با این دو نوع عمل نباید یکسان برخورد کنند، زیرا این کار موجب یأس و ناامیدی نیکوکار از عمل 

نیکش و جرأت و جسارت بدکار در اعمال بدش می گردد. حضرت علیA می فرماید:
ِفی  االحسان  ألهل  تزهیدًا  ذلک  فاّن  سواء،  بمنزله  عنَدک  الُمسُئ  َو  الُمحِسُن  یکونّن  وال 
نفسه. )ای مالک( و  الَزم  ما  الزم کالمنهم  و  یبًا ألهل اإلساءه علی اإلساءه  تدر و  األحسان 
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نباید که نیکو کار و بدکار در نزد تو برابر باشند؛ زیرا این کار نیکو کار را به کار نیک بی رغبت 
و بدکار را به بدی ترغیب می کند، هر یک را نسبت به کاری که خود را بدان ملزم ساخته پاداش 

ده )نهج البالغه، 384(.
 در تربیت انسان، اصل بر تشویق و ترغیب است، زیرا انسان فطرتش که عشق به کمال مطلق و 
انزجار از نقص است، مایل به کماالت و نیکویی و دوستدار تشویق و قدردانی است و بر این اساس، 
بهترین روش در برانگیختن انسان ها به سوی کمال و دور کردن از نقص، تشویق و قدردانی است، نه 
تنبیه و مجازات. تنبیه و مجازات فقط آن هنگام به کار گرفته می شود که روش های دیگر نتیجه ندهد و 
چاره ای جز آن برای بیداری و هشیاری آدمی و درمان و سامان انسان ها نباشد )ماه مهرپرور، ص556(؛ 

بنابراین، اصل بر تشویق و قدردانی و به کارگیری احسان و نیکی است. علیA می فرماید:
بدی  با  نیکی  به وسیله ی  باألحسان،  األساءه  ضاّدوا  می فرماید:  نیز  و  بالخیر  الشرَّ  ضاّدوا 

بستیزید )همان، صص 7 556(.
 تردیدی نیست که تأثیر و کارآمدی هر روش منوط به رعایت آداب مخصوص همان روش است. 
باید  تنبیه  نتیجه بخش گردد. تشویق و  تا  باید رعایت شود  نیز آداب و شرایطی دارد که  تنبیه  تشویق و 
به عمل و ویژگی های نیک و بد افراد تعّلق گیرد تا برانگیزاننده و نیز بازدارنده باشند و موجب غرور و 
خودخواهی شخص نیکوکار و یأس و سرخوردگی فرد بدکار نشوند. بعالوه تشویق و تنبیه باید متناسب 
با کمیت و کیفیت عمل نیک و بد اتخاذ شود. این دو ابزارهایی در جهت ترغیب افراد به اعمال نیک و 
پسندیده و بازداشتن از اعمال بد و ناپسند هستند. نباید این شیوه ها و ابزارها جایگزین هدف قرار گیرند. 
اگر زمانی این شیوه ها هدف را تأمین نکردند، باید برای متناسب ساختن آن ها باهدف، تغییرات مطلوب 
را در آن ها به وجود آورد. از این شیوه می توان به منظور واداشتن افراد به امر به معروف و نهی از منکر 
استفاده کرد. تشویق و تنبیه مراتب مختلفی دارد که متناسب با میزان و کیفیت عمل نیک و بد باید به 
کار گرفته شوند. این مراتب می تواند از برخورد با روی گشاده و نگاه محبت آمیز و یا اخم کردن )در مورد 
فعل بد( شروع شود و تا انکار زبانی و تشویق ها و تنبیه های عملی پیش رود. البّته مرتبه ی نهایی برخورد 
با فاسدان و مفسدان وظیفه ی حکومت و مجریان قانون است، نه تک تک افراد؛ بنابراین، با سلب شدن 

مسئولیت مرتبه ی نهایی از افراد جلو هرج ومرج و بی قانونی در جامعه گرفته خواهد شد.

4. نتیجه گیری
 اجرای امر به معروف و نهی از منکر با شرایط صحیح آن و با توّجه به هدف آنکه اصالح و پاک سازی 
جامعه از زشتی ها و تداوم نیکی هاست، یک برنامه مهم تربیتی بشمار می آید که اجرایی کردن آن نیازمند 
به کارگیری روش های تربیتی است. این روش ها را می توان در روش ایجاد زمینه، روش تغییر موقعیت، 
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روش  و  دهی  عبرت  روش  موعظه،  روش  محبت،  و  رحمت  روش  الگوسازی،  روش  آموزش،  روش 
تشویق و تنبیه مورد بررسی قرار داد. مطابق با روش ایجاد زمینه هم باید زمینه و شرایط مقتضی برای 
تحّقق امور پسندیده و نیک را در جامعه ایجاد کرد و به امِر به معروف پرداخت، هم باید با رفع زمینه ی 
این روش،  بنابراین،  از زشتی  ها را مرتفع ساخت؛  از آن ها، موانع پاک سازی جامعه  با نهی  منکرات و 
بستر الزم برای انجام فریضه ی امر به معروف و نهی را فراهم می آورد و نقش اساسی و مبنایی در اجرایی 
کردن این اصل دارد. روش تغییر موقعیت، بیان می دارد که شرایط مختلف زمانی، مکانی، اجتماعی، 
مبدأ تأثیرگذاری های متفاوتی بر انسان است. از این رو، برای ایجاد حاالت مطلوب در وی الزم است 
منکر ها  از  اجتناب  و  معروف  ها  به  عمل  ازآنجایی که  سازیم.  تغییر  دچار  را  مزبور  شرایط  با  او  روابط 
گاهِی صحیح از این امور می تواند یکی از  گاهی افراد نسبت به آن ها است و جهل و عدم آ مسبوق به آ
علل ارتکاب به منکرات و اجتناب از معروف  ها بشمار آید، برای انجام معروف  ها و اجتناب از منکر ها 
ایجاد و  اساسی در  نیز روش دیگری است که نقش  داد. روش رحمت و محبت  آموزش  را  باید مردم 
گسترش معروف  ها و اجتناب از منکر ها ایفاء می کند. از نظر قرآن هر چند روش های سخت گیرانه در 
برابر اعمال بد می تواند تا حّدی نقش بازدارنده داشته باشد، ولی دفع کردن بدی ها با آنچه بهتر است، 
می تواند ریشه ی دشمنی میان انسان ها را از بین ببرد و روابط دوستی و محبت میان انسان ها را گسترش 
دهد )فصلت: 34(؛ بنابراین، روش رحمت و محبت اساسی ترین و مهم ترین روشی است که می تواند در 
اجزای امر به معروف و نهی از منکر مورد استفاده قرار گیرد. یکی دیگر از روش های تربیتی برای تقویت 
و ترویج افعال نیک در جامعه و اصالح رفتار ها و زدودن بدی ها، روش الگویی است. این روش برای 
اصالح رفتار الگوهای شایسته ای را در برابر ما قرار می دهد، به ویژه روش الگویِی عملی که در آن به جای 
توصیِف صفات و دارندگاِن صفات نیک، به ارائه ی نمونه های عینی و واقعی می  پردازد، نقش مؤثری در 
انجام معروف  ها و اجتناب از منکر ها ایفاء می کند. روش موعظه نیز که عبارت از تذّکر دادن به خیر و 
عواقب امور است، موجب نرم شدن دل و تنّبه آدمی می شود و زمینه را برای انجام امور پسندیده و دوری 
از منکرات فراهم می آورد. روش عبرت دهی، موجب می شود که افراد جامعه، خود را به جای شخصیت 
مورد عبرت قرار دهند و دچار شدن به سرنوشت او را در مورد خود بعید ندانند و از این رو، از کارهای 
زشت و منکرات دوری گزینند. روش تشویق و تنبیه هم در اصطالح علم تربیت به معنای استفاده از 
گاه  امور مطلوب و خوشایند انسان پس از انجام عمل، به منظور تقویت و افزایش، بلکه تثبیت آن و نیز آ
و بیدار کردن و ادب و مجازات نمودن افراد نسبت به افعال بد، یعنی استفاده از محّرک های آزارنده پس 
از انجام عمل برای کاهش و حذف رفتار است که نقش مؤثری در اشاعه ی معروف ها و جلوگیری از 

منکر ها ایفاء می کند.
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روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر در قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر

محمدحسین توانایی1

چکیده:
حمایت  قانون  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  اجرای  روش های 
با  را  روش  ها  این  حاضر  مقاله  است.  آمده  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از 
استناد به آیات و روایات و موادی از قانون یاد شده واکاوی نموده است. روش های 
ازاین دست  مواردی  و  قتل  ضرب وجرح،  افترا،  توهین،  تجسس،  شامل  نادرست 
و  تحمل  تذکر شیوا،  تکریم،  فرهنگ سازی،  از:  است  عبارت  درست  روش های  و 
از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  مقاله  این  مطالعه  و...  فاعل  از  فعل  تفکیک  مدارا، 

منکر را در اجرای بهتر این فریضه یاری می رساند.

واژه های کلیدی
و  درست  روش های  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  حمایت،  قانون  قرآن، 

نادرست.

dr. tavanaieesareh@yahoo.com  1. استاد یار دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج؛
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1. مقدمه
اهمیت و جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم، روایات اسالمی، اصل هشتم 
قانون اساسی و بیانات حضرت امام خمینی v و مقام معظم رهبری به طور کامل تبیین شده، قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر چگونگی و حدود اجرای آن را تبیین کرده است. از آنجا که 
روش های اجرای این فریضه نقش مهم و قابل توجهی در اثرگذاری آن دارد، این مقاله با استناد به آیات 
و روایات و موادی از قانون یاد شده، روش های درست و نادرست اجرای فریضه را واکاوی می نماید. 
مقاله حاضر به این سؤال که چه روش هایی در اجرای اثرگذار امر به معروف و نهی از منکر درست یا 

نادرست است، پاسخ می دهد.
با توجه به اینکه در قانون حمایت )مواد 3 تا7(، بیشتر به روش های نادرست امر به معروف و نهی از 

منکر اشاره شده ابتدا آن ها را مورد بررسی قرار داده، سپس روش های درست ارائه می گردد.

2. روش های نادرست
در ماده 6 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده است:

هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل 
توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مجاورت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسالمی، مجازات می شود. 
بررسی این ماده و مواد5، 4، 3، نشان می دهد که امر به معروف و نهی از منکر، در مراتب قلبی و زبانی که 

وظیفه آحاد مردم و دولت است، نباید با اعمال مجرمانه همراه باشد.
منظور از امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه قلبی آن است که آمر و ناهی، رضایت و خشنودی 
خود را نسبت به معروف و تنفر و عدم رضایت خویش را از منکر به هر وسیله ای که ممکن و مؤثر است، 

ظهور و بروز دهد تا در مخاطب اثر کند.
امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه قلبی چنان که پیداست، غالبًا با اعمال مجرمانه همراه نیست 

در عین حال ممکن است بر اساس فتاوای فقها بر آن فعل مکروه یا حرام انطباق یابد.
)اال  ضعف  و  شدت  و  درجات  رعایت  باید  قلبی  انکار  یا  خشنودی  اظهار  در  فقها  فتوای  برابر 

یسرفاالیسر( بشود. )تحریر الوسیلة، ج 1، ص 437(
مثاًلً درجایی که نهی از منکر با غمض عین )چشم بستن( تحقق میابد، نباید به سراغ اخم کردن یا 

ترک مجالست رفت.
همین فتوا با تفصیل بیشتر در رأی آیت الله خامنه ای به صورت زیر تبیین شده است:
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امرو نهی قلبی )اظهار رضایت و تنفر( درجاتی دارد که تا پایین ترین درجه و سبک ترین راه 
می توان امرو نهی کرد و به مقصود دست یافت، نباید متوسل به درجه باالتر شد. این درجات 
برحسب شدت و ضعف و برحسب انواعی که دارند، بسیارند. برخی از آن ها عبارت اند از: با 
تبسم و لبخند و روی گشاده برخورد کردن، چشم فروبستن، خیره شدن، به روی دست زدن، 
دندان بر لب گرفتن، با دست یا سر اشاره کردن، سالم نکردن، روبرگردان، پشت کردن، صحبت 

را قطع کردن، قهر و ترک مباشرت کردن )واجب فراموش شده، ص76(
مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر چنان که در ماده 4 قانون حمایت از آمران به معروف و 

ناهیان از منکر آمده، در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده، تنها وظیفه دولت است.
این مقاله است( و همچنین در مواد 3 تا5، اعمال مجرمانه  قانون گذار در مواد 6 و7 )که موضوع 
)روش های نادرست( و مجازات آن را یادآور شده است که ممکن است با عنوان امر به معروف و نهی از 

منکر از سوی اشخاص یا گروه ها ارتکاب یابد.
نکته شایان توجه آن است که علی رغم اینکه قانون برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، 
وضع شده در عین حال قانون گذار در ماده 6 با اشعار روش های نادرست امر به معروف و نهی از منکر، از 

آحاد شهروندان نیز حمایت کرده است.
به اعمال  از مرتبه زبانی، مبادرت  از منکر فراتر  ناهی  به معروف و  آمر  به عبارت دیگر درصورتی که 
مجرمانه نماید، قابل پیگرد قانونی و مجازات طبق قانون مجازات اسالمی است. روش های نادرست 

امر به معروف و نهی از منکر با توجه به ماده6 و مواد قبل از آن عبارت است از:
2 1. توهین

توهین و دشنام دادن به دیگران با هر عنوانی کاری ناپسند و گناهی بزرگ است. آمران به معروف و 
ناهیان از منکر ضمن مراقبت از هیجان های درونی خود باید مراقب باشند در اجرای فریضه دینی امر به 
معروف و نهی از منکر مرتکب گناهی مانند توهین نشوند. توهین نقطه مقابل تکریم است که در قسمت 
روش های درست بررسی و خواهیم دانست تذکری تأثیرگذار است که همراه با تکریم و حرمت نهادن به 

شخصیت مخاطب باشد.
به دنبال  را  بلکه مقاومت و مخالفت مخاطب  اثرگذار نیست،  نه تنها  با توهین  بنابراین تذکر همراه 

خواهد داشت.
امام علیA خطاب به یاران خود در جنگ صفین که به شامیان توهین می کردند، فرمودند:

من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید )نهج البالغه، خطبه206(
مطابق ماده 608 از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات، توهین به افراد از قبیل فحاشی و 

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر در ...
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استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال 
تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. برابر این ماده آمر به معروف و ناهی از منکر حق توهین و 
فحاشی به مرتکب منکر را ندارد. اساسًاً این شیوه نادرست تأثیری در مخاطب ندارد بلکه مرتکب منکر 

را ترغیب به ادامه ی آن می نماید.
2 2. افترا

در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را 
به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است، قرار 

دهد. ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی در این زمینه می گوید:
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا 
به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحًا نسبت دهد یا آن ها را منتشر کند که مطابق قانون 
آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب 
از آن ها حسب مورد  یا یکی  تا 74 ضربه شالق  تا یک سال حبس و  به یک ماه  حد است، 

محکوم خواهد شد
به قصد متهم کردن دیگری آالت و  قانون، »هرکس عالمًاعامدًا  این  بر اساس ماده 699  همچنین 
ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می  شود، بدون اطالع آن 
شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی 
این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب  اثر  به او قلمداد کند و در  متعلق 
یا تا 74 ضربه شالق محکوم  یا اعالم برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال 
می شود« مالک مجرم تلقی شدن مفتری )افترا دهنده(، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ 
به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می دهد، علم داشته باشد و عمدًا عمل افترا را انجام دهد.
برابر مواد قانونی یاد شده آمر به معروف و ناهی از منکر حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از 

منکر به دیگران افترا بزند در این صورت قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
2 3. ضرب وجرح و قتل

همان طور که گفته شد امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است: قلبی، زبانی، عملی. آمر 
به معروف و ناهی منکر غیر ضابط، به عنوان شهروند در اجرای امر به معروف و نهی از منکر تنها در 
مراتب قلبی و زبانی می تواند بلکه با حصول شرایط الزم است اقدام نماید. هرگونه اقدام در مرتبه سوم 
از قانون مجازات اسالمی به شرح زیر قابل  برابر موادی  بلکه  نه تنها شایسته نیست  توسط شهروندان 

پیگرد است:
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ماده 614 قانون مجازات اسالمی– هرکس عمدًا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان 
یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا 
منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب 
اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس 

محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز 
به  عمدی می تواند  که قتل  است  مختلفی  انواع  قتل دارای  است.  مجازات  مستوجب  بگیرد قاتل و 

قصاص قاتل منجر شود.
2 4. تجسس

تجسس در امور دیگران کار ناپسندی است که زیبنده یک فرد مسلمان نیست.
در قرآن کریم می خوانیم:

ُسوا )حجرأت: 12( ای  نِّ ِإْثٌم َواَل َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ ِذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا کِثیًرا ِمَن الظَّ یَها الَّ
َ
یا أ

مؤمنان! از بسیاری گمان ها خودداری کنید زیرا برخی گمان ها گناه است؛ و در امور یکدیگر 
تجسس نکنید.

دیگران  خصوصی  زندگی  در  دادن،  تذکر  بهانه  به  ندارند  حق  اسالمی  جامعه  یک  در  شهروندان 
کنکاش نمایند. بلکه تذکر تنها در خصوص مواردی از ارتکاب منکر یا ترک معروف که مشهود است، 

صحیح است.
امام علیA می فرماید:

از زشت ترین  از عیب دیگران،  السیئات؛ جستجو کردن  العیوب و شر  العیوب من اقبح  تتبع 
عیوب و بدترین گناهان است. )غررالحکم، ج3، ص84(

ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به صراحت می گوید:
امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس 

مشخص باشد
2 5. تعصب

تحقیق و بررسی نشان می دهد که تعصب بر دو قسم است: حق و باطل. تعصب خوب و حق همان 
است که در کالم امام علیA آمده است: »پس اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخالق پسندیده، 
افعال نیکو و کارهای خوب تعصب داشته باشید؛ یعنی بردباری به هنگام خشم فراوان و کردار و رفتار 
همسایگان،  و  پناهندگان  از  کردن  حمایت  در  ورزید  تعصب  پس  نیکو؛  و خصلت های  درست  و  یبا  ز

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر در ...
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وفاداری به عهد و پیمان، اطاعت کردن از نیکی ها، سرپیچی از تکبر و خودپسندی ها، تالش در جود و 
بخشش، خودداری از ستمکاری، انصاف داشتن با مردم، فروخوردن خشم، پرهیز از فساد در زمین!« 
)نهج البالغه، خطبه192( تعصب باطل آن است که فرد در برابر حقیقت موضع گرفته، بر فکر و رفتار 

اشتباه خود، اصرار بورزد:
اْلَجاِهِلیه. )فتح: 26( کافران در قلب هایشان  َحِمیه  اْلَحِمیه  ُقُلوِبِهُم  ِذیَن کَفُروا ِفی  الَّ َجَعَل  ِإْذ 

تعصب و نخوت جاهلیت را قرار دادند.
حمیت در لغت به معنای فوران غضب و شدت خشم است )مفردات، 83( بنابراین معنای آیه این 
است که کفار به خاطر کفرشان وجودشان را پر از خشم و تعصب مانند مردمان دوران جاهلیت کردند. 

)المیزان، 432/18( زیرا آنان حاضر به پذیرش حقیقت از طریق دعوت رسول خدا نبودند.
طبرسی می نویسد: )علت امر به معروف و نهی از منکر عملی نسبت به کفار و معاندان( تعصب، سرسختی 
و خشم و نفرتی بود که در دل هایشان وجود داشت؛ عادت پدرانشان در دوران جاهلیت که به هیچ وجه حاضر 

نبودند دعوت احدی را بپذیرند و تسلیم او شوند. )مجمع البیان، 23: 170(
گفتنی است آمران به معروف و ناهیان از منکر باید مراقب باشند در تذکر دادن خود تعصب نورزند یعنی 
هرگاه قصد تذکر دادن دارند، از پذیرش و بیان حقیقت در مواردی که منافع خود یا خویشاوندان یا هم فکران 

خود را در خطر می بینند، سر باز نزنند.
امام صادقA می فرماید: 

ة[ )بحاراالنوار، 97:  شایسته است آمر به معروف، تعصب را به کار نگیرد ]= ال َیستعِمُل الَحمیَّ
باب 1، ح52(

 2 6. مقابله به مثل
دل  به  را  او  کینه  مخاطب،  مخالفت  در صورت  باشد  مراقب  باید  منکر  از  ناهی  و  معروف  به  آمر 
نگرفته، درصدد انتقام گرفتن بر نیاید. هرگاه آمر به معروف و ناهی از منکر با هدف اصالح رفتار اجتماعی 
بر اساس احساس مسئولیت و عمل به تکلیف با قصد قربت و جلب رضایت و خشنودی الهی به فردی 
تذکر دهد تا رفتارش را اصالح کند و او پذیرای تذکر نباشد، در این صورت وظیفه تذکردهنده پایان یافته 
است. گفتنی است که آمر و ناهی می تواند موضوع را در صورت ضرورت، به مبادی ذی ربط گزارش کند. 
همچنین درصورتی که فرهنگ امر و نهی در جامعه به رفتار اجتماعی تبدیل شود، مخالفت ها کاهش 
می یابد و با تکرار تذکر توسط سایر شهروندان، متخلفین به طور طبیعی از تخلف دست خواهند کشید. 

در عین حال آمر و ناهی الزم است مراقب باشد تا انتقاد، جایگزین انتقام نشود.
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امام صادقA می فرماید:

 آمر به معروف شایسته است درصدد تالفی، مقابله به مثل و انتقام بر نیاید و از مردم، شکایت 
نکند )= زبان به شکایت نگشاید( )همان(

3. روش های درست
تا7 قانون حمایت همچنین  نادرست احصاء شده در مواد 3  به مفهوم مخالف روش های  با توجه 
بررسی و تحقیق در آموزه های دینی، مهم ترین روش های درست امر به معروف و نهی از منکر در این 

قسمت ارائه می گردد:
3 1. فرهنگ سازی

باید گفت فرهنگ امر و نهی در صورتی اثرگذار خواهد بود که به یک »رفتار اجتماعی« تبدیل شود. 
جامعه ای را تصور کنیم که در آن هر یک از شهروندان به دیگری تذکر می دهد؛ در این صورت منکرها 

کاهش و معروف ها افزایش خواهد یافت. این واقعیت را به گونه ای دیگر نیز می توانیم بیان کنیم:
هرگاه در جامعه ای فردی به فرد دیگر تذکر دهد و با مخالفت او روبرو شود؛ در این صورت پیداست 
که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، »فرهنگ سازی« نشده و موضوع »تذکر دادن« به یک 

»رفتار اجتماعی« تبدیل نشده است.
بنابراین بر »افراد صالح« یک جامعه فرض است که »ُمصلح« نیز باشند. باید دانست »بی تفاوتی« 

بخشی از افراد یک جامعه در برابر »منکرات اجتماعی« تأثیر زیادی در گسترش منکرات دارد.
در مواردی که مردم به مسئولیت اجتماعی خود در ُبعد اصالح رفتار نادرست دیگران عمل کرده اند، 
به خوبی شاهد بوده ایم که آن رفتار نادرست از افراد سر نزده است؛ مانند: »سیگار نکشیدن در محیط های 
بسته«. غالبًا افراد سیگاری به خاطر فرهنگ حساسیت عمومی، از کشیدن سیگار در فضاهای سرپوشیده 
خودداری می کنند؛ و اگر کسی به هر علتی اقدام به چنین کاری  کند، با واکنش دیگران در قالب »نگاه معنادار« 
یا »تذکر دادن« مواجه می شود. حال اگر در صورت مشاهده ارتکاب سایر ِبزه های اجتماعی چنین واکنش 

و حساسیتی وجود داشته باشد، شاهد کاهش منکرهای اجتماعی خواهیم بود.
شایسته است افرادی که به مسئولیت های فردی و اجتماعی خود در ابعاد گوناگون عمل می کنند، 
در برابر ناهنجاری ها و بزه های اجتماعی »سکوت« نکرده، به مسئولیت اجتماعی خود در ُبعد اصالح 

رفتار دیگران عمل نمایند.
افراد بی تفاوت را از طریق ارشاد، راهنمایی و  تا زمینه ی مشارکت اجتماعی  همچنین تالش کنند 

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر در ...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 861

جل

موعظه نسبت به اهمیت و جایگاه این دو فریضه الهی و هشدار دادن نسبت به پیامدهای بی تفاوتی و 
تماشاچی بودن، فراهم نمایند.

خداوند می فرماید: 
ه﴾ )انفال: 25( بترسید از عاقبت فتنه ای )ُشبهه و  ِذیَن َظَلُموا ِمْنکْم َخاصَّ ُقوا ِفْتَنه اَل ُتِصیَبنَّ الَّ َواتَّ

رواج منکر( که )هرگاه فراگیر شود( تنها افراد ستمگر را در بر نمی گیرد.
 طبیعی است که اگر با شبهات، بزه ها و منکرهای اجتماعی مقابله نشود و جامعه نسبت به آن ها 
بی تفاوت باشد، به تدریج همه افراد آن جامعه را در بر خواهد گرفت و آسیب  جدی به فرهنگ و امنیت 

اجتماعی وارد خواهد شد.
دانته در کتاب دوزخ )کمدی الهی( می نویسد: 

بی طرف  بی اخالقی،  زمانه ی  در  که  است  کسانی  آن  از  دوزخ  در  مکان ها  ظلمانی ترین 
می مانند )دوزخ: 11( 

هستند؛  زیادی  اهمیت  دارای  الهی،  واجبات  و  فرایض  و  معروف ها  همه  که  می دانیم  به خوبی  ما 
بنابراین تالش می کنیم تا نسبت به انجام آن ها اهتمام بورزیم؛ در عین حال »دو فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر« که ضامن اجرای همه فرایض و واجبات هستند، از اهمیت بیشتری برخوردارند. از این رو 

الزم است تا هم خود به آن عامل باشیم و هم دیگران را به انجام آن ترغیب کنیم.
امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای الهی و مسئولیتی اجتماعی است که هر فرد را ملزم می سازد 
در زندگی اجتماعی خود نسبت به سایر فرایض دینی پیوسته به آن عمل نماید. توضیح مطلب آنکه عمل 
به بسیاری از فرایض دینی هر چند وقت یک بار الزم است مانند حج که برای فرد مستطیع یک بار در 
سراسر عمر واجب می شود و در هر سال، مراسم آن یک بار برگزار می شود. پرداخت خمس و زکات نیز 
بر کسی که شرایط آن را دارا باشد، در طول سال، یک بار واجب می گردد. همچنین روزه گرفتن واجب در 
هر سال، یک ماه انجام می شود. نمازهای پنج گانه نیز در هر شبانه روز، پنج نوبت اقامه می شود؛ اما »امر 

به معروف و نهی از منکر« به محض مشاهده ترک معروف یا ارتکاب منکر واجب می گردد.
حتی ضرورت دارد بدانیم که اگر احتمال ارتکاب منکر یا ترک معروف وجود دارد، الزم است نسبت 
به ارتکاب منکر یا ترک معروف، هشدار و تذکر بدهیم تا منکر انجام نشود و معروف ترک نگردد! در قرآن 
کریم می خوانیم هرگاه خوف )= ترس( جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر و انحالل خانواده، وجود داشته 
باشد، الزم است نسبت به تعیین داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن، اقدام تا از فروپاشی 
نظام خانواده، جلوگیری شود! با این توضیح معلوم می شود که امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه 

تشریع شده به منظور »پیشگیری« از بزه های اجتماعی است.
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گفتنی است مجازات ارتکاب بسیاری از جرائم و منکرات در شرع مقدس و قوانین موجود با عناوینی 
مانند قصاص، حدود، تعزیرات و دیه مشخص گردیده است که در صورت اثبات وقوع جرم، مجرم با 
یکی از عناوین یاد شده، مجازات می گردد؛ بنابراین همان طور که گفته شد، فریضه ی امر به معروف و 
نهی از منکر تنها یک سازوکار پیشگیرانه است، حال اگر شاهد فراگیر شدن این فریضه ی الهی در سطح 
جامعه باشیم و تالش کنیم تا از طریق فرهنگ سازی، به یک رفتار اجتماعی تبدیل شود، در این صورت:

از وقوع بسیاری بزه های اجتماعی، جلوگیری شده؛ معروف ها گسترش می یابد؛
منکرها به معروف و معروف ها به منکر تبدیل نخواهد شد؛

جامعه نه تنها با آمران به معروف و ناهیان از منکر مخالفت نمی کند، بلکه استقبال هم می نماید؛
نیاز به مداخله نیروهای نظامی و انتظامی کاهش می یابد؛

تشکیل پرونده در محاکم قضائی و کمیته های رسیدگی به تخلفات اداری به حداقل می رسد؛
حس نوع دوستی، دلسوزی، تعاون، وحدت، انسجام، یکپارچگی و همدلی در بین شهروندان تقویت 

می شود.

3 2. تکریم
»تذکر دادن« مانند بسیاری امور دیگر نیاز به مهارت دارد. گفتنی است »بازدارندگی« و تغییر رفتار 
در دیگران بیش از سایر امور، به مهارت نیازمند است. از این رو قرآن کریم پیوسته از مؤمنان می خواهد 

با یکدیگر به نیکی و شایستگی همراه با تکریم سخن بگویند.
به  من  بندگان  با  بگو:  مؤمنان  به  پیامبر!   )53 ْحَسُن)اسراف: 

َ
أ ِهی  ِتی  الَّ یُقوُلوا  ِلِعَباِدی  َوُقْل 

سخن  نیکو  و  یبا  ز مردم  با  ُحْسًنا)بقره:83(  اِس  ِللنَّ َوُقوُلوا  بگویند.  سخن  شیوه  نیکوترین 
بگویید.

بر این اساس شاهد هستیم که در قرآن کریم امر و نهی های الهی خطاب به مؤمنان – چه آنان که 
با  آنان که بهره  اندکی از ایمان را دارا هستند – در غالب موارد  دارای مراتب باالی ایمان هستند و چه 

خطاب »یا ایها  الذین آمنوا« همراه است:
ایمان  که  کسانی  ای   )2 ِبی)حجرأت:  النَّ َصْوِت  َفْوَق  ْصَواَتکْم 

َ
أ َتْرَفُعوا  اَل  آَمُنوا  ِذیَن  الَّ یَها 

َ
أ یا 

آورده اید! صداهایتان را در برابر پیامبر باالتر مبرید.
 در این آیه مؤمنان ضعیف االیمان که با صدایی بلندتر از صدای پیامبرa در محضر ایشان سخن می گفتند 
به منظور عدم تکرار این منکر، با خطاب »ای مؤمنان«. که عبارتی دلنشین و همراه با تکریم است – نهی 

شده اند. امر و نهی های پیامبران نیز مؤدبانه و با تکریم همراه بوده است:

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر در ...
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مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 881

جل

پیامبران، امت ها را با عبارت »یا َقوِم« )= ای قوم من!( مخاطب ساخته اند:
َخاُف َعَلیکْم َعَذاَب یْوٍم 

َ
ی أ َه َما َلکْم ِمْن ِإَلٍه َغیُرُه ِإنِّ ْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلی َقْوِمِه َفَقاَل یا َقْوِم اْعُبُدوا اللَّ

َ
َلَقْد أ

َعِظیٍم)اعراف: 59( ما نوح را به سوی قومش فرستادیم پس گفت: ای قوم من! خدا را عبادت 
کنید، معبودی جز خداوند برای شما نیست، من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم.

« )= پسرم/عزیزم( انجام شده است:  امر و نهی های حضرت لقمانA به پسرش با عبارت »یا ُبَنیَّ
ْرک َلُظْلٌم َعِظیٌم)لقمان/13( پسرم!  ِه ِإنَّ الشِّ ِإْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو یِعُظُه یا ُبَنی اَل ُتْشِرک ِباللَّ َو

به خدا شرک نورز زیرا شریک قرار دادن برای خداوند، ستمی بزرگ است. 
َعْزِم  ِمْن  َذِلک  ِإنَّ  َصاَبک 

َ
أ َما  َعَلی  َواْصِبْر  اْلُمْنکِر  َعِن  َواْنَه  ِباْلَمْعُروِف  ُمْر 

ْ
َوأ اَله  الصَّ ِقِم 

َ
أ ُبَنی  یا 

ُموِر )لقمان/17( پسرم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه به تو 
ُ
اأْل

می رسد، شکیبا باش زیرا آن از کارهای مهم است 
عبارت »پسرم!« در این آیات، ظاهرًا به معنای »عزیزم/جانم/فدایت شوم« است که نوعی تکریم 

را به همراه دارد.
زیرا نماز خواندن کودکان واجب نیست تا به آن ها امر شده و از آن ها خواسته شود. از سوی دیگر 
فرزندی که به سن تکلیف رسیده، دیگر کودک به حساب نمی آید تا به او گفته شود: »پسرکم«، بنابراین 

« در ظاهر تصغیر است ولی در معنا، تکریم است. درست است که خطاب »یا ُبنیَّ
گفتنی است خداوند از حضرت موسیA و هارون خواست که با فرعون به نرمی سخن بگویند تا 
تذکرشان اثرگذار باشد: ﴿َفُقواَل َلُه َقْواًل َلیًنا﴾ )طه: 44( با فرعون به نرمی و مالیمت سخن بگویید. امام 

صادقA می فرماید:
یبا مردم  شایسته است آمر به معروف از روی خیرخواهی، همراه با مهربانی و با نرمی و گفتار ز
ُحْسِن  و  طف  ِباللُّ لهم  داعیًا  بهم،  رفیقًا  رحیمًا  ِلْلَخلق،  ]ناصحًا  نماید1  نیک دعوت  کار  به  را 

الَبیان[
هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیرنصیحتی کنمت خوش ولی بهانه مگیر

  )دیوان حافظ( 

3 3. تذکر شیوا و رسا
امر و نهی در صورتی اثرگذار خواهد بود که بابیانی شیوا و رسا همراه باشد. باید گفت گاه امر و نهی 
در انواع قالب هایش )هدایت، ارشاد، توصیه، تذکر و...( به دلیل مبهم بودن و پیچیدگی قابل فهم برای 

مخاطب نیست. از این رو الزم است تذکردهندگان، پیام خود را واضح و روشن بیان کنند.

1. بحاراالنوار، ج 97، باب 1، ح 52
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در قرآن کریم می خوانیم:

ْنُفِسِهْم َقْواًل َبِلیًغا)نساء/63( آنان را موعظه کن )پند و اندرز ده( و سخن 
َ
َوِعْظُهْم َوُقْل َلُهْم ِفی أ

رسایی را به آنان بگو )به طوری که( در جانشان بنشیند.
چنان که از آیه ی یاد شده پیداست، پیامبرa و همه اندرز دهندگان باید پیام خود را به صورت شفاف 
و روشن بیان کنند. چنان که پیش تر گفته شد هرگاه فرهنگ امر و نهی در جامعه گسترش یافته و به رفتار 
اجتماعی تبدیل شده باشد، شاید با »گفتن و رفتن«، مخاطب، پیام تذکردهنده را دریافت نموده، نسبت 
به تغییر رفتار خود اقدام نماید، اما به نظر می رسد در غالب موارد ضرورت دارد که آمران و ناهیان، پیام 
خود را با توضیحات الزم در خصوص موردی که قصد تذکر دادن دارند، به صورت رسا بیان کنند به طوری 
که گیرنده ی پیام، واضح و روشن منظور از تذکر را دریافت نماید. قرآن کریم از این بیان روشن و رسا، با 

عنوان »َبالغ ُمبین« یاد می کند و می فرماید:
َما َعَلیک اْلَباَلُغ اْلُمِبیُن)نحل: 82( پس اگر روی برتابند )و به تذکر داده شده توجه  ْوا َفِإنَّ َفِإْن َتَولَّ

نکنند(، بر تو )ای پیامبر( چیزی جز ابالغ روشن نیست.
از این آیه  می فهمیم که تذکردهنده، مطلب و پیام خود را الزم است که به طور روشن و رسا بیان کند 
و حال اگر مخاطب، بی توجهی نشان داد، بر تذکر دهنده )به عنوان یک شهروند عادی( تکلیف دیگری 

نیست.
این  تبدیل شود، در  به فرهنگ و رفتار اجتماعی  امر و نهی در جامعه  اگر  پیش ازاین گفته شد که 
صورت با آن به ندرت مخالفت می شود. بدیهی است که معدود متخلفان در نظام اسالمی که با هیچ تذکر 
روشنی، نسبت به تغییر رفتار نادرست خود اقدام نمی نمایند به تدریج منزوی یا با آنان برخورد قانونی از 

طریق مراجع ذی ربط صورت خواهد گرفت.
گفتنی است شهروندان در این گونه موارد می توانند بر اساس تکلیف و مسئولیت اجتماعی خود از 

طریق گزارش دادن به مبادی ذی ربط اقدام نمایند.
3 4. تفکیک رفتار از شخصیت

امر و نهی باید نسبت به رفتار فرد صورت پذیرد نه شخصیت وی. شخصیت افراد در اجرای امر به 
معروف و نهی از منکر باید مورداحترام باشد. مرتکبین منکر با اینکه غالبًا می دانند کارشان ناشایست 
است تمایل ندارند به شخصیت شان بی احترامی شود؛ از این رو آمران به معروف و ناهیان از منکر ضمن 

تکریم آنان – چنان که پیش تر گفته شد – از رفتار و عملکرد متخلفان انتقاد نمایند.
پیامبران الهی غالبًا از اعمال و رفتار گناهکاران و مرتکبان منکر اعالم بیزاری و ناخرسندی می کردند:
ا ُتْشِرکوَن )انعام: 78( من از آنچه برای خداوند شریک قرار می دهید  ی َبِریٌء ِممَّ َقاَل یا َقْوِم ِإنِّ

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر در ...
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جل

ی ِلَعَمِلکْم ِمَن اْلَقاِلیَن﴾ )شعرا: 168( من نسبت به رفتار و کردار شما ناخرسندم  بیزارم ﴿َقاَل ِإنِّ
انتقاد از رفتار مرتکبین منکر بدون آسیب  رساندن به شخصیت آنان، اقدامی هنرمندانه است که 

بازدارندگی و تغییر رفتار را تسهیل می سازد.
بیزاری و کناره گیری از مرتکبین منکر، تنها زمانی شایسته بلکه الزم است که دشمنی آنان با خداوند 

به اثبات رسیده باشد و دیگر امکان اصالح رفتار فراهم نباشد:
اٌه َحِلیٌم﴾ )توبه: 114( پس چون برای حضرت  وَّ

َ
 ِمْنُه ِإنَّ ِإْبَراِهیَم أَل

َ
أ ِه َتَبرَّ ُه َعُدوٌّ ِللَّ نَّ

َ
ا َتَبیَن َلُه أ ﴿َفَلمَّ

ابراهیمA روشن شد که پدرش )=عمویش( دشمن خدا است از وی بیزاری جست
3 5. تشکر و تقدیر

درصورتی که مخاطب، تذکر را از طریق امر و نهی پذیرا باشد، شایسته است از وی تقدیر و تشکر 
به عمل آید.

خداوند از پیامبرa خواسته است که در برابر اعمال نیک مؤمنان، از آنان تقدیر نماید:
ُه َسِمیٌع  ُرُهْم َوُتَزکیِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلیِهْم ِإنَّ َصاَلَتک َسکٌن َلُهْم َواللَّ ْمَواِلِهْم َصَدَقه ُتَطهِّ

َ
﴿ُخْذ ِمْن أ

َعِلیٌم﴾ )توبه: 103( زکات مال آنان را بگیر تا آنان را پاک و پاکیزه نماید و بر آنان درود بفرست 
)= تشویق شان کن( زیرا درود فرستادن تو، مایه آرامش آنان است و خداوند شنوای داناست.

گفتنی است اگر مخاطب، تذکر را در ظاهر بپذیرد، اما رفتار خود را تغییر ندهد، باز هم شایسته است 
از وی به واسطه پذیرش تذکر، تشکر شود.

وی  تذکر  پذیرای  و  نموده  همراهی  معروف  به  آمر  با  مخاطبان  هرگاه  می فرماید:   Aامام صادق
باشند، شایسته است وی از آنان تشکر نماید. )بحاراالنوار، ج 97: باب 1، ح52(

3 6. تشخیص
آمر به معروف و ناهی از منکر باید مخاطب شناس، موقعیت شناس و زمان شناس باشد. وی باید 
به هنگام امر و نهی به این موضوع توجه داشته باشد که: »هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. باید 
گفت: تشخیص در اینجا به این معنا و مفهوم است که: »چه کسی، چه مطلبی را، در چه زمانی، در چه 
مکانی، چگونه، به چه کسی بگوید« طبیعی است که با رعایت آداب یاد شده، احتمال اثرگذاری تذکر 

افزایش می یابد.
امام صادقA می فرماید:

هرکسی  به  تا  باشد  آشنا  مردم  اخالقی  متفاوت  ویژگی های  به  معروف  به  آمر  است  شایسته 
مطابق موقعیت و جایگاه و درکش تذکر بدهد ]= عارفًا ِبَتفاُوِت َاْخالِقهم[ )همان(

3 7. تحمل و مدارا
آمر به معروف و ناهی از منکر باید صبر و شکیبایی بسیار داشته باشد. وی الزم است تالش کند 
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تا ظرفیت خود را افزایش داده و هیجان های درونی خود را مدیریت نماید. باید گفت: تذکر در بسیاری 
موارد به تکرار نیاز دارد؛ از این رو ضرورت دارد که تذکردهندگان با صبر و حوصله در نوبت های متوالی 

تذکر دهند.
پیامبران الهیb بارها تذکر می دادند و در این راه شکیبا بودند؛ خداوند به پیامبرa می فرماید:

اَله َواْصَطِبْر َعَلیَها )طه: 132( خانواده ات را به نماز امر کن و بر آن شکیبا  ْهَلک ِبالصَّ
َ
ُمْر أ

ْ
َوأ

باش.
حضرت لقمانA به پسرش توصیه می کرد:

ِمْن َعْزِم  ِإنَّ َذِلک  َصاَبک 
َ
أ َما  َواْصِبْر َعَلی  اْلُمْنکِر  َواْنَه َعِن  ِباْلَمْعُروِف  ُمْر 

ْ
َوأ اَله  ِقِم الصَّ

َ
أ ُبَنی  ﴿یا 

ُموِر﴾ )لقمان: 17( پسرم! نماز را اقامه کن، امر به معروف و نهی از منکر نما و بر آنچه در 
ُ
اأْل

این راه به تو می رسد، شکیبا باش
امام صادقA می فرماید: 

شایسته است آمر به معروف بر آنچه در این راه )از مخالفت گرفته تا اذیت و ناراحتی( به او 
می رسد، صبور باشد )همان(

نوح نهصد سال دعوت می نمود
هیچ از گفتن عنان واپس کشید

دم به دم انکار قومش می فزود
هیچ اندر غار خاموشـی خزید

)مثنوی معنوی(
گفتنی است تذکردهندگان هیچ گاه نباید ناامید شوند؛ زیرا آنان وظیفه شان هشدار دادن و اتمام حجت 

است:
ُنْذًرا)مرسالت: 5 و6( سوگند به آنان که آیات الهی را بیان می کنند؛  ْو 

َ
أ َفاْلُمْلِقیاِت ِذکًرا ُعْذًرا 

برای اتمام حجت یا هشدار. تذکردهنده، از اینکه به تکلیف خود )= تذکر دادن( عمل کرده 
عذر موجه خواهد داشت و در مقابل، مخاطب با دریافت تذکر و ارتکاب منکر عذر موجهی 

نخواهد داشت زیرا حجت و دلیل برایش روشن و تمام شده است.
حاصل معنای آیه این است که فرشتگان )و به تبع آن ها رسوالن الهی و مؤمنان( ذکر را القاء می کنند 
)= تذکر می دهند( تا حجت بر تکذیب گران تمام شود و هشداری برای غیر ایشان باشد)المیزان، ج 20: 

)236

نتیجه گیری
از بررسی موضوع مقاله نتایج زیر حاصل خواهد شد:

1 امر به معروف و نهی از منکر در صورتی اثرگذار خواهد بود که با روش های درست صورت پذیرد و 
از صورت های نادرست اجتناب گردد.

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر در ...
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2 قانون گذار در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر )مواد 3 تا7( روش های نادرست 
اجرای فریضتین را احصاء نموده است.

3 برخی از مهم ترین روش های نادرست امر به معروف و نهی از منکر عبارت اند از: توهین، افترا، 
ضرب وجرح، قتل، تجسس.

4 برخی از مهم ترین روش های درست امر به معروف و نهی از منکر با توجه به مفهوم مخالف مواد 
یاد شده در قانون حمایت و بررسی های تطبیقی در قرآن و روایات، عبارت اند از:

فرهنگ سازی، تکریم، تفکیک، تحمل و مدارا، تقدیر و تشکر.
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فهرست منابع

قرآن کریم.
نهج البالغه.

براون، دن، )1394( دوزخ، تهران، انتشارات افراز.
تمیمی آملی، عبد الواحد بن محمد، )1410 ه. ق( غررالحکم و درر الحکم، محقق و مصحح سید مهدی رجایی، 

قم، دارالکتب االسالمی.
خادمی، حسین، محمود خانی، حمیدرضا، )1394(، واجب فراموش شده، تهران، خیزش نو.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1404 ق(، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم الشامیه.
طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم.

قانون اساسی.
قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر.

قانون مجازات اسالمی.
مجلسی، محمد باقر، )1403( بحار االنوار، بیروت، مؤسسه الوفا.

روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر در ...





واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با مخاطب« در امر به 
معروف و نهی از منکر 

محمدرضا جواهری1

چکیده
اهمیت گزارش و ارزش روش شناسی و روش یابی و تبیین آثار روش های درست 
اما  قرار گرفته است.  این تحقیق  از منکر در سرفصل های  و نهی  به معروف  امر  در 
هدف اصلی پژوهش توصیف و تحلیل روش »جابه جایی خویشتن با مخاطب« در امر 
به معروف و نهی از منکر است. در این تالش علمی و تحقیق اسنادی و کتابخانه ای، 
شیوه »تعویض خود و دیگری« در آیین معاشرت برای سودمندی ارتباطات اجتماعی 
حوزه  در  پژوهشگران  راهنمای  حدیث  و  قرآن  بی تردید  می گردد.  تبیین  و  واکاوی 

روش های امر به معروف و نهی از منکر است.
واژه های »مصاحبت« و »تعامل« و »عطاء« و »محبت« و »رضایت« و»اتیان«و 
روش  بیانگر  احادیث  در  »قول«  و  »استقباح«  و  »ظلم«  و  »احسان«  و  »کراهت« 
در  پویا  شیوه ای  و  نو  روشی  پژوهش  این  دارد.  وجود  مخاطب  و  خود  جابه جایی 
شکل گیری ارتباطات صمیمانه و موفق و مؤثر بر روی آمران به معروف و ناهیان از 

منکر می گشاید.
تاکنون جای چنین پژوهشی در روش شناسی و شیوه یابی برای اجرا وثمر بخشی 

امر به معروف و نهی از منکر خالی بوده است.

javaheri@ferdowsi.um.ac.ir ،1. عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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واژه های کلیدی
 روش، امر به معروف و نهی از منکر، قرآن، حدیث، جابه جایی خود و دیگران.

مقدمه
علم و معرفت، احتمال اثر، عدم مفسده و ضرر بزرگ، تکرار گناه و اصرار بر آن از سوی گناهکار، 
چهار شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. این پژوهش در راستای بهره وری همین شرایط 
است. روش شناسی و تالش در راه کشف روش های درست برای  ارتباطات پایدار و سودمند و التزام به 
گاهی از روش ها و آثار آن و آراستگی  آن ها، تکلیف شرعی آمران به معروف و ناهیان از منکر است. زیرا آ
آمران و ناهیان به روش های برتر، با شرائط چهارگانه امر به معروف و نهی از منکر پیوند بنیادین دارد. 
باید روش های مطلوب و طراز فرهنگ دینی و انقالب مذهبی را شناخت و به کار بست. در پرتو همین 
شناخت است که اثر امر و نهی افزایش می یابد و از ضررها و مفاسد پیشگیری می گردد و آمران و ناهیان 
می توانند با معرفت و علم، همواره در صحنه هدایت توفیق یابند و در جامعه اسالمی، گناهکاران را از 
کژراهه و از عادت به گناه باز دارند و راه تهذیب و تزکیه خود و جامعه و سیر درست تکامل اجتماعی را 

به روی همگان بگشایند.
در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی، جایگاه و اهمیت و آثار روش ها از دورن قرآن و احادیث 
استنباط می گردد. در حوزه روش »جابه جایی خود با مخاطب« تاکنون پژوهشی دینی براساس اسناد 

ومدارک معتبر مذهبی انجام نشده است.
مسأله اصلی تحقیق، تبیین مفهوم و اسناد و مدارک معتبر برای روش »جابه جایی خود و مخاطب« 

و کشف و فهم کلیدواژه های مربوط به آن در احادیث اهل بیتb است.

اقدام بر روش شناسی و به کارگیری روش های صحیح، فرمان الهی
گزینش شیوه و روش و راه مناسب برای هدایت و دعوت به خیر و برای امر به معروف و نهی از 
منکر، در وحی الهی و آیات قرآنی و احادیث اهل بیتb سفارش و تأکید شده و قاعده و قانون و 

طریقه امر به معروف و نهی از منکر است.
پیامبر خداa و امامانb بهترین آموزگاران روش ها و شیوه های نیک بوده اند و رفتار و سیره آنان 

یباترین سبک های هدایت و دعوت را به جهانیان نشان داده است. نیز باالترین و ز
یبا فرا خوانده و  به کارگیری شیوه های خردمندانه و ز خدای سبحان همگان را به روش شناسی و 

می فرماید: 
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ُقوا الّلَه  قی َو ْاُتوا اْلُبُیوَت ِمْن َاْبواِبها َو اتَّ َو َلْیَس اْلِبرُّ ِبَاْن َتْاُتوا اْلُبُیوَت ِمْن ُظُهوِرها َو لِکنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّ
ُکْم ُتْفِلُحوَن )بقره: 189(. کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکی این  َلَعلَّ

است که پرهیزکار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید.
در این آیه دستور به روش یابی و روش شناسی و گزینش راه درست برای رسیدن به اهداف مقدس 

وجود دارد.
در این آیه یک قانون عقالنی و یک دستور کلی آمده است که همه امور را شامل می گردد. به کارگیری 
روش صحیح و منطقی در کارها و انتخاب اسباب درست و ابزارهای دقیق برای نیل به مقاصد، فرمان و 
توصیه خداوند به مسلمانان است، در این آیه اهداف و آرمان ها و مقاصد به »خانه ها« و روش های رسیدن 
به آن ها به »درهای خانه«، تشبیه شده است. بی گمان ورود به خانه ها از روی دیوارها یا با خراب کردن 
دیوارها و یا شکستن درها و به کارگیری زور و خشونت در ورود به خانه ها، روش های نامناسب ورود 
به خانه هاست. باید از در خانه ها به خانه ها راه یافت. وحی الهی مسلمانان را از به کارگیری روش های 

نامتعارف و نامأنوس و نامعقول برای رسیدن به اهداف باز می دارد.
این آیه به کارگیری روش های نادرست و غیرمنطقی برای انجام کارها را خالف تقوی می شمارد. 
جلمه »واتقوا الله« در این آیه، فرمان به رعایت تقوا پس از ارشاد به اتخاذ روش صحیح برای رسیدن به 
مقصود است و این نکته را بیان می کند که اتخاذ روش درست و وسیله صحیح و منطقی از مصداق های 
تقواست. جمله »لعلکم تفلحون« در این آیه نشان دهنده این حقیقت است که موفقیت انسان ها در کارها 

و اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر در گرو انجام دادن کارها از طریق و روش صحیح است.
جابربن یزید گوید امام محمد باقرA در تفسیر آیه لیس البر بأن تأتوا البیوت... فرمود:

یعنی أن یأتی االمور من وجه ها ای االمور کان )تفسیر العیاشی، ج 1، ص 86 - مجمع البیان 
فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 284 - البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 190(. یعنی همه امور 
را هر امری باشد از وجه آن و روش صحیح آن انجام دهد، باید انسان در کارها از راهش وارد 

شود، هر کاری می خواهد باشد.
در حدیث دیگر امام باقرA فرموده اند:

ْبواِبها، ایتوا االمور من وجه ها )البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 191( و از 
َ
ُتوا اْلُبُیوَت ِمْن أ

ْ
 وأ

درها وارد خانه ها شوید، یعنی امور و کارهار را از وجه آن بیاورید و انجام دهید.
ارزش امر به معروف و نهی از منکر به اثرگذاری و نتیجه دادن و تحقق یافتن معروف و هدایت و 
سعادت مخاطبان و رهایی آنان از منکر در جامعه اسالمی است و فالح و رستگاری و پیروزی آمران به 

معروف و ناهیان از منکر، معلول به کارگیری روش صحیح و شیوه درست در اقدامات است.

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با ...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 981

جل

امر به معروف با شیوه معروف
در طریق  نیکو،  و شیوه های  یبا  ز گفتار  و  رفتار درست  با  بیتb همواره  اهل  و   aپیامبر خدا

هدایت مردم و دعوت آنان به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، گام برداشته اند.
پیامبر خدا a آمران به معروف و ناهیان از منکر را به آراستگی به شیوه صحیح و روش زیبا سفارش 

کرده و فرموده اند: 
من امر بمعروف فلیکن امره ذلک بمعروف )کنز العّمال فی سنن االقوال و االفعال، ج 3، ص 
31، حدیث 5520(. هرکس امر به معروف می کند، پس باید آن امر به معروف او، به روش 

معروف باشد.
این حدیث نبوی، راهنمای همه جهانیان به سوی گزینش روش های معروف است. روش ها و شیوه ها 
و ابزارهای آمران به معروف و ناهیان از منکر، به روش های معروف و روش های منکر تقسیم می گردد. 
پیامبر خداa در این حدیث فرمان به کارگیری روش های معروف را صادر کرده اند. جمله »فلیکن« در 
این حدیث فعل امر است. بنابراین پیامبر خدا به آمران به معروف دستور داده اند که باید با روش معروف، 
اقدام بر امر به معروف نمایند. آمران به معروف باید روش های معروف را بشناسند و آن ها را در امر به 
معروف به کار گیرند تا به اهداف مقدس خویش برسند و توفیقات آنان افزایش یابد. برای اثربخشی امر 

گاهی از روش های معروف و اقدام با روش های معروف ضرورت دارد. به معروف ها، روش شناسی و آ

Aارزش و اثر »روش شناسی« در کالم امام رضا
هرکاری راهی دارد و بایستی از همان راه وارد شد تا آن کار به نتیجه برسد. »امربه معروف و نهی 
یبا و راه کارهای مطلوب دارد.  از منکر« تکلیف شرعی و وظیفه هر مسلمان است و ادب و شیوه های ز
یادگیری احکام شرعی این دو فریضه برای پیشگیری از آلودگی به منکر و گرفتاری به عمل خالف و 
انحراف در اجرا و عمل الزم است. امام رضاA در ضرورت »روش شناسی« و اثر آن در انجام امور 

فرموده اند:
ص13(.  ج67،  )بحاراالنوار،  الحیله  تخذله  لم  زل  فان  یزل،  لم  وجهه  من  االمر  طلب  من 
هرکس کاری را از روش خود بخواهد نلغزد و اگر لغزش رخ دهد حیله و چاره جویی او را فرو 

نمی گذارد و بیچاره نمی گردد.
از عوامل مهم رسیدن به اهداف مقدس الهی و نتیجه بخشی طرح ها و برنامه ها، موجه بودن راه و 
گزینش و شیوه مناسب برای اهداف است. اقدام در انجام امور و کارها به وجوه گوناگون و روش های 
از  و  شناخت  را  آن  درست«  و »وجه  مناسب  روش  و  شیوه  است  سزاوار  است.  پذیر  امکان  متفاوت 
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همان راه و روش اقدام کرد. شیوه ها و روش های نادرست، باعث عقیم شدن کار می گردد و عایق کننده 

گفتارهاست و مانع رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد شد. 
امام هشتمA در این حدیث شریف ضرورت آموزش مهارت ها و فراگیری وجوه در طلب امور را 
یادآوری نموده اند. در منطق اهل بیتb »هدف وسیله را توجیه نمی کند« باید برای رسیدن به هدف 
مقدس، تنها راه و روش مقدس و ابزار و وسایل مقدس و مشروع را به کار گرفت. »طلب امر از وجه 
آن« که در این حدیث رضوی آموزش داده شده است، در حقیقت سفارش به درستی و وجاهت و اعتبار 
شرعی و عقلی شیوه ها و روش های اقدام در طلب امور است. هر امری روش و وجه درست و مشروع 

دارد باید همان را به کار بست.

اثر گزینش شیوه و وجه درست و مناسب
لغزش های  امری  هر  طلب  در  است.  عالی  هدف  به  رسیدن  ضامن  درست،  روش  و  راه  از  اقدام 
احتمالی زیادی وجود دارد و انجام هر امر با شیوه و روش مشروع و موجه آن، عامل رهایی از لغزش 
و  احتیاط  و  هوشیاری  است،  فراوان  انسان ها  روی  پیش  انحرافات  و  پرتگاه ها  و  لغزشگاه ها  هاست. 
مشاوره و اقدام با روش برتر، مانع لغزیدن و پرت شدن و سقوط می گردد. ثامن الحجج علی بن موسی 
الرضاA در این حدیث شریف، قانون بزرگ موفقیت را آموزش داده اند: »اقدام به روش مناسب مانع 
لغزش است«. اگر احیانًاً با اقدام به روش مشروع، لغزش و خطایی رخ بدهد انسان راه چاره و رهایی 
او  لغزش موجب سقوط  و  ندارد  را می یابد و کارش درست می شود و ضعف در چاره جویی  لغزش  از 
نمی شود. اگر انسان از بی راهه و کژ راهه برود و از ابزار نامناسب در طلب امور بهره ببرد و از روش ها و 
شیوه های مردود اقدام کند، لغزش ها و سرزنش ها، فراوان و قطعی است. اما در اقدام از روش درست، 
لغزش ها و انحراف در اکثر موارد منتفی است و آن جا که لغزشی پیش آید با توجه به گزینش روش و 
راه درست هرگز سرزنش نمی گردد و گرفتار شیطنت مخالفان و حیله دشمنان نخواهد شد چون می تواند 
گاهی و معرفت  چاره جویی کند. بنابراین روش و شیوه درست و مطلوب در هر کار را باید شناخت و این آ
 Aوجه درست، برای پیشگیری از لغزش ها و گمراهی ها و سقوط در کژ راهه ها الزم است. امام رضا
در این حدیث شریف اهمیت و ضرورت روش شناسی در اجرای امور را، با نشان دادن اثر منفی و زیان 
بی شناخت روش مطلوب  کارها  بر  اقدام  اثر  نموده اند.  تبیین  مناسب  بدون روش  تحول  و  بار حرکت 
آن ها، زلت و لغزش و انحراف و سقوط و ناکامی است. برای امر به معروف و نهی از منکر نیز روش ها 
گاهی از آن روش ها  و شیوه های برتر و مناسب و مطلوب وجود دارد باید آن روش ها را شناخت و با آ

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با ...
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گاهی از روش ها  اقدام نمود تا فرد و جامعه اصالح گردد. امر به معروف و نهی از منکر با جهالت و ناآ
گاهی در  و شیوه ها، باعث گرفتاری به »منکر« در اجرای امر به معروف و نهی از منکر می گردد. نا آ
موضوع بسیار حساس و سرنوشت ساز روش ها، موجب ناکامی آمران به معروف و ناهیان از منکر و نا 
امیدی آنان خواهد شد. »اثر گذاری« از شرایط وجوب امربه معروف و نهی از منکر است. آمربه معروف 
و ناهی از منکر باید روش شناسی مهارت های برقراری ارتباط مؤثر را بیاموزد و با شیوه های موجه اقدام 
کند تا نتیجه عالی حاصل گردد. عدم مفسده و ضرر نیز از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
است با اقدام درست و شیوه مناسب، ضرر و مفسده منتفی می گردد و یا به حداقل کاهش خواهد یافت. 
بنابراین روش شناسی و یادگیری شیوه های صحیح و جذاب و مؤثر برای احیاء و اجرای امربه معروف و 

نهی از منکر ضرورت دارد.

دو اثر روش شناسی
در این حدیث رضوی دو اثر بزرگ روش یابی و اقدام بر کارها با شیوه و وچه درست آن یادآوری 
شده است. انسان ها با شناخت وجه درست و شیوه صحیح کارها و حرکت از راه درست برای کارها، از 
لغزش ها و انحرافات دور می شوند.قطعًا کار با شیوه صحیح، بی لغزش و کم خطر است. بنابراین یک 
اثر روش شناسی و به کارگیری شیوه و وجه صحیح در کارها، رهایی از لغزش هاست. اثر دوم در بخش 
از  این بخش  در  الحیله.  تخذله  لم  فان زل  امام رضاA می فرمایند:  آمده است.  دوم حدیث رضوی 
حدیث، اثر به کارگیری روش و شیوه صحیح، در حالت فرضی و احتمالی رخ دادن لغزش و اشتباه بیان 
شده است. اگر در صورت حرکت و اقدام با روش مناسب و شیوه صحیح، باز هم لغزش رخ دهد هرگز از 
چاره جویی فرو نمی ماند و مکر و حیله و شیطنت ها او را خوار و ذلیل نخواهد کرد و بیچاره نمی گردد. 
زیرا انسانی که از راه و شیوه درست اقدام کرده است، در چاره گری برای رهایی از لغزش ناتوان نمی ماند 
و سست نمی شود وقطعًا در صورت لغزش احتمالی در تدبیر و چاره جویی و سامان دادن کارها، توفیق 
خواهد یافت. »حیله« در این جا به معنای چاره جویی و توانایی در حل مشکل و تدبیر و هوشیاری و 
قدرت بر تصرف و تحول مثبت و تغییر لغزش هاست.این راه برای انسانی که با شیوه ی درست اقدام نموده 
است بسته نیست. زیرا او بیچاره و سردرگم و ناتوان نمی ماند و راه چاره و حیله ویژه ی رهایی از لغزش 

و مشکل را می یابد.
یاری کردن است. خذالن  از  اعانت و خودداری  از نصرت و  برداشتن  به معنای دست  »خذالن« 
و  واگذاشتن  است.  کردن  یاری  از  خودداری  و  اعانت  و  یاری  از  بی بهرگی  و  بازماندگی  و  درماندگی 
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درماندگی و بازماندگی و بی بهره گی از یاری و کمک است. واژه »لم تخذله« این وضعیت را نفی می کند. 
فاعل فعل لم تخذله در سخن امام رضاA کلمه »حیله« است. بنابراین اگر رونده راه درست و انجام 
را  او  حیله  شود،  لغزش  گرفتار  مطلوب،  وجه  و  صحیح  شیوه  با  منکر  از  نهی  و  معروف  امربه  دهنده 
وانمی گذارد بلکه حیله او را یاری می کند توانایی بر تغییر اوضاع را خواهد داشت و با تدبیر و حیله و چاره 

گری و چاره جویی از پیامد لغزش رهایی خواهد یافت.

اجتناب از مکروه راه ادب شناسی و توفیق
ادب شناسی و خود ادبی، ارزش بزرگ بی نظیر است. راز موفقیت و محبوبیت انسان ها را باید در 
گاهی از روش های مثبت  تالش در راه شناخت ادب ها و آراستگی به هنر و فرهنگ مطلوب و سودمند و آ
مؤثر مردمی و ابزارهای نشاط آور در حرکت و تحول جستجو نمود. باید آداب امر به معروف و نهی از 

منکر را فرا گرفت و به کار بست تا فرد و جامعه اصالح شوند و فرهنگ دینی بر جامعه حاکم گردد.
ادب چیست؟ راه آراستگی به ادب کدام است؟ اهل بیتb راه شناخت ادب در امور را نشان داده اند 

و بهترین راه آراستگی به ادب درکارها را به بشریت آموخته اند.
امیرمؤمنان امام علیA در تبیین قانون ادب شناسی فرموده اند:

کفاك مؤدبا لنفسك تجنب ماکرهته من غیرك )غرر الحکم و درر الکلم، ج 4، ص 585، حدیث 
7077(. دوری گزیدن از آنچه از دیگران برای خود ناخوش می داری و زشت می شماری، برای 

ادب نمودن ات کافی است.
روش »جابه جایی خود و دیگران« در این حدیث علوی برای درک ادب و راه تأدیب نفس خویش، 

آموزش داده شده است.
ادب در امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ ادب این است که آمران به معروف و ناهیان از منکر، 
آنچه را در برخورد دیگران با خود، بد می دانند و از آن تنفر دارند، در زمان اقدام بر امر به معروف و نهی 

از منکر کنار بگذارند.
تجّنب و اجتناب هر انسان از روشی که از سوی دیگران مکروه می شمارد، راه تأدیب نفس هر انسان 
است. روش مکروه و بد و ناپسند و زشت کدام روش است؟ روشی که هر انسان در ارتباطات دیگران با 
خویش نمی پسندد، نباید در امر به معروف و نهی از منکر اشخاص و افراد جامعه به کار بگیرد. روش 
آموزش داده شده در این حدیث آن قدر جامع است و شمول دارد که امام علیA همین روش را در 

ادب شناسی و آراستگی به ادب برای عموم انسان ها کافی می دانند.

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با ...
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در حدیث دیگر راه ادب شناسی و ادب ورزی را نشان داده و فرموده اند:
الله لم یصلح علی ادب نفسه )غرر الحکم و درر الکلم، ج 5، ص   من لم یصلح علی ادب 

417، حدیث 9001(. هرکس بر ادب الله شایسته نگردد بر ادب نفس خویش شایسته نشود.
در این حدیث علوی »ادب الله« زیر بنای راه »ادب نفس« قرار گرفته است. منبع اصلی ادب شناسی 
و ادب طلبی، وحی الهی و قرآن و سنت است. باید براساس قرآن و حدیث ابعاد و ماهیت »ادب الله« را 
شناخت و همراه با آن به ادب نفس پرداخت. آمران به معروف و ناهیان از منکر با معرفت »ادب الله« و به 
کارگیری آن، توانایی ادب نفس خویش را پیدا خواهند نمود و با خودسازی و ادب نفس خود در ارتباطات 

با افراد و گروه ها در جامعه اسالمی، سربلند و عزیز و محبوب خواهند شد.

اهمیت و نقش ادب شناسی و آراستگی به ادب
هرکاری ادبی دارد. الزم است آداب کارها و امور گوناگون را یافت و به آن عمل نمود. امیرمؤمنان 

امام علیA فرموده اند:
لکل امر ادب )غررالحکم و دررالکلم، ج 5، ص 13، حدیث 7280(. برای هر امر و کاری ادبی 
است. هرکاری طریقه و شیوه نیکویی دارد باید با همان روش انجام شود. شرع و عقل و عرف 

جامعه اسالمی الهام بخش ادب است. 
امیرمؤمنان ادب را صورت عقل )همان، ج 1، ص 246، حدیث 996( و افضل العقل و بهترین خرد 
)همان، ج 2، ص 390، حدیث 2947( و صالح عقل )همان، ج 4، ص 695، حدیث 5798( و افضل 
و بهترین شرف )همان، ج 2، ص 380، حدیث 2903( و کمال انسان )همان، ج 2، ص 15، حدیث 
998( و اکرم حسب )همان، ج 2، ص 467، حدیث 3319( و ارفع حسب )همان، ج 6، ص 378، 
حدیث 10616( و جمال حسب )همان، ج 4، ص 254، حدیث 6007( و میراث بی نظیر )همان، ج 6، 
ص 353، حدیث 10480( و زینت و زیور انسان )همان، ج 6، ص 351، حدیث 10466( شمرده اند. 

درباره نیازمندی انسان به ادب نیز فرموده اند:
الذهب )همان، ج 3، ص 64،  الفضة و  اکتساب  الی  اکتساب االدب احوج منکم  الی  انکم 
حدیث 38359(. شما به کسب ادب بیشتر از کسب نقره و طال نیاز دارید. همچنین فرموده اند: 
طالب االدب احزم من طالب الذهب )همان، ج 6، ص 253، حدیث 6006(. جستجوگر ادب 

از جستجوگر طال، دوراندیش تر است.
در زمینه آثار و پیامدهای ادب شناسی و آراستگی به ادب فرموده اند:

ثمره االدب حسن الخلق )همان، ج 3، ص 325، حدیث 4603(. میوه و نتیجه ادب، خوش 
اخالقی است.
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همچنین فرموده اند:

حسن االدب خیر موازر و افضل قرین )همان، ج 3، ص 384، حدیث 4815(. ادب نیکو، 
بهترین وزیر و کمک کننده انسان و بهترین همراه انسان است.

در حدیث دیگر فرموده اند:
سبب تزکیة االخالق حسن االدب )همان، ج 4، ص 121، حدیث 5520(. ادب نیکو، سبب 

خودسازی و تزکیه اخالق است.
در منطق علوی راه ادب شناسی، فهم روش های نامطلوب و نامناسب برخورد از سوی دیگران در 

ارتباطات با خود و اجتناب از آن ها در ارتباطات خود با دیگران است. 
این راه کار ادب شناسی نیز صورت دیگری از روش »جا به جایی خود و مخاطب« است و همان روش 

را برجسته می نماید و آموزش می دهد.

امر به معروف و نهی از منکر خود
ترتیب مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر در قرآن آموزش داده شده است، دقت در این ترتیب 
وحیانی و درنگ در تفسیر اهل بیت از آن نیز راهنمای همین روش جابه جایی خود و مخاطب خواهد 

شد.
خدای سبحان به اهل ایمان هشدار می دهد:

ْهِلیُکْم نارًا َوُقوُدَها الّناُس َو اْلِحجاَرُة َعَلْیها َمالِئَکٌة ِغالٌظ ِشداٌد 
َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ َها الَّ یُّ

َ
 یا أ

ایمان آورده اید!  آیه 6(. ای کسانی که  ُیْؤَمُروَن )تحریم:  َیْفَعُلوَن ما  َو  َمَرُهْم 
َ
أ الّلَه ما  الَیْعُصوَن 

خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن، انسان ها و سنگ هاست نگه دارید، آتشی که 
فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و 

آنچه را فرمان داده شده اند )به طور کامل( اجرا می نمایند.
باید نخستین مخاطب در امر به معروف و نهی از منکر برای همه آمران به معروف و ناهیان از منکر، 
خود آمر و ناهی باشد. بنابراین الزم است از خود آغاز کنند وپس از شناخت و فهم معروف و منکر و 
احکام و شرائط و آداب آن، باید اول خود را امر به معروف و نهی از منکر کنند و خودسازی را شروع 
نمایند. سپس به خانواده خویش بپردازند و همسر و فرزندان و بستگان را امر به معروف و منکر کنند. در 
پی آن همسایگان و همکاران و مدیران و حاکمان و عموم مسلمانان و اقشار و اصناف جامعه اسالمی نیز 
در مخاطبان آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار خواهند داشت. اولویت نخست در امر به معروف و 

نهی از منکر، »نفس« خویش است.
در این آیه فعل امر »قوا« وجود دارد و فعل امر رساننده وجوب است. خدای متعال به اهل ایمان 
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فرمان داده است اهل وقایه و تقوی باشند و نخست به خودسازی و تهذیب و تزکیه خویش بپردازند و 
آنگاه به اهل بیت خویش امر به معروف و نهی از منکر نمایند.

احمد بن فارس بن زکریا در ماده وقی می نویسد:
تدل علی دفع شیء عن شیء بغیره )ترتیب مقاییس اللغه، ص 1032(. بر دفع شیء از شیء 

با غیر آن داللت دارد.
راغب اصفهانی نیز در تبیین مفهوم وقایه می نویسد:

الوقایة حفظ الشئ مما یؤذیه و یضره ]...[ و التقوی جعل النفس فی وقایة مما یخاف ]...[ 
تاء التقوی مقلوب من الواو... و صار التقوی فی تعارف الشرع حفظ النفس عّما ُیؤثم و ذلک 
بترک المحظور و یتم ذلک بترک بعض المباحات )المفردات فی غریب القرآن، ماده وقی، ص 
74 و ص 530 و ص 531(. وقایة حفاظت شی است از آنچه او را آزار می دهد و به آن 
ضرر می رساند ]...[ تقوی قراردادن نفس در حفاظت است از آنچه که می ترسد ]...[ 
تاء تقوی مقلوب از واو است ]...[ تقوی در عرف شرع، حفظ نفس از گناه است و آن به 

ترک حرام و ممنوع شرعی است و آن با ترک برخی مباحات تمام می گردد.
دارند  وظیفه  مؤمنان  همه  است،  ایمان  اهل  به  خطاب  الهی  عمومی  دستور  طلبی،  تقوی  بنابراین 

نخست خود را و سپس اهل بیت خود از عذاب، دردناک الهی حفظ نمایند.
عبداالعلی مولی آل سام گفته است امام صادقA فرمودند:

ْهِلیُکْم نارًا ]...[ نازل شد مسلمانی نشسته بود 
َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ َها الَّ یُّ

َ
چون آیه یا أ

و می گریست و گفت: أنا عجزت عن نفسی کّلفت اهلی! من از حفاظت خویش عاجزم 
بر حفاظت اهلم تکلیف شدم!. پیامبر خداa فرمود: حسبک أن تأمرهم بما تأمر به 
نفسک و تنهاهم عما تنتهی عنه نفسک )الکافی، ج 5، ص 62 - تهذیب االحکام، ج 
6، ص 179 روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج 2، ص 365 - البرهان فی تفسیر 
القرآن، ج 4، ص 534 - مکارم االخالق، ص 217 - الوافی، ج 15، ص 183ـ وسائل 

الشیعة، ج 16، ص 148 - بحاراألنوار، ج 100، ص 92(.
تو را کافی است که اهلت را به آنچه نفست را به آن امر می نمایی امر کنی و از آنچه خودت را از آن 

نهی می کنی و باز می داری و ترک می نمایی، نهی کنی.
راه حفاظت از اهل بیتb و خانواده از آتش جهنم چیست؟ در این حدیث نبوی، روش حفاظت 
خانواده از عذاب الهی آموزش داده شده است. امر به معروف و نهی از منکر اهل بیت، راه اصالح و 
پاسداری خانواده از انحراف و بدبختی و جهنم است. از این راه کار امر به معروف و نهی از منکر نفس 
خویش، جریان طبیعی امر به معروف و نهی از منکر شناخته می شود. پیامبر خداa به مسلمانی که 
دغدغه تقوای اهل بیت خود را دارد یادآوری می نمایند راه حفاظت از خانواده خویش، توجه به اصل و 
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قانون امر به معروف و نهی از منکر است. در این حدیث نبوی، در تبیین راه کار وقایه و تقوی آموزی و 

آراستگی خانواده به تقوی، دوبار جمله »نفسک« آمده است.
راه وقایه از آتش جهنم و تقوای خود و خانواده، امر به معروف و نهی از منکر است. جمله »حسبک 
أن تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم عما تنتهی عنه نفسک« آغازگری امر به معروف و نهی از منکر از 
نفس خویش را، یک اصل طبیعی و یک امر و روش مؤثر و سودمند، برای امر به معروف و نهی از منکر 

درون خانواده می شمارد.
به حکم این آیه و حدیث، اولویت نخست امر به معروف و نهی از منکر »نفس« هر انسان است و 

لزوم شروع از خود نیز درون راه کار وقایه و تقوای اهل بیت قرار داده شده است.
انسان در زمان تالش در راه حفاظت اهل بیت خویش از آتس جهنم، باید نخست نفس خود را امر و 
نهی کند و با آراستن خود به معروف و رهایی نفس خویش از منکر، به شیوه و روش عملی به خانواده اش 

درس بدهد.
دقیقًاً همان چه را به خود امر می کند و رعایت می نماید و همان چه را که نفس خود را از آن نهی 
می نماید و منتهی می گردد به صورت عملی و قولی به اهل بیت خویش برساند و آنان را از آتش جهنم 

برهاند.
هم در نص آیه و هم در حدیث نبوی واژه »نفس« وجود دارد و هر دو نیز مقدم بر اهل بیت قرار 
گرفته است. این بیان الهی و نبوی، اهمیت و ضرورت جا به جایی خود و دیگران و آغاز نمودن از خویش 
را آشکار می سازد. زمانی که فرزند مشاهده می کند پدر و مادرش او را به آنچه خود را به آن آراسته اند امر 
می نمایند، می پذیرد و به آن آراسته می گردد. هنگامی که ببنید او را از آنچه خود ترک کرده اند و از آن دور 
شده اند نهی می نمایند، او نیز آن راترک خواهد کرد. آمران به معروف و ناهیان از منکر درون خانوادگی 
نیز جای خود و فرزندان را عوض کنند باید بدانند همان طور که خودشان سخن اهل عمل را می پذیرند 
مخاطبان امر و نهی درون خانواده نیز با کالم اهل عمل و زبان بدن و رفتار هدایت می شوند و راهنمایی 

اهل عمل تأثیر می گذارد و آنان را از عذاب الهی حفظ خواهد کرد.
این آیه با دو اصل امر به معروف و نهی از منکر پیوند بنیادین دارد و قانون و ترتیب مخاطبان امر به 
معروف و نهی از منکر را نشان می دهد. احادیث تفسیری معطوف به آیه، همین حقیقت را نشان داده 

است.
ابوبصیر از امام صادقA راه وقایه اهل بیت از آتش جهنم را پرسید و گفت: کیف اقیهم؟ چگونه 

آنان را حفظ کنیم؟ امام صادقA فرمود:
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الله، فان اطاعوک قد وقیتهم و ان عصوک کنت قد  تنهاهم عما نهی  الله و  امر  بما  تأمرهم 
قضیت ماعملک )الکافی، ج 5، ص 62 - البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 354 ـ وسائل 
الشیعة، ج 16، ص 948 - بحاراالنوار، ج 100، ص 74(. آنان را به آنچه خدا امر نموده است 
امر می کنی و از آنچه خداوند نهی کرده است نهی می نمایی، اگر اطاعت کردند آنان را حفظ 
است  بوده  تو الزم  بر  آنچه  و  نموده ای  تکلیف ات عمل  به  کردند  نافرمانی ات  اگر  و  نموده ای 

انجام می گردد.
سماعه نیز از امام صادقA پرسید:

کیف نقی اهلنا؟ چگونه اهل مان را حفظ کنیم؟ امام صادقA فرمودند:
تأمرونهم و تنهاهم )الکافی، ج 5، ص 62 - وسائل الشیعة، ج 16، ص 148- البرهان فی 

تفسیر القرآن، ج 4، ص 355(.
آنان را امر به معروف می نمایی و نهی از منکر می کنی. در این هر سه حدیث، راه کار وقایه اهل بیت از 
نار جهنم، همین امر به معروف و نهی از منکر، اعالم می گردد، اما حدیث عبداالعلی مولی آل سام قانون 
و روش این راه کار را نیز آموزش داده است. بایستی روش آغاز نمودن از خویش و روش عملی و روش 

جابه جایی خود و مخاطب، به مثابه روش مؤثر امر و نهی درون خانواده رعایت گردد.

سایر آثار گزینش روش صحیح
قرآن و حدیث بر تدبیر و به کارگیری شیوه و روش نیک و درست در امر به معروف و نهی از منکر 
تأکید دارد. آنچه از سوره بقره ذکر شد و آنچه در حدیث نبوی امر به معروف باشیوه معروف تبیین گشت 
و آنچه در گفتار امام رضاA وجود داشت و آنچه در ادب شناسی روشن گردید، همه راهنمای آمران به 
معروف بر لزوم شیوه شناسی و امر به معروف و نهی از منکر قلبی و لسانی و عملی با روش مناسب است.
بخشی از آثار امر به معروف و نهی از منکر با شیوه درست تا این جا آشکار گردید. افزون بر آن ها، 

یبا، منافع و فوائد فراوان دیگری دارد. شیوه شناسی و روش یابی و اقدام با روش ز
فراهم شدن زمینه تحول مثبت در مخاطب و نتیجه بخشی و افزایش تأثیر و کارآمدی اقدامات آمران 
گاهی از مهارت های برقراری ارتباطات کاربردی و توانمندی در برقراری روابط گرم و پویا  و ناهیان و آ
و پیشگیری از احساس پوچی و عبث و بیهوده شدن و خنثی شدن تالش ها و کاهش خطرات و ضرر 
به  به هدف و سهولت رسیدن  ناروا در گفتگوهای هدایتی و سرعت رسیدن  و زیان ها و گرفتاری های 
هدف و قدرت گفتگوهای صمیمانه سودمند با اشخاص و افراد در گروه های سنی متفاوت و طبقات 
گوناگون جامعه و زمان شناسی و مکان یابی و فرصت طلبی برای بهبود ارتباطات و جلوگیری از انحراف 
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در اجرا و عمل و آلودگی به اقدامات خالف و منکرات در پهنه ارتباطات اجتماعی و رهایی از آسیب ها 
و آفات قولی و فعلی در رخدادهای عینی و درمان به هنگام و مفید بیماران روحی و روانی، جذب و 
همکاری مخاطبان با آمران به معروف و ناهیان از منکر و بستن راه ناامیدی و احساس تنهایی و ستایش 
ناکامی مخالفان امر به  گاهان و برخورداری از حمایت ها و پشتیبانی مردمی و  و تشویق های مردمی آ
معروف و اقتدار آمران به معروف و ناهیان از منکر در رویارویی با تهاجم های بیگانگان و بدخواهان علیه 
امر به معروف و نهی از منکر، همه از پیامدهای سازنده و راه گشای امر به معروف و نهی از منکر است. 
با به کارگیری شیوه های درست، همواره اتفاقًات خوش و حوادث مثبت در صحنه های امر به معروف و 

نهی از منکر روی خواهد داد و کارنامه آمران به معروف و ناهیان از منکر سفید و جّذاب می گردد.

آموزش جابه جایی خود با مخاطب با واژگان متعدد در احادیث
روش عوض کردن جای خود با مخاطب، روشی پویا و عمومی و همگانی است.این روش در سیره 
اهل بیتb و معارف اسالمی و اخالق دینی آموزش داده شده است.کلید واژه های آموزش این روش، 
متعدد ومتنوع بوده است.هریک از آن ها بیانگر معیاری صحیح برای بهره وری امر به معروف و نهی از 

منکر است.
الف. جا به جایی با معیار محّبت

آموزش روش »جابه جایی خود و مخاطب« با واژگان متعدد در احادیث اهل بیتb صورت گرفته 
است. بیش از همه، ماده »محبت« استعمال شده است. جمله »ما تحب« در رهنمودهای پیشوایان دینی 
برای آموزش روش گفتگو و تعامل و تعاطی و رفتار با دیگران بیشتر به کار رفته است. از این رو جمله 
»ماتحب« از شهرت روایی در واژگان احادیث معاشرت برخوردار است. اهل بیت راه درست و قانون 
صحیح ارتباطات درون اجتماع مسلمانان را با همین »ماتحب« نشان داده اند. با تأمل در این احادیث، 
راه محبت و مهربانی و دوست داشتن و مهرورزی و اظهار عالقه و دلسوزی به انسان ها در ارتباطات 

فردی و خانوادگی و اجتماعی، روشن می گردد.
معلی بن خنیس گفته است: از امام جعفر صادقA پرسیدم: 

ما حق المسلم علی المسلم؟ حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ امام پاسخ دادند: ای معّلی من 
دلسوز تو هستم، خوف آن دارم که آن حقوق را ضایع سازی و حفظ ننمایی و بدانی و عمل 
ْن ُتِحَبّ َلُه َما ُتِحُبّ ِلَنْفِسَك 

َ
ْیَسُر َحٍقّ ِمْنَها أ

َ
نکنی. عرض کردم: ال قوة اال بالله! امام فرمودند: أ

َو َتْکَرَه َلُه َما َتْکَرُه ِلَنْفِسَك )الکافی، ج 2، ص 169 - الخصال، ج 2، ص 350(. 
کمترین حق از حقوق مسلمان بر مسلمان این است که برای او آنچه را برای خودت دوست داری، 
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دوست بداری و برای او آنچه را برای خودت دوست نداری و زشت می شماری بد و زشت شماری.
در این حدیث دو واژه »محبوب« و »مکروه« برای تنظیم روابط با دیگران و تدبیر آئین معاشرت با 
مردم وجود دارد. این دو واژه از واژگان متضادند. »مکروه« به معنای زشت و بد شمرده شده است و 
همان چیزی است که انسان آن را خوش ندارد و آن را دوست ندارد و نمی پسندد و به آن عالقه ای ندارد.
سزاوار است آمران به معروف و ناهیان از منکر، به روش »جابه جایی خود و دیگران« در ارتباطات 

هدایتی با مسلمانان در جامعه اسالمی، دقت کنند.
هر مسلمانی امکان دارد گرفتار ترک معروف یا فعل منکر گردد. مسلمانی که می خواهد او را امر به 
معروف و نهی از منکر نماید خودش را جای او قرار دهد و به گونه ای با او سخن بگوید و رفتار کند که 
دوست دارد دیگری در مقام امر به معروف و نهی از منکر وی انجام دهد. آن سخن یا عملی را که در آن 

جایگاه از وی مکروه می شمارد، در هنگام امر به معروف و نهی از منکر ترک کند.
عیسی بن ابی منصور گفته است من و ابن ابی یعفور و عبدالله بن طلحه در نزد امام جعفر صادق

A بودیم. امام خطاب به ابن ابی یعفور فرمود:
یابن ابی یعفور قال رسول اللهa، ست خصال من کنَّ فیه کان بین یدی الله عزوجّل و عن 
یمین الله. ای ابن ابی یعفور، پیامبر خدا فرمود: شش خصلت است که در هر کس باشد او در 
پیشگاه خداوند عزوجّل و در نزدیکی و نهایت قرب به اوست. ابن ابی یعفور عرض کرد: ما 
هن ُجعلُت فداک؟!. جانم فدای شما باد، آن ها چیست؟ امام صادقA فرمود: یحّب المرء 
المسلم الخیه ما یحّب العّز اهله و یکره المرء المسلم الخیه مایکره العّز اهله )الکافی، ج 

2، ص 172(.
 مرد مسلمان برای برادر مسلمانش آنچه را برای عزیزترین اهل بیتش دوست می دارد دوست بدارد و 
مرد مسلمان برای برادر مسلمانش آنچه را برای عزیزترین اهل خود بد و مکروه و ناخوشایند می شمارد، 

مکروه و زشت بداند.
در این رهنمود الهی امام ششمA، بر گزینش معیار محبت و کراهت شخصی در روابط اجتماعی 
تأکید می گردد. نکته حائز اهمیت در متن این حدیث ذکر جمله »العّز اهله« است. آنچه محبوب انسان 
باید ساختار روابط  برای عزیزترین بستگان اوست و آنچه مکروه وی برای عزیزترین بستگان اوست 
انسان را در برخورد با مسلمانان تشکیل دهد. آمران به معروف و ناهیان از منکر هر سخن و عملی را 
از سوی دیگران برای عزیزترین فرد در زندگی خویش می پسندند و دوست دارند، همان را در اجرای 

مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر به کار گیرند.
ابراهیم بن عمر یمانی گفته است امام صادقA در ارتباط با حق مسلمان بر مسلمان فرمودند:
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مسلمانت  برادر  برای   .)170 ص   ،2 ج  )الکافی،  لنفسک  تحّب  ما  المسلم  ألخیک  احّب   

دوست بدار آنچه را برای خودت دوست می داری.
در این حدیث نیز »محبت« برای گفتار و رفتار هر مسلمان در ارتباطات و معاشرت با مسلمانان در 
جامعه اسالمی معیار قرار گرفته است. در این گفتار امام از ماده محبت، دو واژه »احّب« و »تحب« 
برجستگی و ظهور دارد. در جمله »ما تحب لنفسک« راه حق و درست رفتار با دیگران نهفته است. 
آمران به معروف و ناهیان از منکر در هنگام امر به معروف و نهی از منکر مسلمانان در جامعه اسالمی، 
خود را جای مخاطبان قرار دهند. در این فکر کنند اگر بر فرض خودشان مخاطب آمران به معروف و 
ناهیان از منکر گردند چه نوع گفتار و رفتاری را از سوی آنان در برخورد با خویش دوست می دارند همان 
را در امر به معروف و نهی از منکر دیگران رعایت نمایند. روش »جابه جایی خود و مخاطب« کلی و 

کاربردی و دارای عموم و شمول است.
یعقوب بن شعیب گفته است امام جعفر صادقA فرمود:

بین  و  بینک  التی  اما  و   ]...[ کلمات  اربع  فی  الکالم  لک  ساجمع  انی  آدم:  الی  الله  اوحی 
الناس فترضی للناس ما ترضی لنفسک وتکره لهم ماتکره لنفسک.)الکافی، ج2، ص146ـ من 
الیحضره الفقیه، ج4، ص405ـ االمالی شیخ صدوق، ص608 - الخصال، ج1، ص244 معانی 
االخبار، ص137ـ وسائل الشیعة، ج15، ص284 - بحاراالنوار، ج11، ص115وص257(.
خداوند به آدم وحی نمود: من برای تو کالم را در چهار کلمه جمع می نمایم ]...[ و اما آنچه بین 
تو وبین مردم است، پس آن این است که برای مردم به آنچه برای خودت راضی وخشنودی، 

راضی باشی و برای مردم آنچه را برای خودت مکروه وناخوش می داری، مکروه بشماری.
براساس گزارش امام صادقA، در وحی الهی به نخستین پیامبر خدا، معیار درستی روابط بین هر 

انسان با مردم بیان شده است.
راه بهبود ارتباطات هر انسان با مردم، به کارگیری همین روش جا به جایی خود با مردم است.هر آنچه 
را که از سوی مردم در گفتار و رفتار آنان با خویش می پسندد، اکنون در رابطه بین خود ومردم حاکم گرداند 

و هر آنچه را نمی پسندد، از صحنه ارتباطات خود با مردم خارج سازد.
در این بیان نیز از ماده رضایت دو فعل ترضی و از ماده کراهت دو فعل تکره وجود دارد ونمایاننده 

روش جابه جایی خود با مخاطب در معاشرت با مردم است.

ب. جا به جایی با معیار رضایت
شایسته است آنچه هر انسانی برای خود می پسندد و از آن راضی است و از آن خوشنود می گردد در 
روابط با دیگران نیز برای مردم دوست بدارد.یک اصل و معیار برای روش »جابه جائی خود و دیگری« 

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با ...
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توّجه به »رضایت« است. انسان از چه برخوردی با خود راضی می شود؟ با چه گفتاری خرسند می گردد؟ 
چه رفتاری را می پسندد و خوشنود خواهد شد؟ دقیقًاً همان گفتار و روش را که خوش می دارد دیگران 

با او داشته باشند و از آن راضی و خوشنود می گردد، برای معاشرت با دیگران برگزیند و خوش بدارد.
 Aفرمود: روزی امیرمؤمنان امام علی bعبدالله بن بکر مرادی گفته است امام موسی بن جعفر

با اصحاب نشسته بودند پیرمردی که از شام آمده بود عرض کرد: 
قد سمعت فیک من الفضل ما ال أحصی، فعلمنی مما علمک الله. من از فضیلت بی شمار شما 

شنیده ام پس از آنچه خدا به شما آموخته و از علمی که خداوند به شما داده به من بیاموزید.
 امام علیA در پاسخ به درخواست وی مواعظ و مطالبی را بیان نمودند در یک فراز فرمودند:

ْن ُیْؤَتی ِإَلْیَک )من ال یحضره 
َ
اِس َما ُتِحُبّ أ اِس َما َتْرَضی ِلَنْفِسَک َو آِت ِإَلی الَنّ  َیا َشْیُخ اْرَض ِللَنّ

الفقیه، ج 4، ص 381، حدیث 5833 - معانی االخبار، ص 198(. ای شیخ! برای مردم آنچه 
را برای خودت می پسندی و خرسند و خوشنود می گردی، راضی باش و انجام بده و برای مردم 
آنچه را دوست داری برای تو انجام دهند انجام بده و در معاشرت با آنان همان را بیاور و به 

پایان برسان.
در این اندرز امام علیA به پرسش گر شامی از ماده رضی دو فعل »ارض« و »ترضی« به کار رفته 
است. »رضاء« به معنای خوشنودی و خوشدلی و خرسندی و برگزیدن و دوست داشتن است )الرائد، 
یبا و راه گشا فعل امر ارض وجود دارد. امام به مخاطب دستور  ص 40 - عمید، 653(. در این اندرز ز
می دهند در روابط و معاشرت با دیگران به همان گفتار و رفتاری خرسند و خوشنود باش که از سوی مردم 
در معاشرت با خویش خوشنود می گردی. روش »جابه جایی خود و مخاطب« در این رهنمود علوی 
نهفته است. در ارتباطات با افراد در جامعه اسالمی جای خویش را با دیگران عوض کن و دیگران را 
جای خویش قرار بده و به »ما ترضی لنفسک« در برخورد با دیگران رضایت بده و خرسند باش. همان 

چیزی را که خوشنود می شوی از سوی مردم رعایت شود رعایت کن.
امام علیA درخواست  از  این است که شیخ شامی  پاسخ  و  پرسش  این  در  توجه  نکته شایسته 
کرد از آن علمی که خداوند به امام داده است به او یاد بدهند. دقت در جمله »فعّلمنی ما علمک الله« 
اهمیت این موعظه بلند الهی را آشکار می سازد. بنابراین برقراری پیوند بنیادین بین مساله ارتباطات با 
دیگران با رضایت خود، از آموزه های الهی است. آنچه از گفتار و رفتار فردی دیگران با خویش خرسند 
و خوشنودی، در گفتار و رفتار خود با دیگران خوشنود باش و انجام بده. این روش از علوم الهی علوی 

است و ریشه در علم الهی خلیفه پیامبرخدا دارد و از شهر علم الهی نبوی صادر شده است.
 Aصادق جعفر  امام  از  پرسش هایی  بیت  اهل  اصحاب  برخی  است  گفته  اعین  بن  عبداالعلی 
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داشتند و برای من نوشته و امر کردند از امام درباره حق مسلمان بر مسلمان بپرسم. من از امام پرسیدم 

و امام فرمود:
ی اَل  ُه َعَلی َخْلِقِه َثاَلثًا ِإْنَصاَف اْلَمْرِء ِمْن َنْفِسِه َحَتّ َشِدّ َما اْفَتَرَض الَلّ

َ
ْن َتْکُفُروا، ِإَنّ ِمْن أ

َ
َخاُف أ

َ
ی أ ِإِنّ

ِه َعَلی ُکِلّ َحاٍل  ِخ ِفی اْلَماِل َو ِذْکَر الَلّ
َ
ِخیِه ِمْن َنْفِسِه ِإاَلّ ِبَما َیْرَضی ِلَنْفِسِه ِمْنُه َو ُمَواَساَة اأْل

َ
َیْرَضی أِل

)الکافی، ج 2، ص 17(. من خوف آن را دارم که کافر شوید همانا از شدیدترین چیزهایی که 
خداوند بر خلقش واجب نموده است سه چیز است: انصاف انسان از سوی خود در روابط با 
دیگران به گونه ای که برای برا درش از سوی خود جز به آنچه برای نفس خود راضی و خوشنود 
می گردد راضی نشود و همدردی و همکاری با برادر مسلمان در مال و ثروت و ذکر و یاد خدا 

در هر حال.
انصاف در برخورد با برادر مسلمان چیست؟ حق برادر مسلمان چیست؟ در این پاسخ امام صادق
و  برخوردها  در  انصاف  فراوان  اهمیت  و هشدار سخت،  بسیار  تأکید  با  اعین  بن  عبداالعلی  به   A

گزینش شیوه برخورد با معیار رضایت، آموزش داده شده است.
مسلمان در برخورد با مسلمان، نباید جز با انصاف و معیار رضایت برخورد نماید. رعایت این معیار 
از شدیدترین حقوق واجبی است که خداوند بر خلق خود و عموم مسلمانان واجب ساخته است. در 
این حدیث از ماده رضاء دو فعل »الیرضی« و »یرضی« وجود دارد. جمله »الیرضی الخیه من نفسه 
اال بما یرضی لنفسه منه« انحصار را می رساند. این حدیث به صراحت ضرورت و الزام به کارگیری روش 
»جابه جایی خود و مخاطب« با معیار »رضایت« را آموزش می دهد. نباید مسلمان در برخورد با مسلمان 
جز با آنچه برای خود از سوی مسلمان دیگر خوشنود می گردد سخن بگوید و رفتار کند. شایسته است 
آمران به معروف و ناهیان از منکر در امر به معروف و نهی از منکر مسلمانان در جامعه اسالمی، همین 
معیار را با دقت مالحظه نمایند. آمر و ناهی در سخن و عمل خود درنگ کند چه سخن و عملی را از 
سوی مخاطب در برخورد با خودش می پسندد و از آن راضی و خوشنود می گردد، همان را در هنگام امر 
به معروف و نهی از منکر مسلمانان رعایت نماید. به کارگیری این روش، دلسوزی و مهربانی و صداقت 
و خیرخواهی و عالقه آمر و ناهی به مخاطب را نشان می دهد و موجبات تحول مثبت و افزایش اثر را 

فراهم می سازد. 

روش  در  »قول«  و  »استقباح«  و  »احسان«  معیارهای  کارگیری  به  ضرورت  ج. 
جابه جایی خود و مخاطب

همراه با قرآن، گفتار و نوشتار و رفتار اهل بیتb، منبع اصلی شناخت سبک زندگی برتر و فهم 

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با ...
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 Aمعیارهای جهانی و جاویدان آئین معاشرت با مردم در جامعه اسالمی است. امیرمؤمنان امام علی
در نامه به فرزند خویش حسن بن علیb دستور دادند »نفس« خودش را بین خود و دیگران معیار قرار 
دهد و در »محبت« و »کراهت« و »ظلم« و »احسان« و »استقباح« و »رضایت« و »قول« در برخورد 

با دیگران براساس آن زندگی کند. در آن نامه نوشتند:
ْحِبْب ِلَغْیِرَك َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَك َو ِاْکَرْه َلُه َما 

َ
َیا ُبَنیَّ ِاْجَعْل َنْفَسَك ِمیَزانًا ِفیَما َبْیَنَك َو َبْیَن َغْیِرَك َفأ

ِمْن  ِاْسَتْقِبْح  َو  ِإَلْیَك  َیحَسَن  ْن 
َ
أ ُتِحبُّ  َکَما  ْحِسْن 

َ
أ َو  ُتْظَلَم  ْن 

َ
أ ُتِحبُّ  اَل  َکَما  َتْظِلْم  اَل  َو  َلَها  َتْکَرُه 

اِس ِبَما َتْرَضاُه َلُهْم ِمْن َنْفِسَك َو اَل َتُقْل َما اَل َتْعَلُم َو  َنْفِسَك َما َتْسَتْقِبُح ِمْن َغْیِرَك َو ِاْرَض ِمَن َالنَّ
ْن ُیَقاَل َلَك )نهج البالغه، نامه 31(. ای فرزندم! نفست را 

َ
ِإْن َقلَّ َما َتْعَلُم َو اَل َتُقْل َما اَل ُتِحبُّ أ

بین خودت و غیر خودت میزان قرار ده و بین خود و دیگران خویشتن را مالک قرار ده، پس 
برای غیر خودت دوست بدار آنچه را برای نفست دوست می داری و برای دیگران آنچه را برای 
نفست بد و مکروه می شماری مکروه بدار و ظلم نکن همچنان که دوست نداری ظلم شوی و 
نیکی و احسان نما همان طور که دوست داری که به تو احسان شود و از خودت زشت شمار 
آنچه را از غیر خودت زشت می شماری و از مردم برای خود همان را دوست بدار و راضی باش 
که خود می پسندی در حق آنان روا نمایی و آنچه نمی دانی مگو، گرچه دانسته هایی کم داشته 

باشی و آنچه نمی پسندی و دوست نداری درباره تو گفته شود مگو.
در این نوشتار طالیی پدر برای پسر، پیام های بزرگ برای آمران به معروف و ناهیان از منکر وجود 
این  در  قول،  و  رضایت  و  استقباح  و  احسان  و  ظلم  و  کراهت  و  محبت  واژه های  از  هرکدام  از  دارد. 
نوشتار دوبار استفاده شده است در این فرمان علوی »نفس« انسانی که همواره خودخواه وخود دوست 
وخودستا و خودپسند و زیباپسند برای خویش است میزان بین هر انسان در گفتارش و رفتار با دیگران 
برای نفس خود می خواهند و می پسندند در  آنچه  انسان ها خواسته اند که هر  از  داده شده است.  قرار 

معاشرت با دیگران همان را بپسندند و اجرا نمایند.
دارد،  و دیگری« وجود  ماهیت روش »جابه جایی خود  راهنمای  دیگر  احادیث  در  آنچه  بر  افزون 
در این حدیث علوی سه واژه »ظلم« و »احسان« و »قول« وجود دارد، هیچ کس دوست ندارد به او 
گردد،  نیکی  و  احسان  آنان  به  دارند  دوست  انسان ها  همه  نکند.  ظلم  دیگران  به  هرگز  پس  ظلم شود، 
پس به دیگران نیکی و احسان نمایند. امام علیA در ارتباط با »قول« نیر روش »جابه جایی خود 
و مخاطب« را برای گفتار و سخن گفتن با دیگران آموزش می دهند. جمله »التقل ما ال تحب ان یقال 
لک« منشور جهانی حقوق بشر و تدبیر پایدار و مؤثر برای اقدامات آمران به معروف و ناهیان از منکر 

در مرحله »تذکر لسانی« است.
با مردم تنها آن گونه که دوست داری با تو سخن بگویند سخن بگو. در امر به معروف و نهی از منکر 
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زبانی و گفتاری، روش »جابه جایی خود و مخاطب« در موفقیت آمران به معروف و ناهیان از منکر تأثیر 
شگفت انگیزی دارد. همه دوست دارند دیگران در گفتگوی با آنان از واژگان زیبا و توأم با تکریم و عزت 
و حرمت و فروتنی استفاده کنند. همه عالقه دارند به نرمی و با نیکی و لبخند و تبسم و با صداقت و 
دلسوزی و خیرخواهانه با آنان مکالمه شود. الفاظ زشت و تحقیرآمیز و گردن فرازانه و کینه توزانه وهمراه 
با لجبازی وکلمات توهین آمیز را دوست ندارند. شایسته است آمران به معروف در هنگام امر به معروف 
و نهی از منکر، همواره همین روش کاربردی و سودمند را مالحظه نمایند وهمین روش تابلوی راهنمای 

حق طلبان و هادیان و مصلحان جامعه قرار گیرد. 
دستور بر به کارگیری روش »جابه جایی خویشتن و غیر« در این نامه امام اول به امام دوم، منشور 
همگانی است. همه افعال جاری در این حدیث، فعل امر و نهی است. احبب و اکره و احسن و استقبح 
و ارض فعل امر است و التظلم و التفعل فعل نهی است. و این ها ضرورت و لزوم فعل یاترک را ثابت 

می کند.
جمله »التقل ما ال تحب ان یقال لک« نهی از سخنان ناروا در برخورد با دیگران است و مفهوم 

مخالف آن نیز دستور بر سخن گفتن محبوبانه و مهربانانه و متواضعانه با عموم مردم است.
خدای سبحان روش برتر سخن گفتن انسان ها با یکدیگر را آموزش داده و می فرماید: قولوا للناس 
این  تفسیر  در   Aباقر امام  است  گفته  یزید  بگویید.جابربن  سخن  نیکو  مردم  به   .)83 حسنا)بقره: 

فرمودند:
ص48ـ  ج1،  العیاشی،  ص165.  ج2،  لکم)الکافی،  یقال  ان  تحّبون  ما  احسن  للناس  قولوا 
فی  البرهان   - الشیعة، ج16، ص341  - وسائل  الرسولb، ص300  آل  العقول عن  تحف 
تفسیر القرآن، ج1، ص262(. با مردم نیکوتر وبهتر از آنچه دوست دارید با شما سخن گفته 

شود سخن بگویید.
در این حدیث تفسیری از ماده»قول« در این تبیین امام باقرA از »قول حسن« دو فعل »قولوا« 

و»یقال« وجود دارد.
با تأمل در جمله »احسن ما تحبون« می توان حقیقت روش جابه جایی خود با مردم را درک نمود. 
راغب اصفهانی در بیان مفهوم حسن می گوید: الُحسن عباره عن کل مبهج مرغوب فیه )المفردات فی 
غریب القرآن، ماده حسن، ص118(.حسن، هر شادی بخش خوشحال کننده ای است که انسان میل و 
رغبت به آن دارد و مرغوب فیه او است. شایسته است آمران به معروف و ناهیان از منکر با گفتار بهجت 
آفرین و شادی بخش و خوشحال کننده و نشاط آور با مخاطبان سخن بگویند. همان گونه که هرانسانی 
یبا وسرورآور با او سخن گفته شود، انتظار  دوست دارد با قول حسن و واژگان دل نواز و روح بخش و ز

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با ...
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می رود او نیز در زمان گفتگوی با مردم به همان صورت سخن بگوید.
واژه احسن که صیغه افعل تفضیل است سبک سخن گفتن با مردم را بالطافت ودقت باال آموزش 
با یکدیگر را صادر فرموده اند. بی  انسان ها  امر »قولوا« منشور گفتمان  با فعل   Aباقر می دهد.امام 
تردید با رعایت این اصل وفرهنگ سازی در پای بندی به روش »جابه جایی خود با مردم« گفتمان امر به 

معروف در جامعه گسترش خواهد یافت و اثر بخش می گردد.
جابه جایی خود با مردم در »اتیان«

به  آخرت سبب ورود  در  و  بهشت می سازد  را  دنیا  وپاک،  اجتماعی سالم  روابط  و  تعامل درست 
بهشت می گردد.اتیان وتعامل بهشت ساز چه تعاملی است و در چه روشی نهفته است؟

مردی اعرابی نزد پیامبر خدا a آمد و گفت: 
یا رسول الله علمنی عماًل ادخل به الجنه. کاری به من آموزش بدهید تا با انجام آن وارد بهشت 
شوم. پیامبر خدا فرمود: ما احببت ان یاتیه الناس الیک فاته الیهم و ماکرهت ان یاتیه الناس 
الیک فال تاته الیهم)الکافی، ج2، ص146 -الزهد، ص21 -الوافی، ج4، ص476 بحاراالنوار، 
ج75، ص36 و ج77، ص134.  وسائل الشیعة، ج15، ص281(. آنچه دوست داری مردم در 
ارتباط باتو انجام بدهند، پس تو در رسیدن به آنان انجام بده و آنچه مکروه می داری مردم درباره 

تو انجام دهند پس در برخورد با آنان انجام نده.
در این حدیث نبوی از ماده»اتیان« چهار صیغه وجود دارد. یاتیه دوبار و آته و فالتاته هرکدام یک بار 
در این حدیث به کار رفته است. اتیان به معنای انجام دادن کار و به پایان رساندن و تمام نمودن و اجرا 

کردن و درصددبرآمدن است.
در این پرسش و پاسخ اعرابی با رسول الله، حقیقت قانون»جابه جایی خود با مخاطب« نشان داده 

شده است.
اعرابی از پیامبر خدا درخواست آموزش »عمل« نموده است.آن عملی که انسان را داخل بهشت 
کند.پیامبر خدا در پاسخ او عمل بزرگ دارای پاداش عالی ورود به بهشت را یاد داده اند. در این وصیت 
نبوی دستورالعمل جاویدان مؤثر و بهشت ساز در ارتباطات و تعامالت با مردم آموزش داده شده است. 
انسان هر کاری را می خواهد در روابط با مردم انجام دهد خود را جای آنان بگذارد و بیاندیشد اگر او 
بد  را  برخوردی  چه  و  می پسندید  و  می داشت  دوست  را  برخوردی  و  معامله  چه  بود  دیگران  مخاطب 

می دانست و زشت می شمرد. اکنون در اتیان کارها و تعامالت با مردم همان ها را رعایت کند.
Aهـ. تواضع و تعاطی مطلوب در کالم امام رضا

تواضع در تعامل با مردم عامل نفوذ در دل ها و عزت و سربلندی و محبوبیت انسان است. تواضع 
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در سخن گفتن با دیگران و فروتنی در رفتار، ارزش اجتماعی بزرگی است که راه توفیقات بیشتر آمران به 
معروف و ناهیان از منکر را می گشاید. یکی از نشانه های تواضع در روابط اجتماعی درنگ در آثار منطق 
»جابه جایی خویش و دیگران« و به کارگیری آن است. اهل بیتb در آموزه های اخالقی خویش، 
با هدف تحول مثبت و رشد و تکامل را به  ارتباط مؤثر و روش های زیبای نفوذ در قلب ها  شیوه های 

جهانیان یاد داده اند.
حسن به جهم گفته است امام رضاA فرموده اند:

ن ُتعطاه )الکافی، ج2، ص 124( تواضع این است که به مردم 
َ
ن ُتعِطی الّناَس َما ُتِحُبّ أ

َ
واُضُع أ الَتّ

همان چه را که دوست داری به تو عطاء شود عطاء نمایی و با مردم چنان رفتار کنی که دوست 
داری با تو رفتار شود.

در این حدیث رضوی نیز سفارش به جابه جائی خویش و دیگران در عطاء شده است. شایسته است 
هر انسانی با مردم همان گونه ای که دوست دارد و می پسندد که با او عطاء کنند عطاء کند. خود را جای 
دیگران بگذارد. چون هر انسانی دوست دارد مردم به بهترین صورت با او عطاء نمایند، پس با مردم در 

یباترین رفتار و گفتار عطاء داشته باشد. ز
عطاء چیست؟ بهترین شکل و روش عطاء کدام است؟ 

احمد بن فارس بن زکریا نوشته است:
العطاء اسم لما یعطی و هی العطیه و الجمع عطایا و جمع العطایا اعطیه )ترتیب مقاییس اللغه، 
آنچه عطاء می شود عطیه است و  آنچه عطاء می شود و  برای  ص 672( عطاء اسمی است 

جمع عطیه عطایا است و جمع عطایا اعطیه است.
بنابراین هر آنچه داده می شود و هر آنچه به کسی بخشیده می شود »عطاء« است.

گرچه برخی ادعا کرده اند واژه عطاء به صله اختصاص دارد )المفردات فی غریب القرآن، ص 338( 
اما این واژه در فرهنگ اسالمی به عطیه مالی اختصاص ندارد و در هر عطائی به کار می رود.

در این حدیث شریف، تواضع تعریف شده است و براساس آن متواضع روشن می گردد.
با خویش  برخورد  در  را  آن  انسان  که خود  است  رفتاری  و  گفتار  و  بخشش  و  دادن  همان  تواضع 
می پسندد. هر فردی بیاندیشد که دوست دارد چه نوع عطیه ای دریافت کند همان عطیه را به دیگران 

عطاء نماید.
در این حدیث تعاطی مطلوب همان تعاطی محبوب خوانده شده است. سزاوار است هر فردی در 
ارتباطات اجتماعی در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و خدمات، به گونه ای با مخاطب خویش گفتگو 
و تعامل و تعاطی نماید که خودش برای خودش دوست دارد. آمران به معروف و ناهیان منکر »عطیه 

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با ...
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معنوی« به انسان ها عطاء می نمایند. آنان اگر در ارتباطات مردمی به این اصل اخالق اجتماعی توّجه 
کنند بهتر به نتیجه می رسند و زمینه های پذیرش عمومی امر به معروف و نهی از منکر را فراهم خواهند 

ساخت.
تعریف تواضع

تواضع چیست؟ مال محمد مهدی نراقی نوشته است: 
تلزمه  و  الغیر  لذاتها مزیه علی  یمنعها من ان یری  للنفس  انکسار  التواضع و هو  الکبر  ضد 
الغیر و اکرامه و المواظبه علیها اقوی معالجه الزاله الکبر  افعال و اقوال موجبه الستعظام 
)جامع السعادات، ج1، ص395(. تواضع ضد کبر است و تواضع انکسار و شکستگی برای 
نفس است که آن را از این که برای ذات خود امتیازی بر غیر ببیند باز می دارد و منع می کند 
و بر او رفتار و سخنانی را که موجب بزرگ شمردن دیگران و اکرام است الزم می گرداند و 

مواظبت بر آن، نیرومند ترین راه عالج و درمان برای از بین بردن کبر است. 
خردمندی و تواضع

تواضع از فضیلت های اخالقی است که در نظام اخالقی اسالمی در آداب معاشرت و روابط اجتماعی 
یبایی است که پیامبر خداa و امامانb آن را ستوده اند و اصحاب و یاران  جای دارد. تواضع صفت ز
خویش را به آن سفارش کرده اند. هشام بن حکم، شاگرد مکتب اخالقی امام موسی بن جعفر c بود 
و از امام هفتمA پدر امام رضاA درس تواضع آموخت. او وصایای اخالقی امام کاظمA را فرا 
گرفت و برای آیندگان گزارش کرد. در یک فراز از وصایای امام کاظمA به هشام بن حکم چنین آمده 

است:
یا هشام لکل شی مطیة و مطیة العاقل التواضع )تحف العقول عن آل الرسولb، ص386 - 
بحاراالنوار، ج1، ص136 و ج78، ص300 - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، 
و مرکب  است  مرکبی  برای هر چیزی  ای هشام!  البحار، ج2، ص285(.  ص283.  سفینه 

خردمند تواضع است. 
در این حدیث شریف، نقش تواضع در تکامل عقل و رشد و پیشرفت خردمندان، تبیین شده است. 
امام کاظمA در فراز دیگر از سفارش های جهانی و جاویدان خویش خطاب به هشام بن حکم در بیان 

نقش تواضع فرموده اند:
المتواضع و  تعمر فی قلب  الحکمه  الصفا، فکذلک  السهل و الینبت فی  ینبت فی  الزرع  اّن 
التعمر فی قلب المتکبر الجبار، الّن الله جعل التواضع آله العقل و جعل التکبر من آله الجهل 
)تحف العقول عن ال الرسولb، ص396 - بحاراالنوار، ج1، ص153 و ج78، ص312(. 
همانا زراعت در خاک می رود و روی تخته سنگ نمی روید. حکمت نیز چنین است، در دل 
انسان متواضع و فروتن می روید و در دل انسان متکبر و گردنکش و گردن فراز نمی روید، زیرا 
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خداوند تواضع را ابزار خرد و عقل و تکبر را ابزار نابخردی و جهل قرار داده است. امام موسی 
بن جعفر علیهما السالم با این تشبیه و تمثیل روشنگر، نقش بزرگ تواضع را آموزش داده اند. 
تواضع مرکب و ابزار عاقل و عقل است. انسان های فرهیخته و خردمندان همواره تواضع دارند 
و با فروتنی به آرمان های بزرگ و اهداف بلند و سخت و مقاصد الهی خویش دست می یابند. 
ابزار عقل  شایسته است آمران به معروف و ناهیان از منکر آراسته به این روش خردمندان و 
شوند و با تواضع در راه احیاء و اجرای امربه معروف و نهی از منکر گام بردارند. در آن صورت 

اثربخشی و فرهنگ سازی مطلوب اتفاق خواهد افتاد.
انسان با مرکب و ابزار مناسب سریعتر و بهتر به هدف می رسد. تواضع مرکب سواری خردمندان و 
ابزار مطلوب عقل گرایی است. مرکب سواری در عصر امام کاظمA چهار پایان بوده اند. امام کاظم
A با تشبیه تواضع به مرکب، نقش برجسته تواضع در پیشرفت و رشد و کمال را یادآوری فرموده اند. 
در  به کارکردهای مرکب های گوناگون  توجه  و  نیز مرکب سواری است. دقت  اکنون هواپیما و موشک 
رسیدن به هدف های برتر و مقاصد دور و نزدیک، می تواند ارزش عملی تواضع را آشکار سازد. تواضع 
سبب نفوذ در دل ها و از مهارت های ارتباط مؤثر و سازنده است. تواضع موجب بهره وری و افزایش اثر 
امربه معروف و نهی از منکر است. به حکم این دو حدیث »تواضع« امتیاز انسان عاقل و ابزار عقل 
ابزار  کارگیری  به  و  است  مقاصد خردمندانه  و  اهداف  به  دستیابی  در  عقل  ابزار  و  آلت  تواضع  است. 
عقل گرایی موجب تحقق کارکرد های عقل و گسترش آن می گردید. تواضع در رفتار و گفتار در هنگام 
امربه معروف و نهی از منکر، موجب رفعت و بلندی جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر در ذهن و 
اندیشه و چشم مخاطبان ودر نظر مردم می گردد تواضع در برخوردهای ارشادی جامه ی ابهت بر قامت 
آمران به معروف و ناهیان از منکر می پوشاند. ثمره تواضع، محبت و دوستی و پذیرش امربه معروف و 
نهی از منکر است و با فروتنی کارهای آمران به معروف سامان می یابد و فضیلت ها و معروف هادر جامعه 
انتشار پیدا می کند. خداوند به سخن فروتنان برکت می دهد و پذیرش کالم آنان را افزایش می دهد. تنظیم 
امور فرد و جامعه در گرو تواضع در اقدام بر امربه معروف و نهی از منکر است. تکّبر ضد تواضع است. 
و  پیشرفت  میزان  و سنجش  مقایسه  امتیاز خردمندان محروم اند.  این  از  و مستکبران  متکبران  بنابراین 
سرعت رسیدن به مقصد در دو گروه پیادگان و صاحبان مرکب سواری، نشان دهنده اثر و فائده تواضع 

در زندگی اجتماعی است.
نشانه های تواضع

تواضع سیره پیامبر و اهل بیت و اصحاب آنان بوده است و صفت برجسته و عامل درخشش و رفعت 
و بزرگی خردمندان است. تواضع عبادت بزرگ و معیار شرافت و موجب انتشار فضیلت های آنان است. 

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با ...
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تواضع با خودسازی و ناچیز شمردن خویش پدید می آید. خوشنودی از نشستن در پایین مجلس و در 
جاهایی که پایین تر از مقام و منزلت اوست و سالم نمودن به هرکسی که می بیند و با او برخورد می کند و 
رها کردن مجادله و روی گردانی از این که وی را بر تقوی و پرهیزکاری بستایند و غذا خوردن با ضعیفان 
و فقیران و خادمان و خوردن باقیمانده غذای دیگران و دیدار با محرومان و همنشینی با آنان و انجام 
کارهای درون خانه و اقدام شخصی بر خرید از بیرون در کوچه وخیابان و بازار و نقدپذیری و پذیرش 
و  پذیری  دیگران و حق  با  برخورد  در  منتقدان و خوش اخالقی  به  احترام  و  دیگران  انتقاد  و  نصیحت 
استقبال از حق و عدالت هرچند بر ضرر فرد باشد و زیاد شمردن خوبی های سایر انسان ها و کم شمردن 
تکریم  و  احترام  و  دیگران  اقدامات  و  خدمات  از  صریح  سپاسگذاری  و  تشکر  و  خویش  خوبی های 
عموم انسان ها و فراگیری دانش از عموم دانشمندان در هر زمان و مکان و از کوچک و بزرگ، دوری از 
تجمالت و تشریفات و ساده زیستس و کم خواهی و پذیرایی شخصی و به دستان خویش از میهمانان 
و رعایت همه حقوق دیگران و شهروندان، از نشانه ها و آثار تواضع است. آری تواضع مزرعه خضوع و 
خشوع و حیاء و خشیت است. همه این ها نشانه ها و آثار تواضع که در احادیث اهل بیتb آموزش 
داده شده است و حکم خرد و منطق فطرت است.همه این ها در حدیث تعاطی وعطاء از عالم آل محمد
b امام رضاA، نهفته است. ثامن الحججA در حدیث راه تواضع، همه این امور را به جهانیان 
آموخته اند. همه این ها در عطاء در حدیث تعاطی، وجود دارد. آری تواضع همین است که در تعاطی با 
مردم به گونه ای عطاء نمایی که دوست داری به تو عطاء نمایند و با مردم با روشی رفتار کنی که عالقه 
داری با تو رفتار کنند و با آنان با شیوه ای سخن بگویی که می پسندی با تو سخن بگویند. همه این وجوه 

تواضع درون حدیث رضوی تواضع جای دارد.

Aو. راه تعامل با مردم در کالم امیرمؤمنان امام علی
بهترین سیره  بوده اند.  مردم  با  و سازنده  مثبت  تعامل  آموزگاران  وبهترین  پیشگامان   bبیت اهل 
راه  ارزش ترین  با  و  بهترین  نمود.  امامانb جستجو  و  پیامبر  سیره  در  می توان  را  انسان ها  با  تعاملی 
تعامل با مردم چه تعاملی است؟ در گفتار و رفتار اهل بیت شاخص های تعامل مطلوب ومحبوب وجود 
دارد. امیرمؤمنان امام علیA آموزگار تعامل مطلوب با جهانیان بوده اند و رفتار امام علیA نشان 
دهنده بهترین شیوه تعامل با افراد و گروه ها است. کالم امام علیA نیز راهنمای بهترین روش برخورد 
با دیگران است. شناخت بهترین شیوه تعامل با مردم و به کارگیری آن برای افزایش موفقیت آمران به 

معروف و ناهیان از منکر الزم است. 
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 تالش در راه آموختن شیوه و روش مطلوب برای تحول و سازندگی و رعایت آن در امر به معروف و 

نهی از منکر، ضامن کارآمدی اقدامات فردی و اجتماعی انسان ها خواهد بود.
امام علیA در تبیین عادل ترین سیره تعامل با انسان ها فرموده اند:

اعدل السیرة ان تعامل الناس بما تحب ان یعاملوک به )عیون الحکم و المواعظ، ص 116 غرر 
الحکم و درر الکلم، ج 2، ص 432، حدیث 317(. عادل ترین روش و درست ترین سیره در 
برخورد با انسان ها، این است که با مردم به آنچه دوست داری با تو به آن سیره و سبک تعامل 

کنند، تعامل نمایی.
سیره به معنای سنت و رفتار و روش و حرکت و هیأت است. احمد بن فارس بن زکریا در بیان مفهوم 

سیره گفته است:
السیرة: الطریقه فی الشیء و السنه النها تسیر و تجری )ترتیب مقاییس اللغة، ماده سیره، ص 
473(. سیره راه و روش مشخص در شی و سنت است، چون آن راه سیر می گردد و جریان 

می یابد. 
راغب اصفهانی درباره سیره نوشته است:

السیرة الحالة التی یکون علیها االنسان و غیره، غریزیًا کان او مکتسبًا )المفردات فی غریب 
القرآن، ص 247(. سیره آن حالتی است که انسان و غیره او بر آن حالت هستند غریزی باشد 

یا اکتسابی.
یبا و پسندیده است؟ عدالت در تعامل با انسان ها چگونه است؟  چه سیره ای در تعامل با انسان ها ز
و  ارزشمندترین  و  بهترین  معنای  به  و  است  تفصیل  افعل  صیغه  علوی  حدیث  این  در  »اعدل«  واژه 

یباترین و درست ترین و راست ترین و عادل ترین است. ز
است؟  سبکی  چه  برخورد  سبک  بهترین  است؟  شیوه  کدام  انسان ها  با  رفتار  شیوه  درست ترین 
یباترین روش سخن گفتن درباره انسان ها چه روشی است؟ در این حدیث از خانواده واژه تعامل دو  ز

کلمه وجود دارد.
مردم  با  تعامل  راه  است.  نمودن  برخورد  و  ساختن  و  داشتن  ارتباط  و  کارکردن  معنای  به  تعامل 
چیست؟ تعامل نیک و پسندیده و مؤثر کدام است؟ بهترین شیوه تعامل آمران به معروف و ناهیان از منکر 

با اشخاص و گروه ها درون جامعه اسالمی، کدام شیوه است؟
یبا و جذاب ارتباط و شیوه برتر تعامل را آموزش داده اند. امام علیA در این حدیث، سبک ز

امام علیA تعامل محبوب را درست ترین تعامل دانسته اند. معیار عدالت در سیره تعاملی با مردم 
را روشن می سازد. سزاوار  این حدیث علوی روش »تعامل عادالنه«  چیست؟ جمله »بما تحّب« در 
انسانی در  نمایند. هر  آنان را مالحظه  با دیگران همواره محبت و خوشنودی  انسان ها در روابط  است 

واکاوی مفهوم و مصداق روش »جابه جایی خویشتن با ...
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هنگام تعامل با عموم مردم به این نکته دقت کند دوست دارد مردم با وی چگونه تعامل کنند، او همان گونه 
با انسان ها تعامل نماید.

همه انسان ها دوست دارند مردم با آن ها با مهربانی و لبخند و اخالق خوش و فروتنی و حفظ آبرو و 
با به کارگیری واژگان مثبت و انرژی بخش و نشاط آور برخورد کنند. همه مردم تحقیر و توهین و ذلیل 
ساختن و تعامل متکبرانه و همراه با غرور و برخورد تلخ و زشت را نکوهش می کنند. شایسته است هر 
انسانی در روابط اجتماعی همان گونه که انتظار دارد با او برخورد کنند با دیگران برخورد کند. هر انسانی 
بنابراین هر  با خویش می خواهد.  دیگران  از جانب  را  برخورد  بهترین روش  و  دارد  را دوست  خودش 

تعاملی را از دیگران می پسندد، همان تعامل را در برخورد با عموم انسان ها به کار گیرد.
انسانی که نمی پسندد با تندی و با اخالق بد با وی تعامل شود، نباید خودش با همین روش بد با 
دیگران تعامل کند. امام علی A اسوه جاویدان و جهانی در روش تعامل با مردم بوده اند و در این گفتار 

خویش نیز درست ترین روش تعامل را برای جهانیان روشن ساخته اند.
روش »جابه جایی خود و دیگران« برای افزایش تأثیر امر به معروف و نهی از منکر دیگران سودمند 
و مفید است. آمران به معروف و ناهیان از منکر در هنگام امر به معروف دیگران، خود را جای آن ها قرار 
دهند. نخست به این پرسش ها پاسخ دهند: چگونه تعاملی را از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر 
دوست دارند؟ چه گفتار و رفتاری را می پسندند؟ چه نوع تعاملی را می پذیرند؟ چه حقوقی را برای خویش 
قائلند؟ چه رفتاری را صادقانه می شمارند؟ با چه روشی جذب می شوند؟ با چه برخوردی کنار می آیند؟ 

یبا و اثرگذار و سودمند چگونه است؟ تعامل ز
تفکر در پاسخ های این پرسش ها برای آمران به معروف و ناهیان از منکر درس های بسیاری دارد. 

بهترین سیره در امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به همین پرسش ها نهفته است.
انسان ها در زمانی که مخاطب امر و نهی دیگران قرار می گیرند چگونه تعاملی را دوست دارند؟

امام علیA در این حدیث بهترین سیره در امر به معروف و نهی از منکر را آموزش می دهند. با 
درنگ در این حدیث علوی می توان سبک و شیوه افراد در برخورد با دیگران را ارزیابی نمود. می توان 
در عدالت سنجی سیره ها،  معیار  اساس همین  بر  را  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  گفتار  و  رفتار 

آسیب شناسی نمود.
در هر زمان در هر مکان در ارتباط با هر فرد همین شیوه کارآیی دارد. رعایت این روش در تعامل با 

دیگران، ضامن موفقیت انسان و کسب رضایت عموم انسان هاست.
این است:  از منکر  ناهیان  به معروف و  این حدیث علوی به همه واعظان و ناصحان و آمران  پیام 
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خودت را به جای دیگری بگذار! اندیشه مثبت داشته باش! بهترین تعاملی که می پسندی و دوست داری 
معیارعدالت  بده! چون  انجام  باشند  داشته  تو  با  دیگران  داری  انتظار  که  را  تعاملی  گزینش کن! همان 

سنجی در سیره ها و سبک ها همین است.
bز. »مصاحبت« بر اساس معیار عدالت در برخوردها در کالم کریم اهل بیت

منبع  بهترین  بوده اند،  بشریت  برای  عدالت ورزی  راهنمای  و  جهان  عادل  رهبران   bبیت اهل 
شناسایی عدالت و شناخت معیارهای انسان های عادل، گفتار و رفتار پیامبر و امامانb بوده است. 
این پرسش ها وجود  پاسخ  بهترین   ،bاهل بیت الهی  عدالت چیست و عادل کیست؟ درون معارف 

دارد.
امام حسن مجتبیA پیشوای عادل و عدالت طلب جهانی، در تعریف عدل و عادل فرموده اند: 

صاِحِب الّناَس ِبِمْثِل ما ُتحُبّ أْن ُیصاِحُبوَك ِبِه َتُکْن َعْداًل؛ )کنزالفوائد، محمد بن علی کراجکی، 
ج 2، ص 162 - نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 79 - کشف الغمة فی معرفة االئمهb، ج 
1، ص 556 - ارشاد القلوب الی الصواب، ج1، ص 18 - بحاراالنوار، ج77، ص 171 و ج 
78، ص 112(با مردم مثل آنچه دوست داری با تو مصاحبت و معاشرت نمایند، مصاحبت نما 

تا عادل باشی.
در این حدیث شریف معیار عدالت ورزی آموزش داده شده است. چگونه باید با مردم برخورد کرد؟ 

بهترین شیوه امر به معروف و نهی از منکر کدام شیوه است؟ 
در این حدیث از واژه ی »صحب« دو کلمه ی »صاحب« )فعل امر( و »ُیصاِحُبوَك« )فعل مضارع( 
وجود دارد. مصاحبت مطلوب با دیگران همان مصاحبت محبوب برای هر انسان از سوی دیگران بیان 
شده است.  این حدیث راهنمای عینی عدالت شناسی و عادل شناسی است. عدالت این است که انسان 

با دیگران دقیقًاً همان گونه که دوست دارد با وی برخورد کنند، مصاحبت کند. 
هر انسانی دوست دارد در جامعه با مهربانی و مهرورزی و عّزت و احترام و صداقت و سالمت و 
یبا و نیک، با وی معاشرت شود. همان شاخص هایی که انسان  چهره باز و تبسم و لبخند و اخالق ز
عالقه دارد گفتار و رفتار دیگران در برخورد با وی مطابق با آن ها گردد، باید در برخوردهای خود با عموم 

مردم لحاظ کند.
بهترین راه کار ارتباط مؤثر با سایر انسان ها همین روش است. بکارگیری این روش در ارتباطات و 
معاشرت های اجتماعی، عامل افزایش محبت و پذیرش و نفوذ در دل ها و جذب انسان هاست. همین 
معیار باید در گفتار و رفتار امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکر حاکم گردد. تالش در جهت 
انطباق گفتار و رفتار خویش در روابط با دیگران، با همان گفتار و رفتاری که خوش آیند خود انسان است، 
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حرکت در راه عدالت است.
آمران به معروف و ناهیان از منکر، در هنگام عمل به تکلیف الهی امر به معروف و نهی از منکر، 
جای خود و مخاطب را عوض می کنند دقت کنند چگونه برخوردی را از سوی دیگران دوست دارند 
و می پسندند؟ از چگونه گفتار و رفتاری خوششان می آید و لّذت می برند؟ چه برخوردی را می پذیرند؟ 
با چه برخوردی جذب می شوند؟ در برابر چه برخوردی تسلیم می گردند و لجبازی نخواهند کرد؟ چه 
برخوردی را صادقانه می شمارند؟ چگونه سخن گفتن و عملی را شایسته می دانند؟ چه گفتار و رفتاری 
یبا و جذاب را می شناسد  را ستایش می کنند؟ هر انسانی با عقل و فطرت خویش گفتار و رفتار خوب و ز
و می فهمد، سعی کند همان رفتار و گفتاری را که محبوب اوست مالک برخوردهای خویش با دیگران 
قرار دهد. در این گفتار امام حسن مجتبیA یکی از بهترین شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 

بیان شده است.
یبا و معیار صحیح مصاحبت و روابط درست با عموم مردم، در این حدیث نشان داده  آئین معاشرت ز
شده است. راه تشخیص برخورد عادالنه با دیگران در این حدیث به جهانیان آموزش داده می شود. انسان 

عادل در این حدیث معرفی می گردد.
هر  است  شایسته  می دهد.  نشان  را  مطلوب«  »معاشرت  کشف  راه  حدیث  این  در  »مثل«  واژه 
انسانی دقیقًاً مثل همان چه را که دوست دارد در برخورد با وی رعایت گردد، در برخورد با عموم مردم 
لحاظ نماید. واژه »تحب« معیار اصلی را آموزش می دهد. انسان ها به چه برخوردی عالقه دارند و چه 
برخوردی را دوست دارند و شیفته چه برخوردی هستند؟ دقیقًاً مثل همان برخوردی را که خود دوست 
دارند همواره در روابط و معاشرت با دیگران از آنان ببینند و از دیگران بشوند و مشاهده کنند، همان را 

در برخوردها اجرا نمایند.
انسان باید با مردم چنان سخن بگوید که انتظار دارد با او سخن بگویند و آن چنان برخورد کند که 

انتظار دارد با او برخورد نمایند.

نتیجه گیری
در سراسر این تحقیق، روح روش شناسی و تکاپو برای راهیابی به روش صحیح و شیوه درست امر به 
معروف و نهی از منکر جاری است. اهمیت روش شناسی و آثار آن با مراجعات به قرآن و حدیث روش 

شد و براساس آن تکلیف شرعی و عقلی هادیان و ناصحان و واعظان آشکار گشت.
در این پژوهش ثابت شد قرآن و حدیث بر روش یابی در کارهای تأکید دارند. قانون روش شناسی در 



123
مسأله روش »جابه جایی خود و مخاطب« در این تحقیق نشان داده شد. کجا و با چه واژه هایی روش 
»جابه جایی خود و مخاطب«، در احادیث اهل بیت آموزش داده شده است؟ در این تحقیق، جاهای 
بحث در روش »جابه جایی خود و مخاطب« و کلمات بیان گر آن، با مطالعات قرآنی و حدیثی، استنباط 

شد و در اختیار محققان حوزه روش شناسی قرار می گیرد.
کثرت واژه های روشنگر روش جابه جایی خود و مخاطب، نشان دهنده اهمیت و لزوم به کارگیری 
این روش است. مطالعات حدیثی روشن ساخت که واژه »محبت« در احادیث آئین معاشرت در سرفصل 
مساله جابه جایی خود و مخاطب بیش از سایر واژگان آمده است و از شهرت روایی برخوردار است. 
»مصاحبت« و »تعامل« و »عطاء« و »رضایت« و »قول« و »احسان« و »اتیان« واژه هایی مثبت و 
»استقباح« و »کراهت« و »ظلم« واژه های منفی است که با تفکر و تأمل در مفهوم و مصداق آن ها، 
امکان جابه جایی خود و مخاطب وجود دارد و با همان تعویض، می توان راه جذب و نفوذ و تحول را 

هموار نمود. 
در این پژوهش احادیث کاربردی در تبیین روش »جابه جایی خود و مخاطب« توصیف و تحلیل شد.
تنها احادیثی انتخاب گردید که در آن ها از هر اصل لغوی دو واژه در قالب صیغه فعلی آمده بود و این 

روش پویا و مؤثر را روشن می ساخت.

پیشنهادهای کاربردی
سزوار است آمران به معروف و ناهیان از منکر، با روش های مطلوب و شیوه های مؤثر و کاربردی در 
گاهی از روش های درست و به کارگیری  اجرا و عمل به امر به معروف و نهی از منکر آشنا شوند. زیرا آ
آن ها، موجب افزایش برکات و منافع امر به معروف و نهی از منکر می گردد. آموختن روش »جابه جائی 
خود و مخاطب« آسان و عمومی است. شایسته است همه ناصحان و واعظان و مصلحان و آمران به 
معروف و ناهیان از منکر، به این شیوه پویا و مؤثر و کاربردی، روی آورند و در اقدامات خویش به آن 
توّجه کنند. هدف در امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد عزم و اراده برای تحول مثبت در مخاطبان 

یبا تحقق می یابد. است. این هدف مقدس با روش شناسی و روش یابی و اقدام براساس همان روش ز
در  مخاطب«  و  خود  جابه جائی  »روش  تحلیل  عنوان  با  روش شناسی  کارگاه  اقامه  و  برگزاری 
قانون گرایی و تأثیر گذاری آمران به معروف سودمند خواهد بود. ابتکار طراحی نظریه به گزینی با قانون 
»جابه جائی خود و مخاطب« می تواند باعث رویکرد پژوهشگران به ابتکارات و خالقیت های سودمند 

در بازشناسی و ارائه روش های جذاب دیگر شود.=
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گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه اسالمی

محمدرضا جواهری1

چکیده 
شخصیت مخاطبان و وضعیت فکری و درونی افرادی که در معرض امر به معروف 
و نهی از منکر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار دارند، متفاوت و گوناگون 
از منکر  ناهیان  و  به معروف  آمران  با  افراد  است. الزم است ریشه های مخالفت های 
شناسایی شود. چون بدون آن تالش در راه رفع موانع پذیرش و فراهم ساختن زمینه برای 

اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر امکان پذیر نیست.
از  ناهیان  و  به معروف  آمران  راه موفقیت  مانع مهم درونی سر  این تحقیق سه  در 
آزادی  به  »میل  است:  شده  تحلیل  و  شناسایی  مخاطبان،  شخصیت  بخش  در  منکر 
مخالفت  درونی  عوامل  از  هوس«  و  هوی  »بردگی  و  گناه«  به  »عادت  بی حدومرز« 
افراد با آمران به معروف و ناهیان از منکر است. در این پژوهش نقش همین سه علت 
در عدم قبول امر به معروف و نهی از منکر نشان داده شده است. چنین تحقیقی تاکنون 
و  قرآن  تحقیق  اصلی  منابع  است.  تحلیلی  توصیفی  تحقیق  است. روش  نشده  انجام 
حدیث است. عوامل بازدارنده دیگر که از گفتار و نوشتار و مشاوره با اعضاء شوراهای 
امر به معروف و نهی از منکر و پژوهش های می دانی و آراء صاحب نظران به دست آمده 
است در پایان این پژوهش فهرست می گردد. امام رضاA در گونه شناسی شخصیت 
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را در  آنان  به معروف در یک حدیث، وضعیت سه شخصیت و واکنش  امر  مخاطبان 
مواجهه با امر به معروف و نهی از منکر نشان داده اند.

واژه های کلیدی
معروف. منکر. موانع قبول. شخصیت مخاطبان. امر و نهی شوندگان.

مقدمه
بی تردید جواز و احتمال اثر و به تعبیر دیگر اثربخشی و تأثیر حداقلی از شرایط وجوب امر به معروف 
و نهی از منکر است. )شرایع االسالم فی مسائل الحالل و حرام، ج 1، ص342 جواهر الکالم فی شرح 

شرایع االسالم، ج 21،ص 21 اللمعة الدمشقیة، ج 2، ص415 تحریر الوسیلة، ج 1،ص 429(.
الزم است آمران به معروف و ناهیان از منکر، همواره در راه افزایش اثربخشی گام بردارند. شناخت 
راهبردها و راه کارهای اثرگذاری برای پویایی و سودمندی امر به معروف و نهی از منکر ضرورت دارد. در 
این راستا باید آسیب  شناسی و فرا تحلیل اقدامات جاری در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر برای 
کشف و بررسی علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر از سوی مخاطبان در جامعه، انجام شود. 
همچنین ریشه یابی علل و عوامل عدم توفیق آمران به معروف در رسیدن به همه اهداف مقدس خویش، 

برای وصول به موفقیت همه جانبه در اقدامات جاری، راه گشاست.
آنان در مواجهه امر و  از منکر برای فهم موضع  به معروف و نهی  امر  شناسی مخاطبان  شخصیت 
نهی سودمند و راه گشاست و آمران به معروف و ناهیان از منکر را در انتخاب روش مطلوب برای ارتباط 
مؤثر با آنان یاری می نماید. منظور از شخصیت در این پژوهش ذات شخص و اندیشه و اخالق خاص 
و احساسات و عواطف و افکار و نفسانیات و نگرش و رویکرد وی نسبت به معروف و منکر است. 
)لغت نامه دهخدا، ج9، ص1483ـ عمید، ص789ـ معین، ج2، ص2033(. همین شخصیت موجب 
پذیرش امر به معروف و نهی از منکر می گردد یا بازدارنده است. شخصیت است که موضع مثبت و منفی 

افراد را در برابر دعوت به خیر تعیین می سازد
یبا را نیز نمی پذیرند؟ چرا برخی مردم حتی سخن افراد دلسوز و مهربان و بااخالق و روش ز

بی شک هم رفتار و گفتار آمران به معروف و ناهیان از منکر و هم وضعیت امر و نهی شوندگان، هردو 
در موفقیت و افزایش اثر و یا کاهش آن نقش دارد. علل عدم پذیرش امر به معروف در جامعه در یک 

تقسیم بندی، دو قسم می شود:
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الف: علل مربوط به رفتار و گفتار آمران و ناهیان؛

ب: علل مرتبط با مخاطبان و شنوندگان و امر و نهی شوندگان.
عللی که با گفتار و رفتار مربیان و معلمان و اساتید و آمران و ناهیان پیوند دارد در یک مقاله دیگر و 
پژوهش جداگانه از همین قلم بررسی و تبیین شده است. )محمدرضا جواهری، فصلنامه علمی ترویجی 
پژوهش های اجتماعی اسالمی، سال بیستم، شماره سوم، پاییز1393، مقاله بررسی علل عدم پذیرش امر 

به معروف و نهی از منکر در جامعه، علل معطوف به آمران و ناهیان، ص51، ص78(
در این پژوهش تنها آنچه با شخصیت و نوع نگاه و موجبات واکنش منفی امر و نهی شوندگان ارتباط 

پیدا می کند تبیین خواهد شد.

موانع تأثیر در مخاطبان کجاست و چیست؟
چه چیزهایی اثر سخن و رفتار صالحان و اهل دغدغه و درد را خنثی می سازد؟ باید موانع درونی و 
بیرونی حاکم بر اشخاص و گروه ها و اقشار جامعه با دقت و ریزبینی، شناسایی و فهرست گردد؛ زیرا 

شناخت و درک دردها برای تدبیر و تالش در راه درمان آن الزم است.
باز هم  ناهیان،  آمران و  از سوی  اثرگذاری و سازندگی  با فرض رعایت همه عوامل  آیا امکان دارد 
موفقیت حاصل نگردد؟ چرا؟ هدف این پژوهش فقط شناسایی موانع موفقیت در بخش مخاطبان امر 
شدن  بی اثر  و  گردیدن  خنثی  موجبات  و  عوامل  پژوهش  این  چون  نیست.  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
اثر را نشان می دهد. بایستی این موانع را برطرف ساخت. چگونه  یا کاهش  تالش های آمران و ناهیان 
هریک از این عایق کننده ها، راه توفیق را می بندد؟ چگونه می توان هریک از این موانع را از سر راه آمران 

به معروف و ناهیان از منکر برداشت؟
در این پژوهش موانع موفقیت تبیین خواهد شد. باید این پژوهش ها ادامه یابد.

گاهی از موانع، باید در راه برداشتن موانع گام برداشت. شایسته است پژوهشگران حوزه امر  پس از آ
به معروف و نهی از منکر برای نفی یا مهار هریک از موانع، کار کنند.

چالش های پیش روی آمران به معروف و ناهیان از منکر چیست؟ راه برون رفت از چالش ها کدام 
است؟

الف. میل به آزادی بی حدومرز
آزادی سوءاستفاده  واژه  از  همواره  رو  این  از  است.  ابهام  دارای  و  و چندپهلو  پیچیده  واژه  آزادی 

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...
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می گردد. بی تردید آزادی انسانی رویاروی آزادی حیوانی قرار دارد. آزادی انسانی بر عقل و تفکر و شرع 
و فطرت و عبادت خدا و اطاعت از والیت فقیه و مرجعیت استوار است و آزادی حیوانی از شهوت و 
غضب و هوای نفس و اطاعت از شیطان، سرچشمه می گیرد. برخی آدم ها می خواهند هر کاری دلشان 
می خواهد انجام بدهند. جلوی آن ها باز باشد، هرچه می خواهند بکنند و هرچه می خواهند انجام بشود 
و هر سختی را بگویند. آزادی خواهانی که آزادی بی حدومرز و بی حساب وکتاب می خواهند، همواره از 
تکلیف و قانون گریز اند. این افراد هرگز امر و نهی صالحان را نمی پذیرند. تن به بندگی خدا نمی دهند 

چون نمی خواهند تسلیم احکام الهی شوند و در چارچوب شرع و عقل قرار گیرند.
قرآن کریم این آزادی خواهی را نکوهش کرده و هشدار می دهد:

یاَن یْوُم اْلِقیاَمة )قیامت: 5 و 6(. )انسان شک در معاد و 
َ
ُل أ

َ
َماَمُه یْسأ

َ
ْنَساُن ِلیْفُجَر أ َبْل یِریُد اإْلِ

دلیلی بر نفی آن ندارد( بلکه او می خواهد در آینده خود نیز گناه کند و جلوی او آزاد باشد، از 
این رو باحالت انکار می پرسد: قیامت کی خواهد بود؟ احمد بن فارس بن زکریا در بیان معنای 

فجر و فجور نوشته است:
هو التفتح فی الشیء ]...[ ثم کثر هذا حتی صار االنبعاث و التفتح فی المعاصی فجورًا )ترتیب 
مقاییس اللغه، ماده فجر، 772( فجر گشایش در شیء است ]...[ سپس این زیاد شده است تا 

اینکه انگیزش و گشایش و پیروزی در انجام گناهان فجور نامیده شده است.
راغب اصفهانی نیز می  گوید: 

الفجر شق الشیء شقًا واسعًا ]...[ والفجور ستر الدیانه، فجر شکافتن وسیع شیء است ]...[ 
فجور شکافتن پرده و مرز دیانت است. وی در ادامه در شرح آیه مذکور می نویسد: یرید الحیاة 
لیتعاطی الفجور فیها و قیل معناه لیذنب فیها )المفردات فی غریب القرآن، ماده فجر، 373(.
زندگی را می خواهد تا در آن فسق و فجور کند و گفته شده معنای آن این است تا در آن گناه کند. 
بی شک آزادی خواهان، رویاروی آمران به معروف و ناهیان از منکر می ایستند و امر و نهی شرعی را 
از هرگونه  آزادی و رهایی  را بشناسند و عاشق  افرادی که نمی خواهند تکلیف شرعی  نمی پذیرند چون 
تکلیفی هستند حاضر به پذیرش مسئولیت های شرعی و عقلی نیستند. این گروه آزادی بی قیدوشرط را 
می خواهند و از طاعت خدای سبحان سرپیچی می کنند و فرمان به انجام معروف را نمی پذیرند و در برابر 

آن طغیان و سرکشی دارند.

ب. عادت به گناه
سرنوشت گناهکاران رویارویی با آمران به معروف و ناهیان از منکر است. بی تردید استمرار گناهان، 
سراسر فکر و ذهن گناهکار را فرامی گیرد و او را به سقوط می کشاند. سرانجام تکرار گناه و سرکشی ها و 
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نافرمانی ها، تکذیب خدا و کفر ورزیدن است. آنکه عنصر اصلی سازنده شخصیت او گناه است، دعوت 
به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را نمی پذیرد. از این رو عاقبت دنیوی گناهکاران انکار وجود خدا 
و توحید است. چون نافرمانی های عملی و آلودگی های فراوان و گناهان پی درپی، موجب ارتداد و خروج 
آنان از دین می گردد. بی گمان پذیرش اصل توحید با گناه در تعارض است؛ بنابراین سرانجام اصل توحید 
را کنار می گذارد و نشانه های خدا و خدا را دروغ می شمارد تا راه گناه به روی او بازبماند و به گناهان 

ادامه دهد.
اثر عادت به گناه در قرآن

خدای سبحان درباره عاقبت دنیوی اعتقادی گناهکاران می فرماید:
ِه َو کاُنوا ِبها َیْسَتْهِزُؤن )روم: 10(. سپس  ُبوا ِبآیاِت اللَّ ْن َکذَّ

َ
وأی  أ ساُؤا السُّ

َ
ذیَن أ ُثمَّ کاَن عاِقَبه الَّ

سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن 
را به مسخره گرفتند.

و  اعراض  و  دین  راه  از  گناهکاران  ریزش  باعث  آن  فراوانی  و  استمرار  و  گناهان  به  آلودگی  آری 
بازگشت آنان از خدا و دروغ خواندن نشانه های خدا می گردد. پایان اعراض از فرمان خدا، اعراض از 
خدا و نشانه های خداست. گناهکاران سخنان آمران به معروف و ناهیان از منکر را نمی پذیرند. اندیشه و 

باورهای آنان را می کوبند، زیربنای اعتقادی آنان را دروغ می نامند و آنان را مسخره می کنند.
bآثار عادت به گناه در معارف اهل بیت

امام باقرA در بیان شدیدترین گناهان فرموده اند:
الذنوب کلها شدیده و اشدها ما نبت علیه اللحم و الدم )الکافی، ج 2، 270ـ روضه المتقین فی 
شرح من الیحضره الفقیه، ج 9، 454 الوافی، ج 5، 1057 تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل 
مسائل الشریعه، ج 15، 299 بحاراالنوار، ج 73، 317 و ج 110، 89(. همه گناهان بدند و 

بدترین گناهان آن گناهی است که بر آن گوشت و خون بروید.
خطر گناهی که ادامه یابد و اثر گناهان پی درپی که جسم با آن گناهان هماهنگ شده است، بسیار 
زیاد است. این گناهکاران دیگر امر به معروف و نهی از منکر را نمی پذیرند چون نهی از منکر در واقع 

بازداشتن آنان از کاری است که با گوشت و پوست  و استخوان آنان پیوند بنیادین خورده است.
بی شک عادت ها جزء طبیعت انسان ها می گردند. امیرمؤمنان امام علیA فرموده اند: 

دوم  طبیعت  عادت،   )702 1، ص 185، حدیث  دررالکلم، ج  و  )غررالحکم  ثان  طبع  العادة 
آدمی است.

عادت ها بر انسان سلطه می یابند و سرنوشت او را می سازند. امام علیA فرموده اند:
العاده علی کل انسان سلطان )غررالحکم و درر الکلم، ج 4، 541، حدیث 7327( عادت بر 

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...
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هر انسانی سلطنت دارد. 
در نقش مالکیت شخصیت انسان از سوی عادت نیز فرموده اند: 

العاده عدو متمّلک )غررالحکم و دررالکلم، ج 1، 237، حدیث 958 عیون الحکم و المواعظ، 
ص51( عادت دشمنی است که مالک انسان می گردد. 

تهذیب نفس شمرده و  و  آفت ریاضت  را  انسان ها  رفتار  و  بر گفتار  بیان دیگر حاکمیت عادت  در 
فرموده اند:

 آفه الریاضة غلبه العادة )غرر الحکم و درر الکلم، ج 4، 3873، حدیث 3933( سلطه عادت، 
آفت ریاضت و خودسازی است.

امام حسن مجبتیA درباره نقش عادت ها فرموده اند:
العادات قاهرات، فمن اعتاد شیئًا فی سّره و خلواته، فضحه فی عالنیته و عند المالء )تنبیه 

الخواطر، ج 2، 113ـ شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 253( 
عادت ها اثر قهری دارند و انسان ها را مقهور، می سازند. پس هرکس در نهان و خلوت های خود به 

چیزی عادت کند، همان چیز او را در آشکار و میان جمع رسوا می سازد.
امام علیA نقش منفی و بازدارنده عادت های بد را گوشزد نموده و فرموده اند:

الکلم، ج 4، ص 382، 6409،  العادات )غرر الحکم و درر  الدرجات من اطاع  غیر ُمدِرک 
حدیث 6409( هرکه از عادت ها پیروی کند به درجات عالی نرسد.

بی تردید انسان فرمانبردار عادت های بد، امر به ترک آن عادت را نمی پذیرد، چون رهایی از گناهی که 
عادت شده است کار آسانی نیست، از این رو امام علیA فرموده اند:

العادات )غرر الحکم و درر الکلم، ج 2، ص 393، حدیث 2969(.  اصعب السیاسات نقل 
دشوارترین سیاست ها، تغییر عادت هاست.

امکان تغییر عادت و راه کارهای آن
امام علیA مردم را به تأدیب نفس و عدول از عادت های زشت فرا خوانده به مردم هشدار داده 

و فرموده اند:
)نهج البالغه،  عاداتها  ضراوه  عن  بها  اعدلوا  و  تأدیبها  انفسکم  من  تولوا  الناس،  ایها 
تربیت نفس های خود را بر عهده گیرید و آن ها را از حرص و ولع  حکمت 428(. ای مردم! 

عادت های شان باز دارید.
رهایی از حرص به عادت بد، کار سختی است نیازمند خودسازی و تربیت و جهاد اکبر است. این 

فرمان عمومی نشان دهنده امکان و ضرورت کوشش در طریق نجات از عادت های زشت است.
بازداشتن انسان ها از گناهان در آغاز آلودگی به گناهان که هنوز به آن گناه عادت نکرده اند بهتر است 
از این رو نهی از منکر افرادی که نخستین بار گرفتار گناهی می شوند و در راه تکرار آن قرار دارند، اولویت 
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دارد چون احتمال اثر در آنان بیشتر است.

البته رهایی از عادت ها نیز امکان پذیر است اما کار بسیار دشواری خواهد بود. نهی کنندگان از منکری 
که عادت گناهکاران شده است برای اثرگذاری راه طوالنی و دشواری را در پیش دارند و در بسیاری از 
موارد و مصادیق و اشخاص با چالش های فراوان مواجه می شوند. یکی از علت های عدم قبول امر به 
معروف و نهی از منکر همین است. دعوت به رهایی از منکراتی که عادت شده است با مخالفت معتادان 
به آن منکر مواجه می گردد، چون رغبت و میل درونی معتاد به منکر، همواره او را به فعل منکر می کشاند 

و باعث مخالفت او با نهی از منکر می گردد.
فضیلت تالش در راه رهایی از عادت های حرام

در معارف علوی فرمان به تالش در راه رهایی از عادات زشت وجود دارد. این فرما ن ها و سفارش ها 
به  این رهنمودها معتادان  از عادات زشت و منکراتی است که عادت شده است.  بیانگر امکان رهایی 
منکرات را به قبول دعوت آمران به خیر فرامی خواند و از مقاومت در برابر آمران به معروف و ناهیان از 
منکر باز می دارد. کوشش در راه تغییر عادت های بد و تبدیل و تعویض آن ها، عبادت و فضیلت است 
و شرافت دارد، این رویکرد بسیار باارزش و مقدس است و اهمیت بسیار دارد چون کار سختی است و 

ارزش کارهای سخت بیشتر است.
امام علیA فرموده اند:

أفضل العباده غلبه العادة )غررالحکم و دررالکلم، ج 2، 375( بهترین عبادت چیره شدن بر 
عادت و پیروزی در تغییر عادت است.

در رهنمود دیگر فرموده اند:
غّیروا العادات تسهل علیکم الطاعات )غرر الحکم و دررالکلم، ج 4، 381، حدیث 6505(. 

عادت ها را تغییر دهید تا طاعت ها بر شما آسان گردد.
در حدیث دیگر فرموده اند:

حدیث   ،229  ،3 ج  دررالکلم،  و  )غررالحکم  المقامات  اشرف  الی  الوصول  العادات،  بغلبه 
بر عادت ها  با چیره شدن  و  بر عادت هاست  به شریف ترین مقام ها، غلبه  راه رسیدن   )4300

می توان به باالترین مقام ها رسید.
راه کارهای تغییر عادت حرام

امام علیA در کالم خویش راه نبرد با عادت ها را نشان داده و فرموده اند:
وها  لوها أعباَء الَمغاِرِم و َحلُّ لوا أنُفَسکم ِبَترک العاداِت، َو قودوها إلی ِفعِل الّطاعاِت و َحمِّ َذلِّ
ِبِفعِل الَمکاِرِم و ُصونوها َعن َدَنِس الَمآِثِم؛ )غررالحکم و دررالکلم، ج 4، 38، حدیث 5199( 

نفس هایتان را با ترک عادت ها رام کنید و آن ها را به سوی فعل و انجام طاعت ها بکشانید و تاوان و 

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...
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هزینه ها و جریمه ها را بر دوش آن ها بنهید و آن ها را به فعل مکارم آراسته نمایید و با بکار بستن و انجام 
کارهای نیک زیور کنید و بیارایید، آن ها را از پلشتی و چرک گناهان دورنگه شان دارید.

در حدیث دیگر دستور به غلبه بر عادت ها را داده و فرموده اند: 
غالبوا انفسکم علی ترک العادات تغلبواها )غررالحکم و دررالکلم، ج 4، 385، حدیث 6418( 
نفس های تان را بر ترک عادت ها حاکم کنید و چیره سازید تا بر عادت ها غلبه کنید و در تغییر 

آن ها موفق و پیروز شوید.
در رهنمود دیگر غلبه و پیروزی بر عادت را فضیلت دانسته فرموده اند:

الفضیله غلبه العاده )غررالحکم و دررالکلم، ج 1، 97، حدیث 357( غلبه و سلطه بر عادت و 
توانایی تغییر و ترک عادت، فضیلت است. 

غلبه بر عادت ها کاری سخت و ُپرچالش و پردردسر است؛ بنابراین باارزش و فضیلت خواهد بود. 
مواجه  زیادی  چالش های  با  منکرات،  به  معتادان  با  رویارویی  در  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران 
می شوند. چون اعتیاد به منکر، مانع پذیرش امر به معروف ضد همان منکر خواهد بود. گرچه در راه 
مبارزه با عادت های ناپسند و نامشروع، خاک ریزهای بلند و مشکالت فراوان وجود دارد؛ اما آمران به 
معروف و ناهیان از منکر نباید ناامید شوند چون تغییر عادت های مردم، محال و ممتنع نیست پس نهی 
امکان اثر دارد و نهی از منکر معتادانی که به کارهای حرام عادت دارند نیز بی اثر نخواهد ماند. باید با 
نهی از منکرات، عادت بد را به عادت زیبا عوض کرد. تغییر عادت تبدیل و تعویض عادت، بسیار سخت 

اما امکان پذیر است.

ج. بردگی هوی و هوس
و  تکامل  و  مانع رشد  نفس،  از هوای  آنان  پیروی  و  انسان ها  و فطرت  بر عقل  نفس  سلطه هوای 
سعادت انسان هاست. اسارت و بردگی هوای نفس، علت اصلی عدم قبول امر به معروف و نهی از منکر 
از سوی شنوندگان و مخاطبان است. فرمان برداری از هوای نفس، عامل سقوط انسان ها است و باعث 
شکست برنامه های امر به معروف و نهی از منکر می گردد. آری هوی پرستی و اسارت نفس اماره، عامل 
عدم قبول امر به معروف و نهی از منکر است. انسان با پرستش هوای نفس، هرگز از آمران به معروف 
استقبال نخواهد کرد. روی آوردن به هوای نفس در تقابل و تضاد با روی آوردن به معروف است. هوی 

پرستان تسلیم عقل و فطرت توحیدی و سخنان آمران به معروف و ناهیان از منکر نمی گردند.
خدای سبحان درباره هوی پرستی و اثر آن می فرماید:

َخَذ ِإلَهُه َهواُه )جاثیه: 23(، آیا دیدی کسی را که هوای خویش را خدا و معبود  ْیَت َمِن اتَّ
َ
َفَرأ

َ
أ
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خویش ساخته است؟ 

در ادامه این آیه پیامدهای هوی پرستی نشان داده شده است و ضاللت و گمراهی و مهر خوردن بر 
گوش و دل و پرده بر چشمان انسان ها، آثار هوی پرستی بیان شده است.

پیامبر خداa هوی گرایی را منفورترین نوع پرستش دانسته و هشدار داده اند: 
المنثور فی  )الدر  َبٌع،  ُمتَّ َهًوی  ِمْن  ِه  اللَّ ِعْنَد  ْعَظُم 

َ
أ ِه  اللَّ ُدوِن  ِمْن  یْعَبُد  ِإَلٌه  َماِء  السَّ ِظلِّ  َتْحَت  َما 

التفسیر بالمأثور، ج 6، 261(. در زیر سایه آسمان، هیچ معبودی که به جای خداوند پرستیده 
شود، نزد خدا منفورتر از هوای نفس نیست.

 امیر مؤمنان امام علیA آثار هوی گرایی را یادآوری نموده و همگان را به دوری گزیدن از پیروی 
هوای نفس فراخوانده و فرموده اند:

اوصیکم بمجانبة  الهوی؛ فإن الهوی یدعو إلی العمی و هو ضالل فی الدنیا و اآلخره )مستدرک 
الوسائل و مستنبط المسائل، ج 12، 113(. شما را به دوری گزیدن از هوا و هوس سفارش 

می کنم، زیرا هوس به کوری فرا می خواند و آن باعث گمراهی دنیا و آخرت است.
در حدیث علوی دیگر آثار پیروی از هوای نفس چنین برشمرده شده است:

ُه. )غررالحکم و در الکلم، ج 5، ص459، حدیث  َضَلّ
َ
ُه َو أ َزَلّ

َ
ُه َو أ َصَمّ

َ
ْعَماُه َو أ

َ
َبَع َهَواُه أ  َمِن اَتّ

9168(. هرکه از هوس خود پیروی کند، هوس او را کور و کر و خوار و گمراه می سازد.
بی تردید اگر عقل اسیر هوای نفس گردد و از کار بیافتد خنثی خواهد شد و ابزار هوس می شود. امام 

علیA فرموده اند: 
کم من عقل اسیر تحت هوی امیر )نهج البالغه، حکمت 211( بسا خردی که در پنجه هوسی 

که فرمانرواست اسیر می گردد.
 پیامبر خداa در وجه تسمیه هوای نفس فرموده اند:

انما سّمی الهوی ألّنه یهوی بصاحبه )السنن الدارمی،ص 401( هوا را بدان سبب هوا نامیده اند 
که صاحب خود را فرو می افکند.

امام علیA در بیان اثر هوس بر عزم و اراده نیز چنین هشدار داده اند: 
َمن َقِوَی هواه َضُعف عزمه )غرر الحکم و درر الکلم، ج 5، ص 197، حدیث 7959(. هرکه 

هوای نفسش نیرومند و قوی شود، اراده اش سست گردد.
پیروی از خواهش و هوای نفس هالک آور است. امام علیA فرموده اند:

 الهوی یردی )غرر الحکم و دررالکلم، ج 1، 16، حدیث 28(. هوس و خواهش نفسانی هالک 
می گرداند.

در حدیث دیگر فرموده اند:
است.  کودکی  هوس   .)141 حدیث  ص44،   ،1 ج  دررالکلم،  و  )غررالحکم  صبوه  الهوی   
هوس رانی و پیروی از خواهش های نفسانی، کار کودکانه ای است؛ بنابراین هر بزرگ سالی که 

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...
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از هوای نفس فرمان برداری کند، گویا خود را کودک ساخته است.

تقابل هوس رانی و خردورزی
هوس خرد ستیز است، امام علیA فرموده اند:

 الهوی عدّو العقل )غررالحکم و دررالکلم، ج 1،ص 68، حدیث 265(. هوی و هوس دشمن 
عقل است. روشن است هوس به چیزهایی تعلق دارد که عقل انسان ها به حکم شرع و یا به 

دلیل مفسده ای که در آن ها نهفته است، آن ها را قبیح می شمارد و آن ها را ممنوع می داند.
در حدیث دیگر فرموده اند:

 الهوی آفه االلباب )غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص83، حدیث 314(. خواهش و هوس، 
آفت عقل هاست.

در بیان دیگر فرموده اند:
عقل  ضد  هوس   .)1029 حدیث  1،ص258،  ج  دررالکلم،  و  )غررالحکم  العقل  ضد  الهوی 
است. در حدیث دیگر هشدار داده اند: طاعه الهوی تفسد العقل )غررالحکم و درالکلم، ج4، 

ص249، حدیث 5983(. فرمان برداری از هوی و هوس، عقل را فاسد می سازد.
در جای دیگر فرموده اند:

سبب فساد العقل الهوی )همان، ج 4، 121، حدیث 5515( هوس رانی سبب فساد عقل است. 
الهوی )همان، ج 4، 125، حدیث 5542(  الدین  داده اند: سبب فساد  دیگر هشدار  بیان  در 
هوس رانی سبب فساد دین است. در آموزش دیگر فرموده اند: ال یجتمع العقل و الهوی )همان، 
فرموده اند:  دیگر  بیان  در  نمی شود.  جمع  هوس رانی  و  عقل   )434 حدیث  ص434،   ،6 ج 
ال عقل مع هوی )همان، ج 6، ص363، حدیث 1054(، هیچ عقل و خردمندی، همراه با 

هوس رانی نیست.
در حدیث دیگر فرموده اند:

الهوی عدّو متبوع )غررالحکم و درر الکلم، ج 1، 85، حدیث 325( هوس دشمنی است که 
متبوع قرار دارد و از وی پیروی شده است و می شود.

 امیرمؤمنان امام علیA در حدیث دیگر هوس رانی و هوی پرستی را شریک انحراف و عامل کور 
 Aشدن و نفی بصیرت می دانند )غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص153، حدیث 58( به نظر امام علی
تباه می سازد، )همان، ج 1، ص237،  بار است و دنیا و آخرت را  هوس رانی قرین و همراهی هالکت 
حدیث 957( و مرکب راهوار فتنه ها است )همان، ج 1، ص265، حدیث 1061( و اساس محنت ها و 
غم های دنیوی و اخروی است )همان، ج 2، 297، حدیث 3671 و ج 1، 262، حدیث 1048( و باعث 
و  هوی  از  پیروی  با  انسان ها   .)1326 حدیث   ،350  ،1 ج  )همان،  می گردد  سافلین  اسفل  به  سقوط 
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هوس، در راه تقابل با فرهیختگی و دین گرایی و خرد مقدس قرار دارند. هوی پرستان دشمنان خردورزی 
و دین داری و حکم عقل و فرزانگی اند. چون معروف به حکم عقل و شرع پسندیده و زیباست و منکر 
بر اساس حکم عقل و شرع زشت و نکوهیده است. هوی پرستان و آمران به معروف و ناهیان از منکر، 
در تقابل با هم و رویاروی هم جای دارند. هوی و هوس مانع پذیرش معروف ها و گرایش به منکرات 
است. از این رو هوی پرستان امر به معروف و نهی از منکر را نمی پذیرند. تا انسان بر اساس هوی پرستی 
گام برمی دارد، امر به معروف و نهی از منکر را قبول نخواهد کرد. باید ریشه این تقابل و تضاد را کند. 
تقابل  باعث  که  است  همگانی  خطرناک  و  بزرگ  منکر  خود  خودپرستی،  و  خودخواهی  هوی پرستی، 
از  اکبر  با جهاد  از هوی و هوس پرستی را شناخت و  باید راه کارهای رهایی  طلبی می گردد.  با معروف 
هوی پرستی رهایی یافت. آموزش راهبردها و روش های کنترل و مهار هوس بازی و رهایی از هوس، برای 
هوی پرستان الزم است و همین حرکت خود معروف است و راه پذیرش امر به معروف و نهی از منکر را 
می گشاید. بی شک هوی پرستان، سخن معروف گرایان را برنمی تابند، چون هوی پرستی با معروف خواهی 
تضاد دارد، بنابراین هوای نفس از ریشه های عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

جهاد اکبر طریق آزادی از اسارت هوی و هوس
آزادی از بردگی هوی و هوس، محال و ممتنع نیست، هر انسانی می تواند از سلطه هوای نفس رهایی 
یابد و نفس اماره را به نفس لوامه و نفس مطمئنه تبدیل کند. آمران به معروف و ناهیان از منکر، نباید 
ارتباطات  که  پذیرفت  باید  دلسرد و سست شوند.  مقابله های هوی پرستان،  و  انکارها  و  از مخالفت ها 
خواهد  اثر  هوس  و  هوی  اهل  با  برخورد  در  تحول آفرین  ارتباطات  روش های  به کارگیری  و  صادقانه 
گذاشت. خود انسان ها باید کوشش کنند در دام هوای نفس و بردگی هوس ها قرار نگیرند چون بهشت 

پاداش بزرگ، برای خداترسی و بازداشتن خود از هوی و هوس است. خدای سبحان می فرماید:
وی؛ )نازعات، آیات 40 و 

ْ
ه ِهی اْلَمأ ْفَس َعِن اْلَهَوی، َفِإَنّ اْلَجَنّ ِه َوَنَهی الَنّ ِبّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َر َمّ

َ
َوأ

41(؛ اما هرکس از مقام سؤال و جواب در برابر پروردگارش بهراسد و نفس خویش را از هوس 
باز دارد، پس جایگاه او همان بهشت است.

امیر مؤمنان امام علیA فرموده اند:
 ردع النفس عن الهوی، الجهاد األکبر )غرر الحکم و درر الکلم، ج 4، 86، حدیث 5393(. 

بازداشتن نفس از هوس، جهاد اکبر است.
در رهنمود دیگر فرموده اند:

رأس العقل مجاهده الهوی )غرر الحکم و دررالکلم، ج 4، 54، حدیث 5263( جهاد با هوس، 

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...
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سرعقل و سرآمد خردمندی است.
امام جعفر صادقA در پاسخ این پرسش که راه آسایش و راحتی چیست؟ فرموده اند:

 فی خالف الهوی )تحف العقول عن آل الرسولb، ص370( در مخالفت با هوس.
امام علیA راه اصالح نفس و تزکیه و خودسازی انسان ها را جهاد و نبرد بی امان با هوی و هوس 

اعالم نموده و فرموده اند: 
صالح النفس مجاهده الهوی )غرر الحکم و دررالکلم، ج 4، ص196، حدیث 5805(. راه 

صالح نفس، مجاهده با هوای نفس است.
در حدیث دیگر جهاد نافع را چنین معرفی می نمایند: 

ردع النفس عن الهوی هو الجهاد النافع )همان، ج 4، ص16، حدیث 5395(. بازداشتن نفس 
از هوسرانی، جهاد نافع و سودمند است.

هوس رانی مانع قبولی امر به معروف و نهی از منکر
این  از عوامل درونی که راه پذیرش امر به معروف را می بندد هوس رانی هاست. امام علیA در 

ارتباط فرموده اند:
 من ملکه الهوی لم یقبل من نصوح نصحًا )غرر الحکم و دررالکلم، ج 5، ص406، حدیث 
8951( هرکه هوی بر وی حاکم گردد و هوس مالک او شود و در فرمان هوس باشد، نصیحت 

هیچ نصیحت کننده خالصی را نمی پذیرد.
مملوک و مقهور و مغلوب هوس ها و اسیر در دام هوس ها که در سلطه هوس ها قرار دارد، دعوت 
یبا و روش های درست را نیز نمی پذیرد. این افراد تا در  خیرخواهان و ناصحان دلسوز حتی با شیوه های ز
بردگی هوس ها قرار دارند در برابر امر به معروف و نهی از منکر سرسختی خواهند داشت و با آمران و 
ناهیان درگیر می شوند و به شدت با آنان مخالفت می کنند. باید راه کارهای رهایی از دام هوس ها را یافت 
و هوس رانان را از بندگی خدای هوس رهایی بخشید تا فرمان الله را بپذیرند و خود به استقبال آمران به 

معروف و ناهیان از منکر بروند. امام علیA در هشدار دیگر فرموده اند:
 مغلوب الهوی دائم الّشقاء مؤّبد الّرق )همان، ج6، ص139، حدیث 9837(. مغلوب هوس 
که هوس بر عقل و فطرت او پیروز شده است در بدبختی و شقاوت دائمی قرار می گیرد و در 

بردگی پایدار و ابدی قرار دارد.
بی گمان تا مخاطبان و شنوندگان و مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر در بردگی هوس و زندان 
هوی باشند، برابر امران به معروف می ایستند و با آن مخالفت می کنند. این گروه تنها با ریشه کن کردن 

هوسرانی و نابودی خدای هوس، امکان دارد از شقاوت دائمی و رقیت ابدی خارج شوند.
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در هشدار دیگر فرموده اند: 

چگونه   .)6977 حدیث  ص560،   ،4 ج  )همان،  الهوی  یغلبه  من  االخالص  یستطیع  کیف 
توانایی بر اخالص دارد کسی که هوس بر او غله کرده و بر او حاکم شده است؟

 با غلبه ی هوی بر هر انسان، او استطاعت و نیرو و توان پذیرش فرمان خدا و آمران به معروف و 
ناهیان از منکر را ندارد. از این رو امر به معروف را نمی پذیرد پس با آن مخالفت می کند. اخالص مخاطب 
یک عنصر اصلی از عناصر درونی شخصیت ها برای قبول امر به معروف است و چون هوس پرست و 
تا استطاعت  یابد  بر رفتار و گفتار رهایی  از غلبه هوس  باید هوسران  توانایی قبول آن ندارد.  هوس ران 

اخالص را بیابد.
در هشدار دیگر فرموده اند:

من وافق هواه خالف رشده )همان، ج 5،ص169، حدیث 7957( هرکه با هوس اش موافقت 
کند با رشدش مخالفت نماید.

پذیرش امر به معروف و نهی از منکر، راه رشد انسان هاست و هرکه فرمان بردار و موافق هوس است، 
در مسیر خالف رشد خویش حرکت می کند و امر به معروف را قبول نمی کند.

در هشدار دیگر فرموده اند:
من نظر بعین هواه افتتن و جار و عن نهج السبیل زاغ و حار )همان، ج 5، ص470، حدیث 
9221(. هرکه با چشم خواهش و هوس نگاه کند، به فتنه افتد و جور و ستم کند و از راه آشکار 

درست سرباز زند و بازگردد و در تحیر قرار گیرد و هالک شود.
چشم آلوده به هوسرانی عامل فتنه و جور است و مانع پذیرش و حرکت در راه روشن بوده و عامل 
تحیر و سردرگمی است. این چشم تحمل دیدن روی آمران به معروف و ناهیان از منکر را ندارد و با آنان 
یبایی معروف را ببیند و امر به معروف را  مخالفت می کند. باید چشم را شست و از هوس پاک نمود تا ز

قبول کند.
در حدیث دیگر برترین مردم را چنین معرفی نموده اند:

 افضل الناس من جاهد هواه )همان، ج 2، 411، حدیث 3091( بهترین مردم کسی است که با 
هوی و هوس اش جهاد کند.

در بیان دیگر فرموده اند:
 ردع النفس و جهادها عن اهویتها یرفع الدرجات و یضاعف الحسنات )همان، ج 4، ص90، 
حدیث 5407( برگرداندن نفس از بدی ها و جهاد با هوس ها و خواهش های آن، درجات را 

رفیع و بلند می سازد و حسنات را چند برابر می کند.

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...
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خردورزی راه رهایی از هوی پرستی
عقل و هوس در تقابل و تضاد با هم حرکت می کنند. هر جا عقل بر انسان حاکم شود هوس رانی 
مهار می گردد. خردورزی مانع هوس رانی خواهد شد و انسان ها را از سلطه هالکت بار و زیان آور هوس ها 
نجات می دهد. خردورزی خود معروف است و فرهنگ سازی برای خردورزی نیز معروف است. آمران به 
معروف و ناهیان از منکر در برخورد با هوس رانان با چالش ها و تقابل های آزاردهنده و ناامیدکننده مواجه 
می گردند. ولی هدایت هوس رانان محال و ممتنع نیست. سفارش های اهل بیتb بر نبرد با هوی و 
هوس، نشان دهنده جواز و امکان رهایی از هوس رانی و هوی  پرستی است. باید راه کارهای عقالنی نجات 
از هوی پرستی را شناخت و با ریشه یابی مشکالت و خطرات هوس رانی، در راه هدایت هوس رانان گام 
این حقیقت در  از هوس پرستی است.  به اسباب رهایی  برای رسیدن  انسان ها  برداشت. خرد راهنمای 
معارف اهل بیتb تبیین شده است. خردمند و عاقل کیست؟ امیرمؤمنان امام علیA به این پرسش 
پاسخ داده اند و نقش خردورزی در نبرد با هوی پرستی و هوس رانی را بیان کرده اند. امام علیA در 

تعریف عاقل فرموده اند:
العاقل من غلب هواه و لم یبع اخرته بدنیا )غرر الحکم و درر الکلم، ج 2، ص103، حدیث 
1983(. عاقل کسی است که بر هوی و هوس اش چیره گردد و آخرتش را به دنیایش نفروشد.

در حدیث دیگر فرموده اند: 
العاقل من غلب نوازع اهویته )همان، ج 2، ص 958، حدیث 2181(. عاقل کسی است که بر 

هوس ها و هواهایی که آدمی را از جا بر می کند چیره گردد.
در رهنمود دیگر فرموده اند:

العاقل من قمع هواه بعقله )همان، ج 2، ص162، حدیث 3198(. عاقل کسی است که هوی 
و هوس اش را بکوبد و برکند.

در حدیث دیگر تکلیف عاقل را آموزش داده و فرموده اند:
حق علی العاقل ان یقهر هواه قبل ضده )همان، ج 3، ص415، حدیث 4940(. حق عاقل 

است که پیش از هر دشنمی بر هوس اش چیره شود و آن را مغلوب و مقهور سازد.
 به حکم این حدیث علوی، هوس بزرگ ترین و زیان بارترین و خطرناک ترین دشمن انسان ها است و 
عقل حکم می کند انسان نبرد با آن را بر هر دشمن دیگر مقدم بدارد. در حدیث دیگر فرمان جنگ خرد 

باعقل را صادر کرده و چنین دستور می دهند:
 قاتل هواک بعقلک تملک رشدک )همان، ج 4، ص499، حدیث 6737(. با عقل خود با 

خواهش و هوس خود جنگ کن تا مالک رشد و راه درست کمال خود شوی.
با رهروی خواهش های نفسانی و  در مکتب اهل بیتb خردمندی و خردورزی و فرهیختگی، 
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پذیرش هوس رانی ها در تعارض است. انسان عاقل کوشش می کند از بردگی هوس آزاد شود و از سلطه 

هوس رهایی یابد.
بر  خردمندانه،  ارتباطات  و  سودمند  روش های  با  می توانند  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران 
هوی پرستان هوس ران نیز تأثیر بگذارند و آنان را از اسارت هوس نجات دهند. یکی از معروف ها، دعوت 
هوس رانان بر خردورزی و سنجش خواهش های نفسانی خویش با منطق خرد و حکم عقل است. ایجاد 
تحول در هوس رانان با خردورزی امکان پذیر است. هوس رانی انسان ها، علت عدم قبول امر به معروف 
و نهی از منکر است. با زنده ساختن قدرت تحلیل عقلی در هوس رانان و دعوت آنان به خردورزی، راه 

پذیرش معروف و رهایی از منکر گشوده می شود.
دانشمندی راه پیروزی بر هوس رانی

در فرهنگ اسالمی هیچ تضادی بین علم و ایمان وجود ندارد. به حکم قرآن تنها دانشمندان خشیت 
الهی دارند )فاطر: 28( امام علیA فرموده اند:

 نعم قرین االیمان العلم، )غررالحکم و درر الکلم، ج6، 959، حدیث 9899(. دانش، خوب 
همراهی برای ایمان است. 

در حدیث دیگر فرموده اند: 
العلم )همان، ج 6، 164، حدیث 9928(. دانش، خوب دلیل و راهنمایی  نعم دلیل االیمان 

برای ایمان است.
در معارف علوی علم مصباح عقل )همان، ج 1، 144، حدیث 535( و خیر دلیل )همان، ج 1، 
156، حدیث 589( و بزرگ ترین گنج )همان، ج 1، 164، حدیث 619( و حجاب از آفات )همان، ج 
1، 188، حدیث 719( و اصل هر چیز است )همان، ج 1، 205، حدیث 817(. امام علیA در نقش 

دانش در زندگی انسان ها فرموده اند:
العلم یهدی الی الحق )همان، ج 2، 7، حدیث 1581(. دانش به حق هدایت می کند. جهالت 
از  که  سفیه اند  جاهالنی  نیز  هوس رانان  است.  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  پذیرش  مانع 
با هوای نفس و هوس رانی رفت و خواهش های  نبرد  به  با دانش  باید  دانشمندی گریزان اند. 

نفسانی را کنترل و مهار کرد.
امیرمؤمنان امام علیA فرموده اند:

و  سرافرازترین   .)3181 حدیث   ،435  ،2 ج  )همان،  بعلمه  هواه  غلب  من  الناس  اغلب 
پیروزمندترین انسان ها، آن انسانی است که با دانش خود بر هوی و هوس اش پیروز و چیره 

شود.
در حدیث دیگر دستور به جنگ با هوس به وسیله دانش را صادر فرموده اند: 

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 1421

جل

قاتل هواک بعلمک )همان، ج 4، ص513، 6799(، با دانش خود با هوای نفست جنگ کن!
در رهنمود دیگر فرموده اند:

من خالف هواه اطاع العلم )همان، ج 5، ص244، حدیث 8179(. هر که با هوی و هوس اش 
مخالفت نماید از دانش فرمان برداری نموده است.

در حدیث دیگر هشدار داده اند:
را دور  بعلمک )همان، ج 6، ص274، حدیث 10223( هوس ات دانش ات  یبعدن هواک  ال 
نگرداند. هوسرانی مانع دانش ورزی است، چون با دانش حقیقی هوس رانی ها مهار و کنترل 

می گردد، 
دور  دانش  اساس  بر  عمل  از  را  انسان  هوس ها  که  داده اند  هشدار  حدیث  این  در   Aعلی امام 

نگرداند.

 د. سایر علل و عوامل شخصی عدم قبول امر به معروف و نهی از منکر
تاکنون سه مانع بزرگ قبول امر به معروف و سه عامل خنثی شدن اثر امر به معروف و نهی از منکر 
در جامعه تبیین شد. عوامل دیگر نیز در شخصیت و ویژگی های مخاطبان و شنوندگان امر به معروف و 
نهی از منکر، وجود دارد و از موانع شخصی قبول امر به معروف است. این بخش از موانع مقبولیت و 

اسباب عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر نیز باید شناسایی گردد و برطرف شود یا کاهش یابد.
و  خودشیفتگی  و  افراطی  فردگرایی  و  »خودخواهی  و  مذهبی«  باورهای  و  ایمان  »ضعف 
خودبزرگ بینی« و »لذت گناه و رنج ترک گناه« و »پیروی از الگوهای باطل و زشت« و »محیط فاسد 
و ناسالم و جو زدگی و گرایش به همرنگی با همنوعان« و »دنیاگرایی« و »شیطان پرستی و وسوسه های 
نفس  تسلط  و  نفس  هوای  بردگی  و  »اسارت  و  گرایی«  »شهوت  و  ناپسند«  »عادت های  شیطانی«، 
اماره بر شخصیت انسان« و »ضعف شخصیت و فقدان اعتمادبه نفس و خودباوری« و »دوستان ناباب 
و منحرف و رفیقان خالف کار و روابط و معاشرت های ناروا« و »گسترش ناهنجاری ها و شیوع مفاسد 
اجتماعی و فراگیر شدن برخی گناهان و عرفی شدن برخی مظاهر فساد« و »لجاجت و لجبازی« و 
و  فراگیر  »تبلیغات  و  بیگانگان«  از  تقلید  و  و »غرب زدگی  فکری«  پوکی  و  پوچی گرایی  و  »بی هویتی 
»گرفتاری  و  جهانی«  دهکده  در  گروهی  رسانه های  و  اینترنت  و  ماهواره ها  در  اسالم  دشمنان  پیوسته 
در شبهات و پرسش های بنیادین بی پاسخ« و »تربیت معیوب و نادرست خانوادگی« و »رفاه طلبی« و 
»مدگرایی« و »فقر مادی و دغدغه های فراوان معیشتی و فشارهای سنگین و خردکننده اقتصادی« و 
»غرور و تکبر« و »سستی و بی حالی و تنبلی و بی ارادگی« و »سرمایه داری و طغیان و مستی پول و 
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گاهی و جهالت« و »تعصب  ثروت و اشرافیت گرایی« و »تصورات و باورها و اعتقادات غلط« و »ناآ
و حیاء و شرم و خجالت ناروا« و »حرام خواری و لقمه حرام« و »عدم اعتماد به گوینده و عدم پذیرش 
شخصیت وی« و »بی غیرتی« و »تعارضات تربیتی« و »گرایش های ضدانقالبی و مخالفت مغرضانه با 
انقالب اسالمی و روحانیت« و »وهابیت زدگی و شیفتگی نسبت به فرقه های انحرافی« و »جابجایی 
معروف و منکر و تبدیل معروف به منکر و منکر به معروف« و »سنگدلی و قساوت قلب« و »سرکشی و 
گردن فرازی« و »تکبر و خودبرتربینی« و »تعصبات ناروا« و »رفاه طلبی و آسایش طلبی« و »توجیهات 
باطل و غلط برای کارهای خویش و بهانه تراشی« و »سنگدلی و قساوت قلب« و »انتقادناپذیری و 
نقد گریزی و انعطاف ناپذیری« و »بی ارادگی و فقدان روح تصمیم گیری و شجاعت و جرئت« و »تحجر 
گاهی«  گاهی از ناآ در نگرش ها و باورها و ناتوانی در بررسی و تغییر آن« و »جهل مرکب: جهالت و ناآ
و »فقدان اشتیاق به رشد و تکامل« و »ترس از تغییر در گفتار و رفتار« از موجبات عدم پذیرش امر به 
معروف و نهی از منکر در جامعه است. این ها سرفصل های عواملی است که امکان دارد در مخاطبان امر 
به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد و آنان را به مقاومت در برابر آمران و ناهیان وادار کند، از این 
رو در فهرست علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه قرار می گیرد. شناسایی این علل 
و بررسی ریشه های آن برای برنامه ریزی و تالش در راه رفع یا تقلیل آن ها و توسعه پذیرش امر به معروف 

و نهی از منکر ضرورت دارد.

Aکنش و واکنش سه شخصیت در بیان امام رضا
امام رضاA در گونه شناسی وضعیت مخاطبان آمران به معروف و ناهیان از منکر فرموده اند:

إنما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیستیقظ، او جاهل فیتعلم، اما صاحب سیف 
 ،Aالرضا لالمام  المنسوب  الفقه   -  35 الخصال،    - ص60   ،5 ج  )الکافی،  فال  وسوط 
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تنها دو نفر امر به معروف و نهی از منکر می شوند و می پذیرند، مؤمن که هوشیار و بیدار می شود و 

پند می گیرد و جاهل که یاد می گیرد، اما صاحب شمشیر و تازیانه پس نمی پذیرد.
از دو شخصیت در این حدیث یاد شده است که بی مخالفت و اعتراض با آرامش امر به معروف و 
نهی از منکر را می پذیرند و امر به معروف بر این دو مخاطب اثر مثبت قطعی دارد دارای شرط اثربخشی 
حتمی است. بی تردید در ارتباط با مؤمنی که گرفتار غفلت و سهو و نسیان شده است، آمران به معروف و 
ناهیان از منکر در امر به معروف وی توفیق خواهند یافت. مؤمن با امر به معروف موعظه می شود بیدار و 

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...
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جل

هوشیار خواهد شد و امر به معروف را می پذیرد و از آمران به معروف تشکر نیز خواهد کرد.
گاه است و می داند که نمی داند، امر به معروف و نهی از منکر را می پذیرد  جاهلی که از نادانی خودآ
گاه می شود؛ اما امر به معروف جاهلی که گرفتار جهل مرکب باشد  و مجهول برای او معلوم می گردد و آ
جاهل  و  دارد  جهل  که  شود  روشن  او  برای  باید  نخست  چون  است  سخت  نمی داند،  که  نمی داند  و 
گاه ساختن او برایش آشکار گردد و امر به معروف و نهی از  است تا نقش و ارزش امر به معروف در آ
منکر را بپذیرد. تنها جاهلی که به جهل خاص خود علم دارد و گرفتار انحرافات اخالقی آزادی خواهی 

بی حدومرز و عادت به گناه و هوای نفس، نباشد فوری امر به معروف را می پذیرد و اجرا خواهد نمود.
یبایی معروف و زشتی منکر را نمی پذیرد و نمی فهمد و انکار می کند،  اما صاحب سیف و سوط که ز
رویاروی آمران به معروف و ناهیان از منکر می ایستد و به روی آنان شمشیر و تازیانه خواهد کشید. این 
شخصیت دین ستیز و مذهب گریز، آشکارا به مخالفت با دعوت به خیر و امر به معروف، برمی خیزد، 
بنابراین امر به معروف و نهی از منکر، در او اثر ندارد باید باقدرت و با همان شمشیر و تازیانه رویاروی 
او ایستاد و جبهه مقاومت در برابر او را تقویت نمود و او را نابود ساخت یا بازگرداند و متحول ساخت.

نتایج تحقیق
مطالعات قرآنی و حدیثی در حوزه شناخت موانع قبول امر به معروف و نهی از منکر، این واقعیت 
را آشکار ساخت که چالش ها و مشکالت سر راه آمران به معروف و ناهیان از منکر در بخش مخاطبان، 
متنوع و فراوان است. آسیب  شناسی جریان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، برای شناسایی موانع 
قبول امر به معروف و نهی از منکر و دفع و رفع آن موانع، ضرورت دارد. احتمال اثر از شرایط وجوب امر 
به معروف است. با بررسی گونه های شخصیت مخاطبان و تحلیل موانع درونی و فهم عوامل بازدارند آنان 
از پذیرش امر به معروف و نهی از منکر، می توان با مهندسی فرهنگی زمینه رهایی از آن موانع را فراهم 
نمود. در این پژوهش روشن شد که بی تردید »آزادی خواهی بی حدومرز« و »عادت به گناه« و »بردگی 
هوی و هوس« از موانع اصلی درونی ساختاری شخصیتی مخاطبان است که موجب جبهه گیری افراد 
در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکر می گردد. در این تحقیق نقش منفی آزادی خواهی و عادت به 
گناه و نفس اماره، در خنثی ساختن اقدامات آمران به معروف و ناهیان، از منکر بازشناسی و تبیین شد. 
قرآن و سنت این موانع بزرگ و مهم را شناسایی نموده و ضرورت تغییر در آن ها را یادآوری کرده است. 
ناهیان و هم در بخش  آمران و  از منکر هم در بخش  نهی  به معروف و  امر  بی شک عوامل عدم قبول 
شخصیت مخاطبان و شنوندگان و امر شوندگان و نهی شوندگان، جاری است. الزم است این موانع، در 
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هر دو بخش شناسایی و برطرف گردد. آسیب  شناسی و فرا تحلیل اقدامات آمران به معروف و ناهیان از 
منکر روشن ساخت که همه مشکالت به شیوه ها و اقدامات آمران و ناهیان برنمی گردد. در این میان سهم 
ناهیان، شخصیت  افزایش موفقیت های آمران و  باید برای  شخصیت های مخاطبان بسیار زیادتر است 
مأموران و مخاطبان را بازشناسی کرد و برای همراه ساختن آنان برنامه ریزی نمود و با مهندسی فرهنگی 
الزامات و ابزارهای الزم را برای تحول مثبت در شخصیت مخاطبان و رهایی آنان از موانع پیش روی آمران 

به معروف و ناهیان از منکر فراهم ساخت.

پیشنهادهای کاربردی
مخاطب شناسی یکی از عناصر تعیین کننده روش مناسب برای امر به معروف و نهی از منکر افراد و 
چهره ها و شخصیت های درون جامعه اسالمی است. برای توفیق آمران به معروف و ناهیان از منکر در 
اقدامات خویش، آموزش گونه شناسی موضع احتمالی افراد در مواجهه با امر به معروف و نهی از منکر، 
الزم است. شناخت مواضع احتمالی مخاطبان، راهنمای سبک و روش برخورد آمران به معروف با آنان 

است، خواهد شد.
برای  در بخش مخاطبان و شنوندگان،  منکر  از  ناهیان  و  به معروف  آمران  راه  موانع سر  از  گاهی  آ
گزینش شیوه ارتباط گیری با آنان و انگیزش و عزم و اراده و تحول مثبت در آنان، نقش اساسی دارد. نباید 
هرگز ناامید شد حتی شخصیت های سخت را می توان از عادت های زشت رهایی بخشید. فهم و درک 
ریشه های درونی سرباززدن برخی از افراد از قبول امر به معروف و نهی از منکر، برای ریشه کن ساختن 
ریشه های ایستادگی آنان در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکر بسیار سودمند است. پژوهش های 
اجتماعی و جامعه شناسی، نقش مثبتی در فرایند امر به معروف و نهی از منکر خواهد گذاشت. وضعیت 
و شخصیت فکری و اخالقی برخی مخاطبان، از »موانع« موفقیت گفتمان امر به معروف و نهی از منکر 
است. برای بهبود گفتگوها و تحول در مخاطبان، باید در گام نخست وضعیت و شخصیت آنان را تغییر 
داد و آماده تحول ساخت. با تغییر موضع و شخصیت سخت و منفی آنان به موضع نرم، راه پذیرش حق 
و معروف و خودسازی و حرکت در راه تکامل گشوده می شود. مدیریت فکر و ذهن مخاطب راه برقراری 

ارتباط مؤثر و تحول در مخاطب است.

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 1461

جل

فهرست منابع

قرآن کریم
نهج البالغه

محمد  تصحیح  الحدید،  ابی  ابن  نهج البالغه  شرح   )1404( الله  هبه  بن  عبدالحمید  معتزلی،  الحدید  ابی  ابن 
ابوالفضل ابراهیم، مکتبه آیت الله المرعشی النجفی، قم.

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )1406( تحف العقول عن آل الرسولb، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
و حیدر  علی عسکری  تنقیح  و  ترتیب  اللغه،  مقاییس  ترتیب  ابوالحسین )1387(،  زکریا،  بن  فارس  بن  احمد 

مسجدی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
امام خمینی، سید روح الله موسوی )1404( تحریر الوسیلة، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

الدین محمد خوانساری،  الکلم، شرح جمال  درر  و  الحکم  بن محمد )1366( غرر  آمدی، عبدالواحد  تمیمی 
مقدمه و تصحیح میر جالل الدین محدث ارموی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

جواهری، محمدرضا )پاییز1393(، مقاله بررسی علل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، علل 
معطوف به آمران و ناهیان، فصلنامه علمی، ترویجی پژوهش های اجتماعی اسالمی، سال بیستم، شماره سوم، 

دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشهد.
الدارمی، ابومحمد عبدالله )بی تا( سنن الدارمی، به کوشش محمود همان، داراحیاء السنه النبویه، بی جا.

دهخدا، علی اکبر )1377(، لغت نامه دهخدا، قطع رحلی، زیر نظر محمد معین وسید جعفر شهیدی، دانشگاه 
تهران، چاپ دوم از دوره جدید، تهران.

راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل )1404( المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، 
تهران.

السیوطی، جمال الدین )1414( الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، دارالفکر، بیروت.
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الدمشقیة، اشراف محمد کالنتر،  اللمعة  البهیه فی شرح  الروضه  الدین جبعی عاملی )بی تا(،  ثانی، زین  شهید 

دارالعالم االسالمی، بیروت.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن )1409( تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشرعیه، مؤسسه آل البیت

b، قم.
اکبر  تعلیق علی  الخصال، تصحیح و  باویه قمی )1403(  بن  ابوجعفر محمد بن علی بن حسین  شیخ صدوق، 

غفاری، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.
عمید، حسن )1363(، فرهنگ فارسی عمید، امیرکبیر، تهران.

فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، )1406( الوافی، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علیA، اصفهان.
کلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق )1401( الکافی، دار صعب و دارالتعارف، بیروت.

بیرجندی،  حسینی  حسین  تصحیح  المواعظ،  و  الحکم  عیون  ش(   1376( محمد  بن  علی  واسطی،  لیثی 
دارالحدیث، قم.

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی )1403( بحاراألنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهارb، داراحیاء التراث 
العربی، بیروت.

مجلسی، محمدتقی بن مقصود علی )1406( روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، تصحیح و تحقیق 
حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی، مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشان پور، قم.

محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن )1389 ه. ق(، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، 
داراالضواء، بیروت.

معین، محمد )1362(، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم.
نجفی، محمد حسن )1989 م( جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

نوری، حسین )1408( مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیتb، قم.
ورام بن ابی فراس، مسعود بن عیسی )1410( تنبیه الخواطر و نزهه النواظر معروف به مجموعه ورام، مکتبه فقیه، 

قم.

گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف...





مفهوم شناسی »اصطناع المعروف« و مصادیق و جایگاه آن در کالم عالم آل 
 Aمحمد

محمد صالح جواهری1

چکیده 
اهل بیتb با واژگان رسا و تعبیرهای متعدد راه امر به معروف و نهی از منکر را 
گشوده اند. امام رضاA در کالم خویش احکام و آداب و شیوه های امر به معروف و 
نهی از منکر را آموزش داده اند. حدیث »اجل الخالئق و اکرمها اصطناع المعروف« 
و  جایگاه  الهام بخش  حدیث  این  است.  معروف  به  امر  حوزه  در  رضوی  احادیث  از 
ارزش معروف شناسی و معروف طلبی و درست انجام دادن معروف و امر به معروف در 
فرهنگ اسالمی و معارف اهل بیتb است. مسئله اصلی این پژوهش تبیین مفهوم 

»اصطناع المعروف« و ارزش الهی آن است.
هدف شیوه یابی و روش شناسی امر به معروف از درون نصوص دینی رضوی است. 
و  حدیثی  اعتبار  دارای  منابع  به  مراجعه  و  تحلیلی  توصیفی  روش  با  تحقیق  این  در 
لغوی حدیث اصطناع المعروف بررسی گردیده است و درس های آن استنباط و بیان 
شده است. پیش از این چنین توصیفی از این حدیث صورت نگرفته است. نکته ها و 
پیام های این حدیث برای همه آمران به معروف و ناهیان از منکر سودمند و راه گشا 

خواهد بود.

Saleh.javaheri@gmail.com 1. طلبه سطح سه حوزه؛
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جل

واژه های کلیدی
اصطناع المعروف، شیوه امر به معروف، امام رضاA، حدیث.

مقدمه
رهنمودهای امام رضاA در تبیین معروف و منکر و شرایط و مراحل و مراتب و آداب و روش امر 
به معروف و نهی از منکر، معدن و گنجینه بسیار ارزشمندی برای احیاگران امر به معروف و نهی از منکر 
و آمران به معروف گناهیان از منکر است. امام رضاA سرمشق و راهنمای دائمی برای اهل امر به 
معروف و نهی از منکر بوده و خواهند بود و سیره و سخنان ایشان روشنگر ابعاد گوناگون امر به معروف 
و نهی از منکر و نشان دهنده راه کارها و عوامل توفیق اهل ایمان در احیاء و اجرای امر به معروف و 
نهی از منکر است. پژوهشگران حوزه امر به معروف و نهی از منکر به شدت نیازمند بهره گیری از رفتار و 
گفتار امام رضاA در تحقیقات خویش پیرامون معروف و منکرند. شناخت معروف و منکر نخستین 
گاهی از حدود و زوایای معروف و منکر و مصادیق  شرط احیاء امر به معروف و اجرای آن است. علم و آ
فراوان آن، زیربنای اقدام بر امر به معروف و نهی از منکر است. بدون شناخت اجزاء و افراد متنوع و 
مختلف خارجی معروف و منکر، هرگز امر به معروف و نهی از منکر به درستی زنده و اجرا نمی گردد. 
چون امر به مجهول و نهی از مجهول امکان پذیر نیست؛ بنابراین انسان ها باید معروف و منکر را بشناسند 
و شرایط و مراتب و شیوه های آن را بفهمند تا در احیاء و اجرا گرفتار آسیب  نشوند. اقدامات جاهالنه 
در احیاء و اجرای امر به معروف و نهی از منکر خطرناک است و زیان های فراوانی دارد. از این رو امام 
خمینی v علیه درباره دلیل وجوب شناخت احکام امر به معروف و نهی از منکر فرموده اند: آموختن 
و یادگرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم آن و جواز و عدم آن واجب است 
تا انسان در امر به معروف و نهی از منکر به اشتباه نیفتند و در »منکر« واقع نشود. )تحریرالوسیلة، ج1، 

ص428(
اگر انسان معروف و منکر را به درستی نشناسد امکان دارد به جای امر به معروف و نهی از منکر، 
ناخواسته در واقع امر به منکر و نهی از منکر نماید و همین طور اگر شرایط و مراتب و روش ها را نشناسد، 
ممکن است در اجرای امر به معروف و نهی از منکر گرفتار »منکر« گردد و کار او اثر معکوس ببخشد.

از احادیث رضوی جامع و چندبعدی که بیانگر مهم ترین مباحث معروف شناسی و احیاء و اجرای 
تبیین  تحقیق  این  در  باارزش و روشنگری است که  بسیار  از منکر است حدیث  نهی  و  به معروف  امر 

می گردد.
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امام رضاA به مسلمانان فرموده اند:

ص357ـنزهه  و  ص355  ج78،  )بحاراالنوار،  المعروف  اصطناع  أکرُمها  و  الخالئق  َاجّل 
الناظر و تنبیه الخاطر، ص133 ـالعدد القویه لدفع المخارف الیومیه، ص299 ـأعالم الدین فی 
صفات المؤمنین، 1408 ق ، ص308(. بزرگ ترین و گرامی ترین سجایا و خلق ها، انتخاب و 
برگزیدن معروف و پایبندی به معروف و به کار بردن معروف و و ادار کردن انسان ها به معروف 

یبا انجام دادن معروف است. و خوب و ز
این حدیث رضوی وجود دارد، حقایق و نکته های مهمی را در  درنگ و دقت در واژه هایی که در 

موضوع امر به معروف و نهی از منکر آشکار می سازد.

خالئق
»خالئق« جمع خلیقه به معنای طبیعت و سرشت است. )اساس البالغه - ص119ـ المختار من 
صحاح اللغه، 146 - مجمع البحرین، ج 5، ص 158 - اقرب المواردفی فصح العربیه و الشوارد، ج 1، 
ص297 ـالرائد، ص357ـ فرهنگ فارسی، ج1، ص1434.( خلیقه بیانگر خلق به )ضم خاء( است که 
با خلق به فتح خاء متفاوت است. راغب اصفهانی درباره این دو کلمه نوشته است: خلق )به فتح خاء( و 
خلق )به ضم خاء( در حروف اصلی یکی اند ولی خلق )به فتح خاء( به هیأت ها و شکل ها و صورت هایی 
که با چشم درک می گردد اختصاص دارد و خلق )به ضم خاء( به نیروها و سجایایی که با بصیرت درک 

می شود اختصاص دارد. )المفردات فی غریب القرآن، 958.(
فیض کاشانی نیز نوشته است:

خلق )با فتح خاء( و ُخلق )با ضم خاء( دو عبارت اند که باهم به کار می روند. گفته می شود: 
فالن حسن الَخلق و الُخلق،  ای حسن الظاهر و الباطن. فالنی َخلق و ُخلقش نیکو است یعنی 
ظاهروباطنش نیکوست پس از خلق )با فتح خاء( صورت ظاهری و از خُلق )با ضم خاء( 

صورت باطنی اراده می شود )المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء، ج 5، ص96.(
امام علیA در بیان اثر »عدم وجود حسن خالئق« در انسان فرموده اند:

من لم تحسن خالئقه لم تحمد طرائقه )غررالحکم و دررالکلم، ج5، ص462، حدیث9188(. 
هرکس خالئق و خصلت ها و صفاتش نیکو نباشد طرائق و راه ها و روش هایش ستوده نباشد. 
در مفهوم مخالف این حدیث اثر »وجود حسن خالئق« نهفته است. هرکس خالئق و خصلت های 

اخالقی نیک و زیبا داشته باشد طرائق و روش هایش ستوده خواهد بود.
صفات  و  خصلت ها  بهترین  خالئق،  واژه  آوردن  با  تحقیق  این  موضوع  حدیث  در   Aرضا امام 

اخالقی را تعریف کرده اند.
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َخلق و ُخلق در حدیث
جریربن عبدالله گفته است پیامبر خدا حضرت محمدb به من فرمودند: 

انک امرء قدا حسن الله خلقک فاحسن خلقک، )المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء، ج5، 
ص91ـ سفینة البحار، ج1، ص410( تومردی هستی که خداوند جسم و بدن تو را نیکو آفریده 

است پس اخالقت را نیکو بنما.
پیامبر گرامی اسالم a با اینکه دارای بهترین اخالق الهی بوده اند همواره چنین دعا می کرده اند:

ج5،  االحیاء،  تهذیب  فی  البیضاء  )المحجه  خلقی،  فَحّسن  َخلقی  َحّسنت  کما  اللهم 
را  اخالقم  آفریدی  نیکو  را  بدنم  که  همان گونه  خدایا  بار   )411 ج1،  البحار،  ص91ـسفینه 

نیکوگردان.
در حدیثی دیگر پیامبر خداa فرموده اند: ما حّسن الله ُخلق امرء و َخلقه فیطعمه النار )المحجه 

البیضاء، ج3، ص284(. خداوند اخالق و جسم انسانی را نیکو قرار نداده پس او را طعمه آتش سازد.
پیامبر خداa به امیرمؤمنان امام علیA فرمودند: 

)تحف  ُخلقی  ن  فحسِّ َخلقی  حسنت  کما  اللهم  قل:  و  ثالثة  فکّبر  مرآة  فی  نظرت  اذا  یاعلی 
العقول عن آل الرسولb، ص11ـ مکارم االخالق، ص69 ـ بحاراالنوار، ج77، ص65(. ای 
علی! هنگامی که در آینه نگاه کردی پس سه بار تکبیر بگو و بگو: بار خدایا همان طورکه جسم 

مرا نیکو آفریدی، پس اخالق مرا نیکو گردان.
و  نموده  یادآوری  را  خاء(  )فتح  َخلق  و  خاء(  )ضم  ُخلق  موضوع   Aعلی امام  امیرالمؤمنان 

فرموده اند: 
ُحُسن الُخلق ِللنفس و ُحسن الَخلق للبدن، )غرر الحکم و دررالکلم، ج3، ص382، حدیث 

4808( نیک خویی برای نفس است و نیکوئی خلقت برای بدن است.
بنابراین »خالئق« در متن این حدیث رضوی مترادف با اخالق است و با روشن شدن تعریف اخالق 

مفهوم آن نیز روشن می گردد. شیخ طبرسی در بیان مفهوم ُخلق )به ضم خاء( نوشته است: 
فیه،  کالخلقة  ُخلقا الّنة یصیر  انما سمی  و  نفسة من اآلداب  یاخد االنسان  ما  الخلق  حقیقة 
)مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج5، ص333( حقیقت خلق آن آدابی است که نفس انسان 
انسان  نفس  در  خلقت  همچون  زیرا  اند  نامیده  خلق  را  آداب  آن  و  می گیرد  و  می کند  کسب 

می گردد.
عالمه طباطبایی نیز درتعریف خلق می گوید:

الممدوحة  الفضیلة  الی  ینقسم  و  بسهولة  االفعال  التی تصدرعنها  النفسانیة  الخلق هوالملکة 
کالعفة و الشجاعة و الرزیرة و هی المذمومة کالشرة و الجبن لکنة اذا اطلق فهم منة الخلق 
الحسن، )المیزان فی تفسیر القرآن، ج20، ص27( خلق ملکه نفسانی و درونی است که کارها 
به فضیلت ستایش شده مثل عفت و شجاعت و رذیلت که  و  آسانی صادرمی گردد  به  ازآن 
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نکوهش شده است مثل بخل و ترس تقسیم می شود، لکن زمانی که مطلق و بی قید ذکر گردد 

خلق نیکو ازآن فهمیده می شود.

اجل و اکرم
اند و گرامی ترین و  واژه های »اّجل« و »اکرم«؛ در این حدیث رضوی هر دو صیغه افعل تفضیل 
بزرگ ترین و بامقدارترین و باالترین و بهترین و گران مایه ترین و با ارزش ترین صفت را گزارش می کنند 

و انحصار را می رسانند. راغب اصفهانی در بیان معنای کرم نوشته است:
بة االنسان  اذا و صف  المتظاهر و  انعامة  به فهو اسم الحسانة و  تعالی  اللة  اذا و صف  الکرم 
فهو اسم لالخالق و االفعال المحمودة التی تظهر منه و الیقال هو کریم حتی یظهر ذلک منه 
)المفردات فی غریب القرآن، مادة کرم، ص428(. هنگامی کة خداوند تعالی بة کرم و صف 
شود، نامی برای احسان و انعام آشکار اوست و هنگامی که انسان به کرم و صف گردد نامی 
برای اخالق و کردار پسندیده است که از او آشکار می شود و گفته نمی شود او کریم است تا 

کرم از او ظاهر گردد.
وی در ادامه در تفاوت کرم و حریت می نویسد: برخی دانشمندان گفته اند: کرم مثل حریت است جز 
اینکه حرّیت در محاسن کوچک و بزرگ هر دو به کار می رود و کرم جز در محاسن بزرگ گفته نمی شود 
]...[ کرم کارهای پسندیده است و اکرم و اشرف آن ها آن کاری است که و جه الله در آن قصد شود ]...[ 

هرچیزی که در بخش خودش شریف باشد به کرم و صف می شود. )همان، ص429(.
و  باالترین  آن  است.  گردیده  معرفی  و  توصیف  الهی  اخالق  میان  از  ُخلق  بهترین  حدیث  این  در 

بزرگ ترین و ستوده ترین و نیرومندترین صفت زیبای اخالقی کدام است؟
پاسخ این پرسش در جمله »اصطناع المعروف« نهفته است؛ بنابراین باید این دو و اژه را بررسی و 

تحلیل نمود تا حقیقت روشن شود و جایگاه و اهمیت امر به معروف آشکار گردد.

اصطناع
کلمه »اصطناع« مصدر فعل ثالثی مزید از باب افتعال است و ریشه و حروف اصلی آن صنع است. 

احمدبن فارس بن زکریا نوشته است:
امراه صناع و رجل صنع اذا کانا حاذقین فیما یصنعانه ]...[ و فرس صنیع: صنعه اهله 
بحسن القیام علیه و المصانع: مایصنع من بئر و غیرها للسقی )ترتیب مقاییس اللغه، 
ص740 و ص541(. زمانی زن صناع و مرد صنع است که در آنچه انجام می دهند 
و می سازند حاذق و ماهر و استاد باشند ]...[ و اسب صنیع آن اسبی است که اهل و 
صاحبش او را بر نیکی برای انجام کار ساخته و تربیت کرده باشند و مصانع آن چیزی 

مفهوم شناسی »اصطناع المعروف« و مصادیق و جایگاه آن...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 1541

جل

از چاه و غیر آن است که برای آبیاری ساخته می شود.
راغب اصفهانی در تبیین تفاوت »ُصنع« و »فعل« می گوید:

نع فعل و لیس کل ِفعل ُصنعا و ال ُینَسُب الی الحیوانات و الجمادات  ُنع ِاجاَدُه الِفِعل فکلُّ ُصّ  الصُّ
کما ُینُسب الیها الفعل. )المفردات فی غریب القرآن، ماده صنع، ص286( صنع انجام نیک و 
یبا و عالی و ممتاز کار است پس هرصنعی فعل است و هرفعلی صنع نیست و صنع  خوب و ز

به حیوانات و جمادات نسبت داده نمی شود. آن چنان که فعل به آن ها نسبت داده می شود.
یبا و مؤثر و سودمند است و ی  بنابراین »صنع« هرکاری نیست بلکه کار درست و نیک و محکم و ز

درباره اصطناع نوشته است:
و االصطناع المبالغة فی اصالح الشئی )المفردات فی غریب القرآن، ماده صنع، ص287(. 

اصطناع مبالغه و تالش بیش از حد و فراوان در اصالح شئی است.
لغت شناسان در تبیین مفهوم اصطناع معانی متعددی را آورده اندکه توجه به همه آن ها برای درک 
پیام این حدیث شریف رضوی الزم است. ابن منظور معانی »اتخاذ« و »اختیار« و »تبلیغ« و »تربیت« 

و »تقریب« و »تکریم« را برای اصطناع گزارش کرده است. )لسان العرب، ج 8، 209.(
البحرین، ماده صنع، ج 4، ص360( و سعید خوری  فخرالدین طریحی معنای »اتخاذ« )مجمع 
شرتونی معانی »اتخاذ« و »تربیت« و »اختیار« )اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، ماده صنع، 
ج 1، ص664( و فواد افرام البستانی معانی ساختن و تربیت کردن و برگزیدن و تعلیم و آموزش دادن 
برگزیدن و  و  پروردن  و  نیکویی کردن  ماده صنع، 313(. محمدمعین،  و درست کردن )منجدالطالب، 
انتخاب کردن و نزدیک گردانیدن و مقرب ساختن )فرهنگ فارسی، ج 1، 292.( را برای اصطناع ذکر 

کرده اند.

bاصطناع المعروف در گفتمان اهل بیت
ترکیب »اصطناع المعروف« در احادیث پیامبر و امامان تکرار شده است، تأمل در کاربردهای آن 
برای درک مفهوم آن در حدیث موضوع این پژوهش سودمند است. پیامبر خداa در بیان وظیفه مردم در 
مواجهه و برخورد با اصطناع المعروف دیگران فرموده اند: من اصطنع الیکم معروفا فکافوه )الجعفریات، 
ص952(. هرکس اصطناع المعروف در ارتباط با شما داشت پس نیکی او را به نیکی پاداش داده و اجرت 

و مزد و جایزه اش را بدهید.
امیرمؤمنان امام علیA درباره زکات نعمت هایی که در اختیار انسان است فرموده اند: 

عیون  حدیث5457  ص106،  ج4،  دررالکلم،  و  )غررالحکم  المعروف  اصطناع  النعم  زکاه 
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الحکم و المواعظ، ص275(. زکات نعمت ها اصطناع المعروف است. 

زکات عضو های سالم بدن که خدا داده است و شکر امکانات و ابزارهایی که انسان به دست آورده 
است، پرداختن به معروف و انجام کارهای معروف و امر به معروف است.

امام علیA در دو حدیث ناسپاسی در برخورد با اصطناع المعروف را نکوهش کرده اند. در یک 
حدیث به مردم هشدار داده و فرموده اند: 

قله الشکر ُتّزهد فی اصطناع المعروف )غررالحکم و درر الکلم، ج4، ص501، حدیث6764ـ 
و  شکر  کمی  ص123(.  الخاطر،  تنبیه  و  النااظر  نزهه  ص371  الواعظ،  و  الحکم  عیون 

سپاسگزاری در برخورد با اصطناع المعروف، انسان ها را در آن بی رغبت می گرداند. 
در حدیث دیگر نیز به اهل اصطناع المعروف هشدار داده و فرموده اند:

ص326ـ  ج6،  الکلم،  درر  و  )غررالحکم  یشکره  من  قله  المعروف  اصطناع  فی  الیزهدنک 
عیون الحکم و المواعظ، ص327(. نباید کمی کسانی که از اصطناع المعروف سپاسگزاری 

کنند ترا در آن بی شوق و بی رغبت سازد.
امام علیA در پیوند کرم و اصطناع المعروف نیز فرموده اند: 

من الکرم اصطناع المعروف )غررالحکم و دررالکلم، ج6، ص22ـ عیون الحکم و المواعظ، 
ص472. اصطناع المعروف از کرم است.

امام علیA در بیان آثار اصطناع المعروف فرموده اند: کثره اصطناع المعروف تزید فی العمر و 
تنشر الذکر )غررالحکم و دررالکلم، ج4، ص594، حدیث 7113ـ عیون الحکم و المواعظ، ص390(. 
کثرت اصطناع المعروف موجب افزایش عمر می گردد و یاد نیک انسان را گسترش داده پهن می کند و 

نشر می دهد.
در رهنمود دیگر فرموده اند:

زد فی اصطناع المعروف و اکثر من اسداد االحسان فانه ابقی ذخرا و اجمل ذکرا )غررالحکم و 
دررالکلم، ج4، ص115 و ص116ـ عیون الحکم و المواعظ، ص277(. در اصطناع المعروف 
بیفزا و انجام احسان را زیاد نما که آن به حسب ذخیره باقی تر و پایدار تر و از نظر یاد در نزد 

یباتر است. خدا و خلق ز
امام جعفر صادقA مراحل و مراتب اصطناع المعروف را مشابه مراحل امر به معروف دانسته و 

فرموده اند:
ان ذنوبکم قد غفرت لکم فهبوا  لهم  یقال  المعروف فی اآلخره  الدنیا اهل  المعروف فی  اهل 
حسناتکم لمن شئتم و المعروف واجب علی احد بقلبه و لسانه و یده فمن لم یفدر علی اصطناع 
المعروف بیده فبقلبه و لسانه و من لم یقدر علیه بلسانه فبقلبه )االختصاص، ص240ـ الکافی، 
ج4، ص29(. اهل معروف در دنیا اهل معروف در آخرت هستند به آنان گفته می شود گناهانتان 
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هر  بر  معروف  کنید.  هبه  به هرکس می خواهید  را  است پس حسنات خودتان  بخشیده شده 
انسانی با قلب و زبان و دست واجب است و هرکس قدرت بر اصطناع المعروف بادست ندارد 
پس با فلب و زبان انجام دهد و هرکس با زبان نمی تواند با قلب و دل اصطناع المعروف نماید. 
در این حدیث دقیقًا مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر برای اصطناع المعروف ذکر شده 

است و این پیوند اساسی اصطناع المعروف و امر به معروف و نهی از منکر را آشکار می سازد.
امام محمد باقرA در پیامد اصطناع المعروف فرموده اند:

اصطناع المعروف یدفع مصارع السوء و کل معروف صدقه و اهل المعروف هم اهل المعروف 
فی االخره و اول من یدخل الجنه اهل المعروف. )دعائم االسالم و دکرالحالل و الحرام، ج2، 
ص321ـ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج12، ص354(. اصطناع المعروف زمین 
خوردن های بد و افتادن ها را دفع می کند و هرمعروفی صدقه است و اهل معروف همان اهل 

معروف در آخزت اند و نخستین کسی که وارد بهشت می گردد اهل معروف است.
 ،bتوجه به مفهوم و کارکردهای اصطناع المعروف در سیاق احادیث نبوی و علوی و امام صادق

جایگاه عالی اصطناع المعروف را نشان می دهد.
همان طورکه مطالعات حدیثی نشان داد در همه احادیث اهل بیت اصطناع المعروف ستایش شده و 
اقدام با ارزش و سودمند و مثبت و مقدس شمرده شده است. خوب و درست و محکم انجام دادن همه 
معروف ها و پرداختن به هرکار نیک، مصداق اصطناع المعروف است. در این بیان روی آوردن به معروف 
یبا و مؤثر باشد، درون  بنیادین و زیربنایی که امر به معروف است زمانی که همراه با شیوه ها و روش های ز
اصطناع المعروف جای دارد. امر به معروف خود برترین معروف است درست پرداختن به امر به معروف 
و انجام دادن آن با طرح و برنامه دقیق و سنجیده و با شوق و صداقت و اخالص و مهربانی و رعایت 

اخالق اسالمی و آداب نیک، مصداق بارز اصطناع المعروف است.

معروف
در این حدیث رضوی اصطناع به »واژه« معروف اضافه شده است بنابراین آنچه در معنا و مفهوم 

اصطناع ذکر شده در این حدیث با معروف پیوندخورده و با آن ارتباط دارد.
بالعقل  یعرف  فعل  لّکل  اسم  المعروف  است:  نوشته  »معروف«  معنای  بیان  در  اصفهانی  راغب 
اوالشرع حسنه و المنکرما ینکربهما، )المفردات فی غریب القرآن، ماده عرف، ص331.( معروف نامی 
است برای هرکاری که باعقل یاشرع نیکویی آن شناخته شده است و منکر چیزی است که با عقل یا شرع 

زشت شمرده شده و انکارگردیده است.
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شیخ طبرسی در تفسیر آیه 104 سوره آل عمران معروف را طاعت و منکر را معصیت می داندو دو قول 
درتعریف معروف و منکر می آورد و می نویسد: قیل کل ما امرالله و رسوله به فهو معروف و ما نهی الله 
و رسوله عنه فهو منکر و قیل المعروف ما یعرف حسنه عقال او شرعا و المنکر ما ینکره العقل اوالشرع 
)مجمع البیان، فی تفسیر القرآن، ج1، ص484(. گفته شده است هرچه خدا و پیامبر او به آن امر کرده 
اند معروف است و هر چه خدا و پیامبرش از آن نهی کرده اند منکر است و گفته شده است معروف آن 
چیزی است که حسن و نیکویی اش به عقل یا شرع شناخته شده شود و منکر آن چیزی است که عقل 

یا شرع آن را انکار کند.
وی در تفسیر آیه 157 اعراف در تبیین معروف و منکر می نویسد: المعروف الحق و المنکر الباطل 
الن الحق معروف الصحه فی العقول و الباطل منکر الصحه فی العقول )همان، ج2، ص487(. معروف 
همان حق و منکر باطل است چون حق در عقل ها به صحت و درستی شناخته شده است و باطل در 

عقل ها انکار شده و زشت شمرده شده است.
آن،  و جوب  کیفیت  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اقسام  بیان  در ضمن  علیه   v امام خمینی 
معروف و منکر را تعریف نموده و نوشته اند: هریک ازامرو نهی در امر به معروف و نهی از منکر به واجب 
و مستحب تقسیم می گردد پس آنچه به حکم عقل یا شرع واجب است امر به آن واجب است و آنچه به 
حکم عقل قبیح و زشت است یا شرعا حرام است، نهی ازآن واجب است و آنچه مستحب است امر به آن 

مستحب است و آنچه مکروه است نهی ازآن مستحب است. )تحریرالوسیلة، ج1، ص425(
با در نظر گرفتن معانی »اصطناع« و مفهوم »معروف« می توان به جامعیت و درس ها و پیام های 

متعدد این حدیث رضوی پی برد.
و  بسیاربزرگ  صفت  »معروف«  به  گاهانه  آ تقیدوپای بندی  رضوی  شریف  حدیث  این  مطابق 
ارزشمنداخالقی است. باید آراستگی به معروف و پروردن و گزینش و انتخاب معروف و درست انجام 
دادن آن خلق و ملکه انسان گردد و تنها در این صورت است که انسان به باالترین خالیق دست می یابد. 

یبا انجام دادن معروف نهفته است. در »اصطناع المعروف« آموزش عملی معروف از راه درست و ز
احیاء امر به معروف و نهی از منکر و اجرای وظیفه عمومی امر به معروف و نهی از منکر دو مصداق 
برجسته ازمعروف است ُصنع معروف، گزینش و ساختن و پرداختن و اجرای خوب و زیبای معروف 
و  معروف  به  امر  آداب  و  شرایط  رعایت  و  معروف  شناخت  ضرورت  المعروف  اصطناع  پس  هاست، 
پیوسته  گردد،  انسانی  هر  خُلق  المعروف  اصطناع  بردارد.  در  را  معروف  دادن  انجام  درست  شیوه های 
معروف را به کار می بندد و کار خوب می کند و همواره امر به معروف می نماید و امر به معروف از ارکان 
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به  برعمل  اراده  و  معروف، همت  آرمان  و  ایمان  و  اندیشه  و  معروف  می شود. شناخت  و ی  شخصیت 
معروف و احیاء و اجرای امر به معروف و نهی از منکر را پدید می آورد و می سازد. خودسازی و مقید و 
موظف نمودن خویش برمعروف، بهترین روش احیاء و اجرای امر به معروف در جامعه اسالمی است. با 
مواظبت و مراقبت ازخویشتن و نشاط و عالقه به معروف و کشش درونی به سوی معروف، انتخاب و به 
کار بستن معروف، اقدامات خودکار انسان ها برای احیاء و اجرای امر به معروف و نهی از منکر افزایش 

می یابد و فرهنگ سازی مطلوب صورت می گیرد.
چگونه اصطناع معروف »خلق« انسان گردد؟ راهبرد اساسی احیاء و اجرای امر به معروف و نهی 
از منکر همین خلق شدن اصطناع معروف است. رسوخ و پایداری معروف گرایی و معروف سازی در 
انسان ها، به گونه ای که در همه جا بی درنگ به معروف روی آورند، باالترین ارزش اخالقی و بزرگ ترین 
و بهترین صفت اخالقی است. سزاوار است احیاگران امر به معروف و نهی از منکر و آمران به معروف 
و ناهیان از منکر، از این حدیث رضوی، نظریه جامع کاربردی پیرامون فرهنگ سازی در حوزه امر به 

معروف و نهی از منکر را فرابگیرند و راه سعادت و کمال جامعه را بگشایند.

دوستدار معروف و فعل آن، پایدارترین انسان در حقوق الهی
 Aامام رضا الهی  این کالم  است.  نبوی  ازیک حدیث  دیگری  تعبیر  این حدیث شریف رضوی 
 Aدقیقًا بیانگر همان چیزی است که جد بزرگوارشان آخرین پیامبر خدا حضرت محمد بن عبدالله

آموزش داده اند.
پیامبر خداa فرموده اند:

فعاله.  و  المعروف  الیهم  یحبب  الذین  بحّقه  اقومهم  و  لعباده  َانفعهم  الله  الی  عبادالله  اّحب 
)تحف العقول عن آل الرسولb ـ 53 بحاراالنوار، ج77، ص152(.

محبوبترین بندگان خدا نزد خدا، سودمندترین آنان برای بندگان خداوند است و استوارترین بندگان 
خدادر حق خدا، کسانی اند که خداوند آنان را نسبت به ذات معروف و انجام معروف عاشق و شیفته سازد 

و حقیقت معروف و فعل معروف را محبوب شان نماید.
به یکدیگر در جامعه  برنامه جامع خدمات مادی و معنوی مسلمانان  نبوی شریف  این حدیث  در 
اسالمی آموزش داده شده است. احیاگران امر به معروف و نهی از منکر و آمران به معروف و ناهیان از 
منکر، باالترین نفع و سود را به بشریت می رسانند. پس مصداق عالی بخش اول این حدیث نبوی اند. 
این نفع رسانی با آراستگی و توانایی احیاگران و آمران به معروف و ناهیان از منکر در ایجاد شوق و رغبت 
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و عالقه مردم نسبت به معروف و انگیزش در انجام معروف، افزایش می یابد و به حد باالتری می رسد. 

این حقیقت نیز در بخش دوم این حدیث بیان شده است.

نفع رسانی به بندگان خدا مالک محبوبیت الهی
بهترین انسان ها در پیشگاه خداوند کیست؟ باالترین مقام و جایگاه را در نزد خدا چه کسی دارد؟ 
محبوب ترین افراد در منطق الهی چه ویژگی دارد؟ پاسخ این پرسش اساسی در این حدیث شریف نبوی 
بنده پروردگار است راغب اصفهانی در  نفع می رساند بهترین  بندگان خدا  به  بیشتر  وجود دارد هرکس 

تعریف »نفع« نوشته است:
النفع مایستعان به فی الوصول الی الخیرات. )المفردات فی غریب القرآن، ماده نفع، ص502( 

نفع آن چیز است که در رسیدن به خیرات از آن کمک گرفته می شود. 
بنابراین »نفع رسانی« انجام کارهایی است که انسان ها را در و صول به خیرات یاری و کمک کند، 
به بندگان خدا نفع برساند. در  باید  ازاین رو هر انسانی دوست دارد در درجات برتر الهی جای گیرد، 
دو  این جمله  در  لعباده.  انفعهم  الله  الی  عبادالله  است:احب  آمده  نبوی چنین  این حدیث  اول  بخش 
صیغه افعل تفضیل وجود دارد. روشن است که »احب« و »انفع« بیانگر باالترین درجه محبت الهی و 
نفع رسانی اند. محبوب ترین فرد در پیشگاه پروردگار، نافع ترین انسان برای بندگان خداست که برترین 
مصداق آن احیاء گران و امران به معروف و ناهیان از منکرند چون با امر به معروف و نهی از منکر سایر 
فرائض بپا داشته می شود پس آنان بازنده نمودن و اجرای امر به معروف و نهی از منکربیشترین نفع مادی 
و معنوی را به مردم می رسانند و راه رسیدن مردم به خیر را می گشایند. در این بخش از حدیث نبوی ارزش 
بی نظیر خدمت رسانی و نفع به بشر و فداکاری و کمک و یاری به بندگان خدا بیان شده است. پیروان 
پیامبر اعظم باید یار و غمخوار یکدیگر باشند و همواره به یکدیگر کمک کنند و مشکل گشا و امداد رسان 
به بندگان خدا شوند. »نفع رسانی« یک فضیلت بزرگ اخالقی و راه کسب درجه عالی محبوبیت در نزد 
پروردگار است »محبوبیت الهی« معلول نفع رسانی به بندگان خدا و قضای حاجت مؤمنان و رفع نیازها 

و برطرف نمودن گرفتاری ها و درد ها و اندوه ها و کمبودهای آنان است.
نزد خدای  به عالی ترین درجه محبوبیت در  انسان  به مردم، رساننده  پیشگامی در مسابقه خدمت 
عزوجل است هرچه سودومنفعت انسان به انسان های دیگر افزایش یابد درجه معنوی و الهی اش باال 
می رود نفع رسانی به بندگان خدا معیار سنجش میزان محبوبیت انسان در پیشگاه پروردگار جهان است. 
آن که بیش از همه درابعاد گوناگون به بندگان خدا نفع برساند، محبوب ترین انسان ها در نزد خالق جهان 

مفهوم شناسی »اصطناع المعروف« و مصادیق و جایگاه آن...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 1601

جل

و  برقرار می گردد  آراسته شوند، حیات طیبه  بزرگ اخالقی  این فضیلت  به  الله  امت رسول  اگر  است. 
شهرها و کشورهای اسالمی آباد و جهان اسالم از عقب ماندگی رها می گردد و به جایگاه عالی رشد و 
توسعه می رسد. آمران معروف و ناهیان از منکر در این راه گام بر می دارند و باید ستایش و تشویق گردند 

و مورد حمایت ملت و دولت قرار بگیرند.

گسترش معروف معیار استواری در راه خدا
امر به معروف وظیفه همگانی و متقابل است بهترین راه امر به معروف، محبوب شدن معروف و 
محبوب ساختن معروف در ذهن و فکر بشر است محبوب شدن معروف و محبوب سازی آن و انجام 
معروف، عامل اجرای معروف و توسعه رویکرد عموم مردم به معروف است. هر انسانی که معروف را در 
دل خود جای دهد و عشق به انجام معروف را در نهاد خود بنشاند، استوارترین و پایدارترین انسان ها در 
پای بندی به حق الله است؛ زیرا او با رفتار و گفتارش عالقه به معروف و انجام آن را در دل مردم افزایش 
می دهد. باید عالقه به معروف و کار خوب را در جوانان ایجاد کرد. برقراری عالقه به معروف در قلب 
بشر و تالش در راه افزایش محبت بشربه معروف، موجب عزم آنان به انجام معروف می گردد. دوست 
داشتن خود معروف و عالقه به انجام معروف، سازنده اندیشه و آرمان و اراده بر فعل معروف است. در 
بخش دوم این حدیث نبوی آمده است: اقومهم بحقه الذین یحبب الیهم المعروف و فعاله. و اژه »اقوم« 
در این قسمت از حدیث نیز افعل تفضیل است. پایدارترین و استوارترین و راسترین انسان در رعایت حق 
خدا، آن انسانی است که مشتاق ذات معروف و عاشق و شیفته انجام معروف است بدیهی است چنین 
انسانی با رفتار و گفتار خویش عشق و محبت معروف و انجام آن را گسترش خواهد داد. ایجاد عالقه 
ارتباطات  گیری و  به معروف و انجام خودکار معروف کار آسانی نیست. حوصله و سخت کوشی و پی 
گاهی از فلسفه معروف و احکام الهی و گفتگوی چهره به چهره با رعایت آداب اسالمی و  فراوان و آ
گاه سازی، ازعوامل محبوب ساختن معروف و انگیزش  تبلیغ صادقانه و تشویق و مهرورزی و توانایی آ

در انجام معروف است.
یبا در  ایجاد عالقه نسبت به معروف و محبوبیت معروف با رفتاروگفتار امکان پذیر است اما اثر رفتار ز
شیفتگی افراد به معروف بیشتر است. تربیت انسان عالقمند و شیفته معروف، آثاربزرگ و پایداردارد زیرا 
انسان عالقمند به معروف و شیفته فعل معروف، در همه جا خودکار معروف را انجام می دهد و همواره 
مقید به ارزش ها می ماند و او خود با رفتارش عامل گسترش محبوبیت معروف و شیفتگی و شوق انجام 

معروف و توسعه آن در شهر و کشور و جهان می گردد.
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نتیجه گیری
بررسی و تحلیل مفهومی و اژگان »اصطناع« و »معروف« و ترکیب این دو کلمه نشان داد معروف 
شناسی و انجام معروف و امر به معروف، باالترین و جلیل ترین و کریم ترین صفت اخالقی در اندیشه و 
یبا و نیکو و خوب انجام داد و خود را به معروف آراست و  رفتار انسان هاست. باید معروف را درست و ز
دیگران را به معروف فراخواند. و اژه اصطناع روش و شیوه مطلوب در فعل معروف و دعوت به معروف 
را نشان می دهد. امام رضاA صنعت و مهارت عمل به معروف و ارتباط مؤثر با انسان ها و معروف 

شناسی و معروف گرایی را ستوده اند و جایگاه آن را در میان فضایل و مکارم اخالقی نشان داده اند.
آموزش  را  بسیاری  نکته های  و  اژگان، درس ها  و  با کمترین  و  کوتاه  در یک جمله   Aامام رضا
داده اند. در این پژوهش حقایق نهفته در حدیث رضوی »اجل الخالئق و اکرمها اصطناع المعروف« با 
مطالعات حدیثی استنباط شده است و به محققان حوزه و دانشگاه درموضوع امر به معروف و نهی از 

منکر و به آمران به معروف و ناهیان از منکر عرضه می گردد.
معنای اصطناع المعروف، تنها پرداختن به نیکوکاری نیست بلکه این ترکیب مفهوم گسترده ای دارد. 
گاهی از راهبردهای پرداختن به معروف  شناسی و آ یبا انجام دادن معروف، نیازمند معروف  درست و ز
و شیوه های مطلوب و شرعی امر به معروف و احیاء و اجرای درست معروف و امر به معروف را در بر 
می گیرد. در صنایع المعروف همه ابعاد محبت به معروف و امر به معروف در سه مرحله قلبی و لسانی و 
عملی نهفته است. فهم این حقیقت از متن این حدیث، رهروان مکتب اهل بیت را به جایگاه عالی امر 

به معروف در معارف مذهبی می رساند.

پیشنهادها
پیشنهاد می شود پژوهشگران و اهل عمل به دو اصل امر به معروف و نهی از منکر، برای احیاء و اجرای 
معروف و دوری و پرهیز از منکر، به احادیث اهل بیتb روی آورند و از معارف پیشوایان مذهبی بهره 
ببرند. در احادیث اهل بیتb به همه نیازهای انسان ها توجه شده است. پاسخ همه مسائل امر به معروف 
و نهی از منکر را می توان از درون معارف مذهبی استخراج نمود. الزم است در مسئله شناسی در مفهوم یابی 
معروف و منکر و در آداب و احکام امر به معروف و نهی از منکر و در شیوه ها و روش ها و مهارت ها و در 
مشّوق ها و محرک ها و در فهم مانع ها و راه کارهای دفع و رفع آن ها و در اهداف امر به معروف و نهی از منکر، 
از آموزه های قرآن و حدیث استفاده شود. چون همه مسائل امر به معروف و نهی از منکر با مطالعات حدیثی 
پاسخ خود را می یابد، اگر در برابر شبکه مسئله شناسی امر به معروف و نهی از منکر، شبکه پاسخ های دقیق 

و کامل از متون دینی قرار گیرد امر به معروف و نهی از منکر، تأثیرگذاری شگفت انگیزی خواهد داشت.
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بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب امر بـه معروف و 
نهی از منکر

محمدرضا جواهری1، موسی الرضا حیدری2 

چکیده 
امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین و عالی ترین واجبات در آموزه های دینی 
دیگر  بر  آن ها  به  بی توجهی  و  توجه  که  به شمار می آیند  اسالم  از اصول عملی  یکی  و 

گزاره های دینی تأثیر مستقیم و ملموس دارد. 
درباره ی عظمت این دو وظیفه ی مهم به تعبیری رساتر و کامل تر از آنچه در قرآن 

کریم، کلمات اهل بیت و امامان معصوم b آمده است دست نمی یابیم. 
ضد  زدودن  و  ارزش ها  حفظ  ضامن  می تواند  که  مهمی  عامل  اینکه  به  توجه  با 
ارزش ها باشد انجام امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین اجرای صحیح امر 
به معروف و نهی از منکر که سنگ بنای قوام جامعه ی اسالمی به حساب می آید و لذا 
ضروری است که مورد بررسی گیرد تا بر همگان زوایای مبهم آن روشن گردد. در این 
پژوهش که تحلیلی و توصیفی بوده،  در این مقوله به این نتیجه رسیده،  که شرط مذکور 
به نحو مطلق، قول به تفصیل اثبات است به طوری که اگر ترک امر به معروف و نهی از 
منکر منجر به ضرری أهم مانند به مخاطره افتادن اساس و کیان دین گردد دیگر رعایت 
شرط ایمنی از ضرر منتفی خواهد شد؛ اما اگر ضرر أهمی در بین نباشد قائل به اشتراط 

خواهیم شد. 

javaheri@ferdowsi.um.ac.ir 1.استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد؛
2. دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه مشهد مقدس



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 1661

جل

واژه های کلیدی
امامیه،  شرط  فقه  مفسده،   عدم  از ضرر،  ایمنی  منکر،   از  نهی  و  معروف  به  امر   

وجوب، قرآن،  حدیث. 

بررسی لغوی و اصطالحی
با  است.  پسندیده  و  خوب  کار  و  شده  شناخته  معنای  به  »عرف«  ریشه ی  از  »معروف«  واژه ی 
بررسی دقیق کتب فقهی و لغوی می توان گفت: »معروف«، آن چیزی است که عقل آن را نیکو و شرع 
مطلوب بشمارد که شامل واجبات و مستحبات می شود. البته باید دانست که قوام معروفیت معروف،  
همیشه به خاطر طلب شارع نیست. گاه چیزی که عقالء آن را نیک بدانند یا عقل به نیکو بودن آن حکم 
کند، معروف نامیده می شود. )مجمع البحرین و مطلع النیرین، ج 5: 93 و تاج العروس،  ج 12: 375 
و قاموس القرآن،  ج 4: 327 و المکنز العربی المعاصر: 102 و التعریفات: 97 و الروضة البهیة فی شرح 
اللمعة الدمشقیة،  ج 2: 409 و تذکرة الفقهاء، ج 9: 441 و شرایع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام،  

ج 1: 310( 
همچنین در مقابل،  »منکر« نیز از ماده »نکر«، و معنای آن بر خالف معنای معروف بوده؛ و در عرف 
دین داران،  به معنای کاری است که خداوند از آن راضی نباشد. با پژوهش عمیق در کتب فقهاء و اهل 
لغت باید گفت که »منکر« چیزی است که شارع آن را نهی نموده و عنوان حرام و مکروه بر آن گذاشته 
است. عقل و عقالء گاه بدی و منکر بودن آن را با قطع نظر از حکم شارع درک می کنند و گاه نمی توانند 
بدی و منکر بودن آن را درک نمایند. )مفردات األلفاظ القرآن،  ج 1: 823 و المحکم و المحیط األعظم، 
ج 6: 805 و مقدمة األدب: 48 و النهایة فی غریب الحدیث و األثر،  ج 5: 115 و لسان العرب،  ج 5: 
233 و مجمع البحرین و مطلع النیرین، ج 3: 502 و لسان اللسان،  ج 2: 647 و الروضة البهیة فی شرح 

اللمعة الدمشقیة،  ج 2: 409( 
به  نظر می رسد که اختالف  بیان کرده اند ولی  لغویین در معنای »ضرر« عبارات و معانی مختلفی 
تعبیر آن ها ناشی از وضوح معنای »ضرر« است. مضافا بر اینکه رجوع به قول لغویین در چنین موردی 
که معنای کلمه برای همگان روشن است مشکل است؛ زیرا حجّیت قول لغویین، از باب رجوع جاهل 
به عالم است و در فهم معنای »ضرر« احدی جاهل نیست تا به اهل لغت به عنوان خبره مراجعه کند، 
بلکه همه معنای آن را می دانند که عبارت است از »فقدان هر آنچه که انسان از آن منتفع می شود«؛ و علی 
أی حال با توجه به آنچه که از کتب لغویین و فقهاء به دست می آید می توان گفت کلی معنای »ضرر« 
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در لغت به معنای گزند، نقصان، زیان و مقابل نفع است و زیان به معنای نقصان،  خسارت،  ضرر و ضد 
سود می باشد. )کتاب العین،  ج 7: 7 و تهذیب اللغة،  ج 11: 315 و،  المحیط فی اللغة،  ج 7: 429 و 

الصحاح،  ج 2: 721( 
جلب  سود،   یعنی  مصلحت  و  ضرر  یعنی  مفسده  است،  »مصلحت«  برابر  در  لغت  در  »مفسده« 
منفعت و دفع ضرر. مصلحت و مفسده هر دو صفت فعل است،  کاری که برای آدمی سود داشته باشد 
و به نفعش باشد می گوید: مصلحت دارد. اگر زیان آور باشد می گویند مفسده دارد. خواه این سود و 
زیان به زندگی دنیایی مردم مربوط باشد یا به زندگی آخرتی و خواه سود و زیان شخصی باشد یا جمعی. 
)أساس البالغة، ج 1: 473 و مقدمة األدب: 12 و لسان العرب،  ج 3: 335 و تاج العروس، ج 5، ص 

164؛ رک: اصول فقه،  مبحث مصلحت و مفسده( 

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
آن چه فقهاء در باب امر به معروف و نهی از منکر به اجماع و اتفاق بیان می کنند مسأله ی وجوب آن 
است،  که هر مقدار پویاتر و عملی تر گردد، جامعه از بالندگی و رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. البّته 
اجرای این دو فریضه ی بزرگ الهی متوقف بر شرائطی است، که در فرض وجود این شرائط وجوب این 

امر در حق ما فعلی و منّجز می شود؛ و آن شرایط عبارتند از:
1. شناخت معروف و منکر 

2. احتمال تأثیر 
3. نبود ضرر و مفسده 

4. اصرار بر گناه. )تذکرة الفقهاء،  ج 9: 443 و شرح نهج البالغة، ج 21: 366( 
لکن در بعضی از شروط همانند شرط عدم مفسده و ایمنی از ضرر بحثی است که تحول آرای فقها 

در آن ها،  باعث به وجود آمدن نگرشی نو به اصل وجوب این فریضه گردیده است. 

تقریر محل نزاع در شرط سوم
برای تقریر و تبیین بهتر مفهوم شرط سوم و دایره آن،  باید به چند نکته دقت کرد:

الف( برخی از فقها عنوان شرط را »عدم مفسده« ذکر کرده اند؛ مانند مؤلف شرایع االسالم، منتهی، 
قواعد )جواهر الکالم فی شرح شرایع اإلسالم،  ج 21:371( و الوسیلی. )الوسیلة إلی نیل الفضیلة: 207( 
برخی دیگر عنوان آن را »ضرر نداشتن« دانسته اند؛ مانند شیخ طوسی در نهایی االحکام، )نهایة األحکام 

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب...
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فی معرفة األحکام، ج 1: 302( و السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2: 23(. ولی با دقت در سخنان 
گروه اول،  معلوم می شود که مقصود آنان از مفسده،  همان ضرر است. 

ب( ضرر در این جا،  در مفهومی وسیع به کار رفته است؛ زیرا اواًلً شامل ضرر جانی،  مالی و عرضی 
می شود و ثانیًاً ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان. 

ج( ضرر دایر مدار علم نیست،  بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقالیی نیز موضوع ضرر محقق 
می شود. 

د( مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است. 

پیشینه تاریخی مسـأله
از ابتدای تألیف کتب فقهی تا فقهای قبل از امام خمینیv، فعلی شدن وجوب این دو فریضه،  
منوط به تحقق شرط ایمنی از ضرر به صورت مطلق بود. مراد از اطالق یعنی نبود ضرر مالی،  جانی و یا 
ضرر ِعرضی به خود و یا به غیر؛ و همچنین تحقق ضرر چه فوری باشد و یا درآینده محقق شود و یا علم 

به تحقق ضرر داشته باشد و یا ظن به آن. 
اشاره به چند نمونه:

از  اجتناب  است  واجب  که  دانیم  می  زیرا  کردیم؛  شرط  را  مفسده  عدم  حلبی:  ابوالصالح  الف( 
قبحی)مفسده( که از سوی مأمور یا منهی و یا غیر آن دو،  به سبب امر و نهی،  بر آمر و ناهی وارد می شود؛ 
زیرا از نظر عقل و شرع،  جایز نیست مکّلف برای رفع قبیح،  قبیحی را بپذیرد. )الکافی فی الفقة: 265( 
ب( شیخ طوسی: اگر برای امر به معروف و نهی از منکر با دست)اعمال قدرت( متمکن نباشد،  به 
علت ضرری که بر او یا غیر او وارد می شود،  به امر و نهی قلبی بسنده می شود. )النهایة فی مجرد الفقه 

و الفتاوی، ج 1: 302( 
ج( قاضی ابن براج: امر به معروف و نهی از منکر،  زمانی صحیح است که توان داشته و بداند و یا 
گمان قوی داشته باشد که ضرری در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمی شود. )مهذب األحکام، ج 1: 

 )341
د( ابن حمزه طوسی تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است: اگر ترس از مفسده باشد،  بر 

مرحله ی قلبی بسنده می شود. )الوسیلة إلی نیل الفضیلة: 207( 
هـ( ابن ادریس: شرط چهارم: ترس جانی نباشد. شرط پنجم: ترس مالی نباشد. شرط ششم: در امر 

و نهی مفسده نباشد. )السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2: 23( 
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با توجه به روش خاصی که در استنباط احکام  امامیه  باید گفت فقهای  این اقوال  بیان  از  اما بعد 
داشتند و با در نظرگرفتن عوامل محیطی متفاوتی همچون در اقلیت بودن شیعیان؛ به دور از منبع قدرت 
بودن و نیز تحت فشار قرار گرفتن شیعه در ذیل حکومت حکام جور به گونه ای که با کمترین بهانه ای 
فقهای شیعه را به قتل می رساندند،  بنابراین به رعایت اصول مسّلمی همچون تقیه و دفع ضرر از شیعه، 
بر  آن فضای خاص،  عالوه  در  تا  برسانند  به شیعیان  به گونه ای  را  بودند که احکام اسالِم شیعی  ملتزم 
گاهی از دستور واقعی اسالِم شیعی، متضمن حفظ شیعیان از ضررهای متوّقع نیز باشد. در همین راستا  آ
است که می بینیم عمل گرایی در انجام این فریضه نیز مّدنظر فقهای عصر غیبت قرار داشته است. ولی 
این فتاوا دست مایه ای برای مسئولیت گریزی عده ای از مسلمین گردید برای اشاعه ی این تلقی که امر 
به معروف و نهی از منکر در عصر غیبت واجب نیست، زیرا به هیچ عنوان موردی قابل فرض نیست که 
با انجام این فریضه،  احتمال ضرر ندهیم. از طرفی إذن امامA در ادای این واجب الهی شرط است 
)آن هنگام که اجرای امر به معروف و نهی از منکر مستلزم خشونت باشد( و در عصر غیبت هم،  امام 
A در دسترس نیست. این تلقی خاص در کنار عواملی چند به تقویت تفکر انتظار منفعل انجامید که 
از عواقب آن،  از یک طرف ظهور فضایی است که در آن هیچ تأمین جانی و مالی برای شیعه باقی نماند 
و از طرف دیگر امنیت حکومت های جور را به دنبال داشت. )امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه 

اسالمی، ج 2: 101( 
از آن جایی که تحول در بحث امر به معروف و نهی از منکر،  با بازنگری در شرط ایمنی از خطر وارد 
مرحله ی جدید شده است، ما در این مقاله با نگاهی واقع بینانه نسبت به مسأله ی »شرط ایمنی از ضرر 
و عدم مفسده« در امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تعیین محدوده ی ورود و عدم ورود به دائره ی 

پذیرش خطر و ضرر را با استفاده از أدله ی طرفین به طور دقیق مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

بررسی أدله ی قائلین به اعتبار شرط ایمنی از ضرر
آیات قرآن کریم

بر طبق نظریه ی مشهور فقهاء،  حقیقت و تفسیر مسأله ی »نفی ضرر« در اسالم آن است که هر 
حکمی که از سوی خداوند صادر شده باشد،  اگر مستلزم ضرر باشد یا از جانب آن ضرری بر بندگان وارد 
آید،  چه بر خود شخص مکّلف و چه بر دیگری،  آن حکم رفع شده است. )القواعد الفقهیه، ج 1: 216( 
به تعبیر ساده تر،  احکام شرعی نباید به گونه ای تفسیر شود یا به گونه ای به آن عمل شود که مستلزم ضرری 
باشد. به خاطر اهمیت همین موضوع است که خداوند متعال نسبت به اعمالی که انجام آن برای مکّلف 

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب...
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همراه با مفسده و ضرر است مجوزی برای ترک آن صادر کرده است. دو فریضه ی امر به معروف و نهی 
از منکر از همین موارد است که یکی از شرائط اجرای آن نبود ضرر و مفسده است. 

خاص،   موارد  در  مشتقاتش  و  »ضرر«  واژه ی  به  تصریح  با  که  دارند  وجود  آیاتی  مجید  قرآن  در 
احکامی را ارائه کرده اند که از باب تعلیق حکم بر وصف،  حاوی معنای عام هستند و »ال ضرر« را به 

صورت یک قاعده می توانند تثبیت کنند که در ادامه به ذکر چند نمونه از این آیات می پردازیم: 
ُف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعها ال ُتَضارَّ واِلَدٌة ِبَوَلِدها َو ال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِده . یعنی هیچ کس موّظف  1. ال ُتَکلَّ
به بیش از مقدار توانایی خود نیست! نه مادر)به خاطر اختالف با پدر( حق ضرر زدن به کودک 

را دارد، و نه پدر. )بقره: 233( 
با توجه به مطلب فوق می توان گفت که خداوند متعال در این آیه ی شریفه حکم کلی انجام عمل به 
میزان توان فرد را به صراحت اعالم می دارد و هیچگاه از مکّلف فراتر از توان و ظرفیت او عملی را نخواسته 
است،  زیرا انجام عملی که از حد توان فرد خارج است موجب ضرر رسیدن به اوست و خداوند متعال هم 

ضرری که به واسطه ی انجام فرامین او باشد را جایز نمی داند. 
ُحوُهنَّ ِبَمْعُروف  َو ال ُتْمِسُکوُهنَّ  ْو َسرِّ

َ
ْمِسُکوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أ

َ
َجَلُهنَّ َفأ

َ
ساَء َفَبَلْغَن أ ْقُتُم النِّ 2. َو ِإذا َطلَّ

ِضرارًا ِلَتْعَتُدوا َو َمْن َیْفَعْل ذِلَک َفَقْد َظَلَم َنْفَسه . و هنگامی که زنان را طالق دادید و به آخرین 
طرز  به  یا  و  کنید(،  آشتی  دارید)و  نگاه  را  آن ها  صحیحی  طرز  به  یا  رسیدند،  روزهایعّده 
پسندیده ای آن ها را رها سازید! و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعّدی کردن، آن ها را نگاه 

ندارید! و کسی که چنین کند،  به خویشتن ستم کرده است . )بقره: 231( 
در مورد این آیه توضیحی الزم است. ظاهرا گروهی از مردان،  زنان خود را طالق می گفتند و بعد به 
آن ها رجوع می کردند؛ البته نه به علت رغبتی که به آن ها داشتند،  بلکه با نیت تجاوز و تعّدی و گاه پایمال 
کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت که به زنان تعلق می گرفت. قرآن کریم در این آیه مردان را از این عمل 
نهی کرده است. بر اساس تفسیری که فاضل مقداد در کتاب کنز العرفًان فی فقه القرآن از این آیه کرده، 
»ضرارا لتعتدوا« یعنی ضرر وارد آوردن بر زن و آزار رساندن به او تعّدی از حدود الهی است؛ و به تعبیری 
ضرر رساندن به آن ها تعدی و تجاوز است،  آن هم تعدی و تجاوز از حدود الهی. )کنز العرفًان فی فقه 

القرآن، ج 2: 281( 
ُه َعلیٌم َحلیم. پس از انجام  ِه َو اللَّ ًة ِمَن اللَّ ْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضارٍّ َوِصیَّ

َ
ٍة ُیوصی  ِبها أ 3. ِمْن َبْعِد َوِصیَّ

وصیتی که شده، و ادای دین؛ به شرط آنکه)از طریق وصیت و اقرار به دین، ( به آن ها ضرر 
نزند. این سفارش خداست؛ و خدا دانا و بردبار است . )نساء: 12( 

تقسیم  ورثه  بین  گردید  خارج  آن  از  دیون  یا  موارد وصیت  که  آن  از  بعد  میت  اموال  آیه،  این  طبق 
می شود،  مشروط بر این که موصی زیان رساننده نباشد؛ یعنی وصیتی که در آن،  موصی به ورثه ظلم نکرده 
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و ضرر نزده باشد نافذ و الزم االجرا است؛ چون چه بسا موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند 

یا وصیتی ظالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم سازد. 
ُقوا  ُه ُفُسوٌق ِبُکْم َو اتَّ ْشِهُدوا ِإذا َتباَیْعُتْم َو ال ُیَضارَّ کاِتٌب َو ال َشهیٌد َو ِإْن َتْفَعُلوا َفِإنَّ

َ
4. ]...[ َو أ

ُه ِبُکلِّ َشْی ٍء َعلیم . هنگامی که خرید و فروش)نقدی( می کنید،  شاهد  ُه َو اللَّ ُمُکُم اللَّ َه َو ُیَعلِّ اللَّ
قرار  برسد)و تحت فشار  زیانی  )به خاطر حقگویی، (  نویسنده و شاهد،  به  نباید  و  بگیرید! 
گیرند(! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به 

شما تعلیم می دهد؛ خداوند به همه چیز داناست. )بقره: 282( 
b روایات ائمه معصومین

اجمالی  تواتر  صورت  به  تعدد  فرط  از  که  شده  وارد  زیادی  بسیار  روایات  ضرر،   ال  خصوص  در 
درآمده اند؛ به این معنا که هر چند همه روایات مذکور به یک لفظ نیستند،  ولی مضمون واحدی دارند. 
چون ذکر همه آنچه فقها و محدثان در باب قاعده ال ضرر به صورت روایت نقل کرده اند،  غیر ممکن 

است،  اجماال به ذکر شمه ای از آن ها می پردازیم. 
1. روایت سمری بن جـندب:

معروف ترین حدیث در این مورد،  مربوط به داستان »َسَمرة بن ُجْنَدب« است که در ذیل آن،  جمله 
تدوین  نقل شده و مشایخ ثالثه که  به طرق گوناگون  این داستان  »ال ضرر و ال ضرار« دیده می شود. 
کنندگان کتب اربعه شیعه هستند نیز آن را نقل کرده اند. این سه بزرگوار که به محمدون ثالثه مشهورند با 

اختالفات جزئی داستان سمره را در کتب خود آورده اند. 
مرحوم کلینی vدر کتاب کافی از ابن مسکان از زراره نقل می کند که امام باقر A فرموده است:
َسَمرة بن ُجْنَدب درخت خرمائی در باغستان مردی از انصار داشت. خانه ی آن مرد انصاری 
در ابتدای باغ بود و َسَمرة هرگاه می خواست وارد باغ شود، بدون اجازه می رفت کنار درخت 
خرمایش. انصاری تقاضا کرد هر وقت میل داری داخل شوی اجازه بگیر. َسَمرة به حرف او 
ترتیب اثری نداد و بدون اجازه وارد می شد. مرد انصاری شکایت به حضرت رسول a برد و 
گاه و  جریان را عرض کرد. حضرت فردی را به نزد َسَمرة فرستادند و او را از شکایت انصاری آ
دستور دادند هر وقت می خواهی داخل شوی إذن بگیر. َسَمرة امتناع ورزید. حضرت فرمودند 
در این صورت آن درخت را به این مرد بفروش. با قیمت زیادی تقاضای فروش کردند اما او 
راضی نمی شد،  همین طور مرتب قیمت را باال می بردند و او نمی پذیرفت تا اینکه فرمودند در 
مقابل این درخت درختی در بهشت برایت ضامن می شوم. اما او ابا کرد؛ حضرت چند بار دیگر 
به او چنین پیشنهاد دادند البته با درختان بیشتری در بهشت اما باز او از واگذار کردن درخت 
و  الضرر  فانه  إلیه  بها  ارم  و  فاقلعها  اذهب  لالنصاری   a الله  رسول  فقال  ورزید.  امتناع 
الضرار فی االسالم. پیغمبر اکرم a به مرد انصاری فرمود: برو درخت را بکن و بینداز پیشش 

در اسالم زیان نیست و زیان رساندن هم وجود ندارد. )الکافی، ج 5: 294( 

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب...
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پس می توان از این حدیث شریف این حکم را استنباط کرد که در شریعت اسالم حکم و تکلیفی که 
زیان آور باشد،  اساسًاً تشریع نشده؛ یعنی احکامی که به عنوان اولی بر موضوعات اولیه جعل و تشریع 
شده،  در مورد ضرر و زیان برداشته شده و از اول مخصوص مواردی است که موجب زیان نباشد. این 
بدان معنی است که تمامی احکام و تکالیف اولیه،  به حدیث »ال ضرر« تخصیص خورده اند، و شامل 

موارد ضرری نمی شوند. 
2. روایت شـرایع الـدین:

در حدیثی از امام صادق A است که می فرمایند: 
ْمَکَنهُ  َو َلْم َیَخْف َعَلی َنْفِسِه َو اَل َعَلی 

َ
ْهُی  َعِن  اْلُمْنَکِر َواِجَباِن  َعَلی  َمْن  أ ْمُر ِباْلَمْعُروِف  َو النَّ

َ
َو اأْل

ْصَحاِبه . یعنی،  امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که توان داشته و ترس از 
َ
أ

ضرر بر جان خود و یارانش نداشته باشد. )تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة،  
ج 16: 125( 

مدلول خبر شرایع،  این است که امر به معروف و نهی از منکر بر کسانی واجب است که قدرت و 
تمکن آن را داشته و ترسی بر جان خود یا یاران و خویشان نداشته باشند. 

3. روایت مفّضـل بن زید:
روایت دیگری که می توان در این زمینه به آن استدالل کرد،  روایت مفضل بن زید است: َعْنُه 
َیا  ِلی  َقاَل  َقاَل:  َعَلیهِ الّسالم   ِه  اللَّ َعْبِد  ِبی 

َ
أ َعْن  یَد  َیِز ْبِن  ِل  ُمَفضَّ َعْن  ُعَمْیٍر  ِبی 

َ
أ اْبِن  َعِن  ِبیِه 

َ
أ َعْن 

ْبَر َعَلْیَها. مضمون  ٌة َلْم ُیْؤَجْر َعَلْیَها َو َلْم ُیْرَزِق الصَّ َصاَبْتُه َبِلیَّ
َ
َض  ِلُسْلَطاٍن  َجاِئٍر َفأ ُل َمْن  َتَعرَّ ُمَفضَّ

این روایت این است که اگر کسی با سلطان ستمکار درگیر شده و در نتیجه،  دچار گرفتاری 
شود،  اجر و پاداشی ندارد. )الکافی، ج5: 61( 

علت فرمایش حضرت این است که اگر انسان بدون توانایی و قدرت با صاحب قدرتی درگیر شود،  
حاصلی نخواهد داشت جز این که برای خود مصیبت درست کند. حال گاهی بلیه و مصیبت مورد تایید 

شرع مقدس است که اجر دارد، ولی این جا که نهی شده است معنایش این است که اجری هم ندارد. 
داللت این روایت بر شرط عدم مفسده و ضرر در امر به معروف و نهی از منکر تمام است و خدشه ای 
هم به سند آن وارد نیست؛ زیرا هر چند »مفّضل بن یزید« توثیقی ندارد ولی روایت کردن ابن أبی عمیر 
از او که به خاطر اصل مقبول »الیروی و الیرسل إال عن الثقة« برای اعتبار بخشیدن به وی کافی است. 

اجمـاع
نخستین فقیهی که این شرط را مطرح کرده، شیخ مفید v است که عنوان آن را »ترس از مفسده« 
قرار داده است. به حسب ظاهر، عنوان »مفسده« اعم از ضرر است ولی می توان ادعا کرد که قراینی 
این که کسانی که عنوان شرط را »عدم  از جمله  از مفسده،  همان ضرر است؛  وجود دارد که مقصود 
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مفسده« قرار داده اند،  به قاعده الضرر استدالل کرده اند. 

با توجه به مقدمه ای که بیان شد باید گفت نسبت به اجماعی بودن شرط ایمنی از ضرر یا مفسده 
در دو فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر،  باید معتقد شد که این شرط مورد اتفاق فقهای صدر اول 
نیست. پس در این صورت ادعای اجماع معنایی ندارد و ثابت نخواهد بود. با توجه به آیات و روایات،  

اجماع سر از مدرکی بودن در می آورد که در این صورت هم باید گفت که اجماع حّجت نیست. 
در نتیجه باید گفت که قائل شدن به وجود دلیل اجماع در اشتراط عدم مفسده به صورت مطلق، 

قابل پذیرش نیست. 

عقـل
صرف نظر از دالیل لفظی در مورد قاعده ی ضرر،  به نظر می رسد پذیرش قاعده ی عقلی »دفع ضرر 
محتمل« و همچنین بنای عقالء می تواند پشتوانه ی محکمی برای این قاعده به حساب آید. بی تردید 
بنای عقالء در این امر محقق است که در زندگی اجتماعی و مدنی، زیان رساندن به دیگران اواًلً امری 
ناپسند است؛ و ثانیًاً عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در 
کلیه ی سیستم های حقوقی پذیرفته شده و در مورد چنین بنایی از ناحیه ی شرع مقدس،  ردع و منعی 

واصل نشده که از همین جا مهر تأیید و امضای شارع احراز می  شود. 
البته در اینجا می توان گفت از آنجایی که عقل به تنهایی نمی تواند مثبت دلیل شرع باشد،  لذا باید 
دلیل عقل را به عنوان دلیلی غیر مستقل و مؤید بر آیات و روایات بیان کرد. بنابراین در اینجا این دلیل 

عقلی از حیث مؤید بودن نصوص دینی، طرح می گردد. 

قواعد فقهی درمسئله 
1. قاعده »ال َضَرر«

معنای حدیث »الضرر« به کوتاه سخن آن است که:”ضرر در اسالم مشروعیت ندارد”؛ ولی عدم 
مشروعیت ضرر،  هم شامل مرحله ی قانون گذاری می شود و هم شامل مرحله ی اجرای قانون. 

رسول اکرم a با جمله ی »اَلَضَرَر َو اَلِضَراَر فی اإلْساَلم«، وجود ضرر را در محیط تشریع احکام 
در  دارد،  همینطور  قوانین  انشاء  مرحله ی  از  که حکایت  همانطور  بنابراین  و  نمود  اعالم  معدوم  الهی، 
موارد خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر،  آنجا که عملی منجر به اضرار فردی به دیگری گردد، مورد 

امضای شارع قرار نخواهد گرفت. 

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب...
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به موجب بیان فوق نتیجه آن می شود که اواًلً کلمه ی »ال« در جمله ی »الضرر و الضرار«، نافیه 
است نه ناهیه. ثانیًاً اختصاصی به ضرر شخصی ندارد،  بلکه ضرر نوعی و عام را هم شامل می شود. ثالثًاً 
این قاعده در بردارنده ی این مفهوم است که احکام در شریعت مقدس اعم از تکلیفی و وضعی مبتنی بر 
نفی ضرر عمومی و نوعی است و در احکام اولیه اسالم به طور کلی این اصل یعنی عدم زیان عامه رعایت 

گردیده و همچنین،  در روابط اجتماعی مردم هرگونه اقدام زیانکارانه مورد امضای شرع مقدس نیست.
 

2. قاعده »ال َحَرج«
یکی از ادله ای که صاحب جواهر v برای اثبات شرط سوم، بدان استدالل کرده، قاعده الحرج 
است. ایشان می نویسد: »وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  باوجود ضرر،  به دلیل نفی حرج از دین 

برداشته می شود«. )جواهر الکالم فی شرح شرایع اإلسالم،  ج 21: 371( 
در این قاعده همانند قاعده ی »الضرر« مبانی مختلفی از سوی علماء اتخاذ شده است؛ از جمله 
)فرائد  است«.  حرجی  حکم  هرگونه  نفی  قاعده،   این  »لسان  که  است  معتقد  که   v انصاری  شیخ 
ااُلصول،  ج2: 257( و بعضی از علمای معاصر قائل به تخصیص ادله ی اولیه توسط قاعده ی الحرج 
خارج  اولیه  ادله ی  شمول  دایره  از  را  حرجی  احکام  ابتدا  همان  از  الحرج  قاعده ی  که  هستند  هستند 
می کند و این ادله را منوط می کند به اینکه حرجی نباشند. لذا اگر حکمی قابلیت آن را داشته باشد که هم 
حرجی شود و هم غیر حرجی شود؛ سپس حالت حرجی آن را مشاهده کنیم باید قائل شویم که این حکم 
تخصصًا از دایره ی احکام شرع خارج شده است و شارع مقدس آن را مشروع نمی داند. کاربرد این قبیل 
نظرات را عالوه بر شرط عدم مفسده در امر به معروف و نهی از منکر می توان در باب طالق به درخواست 

زوجه به وضوح مشاهده می کرد. 
برای فاعل،  آن  انجام  بر دشواری  باید دانست که فعلی حرجی و طاقت فرساست که عالوه  البته 

داوری عرف نیز بر آن صحه بگذارد. 
البته باید گفت که در اثبات و اعتبار این شرط قواعدی دیگر مانند »سهولت« و »یسر« هم وجود 

دارد که مجال بیان آن ها در این مختصر نیست. 
بررسی أدله ی قائلین به عدم اعتبار شرط ایمنی از ضرر

عده ای از فقهاء معتقدند که شرط »ایمنی از ضرر« در دو فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر 
به  طور مطلق مّد نظر نیست. هنگامی که به روایات این باب نگاه می کنیم، می بینیم یکی از مراتب امر 
به معروف و نهی از منکر،  برخورد فیزیکی و یدی است و حّتی کسانی که نسبت به این مرتبه کوتاهی 
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می کنند، نکوهش هم شده اند. بنابر این می توان گفت شرط »ایمنی از ضرر« اصاًلً به  طور مطلق مطرح 

نیست. 
قائلین به این نظریه برای اثبات مدعای خود أدله ای را بیان می کنند که ما در ادامه ابتدا مناقشات آنان 

نسبت دالیل قائلین به اعتبار شرط عدم ضرر و سپس دالیل آن ها را بیان می کنیم.   

اشکاالت وارده بر ادله قائلین به اعتبار عدم ضرر و مفسده 
1. رد دلیل آیات

نسبت به تمام آیاتی که قائلین شرط نبود ضرر و مفسده در امر به معروف و نهی از منکر بیان کردند 
باید گفت آیات دربردانده ی احکام و افعالی هستند که ماهیت آن ها ضرری نبوده است مانند نماز و روزه؛ 
اما نسبت به احکامی که انجام آن ها مبتنی بر سختی و ضرر قابل پذیرش است،  همانند جهاد، خمس و 
زکات هیچ گونه حکومتی ندارد چرا که وجود اینگونه ضررها جزء ماهیت این احکام و همراه با امضای 

شارع است. 
2. رد روایت سمره

هر چند این روایت از سند معتبری برخوردار است که مرحوم شیخ طوسی v نیز در تهذیب آورده 
است؛ و موافق با نقلی است که مرحوم کلینی در کافی بیان کرده است؛ و لکن باید گفت مضمون این 
روایت در مورد امر به معروف و نهی از منکر،  فراگیر نیست؛ زیرا میان روایت و اطالق ادله ی وجوب امر 
به معروف و نهی از منکر تزاحم هست. در باب تزاحم،  وظیفه ما ترجیح دلیلی است که در بردارنده ی 
مالک اهم است و در اینجا مصلحت و مالک اهم،  در طرف ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ 
زیرا مصلحت این دو فریضه،  مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسالمی است؛ ولی مصلحت روایت در 

موضوع ما بر می گردد به شخص آمر و ناهی. 
3. رد روایت شرایع الدین

هر چند داللت این روایت،  بر مدعا تمام است،  ولی اشکاالتی بر آن وارد است و در نتیجه،  استدالل 
به آن ناتمام خواهد بود؛ از جمله ی اشکاالت اینکه:

: این روایت از نظر سند، ناتمام است؛ زیرا در سند آن،  »أعمش« وجود دارد، که او متهم به  اواًلً
تدلیس است. 

و  از شیعیان  و  ایرانی تبار کوفه در قرن دوم قمری  از علمای  عمش 
َ
أ به  بن مهران معروف  سلیمان 

اصحاب امام صادقA بود. با وجود اعتقاد سلیمان به تشیع، علمای اهل سنت وی را بسیار ستوده 

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب...
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و توثیق کرده اند. وی از راویان فضائل امام علیA بود و روایاتی در این باب به طور مستقیم از امام 
صادق A روایت کرده است. سلیمان اعمش از نمایندگان برجسته مکتب علمی کوفه و پیروان تعالیم 
عبدالله بن مسعود در علم حدیث و فقه و قرائت قرآن بود. )الکفایة فی معرفة اصول علم الروایة: 395( 

: این روایت با روایاتی که بر عدم شرطیت داللت دارند،  معارض است.  ثانیًاً
4. رد دلیل اجماع

استدالل به اجماع در اعتبار شرط ایمنی از ضرر،  از نظر صغری و کبری اشکال دارد. از نظر صغری، 
،  بسیاری از فقها یا بحث امر به معروف را مطرح نکرده اند و یا متعرض این شرط نشده اند. ثانیًا،   زیرا اواًلً

جمله »ال أجُد خالفا« داللت بر اجماع ندارد. 
از نظر کبری نیز این اشکال وجود دارد که اجماعی که از نظر فقهای شیعه، یکی از ادله ی چهارگانه 
است،  اجماع کاشف از قول معصوم A است. پرواضح است که چنین اجماعی،  اگر نگوییم قطعا 
مدرکی است،  احتمال مدرکی بودن آن بسیار زیاد است و نمی تواند کاشف از قول معصوم و حّجت باشد. 

5. رد دلیل عقل
بعد از پذیرش اصل دلیل عقلی باید گفت سیره ی همان عقالیی که دفع ضرر محتمل را واجب و 
همچنین اضرار به غیر را جایز نمی دانند در برخورد با ضرر کم همراه با جلب منفعت زیاد و یا أهم بودن 

دفع ضرر و مفسده،  پذیرفتن ضرر و تحمل فعل ضرری است. 
6. رد قاعده ی »ال ضرر و ال ضرار« و »ال حرج«

قاعده ی »الضرر« و »ال حرج« به دو دلیل نمی توانند مربوط به امر و نهی باشند:
1. فریضه ی امر و نهی از جمله احکامی است که طبیعتًاً مستلزم ضرر و زیان و عسر و حرج است، 
مانند جهاد، روزه،  زکات و خمس. حال اگر بپذیریم حدیث »ال ضرر« و »ال حرج« ناظر به این احکام 

است، می بایست مبطل اصول احکام و ناسخ قواعد شرعیه باشد. 
2. سیره ی عقالء و شریعت پیامبران بر این است که ضرر و سختی بزرگ را با ضرر و سختی کوچک 
دفع کنند و نظر به ضرر و سختی کم نداشته باشند. اینان نتیجه را سودمند دانسته و لذا ضرر و حرجی 
همراه آن نمی یابند. حال، ضرر و سختی که در امر و نهی متوجه شخص می شود،  از همین قبیل است،  
زیرا نتیجه ی آن به مصلحت جامعه بوده، خطر منکرات از اجتماع دفع شده و منافع امر به معروف،  جلب 
و تأمین می شود.  در کالمی دیگر می توان گفت قاعده »ال ضرر« و »ال حرج« تخصصًا از مورد بحث 
خارج است؛ زیرا این دو قاعده،  درباره احکامی جاری می شود که موضوع آن ها در ابتدا ضرری و حرجی 

نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه. 
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دالیل قائلین به عدم اعتبار شرط ایمنی از ضرر و مفسده 
قائلین به عدم اعتبار شرط ایمنی از ضرر، معتقدند پس از بطالن ادله ی اعتبار این شرط با وجود 
اثبات ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر دیگر آن شرط به خاطر وجود دالیلی،  معتبر نخواهد 

بود،  که ما در اینجا به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:
1. اطالقات و عمومات ادله ی امر و نهی 

اولین دلیل بر عدم اعتبار شرط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر،  در لسان قائلین به آن،  
اطالقات و عمومات ادله ی امر و نهی است، زیرا تمامی آیات و اخباری که بر امر و نهی داللت دارد،  

بدون هیچ قید و شرطی آمده است که به عنوان نمونه به یک مورد از آن ها اشاره می کنیم:
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو ُیساِرُعوَن ِفی اْلَخْیراِت َو 

ْ
ِه َو اْلَیْوِم اآلِْخِر َو َیأ 1. ُیْؤِمُنوَن ِباللَّ

اِلحیَن. خداوند متعال در ادامه ی بیان اوصاف ممتازین از اهل کتاب می فرماید:  ولِئَک ِمَن الصَّ
ُ
أ

آن ها به خدا و روز دیگر)آخرت( ایمان می آورند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ و در 
انجام کارهای نیک، پیشی می گیرند؛ و آن ها از صالحانند. )آل عمران: 114( 

ْرِض َو َخِلیَفُة 
َ
هِ  ِفی اأْل َمَر ِباْلَمْعُروِف َو َنَهی  َعِن  اْلُمْنَکِر َفُهَو َخِلیَفُة اللَّ

َ
ِبیِّ a َقاَل: َمْن أ 3. َعِن النَّ

َرُسوِله.   هر که امر به معروف و نهی از منکر کند،  او جانشین خدا در زمین و جانشین رسول 
اوست. )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2: 807 و مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،  

ج 12: 179( 
2. ظهور ادله ی امر و نهی بیانگر مطلوبیت نفسی این دو فریضه 

باید گفت که از ظاهر ادله ی امر و نهی بر می آید که این دو فریضه ی الهی مطلوب نفسی بوده، و تأثیر 
آن ها به مثابه ی حکمت و ثمره است. دست کم باید گفت: احتمال مطلوبیت نفسی، پذیرفتنی است. 

3. احادیث مبتنی بر نفی ضرر
روایاتی که نافی ضرر در شریعت هستند مانند حدیث »ال ضرر« عام بوده، هر علتی را که منجر به 
ضرر و زیان شود در بر می گیرد،  چه مربوط به شریعت شود که در این صورت نفی حکم ضرری می کند 
و چه مربوط به طغیان و سرکشی مردم و ضرر رساندن به یکدیگر باشد،  که شریعت آن را نپذیرفته و 
سعی در زدودن آن از اجتماع دارد، و راه کار آن اسبابی شرعی است که به نفی و دور کردن ضرر از جامعه 

می انجامد. از شمار این اسباب می توان به دو فریضه ی بزرگ امر به معروف و نهی از منکر است. 

 b4. سیره عملی ائمه و اصحاب
تاریخ به ما نشان می دهد که امامان معصوم b که در حقیقت پاسداران واقعی ارزش های الهی و 

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 1781

جل

سّنت های پیامبر اکرم a بودند،  نسبت به این دو فریضه ی بزرگ اهتمام ویژه ای داشتند و با وجود خطراتی 
که برای هر انسانی احتمال آن وجود دارد دست به این عمل می زدند و یا جواز آن را برای یاران خود 
صادر می کردند؛ چرا که هر امر به معروفی و نهی از منکری روحی دوباره به کالبد اسالم می دمد و حیات 
ابا عبدالّله الحسین  دوباره ی آن را تضمین می کند. به عنوان نمونه می توان به شهادت خونین حضرت 
A و یاران با وفایش اشاره کرد که با بذل جان خود در راه امر به معروف و نهی از منکر موجب شد 
که غبار جهل و ستم که در طی سال های بعد از رحلت رسول گرامی اسالم a قوانین اسالمی را تحت 
الشعاع قرار داده بود،  از چهره ی سّنت های حقیقی اسالم زدوده شود و نور درخشان معارف الهی بار 

دیگر به دلهای غفلت زده بتابد. 

نقد و بررسی أدله  و بیان نتیجه 
با توجه به آنچه در مباحث گذشته از أدله ی طرفین بیان کردیم می توان فهمید که میان دو دسته از 
أدله ی یاد شده، وجود تعارض ظاهری،  قطعی است و ما در اینجا با نقد و بررسی أدله ی یک طرف قول 

حق را بیان می کنیم. 
نقد أدله ی قائلین به عدم اعتبار شرط ایمنی از ضرر

1. نقد اطالق آیات و روایات 
باید گفت همانطور  بیان کردند  به عدم اشتراط  از دلیل اطالقات و عموماتی که قائلین  در جواب 
که در فصل اول از بخش دوم بیان کردیم،  باید گفت آیات و روایاتی در این باب وجود دارد که این نوع 
اطالقات و عمومات را تخصیص می زند و اجرای این دو فریضه را مشروط به شروطی من جمله عدم 
وجود مفسده و ضرر می نماید. گذشته از این، بر فرض کوتاه آمدن از موضع مطلق شرطیت،  باید گفت 
که »ایمنی از ضرر« هنگامی شرط است که امر به معروف و نهی از منکر در حوزه فرد یا افراد باشد؛ ولی 
اگر بقا و حیات کیان اسالم و جامعه ی اسالمی بستگی به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، دیگر 
وجوب این فریضه،  متوقف بر هیچ شرطی نیست و همه چیز در راه حفظ نظام و اسالم باید فدا شود؛ 

همانگونه که حادثه ی قیام عاشورا از این قبیل بوده است. 
2. نقد روایات دال بر عدم اعتبار شراط ایمنی از ضرر 

با توجه به آنچه از روایات بیان کردیم،  می توان فهمید که میان دو دسته از روایات یاد شده،  وجود 
تعارض ظاهری،  قطعی است؛ زیرا دسته ی اول داللت دارد بر سقوط وجوب امر و نهی،  اگر همراه با 
ضرر باشد و دسته ی دوم داللت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  هر چند همراه با ضرر 
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باشد. اما در مقام رفع این تعارض،  صاحب جواهرv راه هایی پیشنهاد کرده است که ما به تعدادی از 

آن ها اشاره می کنیم:
الف. روایات دال بر عدم اعتبار شرط ایمنی از ضرر،  مختص شرایط زمانی و مکانی خاصی است که 
مسأله مهمی از مسائل اسالم در خطر باشد و به تعبیر دیگر ریشه و اساس اسالم مورد تهدید قرار گرفته 
باشد، که با سنجش دقیق اهل فن باید با این دو فریضه ی الهی حتی در فرض وجود ضرر و مفسده،  به 

مقابله برخواست. 
ب( عنوان »ضرر« در روایات دال بر عدم اعتبار شرط ایمنی از ضرر،  بر »عدم نفع« حمل می شود. 
در این صورت ظهور روایات دال بر وجوب در فرض عدم وجود مفسده به حال خود باقی است و بر 

سقوط امر و نهی در حال ضرر داللت دارد. 
ج( روایات دال بر عدم اعتبار شرط ایمنی از ضرر،  بر تحمل ضرر کم داللت دارد؛ اما تحمل ضرر 

زیاد،  واجب نیست. 
تحمل ضرر می شود؛ ولی  استحباب  بر  از ضرر،  حمل  ایمنی  اعتبار شرط  بر عدم  دال  روایات  د( 
روایات دسته ی اول،  بر عدم وجوب امر و نهی داللت دارد. )جواهر الکالم فی شرح شرایع اإلسالم،  ج 

 )371 :21
البته این رفع تعارض را مایکل کوک به روشی نوین انجام داده است؛ او تـعارض این دو دسته را با 
توّجه به منشأ جغرافیایی صدور آن ها تحلیل  می کند. کوفـه مـنشأ احادیث دسته اول و تقریبًا دو برابر 
مجموعه احـادیثی است  که از مراکز دیگر )بـصره ،  شـام و حجاز( به ما رسیده اسـت. شـام منشأ احادیث 
دسته دوم است. چنین اختالفی را بدون شک باید در وضع جغرافیایی و سیاسی دوران امـویان دانـست، 
چرا که کوفه مرکز رهبری مـخالفت  هـای مـحلی و شام مرکز حـکومت اسـت. )امر به معروف و نهی 

از منکر در اندیشه اسالمی، ج 2: 101( 
مایکل در حقیقت با این تقسیم بندی جدید هیچ یک از دو دسته را ناقض دیگری نمی داند،  چرا که 
هر دسته از این روایات را بر اساس موقعیت زمانی و مکانی ائمه b بیان می کند. البته در تکمیل این 
نوع تقسیم بندی باید گفت که ائمه ی معصومین b عالوه بر اقتضائات زمانی و مکانی،  با توجه به سطح 

مخاطب خود از حیث ایمان و تقوا و اطاعت پذیری آنان، این احادیث متفاوت را بیان می کردند. 

 b3. نقد سیره ی عملی ائمه و اصحاب
واقعیت اینست آنچه که در تمام این طائفه از روایات بیان شد کلیتی از اجرای این دو فریضه بود، و 

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب...
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گاهی از شرائط این دو فریضه،  اقدام به این امر می کردند،  چرا که  قطعًا شخصیت امامA با علم و آ
ایشان در روایات فراوان دیگری آداب و شرایط این دو امر مهم الهی را برای آمرین به معروف و ناهیان 
از منکر مفصاًل بیان کرده اند و ما در جای خود از آن بحث کردیم. پس به واقع باید گفت قائلین به عدم 
اعتبار، نمی توانند با استدالل به این روایات از وجود شرط ایمنی از ضرر چشم پوشی کرده و آهنگ عدم 

اعتبار آن را به صدا درآورند. 
و همچنین درباره ی سیره ی عملی اصحاب باید گفت عمل اصحاب را نمی توان به عنوان سیره  و 
دلیلی مطلق در این موضوع بیان کرد؛ چرا که تمام حرکات و وقایع صورت گرفته ای که از جانب یاران و 
اصحاب ائمه b ذکر شد در شرایط خاص و بحرانی جامعه ی اسالمی صورت گرفته و سکوت و منفعل 
ماندن در آن شرایط باعث ورود خسارات و لطمات زیادی به بدنه ی اسالم می شده؛ و لذا ائمه b نسبت 
به این تحرکات و اقدامات نظر مثبت داشتند و بعضًاً مشوق آنان در این عمل بودند. ما هم در گذشته 
بیان کردیم که وجود »شرط ایمنی از ضرر« را به طور مطلق نمی پذیریم بلکه تا زمانی آن را به عنوان یک 
شرط در فریضه ی الهی الزم اإلجراء می دانیم که خطر بزرگی اسالم و جامعه ی اسالمی را تهدید نکند و 
به عبارت دیگر مفسده ی ترک امر به معروف و یا نهی از منکر بیشتر از انجام آن نباشد؛ که در غیر این 

صورت این شرط از اعتبار و حقیقت خود ساقط خواهد شد. 

جمع بندی مطالب
با بررسی تمام احتمااًلت و دالیل قائلین به عدم اعتبار شرط »ایمنی از ضرر« در امر به معروف و 
نهی از منکر و پاسخ به اشکاالت منتقدین به این نتیجه رسیدیم که تمامی ادله ی بیان شده از سوی آن ها 
 ،Aأعم از اطالقات و عمومات ادله ی »ضرورت امر به معروف و نهی از منکر«،  قیام امام حسین
سیره ی عملی ائمه b و اصحاب آن ها و همچنین دیگر دالیل ذکر شده مورد مناقشه و ناتمام است، لذا 
استدالل به این ادله صالحیت مقابله و طرد ادله ی اعتبار شرط »ایمنی از ضرر« در امر به معروف و نهی 
از منکر را ندارد و هر یک از این أدله ی چهارگانه)غیر از اجماع( خود به تنهایی قدرت اعتبار بخشیدن 
به شرطیت عدم وجود ضرر و مفسده در امر به معروف و نهی از منکر را داراست؛ و جمع این أدله با هم،  

حجّیت سخن ما را تقویت و تأیید می کند. 

نظر امام خمینی v پیرامون مسأله
امام خمینی v درباره ی اعتبار و عدم اعتبار »شرط ایمنی از ضرر« در امر به معروف و نهی از 
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منکر و همچنین درباره ی رابطه ی علماء با دولت جائر نیز در برخی فروع، بر لزوم مراعات »أهّم« در 

برابر »مهم« مسائلی را متذکر شده اند:
1. لو کان فی رّد هدایا الظلمة و سالطین الجور احتمال التأثیر فی تخفیف ظلمهم أو تخفیف 
بد من مالحظة  بالعکس ال  کان  لو  و  القبول  یجوز  الرّد و ال  مبتدعاتهم وجب  تجریهم علی 

الجهات و ترجیح الجانب األهم کما تقدم. 
تأثیر در تخفیف ظلم  ایشان می فرماید اگر در رّد هدایای شخص ستمگر و حاکمان جائر احتمال 
یا بدعت گذاری شان در دین داده شود،  رّد هدایا واجب، و قبولش جایز نیست. ولی اگر به عکس، در 
قبول هدایا احتمال چنین تأثیری را بدهد،  باید مالحظه أهّم را نمود. )تحریر الوسیلة،  ج 1، ص 477، 

مسأله 5( 
2. لو کان فی قبول هدایاهم تقویة شوکتهم و تجریهم علی ظلمهم أو مبتدعاتهم یحرم القبول 
و مع احتمالها فاألحوط عدم القبول، و لو کان األمر بالعکس تجب مالحظة الجهات و تقدیم 

األهم. 
یا  حرام  بر  تجری شان  یا  جائر،  حاکم  شوکت  افزایش  و  تقویت  موجب  آن  هدایای  قبول  اگر 
بدعت گذاری شان در دین شود،  قبول هدایا حرام است. اگر احتمال مفاسد یاد شده هم داده شود،  احتیاط 
در عدم قبول هدایاست و اگر به عکس، رّد هدایا چنین مفاسدی داشته باشد،  باید میان وجود دو مفسده،  

آنکه مفسده اش کمتر است،  انتخاب کرد. )همان،  مسأله 6( 
3. لو وقعت بدعة فی اإلسالم و کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب أعلی اهّٰلل کلمتهم 
موجبا لهتک اإلسالم و ضعف عقائد المسلمین یجب علیهم اإلنکار بأّیة وسیلة ممکنة سواء 
کان اإلنکار مؤثرا فی قلع الفساد أم ال و کذا لو کان سکوتهم عن إنکار المنکرات موجبا لذلک 

و ال یالحظ الضرر و الحرج بل تالحظ األهمیة. 
چنان که بدعتی در اسالم واقع شود و سکوت عالمان دینی و رؤسای مذهب باعث هتک اسالم و 
ضعف عقاید مسلمانان گردد،  به هر وسیله ای انکار واجب است،  چه انکار در ریشه کن ساختن فساد 
مؤثر باشد یا نباشد. مالحظه ی ضرر و حرج هم نمی شود،  بلکه مالحظه ی اهمیت می شود. )همان،  ص 

473، مسأله 7( 
4. لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب أعلی اهّٰلل کلمتهم خوف أن یصیر المنکر 
معروفا أو المعروف منکرا یجب علیهم إظهار علمهم و ال یجوز السکوت و لو علموا عدم تأثیر 
الشارع  به  یهتم  الحکم مما  الحرج مع کون  و  الضرر  الفاعل، و ال یالحظ  ترک  إنکارهم فی 

األقدس جدا. 
اگر در اثر سکوت عالمان دین و رؤسای مذهب خوف جا به جایی معروف ها و منکرها باشد،  بر 
آنان واجب است علم خود را آشکار سازند و سکوت بر آنان جایز نیست. حّتی اگر بدانند انکارشان اثری 

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب...
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ندارد. مالحظه ی ضرر و حرج هم نمی شود. )همان،  مسأله 8.( 
5. لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب أعلی اهّٰلل کلمتهم تقویة للظالم و تأیید 
له و العیاذ بالّله یحرم علیهم السکوت و یجب علیهم اإلظهار و لو لم یکن مؤثرا فی رفع ظلمه. 
6. لو کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب أعلی اهّٰلل کلمتهم موجبا لجرأة الظلمة علی 
ارتکاب سائر المحرمات و إبداع البدع یحرم علیهم السکوت و یجب علیهم اإلنکار و إن لم 

یکن مؤثرا فی رفع الحرام الذی یرتکب. 
اگر سکوت عالمان دین و رؤسای مذهب موجب تقویت و تأیید ستمگر شود،  یا آنان را در ارتکاب 
محّرمات دیگر و بدعتگذاری در دین جرأت بخشد، سکوت بر ایشان حرام است و اظهار مخالفت بر آنان 

واجب است،  هر چند در رفع ستم مؤثر نباشد )همان،  مسأله 9 و 10(. 
7. لو کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب أعلی اهّٰلل کلمتهم موجبا إلساءة الظن بهم و 
هتکهم و انتسابهم إلی ما ال یصح و ال یجوز االنتساب إلیهم ککونهم نعوذ بالّله أعوان الظلمة 

یجب علیهم اإلنکار لدفع العار عن ساحتهم و لو لم یکن مؤثرا فی رفع الظلم. 
اگر سکوت عالمان دین و رؤسای مذهب موجب سوءظن،  هتک و انتساب سخنان نادرستی مثل 
یار و یاور ستمگر به آنان شود،  برای دفع این ننگ،  انکار بر آنان واجب است حّتی اگر در رفع ستم مؤثر 

نباشد )همان،  مسأله 11(. 
با توجه به اهمیت این فریضه ی الهی در نظر امام خمینی v ایشان در مبارزه با رژیم طاغوتی پهلوی 
و رویارویی با اسالم ستیزی پهلوی در مأموریت انگلیسی و آمریکایی و در راه دفاع از اسالم می فرمودند: 

تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب؛ و لو بلغ ما بلغ. )صحیفه امام،  ج 1، ص 178( 
و مراد ایشان از تقیه، خوف و ترس از ضرر جانی و مالی در راه انقالب اسالمی بود و در واقع ضرورت 

تحمل ضرر در امر به معروف حکومت اسالمی و نهی از منکر حکومت طاغوتی را بیان می کرد. 

نظر محقق 
با توجه به مجموع بیانات و اعتقادات قائلین به عدم اشتراط ایمنی از ضرر، باید گفت هر چند آن ها 
مسأله ی قیام امام حسین A را به عنوان دلیلی محکم بیان می کنند و از حیث فعل امام بودن قضیه 
حجّیت این موضوع را تمام می دانند؛ باید گفت که در این باب جواب های مفصلی داده شده است که 
مجال بیان تمام آن ها نیست اما باید به جهت روشن شدن حقیقت در اینجا پاسخی ارائه داد و آن اینکه:

 بهتر است در اینجا با بررسی رابطه علمی فعل امام حسین A با روایات صادره از دیگر ائمه ی 
معصومین b در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر،  پاسخی متقن در خصوص تعارض و 
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عدم تعارض این دو دسته از روایات بیان کرد. 

پاسخ اول
بعضی از صاحب نظران به این سؤال چنین پاسخ داده اند که در فریضه ی امر به معروف و نهی از 
باید دو چیز را در نظر گرفت: 1. موقعیت شخص عاصی. 2. موقعیت امر به معروف و نهی از  منکر 
منکر کننده. اگر شخص عاصی در موقعیتی قرار دارد که عمل او برای دیگران سرمشق و الگو است و 
گناه او موجب پیدایش بدعتی در امر دین می گردد و از طرف دیگر امر به معروف و نهی از منکر کننده 
نیز شخصیت برجسته ای در میان دینداران دارد و جزء اولیاء و پاسداران دین است،  بر وی واجب خواهد 
بود برای جلوگیری از ورود بدعت در دین قیام کند هر چند که این قیام منجر به ضرر مالی و جانی برای 

وی گردد. 
اصوال بسیاری از بزرگان دین بر همین اساس مال،  جان و نزدیکان خود را در راه دفاع از کیان و 
موجودیت اسالم و والیت و جلوگیری از پیدایش خط انحرافی و التقاطی فدا کردند؛ بزرگانی همچون 
میثم تمارها،  حجربن عدی ها و ابوذرها. سیره ی  پیامبران بزرگ الهی نیز چنین بوده است و اگر غیر از 
این بوده چه بسا هیچ یک از ادیان الهی بر روی زمین استقرار نمی یافت. حضرت ابراهیم A به مبارزه 
با بت پرستی پرداخت و در مقابل قدرت عظیم طاغوت زمان خویش هیچ واهمه ای به خود راه نداد و نه 
تنها از اموال و آسایش خانواده خود در این راه گذشت بلکه جان خود را نیز در طبق اخالص گذاشت و 

فرو افتادن در آتش نمرود را بر دست برداشتن از تبلیغ توحید،  ترجیح داد. 
پاسخ دوم

 پاسخ دیگری که به سؤال مورد بحث می توان داد این است که شرط عدم وجود مفسده در این دو 
فریضه تا جایی اعتبار دارد که ترک این دو فریضه،  مفسده ی بزرگتری را به دنبال نداشته باشد؛ چرا که 
اگر امر به معروف و نهی از منکر برای عامل به آن مشتمل بر مفسده باشد و از طرف دیگر ترک امر به 
معروف و نهی از منکر دارای مفسده بزرگتری باشد، بدون شک ازباب قاعده ی تقدیم أهم بر مهم و دفع 
أفسد به فاسد، باید مفسده ی کوچکتر را پذیرفت تا از مفسده ی بزرگتر خالصی یافت. بر این اساس اگر 
مسأله ی حفظ کیان دین در میان باشد به گونه ای که ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب بدعت 
در دین یا از بین رفتن اصل واقعی دین گردد، در این صورت از باب وجوب حفظ أهم باید هر مهمی را 

فدای آن کرد،  حتی اگر این مهم نفس نفیس و شریف معصومA باشد تا چه رسد به دیگر انسان ها. 
نتیجه گیری

ما بعد از بحث و بررسی مفصل در أدله ی  اشتراط و یا عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و 

بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر وعدم مفسده در وجوب...
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نهی از منکر و پاسخ به اشکاالت منتقدین، به این نتیجه رسیدیم که هر یک از این أّدله ی چهارگانه)غیر 
از اجماع( خود به تنهایی قدرت اعتبار بخشیدن به شرطّیت عدم وجود ضرر و مفسده در امر به معروف 

و نهی از منکر،  را داراست؛ و جمع این أّدله با هم،  حجّیت ادعای ما را تقویت و تأیید می کند. 
با توّجه به تمام آنچه که در گذشته بیان کردیم باید گفت وجود هر ضرر و مفسده ای مانع از وجوب 
امر به معروف و نهی از منکر نیست. تحّمل ضرر کوچک در مقابل امر به معروف و یا نهی از منکر بزرگ 
واجب است. بنا بر این در برابر وجوب امر به معروف و نهی از منکرهای مهم در جامعه ی اسالمی باید 
گفت وجود ضررهای غیر مهم هیچ جایگاه قابل اعتنایی ندارد. حّتی اگر ترک این دو فریضه ی الهی)امر 
به معروف و نهی از منکر( به عّلت وجود ضرر و خطر جانی و مالی، موجب رواج و گسترش منکر و 
پشت کردن به معروف گردد و این وضعیت عامل فرهنگ سازی سکوالر و الئیک شود،  این ترک حرام 

خواهد بود. 
و اگر در حقیقت بی حالی،  تنبلی،  سستی و ضعف روحی عّلت توهم ضرر باشد،  باید این توهم را 
کنار گذاشت و با جّدیت و اهتمام هر چه بیشتر به امر به معروف و نهی از منکر پرداخت. به عبارت دیگر 
اگر توهم ضرر و خطر تنها ساخته ی ذهن بیمار مردم رفاه طلب و منصف جوی تنبل باشد شایسته است 
این ضرر خیالی و وهمی را رها کند و در احیاء و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در صحنه حضور 

یابد و به استقبال خطرات در راه انجام تکلیف شرعی برود. 
به  امر  انجام  به ضرر در  با علم و ظن  بیان کرد که  اینگونه می توان  را  نتیجه ی بحث  این  بنابر  پس 
معروف و یا نهی از منکر کوچک، وجود آن ساقط می گردد؛ اما توهم ضرر و ِصرف احتمال آن حّتی در 
امر به معروف و یا نهی از منکر کوچک نیز موجب سقوط تکلیف نمی شود. در حقیقت ادعای اصلی ما 
در این مقاله پذیرش شرطّیت عدم ضرر و مفسده در دو فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است،  
اما نه به صورت مطلق و تام،  بلکه اعتبار این شرط تا زمانی است که اهمّیت ضرر و مفسده ی موجود در 
انجام امر به معروف و یا نهی از منکر،  از حیث فردی و اجتماعی بیشتر از ضرر ترک امر به معروف و یا 
نهی از منکر باشد، اما در صورت اهمّیت مسأله در طرف دیگر این قید و شرط از حجّیت و اعتبار خود 
ساقط خواهد شد و بر مکّلف انجام این دو فریضه واجب خواهد بود حّتی در فرض وجود خطراتی أعم 
از جانی، مالی و یا آبرویی. به عبارت دیگر در ارتباط با اشتراط یا عدم اشتراط ایمنی از ضرر برای امر 
به معروف و نهی از منکر به نظر می رسد قول به تفصیل قول مطابق تحقیق باشد؛ یعنی نه به طور مطلق 
اشتراط شرط مذبور ثابت است و نه عدم اشتراطش به نحو مطلق،  بلکه باید تفصیل داد بین اینکه اگر 
ترک امر به معروف و نهی از منکر منجر به ضرری أهّم و أعظم نسبت به ضرر موجود در امر به معروف و 
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نهی از منکر گردد، در اینجا قائل به عدم اشتراط شرط مذبور یعنی ایمنی از ضرر در وجوب امر به معروف 

و نهی از منکر می شویم. اما اگر ضرر أعظم و أهّمی در بین نباشد قائل به اشتراط آن شرط می شویم. 
پس بایأ گفت کالم آخر و ادعای اصلی ما در این مقاله پذیرش شرطیت عدم ضرر و مفسده در دو 
فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است،  اما نه به صورت مطلق و تام،  بلکه اعتبار این شرط تا زمانی 
است که اهمیت ضرر و مفسده ی موجود در انجام امر به معروف و یا نهی از منکر،  از حیث فردی و 
اجتماعی بیشتر از ضرر ترک امر به معروف و یا نهی از منکر باشد، اما در صورت اهمّیت مسأله در طرف 
دیگر این قید و شرط از حجّیت و اعتبار خود ساقط خواهد شد و بر مکّلف انجام این دو فریضه واجب 
خواهد بود حتی در فرض وجود خطراتی أعم از جانی، مالی و یا آبرویی. به عبارت دیگر در ارتباط با 
اشتراط یا عدم اشتراط ایمنی از ضرر برای امر به معروف و نهی از منکر به نظر می رسد قول به تفصیل 
قول مطابق تحقیق باشد؛ یعنی نه به طور مطلق اشتراط شرط مذبور ثابت است و نه عدم اشتراطش به 
نحو مطلق،  بلکه باید تفصیل داد بین اینکه اگر ترک امر به معروف و نهی از منکر منجر به ضرری أهم و 
أعظم نسبت به ضرر موجود در امر به معروف و نهی از منکر گردد، در اینجا قائل به عدم اشتراط شرط 
مذبور یعنی ایمنی از ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر می شویم. اما اگر ضرر أعظم و أهمی 

در بین نباشد قائل به اشتراط آن شرط می شویم. 
حال اگر قائلین به عدم اعتبار شرط ایمنی از ضرر هم به صورت مطلق ادعای خود را ثابت نکنند و 
معتقد باشند که عدم اعتبار این شرط در زمانی است که اهمّیت مسأله ی مورد امر به معروف و یا نهی از 
منکر بیشتر از تحّمل ضرر و مفسده ی موجود باشد؛ در حقیقت باید گفت دیگر اختالف و نزاعی در این 

مسأله میان دو طائفه وجود نخواهد داشت. 

پیشنهاد کاربردی در موضوع و مسأله تحقیق
الزم است مطالعات و تحقیقات پیرامون دو موضوع »معروف شناسی« و »منکر شناسی« در نظام 
جمهوری اسالمی ایران گسترش یابد؛ حوزه های علمیه ی قم،  نجف، مشهد و... به بحث و بررسی و 
پژوهش در همه ی ابعاد این دو موضوع از قبیل شرایط،  مراتب،  آداب،  روش ها و شیوه های نفوذ در دل ها 

و افزایش تأثیر آن در جامعه ی هدف،  به طور دقیق صورت گیرد. 
آن  از شرایط چهارگانه ی وجوب  و هر یک  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که مسأله ی  آنجایی  از 
ظرفیت تحقیقات اجتهادی را دارا است، لذا باید در درس خارج فقه سیاسی مجموعه ی نیازهای علمی 
و پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر از سوی مجتهدان،  مطرح و پاسخ آن ها از منابع اصیل اسالمی 
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همانند قرآن و حدیث استنباط گردد. 
مسأله شناسی و پاسخ گوئی به مسائل پیدا و پنهان و همچنین مسائل بزرگ و کوچک در باب امر به 
معروف و نهی از منکر می بایست در رسالت طالب سطح سه و چهار حوزه های علمیه با راهنمایی اساتید 

و مشاوران مجتهد و مدرسان درس خارج قرار گیرد. 
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بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی از منظر فقه و قانون)تأملی در 
مواد 3 و 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر( 

حسین جوان آراسته1

چکیده
این مقاله درصدد بررسی مواد 3 و 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر و موضوع تجسس و تعرض به حریم خصوصی به لحاظ تطابق یا عدم تطابق 
آن با شرع و قانون اساسی است. حریم خصوصی،  قلمروی است که هرفرد –جز در 
موارد بسیار استثنایی- عرفًا یا شخصًا یا شرعا یا قانونا از ورود دیگران به آن یا نظارت 
ابعاد  است.  آن مصون  به  مربوط  به اطالعات  دیگران  یا دسترسی  و  آن  بر  دیگران 
حریم خصوصی عبارتند از حریم خصوصی اعتقادی، حریم خصوصی جسمانی، حریم 
خصوصی اماکن،  حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی اطالعات. اموری چون 
ورود  و  سمع  استراق  دیگران،   عیوب  کردن  فاش  تجسس،  ممنوعیت  برائت،   اصل 
بدون اجازه به منزل دیگران را می توان از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار 
آورد در اسالم به شمار آورد. عدم مشروعیت تجسس و ورود به حریم خصوصی شامل 
آن دسته از اقداماتی نیز خواهد بود که با هدف امر به معروف یا نهی از منکر صورت 
می گیرند. از سوی دیگر، آیات و روایات امر به  معروف و نهی از منکر،  اطالق دارند و 
وجوب فریضتین محدود به واجبات و محرمات علنی و آشکار نبوده و در کلمات فقها 
نیز تفصیلی میان معروف ها و منکرهای مخفی و آشکار وجود ندارد؛ از این رو به نظر 
می رسد قانون گذار در ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف،  میان حرمت تجسس 

1. دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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به  آمران  از  قانون حمایت   5 ماده  مفاد  است.  کرده  معروف خلط  به  امر  و عمومیت 
معروف،  همسو با موازین شرع و نیز همسو با اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

واژه های کلیدی
تجسس حریم خصوصی قانون اساسی قانون حمایت از آمران به معروف قلمرو 

شرعی امر به معروف. 

مقدمه 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان وظیفه ای همگانی 
در اصل هشتم مورد تأکید و مطالبه قرارداده است؛ در اجرای این اصل، پس از فراز و نشیب های بسیار 
زیاد، سر انجام »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« 23 فروردین ماه 1394 به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید و در تاریخ 2،  2،  1394 توسط شورای نگهبان تایید شد. در ماده 3 این 
قانون،  تجسس و در ماده 5، تعرض به حریم خصوصی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر،  ممنوع 
شده است. این مقاله در صدد است تا با بررسی مبنای فقهی دو ماده مذکور،  تحلیل و تبیین خود را از 

آن ها ارائه داده و نیم نگاهی نیز به اسناد بین المللی حقوق بشر در این زمینه بیندازد. 

الف. بررسی دو مفهوم تجسس و حریم خصوصی
و  کردن  تفحص  معنای  به  ْسُتَها«  َتَجسَّ و  األخبار  »َجَسْسُت  جوهری،   اعتقاد  به  تجسس.  یکم. 
جستجو از خبر است و جاسوس از همین ریشه است )الصحاح، ج  3: 913(؛ نویسنده مجمع البحرین، 
بیشتر در موارد شر  دانسته که  اخبار  دنبال کردن  امور و  باطن و درون  از  تفتیش  به معنای  را  تجسس 
به کار می رود و »جاسوس« از همین ریشه است که صاحب اسرار بد است همان گونه که »ناموس« 
واژه  این  از  تر  دقیق  تعریف  می رسد  نظر  به   .)571  :4 ج  البحرین،  )مجمع  است  خیر  اسرار  صاحب 
با  بر شناخت یک چیز  که  ارائه کرده است: »واژه »جس« ریشه ای است  را  اللغة  مقائیس  را معجم 
دریافت ظریف داللت دارد و جاسوس بر وزن فاعول از همین ریشه است؛ زیرا جاسوس،  مخفیانه و 
با ظرافت از آنچه می خواهد،  خبردار می شود« )معجم مقائیس اللغة، ج 1: 414(؛ بیشتر لغت شناسان، 

1. التجسس التفتیش عن بواطن األمور و تتبع األخبار، و أکثر ما یقال فی الشر، و منه الجاسوس، و هو صاحب سر الشر، 
کما أن الناموس صاحب سر الخیر. 
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معنای »تجُسس« را تفحص دانسته و اشاره ای به انگیزه شّر تفحص کننده نکرده اند،  در این صورت 
»تجسس« هم می تواند شامل تحقیق و جستجو در مورد کارهای خوب مردم و هم کنکاش و تفحص در 
عیوب مردم باشد. »در برابر این تفسیر موسع از تجسس، عده ای از مفسران قرآن تفسیر مضیقی از این 
موضوع ارائه کرده و آن را به »تفحص از شر« اختصاص داده اند« )احکام حریم خصوصی،  ص25(؛ 
برخی با توجه به این که در قرآن کریم از طرفی »تجُسس« منع شده1 و از سوی دیگر،  حضرت یعقوب 
س« کرده است2،  تجُسس را مختص مواردی دانسته  برای پیدا کردن یوسف، فرزندانش را امر به »تحسُّ
گاهی از لغزشهایی است که اشخاص راضی به آشکار شدن آن ها نیستند  اند که با انگیزه عیب جویی و آ
گاهی یافتن از چیزهای خوب و اعمال نیک مردم و یا به عبارت  در حالی که تحُسس،  تالشی است برای آ
دیگر تالشی است برای کشف حقیقت با انگیزه درست؛ در صورتی که چنین برداشتی درست باشد، بار 
معنایی »تجُسس« منفی و بار معنایی »تحُسس« مثبت خواهدبود هرچند بعید به نظر می رسد بتوان نهی 
وارد در آیه شریفه 12 سوره حجرأت را محدود و مقید به مواردی از تجسس دانست که جستجو کننده 
هدف بدی را در ذهن دارد،  قرآن کریم، نفس چنین اقدامی را ناپسند می داند؛ مقتضای اطالق نهی در آیه 
این است که شامل هر گونه اقدام به تجسس خواه با انگیزه خوب و خواه با انگیزه بد می شود و کنکاش 
در امور دیگران حتی اگر با انگیزه خیر صورت گیرد، همان گونه که پیشتر یادآورشدیم به لحاظ لغوی، 

مصداقی از تجسس خواهد بود. 
دوم. حریم خصوصی. حریم از ریشه »ح ر م« به معنای بازداشتن است.3 حرام و حریم عبارتند از 

هر چیزی که عقاًل یا شرعًا یا عرفًاً ممنوع باشد. 4 
معانی گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است از جمله کار ممنوع و حرام، 
هرچیزی که لمس آن ممنوع است]...[ معنای اصطالحی حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوی 
آن نزدیک است و مراد از آن،  محدوده خاصی از زمین اطراف مالی غیرمنقول )مانند خانه،  چاه 
و قنات( است که ِصرف بهره برداری از آن یا بهره برداری کامل از آن منوط به در تصرف داشتن 
منابع فقهی متقدم موضوع حریم غالبا در ضمن مباحثی چون معیشت،   آن زمین است. در 

قضآیا و احکام،  تجارت و بیع مطرح می شد ولی در منابع بعدی در مبحث 

ُسوا )حجرأت: 12(  نِّ ِإْثٌم َواَل َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ ِذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا کِثیًرا مِّ َها الَّ یُّ
َ
1. َیا أ

ِخیِه )یوسف: 87( 
َ
ُسوْا ِمن ُیوُسَف َوأ 2. َیا َبِنیَّ اْذَهُبوْا َفَتَحسَّ

3. حرم أصل واحد و هو المنع و التشدید. فالحرام ضّد الحالل )احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه( 
4. فالحرام و الحرم و الحریم علی أوزان جبان و حسن و شریف: صفات مشبهة و معناها ما کان ممنوعا عقال أو شرعا أو 

عرفًا )مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ذیل واژه حرم(. 

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی از منظر فقه و ...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 1941

جل

احیاء موات به این موضوع پرداخته شده زیرا یکی از شروط تملک زمین های موات آن است که 
در حریم ملک کسی نباشد. )پورمسجدیان،  دانشنامه جهان اسالم، ج 13: 101( 

سوی  از  نیز  واحدی  تعریف  و  نداشته  سابقه  فقه  در  که  است  اصطالحی  خصوصی«  »حریم 
حقوقدانان نسبت به آن ارائه نشده است. در تعریفی از حریم خصوصی آمده است: »حریم خصوصی 
قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفًاً یا با اعالن قبلی در چارچوب قانون،  انتظار دارد 
تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطالعات راجع به آن 
دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.1 به نظر می رسد عبارت »با اعالن قبلی 
در چارچوب قانون« اشاره به بعد شخصی در کنار بعد عرفی است. این تعریف عدم رضایت فرد را در 
دسترسی دیگران به امور مربوط به خود یکی از عناصر اصلی »حریم خصوصی« به شمار آورده است. 
با توجه به نوظهور بودن این اصطالح و خاستگاه غربی آن و رویکردهای لیبرالیستی،  تصریح بر عنصر 
»عدم رضایت شخص« قابل درک بوده به ویژه آن که در حقوق عرفی »حریم خصوصی« صرفًاً به عنوان 
حق مطرح است. در فقه و حقوق اسالم،  این امور جنبه تکلیفی نیز دارند و به همین جهت اگر بخواهیم 
این تعریف را با مالحظات فقهی در نظرگیریم،  نه تنها »عدم رضایت شخض« از مقومات تعریف نخواهد 
بود بلکه اساسًا جایگاهی در تعریف »حریم خصوصی« نخواهد داشت زیرا وقتی می گوییم که »شخص 
انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به قلمروش وارد نشوند« مفهومش این است که فرضا اگر فردی 
راضی بود که دیگران به خلوت او با همسرش دسترسی داشته باشند ولی قانون یا شرع آن را منع کرده بود،  

در این مورد »حریم خصوصی« منتفی است چون »عدم رضایت« منتفی است. 
از سوی دیگر مبانی حریم خصوصی در حقوق عرفی با مبانی حریم خصوصی در حقوق اسالمی 
یکسان نیستند. اگر بپذیریم که یکی از مبانی اهتمام به حریم خصوصی در اسالم،  صیانت از آبرو و عرض 
با این فرض، مالک،   آیا  افراد است،   آیا باز هم می توان بر عنصر »عدم رضایت شخص« تأکید نمود؟ 
عدم رضایت عرفی یا شخصی است یا عدم جواز شرعی و یا قانونی؟ و یا بر حسب موارد در نظر گرفتن 
همه این ها. به نظر می رسد نمی توان عدم رضایت را صرفًاً شخصی یا عرفی دانست بلکه عالوه بر آن 
عدم ممنوعیت شرعی و قانونی نیز در تعیین قلمرو حریم خصوصی مؤثر خواهد بود. با عنایت به این 

مالحظات می توان حریم خصوصی را این گونه تعریف کرد:
1 بند 1 از ماده 2 الیحه حریم خصوصی که توسط دولت سید محمدخاتمی به مجلس ارائه شد. همین تعریف با اندکی تغییر از سوی 
یکی از حقوقدانان انتخاب شده است: »قلمروی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعًا و عرفًاً یا با اعالن قبلی انتظار دارد دیگران بدون 
رضایت وی یا به اطالعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به 

هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند«. انصاری، حقوق حریم خصوصی،  ص 38
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 قلمروی است که هرفرد –جز در موارد بسیار استثنایی- عرفًاً یا شخصًاً یا شرعًا یا قانونًا از 
آن  به  مربوط  اطالعات  به  دیگران  یا دسترسی  و  آن  بر  دیگران  نظارت  یا  آن  به  دیگران  ورود 

مصون است. 
در زمینه حریم خصوصی نکات زیر قابل تأمل است:

1. براساس تعریف پذیرفته شده،  دایره حریم خصوصی در حقوق اسالم از دایره حریم خصوصی در 
حقوق عرفی از بسط و گستردگی بیشتری برخوردار است و این امر یکی از امتیازات فقه و حقوق اسالم 

خواهد بود زیرا چتر حمایتی آن نسبت به حقوق انسان ها گسترده تر است. 
2. »حریم خصوصی« اختصاص به اعمال شخص نداشته بلکه اندیشه ها و وضعیتهای افراد را نیز 

دربرمی گیرد. 
3. »حریم خصوصی« مفهومی عام است که یکی از مفاهیم زیر مجموعه آن »حق خلوت« است. 

بنابر این نباید این دو را معادل هم دانست. 
4. حریم خصوصی حوزه های مختلفی را در برمی گیرد که عبارتند از حریم خصوصی اعتقادی، 
حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل،  حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی 

اطالعات که در جای خود باید مورد بحث قرارگیرند. 
5. در فقه اسالم می توان اموری چون ممنوعیت تجسس، تفتیش، فاش کردن عیوب دیگران،  استراق 
سمع،  غیبت و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار آورد. 

ب. تجسس و تعرض به حریم خصوصی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر در فقه
یکم. حکم شرعی تجسس. مقتضای اطالق نهی از تجسس در آیه 12 سوره حجرأت این است که 
تجسس خواه با انگیزه امر به معروف و خواه با انگیزه دیگری صورت گیرد، امری نکوهیده و حرام است. 
روایات ناظر به نهی از تجسس به قدری زیاد است که اگر آن ها را متواتر ندانیم به صورت قطع می توانیم 
بگوییم متظافرند؛ در اینجا تنها به سه نمونه اشاره می کنیم: ابو بصیر از امام باقر و او از رسول خدا نقل 

می کندکه فرمود: 
َعَثَراِت  َع  َتَتبَّ َمْن  ُه  َفِإنَّ اْلُمْسِلِمیَن  َعَثَراِت  ُعوا  اَلَتَتبَّ ِبَقْلِبِه  یْسِلْم  َلْم  َو  ِبِلَساِنهِ   ْسَلَم  

َ
أ َمْن   َمْعَشَر  یا 

ُه َعْثَرَتُه یْفَضْحُه )کافی، ج2: 354(. ای گروه مسلمانان  َع اللَّ ُه َعْثَرَتُه َو َمْن َتَتبَّ َع اللَّ اْلُمْسِلِمیَن َتَتبَّ
که به زبان اسالم آورده و قلبًا مسلمان نشده اید به دنبال لغزش های مسلمانان نباشید زیرا هر 
کس چنین باشد خداوند در جستجوی عیوب او خواهد بود و در این صورت او را رسوا خواهد 

کرد. 

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی از منظر فقه و ...
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جل

ص  )االختصاص،   است1  کرده  گزارش  را  روایت  همین  شبیه  اختصاص  کتاب  در  نیز  مفید  شیخ 
225(. امیر مؤمنان علی A خطاب به مالک اشتر فرمود:

 باید دورترین مردم از تو و مبغوض ترین آنان، کسی باشد که از دیگران عیبجوتر است؛ زیرا 
در  از همه کس سزاوارتر است؛ پس  آن عیوب  پوشاندن  در مردم عیوبی هست که حاکم در 
جستجوی امور پنهان مباش، وظیفه تو اصالح اموری است که بر تو معلوم است و نسبت به 
آنچه از عیوب رعیت بر تو پنهان است خداوند داوری می کند؛ پس تا آن جا که می توانی عیب 
رابپوشان تا خداوند نیز عیوب تو را که عالقه داری از مردم پوشیده بماند،  پرده پوشی کند2)نهج 

البالغه، نامه 53( 
روشن است که نهی در این روایات، ظهور در حرمت دارد؛ 

هر که در آیات و اخبار ائمه اطهار b تتّبع داشته باشد،  بر او معلوم می شود که هر که در صدد 
ایشان است؛  انسان و رذل ترین  افراد  ایشان است،  خبیث ترین  عیبجوئی مردم و رسوا کردن 
ِذیَن آَمُنوا َلُهْم  ْن َتِشیَع اْلفاِحَشُة ِفی الَّ

َ
وَن أ ِذیَن یِحبُّ خداوند عالم- جّل شأنه- می فرماید: ِإنَّ الَّ

مؤمنین ظاهر  از  ناشایست  اعمال  دارند  که دوست  که: کسانی  درستی  به  یعنی  ِلیٌم . 
َ
أ َعذاٌب 

گردد، از برای ایشان آماده است عذاب دردناک )معراج السعاده،  ص 539(
 گزارش کرده اند که شبی خلیفه دوم در حال گشت زنی در مدینه،  از خانه ای صدای آواز مردی را 
شنید؛ از دیوار وارد خانه شد و گفت: ای دشمن خدا،  آیا تصور کرده ای در چنین حالی خداوند گناهت 
را می پوشاند؟ مرد گفت: ای امیر مؤمنان شتاب مکن, اگر من یک گناه کردم تو مرتکب سه گناه شدی: 
خداوند از تجسس نهی کرد و تو کردی, خدا فرمود از در خانه وارد شوید و تو از دیوار آمدی، و خدا 
فرمود هرگاه خواستید به خانه ای درآیید اجازه بگیرید و بر اهل آن سالم گویید و تو بدون اذن وارد شدی. 

)کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال، ج3: 808( 

دوم. حکم شرعی ورود به حریم خصوصی. 
همان گونه که اشاره شد »حریم خصوصی« اصطالحی است که در فقه، سابقه نداشته و آنچه وجود 
دارد مسئله »حریم« است؛ آری می توان اموری چون اصل برائت،  ممنوعیت تجسس، فاش کردن عیوب 
دیگران،  استراق سمع و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به 

ُه َمْن  ُعوا َعْوَراِتِهْم  َفِإنَّ وا اْلُمْسِلِمیَن َو َتَتبَّ یَماُن ِإَلی َقْلِبِه اَل َتُذمُّ ْسَلَم  ِبِلَساِنهِ  َو َلْم َیْخُلِص اإْلِ
َ
ِه b َیا َمْعَشَر َمْن  أ 1. َقاَل َرُسوُل اللَّ

ُه َعْوَرَتُه َیْفَضُحُه ِفی َبْیِته َع اللَّ ُه َعْوَرَتُه َو َمْن َتَتبَّ َع اللَّ َع َعْوَراِتِهْم َتَتبَّ َتَتبَّ
َحقُّ َمْن َسَتَرَها َفاَل َتْکِشَفنَّ 

َ
اِس ُعُیوبًا َاْلَواِلی أ اِس َفِإنَّ ِفی َالنَّ ْطَلُبُهْم ِلَمَعاِیِب َالنَّ

َ
ُهْم ِعْنَدَک أ

َ
ْشَنأ

َ
ِتَک ِمْنَک َو أ ْبَعَد َرِعیَّ

َ
2. َو ْلَیُکْن أ

ُه  ُه َیْحُکُم َعَلی َما َغاَب َعْنَک َفاْسُتِر َاْلَعْوَرَة َما ِاْسَتَطْعَت َیْسُتِر َاللَّ َما َعَلْیَک َتْطِهیُر َما َظَهَر َلَک َو َاللَّ ا َغاَب َعْنَک ِمْنَها َفِإنَّ َعمَّ
ِتَک.  ِمْنَک َما ُتِحبُّ َسْتَرُه ِمْن َرِعیَّ
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شمار آورد. قرآن کریم می فرماید:

تا اجازه  به خانه هایی که خانه های شما نیست داخل مشوید  آورده اید،  ایمان  ای کسانی که 
بگیرید و بر اهل آن سالم گویید. این برای شما بهتر است،  باشد که پند گیرید1 )نور: 27(. 

ِنُسوا،  مؤمنان را از ورود بدون اجازه در ملک 
ْ
ی َتْسَتأ خداوند با تعبیر ال َتْدُخُلوا ُبیوتًا َغیَر ُبیوِتُکْم َحتَّ

دیگران نهی فرموده است. استیناس در اینجا به معنای اذن گرفتن است و مراد این است که وارد خانه 
نشوید تا آن که به واسطه اجازه گرفتن انس بگیرید]...[ )فقه القرآن  فی شرح آیات األحکام، ج2: 130(. 
از آیه می توان استفاده کرد که آنچه به عنوان حریم خصوصی افراد مطرح است،  دارای مصو نیت بوده و 
دیگران بدون اذن صاحب خانه مجاز به ورود نهستند. اطالق نهی در آیه مفید این معناست که حتی با 
این احتمال که ساکنان محل در حال انجام گناه و معصیت هستند،  افراد نمی توانند به قصد نهی از منکر 

وارد منزل شوند. 
از سوی دیگر به این نکته باید توجه داشت که ممنوعیت ورود به حریم خصوصی،  منوط به بودن یا 

نبودن اشخاص در خانه نیست.
اگر شما به خانه کسی رفتید و هیچ کس نبود تکلیف چیست؟ آیا می توانید بگویید حاال که 
کسی نیست و قهرًا زن و نامحرمی هم نیست، پس حق داریم وارد بشویم؟ نه،  این که به خانه 
کسی بدون اجازه نباید رفت،  تنها به خاطر وجود نامحرم نیست،  اصاًلً در زندگی خصوصی 
مردم بدون اجازه نباید وارد شد. چون در زندگی خصوصی،  هر کسی ممکن است چیزهایی 

داشته باشد که نخواهد دیگران ببینند)مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج26: 441(.
تجسس،  حرمت  همچون  دالیلی  به  مستند  خصوصی  حریم  به  ورود  حرمت  محققان،   از  برخی   

احترام منزل و حرمت اشاعه فحشا دانسته اند)احکام حریم خصوصی،  ص 24. 65(. 
به فتوای امام خمینیv تنها در ارتباط با منکرهای بسیار مهم،  نظیر جلوگیری از کشتن انسان بی 
گناه می توان به محل کار یا منازل افراد وارد شد و در سایر موارد،  این گونه اقدامات حرام هستند. »اگر 
جلوگیری از منکر متوقف بر ورود بدون اجازه به داخل خانه یا ملک دیگری یا تصرف دراموال وی از 
قبیل فرش و رختخواب باشد، در صورتی جائز است که منکر به قدری مهم باشد که خداوند راضی به 
ارتکاب آن نیست،  نظیر کشتن انسان بی گناه، و اما در غیر این گونه موارد،  تصرف در ملک دیگران مشکل 
است هرچند که بعید نیست بعضی از مراتب تصرف در بعضی از منکرات جائز باشد« )تحریر الوسیلة،  

ص 480(. 

ُروَن.  ُکْم َتَذکَّ ْهِلها ذِلُکْم َخْیٌر َلُکْم َلَعلَّ
َ
ُموا َعلی  أ ِنُسوا َو ُتَسلِّ

ْ
ی َتْسَتأ ذیَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُیوتًا َغْیَر ُبُیوِتُکْم َحتَّ َها الَّ یُّ

َ
1.  أ

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی از منظر فقه و ...
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دیگری  موارد  به  نسبت  را  جواز  عدم  حکم  مناط،  تنقیح  یا  خصوصیت  الغای  باب  از  بتوان  شاید 
آنان  یا محل کار  افراد  توضیح که منزل  این  با  داد  آن ها تسری  از  بازرسی  و  افراد  نقلیه  از قبیل وسایل 
که می تواند مصادیق  افراد است  به حریم خصوصی  تعرض  آنچه مهم است عدم  و  ندارند  خصوصیتی 

متعدد داشته باشد. 

سوم. قلمرو شرعی امر به معروف و نهی از منکر
اسالم به عنوان یک مکتب جامع و کامل با در نظرگرفتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر،  در 
صدد است بزرگترین گام را در سالمت فرد و جامعه و نیز امنیت خاطر آنان بردارد؛ اگر این فریضه به 
درستی اجرا گردد، -به استثنای افرادی معدود- آسایش و آرامش ویژه ای در جامعه برقرار خواهد شد 
ولی اگر اجرای آن،  حالت پلیسی به خود بگیرد و فضایی از رعب و وحشت و عدم امنیت بر افراد جامعه 
حاکم شود،  خودش نوعی منکر خواهد بود. در اجرای فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر همواره 

باید توجه داشت که نباید به ضد خود تبدیل شود و آرامش روحی و روانی را از مردم سلب کند. 
قلمرو شرعی فریضتین را از دو منظر می توان مورد بحث قرارداد:

1. مشروعیت یا عدم مشروعیت تجسس و ورود به حریم خصوصی با هدف امر به معروف یا نهی 
گاهی از ترک معروف یا انجام منکر است،  آیا مؤمنان  از منکر. از آن جا که اقدام به امر و نهی،  منوط به آ
پاسخ  آورند.  به دست  دیگران  به حریم خصوصی  یا ورود  و  از طریق تجسس  را  گاهی  آ این  مجازند، 
ابزار حرام که تجسس است کمک گرفت.  این است که هر چند انگیزه کار مقدس باشد، نمی توان از 
»یکی از شرایط وجوب امر به  معروف و نهی از منکر آن است که منکر بدون تجّسس برای محتسب،  
آشکار باشد،  بنابراین،  تجسس  واجب بلکه جایز نیست؛ مثل اینکه در بسته را باز کند یا گوش یا بینی 
خود را به در بگذارد برای این که صدایی دریافت کند یا بویی بکشد یا از شخص بخواهد آنچه را زیر 
پیراهن دارد، نشان دهد و مانند اینها؛ به دلیل صراحت کتاب و سنت ]هیچ یک از این امور جایز ناست1] 
)جامع السعادات، ج 2: 250(. سخن محقق نراقی هرچند در مورد نامشروع بودن تجسس برای محتسب 
است که درگذشته به صورت رسمی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را برعهده داشته است، ولی 
روشن است که این ممنوعیت اختصاصی به محتسب ندارد و شامل همه کسانی می شود که برای انجام 

فریضتین به سراغ تجسس از احوال مردم می روند. 

 .1من الشرائط ان یظهر المنکر علی المحتسب من غیر تجّسس،  فالیجب، بل الیجوز التجّسس،  کفتح الباب المغلق و 
وضع االذن و االنف الحتباس الصوت و الریح و طلب إرائة ما تحت الثوب و امثال ذلک،  لنص الکتاب و السنه. 
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همین دیدگاه را می توان در فرمان امام خمینی خطاب به مقامات امنیتی و قضائی کشور مشاهده کرد؛ 
ایشان در تاریخ 24 آذر سال1361 در فرمانی هشت ماده ای،  بر ممنوعیت تجسس و رعایت شدید حریم 
خصوصی مردم تأکید ورزیدند. در بند ششم این فرمان -که نشانگر میزان دغدغه بنیان گذار جمهوری 
اسالمی نسبت به حقوق مردم و رعایت ضوابط شرع مقدس اسالم است- آمده است: »هیچ کس حق 
ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی،  بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب 
کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال 
غیر انسانی اسالمی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز 
گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم 
باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام 
این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین 
هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی است« 
این که هیچ کس )خواه  به  بنیانگذار و سیاستمدار  این فقیه  این تصریح  امام، ج 17: 141(.  )صحیفه 
یا دنبال اسرار مردم  مقامات و خواه مردم( حق ندارد حتی برای کشف گناهان بزرگ، شنود بگذارد و 
باشد، تردیدی در ممنوعیت بهره گیری از ابزار حرام با انگیزه درست و برای انجام فریضه امر به معروف 

و نهی از منکر باقی نمی گذارد. 
تجسس برای امر به معروف و نهی از منکر،  خود یکی از بزرگترین منکراتی است که ذهنیت بسیار 
بدی را در میان مؤمنان به وجود خواهد آورد و چهره زیبای این دو واجب را زشت و کریه نشان خواهد 

داد.
این خود ما بودیم که این اصل را به صورتی درآوردیم که مردم را بیزار کردیم و این اصل را 
در مورد  ما فقط  دارد.  در اسالم،  شرایطی  از منکر  نهی  و  به معروف  امر   ]...[ فراموشاندیم 
منکراتی که علنی است و به آن ها تجاهر می شود،  حق تعرض داریم؛ دیگر حق تجسس و 
مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است نداریم. ولی در گذشته نزدیک،  
یک عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع که می خواستند ماجراجویی کنند و حساب خرده های 
خود را با دیگران صاف کنند، این اصل مقدس را دستاویز قرار می دادند )مجموعه آثار استاد 

شهید مطهری، ج20: 199(. 
را  این موضوع  به موارد غیر علنی.  از منکر نسبت  نهی  به معروف و  امر  یا عدم شمول  2. شمول 
می توان به صورت این پرسش مطرح کرد که »آیا وظیفه امر به  معروف و نهی از منکر،  تنها در خصوص 
عام،  به طور  یا  می گیرند  انجام  یا  ترک می شوند  آشکار  و  علنی  به صورت  که  است  منکراتی  و  واجبات 

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی از منظر فقه و ...
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واجب است ]و نسبت به] »معروفهایی که مخفیانه یا علنی ترک می شوند« و »منکراتی که مخفیانه یا 
آشکار انجام می گیرند« در هر دو صورت،  امر و نهی واجب است؟« )مبانی فقهی امر به معروف و نهی از 
منکر،  صص 142. 143(. به تعبیر دیگر درباره گناهانی که مخفیانه انجام می گیرد و شخص مکلف،  )با 
تجسس یا بدون آنکه تجّسس کرده باشد( از گناه مطلع می شود،  آیا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر 

دارد یا این وظیفه،  تنها درباره گناهانی است که به صورت علنی انجام می شوند؟. 
در پاسخ باید گفت که آیات و روایات امر به  معروف و نهی از منکر،  اطالق دارند و وجوب فریضتین 
محدود به واجبات و محرمات علنی و آشکار نشده است؛ در کلمات فقها نیز تفصیلی میان معروف ها 
و منکرهای مخفی و آشکار وجود ندارد و آنان در بیان شرایط امر به  معروف و نهی از منکر نیز سخنی 
از »آشکاربودن ترک معروف و ارتکاب منکر« به میان نیاورده اند. )مبانی فقهی امر به معروف و نهی از 

منکر،  ص 143(. سخن نراقی در معراج السعاده در این زمینه کامال صراحت دارد:
»اگر کسی گمان برد که شخصی در خانه، مشغول معصیتی است، اما یقین نداشته باشد،  نمی تواند 
داخل آنجا شود و نباید در صدد تحقیق آن برآید و همچنین جایز نیست گوش فراداشتن تا معلوم شود که 
صدایی که می آید،  معصیت است یا نه،  یا بوییدن دهان به جهت آنکه معلوم کنی شراب خورده است یا نه،  
یا تحقیق اینکه آیا در خانه شراب دارد یا آنچه در ظرف اوست،  شراب است یا نه؟ یا پرسیدن اینکه در زیر 
دامان،  آلِت »سازی«،  پنهان کرده است یا نه. خالصه تا آنکه علم حاصل نشود، تفحص و تجسس نمودن 
جایز نیست و از همسایه و رفقای فاسق، تفتیش او را کردن روا نه. بلی اگر کسی تفحص نمود و بر آن 
معصیتی معلوم شد،  در آن وقت نهی از آن الزم است؛ گو ابتدا خوب نکرده که تجسس نموده  )معراج 

السعاده،  ص 516(. 
بدین ترتیب با توجه به اطالق ادله امر به معروف و نهی از منکر و نیز فلسفه تشریع این دو فریضه 
مبنی بر »گرایش مردم به انجام نیکی ها« و »روگردانی آنان از منکرات« )مبانی فقهی امر به معروف و 
نهی از منکر،  ص 147( روشن می شود که وجوب نهی از منکر اختصاصی به »گناهان آشکار« ندارد. 
آنچه از استاد شهید مطهری نیز نقل شد،  ظهور در ممنوعیت تجسس دارد و همانگونه که در بیان موال 
گاهی یافتن از این که فردی معروفی را ترک یا منکری را انجام  احمد نراقی تصریح شده است، پس از آ
گاهی از راه حرام و  می دهد و با در نظرگرفتن شرایط،  وظیفه امر و نهی وجود خواهدداشت هرچند این آ
تجسس به دست آمده باشد؛ همان گونه که گفتیم ادّله وجوب این فریضه،  مقید به »علنی بودن« نیست،  
این امر گویای آن است که امر به معروف و نهی از منکر چه در مواردی که معروفی به صورت مخفی ترک 
می شود و چه مواردی که معروفی به صورت آشکار ترک می گردد واجب باشد. فلسفه امر به معروف و 
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نهی از منکر نیز اقتضا می کند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به گناهانی که به صورت 
آشکار انجام می شود، نداشته باشد. 

اینک می توان در مورد ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،  از منظر شرعی به 
قضاوت نشست. این ماده می گوید: »امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که 
علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد«. به نظر می رسد قانون گذار میان حرمت تجسس و عمومیت 
امر به معروف خلط کرده است. زیرا همان گونه که اثبات شد،  به لحاظ شرعی، وظیفه امر و نهی نسبت 
به معروف و منکرهایی که در نهان ترک یا انجام می شود نیز ثابت است؛ البته این احتمال وجود دارد که 
قانون گذار با آن که بر این امر واقف بوده بنا به مالحظاتی نگاه موسع فقهی را در نظرنگرفته است؛ قید 
»در این قانون« در صدر ماده می تواند شاهدی بر این احتمال باشد. در چنین صورتی با دو نوع رویکرد 
فقهی عام و قانونی خاص مواجه خواهیم بود؛ به گونه ای که به لحاظ قانونی،  تکلیف امر و نهی ای که 

متوجه شهروندان است،  صرفًاًً مربوط به رفتارهای آشکار و علنی است. 
احتمال دیگری که در تحلیل ماده 3 می توان در نظرگرفت این است که قانون گذار درصدد بوده است 
با امر به معروف و نهی  که میان نظارت های رسمی که عالما عامدا و توسط مقامات صورت می گیرد 
گاهانه که  از منکر که بع تعبیری نظارت عمومی است فرق گذارد زیرا نظارت عملی است انتخابی و آ
گاهی از عملکرد نظارت شونده و جلوگیری از انحراف و اشتباه یا تضییع حقوق،  آشکارا یا  به منظور آ
مخفیانه به شیوه های مختلف صورت می پذیرد. نظارت اصواًل عامدانه است و به همین جهت اقدامات 
تصادفی را نمی توان نظارت نام نهاد )گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسالمی ایران،  ص 
181(. نظارت چه به صورت استصوابی و چه در شکل استطالعی آن در ابعاد مختلف اداری،  قضائی و 
سیاسی،  عالمًا عامدًا صورت می گیرد. این امر با نظارت های مردمی که نظارتهایی تصادفی هستند تفاوت 
زیاد دارد. اگر امر به معروف و نهی از منکر را نظارت عمومی نام نهیم در این صورت محدوده این نظارت 
تنها و تنها در جایی است که افراد با معروف ترک شده یا منکر انجام شده روبرو شوند،  در این حالت 
وظیفه نظارتی آنان ایجاب می کند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. بدین ترتیب روشن می شود که 
در این دسته از نظارتها، مردم حق تحقیق،  تفحص،  تجسس و کند و کاو نسبت به اعمال دیگران را ندارند 
و بر همین اساس، شبکه های بازرسی و کنترل ماموران دولت یا ضرورت نظارت پنهانی درنامه های امیر 

مؤمنان1 را نمی توان مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر دانست. 

1. به عنوان نمونه،  نامه 53 نهج البالغه: »وابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم«. 
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ج. تجسس و تعرض به حریم خصوصی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر در 
قانون

در این قسمت مواد 3 و 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با توجه به اصول 
قانون اساسی و قوانین عادی بررسی و تحلیل خواهیم کرد. 

ماده 3ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون 
تجسس مشخص باشد. 

ماده 5ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت،  جان، مال،  مسکن،  
شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید،  مگر در مواردی که قانون تجویز کند. 

مشترک  قسمت های  مانند  می گیرند،   قرار  عموم  دید  معرض  در  تجسس  بدون  که  اماکنی  تبصره 
آپارتمان ها،  هتل ها،  بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست. 

یا  عرفًاً  استثنایی-  بسیار  موارد  در  –جز  هرفرد  که  است  »قلمروی  خصوصی،   حریم  گفتیم  پیشتر 
شرعًا یا قانونًا از ورود دیگران به آن یا نظارت دیگران بر آن و یا دسترسی دیگران به اطالعات مربوط به 
آن مصون است«. این حریم دربرگیرنده ابعاد و حوزه های گوناگونی همچون حریم خصوصی اعتقادی، 
حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل،  حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی 

اطالعات است. اینک به بررسی این ابعاد به همراه مستندات قانونی آن ها می پردازیم:
یکم. حریم خصوصی اعتقادی )تفتیش عقاید و افکار(. »تفتیش عقاید« در حقیقت نوعی خاص از 
تجسس است که در شرع مقدس نیز ممنوع است. اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران به صراحت آن را ممنوع ساخته است: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف 

داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد«. با تأمل در اصل 23 نکات زیر استفاده می شود:
1. »ممنوعیت تفتیش« مطلق است و تفتیش عقاید هرچند با عنوان امر به معروف و نهی از منکر 

را شامل می شود. 
2. »عقاید« مطلق است و شامل عقاید سیاسی،  اجتماعی،  فرهنگی و دینی و مذهبی می گردد. 

3. به نظر می رسد منظور از اینکه »هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و 
مُواخذه قرار داد« تعرض قانونی از سوی دولت است که در قالب اخطار،  احضار،  دستگیری،  زندان و 
مجازات های دیگر صورت می گیرد. دولت نه تنها نسبت به عقاید مذهبی دیگران نباید این گونه مواضعی 
اتخاذ کند بلکه به موجب اصل 14 قانون اساسی هم دولت و هم مسلمانان موظف اند »نسبت به افراد 
غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند«. 
4. نهی از منکر قلبی و زبانی نسبت به فردی که دارای عقیده باطل و موهوم است را نمی توان از 
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مصادیق تعرض به شخص قلمداد کرد و بنابراین، هیچ گونه تعارضی با اصل 23 نخواهد داشت. )اصل 
هشتم قانون اساسی )بایسته های فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر( ص 102(. 

دوم. حریم خصوصی جسمانی )شامل هر گونه بازرسی بدنی با درآوردن لباس، تفتیش اندام های 
داخلی انسان و انجام معاینات و آزمایش های پزشکی(. به موجب اصل 22 قانون اساسی1 و مستفاد از 
ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف که تعرص به حیثیت ]...[ حریم خصوصی و حقوق اشخاص را 

جز با مجوز قانونی،  ممنوع کرده است. 
سوم. حریم خصوصی اماکن،  منازل و وسایل )به موجب اصل 22 قانون اساسی و مستفاد از مفهوم 
تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف. به موجب این تبصره تنها اماکنی که در معرض دید عموم 

قراردارند،  مشمول حریم خصوصی نیستند(. 
چهارم. حریم خصوصی ارتباطات. شامل ارتباطات کالمی،  ارتباطات پستی )محتوای تمامی َاشکال 
مراسالت(، ارتباطات مخابراتی )ارتباطات از راه دور از طریق تلفن، تلکس،  فکس، بی سیم( و ارتباطات 
دامنه  که  ای  ماهواره  و  الکترونیکی  پست  همچون  مراسالت  جدید  )شکلهای  اینترنتی  و  الکترونیکی 
این حوزه از حریم خصوصی را به شدت توسعه داده است(. مطابق اصل 25 قانون اساسی »بازرسی و 
نرساندن نامه ها،  ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،  افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور،  عدم 

مخابره و نرساندن آن ها،  استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون«. 
مطابق بند ف ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،  مصوب 19،  
9،  82 مجلس شورای اسالمی،  »حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسالت و امانات 
پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادالت شبکه اطالع رسانی و اطالعات مربوط به اشخاص حقیقی 
و حقوقی طبق قانون« بخشی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است. بر این 

اساس انواع شنود و رهگیریها بدون رضایت افراد ممنوع است2. 
پنجم. حریم خصوصی اطالعات )شامل حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از دریافت،  
پردازش، و انتشار داده های شخصی مربوط به خود،  مگر در موارد قانونی(. قانون تجارت الکترونیک 
ایران مصوب 17،  10،  82 مجلس شورای اسالمی در مواد 58 تا 61 به موضوع حمایت داده ها پرداخته 

است3. 

1. »حیثیت،  جان، مال،  حقوق،  مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند«. 
www. dastour.ir،  rooznamehrasmi.ir 2. پایگاه اطالعات قوانین و مقررات کشور

http:www.itna.ir 3.  پایگاه خبری تحلیلی فناوری اطالعات و ارتباطات
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حریم  زمینه  در  قانون گذار  العاده  فوق  حساسیت  بیانگر  اشاره  مورد  قانونی  مواد  و  اصول  تمامی 
خصوصی و لزوم صیانت از حقوق مردم در این حوزه است که رهاورد آن امنیت خاطر همه شهروندان 
خواهد بود و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز در خارج از این قلمرو و محدوده پی گیری می شود. 
در این قسمت مروری بر یکی از فرامین امام خمینی v به عنوان رهبر انقالب و تأمل نسبت به آن 

بایسته است: 
مؤکدًا تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه 
نظام جمهوری اسالمی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند 
و در آن جا با آلت لهو یا آالت قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدره برخورد 
کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره 
است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید 
به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسالم مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا 
ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب 
تعزیر و گاهی تقاص است. اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین 
مردم است،  در حکم مفسد فی االرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هالک حرث 
و نسل است و باید عالوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی 
معرفی کنند. هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائًا حکمی صادر نمایند که به وسیله 
آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و 
تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسالمی، که صادرکننده و اجراکننده 

چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است )صحیفه امام، ج17: 140(. 
این فرمان تاریخی،  از سوی فقیهی که خود بنیان گذار انقالب اسالمی است،  ارزش فقهی و حقوقی 
فراوانی دارد. گویا این دغدغه و نگرانی در امام خمینی وجود داشته است که قدرتی که در اختیار دولت 
و کارگزاران دولتی است، چه بسا ممکن است به عناوین و بهانه های مختلف و حتی عناوین مقدسی 
همچون امر به معروف و نهی از منکر،  مورد سوء برداشت یا سوء استفاده قرارگیرد و ضمن ایراد خسارت 
برای  اصلی  مالک  تصویرکشد.  به  مردم  اذهان  در  را  اسالم  از  زشتی  چهره  مردم،  بر  معنوی  یا  مادی 
دخالت دولت به عنوان امر به معروف و نهی از منکر،  تجاهر به فسق از سوی افراد است. این جاست 
که دولت اسالمی باید از همه ابزارهایی که در اختیاردارد برای جلوگیری از آن اقدام کند و کسانی را که 
آشکارا محرمات االهی را مرتکب می شوند و فساد را ترویج می کنند، مورد تعقیب و مجازات قراردهد. 

دغدغه هایی از این دست، در موارد دیگر نیز از سوی امام خمینی وجود داشته و مطرح شده است:
نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه هایشان مطمئن نباشند، در زندگیشان،  در تجارتشان،  
در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسالمی باید مردم را مطمئن کنند در همه  چیز. در سرمایه 
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ابدًا  باشند و دولت  آرامش  در  هایشان،  درکسبشان،  در کارخانه هاشان،  در همه چیز،  مردم 
نمی تواند که تأذی بکند به آن ها و نباید تأذی بکند. اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد 
شد]...] از آن ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند آن هایی که مخالف با اسالم هستند،  حاال 
بیایند توی خیابان کار خالف بکنند]...[ با شدت سرکوب خواهد شد. اگر کسی فسق بکند در 
خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شّدت باید دولت با او عمل کند]...[ )صحیفه 

امام، ج 17، ص161(. 
به این نکته نیز باید اشاره کرد که تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران با این عبارت که »اماکنی 
آپارتمان ها،  هتل ها،   که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند،  مانند قسمت های مشترک 
حریم  از  مفهومی  تفسیر  نوعی  به  نیست«  خصوصی  حریم  مشمول  نقلیه  وسایل  نیز  و  بیمارستان ها 
خصوصی است بدین صورت که هر چه که در معرض دید عموم مردم قراردارد،  حریم خصوصی بر آن 

صدق نمی کند و در نتیجه از این بابت،  حکم ممنوعیت در مورد آن وجودنخواهد داشت. 
در پآیان این قسمت اشاره ای به تجسس و تعرض به حریم خصوصی در اسناد بین المللی حقوق 
بشر معاصر خواهیم داشت. به موجب ماده 12 اعالمیه جهانی حقوق بشر »احدی در زندگی خصوصی،  
امور خانوادگی،  اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و 
رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلـات و حملـات،  مورد 

حمایت قانون قرار گیرد«. 
در اجرای همین مضمون،  ماده  17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است که: 

مداخالت   مورد  مکاتبات   یا  اقامتگاه   و  خانواده   و  خصوصی   زندگی   در  نباید  کس   هیچ    .1 
خودسرانه  )بدون  مجوز( یا خالف  قانون  قرار گیرد و همچنین  شرافت  و حیثیت  او نباید مورد 

تعرض  غیرقانونی  واقع  شود. 
 2. هر کس  حق  دارد در مقابل  این گونه  مداخالت  یا تعرض ها از حمایت  قانون  برخوردار گردد. 

نتیجه گیری
قلمرو حریم خصوصی در اندیشه اسالمی در مقایسه با دایره حریم خصوصی در حقوق عرفی . 1

از بسط و گستردگی بیشتری برخوردار است. 
تجسس و تعرض به حریم خصوصی،  حتی اگر با انگیزه مقدس و با هدف امر به معروف به . 2

معروف و نهی از منکر،  صورت گیرد، شرعا حرام و قانونا قابل پیگرد است. 
با توجه به اطالق ادله امر به  معروف و نهی از منکر و نیز فلسفه تشریع این دو فریضه،  وجوب . 3

امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به گناهانی که به صورت آشکار انجام می شود، ندارد و از 

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی از منظر فقه و ...
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این رو،  ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،  که امر به معروف و نهی از منکر 
را صرفًاً ناظر به رفتار علنی دانسته است، با موازین فقهی،  چندان همسو نیست. 

 مقایسه میان ماده 12 اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده 17 میثاق با ماده 5 قانون حمایت از . 4
آمران به معروف،  بیانگر همسویی کامل آن ها با یکدیگر از یکسو و همسویی این قوانین با موازین 

شرعی از سوی دیگر است. 
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جلوه های حمایت تقنینی از نظم عمومی در قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر

محمد حسن حسنی1

چکیده
و  فقهی  مسلم  احکام  از  اجتماعی  نظم  حفظ  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
حقوقی محسوب می گردند. اتخاذ رویکرد قانونی سنجیده ای که قادر به ایجاد توازن 
میان این دو نهاد باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنچه در این میان از اهمیت 
بیشتری برخوردار است، حفظ نظم عمومی است و از این رو وجوب اقامه امر به معروف 
و نهی از منکر تا جایی است که منجر به اخالل در نظم عمومی نشود. هدف از نگارش 
این مقاله واکاوی این مسئله است که آیا قانون گذار در کنار حمایت از آمران به معروف 

و ناهیان از منکر، از نظم عمومی نیز حمایت شایسته ای را به عمل آورده است.

واژه های کلیدی
امر به معروف، نهی از منکر، نظم عمومی، حمایت.

m_hasani@du.ac.ir .1. استادیار گروه آموزشی حقوق دانشگاه دامغان
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1. مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر از فرایض مهم دینی و اجتماعی به منظور زدودن کژی ها و ناراستی ها 
از دامن بشر است. در وجوب اقامه ی این فریضه در فقه اسالمی جای هیچ گونه تردیدی نیست، اما در 
چگونگی اجرای آن اختالف نظرهایی وجود دارد. آنچه در این میان از اهمیت بسزایی در نحوه ی اجرای 
آن برخوردار است حمایت از نظم عمومی است که به هیچ وجه نباید کمترین اخاللی در آن رخ دهد. چه 
آنکه اخالل در نظم اجتماعی خود از مصادیق منکرات به شمار آمده و اجتناب از آن ضروری است. در 
این نوشتار جلوه های حمایت قانون گذار از نظم عمومی در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 

منکر بررسی خواهد شد.

2. مفاهیم مقدماتی
گاهی از مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر و نظم عمومی به عنوان موضوعات محوری در این  آ

نوشتار ضرورتی است که جداگانه به تبیین آن ها پرداخته خواهد شد.
2 1. امر به معروف و نهی از منکر

از  تبیین واژگان »معروف و منکر«  به  از منکر الزم است  نهی  به معروف و  امر  برای درک مفهوم 
یک سو و واژگان »امر و نهی« از سوی دیگر پرداخته شود.

در تبیین معنای معروف و منکر اقوال گوناگونی ارائه شده است؛ برخی معنای »معروف و منکر« 
را واجبات و محرمات می دانند )شرح المقاصد، ج2، ص580(. برخی دیگر مستحبات و مکروهات را 
نیز به معنای این دو افزوده اند )النافع لیوم الحشر فی شرح، ج1، ص57(. عالوه بر این در تبیین مفهوم 
این دو واژه مرجع تشخیص )شرع و عقل( نیز لحاظ شده است )المفردات، ص331(. مرحوم عالمه 
طباطبایی معروف را به معنای آنچه با ذائقه ی افراد یک جامعه سازگار و در میان آنان مرسوم و متداول 
بر عقل و  این دیدگاه مرجع تشخیص معروف عالوه  )المیزان، ج2، ص236(. در  دانسته است  باشد 
شرع، عرف اجتماعی نیز است. از دیدگاه اسالم معروف و منکر عالوه بر واجبات و محرمات شامل 
مستحبات و مکروهات و حتی مباحات نیز می شود )امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی، 
ص79(. افزون بر این، معروف و منکر به طور کلی مشتمل بر رفتارهای بهنجار و نابهنجار می شود. 
هنجارها شکل پذیرفته شده و مقبولیت یافته ارزش های اجتماعی اند. در مقابل، امر نابهنجار رفتاری 
است که از نظر همه یا اغلب افراد اجتماع به عنوان امری بد و ناپسند تلقی می شود و مغایر با ارزش های 
مورد قبول آن اجتماع است. از این رو هنجار و نابهنجار معرف خوبی و بدی است و به همین لحاظ 
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و  تفاوت معنایی بسیار مهمی میان معروف  این وجود  با  نزدیک می شود.  به معروف و منکر  است که 
هنجار و منکر و نابهنجار وجود دارد و آن این است که معروف بیانگر خوبی و نیکی و ضرورت انجام 
یک کار است، اما لزومًا داللتی بر مقبولیت اجتماعی آن ندارد. منکر نیز گرچه حکایت از قبح و زشتی 

یک عمل دارد ولی ضرورتًا به معنای عدم مقبولیت اجتماعی آن نیست.
در تبیین معنای امر و نهی می توان گفت امر در لغت به معنای داشتن و نهی به معنای بازداشتن است 

که در آن نوعی استعالی آمر و ناهی وجود دارد )المفردات، ص 332(.
2 2. نظم عمومی

حفظ نظم عمومی و پیشگیری از اخالل در آن از قواعد مسلم فقهی و حقوقی است. تعریف واحدی 
از نظم عمومی وجود ندارد. برخی نظم عمومی را مجموعه تأسیسات و قواعدی می دانند که در کشور به 
منظور حفظ نظم و جریان خدمات عمومی، امنیت و فضائل اخالقی، در روابط مردم برقرار شده و افراد 
اصواًل نمی توانند به وسیله ی قرارداد آن را نقض نمایند. وجه اشتراک تمامی تعاریف از نظم عمومی، ارتباط 
آن با منافع و مصالح اجتماعی است و از این رو حقوقدانان قوانینی را که مبتنی بر حفظ مصالح عمومی اند 
را واجد جنبه ی آمرانه شناخته و هرگونه توافقی برخالف آن ها را جایز نمی دانند )قواعد عمومی قراردادها، 
ج1، ص159(. در مجموع، نظم عمومی قواعدی را در بر می گیرد که همگان باید به آن احترام گذارند تا نظام 
اجتماع حفظ گردد. شارع مقدس اسالم نیز به حفظ نظم و نزاکت اجتماعی اهتمام جدی دارد. فقیهان از 
دیرباز به مسئله »حفظ نظام« به معنای حفظ نظم و انضباط اجتماعی بهای بسیاری داده اند. رعایت نظم، 
به این معنا به جامعه ای که از حکومت اسالمی برخوردار باشد اختصاص ندارد. در فقه مقصود از حفظ 
نظام، حفظ کلیت اجتماع است و نه خصوص نظام حکومتی. حتی گاه زیر عنوان حفظ نظام از لزوم حفظ 

نظام اجتماعی برای همه ی جامعه بشری سخن به میان می آید )بحوث فی الفقه، ص211(.
این باره  در  گرفته اند،  الهام  سنت  و  کتاب  از  اجتماعی  انضباط  و  نظم  به  اهتمام  در  فقها  بی گمان 
انبوهی از نصوص وجود دارد. امام و پیشوای ستمگر با تعبیرهای گوناگون در آیات و روایات سخت مورد 
نکوهش قرار گرفته است اما از نگاه دین بر بی نظمی و هرج ومرج ترجیح داده شده است. در حدیثی از 

امام علیA آمده است:
 پیشوای ستمگر بهتر از فتنه و آشوب است )شرح نهج البالغه، ج2، ص103(.

در مجموع لزوم پاسداشت نظم اجتماعی و پیشگیری از هرج ومرج ایجاب می کند که شارع مقدس 
و قانون گذار برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر ضوابطی تعیین نمایند که در راستای تحقق 
اهداف این فریضه مقدس اختاللی در نظم عمومی ایجاد نشده و سبب هرج ومرج اجتماعی نگردد. با 

جلوه های حمایت تقنینی از نظم عمومی در قانون حمایت از...
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بررسی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می توان جلوه هایی از حمایت از نظم عمومی 
را مالحظه نمود که تحت دو عنوان حمایت های تقنینی ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3. حمایت های تقنینی ماهوی
حمایت های تقنینی ماهوی به آن دسته حمایت هایی اطالق می شود که با وضع شرایط و ضوابطی در 
چگونگی و باید ها و نبایدهای اقامه امر به معروف و نهی از منکر درصدد حفظ نظام اجتماعی و اجتناب 

از ورود هرگونه اخالل در آن در خالل اجرای این فریضه است.
1 3. ممنوعیت تجسس و نقض حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی برای حق خلوت انسان هاست که با حقوق و آزادی های فردی در بستر 
ترین  مهم  از  و  انسانی  و الزمه ی حفظ حقوق  فطری  امری  است. حریم خصوصی  هم ریشه  اجتماع 
مصادیق حقوق بشر است. چه آنکه مراعات حریم خصوصی موجب ایجاد امنیت و اطمینان خاطر و 
مصو نیت اشخاص از هرگونه تعرض به حقوق بنیادین بشر می شود. درباره ی حریم خصوصی تعریفی 
که با پذیرش عمومی مواجه باشد، وجود ندارد )حریم خصوصی، صص19 11(. مفهوم و ماهیت حریم 
خصوصی از مقوالت نسبی است و بر اساس زمان و مکان و باورهای اجتماعی متفاوت است. به رغم 
همه ی ابهام های مفهومی که درباره ی حریم خصوصی وجود دارد )نک: حقوق فناوری اطالعات: حریم 
بررسی  سایبر؛  فضای  در  خصوصی  حریم  از  کیفری  حمایت  ص10؛  اطالعاتی،  جامعه  در  خصوصی 
تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوق جمهوری اسالمی ایران(. 
حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی بشر شناخت که عرفًاً یا با اعالن قبلی به نحو معقول و 
قانونی انتظار است که دیگران بدون رضایت فرد به آن دسترسی نداشته و از هرگونه تعرض به آن مضمون 
باشد )حریم خصوصی اطالعات، صص35 32(. مطابق این تعریف، مبنای حریم خصوصی به عنوان 
یک حق مستقل، دسترسی محدود و محافظت انسان از دسترسی ناخواسته دیگران است. ماهیت حریم 
خصوصی یا حق بر خلوت به گونه ای است که اصواًل با عدم مداخله در آن تعین می یابد. علی رغم آنکه 
نهاد امر به معروف و نهی از منکر تیغ دو لبه ای است که از یک سو امکان کنترل یا پیشگیری از رفتارهای 
حریم  نقض  به  می تواند  اشخاص  خلوت  بر  به حق  توجه  عدم  می سازد،  آسان  را  جرم  و  ضداجتماعی 
آنکه اقامه ی این دو فریضه  نتیجه نقض حقوق و آزادی های فردی منتج گردد و حال  خصوصی و در 
آن فی نفسه منکر محسوب می گردد.  بلکه نقض  ندارد،  افراد  با حفظ حریم خصوصی  تعارضی  نه تنها 
به عالوه، در منابع حقوق اسالمی نیز بر حرمت نقض حق خلوت اشخاص تأکید شده است. آیات قرآن 
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و سنت پیامبرa و ائمه اطهارb بر ضرورت و وجوب رعایت حریم شخصی دیگران و حرمت نقض 
آن و در نتیجه ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن داللت دارند. احکام مرتبط با حریم خصوصی نیز از 
اصول، قواعد و احکام مختلف اسالم قابل استنباط است، از جمله ممنوعیت تجسس، ورود به منازل 
بدون استیذان، استراق سمع و بصر، سوءظن، نمیمه و غیبت، هتک ستر، اشاعه ی فحشا و نظایر آنکه 

به نوعی بر حقوق و آزادی های فردی و حق حریم خصوصی داللت دارند.
حریم  نقض  و  دیگران  امور  در  مداخله  موجبات  از  اشخاص  عیوب  کشف  برای  تالش  و  تجسس 
خصوصی آنان است که قرآن کریم در آیه 12 سوره حجرأت صراحتًا آن را منع کرده است. روایات متعدد 
نیز تجسس را نکوهش کرده اند )تحف العقول، ص330؛ اصول کافی، ج2، ص354(. امیرالمؤمنین علی

A در حکم خود به مالک اشتر می فرمایند:
باید دورترین مردم از تو و مغبوض ترین آنان نزد تو کسی باشد که پیوسته در پی عیب مردمان 
آن سزاوارتر  پوشانیدن  به  دیگر  از هر کس  که حاکم  است  لغزش هایی  مردم  در  همانا  است. 
است. پس در جستجوی امور پنهان مباش، وظیفه ی تو پاک کردن ظواهر است و این پروردگار 
تا  بپوشان  را  عیب  می توانی  که  آنجا  تا  پس  می کند  است حکم  نهان  تو  از  آنچه  بر  که  است 

خداوند نیز آنچه را دوست داری از مردم مخفی بماند، بپوشاند )نهج البالغه، نامه 53(.
سوءظن نیز مقدمه ی تجسس و مداخله در امور دیگران است که در آیه 12 سوره حجرأت در کنار نهی 
از تجسس مورد مالمت و نهی پروردگار قرار گرفته است. افشاء و انتشار گناهان اشخاص و ورود به منزل 
غیر بدون استیذان به ترتیب در آیات 19، 27، 28 و 29 سوره ی نور و آیه 189 سوره بقره در زمره منکرات 
و حرام شمرده شده است. اصل حرمت نقض حریم خصوصی اشخاص را می توان بر مبانی مستحکمی 
استوار دانست. اصل انتخاب گری انسان، اصل عدم والیت و اصل حفظ نظام اجتماعی از مهم ترین مبانی 

حق خلوت مردمان به شمار می آید.
گرچه انسان با خصوصیاتی آفریده شد که زمینه فساد در او فراهم است اما حیات مختارانه و قدرت 
انتخاب او را از تمام موجودات ممتاز ساخته است. اختیار انسان زمینه ابتالء و امتحان و بروز شخصیت 
او را فراهم می آورد. در این چارچوب الزم است انسان در کلیه ی روابط فردی و اجتماعی از حق انتخاب 
برخوردار باشد و نباید در حوزه تکوین و به نحو جزئی تحت کنترل عوامل بیرونی از او سلب اختیار شود، 
مگر آنکه حریم مختارانه او با حقوق دیگران در تضاد باشد )بازخوانی نسبت امر به معروف و نهی از منکر 

با حریم خصوصی بر مبنای قرآن، ص74(.
اصل عدم والیت افراد بر دیگری نیز تعرض به حق خلوت دیگران را منع می نماید، طبق داوری عقل 
و داللت بدیهی وجدان، اصل و قاعده این است که هیچ کس بر دیگری والیت و سلطه نداشته باشد. بر 

جلوه های حمایت تقنینی از نظم عمومی در قانون حمایت از...
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این اساس زیر نظر گرفتن پنهانی دیگران و کنکاش و جستجو درباره ی آنان و نیز افشاء و انتشار عیوب و 
اسرار دیگران به نوعی تصرف درباره ی دیگران و مغایر با اصل اولی است )مبانی فقهی حکومت اسالمی، 

ج4، ص283(.
حفظ نظم اجتماعی و رفاه عمومی نیز نیازمند پاس داشتن حریم خصوصی افراد است. تعرض به 
حریم خصوصی افراد موجب سلب آسایش و اختالل در حیاط طبیعی آحاد افراد جامعه و فروپاشی نظام 
اجتماعی می گردد. برای نمونه رفاه عمومی اقتضاء دارد افراد در کمال آرامش و اطمینان خاطر از مصون 
بودن از دیده بانی و نظارت دیگران در منزل خود سکنی گزینند و زمانی که از خانه هایشان دورند کاماًل ایمن 

باشند که دوباره برای بهره برداری از آن با آرامش خاطر به سوی خانه خود باز گردند.
بنا بر آنچه بیان شد در اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز حفظ حریم خصوصی اشخاص 
ضرورت دارد. حریم خصوصی نیز دارای جلوه های مختلفی در این باره و مشتمل بر حریم خصوصی بدنی، 
روانی، فیزیکی، ارتباطی و اطالعاتی است. حفظ حریم خصوصی بدنی توسط آمران به معروف و ناهیان 
از منکر مستلزم آن است که از نگاه نمودن به آن قسمت از بدن اشخاص که معمواًل پوشیده است اجتناب 
شود. در مواردی نگاه به بدن دیگری از مصادیق تعرض به عرض به شمار آمده است. دید زدن به خانه مردم 
و نگاه به نامحرم گناه است و صاحب خانه حق دارد سنگ یا چیزی به طرف او پرتاب کند و ضمان هم ندارد 
)تحریرالوسیلة، ج1، صص492 491(. حتی اگر زنان صاحب منزل محرم کسی باشند که به منزل دیگری 
دید می زند، اگرچه صاحب منزل نمی تواند با اقدامی مانند پرتاب سنگ یا چوب او را منع کند، اما حق 
دارد او را از این کار باز دارد. این بدین معناست که احترام به منزل یا بدن به عنوان بخشی از حریم خلوت 
فرد، متوقف بر مسئله نظر و نگاه به معنای جنسی و شهوانی نیست؛ خلوت بدنی اشخاص جدا از نگاه 
شهوانی، احترام خاص خود را دارد. به عالوه آمران به معروف و ناهیان از منکر حق نقض حریم خصوصی 
بدنی افراد از طریق برهنه نمودن اجباری اشخاص در حضور دیگران و بازرسی های بدنی به انگیزه های 

گوناگون را ندارند.
در راستای حفظ حریم خصوصی روانی افراد، اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر مجوز تفتیش 
عقاید، الزام افراد به اقرار، اجبار آنان به گواهی دادن به امری یا ادای سوگند درباره موضوعی نیست. به 
طور کلی تالش برای پی بردن به احساسات، گرایش ها و وابستگی های افراد از نمونه های مداخله در حریم 

خصوصی روانی افراد به شمار آمده است.
خانه و محل سکونت و کار از روشن ترین جلوه های حریم خصوصی فیزیکی است؛ زیرا در اماکن 
مزبور عنصر پنهان و دور از دسترس بودن واجد ارزش اساسی است؛ بنابراین اقامه فریضه امر به معروف 
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و نهی از منکر نمی تواند مجوز ورود سرزده و بدون اجازه به منزل دیگران باشد. حرمت منازل حتی اگر 
ورود به آن مستلزم زیان مادی به صاحب خانه نیز نباشد به قوت خود باقی است. از نظر مبانی اسالمی، 
دیده بانی از منزل غیر از محرمات مسلم است. در برابر چنین تجاوزی حتی به کسی که منزل وی مورد 
تعرض قرار گرفته، اجازه دفاع مشروع داده شده است )جواهرالکالم، ج41، ص660(. از نظر مبانی 
فقهی اگر کسی به منزل دیگری و به طور کلی اماکن متعلق به دیگری که اصواًل پوشیده و مستور است 
نگاه کند، ولو آنکه این کار را از منزل خود یا مکانی انجام دهد که توقف در آنجا مجاز است، به عرض و 
آبروی دیگری تجاوز کرده است و متجاوز می تواند آن را دفع نماید و اگر در جریان دفع تجاوز آسیبی به 

متجاوز وارد آید کسی ضامن نخواهد بود )جواهرالکالم، ج41، صص661 660(.
بخش هایی از ارتباطات و روابط اشخاص با یکدیگر جزء قلمرو خصوصی آن ها محسوب می شود. 
نامه ها شامل نامه های الکترونیکی، نمابر و نیز مکالمات تلفنی افراد از مصادیق این نوع  مصون بودن 
حق بر خلوت است. باز کردن، بازرسی و افشاء مراسالت و نامه های اشخاص و استراق سمع و کنترل 

مکالمات تلفنی به هیچ وجه حتی به هنگام اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست.
از  فرار  مانند  تخلفاتی  و  جرائم  بررسی  برای  افراد  بانکی  حواله های  و  مالی  حساب های  بازرسی 
مالیات، همچنین بازرسی و انتشار فیلم و تصاویر خصوصی دیگران به منظور کشف یا اثبات تخلف آنان 
در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر خواه توسط افراد عادی و خواه توسط مقامات و مأمورین 
دولتی اصواًل جایز نیست. در نهایت تأکید می گردد حق حریم خصوصی مطلق نیست و نقض آن تنها 
در موارد کاماًل ضروری و آن هم در قالب فرآیندهایی شفاف و نظارت پذیر آن هم از جانب حاکمیت و نه 
اشخاص عادی امکان پذیر است. مراقبت از کارگزاران دولتی یکی از استثنائات اصل حریم خصوصی 
است. حکومت ها باید نسبت به اعمال کارگزاران دولتی مراقبت نمایند تا از مسیر صواب عدول ننمایند و 
در برخی اخبار و احادیث موضوع مأمورین مخفی تحت عنوان »عین« مطرح گردیده است )مبانی فقهی 
حکومت اسالمی، ج، ص310(. به عالوه  نقض حریم خصوصی دشمنان و مخالفین داخلی حکومت به 
منظور حفظ نظام جایز است. از آنجا که حفظ نظام واجب است، مقدمه آن از قبیل مواظبت، مراقبت، 
کنترل و تجسس نسبت به اعمال دشمنان و منافقان و جمع آوری اطالعات و اخبار آن ها واجب است. در 
نهایت الزمه اداره حکومت، کسب اطالع از امور مختلف مردم و کشور با استفاده از روش های گوناگون 
از جمله نماینده و بازرسان ویژه است و انجام آن به عنوان استثنایی بر حق حریم خصوصی پذیرفته شده 

است.
با توجه به مراتب مذکور قانون گذار در ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

جلوه های حمایت تقنینی از نظم عمومی در قانون حمایت از...
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تصریح می نماید که »امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و 
بدون تجسس مشخص باشد« و عالوه بر آن در ماده 5 مقرر نموده است: »در اجرای امر به معروف و 
نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص 
گردید مگر در مواردی که قانون تجویز نماید« و در تبصره همین ماده اضافه می نماید که اماکنی که بدون 
تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها 

و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

3 2. انحصار مداخله عملی در حاکمیت
اکثر قریب به اتفاق فقها بر آن اند که مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی و عملی است و 
آمر و ناهی باید به ترتیب از این سه مرحله بگذرند )المختصر النافع فی فقه االمامیه، ج1، ص15؛ منهاج 
الصالحین، ج1، ص489(. لیکن مرحله ارشاد و راهنمایی بر عهده آحاد مکلفان اعم از افراد ملت و 
حاکمیت است و مرحله عملی آنکه مستلزم اعمال قدرت و حفظ نظم اجتماعی است بر عهده حاکمیت 

قرار دارد. در کالم یکی از فقها آمده است:
این دو فریضه بزرگ الهی مراتب گوناگونی دارد که برخی از آن مراتب عمومیت ندارد و اجرای 
آن تنها در اختیار حاکم شرع است و آن اموری است که مربوط به مجازات بدنی، اعم از شالق 

و تازیانه و در بعضی موارد قتل است )تعزیر و گستره آن، صص 39 38(.
در واقع امر به معروف یک مرحله گفتن و یک مرحله عمل دارد. مرحله عمل یعنی اقدام با دست و 
بازو. این مرحله به عهده ی حکومت است و باید با اجازه حکومت انجام بگیرد و عامه افراد حق ندارند از 
پیش خود دست به این گونه کارها بزنند. در جهت اثبات انحصار حق مداخله عملی در حاکمیت می توان 
عالوه بر اصل عدم والیت، به ضرورت حفظ نظم عمومی به عنوان مهم ترین دلیل اشاره نمود؛ اما پیش از 
تبیین ضرورت حفظ نظم عمومی به عنوان مبنای انحصار حق مداخله عملی در حاکمیت شایسته است 

مروری گذرا به اصل عدم والیت نیز داشته باشیم.
از منکرات  افراد در جلوگیری  اقدام عملی  بر دیگری عدم جواز  مقتضای اصل عدم والیت کسی 
و  محترم  مردم  نفوس  دارند؛  سلطه  خویش  شئون  و  مال  جان،  بر  آدمیان  است.  دیگران  مجازات  و 
خون ریزی و تصرف در محدوده ی سلطنت دیگران حرام است مگر به مقداری که جواز آن یقینی باشد. 
ایراد ضرب وجرح متوقف بر سلطه و قدرت است و اثبات عدم سلطه و چیرگی کسی به دیگری نیاز به 
دلیل ندارد )مبانی فقهی حکومت اسالمی، ج3، ص344(. مقتضای این اصل را به گونه ای دیگر نیز 
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می توان تقریر کرد و گفت اصل عدم صالحیت افراد برای قضاوت در مورد رفتار دیگران و صدور حکم 
و اجرای آن است؛ زیرا قضاوت تکلیفی همگانی نیست بلکه منصبی است که تنها افراد با شرایط خاص 
حق تصدی آن را دارند )جواهرالکالم، ج40، صص 20 15(. دیگر فقها نیز در البه الی مباحث فقهی، این 

اصل را مسلم می انگارند )الروضه البهیه، ج9، 121؛ کتاب الحدود، ج1، ص134(.
اجتماعی  نظام  انحصار حق مداخله عملی در حاکمیت، ضرورت حفظ  برای  استدالل  ترین  مهم 
است. واگذاری حق مداخله عملی به عموم مکلفان در اجرای این دو فریضه افزون بر آنکه امنیت افراد 
را سلب می کند، مایه هرج ومرج و بی نظمی اجتماعی است. پس تشریع چنین حکمی نمی تواند مشروع 
باشد. این استدالل مرکب از یک صغری و یک کبری است: شارع مقدس اسالم با هرج ومرج مخالف 
پیدایش  به همگان موجب  از منکر  نهی  به معروف و  امر  است )کبری(؛ واگذاری حق مداخله عملی 
هرج ومرج است )صغری(؛ پس شارع اسالم با واگذاری حق مزبور به همگان مخالف است )نتیجه(. در 
کنار این دلیل عقلی، دلیل نقلی نیز در این خصوص وجود دارد و می توان به دو روایت داود بن فرقد )من 
الیحضره الفقیه، ج4، ص172( و روایت مسعده بن صدقه )وسائل الشیعة، ج11، ص400( اشاره نمود.

در روایت داودبن فرقد از امام صادقA آمده است:
داود بن علی از من درباره فردی پرسید که به خانه دیگری می رفته و صاحب خانه او را از این 
کار نهی نموده است؛ اما او به کار خود ادامه داده است. سپس صاحب خانه به حاکم مراجعه 
نموده و حاکم گفته است: اگر چنین کرد وی را بکش. صاحب خانه هم او را کشته است؛ نظر 
شما در این باره چیست؟ امام صادقA فرمود: من به داود گفتم به نظر من نباید او را بکشد؛ 
اگر این شیوه تثبیت شود، ممکن است هر کس دشمن خود را بکشد آنگاه مدعی شود که به 
خانه من وارد شده و من هم او را کشته ام. در روایت مسعده بن صدقه نیز امامA به راوی 
تفهیم می نماید که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای کاماًل همگانی نیست و در هر حال 

شرایط و چارچوب هایی دارد.
بنا به روایت مزبور مخالفت شارع مقدس اسالم با هرج ومرج نه تنها مبتنی بر عقل بلکه یک گزاره 
شرعی است؛ به عبارت دیگر اگر کسی بر آن باشد که قاعده مالزمه میان حکم عقل و حکم شرع به کلی 

فاقد اعتبار است یا آن را در این مورد به هر دلیل قابل اجرا نداند باز هم این گزاره معتبر خواهد بود.
در خصوص واگذاری مرحله اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر به امام و حکومت ادعای 
اجماع نیز شده است )جواهرالکالم، ج21، ص360(. شیخ طوسی، به بزرگان امامیه نسبت می دهد که 
آنان  یا تلف  آنان معتقدند که اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم به درد آوردن تن افراد و اضرار 
باشد، مختص به امام یا کسی است که به وی اذن داده باشد )االقتصاد، ص150(. وی همچنین در کتاب 
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النهایة می گوید: »امر به معروف گاهی با دست صورت می گیرد، مانند اینکه مردم را با تأدیب و اجبار 
و کشتن و مجروح کردن به کار خیر وا دارد؛ اما این مرتبه از امر به معروف تنها با اذن سلطان وقت که 
متصدی ریاست است جایز است. اگر از طرف سلطان اذن نداشته باشد، به روش های دیگری از نهی 
منکر )نهی از منکر با قلب و زبان و رفتار( بسنده خواهد کرد )النهایة، ص300(. محقق حلی نیز با آنکه 
به قول به عدم لزوم اذن اشاره کرده، اما خود قبول به لزوم اذن امام در این فرض را قابل قبول تر دانسته 
است )شرایع االسالم، ج1، ص312(. در واقع فقها از این جهت مرتبه عملی امر به معروف و نهی از 
منکر را منوط به اذن امام و حاکم شرع دانسته اند که اگر به عامه مردم اجازه این کارها داده شود، مستلزم 

هرج ومرج در اجتماع می شود )فقه و حقوق )مجموعه آثار(، ج20، ص31(.
اجرای حدود و مجازات های اسالمی هم جلوه ای از امر به معروف و نهی از منکر به معنی عام آن 
است. بسیار از فقیهان شیعی و سنی شرایط مجریان حدود را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر ذکر 
کرده اند )السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، ص537؛ شرایع االسالم، ج1، ص312؛ المرافقات فی 

اصول الشریعه، ج2، ص62(.
پس با آنکه مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است اجرای حدود و مجازات های 

اسالمی از اختیارات حکومت است.
در نهایت الزم است در اینجا به دو شبهه و پاسخ آن ها نیز اشارت گردد. نخستین شبهه آن است 
که ظاهر خطاب هایی که در قرآن مجید مؤمنان را به برپایی این فریضه فرمان می دهد عام است و همه 
مکلفان را در بر می گیرد و به عالوه خطاب های قرآن درباره کیفر جرائمی چون سرقت، محاربه و قذف 
و زنا عام و آحاد مکلفان را در اجرای مرتبه عملی این دو فریضه و اجرای مجازات ها مورد خطاب قرار 
می دهد. در مقام پاسخ و رّد این شبهه می توان گفت که آیات قرآن در مقام بیان اینکه مرتبه عملی امر به 
معروف و نهی از منکر و مجازات ها توسط چه کسی اجرا شود نیستند و بلکه تنها در مقام بیان این دو 
فریضه و میزان مجازات جرائم مذکورند. به عالوه از دیرباز مفسران و فقیهان تصریح کرده اند که مخاطب 
این گونه آیات، حکام هستند )المبسوط، ج7، ص263 ـ السرائر، ج3، ص546 ـ زبده البیان، ص665 
ـ مسالک االفهام الی آیات االحکام، ج2، ص365(. حتی در مورد قصاص که جنبه حق الناسی دارد، 

به اذن امام و حاکم نیاز دارد و قرآن در آیه 33 سوره اسراء بر آن تأکید کرد.
شبهه دوم آن است که با توجه به عمومات و وجوب مقدمه و روایاتی که به طور عام بر وجوب امر 
به معروف و نهی از منکر داللت دارند، مقصود در اینجا دفع و پیشگیری است و اگر ضرری رخ دهد، 
ضرر غیر مقصود است و آنچه نیاز به اذن دارد ضرر مقصود است. در مقام رد این شبهه می توان این گونه 
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استدالل کرد که روشن نیست که ادله نهی از منکر از جهت نحوه اجرا در مقام بیان باشند تا بتوان به 
اطالق آن ها تمسک کرد. تفکیک میان ضرر مقصود و غیر مقصود نیز موجب رفع ضرر از طریق همگانی 
کردن نهی از منکر نخواهد بود و مقصود بودن یا نبودن ضرر نمی تواند تفاوتی در ماهیت ضرری که در هر 
حال به وجود خواهد آمد، ایجاد نماید به ویژه آنکه ضرری که پدید می آید مربوط به مصالح عمومی و 

امنیت است و نمی توان به آسانی از آن چشم پوشید.
با توجه به مراتب مذکور قانون گذار در ماده 4 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بر 
انحصار مداخله عملی در حاکمیت تأکید نموده و مقرر می دارد: »مراتب امر به معروف و نهی از منکر 
قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و 

مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است«

3 3. توجیه ناپذیری رفتار مجرمانه
اقامه ی امر به معروف و نهی از منکر منوط به رعایت شرایط و ضوابطی است که رعایت آن مستلزم 
اجتناب از هرگونه رفتار مجرمانه خواهد بود. بدیهی است مجاز شمردن هرگونه رفتار مجرمانه در خالل 
اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر فی نفسه منکر محسوب و موجب اخالل در نظم عمومی و 
سلب امنیت و رفاه اجتماعی می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ماده ی 6 
این قانون صراحتًا مقرر می دارد: »هیچ شخصی یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از 
منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید مرتکب طبق قانون 
مجازات اسالمی مجازات می شود«. اهمیت این مقرره را می توان در تقابل با رویکرد اتخاذی در قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1361 مالحظه نمود. چه آنکه در ماده ی 31 قانون مزبور صراحتًا مقرر گردیده 
بود که اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است درصورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف 
ایجاد  در  ویژه  به  رویکردی  چنین  اتخاذ  فاسد  توالی  نمی شود.  محسوب  جرم  باشد،  منکر  از  نهی  و 
ناامنی عمومی موجب نسخ مقرره مزبور در قوانین مجازات اسالمی الحق گردید ولیکن برای نخستین 
بار در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بر ممنوعیت جزائی ارتکاب رفتار مجرمانه و 
از نظم عمومی  از اهتمام قانون گذار مزبور به حمایت  توجیه ناپذیری آن تصریح گردیده است که نشان 

است.
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4. حمایت های تقنینی شکلی
در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برخی حمایت ها ی شکلی از نظم عمومی نیز 

به عمل آمده است که ناظر به تشکیالت مرتبط با فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
4.  1. سیاست گذاری و نظارت نظام مند

از جایگاه قانونی عهده دار سیاست گذاری و هماهنگ کننده ی  با برخورداری  تشکیل سازمانی که 
امور ناظر به اقامه ی فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نظام مند 
کردن امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر ادله کافی است. برای نمونه اصل تعاون در امر نیکوکاری و 
پرهیزگاری که در آیه دوم سوره مائده به آن اشاره گردیده است بر انجام فریضه مزبور در قالب یک تشکل 
منضبط و سازمان یافته داللت می نماید، به عالوه  برخی مفسران و فقیهان دستور خداوند متعال به مؤمنان 
برای دعوت به خیر در آیه ی 104 سوره آل عمران را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به صورت 

دسته جمعی، تشکیالتی و برنامه ریزی شده می دانند )تفسیر نمونه، ج3، ص37(.
مبنای حقوقی نظام مند نمودن امر به معروف و نهی از منکر و تأسیس یک نهاد سیاست گذار را می توان 
از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دریافت نمود. ضرورت های عملی نیز بر نظام مندی 
از واکنش های مردمی و  آنکه بخش زیادی  این فریضه داللت دارند. چه  اقامه ی  به  ناظر  سیاست های 
تشکل های غیردولتی نیازمند وجود سازمانی است که حمایت های الزم را از آن ها به عمل آورد )امر به 
هنجارهای  و  ارزش ها  که  ابزارهایی  و  رفتارها  تنوع  و  گستردگی  ص145(.  تاریخ،  ترازوی  در  معروف 
اجتماعی را هدف گرفته اند مستلزم مبارزه سنجیده و کارآمد است و تحقق آن منوط به وجود سازمان یا 
نهادی خارج از دولت است که با برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایتگری مناسب بر تمامی فعالیت های 
مردمی و دولتی نظارت داشته باشد )اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر، 
تا از هرگونه اعمال  ص66(. از وظایف مهم چنین سازمانی تعیین مصادیق معروف ها و منکرات است 
سالیق شخصی که می تواند به قداست این فریضه آسیب  وارد کند و عالوه بر آن موجب اختالل در نظم 
نماید. تشکیل چنین سازمانی  و نقض حقوق شهروندان  گردد، جلوگیری  ناامنی  و احساس  اجتماعی 
می تواند از آسیب  های اجتماعی اقامه ی این فریضه  در چارچوب سیاست های تعیینی و نظارت دقیق بر 
اجرای آن مطابق موازین شرعی و قانونی جلوگیری نماید و به تحقق وحدت رویه مناسب در زمینه ی 
اجرای این فریضه در سراسر کشور کمک شایانی نماید. آفاتی از قبیل »هرج ومرج« و »عوام زدگی« و 
»ناچیز بودن نتیجه عمل« در عدم انسجام و سازمان دهی ریشه دارد. فلسفه تشکیل »سازمان حسبه« 
و تمرکز اجرای این دو وظیفه در قالب این نهاد، پیشگیری از چنین آفت هایی است )مطالعات اسالمی، 
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ص69(. وجود چنین سازمانی تضمین مناسبی برای حمایت از نظم عمومی از طریق مراقبت و نظارت 
بر عدم مداخله در حریم خصوصی اشخاص و نیز پرهیز از هرگونه اقدام عملی توسط شهروندان عادی به 

بهانه ی اقامه این فریضه ی مقدس است.
خوشبختانه قانون گذار به هنگام وضع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 
1394 به این امر توجه کامل نموده است و با پیش بینی ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف مهمی 
فراهم آوری  پژوهش،  و  آموزش  رفتاری،  الگوهای  تعیین  آسیب  شناسی  سیاست ها،  تعیین  همچون  را 
مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نظارت بر ُحسن 
اجرای قانون مزبور و ارائه ی گزارش به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم را وفق ماده ی 16 قانون 

یاد شده بر عهده ی آن نهاده است.
4.  2. جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد

توانمندسازی تشکل های محلی و سازمان های اجتماعی مردمی  جامعه محوری حاکمیت مقتضی 
نهادهایی  نیز  مردم نهاد  سازمان های  کنند.  سازمان دهی  را  خویش  جامعه  امور  طریق  این  از  تا  است 
مستقیمًا  سازمان ها  این  می گیرند.  شکل  جمعی  مشکل  رفع  منظور  به  و  مردم  توسط  که  غیردولتی اند 
اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین آحاد جامعه  بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شوند، 
از جرم، ص39(. درک  پیشگیری اجتماعی  نهادهای مردمی در  و قوای حاکم دارند )نقش مشارکت 
است  سازمان ها  این گونه  پیدایش  اساس  اجتماعی،  نیاز  یک  از  گروه ها  یا  افراد  از  برخی  احساس  و 

)سازمان های غیردولتی بین المللی حقوق بشری، ص13(.
این سازمان ها نهادهای مستقل و بدون وابستگی به دولت و غیرسیاسی اند که توسط افراد خیرخواه 
و بشردوست اداره می شوند و هدف اعضای آن ارائه خدمات مشخصی به صورت داوطلبانه و غیرانتفاعی 
است )بررسی وضعیت تشکل های داوطلب در جمهوری اسالمی ایران، ص40(. در مجموع سازمان های 
سودجویانه  غیر  به صورت  و  دولت  از  مستقل  که  داوطلبانه ای اند  و  سازمان یافته  تشکل های  مردم نهاد 
یا  ملی  در سطوح محلی،  توانمندسازی گروه های هدف  و  نیازها  تأمین  در جهت  بلکه خیرخواهانه  و 
بین المللی فعالیت می کنند )جایگاه قانونی مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرم در ایران، 
توسعه ی  و  رشد  در  می توانند  دارند  که  مثبتی  کارکردهای  به  توجه  با  مردم نهاد  سازمان های  ص86(. 
از منکر  نهی  و  به معروف  امر  اجرای  و  ترویج  از جمله  اجتماعی  کلیه ی عرصه های  در  پایدار جامعه 
نقش مؤثر ایفا کنند. فعالیت سازمان یافته ی نهادهای مردمی توأم با نظارت عالیه ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر، به ویژه آنکه صدور مجوز فعالیت آن ها در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر منوط 
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به اخذ نظر مشورتی از ستاد مذکور توسط وزارت کشور وفق تبصره یک ماده ی 16 قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر است، می تواند از هرگونه انحراف و اعمال سالیق فردی یا گروهی و 
تفسیرهای نادرست از مصادیق معروف و منکر و به تبع آن ایجاد هرج ومرج و اختالل در نظم اجتماعی 
و سلب امنیت و آسایش و تجاوز به حقوق و آزادی های فردی جلوگیری نماید. جلب مشارکت مردم 
در قالب سازمان های مردم نهاد در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر می تواند به گونه های مختلف 
تجلی یابد. برای نمونه می توان به آموزش و پژوهش و ترویج گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از 
منکر، حمایت های مادی و معنوی از اقدامات قانونی آمران به معروف و نهی از منکر، ایجاد وحدت 
رویه در اقامه ی این فریضه و امثال آن اشاره نمود. مشارکت سازمان های مردم نهاد در ارائه طرح های 
مفید و اجرای آن در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر موجب احساس تعهد بیشتر آن ها نسبت به 
به محدودیت منابع مالی  با توجه  از آن است. به عالوه  نتایج مطلوب  برنامه ها و کسب  اجرای صحیح 
نهادهای رسمی در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات الزم برای انجام امور مربوط به این فریضه، مشارکت 
این سازمان ها می تواند مشکل مزبور را مرتفع نماید. نقش سازنده ی سازمان های مردم نهاد در گسترش 
و ترویج امر به معروف و نهی از منکر و اقامه ی آن، امکان نظارت قانونی بر اقدامات آنان توسط ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر موجب گرایش قانون گذار به جلب مشارکت آنان وفق تبصره ی یک ماده ی 
15 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گردیده است که مهم ترین نتیجه ی آن حفظ نظام 

اجتماعی به دوراز ناپاکی ها و ناراستی هاست.
نتیجه  گیری

امر به معروف و نهی از منکر و حفظ نظم عمومی از احکام مسلم فقهی و حقوقی محسوب می گردند. 
اقامه ی فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر مقید به حفظ نظم و انضباط اجتماعی است که از دیرباز 
فقیهان و حقوقدانان به آن بهای بسیاری داده اند. اجتناب از اخالل در نظم عمومی به واسطه ی امر به 
معروف و نهی از منکر مستلزم اتخاذ رویکرد قانونی سنجیده و وضع قواعدی است که از نظم عمومی 
حمایت شایسته را به عمل آورد. رویکرد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اعمال این 
نوع حمایت تا آنجایی است که در نظم عمومی اخاللی رخ ندهد و به منظور تضمین حفظ نظم عمومی 
ضوابط مختلف ماهوی و شکلی را تعیین نموده است که می توان از آن ها به عنوان جلوه های حمایت از 
نظم عمومی در این قانون یاد نمود: ممنوعیت تجسس و نقض حریم خصوصی، انحصار مداخله عملی 
مشارکت  جلب  و  نظام مند  نظارت  و  سیاست گذاری  مجرمانه،  رفتار  بودن  توجیه ناپذیر  حاکمیت،  در 

سازمان های مردم نهاد از شاخص های مهم حمایت از نظم عمومی در قانون مزبور تلقی می شوند.
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نقد اعالمیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و نهی از منکر
غالمرضا خواجی1

چکیده
اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر در هر جامعه به گسترش معروفات آن 
جامعه و کنترل منکرات آن جامعه کمک می کند. اگر افراد جامعه مجاز باشند به طور 
فردی به یکدیگر و البته با شیوه مناسب معروفات جامعه را توصیه و منکرات جامعه 
اما  باشند.  تعالی و صمیمیت مردم جهان داشته  و  تأثیر خوبی در رشد  نهی کنند  را 
در اعالمیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان 
ملل رسید در مقدمه و 30 ماده اعالمیه به مسئله حیاتی امر به معروف و نهی از منکر 
پرداخته نشد. عماًلً در برخی از مواد این اعالمیه توصیه های افراد به یکدیگر به نوعی 
بشر  اعالمیه جهانی حقوق  بزرگ  نقیصه  این  دانسته شده است.  مداخله خودسرانه 

است. 

واژه های کلیدی
امر به معروف و نهی از منکر،  اعالمیه جهانی حقوق بشر،  بی تفاوتی. 

khaji@um.ac.ir 1. استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد؛
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 امر به معروف و نهی از منکر در این نوشتار
امر به معروف و نهی از منکر که در این نوشتار به آن پرداخته ایم توصیه فردی به فرد و افراد دیگر 
است. بدین صورت که چنانچه فردی رفتار یا گفتاری که از دیگری سربزند و به تشخیص خود آن را 
صواب یا ناصواب بداند مجاز باشد او را به کار صواب و معروف تشویق نماید و آن را که ناصواب می داند 
اورا از آن عمل نهی نماید. ما به امر به معروف و نهی از منکر توسط دولت ها به مردم و یا بالعکس و 
دیگر موارد احتمالی امر به معروف و نهی از منکر نمی پردازیم. اشاره ای به اهمیت امر به معروف و نهی 
از منکر خواهیم داشت. می دانیم که اصل امر به معروف و نهی از منکر از از حقوق و تکالیف مسلمانان 
و از احکام واجب اسالم است ولی هدف اصلی مقاله این است که آیا اساسًاً اصل امر به معروف و نهی 
از منکر در جامعه بشری که هر فردی آن را معروف یا منکر تشخیص دهد بر اساس مفاد اعالمیه جهانی 

حقوق بشر مجاز است آن را اعمال کند. 
امر به معروف و نهی از منکر مورد نظر این مقاله،  ناظر به توصیه،  نصیحت یک به فرد یا گروهی دیگر 
است. برگزاری تظاهرات و اعتراض به یک پدیده یا مسئله اجتماعی و یا اعتراض به عملکرد دولت ها 
مورد نظر نیست. سخنرانی در مساجد و کلیسا و یا تجمعات مردمی نیز مورد نظر نیست. هرگونه حرکت 
کالمی فردی یا جمعی که برای خیرو سعادت افراد و جامعه باشد ولی بصورت حضوری اعم از مجازی 
و واقعی،  صورت نگیرد مورد نظر تعریف امر به معروف و نهی از منکر قرار نمی گیرد. آنچه که در اعالمیه 
جهانی حقوق بشر یافت نمی شود این مفهوم امر به معروف و نهی از منکر است که یک فرد حق ندارد،  
در صورت احساس و تشخیص یک منکر، بتواند آن فرد یا گروه دیگر و به طور مشخص یک فرد دیگر 
را از آن عمل منکر نهی نماید. این حق را داشته باشد که آنچه به نظر خودش منکر آمده، فرد دیگری را 

از آن منکر نهی نماید. 

اعالمیه جهانی حقوق بشر
 گرچه اعالمیه جهانی حقوق بشر بعنوان یک سند الزام آور تلقی نمی شد ولی رفته رفته جزء اصول 
مسلم و جزء حقوق بین الملل عرفی است و لذا برای همه کشورها الزام آور است. حتی کشورهایی که 
عضو سازمان ملل نیستند ملزم به رعایت مفاد اعالمیه هستند. کنفرانس تهران در سال 1968 نیز تأکید 
انکار  قابل  غیر  زمینه حقوق  در  ملل جهان  تفاهم مشترک  بشرمبین  اعالمیه جهانی حقوق  که  گردید 
بین المللی است.  اعضای جامعه  برای  تعهدی  و متضمن  اعضای خانواده بشری است  نقض عموم  و 

)آقایی،  فرهنگ حقوق بشر،  صص 15 تا 18(. 
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اهمیت اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بشری 
رفتار های اجتماعی که در روابط بین انسان ها وجود دارد، در صورت عدم نظارت و بی تفاوتی افراد 
و به مرور زمان، رفته رفته،  ایجاد هرگونه تغییر و اصالح در آن ها سخت می شود. این پدیده های پنهان 
در جامعه و با وجودی که ممکن است قابل قبول مردم هم نباشد ولی بر اثر تکرار و بیتفاوتی مردم به 
آن ها،  روز به روز زمخت ترو ماندگارتر شده و به مرور زمان بصورت جزئی از فرهنگ مردم در جامعه در 
می آید. بنابراین رفتارهای اجتماعی در جامعه شکل می گیردکه بتدریج مانع پیشرفت اهداف مورد نظر 

جامعه می شود. 
بی تفاوتی و عدم عکس العمل مناسب به آن موجب می گردد که این رسوبات اجتماعی، به فرهنگ 
جامعه تبدیل شود. هرچه بی تفاوتی وبی عکس العملی و عدم نقد این پدیده ها کمتر صورت گیرد، محو 
زمان،  ودر صورت گذشت  تر می شود.  بردار  زمان  و  تر  مناسب،  سخت  پدیده های  و جایگزینی  آن ها 
این پدیده های نامناسب جامعه،  حاکم بر آن ها می گردد. این باعث می شود که قسمتی از بدنه جامعه،  
هزینه ها و خسارات وارده توسط افرادی که حقوقی بدون رضایت همگان برای خود قائل شده اند را 

بپردازند. 
نیز  از منکر،  معروفات در جامعه حفاظی نداشته و منکرات  از  به معروف و نهی  نبود نهاد امر  در 
کنترل نمی شود. نهاد امر به معروف و نهی از منکر،  کارکرد ویژه ای در جامعه دارد. در جامعه جهانی نیز 
همین فرایند در سطح وسیع تر و پیچیده تری وجود دارد. در عصر اطالعات و گردش جریان اطالعات از 
مراکز مختلف به سوی جوامع مختلف،  تأثیر پدیده ها بر یکدیگر را تسهیل نموده است. به همین صورت، 
پدیده های مزاحم که در مسیر اهداف ملت ها بوجود می ایند نیز شکل می گیرند. لذا اگر با این منکرات 
اجتماعی در سطح جامعه جهانی برخورد نشود، ملت ها از اهداف مورد نظر خویش دور شده و بعضًا در 

مسیر انحطاط قرار می گیرند. 
و  تنگاتنگ  ارتباط  جامعه،   آحاد  که  می گردد  منکرموجب  از  نهی  و  معروف  به  امر  اصل  اجرای   
صمیمانه با هم داشته و معروفات جامعه بهتر در میان انسان ها شکل گیرد و منکرات نیز شناسایی و مردم 
متوجه منکرات شده و از انجام آن پرهیز نمایندو اگر ندانسته فعلی انجام می شود از آن پرهیز کنند. البته،  
اگر امر به معروف و نهی از منکر با ظرافت و محبت و از روی نیت خیر صورت نگیرد تأثیرات کامال منفی 
به جا می گذارد لذا آموزش های الزمه برای تربیت و تزکیه افراد برای امر به معروفات و نهی از منکرات 

باید صورت گیرد. 

نقد اعالمیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 2301

جل

 ادعای جهانی بودن اعالمیه
با توجه به اینکه اعالمیه جهانی حقوق بشر داعیه جهان شمولی دارد و برنامه برای همه آحاد بشر 
از هر ملیت و نژاد و مذهب می دهد باید تا حد ممکن متنی کامل باشد. اما این اعالمیه با همین نقص ها 
مورد توجه کشورها و به خصوص در کشورهای اروپایی مورد اقبال جدی قرار گرفته است. در حال 
حاضر همه کشورهای جهان، به نوعی اعالمیه را پذیرفته و بعضی کشورها،  اصول اعالمیه را در متون 

قوانین اساسی خود وارد نموده اند. 
قانون اساسی سویس به پیروی از اعالمیه جهانی حقوق بشر در بند 4 اصل 49، حقوق مدنی و 
دستورالعمل های  دیگر، حتی  دستورالعمل  هیچ  و  دانسته  دیگر  قوانین  الخطاب همه  را فصل  سیاسی 
مذهبی،  تحت امر حقوق مدنی و سیاسی تحلیل و تفسیر می شود. )واحد پژوهشی مؤسسه فرهنگی نگاه 

بینه، قانون اساسی سویس(. 
و  میثاق ها  )بصورت  انگلستان  و  آلمان  فرانسه،  ایتالیا،   اسپانیا،   آمریکا،   اساسی  قوانین  در   
کنوانسیون های داخلی(، مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته اند. )عمید زنجانی،  حقوق اساسی 
تطبیقی،  صص،  71 تا 76(. در قوانین اساسی این کشورها و با الهام از همان ماده اعالمیه 12، به نوعی، 

اصل امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد به یکدیگر ذکری به میان نیامده است. 

فقدان اصل امر به معروف و نهی از منکر در اعالمیه جهانی حقوق بشر
متعدد  متغیرهای  که  می گردید  تدوین  نحوی  به  باید  افراد  حقوق  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  در 
اثرگذار برهم، حالت متعادل ایجاد کرده تا جامعه به افراط و تفریط کشیده نشود. مثاًل حق داشتن رفاه 
باید با حق مساوات در فرصت ها تعدیل شود تا منجر به این نگردد که،  معروفات جامعه لطمه بخورد و 
بخشی از جامعه که معموال اقلیت هستند رفتارهای خود را بر جامعه تحمیل کنند. جامعه به سوی دو یا 

چند قطبی پیش نرود و به همین نحو حق آزادی بیان و غیره. 
 اعالمیه جهانی حقوق بشر به عمده موارد مربوط به رفاه، امنیت و آزادی انسان ها اشاره می کند و 
لی سیستم کنترل مردمی و همگانی که در آن افراد حق داشته باشند از موضوعات مورد عالقه حفاظت 

کنند پیش بینی نگردیده است. 
تأکید  فرد  ارزش  و  مقام  و  بشر  اساسی  بشربه حقوق  اعالمیه چهانی حقوق  مقدمه  در  درحالیکه 
گردیده اما بالفاصله این حقوق و ازادی ها به حقوق و ازادی هایی که در همان اعالمیه قید گردیده محدود 
شده است. حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی در اصل 3 اعالمیه اورده شده اما مشخص نیست که 
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آیا برای فرد یا افراد دیگری که احتمااًل زندگی،  آزادی یا امنیت شخصی اشان از جانب رفتار خاص فرد یا 
افرادی،  مورد هجوم قرار گیرد حق امر و نهی به آن فرد یا افراد،  برایشان وجود دارد؟ مثاًل چنانچه فردی 
در یک جمع،  رفتارهای نامناسب از خود نشان دهد و فرد و افرادی احساس نارضایتی از طرز آن رفتار 
داشته باشند آیا حق آن فرد هست که آن عمل منکر را نهی کند. یا اساسًا فردی که احساس می کند باید 

امر به معروف یا نهی از منکری را به فردی انجام دهد آیا واجد این حق هست؟
 دربند 2 ماده یک اعالمیه، همه افراد،  مخصوصًاً از حیث نژاد،  رنگ، جنس،  زبان،  مذهب،  عقیده 
سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین هر ملیتی با هر وضع اجتماعی و ثروت و هرکجایی که به دنیا آمده 
او را آزاد دانسته که از همه حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعالمیه حاضر ذکر گردیده بهره مند گردند. 
او داده شده  به  از آن بهره مند گردد صرفًاً در محدوده اعالمیه  آزادی و حقوقی که فرد می توند  تلویحًا 
است. لذا به نظر می رسد نویسندگان اعالمیه،  یا آشنایی با اهمیت اصل امر به معروف و نهی از منکر 

نداشته اند و یا تعمدًا آن را از دایره حقوق بشر خارج دانسته اند. 
مورد  نباید  خانوادگی...  امور  خصوصی،   زندگی  در  احدی  که  می دارد  اشعار  اعالمیه   12 ماده   
مداخله های خودسرانه واقع شود. قانون با مداخله گر برخورد می نماید. واژه مداخله خودسرانه،  واژه 
ای کلی و مبهم است. هیچ معیار مشخصی در مفهوم مداخله خودسرانه وجود ندارد به خصوص اصل 
عدم مداخله در زندگی خصوصی و امور خانوادگی انقدر وسیع و قابلیت تفسیر مضیق و موسع دارد که 

برداشت های مختلفی از آن می شود. 
آنان،  تعریف شده   ممکن است گفته شود که در هر ملتی،  امور خصوصی و خانوادگی برای خود 
و احصا گردیده است، اما این توجیه ما را به جایی نمی رساند چراکه اثبات خودسر بودن یا نبودن ره به 
جایی نمی برد و اینکه چه عملی خودسرانه است یا نه و چگونگی اجرا یا عدم اجرای ان در مسئله امر به 
معروف یا نهی از منکر،  صرفًاً به تشخیص و روش فرد واگذار گردیده است. خود او تشخیص می دهد 
که عمل امر به معروف را انجام دهد یا خیر. بنابراین ماده 12 اعالمیه،  تلویحًا مانع اصل امر به معروف 

و نهی از منکر می شود. 
 البته در یک صورت یک فرد ممکن است بتواند از عمل یا ترک عملی نهی داشته باشد که مورد 
صدمه قرار گیرد. این موارد از اصل امر به معروف و نهی از منکر فاصله دارد چرا که در مسئله امر به 
گفتیم  قبل  در  که  همانطور  بلکه  گیرد  صورت  دیگر  فردی  به  صدمه  نیست  الزم  حتمًا  نهی  و  معروف 
تشخیص انجام عمل امر به معروف و نهی از منکر به فرد واگذار گردیده است. این عمل در فرهنگ 
خودسرانه  مداخله  را  آن  نوعی  به  و  نمی شود  توجیه  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  در  و  غرب  بر  حاکم 

نقد اعالمیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 2321

جل

می دانند. لذا اصل 12 تقریبا کار را برای اجرای این اصل مسدود نموده است. 
از  نهی  و  معروفات  به  امر  در  یکدیگر  به  افراد  و احساس مسئولیت  تکلیف  و  قرن هاست که حق 
منکرات بعنوان حق و وظیفه به نظارت مردم بر یکدیگر تحت تأثیر اندیشمندانی چون روسو و همفکران 
او در مغرب زمین به فراموشی سپرده شده است. روسو معتقد است الزام مردم به خودداری از افراط در 
مشروب خواری و رعایت حرمت روزها یک شنبه، یا هر مورد مشابه دیگر به دیگران ارتباط ندارد و در 
این گونه موارد باید به افراد مقدس مآب اجتماع که در امور دیگران مداخله می کنند، گفته شود که به کار 

خودشان بپردازند. )ایزایا برلین،  چهار مقاله درباره آزادی،  ص. 334(
ماده 18 اعالمیه مسئله چگونگی حقوق فرد نسبت به امر به معروف و نهی از منکر را پیچیده تر 
می کند. ماده 18 به حق افراد در زمینه آزادی فکر، وجدان و مذهب اشاره دارد یعنی هرکسی حق بهره 
مندی از اظهار نظر آزادانه و از وجدان و مذهب را دارد. نیز حق تعلیم مذهبی و اجرای مراسم دینی را 
دارد. ولی ماده 12 به نوعی،  اجرای ماده 18 را محدود به حق تعلیم و اجرای مراسم دینی می کند و به 
احتمال زیاد،  مداخله های خودسرانه را مداخله در زندگی خصوصی و امور خانوادگی افراد دانسته است. 
آنطور که در ماده 12 اعالمیه آمده، اینگونه مداخله ها غیر قانونی و هر کس حق دارد در مقابل اینگونه 
مداخالت مورد حمایت قانون قرار گیرد. بنظر میرسد روح حاکم بر اعالمیه حقوق بشرکمتر با اصل امر 
به معروف و نهی از منکر سازگار است. ماده 19 اعالمیه نیز به نوعی به انتشار افکار اشاره دارد. در ابتدا به 
نظر می رسد که حق آزادی عقیده و نیز،  عدم نگرانی و بیم از داشتن هر عقیده ای،  چون انتشار آن توسط 
افراد را مجاز می داند پس هر فرد به صالحدید خود،  مجاز فرد دیگری را امر به معروف و نهی از منکر 
کند ولی از مطالعه ماده 19 چنین برداشتی نمی توان داشت. گرچه ماده 19 به واژه انتشار عقاید اشاره دارد 
ولی با توجه به سیاق عبارات،  نیت نویسندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر موید امر به معروفات جامعه 
و نهی از منکرات جامعه از سوی یک فرد به فرد دیگر و طبق تعریفی که بیان نمودیم نبوده است. بلکه 

مسئله انتشار به معنای منتشر کردن توسط کتاب و رسانه برای عموم بکار برده شده است. 
و  مختلف  کنوانسیون های  بصورت  بتدریج  گردیده  ذکر  اعالمیه  در  که  بشری  اصول حقوق  غالب 
به همراه ضمانت اجراهای مختلف،  مورد تصویب دولت ها در آمده است. آزادی بیان و عقیده،  رفاه و 
بهداشت و مسکن و... در اسناد مختلف بین المللی دیده می شود. دفاتر و دبیرخانه های متعدد نیز به 
ذکر  اعالمیه  در  که  اساسی  اصول  بنابراین  است.  گردیده  تأسیس  کنوانسیون ها  منویات  اجرای  منظور 
گردیده در کنوانسیون ها و دبیرخانه ها و تشکیل سازمان های بین المللی برای تحقق ان اصول بوجود امده 

است. 
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اما در رابطه با اصل امر به معروف و نهی از منکر،  وقتی نویسندگان اعالمیه،  به طور عمد و یا غیر 
اند طبیعی است که هیچ گونه  این اصل ضروری و حیاتی غفلت ورزیده  از  نااگاهانه  یا  گاهانه  آ عمد، 
و  اجرا  مرتبط جهت  سازمان های  و  دفاتر  و  بین المللی  کنوانسیون های  تصویب  و  تهیه  اقدامی جهت 

ضمانت اجراهای مربوطه وجود نداشته باشد. 
در ارتباط با منع خشونت علیه زنان و کودکان،  تضمین عدالت قضائی برای مردم جهان، حفظ صلح 
و رفاه و امنیت،  حق آزادی و اجتماع و به خصوص آزادی فکر،  وجدان و مذهب، ده ها سازمان های 
دولتی مثل کمیسیون و شورای حقوق بشر و ده ها هزار سازمان های غیر دولتی مثل سازمان عفو بین 
الملل و دادگاه های حقوق بشری مثل دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص اجرای اصول مطروحه در 

اعالمیه جهانی حقوق بشر تأسیس و در حال فعالیت هستند. 
با امر به معروفات و نهی از   اعالمیه از مهمترین اصل که در واقع باعث می شود که حقوق بشر 
منکرات در جامعه عجین گشته و یاری بگیرد،  غفلت نموده و طبیعتًا وقتی حق امر به ععروف و نهی از 
منکر در اعالمیه مطرح نباشد مکانیزم های اجرایی هم در کار نخواهد بود و عماًلً این اصل کنار گذاشته 
شده است. این نقیصه بزرگ از چشم فرهنگ های متعالی و مذهبی دور نمانده است و به این فرهنگ 

حاکم بر اعالمیه معترضند. 
مثاًلً اگر قرار باشد کشورهای اسالمی هم به این اعالمیه عمل نمایند اصل امر به معروف و نهی 
از منکر در این کشورها و به تبعیت از اعالمیه، به گسترش بی تفاوتی به معروفات و منکرات در جامعه 
می انجامد. در رابطه با موافقت ایران با این اعالمیه،  فریدون هویدا،  معاون وزیر خارجه ایران و سفیر 
ایران در یونسکو و فرد حاضر در مذاکرات پذیرش اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال 1384 و چند ماه 
قبل از فوتش در مصاحبه می گوید دولت ایران به دستور داده که بدون هیچ اعتراضی به نمایندگی از دولت 
ایران رای مثبت بدهد. وی می گوید فردی به نام کسیم که دوست فریدون هویدا بوده،  بدنبال تصویب 
اعالمیه بود و برای تصویب آن خیلی تالش نمود. جایزه نوبل آن سال،  بخاطر تالش های او به وی اهدا 

شد. )فایل صوتی مصاحبه دکتر علی احمدی با دکتر فریدون هویدا(. 
شکل گیری  احتمال  می کند،   توجیه  را  پدیده ها  مشروعیت  اسالمی،   مبانی  که  اسالمی  جوامع  در 
پدیده های معارض با پدیده های متناسب فرهنگ اسالمی وجود دارد. فرهنگ های متعالی،  نهادهایی را 

در درون فرهنگ خود تعبیه می کنند که نگذارند پدیده های معارض و مزاحم وارد سیستم شوند. 
آن ها در گرو  رفاه و سعادت  دارند  قرار  و منکرات جامعه  این معروف ها  فرایند  در  انسان ها   چون 
بر رفاه و  این دو  ثقل  به  با توجه  بنابراین  یا منکرات در جامعه است.  چگونگی حاکمیت معروف ها و 

نقد اعالمیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و...
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سعادت انسان،  همین انسان حق دارد نسبت به معروف ها و منکرات در جامعه حساس باشد. معروف ها 
باید در جامعه شایع و حاکم باشند و منکرها نباشند. 

 در اسالم،  نهاد امر به معروف و نهی از منکر،  این مهم را بر عهده دارد. در فرهنگ اسالمی، خداوند 
متعال در آیات متعددی از قرآن کریم و منابع اسالمی دیگر به لزوم این حق امر به معروف و نهی از منکر 
اشاره نموده اند. نظرات و برنامه های اسالم در خصوص مسئله امر به معروف و نهی از منکر در میان 

ادبیات اسالمی در این خصوص موجود است. 
اما هدف از این نوشتار بررسی خالء موجود در اعالمیه جهانی حقوق بشر بود که به همین مطلب 

اکتفا می شود

نتیجه گیری و پیشنهادها
 اعالمیه جهانی حقوق بشر نتوانسته حق امر به معروف و نهی از منکر را لحاظ کند و به نوعی به 
مقابله با اصل امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. از طرفی،  ملت های بسیاری،  از جمله ملل 
اسالمی، اصل امر به به معروف و نهی از منکر را جزء حقوق و تکلیف الهی خود می دانند. لذا اعالمیه 
جهانی حقوق بشر،  دسِت کم برای ملل اسالمی، نه تنها الزم االتباع نیست بلکه با اصول اسالمی آنان 

در تعارض است. 
برخی از کشورهای اسالمی چون جمهوری اسالمی ایران،  پادشاهی عربستان سعودی،  افغانستان، 
اندونزی و نیز سازمان های اسالمی در آمریکا و اروپا،  بی اعتنا به اعالمیه جهانی حقوق بشر،  خود را 
مقید به اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می دانند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر 
جمهوری اسالمی ایران به نکات خوبی اشاره گردیده که در صورت تبیین آن ها،  می توان در سازمان های 
کشورهای اسالمی مثل سازمان کنفرانس اسالمی اصل امر به معروف مورد نظر جمهوری اسالمی ایران 
را مطرح نمود. با بررسی اسنادی که وجود دارد سند مورد قبول کشورهای اسالمی تهیه نمود. همزمان 
در مجامع جهانی،  می توان اهمیت اصل امر به معروف و نهی از منکر را به کمیسیون حقوق بین الملل و 

نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود. 
 ماده 1 تا 6 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،  به طور مشخص به چگونگی انجام 
امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. به خصوص محتوی ماده 4 قانون امر به معروف و نهی از 
منکر،  که از مراتب امر به معروف و نهی از منکر،  به قلبی،  زبانی،  نوشتاری و عملی اشاره نموده است و 
مراتب زبانی و نوشتاری آن را وظیفه آحاد مردم و دولت ها می داند و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی 
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که قوانین مقرر کرده را تنها وظیفه دولت ها تعیین کرده است،  آنقدر انسانی و انسان ساز و محکمه پسند 
است که بخوبی می توان در سازمان های بین المللی که برخی از آن ها را را ذکر کردیم دفاع نمود و در اسناد 

بین المللی گنجاند. 
 به خصوص طرح اصل امر به معروف و نهی از منکر در اسناد بین المللی، می تواند در راستای حرکتی 
که اخیرًا مقام معظم رهبری در اهمیت اصول و مبانی اسالمی علوم انسانی فرمودند که اسناد اسالمی ما 

باید اسناد تعیین کننده و باال دستی اسناد بین المللی دیگر قرار گیرد، مورد توجه قرار گیرد. 

نقد اعالمیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و...
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اعالمیه جهانی حقوق بشر
فایل صوتی مصاحبه دکتر علی احمدی با دکتر فریدون هویدا. 



شباهت های تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر از نظر همگانی بودن و لزوم 
استفاده از شیوه های مطلوب

 مرتضی رحیمی1

چکیده
به  امر  و  تبلیغ  موفق  روش های  رأس  در  رفتار خود  با  دین  تبلیغ  و  نیکو  اخالق 
معروف و نهی از منکر قرار دارد که رمز توفیق پیامبرa و دیگر معصومانb است. 
عدم شناخت مقتضیات زمان، خصوصیات مردم، محیط تبلیغ، جریان های فکری، 
دوستان و دشمنان دین و شیوه و ابزار عرضه فرهنگ اسالم موجب عدم توفیق در امر 
تبلیغ دین و امر به معروف و نهی از منکر می شود، همان طور که استفاده از روش های 
نادرست در امر به معروف و نهی از منکر نتیجه معکوس را به بار می آورد. همچنین 
تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر در لزوم همگانی بودن، مانند یکدیگر هستند. 
با تبلیغ و ارتباط آن دو با هم برمی آید که از  از تفاوت امر به معروف و نهی از منکر 
نظر رتبه بندی تبلیغ که مرتبه شناخت است بر امر به معروف که مرتبه عملی و رفتاری 
است مقدم است، از سویی هر دو با شیوه های متعدد قابل اجرا هستند. استفاده از 
زدگی  دین  احیانًاً  و  تبلیغ  در  توفیق  تبلیغ موجب عدم  ناکارآمد  و  نادرست  شیوه های 
می شود. تبلیغ دین از جمله حقوق دین بوده که می توان از مناسبت ها و مکان های 

مقدس بیشترین کمک را برای آن گرفت.
 

1. استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات و معارف دانشگاه شیراز
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واژه های کلیدی
تبلیغ، روش، اخالق، معروف، منکر، امر، نهی.

 مقدمه
 واژه ها ی تبلیغ، ابالغ و بالغ از ماده ی بَلَغ، در لغت به معنای رساندن هستند. )المفردات فی غریب 
القرآن، ص144( تبلیغ دین، اصطالحی است به معنای رساندن پیام الهی. در این نوع تبلیغ، »مبّلغ تنها 
با شیوه های  باید از روش های مناسب، شایسته و مشروع استفاده کند. این امر، مستلزم آشنایی مبّلغ 
مناسب تبلیغ است. اگر دایره ی تبلیغ دینی را تنگ تر کنیم، می رسیم به تبلیغ اسالمی که عبارت است 
می گیرد«  صورت  اسالم  رفتاری  و  عاطفی  علمی،  گسترش  به قصد  که  نظام مندی  فعالیت  هرگونه  از: 
)روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی، ص 363( »تبلیغ در اسالم به معنای رساندن حقایق و 
معارف اسالمی و دعوت و تشویق مردم به رعایت و اطاعت از فرمان های الهی و تأسی به سیره انبیاء 
و ائمه اطهارb به کاررفته است. آنچه ما به آن اعتقاد داریم معنای واقعی تبلیغ است یعنی رسانیدن 

حقایق و واقعیت ها بگوش مردم جهان است« )بیانات، ص68(
گرفته،  قرار  تشویق  و  توصیه  مورد  اسالمی  متون  در  که  است  ارزشمندی  کارهای  از جمله  تبلیغ   
به گونه ای که می توان از آن به عنوان یکی از حقوق دین تعبیر نمود. خداوند فرموده: »کیست نیکوتر از 
آن کسی که به سوی خدا مردم را بخواند و کردار نیک انجام دهد« )فصلت: 33( طبرسی گفته است: 
است«  شمرده  الهی  واجبات  ترین  مهم  و  طاعت ها  بزرگ ترین  از  را،  دین  تبلیغ  و  دعوت  مزبور،  »آیه 

)مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج9، 19(
َحدًا 

َ
ِه َو یْخَشْوَنُه َو ال یْخَشْوَن أ ُغوَن ِرساالِت اللَّ ِذیَن یَبلِّ  از جمله دالیل اهمیت تبلیغ دین آنکه در آیه »الَّ

ه « )احزاب: 28( مورد مدح و ثنای خداوند قرار گرفته و از کارهای ارزشمند پیامبران برشمرده شده  ِإالَّ اللَّ
است. امام رضاA نیز فرموده اند:

»رحم الله عبدًا أحیی أمرنا« )الوافی، ج1، ص215( بدیهی است که تبلیغ دین و آموزش آن به دیگران 
همان گونه که آن حضرت تصریح فرموده اند، یک نوع احیاء امر معصومانb و دین خدا خواهد بود. 

همچنین امام رضاA درباره تعلیم و آموزش احادیث به دیگران به نقل از پیامبرa فرموده اند: 
ُتوَن ِمْن َبْعِدی 

ْ
ِذیَن یأ ِه َو َمْن ُخَلَفاُؤک َقاَل الَّ اٍت ِقیَل َلُه یا َرُسوَل اللَّ ُهمَّ اْرَحْم ُخَلَفاِئی َثاَلَث َمرَّ اللَّ

نیز  و  ص144(  ج2،  االنوار،  )بحار  َبْعِدی  ِمْن  اَس  النَّ ُموَنَها  َفیَسلِّ ِتی  ُسنَّ َو  َحاِدیِثی  
َ
أ یْرُووَن   َو 

فرموده اند: من حفظ من أمتی أربعین حدیثًا ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامة فقیهًا عالمًا )فقه 
الرضاA، ص45(
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 همان گونه که تبلیغ اهمیت دارد، شیو های آن نیز از اهمیت به سزا برخوردار است، یعنی تبلیغ باید به 
ُتوا اْلُبیوَت ِمْن ُظُهوِرها، 

ْ
ْن َتأ

َ
شیوه درست انجام شود، شاهد مدعا آن که در زیر تفسیر آیه »َو َلیَس اْلِبرُّ ِبأ

کْم ُتْفِلُحوَن« کار نیک آن نیست که از پشت  َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ ْبواِبها، َو اتَّ
َ
ُتوا اْلُبیوَت ِمْن أ

ْ
قی ، َو أ َو لکنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّ

خانه ها وارد شوید بلکه نیکی آن است که تقوا پیشه کنید و از در خانه ها وارد شوید و از خدا بپرهیزید تا 
رستگار شوید« )البقره: 189( از امام باقرA نقل شده که فرموده اند: 

راه  از  باشند  که  نوع  هر  را  کارها  یعنی  کان  األمور  أی  فی  األمور عن وجه ها،  یأتی  أن  یعنی 
شایسته و مناسب آن انجام دهند. )البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، 409( و نیز فرموده اند: ائتوا 

األمور من وجه ها؛ یعنی کارها را از راه درست و مناسب آن ها انجام دهید. )همان(
 بر اساس پاره ای از شأن نزول های بیان شده در مورد آیه مورد بحث، مردم در جاهلیت و آغاز اسالم، 
در حال احرام از در وارد حیاط خانه و چادر و اتاق نمی شدند. اگر شهر نشین بودند سوراخی در پشت 
خانه کنده و از آنجا رفت و آمد می کردند، صحرا نشین از پشت خیمه و چادر وارد می شد و تا خروج از 
احرام، دخول از در خانه و خیمه را گناه می دانستند. مگر اینکه از طوایف قریش و کنانه و خزاعه و ثقیف 
و خثعم و بنو عامر بن صعصعه و بنو نضر بن معاویه باشد که به مناسبت تعصب و پایداری در مراسم دینی 

»حمس« نامیده می شدند. )ترجمه اسباب النزول، ص33(
 با توجه به روایت امام باقرA در تفسیر آیه موردبحث:  یاد شده مفهومی وسیع و فراگیر دارد و 
از هر کاری که از راه درست و منطقی آن انجام نشود نهی می کند، بدیهی است که تبلیغ دین از طریق 
تبلیغ خود  از همین روی اسالم در  آیه است.  از مصادیق  نیز  نادرست  نابجا و  روش های غیرمنطقی و 
روش های معین و محدودی را مشخص نکرده بلکه بر اساس مقتضیات زمان و مکان آن را به عهده 
مسلمانان نهاده و ائمهA و اصحاب ایشان در موقعیت های گوناگون از روش های مختلف در تبلیغ 

دین بهره می گرفتند.
 از جمله دالیل اهمیت استفاده از روش مطلوب تبلیغ دین آنکه تبلیغ دین با روش های نادرست، 

از جمله روش خشونت آمیز موجب عدم رغبت و عالقه مردم به دین می شود، چنان که در روایتی آمده:
أما علمتم أن إماره بنی أمیه کانت بالسیف و العنف و الجور و أن إمامتنا بالرفق و التألف و الوقار 
و التقیه و حسن الخلطه و الورع و االجتهاد، فرغبوا الناس فی دینکم و ما أنتم فیه: آیا نمی دانید 
که روش سیاست اموی بر سختگیری و عنف و شدت است ولی راه و روش ما بر نرمی و مدارا، 
تا می توانید کاری  تقیه، ورع و کوشش است؟  دلها، وقار،  آوردن  به دست  حسن معاشرت، 
کنیدکه مردم متمایل به دین گردند و فراری نشوند )وسایل الشیعة، ج16، صص 160 و 165 و 

مجموعه آثار شهید مطهری، ج 18، 252(

شباهت های تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر از نظر همگانی...
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 امام صادقA نیز فرموده:
ای جماعت شیعه شما منسوب به ما هستید، باعث زینت ما باشید و باعث خواری ما نباشید 

)بحار االنوار، ج85، ص119(
 در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت، علی رغم تحقیقات زیادی که درباره تبلیغ و اهمیت آن وجود 
دارد، تحقیق مستقلی درباره شیوه های تبلیغ دین و رابطه آن با امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد، 
آن است که پرسش هایی،  تحلیلی صورت گرفته درصدد  توصیفی  با روش  این رو تحقیق حاضر که  از 
مانند: »چرا تبلیغ اهمیت دارد؟«، »شباهت های تبلیغ و امر به معروف از نظر شیوه ها کدم اند؟«، »امر به 

معروف و نهی از منکر چه تفاوتی با تبلیغ دارند؟« و جز آن ها پاسخ گوید.

 رابطه تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر
 تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر با وجود آنکه هر دو در قرآن ذکر شده اند، اما با هم متفاوت 
هستند و در عین حال با یکدیگر مرتبط هستند. تبلیغ، مرحله شناساندن و خوب رساندن است، از این رو 
مرحله شناخت است. ولی امر به معروف و نهی از منکر مربوط به مرحله اجرا و عمل است. وظیفه ای 
که هر مسلمان از نظر تبلیغ دارد آن است که باید این احساس در او پیدا بشود که به نوبه خودش حامل 
پیام اسالم است؛ اما وظیفه ای که هر مسلمان در مورد امر به معروف و نهی از منکر دارد این است که 
باید این احساس در او باشد که مجری این پیام باشد و آن را در جامعه به مرحله عمل و تحقق برساند و 

به آن لباس عینیت بپوشاند. )مجموعه آثار شهید مطهری، ج 17، ص322(
 با توجه به تعبیر یاد شده می توان گفت که به وسیله تبلیغ آنچه از نظر شرع و عقل و قانون خوب یا بد 
دانسته می شوند به مردم معرفی می گردند و آنگاه پس ازآن که در این باره فرهنگ سازی شد امر به معروف 
و نهی از منکر می شود و از مردم خواسته می شود که معروف را انجام دهند و دیگران را نیز به آن امر کنند 
و منکر را ترک کنند و ترک آن را از دیگران نیز بخواهند. در عین حال تبلیغ و امر به معروف و نهی از 
منکر در مواردی، همچون وظیفه عمومی بودن، استفاده از روش های مطلوب خیلی به هم شبیه هستند.

 شباهت های امر به معروف و نهی از منکر با تبلیغ در لزوم استفاده از شیوه های مناسب
 1. تبلیغ عملی

 اعمال و رفتار مبلغ و آمر به معروف و ناهی از منکر و تطابق آن ها با گفتار بیشترین اثر در تبلیغ و 
امر به معروف و نهی از منکر را دارد، از همین رو از رسول خداa به عنوان »خلق عظیم« )قلم: 4( 
تعبیر گردیده و سه چیز مایه و موجب پیشرفت اسالم دانسته شده که تبلیغ سوء پیشرفت اسالم به وسیله 
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شمشیر را نفی و رد می کند، موارد یاد شده عبارت اند از: مال خدیجه برای طمع به مال، شمشیر علی
القرآن، ج6،  البیان فی تفسیر  برای طالبان حق. )اطیب   Aپیامبر اسالم برای ترس و اخالق   A
ص154(. عالمه طباطبایی نیز در زیر آیه »انک لعلی خلق عظیم« به نقش اخالق و تبلیغ عملی پیامبر

a اشاره نموده که گفته است:
آیه یاد شده گرچه به خودی خود حسن خلق پیامبرa را ستوده و بزرگ می شمارد اما از نظر 
سیاق به اخالق اجتماعی پیامبرa که ناظر به معاشرت با مردم است، مانند پایداری بر حق، 
شکیبایی بر آزار مردم و جفای فرومایگان، گذشت و اغماض، فراگیری بخشش، رفق و مدارا، 

فروتنی و غیره اشاره دارد )المیزان فی تفسیر القرآن، ج19، 369(
امام صادقA فرموده اند: 

اَله َو اْلَخیَر َفِإنَّ َذِلک َداِعیه:  ْلِسَنِتکْم  ِلیَرْوا ِمْنکُم اْلَوَرَع َو ااِلْجِتَهاَد َو الصَّ
َ
اِس ِبَغیِر أ کوُنوا ُدَعاه ِللنَّ

مردم را بدون زبانتان به کارهای خوب دعوت کنید، باید مردم از شما ورع، کوشش، نماز و خیر 
را ببینند، زیرا این امر موجب دعوت دیگران به خوبی ها خواهد شد )بحار االنوار، ج67، 303(
 همچنین امام رضاA درباره لزوم همراهی عمل با علم، در تفسیر آیه »فکبکبوا فیها هم و الغاوون: 

آنان و گمراهان در آتش افکنده شوند« )الشعراء: 94( فرموده اند:
ْلِسَنِتِهْم ُثمَّ َخاَلُفوُه ِإَلی َغیِرِه: آن ها گروهی هستند که با زبانشان کار خوبی را 

َ
ُهْم َقْوٌم َوَصُفوا ِبأ

بیان نموده آنگاه برخالف آن عمل کرده اند. از حضرت پرسش شد منظور چیست؟ فرمودند: 
هرگاه انسان با زبان خودش عدل را توصیف کند و آنگاه  برخالف آن عمل نماید و آنگاه در روز 
قیامت ببیند که ثواب آنچه توصیف کرده به دیگری داده شده، حسرتش زیاد خواهد شد )فقه 

الرضاA، ص376(
 امام رضاA در جای دیگر درباره اهمیت تخلق عملی مبلغ و تأثیر آن در هدایت دیگران و در امر 

تبلیغ فرموده اند: 
یکِسُب  ْمَت  الصَّ ِإنَّ  اْلِحکَمه  ْبَواِب 

َ
أ ِمْن  َباٌب  ْمَت  الصَّ ِإنَّ  ْمُت  الصَّ َو  اْلِحْلُم  اْلِفْقِه  َعاَلَماِت  ِمْن 

ه َو ُهَو َدِلیٌل َعَلی اْلَخیر: از جمله نشانه های فقه حلم و بردباری و سکوت و دم فرو بستن  اْلَمَحبَّ
به همه نیکی ها رهنما  ایجاد محبت می کند و  از درهای حکمت بوده و  است. سکوت یکی 

است. )مسند االمام الرضاA، ج1، ص 264(
 بهره گیری از این  روش و دیگر روش های تبلیغ با داشتن نیت و اخالص و انگیزه الهی به عنوان یکی 
از آداب تبلیغ در اثرگذاری بیشتر تبلیغ کمک شایان می کند، از همین رو امام رضاA نیت نیکو را در 

افزایش رزق و روزی مؤثر دانسته و فرموده اند:
من حسنت نیته زاد الله فی رزقه: هر که نیتش نیکو باشد، خداوند رزق و روزی وی را زیاد 

کند )صحیفه الرضاA،ص 378(
 با توجه به اهمیت نیت در امر تبلیغ، امام رضاA در مورد گرفتن دستمزد برای آموزش قرآن در 

شباهت های تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر از نظر همگانی...
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فرضی که معلم آن را شرط کند سختگیری نموده و فرموده اند:
بدان که اجرت معلم حرام است هرگاه گرفتن اجرت را برای آموزش قرآن شرط کند، همچنین 
معلمی که تنها قرآن را آموزش می دهد، دستمزد گرفتن وی حرام است، خواه گرفتن دستمزد را 

شرط نموده باشد و یا شرط نکرده باشد )صحیفه الرضاA، ص253(
از ابن عباس نیز در تفسیر آیه »أکالون للسحت« )مائده: 42( نقل شده که منظور اجرت معلمین 

است که در آموزش قرآن شرط دستمزد می کنند. )همان(

 2. استفاده از بیان
 این روش قدیمی ترین و عمومی ترین روش تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر بشمار می آید که 
مورد استفاده پیامبران و ائمهb قرار گرفته است، روشی که بر اساس آیه »عّلمه البیان« )الرحمن: 4( 
 Aبیان در این آیه را بر علی Aخداوند آن را به انسان ها آموزش داده است. هر چند که امام رضا

منطبق دانسته و فرموده اند:
ذلک امیرالمؤمنین علمه الله تعالی بیان کّل شیء: آن امیرالمؤمنینA است که بیان هر شی ء 
و هر مطلبی که بشر به آن احتیاج دارد به او تعلیم فرموده است )بحاراالنوار، ج36، ص164(
 اما این تفسیر محدودیتی در معنای گسترده بیان به عنوان یکی از روش های مؤثر در تبلیغ ایجاد 

نمی کند، چه آنکه خود علیA در تأثیر زبان فرموده اند:
رب قوٍل أنفذ من صول: چه بسا سخنی که برنده تر از شمشیر است )همان، ج68، ص291( 
همچنین زبان را عهده دار آشکار نمودن ده چیز دانسته، از جمله زبان فرمان دهنده ای است که 
به خوبی امر می کند و موعظه کننده ای است که از کار قبیح نهی می نماید )همان، ج74، 283( 

آنگاه فرموده اند: خیری در سکوت از بیان حکم نیست )همان(
 امام رضاA از همین روش به صور گوناگون بهره گرفته اند که سخنان آن حضرت ادعای مزبور 
را ثابت می کند. چنان که گذشت با توجه به رابطه معنی دار ضمن تشویق به تبلیغ و امر به معروف در هر 

دو از زبان بهره گرفته اند.

 3 یادآوری نعمت ها از جمله نعمت هدایت
 این روش موجب توجه انسان به خداوند متعال می شود، زیرا همه نعمت ها و رحمت ها از سوی او و 
به اختیار اوست. )فاطر: 3؛ احزاب: 9؛ بقره: 22 و 47( و بیان این مطلب، روحیه تعبد و خداگرایی مردم 
گاهی داد.  را تقویت می کند. پس باید همچون انبیاء الهی نعمت های الهی را برشمرد و نسبت به آن ها آ
»قال اغیر الله ابغیکم وهو فضلکم علی العالمین« )اعراف: 140( «اذکروا نعمه الله علیکم اذ انجیکم« 
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)ابراهیم: 6(

 امام رضاA بارها از این  روش بهره گرفته و به مصادیقی از نعمت های خداوند اشاره فرموده اند، 
چنان منظور از نعیم در دنیا در آیه »لتسألّن یومئذ عن النعیم« )تکاثر: 8( خرما و آب خنک دانسته اند. 

)ترجمه عیون اخبار الرضا، ج2، 29( و در جای دیگر فرموده اند:
 bدر دنیا نعیم حقیقی وجود ندارد ]...[ منظور از النعیم. حب و والیت ما اهل بیت 

است )همان، ج2، 129(
 همچنین فرموده اند:

ِه َتَعاَلی  َر َعَلیِهْم ِنَعَم ِجَناِن اللَّ ْعَداِئِهْم َو َوفَّ
َ
ْنَقَذُهْم ِمْن أ

َ
اِس َخیَرُه َو أ َفاَض َعَلی النَّ

َ
اَل ِإنَّ اْلَفِقیَه َمْن أ

َ
أ

گاه باشید فقیه )عالم( کسی است که جامعه را از علوم خود  ِه َتَعاَلی: آ َل َلُهْم ِرْضَواَن اللَّ َو َحصَّ
بهره مند نموده و ایشان را به سوی خیر و سعادت راهنمایی کرده و آن ها را از چنگال دشمنان 
رهانیده و از نعمتهای پروردگار آنان را بهره مند سازد و خشنودی خداوند را برای آن ها فراهم 

آورد )مسند االمام الرضاA، ج1، 8(

 4. توجه دادن به سرگذشت پیشینیان و عبرت از سرنوشت آنان:
می توان حوادث و تحوالت گذشته را بیان کرد و خوبی ها و بدی ها را با یکدیگر مقایسه نمود تا مردم 
با توجه به تجربه های گذشته متذکر شوند. خداوند فرموده: »وذکرهم بایام الله )ابراهیم: 5( و نیز فرموده: 
»به رحمت خاص خداوند برای مؤمنین و ماندگاری باقیات صالحات، بشارت و از نتیجه دوستی و رابطه 

با شیطان و عاقبت فریب خوردگان از او انذار داد« )نساء: 119 121(
 امام رضاA بارها از این  روش بهره گرفته اند، چنان که به داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل اشاره 
نموده )ترجمه عیون اخبار الرضا، ج2، 83( و خارج کردن استخوان های حضرت یوسفA توسط 
حضرت موسیA مورد اشاره قرار داده اند. )همان، ج1، 259( و داستان هایی از قوم نوحA را بیان 

داشته اند. )همان، ج2، 75(

برهان  از  بهره گیری  به تفکر و  انسان  واداشتن  بیدارسازی عقل و فطرت و   5  
استدالل و جدال احسن و پند و اندرز نیکو

خداوند خطاب به پیامبرa می فرماید:
)با  و  کن  دعوت  پروردگارت  راه  به  نیکو  پند  و  حکمت آمیز  گفتار  با  را(  )مردم  پیامبر!  ای 
به کسانی که  پروردگارت  مناظره کن. همانا  نیکوتر است، بحث و  به شیوه ای که  مخالفان( 

گاه تر است و او هدایت یافتگان را بهتر می شناسد )نحل: 125( از راهش منحرف شده اند آ

شباهت های تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر از نظر همگانی...
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از شیوه های مناسب در دعوت  بهره گیری  به  را  پیامبر و همه مربیان و دانشمندان اسالمی  آیه  این 
مردم به سوی حق توصیه می کند. در دعوت مردم به سوی خدا، باید از جنبه های عقلی و عاطفی هر دو 
استفاده کرد تا پایدارتر و اثرگذارتر باشد تبلیغ دین باید با زبان ها و شیوه های مختلف و بر اساس شرایط و 
نیازهای مخاطب صورت گیرد تا تأثیرگذار باشد. تقویت کردن قدرت تعقل طرف مقابل و به کار انداختن 
آن در مقام استدالل یکی از راه های تبلیغ »فاسئلوهم ان کانوا ینطقون« )انبیاء: 66( زیرا تکیه بر منطق 
و کالم عقل پسند، در دل های مستعد و بی مرض و غرض، مؤثر می افتد. احتجاجات مفّصل حضرت 
رضاA با پیروان فرق و مذاهب و مخالفان گوناگون و استدالل ها و برخوردهای منطقی او، بسیاری 
را هدایت، قانع و خاضع ساخت و این شیوه مؤثر اخالقی، حتی گاهی دشمنانی چون خوارج را هم رام 
می کرد. محمد بن زید رازی نقل می کند: »در خدمت امام رضاA بودم، در ایامی که مأمون او را به 
گین بود وارد شد و به  ولیعهدی معرفی کرده بود. مردی از خوارج، درحالی که در دستش خنجری زهرآ
دوستانش گفت: به خدا سوگند، پیش این شخص که مدعی است فرزند پیامبر است می روم، او این گونه 
وارد بر این طاغوت )یعنی مأمون( شده است! از او دلیل کارش را خواهم پرسید. اگر دلیلی داشت که 
هیچ، وگرنه مردم را از دست او امام رضاA راحت خواهم کرد. پیش امام آمد و اجازه طلبید، امام، اذن 
داد و فرمود: به سؤالت با این شرط جواب می دهم که اگر پاسخم را پسندیدی و قانع شدی، آنچه را که 
در آستین داری )خنجر( بشکنی و دور اندازی آن مرد که از خوارج بود، حیرت زده ماند، خنجر را بیرون 
تو  نظر  در  اینان  این طاغوت وارد شده ای، درحالی که  به حکومت  پرسید: چرا  آنگاه  آورد و شکست. 
کافرند و تو پسر پیامبری، چه چیز تور ا به این کار وا داشته است؟ امام رضاA فرمود: آیا به نظر تو اینان 
کافرترند، یا عزیز مصر و اهل کشور او؟ مگر نه اینکه اینان، خود را موّحد می شمارند، ولی حکام مصر، نه 
یکتاپرست بودند و نه خداشناس؟! یوسف، پسر یعقوبA، پیامبر و پسر پیامبر بود که عزیز مصر گفت: 
مرا مسئول خزائن مملکت قرار بده ]...[ و با فرعون ها نشست و برخاست می کرد. درحالی که من یکی از 
اواًلد پیامبرم )نه پیامبر( و مأمون هم مرا بر این کار، اجبار و اکراه کرده است. چرا بر من خشم می گیری 
و این را زشت می شماری؟ آن مرد گفت: بر تو اشکالی نیست گواهی می دهم که تو فرزند پیامبری و تو 

صادق هستی« )بحاراالنوار، ج 49، ص55(
 امام رضاA در جای دیگر درباره نقش و اهمیت تفکر، به نقل از پیامبرa فرموده اند:

 کونوا دراه و ال تکونوا رواه، حدیث تعرفون فقهه خیر من ألف تروونه: از دانایان باشید نه از 
یابید بهتر است  راویان، اگر حدیثی را از روی فقه و بصیرت و دانایی درک کنید و معانی آن را در

از اینکه هزار حدیث را بدون درک معانی آن روایت کنید. )مسند االمام الرضاA، ج1، 7(



245
 6. بهره گیری از پرسش: پرسش در امر آموزش و تبلیغ نقش بسزا دارد و موجب کاهش خستگی 
مخاطب و در نتیجه اثرگذاری بیشتر است، از سویی پرسش هر چند به صورت توبیخی و دیگر اشکال آن 
در بیدار نمودن فطرت مخاطب نقش بسزا دارد، چنان که خداوند فرموده »اتعبدون ما تنحتون« )صافات: 
95( »اتعبدون من دون الله ما ال ینفعکم وال یضرکم« )انبیاء: 66( و برای استدالل و بیان حجت باید 

زمینه سازی کرد.
کِر ِإْن کْنُتْم ال َتْعَلُمون« )النحل: 43(، »اهل الذکر«  ْهَل الذِّ

َ
 گرچه امام رضاA در آیه »َفْسَئُلوا أ

را به معنای اهل بیتA دانسته اند )مسند االمام الرضاA، ج1، 351( اما پیامبرa ضمن توصیه 
به جاهل جهت پرسش و رفع جهل خود به آیه مزبور استناد نموده اند. )میزان الحکمه، ج2، 2740( از 
سویی گرچه سخن یاد شده از لزوم پرسش متعلم و مخاطب سخن می گوید، در عین حال نمی توان لزوم 

و اهمیت پرسش مبلغ از مخاطب را انکار نمود، از همین رو امام رضاA فرموده اند:
َو  ُم  اْلُمَعلِّ َو  اِئُل  السَّ ْرَبَعه 

َ
أ ِفیِه  یْؤَجُر  ُه  َفِإنَّ ُه  اللَّ یْرَحُمکُم  ُلوا 

َ
َفاْسأ َؤاُل  السُّ َمَفاِتیُحُه  َو  َخَزاِئُن  اْلِعْلم  

اْلُمْسَتِمُع َو اْلُمِجیُب َله )عیون اخبار الرضا، ج2، 28(

 7. استفاده از تمثیل و تصویرسازی:
بارها بهره گرفته است.  از این روش  تبلیغ، قرآن   به دلیل نقش مهم تمثیل و تصویرسازی در امر 
)بقره: 26؛ مائده: 31( همچنین امام رضاA در پاسخ پرسش عمران صائبی از تمثیل استفاده نموده اند. 
گاه فرما که آیا خداوند درون مخلوقات جای دارد یا مخلوقات  عمران پرسید: ای آقای من! مرا آ
درون اویند؟ امامA فرمود: ای عمران! خداوند برتر از آن است که می گویی؛ خداوند نه درون 
خلق است و نه خلق درون او و خداوند برتر از آن است. اینک من رابطه خداوند با مخلوقات 
ه. )ای عمران!( اکنون به من بگو آن هنگام که عکس تو در  ه ِإالَّ ِباللَّ را به تو می آموزم َو ال ُقوَّ
آینه منعکس می شود تو در آینه ای یا آینه در توست؟ اگر هیچ یک درون دیگری نیست چگونه 
به انعکاس عکس خودت در آینه استدالل می کنی؟ )کدام سبب، موجب می شود تصویر خود 
را در آینه بنگری؟( عمران پاسخ داد: با آن پرتو و روشنایی که بین من و آینه وجود دارد. امام 
رضا فرمود: آیا پرتوی که در آینه می بینی بیش از پرتوی است که در چشم خود می بینی؟ عمران 
 Aفرمود: آن را نشانم بده. عمران دیگر نتوانست پاسخی بدهد. امام Aگفت: آری. امام
فرمود: نتیجه آنکه نور است که نه در آینه است نه در تو؛ بلکه چیزی است جدا که شما را به 
یکدیگر مربوط ساخته است )و هم تو را و هم آینه را نشان می دهد(. البته برای توضیح این 
ْعلی 

َ
ِه اْلَمَثُل اأْل حقیقت، مثال های دیگری وجود دارد که افراد نادان را راهی بدان نیست. َو ِللَّ

)نحل: 60( )ترجمه عیون اخبار الرضا، ج1، 172(

شباهت های تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر از نظر همگانی...
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 8. استفاده از زمان و مکان:
 با توجه به اهمیت ماه هایی چون رمضان، محرم و مناسبت های دینی، چون عید غدیر خم و عید 
قربان و... همچنین مکان های مقدس، همچون حج: حرم ائمهA و پیامبران، به ویژه پیامبران اسالم
A می توان از این موارد و ظرفیت باالی سفرهای زیارتی بهره گرفت، از همین رو در روایات به این 
مناسبت ها تأکید شده است، مثاًلً امام رضاA ضمن برشمردن آثار و فواید حج فرموده اند: »]...[ از 
فواید حج: تفقه و شناخت دین و گرفتن پیام و اخبار ائمه معصومین A و رساندن آن به همه نقاط دور 
دست و همه شهرها است؛ و سپس به آیه شریفه )فلوال نفر من کل فرقه( استناد فرموده اند. )وسایل 
حج  سفر  به  که  کسانی   )122 )توبه:  شریفه  آیه  به  استناد  با  حضرت  آن  همچنین   )12  ،11 ج  الشیعة، 
می روند را، تشویق و ترغیب می کند که از این پایگاه عظیم توحیدی بهره های الزم را ببرند و اسالم زندگی 
ساز و تحرک آفرین را بشناسند و حالل و حرام آن را بیاموزند و در بازگشت، به عنوان یک مبلغ دین، آنچه 

را آموخته اند برای مردم تبیین و تشریح کنند.
 از جمله دالیل اهمیت استفاده از ایام و مناسبت های دینی به عنوان یکی از ظرفیت های مهم تبلیغ 

آنکه امام رضاA درباره عاشورا فرموده اند:
هر کس حوایج خود را در روز عاشورا ترک کند خداوند حوایج دنیا و آخرت او را روا می کند، 
هر کس روز عاشورا را روز مصیبت و حزن خود قرار دهد خداوند او را روز قیامت خوشحال 

و شادمان می کند)مسند االمام الرضاA، ج 2، 26(
 همچنین امام رضاA به صور گوناگون به اهمیت روز غدیر تأکید نموده اند که استفاده از آن را به 

عنوان یکی از روش ها و ظرفیت های تبلیغ نشان می دهد، مثاًلً فرموده اند:
و هو یوم التبسم فی وجوه الناس من اهل االیمان فمن تبسم فی وجه اخیه یوم الغدیر نظر الله 
الیه یوم القیامة بالرحمة و قضی له الف حاجة و بنی له فی الجنه قصرا من در بیضاء و نضر 
وجهه: روز غدیر روز تبسم به روی مؤمنین است. کسی که در این روز به روی برادر مؤمنش 
برآورده  را  حاجتش  هزار  می افکند،  او  به  رحمت  نظر  قیامت،  روز  در  خداوند،  کند،  تبسم 
یبا می سازد. )مستدرک وسایل  ساخته و قصری از در سفید برایش بنا می کند و صورتش را ز

الشیعة، ج 12، 418(
 در خصوص استفاده از نماز جمعه به عنوان یکی از ظرفیت ها و روش های مناسب تبلیغ امام رضا

A در مورد علت تشریح خطبه در روز جمعه فرموده اند:
آن  باید در  از نظر اسالم، همه مکلفین  از روزهای اجتماع مردم است،  ازآن جهت که جمعه 
اجتماع حضور یابند. خداوند با تشریع این دستور، اراده کرده است که مردم در این روز توسط 
زمامداران موعظه و ارشاد گردند و به نیکی ها ترغیب و از بدی ها بازداشته شوند ]...[ علت 
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اینکه دو خطبه در نماز جمعه باید خواننده شود این است که: در یکی به حمد و ثنای الهی 
پرداخته شود و در دیگری حوائج مردم خطرهایی که مردم را تهدید می کند بیان شود و برای 
مردان و زنان با ایمان دعا و طلب آمرزش شود و آنچه الزم است از اوامر و نواهی به مردم ابالغ 

شود و آنچه باعث صالح و فساد مردم است یادآوری گردد )وسایل الشیعة، ج 30، 39(

 9. استفاده از اردوهای تفریحی آموزشی:
تبلیغ دین و  برای  بهترین استفاده را  افراد در آن ها سپری می کنند  اوقاتی که  اردوها و  از   می توان 
اهداف تربیتی برد، چنان که گفته شده پیامبرa در بازگشت از جنگ حنین در یک صحرای خشک 

فرود آمدند و به اصحاب فرمودند:
بگردید تا هر چه از چوب و خاشاک یافتید گرد آورید اصحاب رفتند و هر کس چیزی آورد 
روی هم ریختند تا انباشته شد، پیامبرa فرمودند: هکذا تجتمع الذنوب ایاکم و المحّقرات 
)بحاراالنوار،  بپرهیزید  کوچک  گناهان  از  می شوند،  جمع  همین گونه  گناهان  الذنوب:  من 

ج70، 346(
بیابانی تجسمی و نمایشی و عملی  تبلیغی اردویی و  پیامبرa آموزش و   بر اساس این داستان، 
همراه با پر کردن اوقات فراغت یاران خود داشتند، آن هم وقتی خطر غرور ناشی از پیروزی جنگ در 

کمین آن ها بود و اصحاب، خود را کم گناه یا بی گناه می دانستند. )تفسیر نور، ج 5، 91(

 10. روش نوشتاری
به شکل های  تبلیغ دین روش نوشتاری است که می تواند  برای  از جمله روش های مورد استفاده   
گوناگون، از جمله نوشتن مقاالت در مجالت و روزنامه ها و...، تألیف کتاب ها، تذکرات و یادآوری ها و 
نصب آن ها در مکان های قابل دید مخاطبین، نوشتن آیات یا روایات یا سخنان بزرگان دین، استفاده از 

اینترنت و نامه و دیگر اشکال نوشتاری نمود یابد.
 aآن بهره گرفته اند، چنانچه رسول خدا از  البیتb فراوان  این روش اهل  امتیازات  به دالیل   
به پادشاهان ایران و روم و... نامه نوشته و قسمت مهمی از نهج البالغه را نامه های علیA به افراد 
مختلف، همچون معاویه و... تشکیل می دهد، دیگر معصومینA نیز از این روش بهره گرفته اند. امام 
رضاA با استفاده از همین روش انحراف واقفیه را بازگو نموده اند و به نوعی در تبلیغ چهره واقعی و 
جذاب اسالم کوشیده اند، چنانچه علی بن عبدالله زبیری گفته در ضمن نامه ای به حضرت رضاA از 

ایشان در خصوص واقفیه پرسش نمودم، ایشان در پاسخ نوشتند:
واقفی از حق منحرف هستند و آلوده به گناه هستند و چنانچه با این حال بمیرند، جایگاهشان 

شباهت های تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر از نظر همگانی...
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دوزخ است که بدجایگاهی است. )بحار االنوار، ج48، 363( 
و در موردی دیگر فردی از آن حضرت در خصوص زکات دادن به واقفیه پرسش نموده و حضرت در 

پاسخ فرموده اند: 
به آن ها زکات ندهید، چون آن ها کافر، مشرک، منکر و ملحد هستند. )همان(

 از آنجا که در عصر حاضر که به برکت پیشرفت های روزافزون بشری جهان به دهکده ای کوچک 
تبدیل شده استفاده از انواع نوشتار اهمیت خاص دارد، می توان از روش نوشتاری به عنوان روشی مستقل 
یاد نمود، به ویژه آنکه در امر تبلیغ دین استفاده از روش های روز و جدید ضروری است، در عین حال 
در این روش باید خدا و اخالقیات را در نظر گرفت و با شرایط درست از آن استفاده کرد به گونه ای که 

استفاده از آن موجب ارتکاب منکر و ترک معروف دیگری نشود.
 نامه های امام رضاA به امام جوادA نیز در این باره حائز اهمیت است، چه آنکه از نامه های 
مزبور نکات تربیتی جالبی همچون احترام و محبت به فرزندان و کودکان، نوجوانان، جوانان و... قابل 

استفاده است که در امر به معروف و نهی از منکر می توانند کارساز و راه گشا باشند.

 نتیجه گیری
 مبلغ باید مکتب را به خوبی شناخته و با ماهیت پیام آن آشنا باشد و نسبت به هدف و محتوای تبلیغ 
)یوسف: 108( خودساخته باشد چنانچه شعیب به قوم خود گفت: »من هرگز نمی خواهم چیزی که شما 
را از آن باز می دارم خود عمل نکنم ]...[« )هود: 88( خود را به فضایل بیاراید تا بتواند در مسند انبیاء 

قرار گیرد، آنچه را تبلیغ می کند در عمل نیز بکار بندد
و  دوستان  فکری،  جریان های  تبلیغ،  محیط  مردم،  خصوصیات  زمان،  مقتضیات  شناخت  عدم   

دشمنان دین و شیوه و ابراز عرضه فرهنگ اسالم موجب عدم توفیق در امر تبلیغ دین است.
 از تفاوت امر به معروف و نهی از منکر با تبلیغ و ارتباط آن دو با یکدیگر بر می آید که از نظر رتبه بندی 
تبلیغ که مرتبه شناخت است بر امر به معروف که مرتبه عملی و رفتاری است مقدم است و از سویی هر دو 
با شیوه های متعدد قابل اجرا هستند. استفاده از شیوه های نادرست و ناکار آمد تبلیغ موجب عدم توفیق 

در تبلیغ و احیانًاً دین زدگی می شود.
پیشنهادها

 1. نظر به اهمیت استفاده از روش های مطلوب، برگزاری کارگاه های آموزشی برای مبلغان و آمران 
به معروف و ناهیان از منکر ضروری است.
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 2. تولید نرم افزار مخصوص امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ مفید است.

 3. یادگیری روان شناسی تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر مفید و راه گشا است.
 4. نظر به تأثیر سوء تغایر گفتار با رفتار در تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر، باید به خودسازی 

اهتمام خاص ورزیده شود.

شباهت های تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر از نظر همگانی...
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 قرائتی، محسن )1383(، تفسیر نور، چاپ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
کاویانی، محمد )1387(، روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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نوری طبرسی، میرزا حسین )1408(، مستدرک وسایل الشیعة، چاپ اول، بیروت، مؤسسه آل البیتb الحیاء 
التراث.

شباهت های تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر از نظر همگانی...





علل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر
 مرتضی رحیمی1

چکیده
از شیوه های  باید  آن  از منکر و گسترش رواج  و نهی  به معروف  امر  احیاء  برای 
گاه در زدگی  جدید تبلیغ بهره گرفته شود. با توجه به نقش برخی از آمران و ناهیان ناآ
از معروف و نهی از منکر باید آمران به معروف و ناهیان از منکر خودساخته بوده و به 
گاهی داشته باشند. با توجه به نقش  معروف ها و منکر ها و روش های مطلوب تبلیغ آ
برخی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر در کاهش امر به معروف، همچون شرط 
احتمال تأثیر، همان گونه که مقاالت تدوین شده در این باره و نیز تحقیق های پراکنده 
پیرامون آن در کتب امر به معروف نشان می دهند، بازنگری در شرایط امر به معروف 
با توجه  و نهی از منکر ضروری بوده و به گسترش و رواج بیشتر آن کمک می کند. 
به گستردگی مصادیق معروف و منکر، محدود نمودن آن به موارد خاص، همچون 

حجاب، موسیقی و... در کاهش امر به معروف و نهی از منکر مؤثر است.

 واژه های کلیدی
معروف، منکر، روش، فراموشی، گسترش

1. استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات و معارف دانشگاه شیراز
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 مقدمه
 در وجوب امر به معروف و نهی از منکر تردیدی نیست، زیرا آیات و روایات زیادی بر وجوب آن 
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکر« 

ْ
ه یْدُعوَن ِإَلی اْلَخیِر َو یأ مَّ

ُ
داللت دارند، از جمله آیه »َو ْلَتکْن ِمْنکْم أ

همواره در میان شما مسلمانان باید امتی باشند که این دو وظیفه بزرگ اجتماعی را انجام دهند: مردم را 
به نیکی ها دعوت کنند و از بدی ها باز دارند. )آل عمران: 104( همچنین علیA فرموده اند: 

نهی از منکر نمایید و خویشتن را نیز از ارتکاب منکر باز دارید، زیرا به شما امر شده است 
نیز  و  ص310(  ج1،  الثقلین،  )نور  بپردازید  نهی  به  منکر،  از  خودداری  و  تناهی  از  پس  که 
فرموده اند: لعنت خدا بر امر به معروف کنندگانی که خود، آن معروف را ترک کنند و نهی از 
منکر کنندگانی که خود عامل اجرای آن ناشایست هستند )همان، ج1، ص315( از همین رو 
از ضروریات اسالم و مورد اجماع و اّتفاق عموم مسلمین دانسته شده است. )مجموعه آثار، 

ج3، ص77(
از منکر تردیدی نیست، هر چند که در  به معروف و نهی  آنچه گذشت در وجوب امر  به  با توجه   
چگونگی وجوب آن اختالف است، زیرا برخی از فقها به وجوب عینی آن باور دارند و برخی نیز آن را 
به دلیل سمع  نیز  واجب کفایی دانسته اند، همچنین برخی به حکم عقل آن را واجب دانسته اند، برخی 

)آیات و روایات( آن را واجب دانسته اند، چنان که عالمه حّلی گفته است: 
درباره وجوب امر به معروف و نهی از منکر در دو جا اختالف است: مورد اول اختالف در اینکه 
آیا وجوب آن به حکم عقل است یا به دلیل سمع؟ دومی )سمعی بودن وجوب آن( اقوا است. 
مورد دوم اختالف آن است که آیا آن دو واجب کفایی هستند یا واجب عینی؟ سید مرتضی به 
باور دارد. )تحریرالوسیلة،  آن  به وجوب کفایی  وجوب عینی آن معتقد است و شیخ طوسی 

ج2، ص240(
 اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به امر به معروف و نهی از منکر توجه و تأکید 

و تصریح شده، زیرا در آن آمده است: 
است  وظیفه ای  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  خیر،  به  دعوت  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
به  به مردم و مردم نسبت  به یکدیگر، دولت نسبت  بر عهده مردم نسبت  همگانی و متفاوت 

دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می کند.
 با وجود مسلم بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر این پرسش پیش می آید که چرا برخی آن را 

فراموش کرده و امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند.
 در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت که گرچه درباره امر به معروف و نهی از کتاب ها و مقاالت 
زیادی نگاشته شده اند، اما درباره عوامل فراموش شدن و کم توجهی به امر به معروف و نهی از منکر 
کار مستقلی به طور بایسته صورت نگرفته است، از این رو تحقیق حاضر به این امر اختصاص یافته تا به 
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پرسش هایی، مانند: »علل فراموشی امر به معروف و نهی از منکر کدم اند؟«، »از چه راه هایی می توان بر 

این عوامل غلبه کرد؟« و مشابه آن ها پاسخ گوید.

 فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر
از  به دالیلی که گذشت، گاهی در طول زمانی که  از منکر  به معروف و نهی  با وجود وجوب امر   
پیدایش اسالم گذشته، امر به معروف و نهی از منکر با فراموشی و ضعف مواجه شده است، چنان که امام 

حسینA درباره فلسفه قیام خود به آن اشاره کرده و فرموده اند:
اّنی لم اخرج اشرًا و ال بطرًا و ال مفسدًا و ال ظالمًا و اّنما خرجت لطلب االصالح فی اّمه جّدی، 
ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر: من از روی هوس و جاه طلبی قیام نکرده ام، خروج 
و قیام من به منظور اصالح در اّمت جّدم است، می خواهم که به نیکی امر کنم و از بدی نهی 

نمایم )بحاراالنوار، ج44، ص339(
 سخن مزبور نشانگر آن است که در زمان امام حسینA امر به معروف و نهی از منکر دچار ضعف 
شده و به فراموشی سپرده شده بود، از همین رو امام حسینA با قیام خود در پی احیاء آن برآمده اند.

 ضعف و فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و کم توجهی به آن ممکن است در هر زمان دیگری 
نیز اتفاق بیفتد، اما از آنجا که بین بقا و زنده بودن تعلیمات اسالمی و امر به معروف رابطه انکارناپذیر 
وجود دارد، باید احیاء امر به معروف و نهی از منکر موردتوجه قرار گیرد، چنان که شهید مطهری گفته اند:
این اصل یکی از ارکان تعلیمات اسالمی است؛ یکی از ارکانی است که به نّص صریح متون 
اسالمی و گفته پیغمبر اکرم a اگر از بین برود تمام تعلیمات اسالمی از بین رفته است. اگر 
این اصل منسوخ شود، جامعه اسالمی به صورتی که باید وجود داشته باشد هرگز وجود نخواهد 
داشت. کارنامه ما در این باب چگونه کارنامه ای است؟ متأسفانه کارنامه ما مسلمین در این 
زمینه درخشان نیست. از آن نظر کارنامه درخشانی نیست که اواًلً ما آن حساسیتی را که اسالم 
در این زمینه دارد نداریم، یعنی آن اهمیتی را که اسالم به این موضوع داده است درک نکرده ایم 
و ثانیًاً در حدودی هم که به حساب و خیال خودمان به اهمیت این موضوع پی برده ایم، واجد 

شرایط آن نبوده ایم )مجموعه آثار، ج17، ص281(
 عدم ذکر بحث امر به معروف و نهی از منکر در برخی از رساله های عملیه نشانگر آن است که از 
نظر ضرورت هم سطح مسائلی، همچون: طهارت، نماز، روزه، حج و... دانسته نشده و یا آنکه جامعه 

به ضرورت و نیاز آن کمتر اهتمام و توجه داشته است.
 گاهی باوجود طرح مباحث امر به معروف و نهی از منکر و نگارش کتاب ها و مقاالت زیاد پیرامون 
آن، در عمل به آن کمتر توجه شده است که خود می تواند معلول عواملی چند باشد که به شکل زیر مورد 

علل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر
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اشاره و بررسی قرار می گیرند:
 1. راحت طلبی

 با توجه به سختی های امر به معروف و خطرات آن، راحت طلبی افراد موجب می شود که از زیر بار 
مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی کنند، از همین رو در قرآن آمده که: »بل یرید االنسان 
لیفجر أمامه« )القیامة: 5( بلکه او می خواهد )آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت( در تمام عمر 
گناه کند. هر چند که این آیه درباره علت انکار معاد مورد استناد قرار گرفته است، اما با توجه به مفهوم 
گسترده آن، می توان از آن برای علت ترک هر یک از واجبات، از جمله امر به معروف و نهی از منکر بهره 
گرفت، از همین رو در روایات آمده که »حّفت الجنه بالمکاره و حّفت النار بالشهوات« بهشت با مکاره 

و سختی ها و آتش با شهوات احاطه شده است . )مرآه العقول، ج8، ص132(
 2. شرم و حیاء

 برخی از افراد باوجود شناخت امر به معروف و نهی از منکر، به دلیل شرم و خجالت از انجام آن 
خودداری می کنند و حال آنکه در متون اسالمی از این نوع خجالت نکوهش شده و از همین رو تعبیر 
آیات، مانند: »إّن  از  به برخی  با توجه  الدین« در دین حیاء وجود ندارد، مشهور بوده که  »الحیاء فی 
استفاده شده  آن  نمی کند و مشابه  از حق حیاء  الحق« )االحزاب: 53(، خداوند  الله ال یستحیی من 
است. برداشت یاد شده در برخی روایات تأیید شده، چنان که بر اساس روایتی برخی از زنان نزد بعضی 
از همسران پیامبرa رفته و با ایشان گفتگو می کنند و بیان می دارند که این زنان خدمت شما آمده اند 
تا پرسشی کنند که از بیان آن شرم دارند، حضرت فرمودند: بپرسند، آنگاه به آیه مزبور اشاره می کنند. 
)عوالی اللئالی، ج3، ص30( هر چند که در حدیث مزبور، در مورد پرسش خاصی از زنان به آیه یاد شده 
استناد گردیده: شمول و گستردگی زیادی دارد و شامل همه احکام از جمله امر به معروف و نهی از منکر 
می شود، از همین روی در روایات اسالمی از این نوع حیاء به »حیاء حمق« تعبیر گردیده و از آن نکوهش 

شده است، چنان که پیامبرa فرموده اند:
الجهل  هو  الحمق  و حیاء  العلم  هو  العقل  فحیاء  و حیاء عقل؛  الحیاء حیائان حیاء حمق 
)الکافی، ج3، ص276( حیاء دو نوع است که عبارتند از: حیاء حمق و حیاء عقل، حیاء 

عقل، علم است و حیاء حمق جهل است.
 3. مخدوش نشان دادن چهره دین توسط برخی

 برخی از افراد و گروه های اسالمی و غیر اسالمی و احیانًاً برخی از مسلمان ها تحت عنوان »امر 
به معروف و نهی از منکر« و مشابه آن چهره دین را مخدوش نموده و از آن چهره ای زشت و غیر 
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جذاب ارائه نموده اند، این امر موجب شده که تقید و التزام برخی از مسلمانان، نسبت به تعالیم اسالم، 

از جمله امر به معروف و نهی از منکر ضعیف و سست شود و حال آنکه در متون اسالمی توصیه شده که 
 Aباشند و موجب خواری ایشان نشوند، چنان که امام صادق bمسلمانان موجب زینت اهل البیت

فرموده اند:
اِس ُحسنًا َو اْحَفُظوا ألِسَنَتکم،  ینًا َو ال َتکوُنوا َعَلینا َشینًا، ُقوُلوا ِللنَّ َلَنا َز یعه! کوُنوا  َمعاِشَر الشِّ
وها َعِن الُفُضوِل َو َقِبیِح الَقْوِل  )بحار االنوار، ج65، ص167( ای جمعیت شیعه! برای  َو کفُّ
ما زینت باشید نه مایه ی بدنامی، با مردم سخن به نیکی و خوشی گویید، زبانتان را از گناهان 

مربوط به زبان حفظ کنید و آن را از زیاده گویی و زشت گویی نگاه دارید.
 علیA نیز فرموده اند:

أصْـِلـِح اْلُمسی َء ِبُحْسِن ِفعـاِلک َو ُدلَّ َعَلی اْلَخیِر ِبَجمیل َمقاِلک )غرر الحکم، ص134( 
آدم بدکار را به وسیله کاِرنیک خود اصالح کن و با سخن زیبایت دیگران را به کارخیر رهنمون 

باش. 
َمْن کاَنْت فیه  اْلُمْنکِر،  َعِن  یْنهی  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُر 

ْ
یأ إّنما  امام صادقA فرموده اند:  همچنین 

مُر عاِدٌل فیما یْنهی، َرفیـٌق 
ْ
َمُر ِبِه تاِرک ِلما یْنهی َعْنُه عـاِدٌل فیما یأ

ْ
ثَـالُث ِخصـاٍل: عاِمٌل ِبما یأ

مُـُر َرفیـٌق فیما یْنهی )وسایل الشیعة، ج11، ص419( کسی می تواند امر به معروف و نهی 
ْ
فیما یأ

از منکر کند که دارای سه صفت باشد: 1 به آنچه امر می کند عمل کند و از آنچه نهی می کند 
اجتناب نماید. 2 در امر کردن و نهی نمودن میانه روی را پیشه خود کند. 3 از روی دلسوزی و 

مهربـانی و با مـدارا امـر و نهی کند.
 4. مدارا و سازش نمودن و طمع کاری

 از جمله علل ترک امر به معروف و نهی از منکر اهل مدارا و سازش بودن فرد و طمع وی است، 
یعنی چون فرد با گناهکاران و تارکان معروف و فاعالن منکر سازش می کند و دوست دارد که آن ها 

از وی راضی باشند و از دست وی ناراحت نباشند و یا دوست دارد که توسط آن ها به مال و موقعیتی 
دست یابد، دست از امر به معروف و نهی از منکر برمی دارد، چنان که علیA فرموده اند: 

ال یقیم امر الله سبحانه االمن ال یصانع و ال یضارع و ال یتبع المطامع. )نهج البالغه صبحی 
اوامر و دستورات  از جمله  از منکر  به معروف و نهی  امر  بدیهی است که  صالح، ص488( 

خداوند است.
 5. بیم و خوف جانی و مالی

 این مانع را می توان از سخن علیA نتیجه گرفت که در آن فرموده اند: 
إّن االمر بالمعروف و النهی عن المنکر ال یقربان من أجٍل و الینقصان من رزق )وسایل الشیعة، 
ج16، ص134( همانا امر به معروف و نهی از منکر مرگ را نزدیک نمی کنند و رزق و روزی 

را کاهش نمی دهند. 

علل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر
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بر اساس جمله یاد شده، انسان ها اجلی دارند که تا آن فرا نرسد، زندگی ایشان پایان نمی یابد، از 
گاه نیست؛ بنابراین انسان با ایمان باید به وظائف خود عمل کند و  سویی از فرا رسیدن اجل جز خدا آ
هرگز ترس و واهمه به خود راه ندهد و به بهانه اینکه ممکن است در راه امر به معروف و نهی از منکر 

کشته شود، نباید این فریضه بزرگ را تعطیل کند.
 امام باقرA نیز در وصف امر به معروف و نهی از منکر فرموده اند:

کوَن ُحَدَثاُء ُسَفَهاُء اَل یوِجُبوَن  ُءوَن َو یَتَنسَّ َبُع ِفیِهْم َقْوٌم ُمَراُءوَن یَتَقرَّ َماِن َقْوٌم یتَّ یکوُن ِفی آِخِر الزَّ
ِبُعوَن  َخَص َو اْلَمَعاِذیَر یتَّ ْنُفِسِهُم الرُّ

َ
َرَر یْطُلُبوَن أِل ِمُنوا الضَّ

َ
ْمرًا ِبَمْعُروٍف َو اَل َنْهیًا َعْن ُمْنکٍر ِإالَّ ِإَذا أ

َ
أ

یاِم َو َما اَل یکِلُمُهْم ِفی َنْفٍس َو اَل َماٍل  اَله َو الصِّ ِت اْلُعَلَماِء َو َفَساَد َعَمِلِهْم یْقِبُلوَن َعَلی الصَّ َزالَّ
ْسَمی اْلَفَراِئِض َو 

َ
ْبَداِنِهْم َلَرَفُضوَها کَما َرَفُضوا أ

َ
ْمَواِلِهْم َو أ

َ
اَله ِبَساِئِر َما یْعَمُلوَن ِبأ ِت الصَّ َضرَّ

َ
َو َلْو أ

ْشَرَفَها )الکافی، ج9، ص482( در آخرالزمان گروهی ریاکار و زاهد پیشه پدیدار خواهند شد 
َ
أ

و سفیهانی تازه به دوران رسیده که امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمی دانند مگر آن که 
از زیان ایمن باشند؛ برای خود در پی بهانه ها و رخصت ها هستند و درصدد عیب جویی عالمان 
و نادرستی کردارشان به نماز و روزه و آنچه به جان و مالشان زیانی ندارد روی می آورند و اگر 
نماز به آنچه در مورد اموال و کالبدهای خود آزادانه انجام می دهند زیان بزند، آن را تنها خواهند 

گذاشت همچنان که واال ترین و شریف ترین فریضه ها را تنها گذاشته اند.
 از روایت مزبور برمی آید که گاهی امر به معروف و نهی از منکر با سختی و مشکالت همراه هست، 
گاهانه از انجام دادن این واجب سر باز می زنند؛ و حال آنکه بر اساس  گاهانه یا ناآ از همین رو برخی آ
تصریح قرآن، لقمان پس از دعوت فرزندش به اقامه نماز و سپس به انجام امر به معروف و نهی از منکر، 

فرزندش را به صبر کردن در آنچه به او می رسد دعوت کرده و فرموده اند:
َصاَبَک ِإنَّ َذ ِلَک ِمْن َعْزِم 

َ
ُمْر ِبـٱْلَمْعُروِف َو ْنَه َعِن ْلُمنَکِر َو ْصِبْر َعَلی َما أ

ْ
َلوه َوأ ِقِم الصَّ

َ
یا ُبَنی أ

ُمور )لقمان: 17(
ُ
أْل

 در تأیید مدعای یاد شده، جصاص در تفسیر آیه مزبور گفته است:
یعنی صبر کن در برابر سختی که تو را ناراحت کرده و صبر کن به خاطر سختی که از امر به 
معروف و نهی از منکر به تو رسیده. خداوند نکته یاد شده را برای ما حکایت فرموده تا به آن 

اقتدا نموده و آن را انجام دهیم )احکام القرآن، ج4، ص154(
اما طبرسی با استناد به روایتی از علیA لزوم صبر در برابر سختی را به امر به معروف و نهی از 

منکر محدود نموده و گفته است:
یعنی به مشقت ها و اذیت هایی که در اثر امر به معروف و نهی از منکر به تو می رسد صبر کن 

)مجمع البیان، ج8، ص319(
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 6. غلبه نگاه فردی به دین نسبت به نگاه اجتماعی
 از آنجا که به دلیل عدم تشکیل حکومت اسالمی، درگذشته فقه شیعه برخالف فقه اهل سنت 

بیشتر به جنبه های فردی احکام، همچون: نماز، روزه، وضو و... توجه داشته، از همین رو در فقه شیعه 
درباره آن ها کتاب و نگارش زیادی به چشم می خورند که ریزترین جزئیات را بیان نموده اند؛ این نگاه 

موجب شده که مواردی همچون امر به معروف و نهی از منکر و... که جنبه اجتماعی را در بردارند، 
کمتر مورد توجه قرار گیرند و تنها مواردی از جنبه های اجتماعی که در ارتباط به مبارزه با سالطین و 

حاکمان جور هستند مورد توجه قرار گرفته اند.
و  خطاب ها  بیشتر  اینکه  با  است.  فردی  فقه  است،  موجود  اکنون  که  فقهی  درصد  نود   
تکلیف های الهی متوجه امت است نه افراد. تشریع جهاد را به عنوان مثال ذکر می کنم: جهاد، 
حکمی است که برای امت تشریع شده است و نه برای افراد، ولی تعّقل فردی حاکم بر ذهن 
احکام  درحالی که  می آورد.  به شمار  افراد  به  مربوط  کفایی  تکلیف  یک  عنوان  به  را  آن  فقها 
مربوط به جهاد از قبیل واجبات کفایی نیستند، بلکه از قبیل واجبات عینی هستند ولی نه بر 
افراد بلکه بر امت، یعنی بر امت واجب عینی است که جهاد کند؛ اما بر اساس نگرش رایج 
فقهی، جهاد حکمی است مربوط به افراد و بر افراد واجب است که جهاد کنند، افراد نیز برای 
تحقق بخشیدن به این واجب، باید به تعداد کافی برای این کار، گرد آیند و هرگاه عدد افراد به 
حد کفایت رسید، تکلیف جهاد از سایر افراد مسلمان ساقط می شود )علم اصول هدف یا ابزار، 

مجله فقه، ش8، ص110(
 7. عدم شناخت معروف و منکر

و  آشنایی  منکر ها  و  معروف ها  از  بسیاری  به  نسبت  مسلمان  فرد  باوجودآن  موارد،  از  پاره ای  در   
شناخت دارد، در مورد برخی از معروف ها و منکر ها شناخت ندارد، مثاًلً چه بسا در برخی از خانواده ها 
مادر از فرزند خود ربا می گیرد و حال آنکه در روایاتی، از جمله صحیحه محمد بن مسلم و زراه منقول 
از امام باقرA آمده است: »لیس بین الرجل و ولده و البینه و بین عبده و البینه و بین أهله« )وسایل 
الشیعة، ج12، ص436( همچنین برای عزاداری و سیاهکوبی حق نداریم مسجد را که وقف برای نماز 
تا  دیوار چهل  به یک  انتخابات،  برای  که  نیست  کنیم؟ همچنین درست  میخ سوراخ سوراخ  با  است، 
عکس بزنند و حال آن که اسراف و گناه کبیره بوده و منکر است، از همین رو خداوند فرموده است:»َو 
ْهَلْکَنا اْلُمْسِرفین« )انبیاء: 9( ما مسرفین را هالک می کنیم. همچنین مصرف آب زیاد برای وضو گرفتن 

َ
أ

و مشابه آن از مصادیق اسراف است که عده ای به آن واقف نیستند.
 8. به مستحبات توجه کردن و در عین حال واجبات را ترک نمودن

 در بسیاری از موارد مردم به مستحبات توجه نموده و به واجبات بی توجه می شوند، مثاًلً هر چند 

علل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر
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که هزینه نمودن برای عزاداری امام حسینA امری مطلوب است، اما برخی با وجود هزینه نمودن 
میلیون ها برای عزاداری امام حسینA از پرداخت واجب مالی خمس یا زکات خودداری می کنند و 
حال آنکه واجبات مهم تر از مستحبات هستند، از همین روی در روایات آمده که »ال قربه بالنوافل إذا 
أضّر بالفرائض« )وسایل الشیعة، ج4، ص286( در صورتی که نمازهای مستحبی موجب زیان به نماز 

واجب شوند، موجب تقرب به خداوند نخواهند بود.
 9. بهانه مشکِل دیگران بودن:

 برخی در امر به معروف و نهی از منکر می گویند: این مشکل شماست،  مشکل من نیست. در حالی 
َبْعٍض« )آل عمران: 195( یعنی؛ من از تو و تو هم از من هستی.  ِمْن  که قرآن فرموده است: »َبْعُضُکْم 

همچنین در جای دیگر امر به معروف و نهی از منکر الزمه دوستی بشمار آمده و گفته شده:
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکر )توبه: 71( 

ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

یار و یاور یکدیگرند؛ آن ها مردم را به نیکی ها دعوت  ایمان دوست و ولّی و  با  مردان و زنان 
می کنند و مردم را از زشتیها و بدی ها و منکرات باز می دارند.

 همچنین در روایت آمده است: 
»لتأمرّن بالمعروف و لتنهّن عن المنکر او لیسّلطّن الله علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فال یستجاب 
لهم« )بحار االنوار، ج90، ص378( باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، اگر نکردید، خدا اشرار و 

فاسدها و وابسته ها را بر شما مسّلط می کند؛
 یعنی زمام امور سیاست کشور به مرور به دست امثال َحّجاج بن یوسف خواهد افتاد! همان کوفه ای 
که امیرالمؤمنین در رأس آن قرار داشت و در آنجا امر و نهی می کرد و در مسجدش خطبه می خواند، به 
خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر، به مرور به جایی رسید که َحّجاج بن یوسف ثقفی آمد و در همان 
مسجد ایستاد و خطبه خواند و به خیال خود مردم را موعظه کرد! َحّجاج کسی بود که خون یک انسان 
در نظر او، با خون یک گنجشک هیچ تفاوتی نداشت! به همان راحتی که یک حیوان و یک حشره را 
بکشند، َحّجاج یک انسان را می کشت. یک بار َحّجاج دستور داد و گفت همه ی مردم کوفه باید بیایند و 
شهادت بدهند که کافرند و از کفِر خودشان توبه کنند؛ هرکس بگوید نه گردنش زده می شود! با ترک امر 
به معروف و نهی از منکر، مردم این گونه دچار ظلم های عجیب وغریب و استثنایی و غیر قابل  توصیف 
و تشریح شدند. وقتی که امر به معروف و نهی از منکر نشود و در جامعه خالف کاری، دزدی، تقّلب و 
خیانت رایج گردد و به تدریج جزء فرهنگ جامعه شود، زمینه برای روی کار آمدن آدم های ناباب فراهم 

خواهد شد. )واجب فراموش شده، ص13( در این صورت همه زیان خواهند دید.



261
 همچنین گفته شده:

یک فرد گنهکار، در میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار کشتی شود و به هنگامی 
یا قرار گیرد تبری برداشته و به سوراخ کردن موضعی که در آن نشسته است  که در وسط در
بپردازد و هر گاه به او اعتراض کنند، در جواب بگوید من در سهم خود تصرف می کنم! اگر 
یا به داخل کشتی نفوذ  دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند، طولی نمی کشد که آب در

کرده و یک باره همگی در دریا غرق می شوند )تفسیر نمونه، ج3، ص37(
 10. نقش دشمنان و بیگانگان

 چنان که می دانیم در برخی روایات آمده: »بها تقام الفرائض« )تهذیب االحکام، ج6، ص181( با امر 
به معروف و نهی از منکر فرایض برپا می شوند. همچنین در برخی از روایات آمده است:

فمن أمر بالمعروف شّد ظهر المؤمن و َمن نهی عن المنکر أرغم أنف المنافق و أمن من کیده 
)الکافی، ج3، ص132( پس هر کس امر به معروف کند، پشت مؤمن را قوی نموده و هر که 

نهی از منکر کند، بینی منافق را به خاک مالیده و از نیرنگ وی در امان می ماند.
همچنین در روایتی آمده:

َفاَل  ِخیاُرکْم،  َفیْدُعو  ِشَراُرکْم،  َعَلیکْم  َلیْسَتْعَمَلنَّ  ْو 
َ
أ اْلُمْنکِر،  َعِن  َوَلَتْنُهنَّ  ِباْلَمْعُروِف  ُمُرنَّ 

ْ
َلَتأ

یْسَتَجاُب َلُهْم )همان، ج9، ص485( امر به معروف و نهی از منکر کنید، اگر امر به معروف و 
نهی از منکر را ترک کنید اشرار شما بر شما مسلط می شوند.

 ازاین گونه روایات برمی آید که اهداف دشمنان دین از جمله تسلط بر جوامع اسالمی، مشغول کردن 
مسلمانان به کارهای پست و بی ارزش و... با ترک کردن امر به معروف و نهی از منکر بین مسلمانان 
محقق می شود. این امر سبب می شود که دشمنان دین با گسترش فرهنگ بی تفاوتی جوامع مسلمین را 
آن گونه که می خواهند بسازند و با تضعیف سبک زندگی اسالمی سبک زندگی مورد نظر خویش را رواج 

دهند.
 به وجود آوردن گروه هایی، همچون داعش، القاعده و... برای از بین بردن سرمایه های کشورهای 
اسالمی و تضعیف جوامع اسالمی در همین راستا است، زیرا با توجه به آنکه گروه های مزبور جنایت ها 
و کارهای شنیع و تنگ نظرانه خود را با انتساب به دین انجام می دهند، این گونه القاء می شود که دین با 
صلح، محبت، برادری موافق نیست و موافق خشونت و جنگ است، بدیهی است که این امر موجب 
ضربه زدن به دین اسالم که چهره رحمانی داشته و طرفدار همزیستی مسالمت آمیز است، می گردد. با 
توجه به این امر بزرگ ترین منکر از بین رفتن سرمایه های اسالمی و جنگ و اختالف در بین کشورهای 
اسالمی و فروش سالح های کشتارجمعی است که در صورت متوجه شدن مسلمانان، نقشه دشمنان بر 

آب می شود.

علل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر
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11. محدود کردن معروف و منکر به مصادیق خاص
 با توجه به تعریف درست معروف و منکر، معروف و منکر مصادیق زیادی دارند، به گونه ای که عالوه 
بر واجبات و مستحبات که از مصادیق معروف هستند، مواردی نیز توسط عقل معروف تلقی می شوند، 
همچنین عالوه بر حرام و مکروه که از مصادیق منکر هستند، مواردی نیز به حکم عقل منکر محسوب 
می شوند، هر چند که برخی از دانشمندان اسالمی، همچون جعفری معروف و منکر را به معروف شرعی 

)واجب و مستحب( و منکر شرعی )حرام و مکروه( محدود نموده و گفته اند:
ظاهر این است که معروف کارهایی است که انجام دادن آن ها از نظر شرع مطلوب است و منکر 
کارهایی است که انجام دادن آن ها در شرع ناپسند است. بعضی ها گمان کرده اند چیزهایی که 
از نظر عقل با قطع نظر از شرع مطلوب است نیز از مصادیق معروف و عکس آن از مصادیق 
منکر است و این ها عالوه بر شرع، عقل را هم معیار معروف یا منکر بودن قرار می دهند ولی از 
آنجا که این حکم یک حکم شرعی است و وجوب آن تنها از طریق شرع است نباید محدوده 
آن را فراتر از شرع دانست چون عقول بشر با توجه به فرهنگ های اقوام مختلف در قضاوت 
و همان  باشد  معروف  و  پسندیده  و  ملتی خوب  میان  در  است چیزی  و ممکن  می کند  فرق 
چیز در میان ملت دیگری کاری ناپسند و منکر باشد و می دانیم که اخالق در میان ملت های 
گوناگون نسبی است ولی شرع برای خود معیارهای ثابت و روشنی دارد؛ بنابراین کلیه واجبات 
و مستحبات شرعی، معروف و کلیه محرمات و مکروهات شرعی، منکر است )تفسیر کوثر، 

ج2، صص209 و210(
 بر خالف تفسیر یاد شده از معروف و منکر که به نوعی موجب فراموشی امر به معروف و نهی از 
منکر در برخی موارد می شود، معروف و منکر دایره وسیع و گسترده ای داشته و مواردی که با داوری عقل 

خوب یا بد دانسته می شوند را نیز دربر می گیرند، چنان که طبرسی گفته است:
در معنی معروف و منکر چند قول بیان شده است: 1 هر چه را خدا و رسول او امر فرموده اند، 
معروف است و هر چه را نهی کرده اند، منکر است. 2 معروف چیزی است که حسن و نیکی آن 
از نظر شرع و عقل شناخته و معلوم است و منکر چیزی است که عقل و شرع آن را بد شمارد 

)مجمع البیان، ج2، ص807(
 شهید مطهری نیز گفته اند:

ما در باب امر به معروف و نهی از منکر گفتیم که معروف و منکر از نظر اسالم محدود به حّد 
معین نمی شود. تمام هدف های مثبت اسالمی داخل در معروف و تمام هدف های منفی اسالمی 
داخل در منکر است و گرچه در امر به معروف و نهی از منکر تعبیر امر و نهی هست ولی با 
توجه به قرائنی که از خود قرآن کریم می توان استنباط کرد و به نّص احادیث قطعی اسالمی و 
به دلیل اینکه از مسّلمات فقه اسالمی ماست و تاریخ اسالمی ما بدان گواهی می دهد، مقصود 
از آن تنها امر و نهی لفظی نیست، بلکه مقصود استفاده کردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد 
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هدف های اسالمی است. پس اگر بخواهیم روح امر به معروف و نهی از منکر را با ترجمه و 
تعبیر فارسی خودمان بیان کنیم باید بگوییم: لزوم استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد 

اهداف اسالمی )مجموعه آثار، ج17، ص281(
 با توجه به تعریف شهید مطهری از معروف و منکر، چه بسا کارهایی که جزء اهداف اسالمی هستند، 
ولی ما آن ها را معروف نمی دانیم، لذا مواردی همچون: نظم، رعایت قوانین، تربیت خوب فرزندان و... که 
چون همه جزء اهداف اسالمی هستند، معروف بوده و در دایره امر به معروف و نهی از منکر می گنجند، 
با توجه به آنچه گذشت، اگر ما امر به معروف را به مواردی خاص محدود کنیم، یک سری افراد از انجام 
امر به معروف و نهی از منکر سر باز می زنند درصورتی که همه، حتی آن کسی که به برخی واجبات و 
محرمات مقید نیست هم باید در موارد دیگر امر به معروف و نهی از منکر کند. متأسفانه امروزه عموم 
مردم امر به معروف و نهی از منکر را در مصادیق خاص محدود می کنند که به نوعی به امر به معروف 
و نهی از منکر آسیب زده است. همچنین محدود نمودن معروف به واجبات و مستحبات و نیز محدود 
نمودن منکر به کارهای حرام و مکروه نیز موجب نادیده گرفتن معروف ها و منکرهایی می شود که در این 

دایره نمی گنجند.
 با توجه به عامل یاد شده از جمله مشکالت سر راه امر به معروف و نهی از منکر محدود نمودن آن 
به موارد خاصی، همچون حجاب، موسیقی، شراب خواری و مشابه آن ها است و حال آنکه با وجود منکر 

بودن موارد مزبور، منکرهای اقتصادی و موارد عدیده دیگر نیز منکر تلقی می شوند.
 12. برداشت نادرست از شرط احتمال تأثیر

 چنان که می دانیم فقها »احتمال تأثیر« را از شرایط امر به معروف و نهی از منکر برشمرده اند، همین 
امر موجب شده که به دلیل برداشت نادرست از آن، از امر به معروف و نهی از منکر سرباز زنند. اولین 

فقیهی که درباره این شرط سخن گفته، ابوالصالح حلبی است که گفته است:
هنگامی که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر تأثیر در فرد مقابل است، اگر گمان داشته 
باشیم که امر به معروف و نهی از منکر در دیگری تأثیر ندارد، امر به معروف و نهی از منکر 

قبیح است، زیرا در این صورت این فریضه الهی بی فایده است )الکافی فی الفقه، ص265(
 با توجه به عبارات ابوالصالح حلبی در صورت عدم احتمال تأثیر، امر به معروف و نهی از منکر لغو 

است، از سویی شارع مقدس به کار عبث و بیهوده امر نمی کند.
 در نقد استدالل مزبور می توان گفت: بر فرض که در امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر 
از منکر  نهی  به معروف و  امر  احیاء  مثاًلً  زیرا  دارد،  زیادی  فواید  نبوده و  لغو  و  بیهوده  باز هم  نباشد، 
موجب رسوا شدن مرتکبان گناه شده و از همین رو واجب خواهد بود، همان گونه که در قیام امام حسین

علل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر
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A چنین بود. )نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر، فصلنامه پژوهش های فقه 
و حقوق اسالمی، شماره 45، صص137 160( از این گذشته امر به معروف موجب حصول مصلحت 
است که تحقق آن بر افراد واجب بوده و از سویی تأثیر تابع مصلحت است. )الکافی فی الفقه، ص266( 
تأثیر موجب حفظ و وحدت جامعه اسالمی و عزت و  احتمال  با وجود عدم  به معروف  امر  همچنین 
صالح و سعادت مسلمانان است. )فقه الصادق، ج13، ص248( از این گذشته امر به معروف و نهی از 
منکر موجب تأخیر و تقلیل معصیت، مرتکب نشدن گناهان دیگر غیر از منهی عنه و انجام واجبات غیر 
از مأمور به شده و از علنی شدن معصیت جلوگیری می کند. بر فرض که امر به معروف و نهی از منکر 
هیچیک از فواید پیشین را نداشته باشد، باز هم در صورت عدم احتمال تأثیر، لغو و بیهوده نبوده، بلکه 
در مواردی واجب است، زیرا اگر فردی امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده و سکوت کند، مفاسد 
مهمی در پی دارد که عبارتند از:1 تأیید و تقویت ستمگر و جرأت پیدا کردن وی نسبت به دیگر محرمات. 
2 هتک دین و تضعیف اعتقادات اسالمی. 3 جابجایی معروف و منکر در جامعه. 4 ظهور بدعت در امور 

دینی. )همان، ج13، صص249 251(
از منکر  نهی  به معروف و  امر  از یک سو شرط وجوب  تأثیر«  آنچه گذشت، »احتمال  به  توجه  با   
نیست و از سویی بر فرض که آن را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، احتمال عدم تأثیر 
در صورتی موجه و منطقی است که عقالیی باشد، از این رو در هر دو صورت شرط مزبور نمی تواند دلیل 

برکنار گذاشتن امر به معروف و نهی از منکر باشد، از همین رو شهید اول گفته است:
اگر علم یا گمان قوی داشته باشد که امر و نهیش تأثیری ندارد، در این صورت تنها وجوب 
امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود، اما جواز و استحباب آن سر جایش باقی است 

)القواعد و الفوائد، ج2، ص202(
شهید ثانی نیزگفته است:

احتمال  نهی کننده  یا  کننده  امر  که  است  آن  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  شروط  از  یکی 
تأثیر داشتن امر و نهی را بدهد، به این صورت که تأثیر امر به معروف و نهی از منکر را ممتنع 
)الروضه  بداند  را ممکن  اثر کردن سخن خود  به ظاهر حال خودش،  توجه  با  بلکه  نمی داند، 

البهیه، ج2، ص415(
 از عبارت »با توجه به ظاهر حال خودش، اثر کردن سخن خود را ممکن بداند« برمی آید که مراد 
فقها از احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر احتمال عقالیی است، یعنی احتمالی که عقال به آن 
اعتنا کرده و قراین و شواهدی دال بر صحت آن وجود داشته باشد. )بررسی فقهی شرط احتمال تأثیر در 

امر به معروف و نهی از منکر از نظر زمان و محدوده تأثیرگذاری، شمار2 پژوهش های فقهی، ص220(
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 آیت الله محمدرضا طبسی گفته اند:

تصور این شرط، برای بعضی به جایی رسیده که آنان باالی سر هر منکری که رسیدند، از اول 
این حساب  به  تأثیر نمی بینم سکوت می کنم،  خود را راحت کرده و می گویند: چون احتمال 
دست را به ریش کشیده و می گوید: خدا اصالح کند، حضرت ولی عصر f می آید و اصالح 
این  با نظر دقیق بررسی کنیم و  b را  پیامبران  الهام بخش  تواریخ  می کند. درصورتی که اگر 
سمت آنان را که نخستین امر به معروف کننده و نهی از منکر کننده بودند در نظر بیاوریم خواهیم 
درک کرد که آنان اصاًلً دست روی دست نمی گذاشتند و اظهار یأس و ناامیدی نمی کردند، با 
آلودگی و لجاجت و سرخوردگی و سرکشی  از  پر  ( محیط را  اینکه )بسان حضرت نوح مثاًلً
می دیدند و اصاًلً حاضر نبودند  جوهرۀ صدای انبیاء به گوششان برسد، ولی انبیاء دست از کار 

خود نمی کشیدند )تراش ریش از نظر اسالم، ص5(
13. تصورات غلط از امر به معروف و نهی از منکر

منکر می شود،  از  نهی  و  معروف  به  امر  فراموش شدن  و  تعطیل شدن  که موجب  از جمله عواملی 
به  امر  مثاًلً برخی تصور می کنند که  پرورانده اند،  آن در ذهن خود  از  تصورهای غلطی است که برخی 
معروف و نهی از منکر مساوی با درگیری و خشونت است و حال آنکه مراتب امر به معروف و نهی از 
منکر و نیز ضرورت استفاده از روش مطلوب و تأثیرگذار امر به معروف و نهی از منکر با تصورات مزبور 

هم خوانی ندارد.

 نتیجه گیری
 برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر و گسترش رواج آن باید در روش های امر به معروف و نهی 
از منکر بازنگری شده و از شیوه های جدید تبلیغ بهره گرفته شود. با توجه به نقش برخی از آمران و ناهیان 
گاه در زدگی از معروف و نهی از منکر باید آمران به معروف و ناهیان از منکر خودساخته بوده و ضمن  ناآ

گاهی داشته باشند. گاهی از معروف ها و منکر ها نسبت به روش های مطلوب تبلیغ آ آ
 با توجه به نقش برخی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر در کاهش امر به معروف، همچون 
شرط احتمال تأثیر، همان گونه که مقاالت تدوین شده در این باره و نیز تحقیق های پراکنده پیرامون آن در 
کتب امر به معروف نشان می دهند، بازنگری در شرایط امر به معروف و نهی از منکر ضروری بوده و به 

گسترش و رواج بیشتر آن کمک می کند.
 با توجه به گستردگی مصادیق معروف و منکر، باید از محدود نمودن آن به موارد خاص، همچون 
منکر های  همچون  مصادیقی  مزبور،  مصادیق  کنار  در  بلکه  شود،  خودداری  و...  موسیقی  حجاب، 

اقتصادی و... نیز مورد توجه قرار گیرند.

علل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر
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پیشنهادها
 1. با توجه به عوامل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر، نهادینه شدن امر به معروف و نهی 

از منکر در گسترش و رواج آن نقش بسزا دارد.
 2. نظر به تأثیر شگرف روش های مطلوب امر به معروف و نهی از منکر، آسیب  شناسی امر به معروف 

و نهی از منکر و روش های رایج آن ضروری می نماید.
 3. نظر به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تولید نرم افزار خاص امر به معروف و نهی از منکر 

مطلوب است.
 4. تبیین رابطه تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر مفید است.
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مبانی ارزش شناختی وجوب حفظ نظام جمهوری اسالمی به مثابه باالترین 
معروف

سید احمد رهنمایی1

چکیده
مقاله پیش رو، ضمن مسلم گرفتن وجوب حفظ نظام جمهوری اسالمی، درصدد 
بر  مبنی  راحل  امام  دیدگاه  بر  تأکید  با  را  وجوبی  چنین  ارزش شناختی  مبانی  است 
»أعظم فرایض« و نگاه مقام معظم رهبری مبنی بر »باالترین معروف« مورد بررسی 
نام برد که یکی  و تجزیه وتحلیل قرار دهد. در این راستا از مبانی گوناگونی می توان 
و  نظام  حفظ  بودن  فرایض  أعظم  ویژگی  مبنای  یکدیگر  پشتوانه  به  دیگری  از  پس 
باالترین معروف دانستن آن به شمار می روند. مبانی وجودشناختی، معرفت شناختی، 
مبانی ای  جمله  از  آینده شناختی  و  پیشینه شناختی  ارزش شناختی،  انسان شناختی، 
با  اختصاص می دهد.  به خود  این عرصه  در  را  ویژه ای  جایگاه  کدام  که هر  هستند 
تنها  از میان مبانی مزبور  بابت رعایت اختصار،  از  و  به مجال کوتاه  نظر  این وجود، 
از  این دسته  اساس  بر  تا  بسنده می شود  نظام  ارزش شناختی وجوب حفظ  مبانی  به 
مبانی، ضرورت حفظ نظام و صیانت از ارزش های آن محرز گردد. به عبارتی، تجمیع 
تکلیف مداری،  خدامحوری،  نظیر  اسالمی  جمهوری  نظام  برجسته  ویژگی های 
ظلم ستیزی، استکبارستیزی، فسادستیزی، برخورداری از ظرفیت نجات مستضعفان، 
شایسته ساالری، عدالت گستری، فضیلت جویی، با چشم انداز رستگاری و سعادت هر 

v 1. عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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آن  از  صیانت  که  دارند  نظامی  بودن  ارزشی  عمق  از  حکایت  همه  بشر،  جهانی  دو 
بزرگ ترین فریضه و باالترین معروف به شمار رفته است. این ارزش های واال و نظایر 
تا سطح  ارزشمدارانه بسیار باالی نظام  بیانگر ظرفیت  از جنبه نظری و عملی  آن ها 

باالترین معروف است.

واژه  های کلیدی
نظام جمهوری اسالمی، أعظم فرایض، باالترین معروف، مبانی ارزش شناختی، 

ارزش های نظام.

مقدمه
به اندیشه و کالم مقام معظم رهبری دام ظّله تکیه کرد که در جایگاه خود  به بهانه مقدمه می توان 
حفظ نظام جمهوری اسالمی را به مثابه مهم ترین معروف و مخالفت با آن را به مثابه بزرگ ترین منکر 

برشمرده ، فرموده اند:
مهم ترین قلم امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از امر به بزرگ ترین معروف ها و نهی 
از بزرگ ترین منکرها. بزرگ ترین معروف ها در درجه اّول عبارت است از ایجاد نظام اسالمی 
و حفظ نظام اسالمی؛ این امر به معروف است ]...[ معروفی باالتر از ایجاد نظام اسالمی و 
به معروف است؛ حفظ  آمر  راه تالش کند،  این  نداریم؛ هر کسی که در  حفظ نظام اسالمی 
عزت و آبروی مّلت ایران، بزرگ ترین معروف است. )سخنرانی، حرم مطهر حضرت امام رضا

)1394/1/1 .A
رهنمود باال در واقع پیوست کالمی است که از امام راحل قّدس سّره روایت شده است که حفظ نظام 

جمهوری اسالمی را باالترین فریضه دانسته، می فرمایند:
اگر حفظ اسالم یک فریضه الهی است باالتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه ای در اسالم باالتر 
از حفظ خود اسالم نیست، اگر حفظ اسالم جزء فریضه های بزرگ است و بزرگ ترین فریضه است، بر 
همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسالمی از أعظم فرایض است. )صحیفه 

امام خمینی، ج 15، ص 368(
جمهوری  نظام  توصیف  در  رهبری  معظم  مقام  و  راحل  امام  رهنمودهای  از  برگرفته  ویژگی  دو 
اسالمی بیانگر ارزش های واالیی است که برای نظام منظور می گردد؛ ارزش هایی که هر کدام به تنهایی 
این ارزش ها از جنبه نظری و کاربردی. مشتمل  تبیین وجوب حفظ نظام کفایت می کند.  در توجیه و 
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بر خدامحوری، تکلیف مداری، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، فسادستیزی، برخورداری از ظرفیت های 
الزم برای نجات مستضعفان، شایسته ساالری، عدالت گستری، فضیلت جویی و همه در راستای تأمین 
و تدارک رستگاری و سعادت هر دو جهانی بشر نشان می دهند که تا چه میزانی نظام جمهوری اسالمی 
ارزش باور و ارزش مدار است و تا چه سطحی بر پایه ارزش ها استوار است. این ارزش ها همه از حقیقت 
اسالم ناب محمدیA نشأت می یابند. اتکا به همین ارزش های برجسته است که وجوب حفظ نظام 
به  با مراجعه  مقاله  این  در  ارتقاء بخشیده است.  ترین معروف ها  فرایض و مهم  بزرگ ترین  تا سطح  را 
گفتار و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری تالش شده است به ویژگی هایی از نظام اشاره شود 
که هر یک به تنهایی معروف بزرگی تلقی می گردد. طبعًاً هنگامی که به تجمیع این ویژگی ها در خصوص 
نظام جمهوری اسالمی نظر شود، امر به حفظ این ارزش ها و به تبع آن امر به حفظ نظامی که حامل این 
ارزش هاست امر به معروفی است که مراتب شأنیت و منزلت آن در مقایسه با بسیاری از معروف ها باالتر 

و برتر است.

خدامحوری
اسالم به ذات خود خدامحور است، بنابراین، هر آنچه به اسالم منسوب می گردد – و از جمله انقالب 
اسالمی نیز خدامحور خواهد بود. خدامحور بودن به نوبه خود یک معروف بزرگ به شمار می رود. امام 
خمینی در جایگاه معمار کبیر انقالب اسالمی نهضت الهی خویش را بر همین اساس بنا نهادند و حرکت 
انقالبی خود را با همین شعار مؤثر آغاز کردند و انقالب اسالمی را با همین شعار از خدا بودن و برای 
خدا بودن و به سوی خدا رفتن تداوم بخشیدند تا جایی که خدامحوری در کالم و رفتار امام همواره موج 

می زد، آن چنان که می فرمایند:
ه َو اّنا اَلیِه راِجُعون1. ما  ]...[ مقصد الهی باید باشد و ما از خداییم و به او رجوع می کنیم؛ اّنا للَّ
از خداییم. ما کاری انجام نمی دهیم، ما همان چیزهایی که خدا به ما داده است در راه خودش 

]می دهیم [2 )صحیفه امام خمینی، ج 13، ص 289(
از خدا بودن و برای خدا زیستن و برای کسب رضایت او عمل کردن و به جانب او بازگشتن، همه با 

الهام از قرآن و روایات، به بیان زیر مورد تأکید امام امت v قرار گرفته است:
]...[ اگر این جهت را محکم کردیم ما که ما برای خدا، از خدا هستیم و برای خدا باید عمل 
بکنیم و به خدا مراجعه می کنیم ]...[ به او برمی گردیم، او فرستاده، برمی گردیم، اگر ما این را 
تحکیم کنیم در قلبمان که ما از او هستیم و هرچه او گفته است باید بکنیم. گفته است که با 

1. بقره: 156.
2. http://farsi rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=13&page=289

مبانی ارزش شناختی وجوب حفظ نظام جمهوری اسالمی...
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هم باید باشید که اگر با هم باشید کسی نمی تواند شما را چه بکند، ما هم با هم باید باشیم برای 
اطاعت خدا.1)صحیفه امام خمینی، ج 19، ص 207(

در اندیشه مقام معظم رهبری نیز خدامحوری »اصلی ترین عنصر اقتدار معنوی« شناخته شده است، 
آنجا که می فرمایند:

یک ملت ازلحاظ دانش باید پیشرفته باشد، از لحاظ اخالق، از لحاظ ایمان، از لحاظ عزم و اراده تا 
بتواند اقتدار خود را حفظ کند. ما تکیه می کنیم بر روی عناصر معنوی اقتدار. اصلی ترین عنصر اقتدار 
معنوی ایمان است؛ ایمان به خدا، توکل بر خدا، حسن ظن به خدا. این است که دل را آماده می کند برای 

ورود در می دان های دشوار. )سخنرانی، دانشکده علوم دریایی نوشهر، 1388/7/14(
ایشان در جای دیگری متناسب با بحث از »الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت« اظهار می دارند: »این 
نکته را همه ما چه مسئوالن و چه آحاد مردم باید به یاد داشته باشیم که تنها تکیه گاه یک ملت بزرگ 
و مبارز و موحد، یاد خدا و توکل به خدا و اعتماد به خداست. این ما را پیش برد، پیروز کرد و به اینجا 

رساند«2 )سخنرانی در جمع آزادگان، 1369/6/7(

تکلیف مداری
ایجاد و استقرار اصل نظام جمهوری اسالمی بر اساس یک تکلیف بزرگ الهی رسالتی بود که امام 
راحل v آن را پایه گذاری کردند. چنین عنصری از مصادیق ارزشی و بارز معروف به شمار رفته، راه و 
رسم و سرنوشت بسیاری از جنبش ها و فعالیت های هم سو و هم گرا را تعیین می کند. امام راحل قیام الهی 
خود و هرگونه فعالیت و اقدام در چارچوب نظام جمهوری اسالمی را برحسب انجام وظیفه و عمل به 
تکلیف عنوان کرده، طی یک جمله بسیار کلیدی می فرمایند: »همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم 

نه مأمور به نتیجه«3 )صحیفه امام خمینی، ج 21، ص 284(.
تکلیف مدار بودن از نگاه مقام معظم رهبری نیز شاخص ممتازی است که نظام جمهوری اسالمی بر 
مراعات آن تأکید ورزیده است. بر این اساس، تکلیف مداری و »احساس تکلیف خدایی« و »احساس 
مراسم  در  بر شمرد.4 )سخنرانی  فعالیت ها  و  و عناصر  باید روح همه عوامل  را  متعال«  به خدای  اتکا 

فارغ التحصیلی دانش آموختگان ارتش 1389/8/19(

1. http://farsi. rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=19&page=207

2. برای مطالعه بیشتر نک: رحمان لطفی مرزناکی، دفاعهوشمنددراندیشهامامخامنهای )مد ظّله العالی(، 123 ـ 127.
3. http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=284.

4. بر ای مطالعه بیشتر نک: رحمان لطفی مرزناکی، دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه ای )مدظّله(، ص127 ـ 128.
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ظلم ستیزی
یکی دیگر از ارزش های واالیی که نظام جمهوری اسالمی بر آن پای می فشارد ظلم ستیز بودن آن 
است. این ویژگی را باید نقطه عطف قیام امام خمینی v دانست. چنانچه این امتیاز از انقالب اسالمی 
سلب گردد، گو اینکه چیزی اتفاق نیافتاده و روح انقالب از آن سلب گردیده است. حاکمیت طاغوت 
ظلم آشکار و جنایت کشنده و فراگیری بود که امام بر خویش واجب دانستند برای مبارزه همه جانبه با 

آن به پا خیزند.
بود،  ایشان  مذهبی  ناب  باور  و  دینی  تفکر  از  برخاسته  که   v امام  حضرت  ظلم ستیزی  اندیشه 
دینی  غیرت  با  تفکر  این  که  شد  موجب  دینی،  تکلیف  عنوان  به  ظلم ستیزی  پدیده  طرح  با  یک سو  از 
امت اسالمی گره خورده و برای همیشه به عنوان یکی از الزامات و تکالیف دینی نقش آفرین گردد و از 
سوی دیگر، روحیه مبارزه با ظلم و قدرت های استکباری را در عمق جان توده های تحت ستم کاشته 

و بدین سان، زمینه خیزش و جنبش های رهایی بخش و ضد استعماری را بیش از بیش فراهم سازد.1
رهبر معظم انقالب مبارزه با ظلم را حرف نوی انقالب دانسته، می فرمایند:

در مورد این انقالب عظیم، به نظر من باید یک نکته همواره مورد توّجه باشد و آن این است 
که این انقالب حرف نویی را در جهان بشریت مطرح کرد. سعی بر این است که این حرف تازه 
و نو را که در دنیای امروز کاماًل بدیع و جدید است، از صحنه خارج کنند و ذهن های مردم، 
به خصوص جوانان را در همه عالم از این مقوله منصرف نمایند. آن حرف نو این بود که انقالب، 
علیه حکومت های مبتنی بر ناپرهیزگاری و ظلم قیام کرد. )سخنرانی در جمع اعضای مجلس 

خبرگان رهبری، 2 

استکبارستیزی
یکی از کلیدواژه های انقالب اسالمی استکبارستیزی است. به عبارتی، استکبارستیزی را باید پیام 
رسای انقالب اسالمی دانست که بدون در نظر گرفتن آن انقالب اسالمی بی محتوا و بی معنا خواهد بود. 
زندگانی خویش  در طول   ،bو سیره معصومین روایات  و  قرآن  از  الهام  با  استکبار  با  مبارزه  در  امام 
و  با مستکبران، حتی جان عزیز  مبارزه  راه  در  بلکه  نمی دانستند،  با مستکبران روا  را  کمترین سازشی 
گران مایه خویش را بر کف نهاده، فدا کردند. امام به هیچ وجه سیادت و سروری استکبار جهانی و در رأس 
آن آمریکا را برنمی تابیدند و همواره با زیاده خواهی مستکبران سرسختانه مبارزه می کردند و مبارزه مستمر 
با مستکبران را شرط الزم برای صیانت از عزت و شرف انسانی برمی شمردند. قیام امام در خرداد 42 
1.http://www.imamـkhomeini.ir/fa/n3001&.http://ghomess.ir/?q=node/45056
2.http://farsi. khamenei.ir/speech ـ content?id=3051
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اساسًاً برای مبارزه با کاپیتوالسیونی بود که خود نشانی از سلطه استکباری آمریکا داشت. از منظر امام، 
تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله برده است. 
مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیاء برخاسته اند و مستکبرین را به جای خود نشانده اند. در 
اسالم پیغمبر اکرم a از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین، مستکبرین زمان خودش را 
گاه کرد یا شکست داد. مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند، مستضعفین به اسالم حق دارند زیرا در طول  آ
تاریخ 1400 ساله این جمعیت بودند که کمک کردند دین اسالم را ترویج کردند از دین اسالم. رژیم های 
شاهنشاهی و مستکبرین وابسته به آن رژیم، همیشه راه آن ها غیر راه اسالم بوده است و با مبارزه با اسالم 
زندگی منحوس خود را ادامه می دادند. مستضعفین بودند که دنبال انبیاء بودند. دنبال علماء بودند، دنبال 
اولیاء بودند. نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت، مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند. 

)صحیفه نور، ج 6، 189، در جمع عشایر خرم آباد و اقشار مردم، 58/2/26(1
نظام  استکبارستیزی  نظام روحیه  اصلی  از شاخص های  یکی  نیز،  مقام معظم رهبری  دیدگاه  پیرو 

است. ایشان با تصریح به این نکته، می فرماید:
گفته ایم؛  بارها  را  این  است.  اصلی  شاخص های  و  اهداف  نشود،  فراموش  است  مهم  آنچه 
استکبارستیزی؛ ایستادگی قاطع در مقابل حرکت کفر و نفاق نه فقط در کشور، بلکه در سطح 
اگر کسی  است.  این ها شاخص  دین؛  دشمنان  و  انقالب  دشمنان  با  مرزبندی شفاف  جهان 
دایره  از  می کند،  پیدا  گرایش  اگر  می دهد؛  کاهش  را  قدِر خودش  نمی کند،  مرزبندی شفاف 
روشنی  حرکت  انقالب،  حرکت  است.  اصلی  خطوط  آن  و  مبانی  آن  این ها  می شود.  خارج 

ه ادامه پیدا خواهد کرد.2 است، حرکت رو به جلوئی است و این حرکت إن شاء اللَّ

فساد ستیزی
جنس انقالب اسالمی هرگز با فساد و مفسده انگیزی میانه ای نداشته و نخواهد داشت، بلکه به ظهور 
پیوست تا به پیروی از قرآن ریشه فساد خشکانده شود. هیچ کتاب و آیین و مکتب را نمی توان سراغ 
باشد3  این همه صریح و جدی  و مفسده انگیزان  و مفسدان  فساد  با  مبارزه  در  قرآن  به اندازه  که  داشت 
1http://www.imamـkhomeini.com/web1/persian/showitem.aspx?cid=937&h=1&f=2&pid=1021
2 http://halghe ـ shahidshateri. blogfa.com/post/

3 از باب نمونه به آیات زیر نظر شود:
ْن ِخالٍف  ْرُجُلُهم مِّ

َ
َوأ یِدیِهْم 

َ
أ َع  ُتَقطَّ ْو 

َ
أ ُبوْا  ْو یَصلَّ

َ
أ ُلوْا  یَقتَّ ن 

َ
یْسَعْوَن ِفی االْرِض َفَساًدا أ ِذیَن یَحاِرُبوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َو الَّ َما َجَزاء  ِإنَّ

ن َتْقِدُروْا َعَلیِهْم 
َ
ِذیَن َتاُبوْا ِمن َقْبِل أ ْنیا َوَلُهْم ِفی االِخَره َعَذاٌب َعِظیٌم )33( اال الَّ ْو ینَفْوْا ِمَن االْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزی ِفی الدُّ

َ
أ

ِحیٌم )مائده: 34( نَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ
َ
َفاْعَلُموْا أ

ُه ِإَلیَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد  ْحَسَن اللَّ
َ
ْحِسن َکَما أ

َ
ْنیا َوأ اَر االِخَره َواَل َتنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ ُه الدَّ )خطاب به قارون( َواْبَتِغ ِفیَما آَتاَك اللَّ
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ویژگی فسادستیزی که بدین ترتیب خاصیت اسالمیت نظام جمهوری اسالمی به شمار می رود، در بیانات 
و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در جایگاه خود جزء 

مبانی وجوب حفظ نظام تلقی گردیده است.
امام خمینی v در آستانه پیروزی انقالب اسالمی در ایام اقامت در فرانسه، در مصاحبه با روزنامه 

هلندی دی ُولت کرانت می فرمایند:
 اولین اقدام، این است که همه عوامل فساد و مهم تر اینکه همه انگیزه های فساد در زمینه های 
اجتماعی، اقتصادی و سایر زمینه ها با کمال جدیت باید ریشه کن شود )صحیفه امام خمینی، 

ج 4، 362( 
ایشان در همان ایام در مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم اظهار می دارند: 

ما پیشرفت های دنیای غرب را می پذیریم، ولی فساد غرب را که خود آنان از آن ناله می کنند نه 
)صحیفه امام خمینی، ج 4، 508(

جمهوری  یک  کار  »اساس  ایتالیا  سراسری  تلویزیون  با  گفتگو  در  همچنین  راحل  امام  حضرت 
اسالمی« را تأمین استقالل کشور و آزادی ملت و باالتر از آن مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین 
قوانینی می دانند »که در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای 
اسالمی، اصالحات الزم را به عمل آورد« )همان، ج 5، 155( امام در جای دیگری بر این نکته تأکید 
می ورزند که »در اسالم، تمام آثار تجدد و تمدن در اسالم مجاز است مگر آن هایی که فساد اخالق بیاورند، 
فساد عفت بیاورند. اسالم آن چیزهایی را که مخالف با مصالح ملت بوده است، آن ها را نفی کرده. آن هایی 

که موافق با مصالح ملت است، آن ها را اثبات کرده است« )همان، ج 5، 262(.
مقام معظم رهبری نیز در موارد و مواضع گوناگونی بر فساد زدایی از سازمان ها و نهادها و مبارزه با 

مفاسد فرهنگی و اقتصادی و سایر تأکید ورزیده اند. درجایی می فرمایند: 
اگر ما ملت ایران این توفیق را پیدا کنیم که رخنه های فساد را در این مجموعه عظیم ببندیم، 
این مردم چقدر شیرین و گواراست  انقالب برای  آن وقت معلوم خواهد شد که دستاوردهای 
زائران و مجاوران حرم مطهر  با  باشد )در دیدار  نیازهای مردم  پاسخگوی  و چگونه می تواند 

رضوی، 1384/1/1( 
و درجایی دیگر اظهار می دارند: 

و  دوردست  مناطق  به  نگاه  ساده زیستی،  ضعیف،  طبقات  از  حمایت  فسادستیزی،  مسئله 
محروم، توجه به مشکالت گوناگون مردم، اینها اصولی است که اگر رعایت بشود و بر این ها 
پای فشرده بشود، هم خدا را ر اضی می کند، هم مردم را از هر مسئول و از هر نظامی خشنود و 

َه اَل یِحبُّ اْلُمْفِسِدیَن )قصص: 77( ِفی االْرِض ِإنَّ اللَّ
ِقیَن )قصص: 3( ا ِفی االْرِض َواَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبه ِلْلُمتَّ یُدوَن ُعُلوًّ ِذیَن اَل یِر اُر االِخَره َنْجَعُلَها ِللَّ ِتْلَك الدَّ
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دل شاد می کند )در دیدار با اعضای هیأت دولت، 1388/6/18(

برخورداری از ظرفیت نجات مستضعفان
از جمله شعارهای کلیدی انقالب اسالمی را باید شعار نجات مستضعفان دانست. رهبر کبیر انقالب 
اسالمی به یقین این ظرفیت را در ساختار و محتوای اسالم و انقالب اسالمی سراغ داشتند که باصاًلبت 

تمام سخن از کارآمدی اسالم در مسیر نجات مستضعفان به زبان آورده، می فرمایند:
در اسالم حقوق همه ملت ها مراعات شده است: حقوق مسیحیان مراعات شده است؛ حقوق 
یهود و زرتشتیان مراعات شده است؛ تمام افراد عالم را بشر می داند و حق بشری برای آن ها 
قائل است؛ تمام عالم را به نظِر محبت نگاه می کند؛ می خواهد عالم مستضعفین نجات پیدا 
کنند، می خواهد تمام عالم روحانی بشوند، تمام عالم به عالم قدس نزدیک بشوند. اسالم برای 
نجات مردم بشر آمده است که از این عالیق جسمانی آن ها را رها کند و به روحیات برسد. 

)صحیفه امام خمینی، ج 6، ص 468(
قرآن خود پشتوانه اندیشه نجات مستضعفان است تا آنجا که حتی اهل ایمان را بر کارزار در راه خدا 
به منظور نجات مستضعفان برمی انگیزاند.1 مقام معظم رهبری در این راستا، ضمن تأکید بر رفع فقر و 
محرومیت از جامعه و حمایت از اقشار مستضعف، اصلی ترین رسالت انقالب اسالمی را نجات طبقات 

مستضعف می دانند و می فرمایند:
در تنظیم برنامه های کشور، اصلی ترین مسئله عبارت است از رفع فقر و محرومیت و نجات 
طبقات مستضعف و محروم و پابرهنگان؛ که از تبعات دوران ستم شاهی و آثار سلطه بیگانگان 
این هدف  به  باید  اقتصادی،  تولیدی و سازندگی و رونق  اقتصادی و  برنامه های  است. همه 
متوجه باشد و تنها در این صورت است که این برنامه ها، درست و قابل قبول است. )پیام به 

مناسبت افتتاح چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی 1371/03/07(
ایشان در جای دیگر بر این نکته اصرار می ورزند که

مهم ترین مسئله دستگاه ما و نظام جمهوری اسالمی کوشش برای رفع فقر و محرومیت در 
جامعه و حمایت و کمک به طبقات مستضعف و محروم است. واقعًا باید صحت برنامه ها را 
به این سنجید و دنبال این قضیه رفت و کارهای دیگر را در اولویت های بعد قرار داد. کارهای 
مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه – که تعدادشان هم زیاد است – حقا و انصافًا 
یک حرکت اساسی را می طلبد.)در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت وزیران، به مناسبت 

گرامیداشت هفته دولت 1370/06/03(
در طرفداری  را  اسالمی  انقالب  از دالیل دشمنی دشمنان  یکی  انقالب  معظم  رهبر  آن گذشته،  از 
یه  ْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْر

َ
َنا أ ِذیَن یُقوُلوَن َربَّ َساء َواْلِوْلَداِن الَّ َجاِل َوالنِّ 1 َوَما َلُکْم اَل ُتَقاِتُلوَن ِفی َسِبیِل الّلِه َواْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرِّ

ُدنَك َنِصیًرا )نساء: 75( َنا ِمن لَّ ُدنَك َوِلیا َواْجَعل لَّ َنا ِمن لَّ ْهُلَها َواْجَعل لَّ
َ
اِلِم أ الظَّ
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انقالب از مستضعفان برشمرده، می گویند:

این انقالب، چون با نام خداست، همیشه با شیطان ها مواجه است. چون معتقد به طرفداری 
از مستضعفان و مظلومان است، همیشه با قلدران و زورگویان و مستکبران، دست به گریبان 

است)سخنرانی در دیدار مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی 1369/04/06(

شایسته ساالری
اسالم همواره بر حکومت صالحان و شایستگان تأکید می ورزد تا آنجا که قرآن با صراحت تمام از 
مشیت و طرح و اراده حتمی الهی مبنی بر اینکه »شایستگان وارث زمین خواهند شد« خبر می دهد. 
و  خبرگزاری ها  با  که  متعددی  مصاحبه های  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  آستانه  در   v خمینی  امام 
شخصیت های سیاسی انجام داده اند یادآور این امر مهم و حیاتی هستند که »کسانی باید ایران را رهبری 
کنند که کاردان و امین و صد در صد مورد اعتماد ملت و متکی به آرای آن ها باشند و شایستگی  آن ها را 

ملت برحسب ضوابط اسالمی احراز کرده باشد«)صحیفه امام خمینی، ج 5، 449(1
به  شایستگان  مدیریت  خصوص  در  را  خود  دیدگاه  بارها  نیز  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  امام 
صراحت بیان داشته اند که از جمله می توان به دو مورد اشاره کرد. ایشان در نامه خود در رابطه با فعالیت 

فرزندشان سید احمد، او را به انجام کاری که شایستگی اش را دارد سفارش کرده می نویسند:
به جمهوری  نماید در خدمت  را صرف  تعالی می خواهم که کوشش خود  ه  اللَّ وّفقه  از احمد 
اسالمی و اگر پس از من از طرف متصدیان کاری که به شایستگی  می تواند انجام دهد از او 
خواستند برای خدمت به اسالم و مسلمین، نه برای مقام و جهات دنیوی، رد نکند و از خدمت 
رو برنگرداند که در حال حاضر خدمت به این جمهوری اسالمی بر عهده همه است )صحیفه 

امام خمینی، ج  17، 70(
امام همچنین در سخنرانی خود در جمع کارکنان صنایع دفاع می فرمایند:

امروز ایران میدان کار است، میدان نبرد است با شیاطین و میدان سازندگی جوانان است و میدان 
خدمت به اسالم و خدمت به مسلمین و خدمت به مستضعفان جهان. هر کس در هر شغلی که به او 
پیشنهاد می شود، اگر شایستگی  ندارد برای آن شغل، برای او صحیح نیست و جایز نیست که در آن شغل 
وارد بشود و اگر شایستگی  دارد برای آن، برای او صحیح نیست که شانه خالی کند. امروز ما احتیاج به 
همه گروه هایی که در کشور هستند داریم و همه ملت ایران احتیاج به گروه های مختلف دارند و اسالم 
عزیز هم احتیاج به فعالیت همه شماها دارد. از طرف خدای تبارک وتعالی عذرها منقطع است؛ راه را باز 

1 مصاحبه با روزنامه »لیبرال« درباره ویژگی های حکومت اسالمی، 24، چاپ توکیو و اوزاکا، دی 1357/ 15 صفر 1399. 
در صحیفه نور، چاپ جدید، زیر تاریخ 14/ 10/ 1357 درج شده است.
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کرد، موانع را برطرف کرد، دشمنان را کنار گذاشت و میدان را برای فعالیت باز کرد؛ و ما در این کشور، 
اسالم، در این کشور احتیاج به بسیاری از چیزها دارد که آن ها که می توانند این احتیاج را رفع کنند و 

شایسته هستند، برای آن ها عذری نیست که وارد نشوند. )صحیفه امام خمینی، ج 17، 236(1
از آن گذشته، در بند 4 از سیاست های کلی و کالن نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری خطاب 
به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ 
گردید بر »دانش گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران« به مثابه 
یک اصل مهم تأکید شده است. ایشان همچنین با برشمردن ویژگی هایی چون: »جّدی بودن در کار، آرام 
نداشتن برای کار، احساس مسئولیت برای اصل اقدام و کار و وظیفه ای که بر عهده گرفته«، می فرمایند: 
اگر کسی واقعًا در بخشی از بخش های کشور احساس می کند که کفایت الزم برای این کار را 
ندارد، معلوم نیست که پذیرش آن کار، مشروع باشد. چون قبول این کار به معنای این است 
که تعّهد کند و بپذیرد که این کار را به انجام برساند. این، بدون کفایت و لیاقت، امکان پذیر 

نیست)بیانات 79/12/5(2
رهبر معظم انقالب بیش از همه در بیانات خود، در جمع دانشجویان و دانشگاهیان استان کرمانشاه3، 

با استناد به یک رویداد تاریخی، مطالبی را در خصوص شایسته ساالری بدین شرح بیان داشته اند:
بعضی  فرمودند.  منصوب  مکه  فرمانداری  برای  را  ساله   19 جوان  یک  پیامبر  مکه،  فتح  در 
ِه کسانی که مخالف  اشکال کردند. پیامبر فرمودند: اَل یْحَتجُّ ُمْحَتجٌّ ِمْنکْم ِفی ُمَخاَلَفِتِه ِبِصَغِر ِسنِّ
که چون  ندهند  قرار  این  را  استداللشان  مکه هستند،  فرمانداری  برای  این شخص  انتصاب 
بودن  جوان  سن،  بودن  کم   ]...[ نیست  درستی  استدالل  این  است.  جوان  است،  کم  سنش 
کسی  آن   4]...[ کَبُر، 

َ
اأْل ُهَو  ْفَضُل 

َ
اأْل َبِل  ْفَضَل 

َ
اأْل ُهَو  کَبُر 

َ
اأْل َفَلیَس   نیست.  درستی  استدالل 

که بزرگ تر است لزومًا برتر نیست، بلکه آن کسی که برتر است در واقع بزرگ تر است، افضل 
جمهوری  نظامات  تنظیمات  همه  در  است.  شایسته ساالری  این  است.  شایسته تر  است، 
اسالمی، در قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و نیروهای مسلح، در نهادهای گوناگون این 

اصل شایسته ساالری باید رعایت شود.  
عدالت گستری

بر اساس رهنمودهای قرآن، یکی از حکمت های ارسال پیامبران و فرو فرستادن کتاب های آسمانی 
1 سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع )خدمت به اسالم و کشور(، صبح 26 دی 1361/ 1 ربیع الثانی 1403، مکان: 

تهران، حسینیه جماران.  
2 به منظور مطالعه بیشتر مراجعه شود به:  فصلنامه نظارت و بازرسی. سال پنجم – شماره. 7

3 دانشگاه رازی کرمانشاه، 1390/7/24.
4 حسن بن علی، امام یازدهم A، التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری A، ص557، قم، مدرسه اإلمام 

المهدی f ، 1409 ق.
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این است که مردم برای برپایی قسط و عدالت از آمادگی الزم برخوردار گردند.1 امام خمینی در آستانه 

پیروزی انقالب اسالمی در پیام تاریخی خود به ملت فرمودند: 
به خواست خداوند تعالی تا برچیده شدن بساط ارتجاعی شاهنشاهی و برپا کردن حکومت 

عدالت گستر اسالمی دست از مبارزه برنمی داریم 
)صحیفه امام خمینی، ج 3، 379(2 امام در موضع دیگری می فرمایند:

اسالم حکومت دارد و حکومتش همان نحوی که حکومت های دیگری هست و تشکیالت 
با  بر مبنای عدالت  است. روابط حکومت  تمامش  دارد، تشکیالت دارد لکن تشکیالتی که 
رعیت، با اصناف رعیت، روابط رعیت با حکومت، روابط حکومت با مذاهب اقلیت، روابط 
مردم جامعه با اقلیت ها، روابط حکومت با حکومت های دیگر، روابط خود جامعه اسالمی با 

جوامع دیگر تمام اینها قوانین دارد. )صحیفه امام خمینی، ج  4، 419(3
در گفتگو با راسل کر، نماینده پارلمان انگلیس مجلس عوام و عضو حزب کارگر4، درباره اوضاع 

ایران، رابطه با انگلیس و مفهوم آزادی، در پاسخ به سؤال وی که پرسید:
 برنامه آینده برای مملکت چیست؟ آیا یک برنامه سوسیالیستی است؟ امام می فرمایند: خیر؛ نه 
رنگ سوسیالیستی و نه کمونیستی؛ برنامه مستقل مبنی بر عدالت ، دموکراسی و قانون اساسی؛ 
آن هم قانون اساسی خاص خودش ]...[ راسل کر ادامه داد: سوسیالیسم به معنای ما مکتب 
عمومی است و امام اظهار داشتند: قوانین اسالم. اگر عملی شود حاصل آن عدالت  اجتماعی 

است )صحیفه امام خمینی، ج  5، ص71(5
 به عالوه، امام در پیام تاریخی خود به ملت ایران، با عنایت به تشکیل شورای انقالب، تصریح کردند:
بلکه  نیست،  نظام سلطنتی  بساط  برچیده شدن  و  رفتن شاه  تنها  ایران  خواست ملت مظلوم 
و  کشور  استقالل  و  ملت  آزادی  متضمن  که  اسالمی  استقرار جمهوری  تا  ایران  ملت  مبارزه 
انتقال قدرت به ملت  با رفتن شاه و  تنها  تأمین عدالت  اجتماعی باشد ادامه خواهد داشت. 
است که آرامش به کشور عزیزمان بازگشت. تنها با استقرار حکومت عدل اسالمی مورد تأیید 

اِس  ٌس َشِدیٌد َوَمَناِفُع ِللنَّ
ْ
نَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه َبأ

َ
اُس ِباْلِقْسِط َوأ نَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلیُقوَم النَّ

َ
ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َوأ

َ
1 َلَقْد أ

یٌز ﴿الحدید: 25﴾ َه َقِوی َعِز ُه َمن ینُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغیِب ِإنَّ اللَّ َوِلیْعَلَم اللَّ
2 9 اردیبهشت 1357/ 21 جمادی االول 1398،  نجف اشرف.

3 سخنرانی در جمع جوانان فرانسوی)اسالم جوابگوی نیازهای بشری(، پاریس، نوفل لوشاتو. زمان: 18 آبان 1357/ 8 
ذی الحجه 1398، پیش از بیانات امام خمینی، نماینده گروه جوانان فرانسوی خطاب به امام گفت: »با این دسته گلی که 
به حضورتان تقدیم داشتیم؛ احساس پر شور خودمان را منعکس کردیم، که حضور شما در فرانسه باعث شده عالقه مان به 
اسالم تشدید شود. بخصوص با توجه به وضعیات خاصی که اینجا دیده ایم، عالقه مند شدیم که دسته جمعی سفری به ایران 

بکنیم و از نزدیک، رابطه خاصی را که اسالم بین انسان و خدا مطرح می کند ببینیم«
4 وی یکی از منتقدین سیاست های شاه در مورد نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان سیاسی بود.

5 آبان 1357/ ذی الحجه 1398، پاریس، نوفل لوشاتو.
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فرهنگی  فعاالنه همه ملت است که می توان خرابی های عظیم  با شرکت  و  پشتیبانی مردم  و 
و اقتصادی و کشاورزی را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازی 
 ،5 ج   خمینی،  امام  )صحیفه  نمود.  آغاز  مستضعف  و  زحمتکش  طبقات  نفع  به  را  مملکت 

1)427
رهبر معظم انقالب نیز مشروعیت حضور مسئوالن و متصدیان امور انقالب و نظام را در تالش 

برای تحقق عدالت دانسته، اظهار می دارند:
مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است. این پایه 
مشروعیت ماست ]...[ حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتًا من 
که اینجا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود ]...[ ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده ایم. 
ما آمده ایم جامعه را از مواهب الهی خودش که مهم ترین مواهب الهی در عدالت  وجود دارد و 
همچنین مواهب اخالقی و معنوی برخوردار کنیم. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه 
مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و افزون طلبی انسان های مفتخوار و سوءاستفاده 
کن، امکان پذیر نیست. بخشی از کار عدالت اینجا تنظیم می شود. )در دیدار اعضای هیأت 

دولت، 5 شهریور 1382(

فضیلت جویی
یکی از شعائر اسالمی که بسیار مورد تأکید و تأیید انقالب اسالمی بوده و هست و خواهد بود انقالب 
ارزش ها و فضیلت هاست. امام در جایگاه رفیع معمار کبیر انقالب در موارد و مناسبت های گوناگون به 
این امر تصریح و یا اشاره فرموده اند. از جمله ایشان در پیام به استادان، دانشجویان و دانش آموزان کشور 
می نویسند: »سالم بر دانش و دانشگاه و دانشگاهیانی که چراغ راه هدایت و راهنمای ملت به سوی تعالی  
و سعادت و فضل و فضیلت  می باشند« )صحیفه امام خمینی، ج 10، 78(2 امام در سخنرانی در جمع 

معلمان تعلیمات دینی )اهمیت و وظایف شغل معلمی(، اظهار می دارند:
اگر منحرفین و ُمْعَوجین در یک کشوری سرنوشت آن کشور را به دست بگیرند، آن کشور رو 
به انحطاط می رود، رو به انحراف می رود؛ و اگر أفاضل و دانشمندانی که با فضیلت  هستند، 
زیاد  کشور  آن  در  فضیلت   بشوند،  کشور  یک  سررشته دار  این ها  هستند،  انسانی  فضیلت   با 
و  دارند  آن ها  به  توجه  عادت  به حسب  مردم  هستند،  که  مقامی  آن  در  اینکه  برای  می شود، 
حرف های آن ها در ذهن های عمومی مردم کارگر است و تأثیر می کند؛ و چه بسا حرف یک نفر 
آدمی که در جامعه مورد توجه است یک جامعه را رو به فساد ببرد؛ و همین طور از آن طرف، 
یک حرف آدمی که در جامعه توجه به او دارند، ممکن است یک جامعه را رو به صالح ببرد. 

1. 22 دی 1357/ 13 صفر 1399، پاریس، نوفل لوشاتو
2. 31 شهریور 1358/ 30 شّوال 1399، به مناسبت فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی، قم.
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)صحیفه امام خمینی، ج 14، 39(1

بار دیگر امام در پیام به فرماندهان نظامی )جهت تبریک پیروزی های رزمندگان در جبهه غرب( 
نوشته اند:

محافظت  انگیزه  و  بزرگ  خدای  به  اعتماد  با  که  ایران  رزمنده  نیروهای  تعالی  ه  اللَّ بحمد 
اسالم عزیز و دفاع از کیان کشور اسالمی ایران در تمام جبهه های نبرد با نیروهای شیطانی 
ملت  قشرهای  و  اسالمی  امت  سرافرازی  موجب  یافتند  دست  غرورآفرینی  پیروزمندی  به 
عظیم الشأن ایران، سرزمین شهدای فضیلت  و پایگاه دلیران، پیروزمند در دو جبهه معنوی و 

ظاهری گردید. )صحیفه امام خمینی، ج 15، 420(2
امام همچنین پیش از این در کتاب »والیت فقیه، حکومت اسالمی« می نویسند:

شرع و عقل حکم می کند که نگذاریم وضع حکومت ها به همین صورت ضد اسالمی یا غیر 
اسالمی ادامه پیدا کند. دالیل این کار واضح است:

چون برقراری نظام سیاسی غیر اسالمی به معنای بی  اجرا ماندن نظام سیاسی اسالم است. 
همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسالمی نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش 
طاغوت  است؛ و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از 
افراد مؤمن  تربیت  برای  اجتماعی مساعدی  که موظفیم شرایط  دلیل  این  به  باز  و  ببریم  بین 
و قدرت های  این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت طاغوت  و  فراهم سازیم؛  با فضیلت   و 

نارواست. )والیت فقیه، حکومت اسالمی، ص35(

سعادت بخشی
با توجه به هدف اعالی اسالم در تشکیل حکومت اسالمی و با تکیه بر منویات پیشوایان راستین دین 
و از جمله با عنایت به رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسالمی در اندیشه 
تأمین رستگاری و سعادت هر دو جهانی آحاد و جوامع بشری است. برخالف توهم برخی کج اندیشان که 
تصور می کنند کسی مسئول به بهشت بردن دیگران نیست، اسالم و سیره معصومینb همچنین حکمت 
و فلسفه سیاست از منظر اسالم ناب ایجاب می کند نه تنها مسئولیت به بهشت بردن انسان ها بر دوش 
رهبران و مسئولین جوامع اسالمی نهاده شده است، بلکه مسئولیت صیانت و حراست از مردم و نجات 

آنان از دوزخ و آتش جهنم نیز جزء رسالت های الهی انسانی اولیاء امور است. امام راحل v پیرو چنین 

1. 10 بهمن 1359/ 23 ربیع االول 1401، تهران: جماران.  
2.  زمان: 21 آذر 1360/ 15 صفر 1402، تهران، جماران، موضوع: پیروزیهای لشکریان اسالم در محور گیالن غرب و 

سرپل ذهاب .
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رسالت خطیری است که در پیامشان به ملت ایران درباره کشتار وحشیانه رژیم طاغوت در اصفهان و 
شیراز قبل از پیروزی انقالب اسالمی می فرمایند:

سعادت  و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیاء به 
بشر ابالغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر 
انسان هاست و بنابراین بنا، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگران 
تا همگی تسلیم و  آزاد سازد  را  به اسارت دعوت می کنند قیام کند و خود و جامعه خود  که 
بنده خدا باشند؛ و از این جهت است که مبارزات اجتماعی ما علیه قدرت های استبدادی و 
استعماری آغاز می شود و نیز از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می گیریم که همه انسان ها 
اصل  هستند.  او  بنده  و  مخلوق  همه  و  است  همه  خالق  او  یکسان اند.  خداوند  پیشگاه  در 
برابری انسان ها و اینکه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از 
انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می زند و امتیازات پوچ 
و بی محتوا را در جامعه حاکم می سازد باید مبارزه کرد. البته این آغاز مسئله است و بیان یک 
ناحیه محدود از این اصل و اصول اعتقادی ما؛ که برای توضیح و اثبات هر یک از بحث های 
نوشته اند. )صحیفه  تاریخ اسالم کتاب ها و رساله های مفصلی  دانشمندان در طول  اسالمی، 

امام خمینی، ج 3، 441(1
حضرت امام در مصاحبه با روزنامه »تایمز« درباره تبیین مواضع اسالم و سیاست های آینده ایران 

فرمودند:
]...[ مذهب اسالم از هنگام ظهورش متعرض نظام های حاکم در جامعه بوده و خود دارای 
سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بوده است که برای تمامی ابعاد و شئون 
جامعه  سعادت   برای  را  آن  جز  و  است  کرده  وضع  خاصی  قوانین  اجتماعی  و  فردی  زندگی 
اینکه به انسان می گوید که خدا را عبادت کن و چگونه  با  نمی پذیرد. مذهب اسالم هم زمان 
عبادت کن؛ به او می گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسان ها باید چگونه تنظیم 
کنی و حتی جامعه اسالمی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید. هیچ حرکت 
و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته است. 

)صحیفه امام خمینی، ج 5، 388(2
امام راحل بزرگ ترین آرزویشان را برای ملت ایران در مصاحبه با روزنامه »تمپو« درباره ویژگی های 

جمهوری اسالمی به این صورت بیان می دارند:
بزرگ ترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و صاحب کشوری 
باشند آزاد و مستقل. دارای نظامی اسالمی که در آن حقوق انسان ها آن چنان که اسالم دستور 
داده است رعایت شود و در راه پیشرفت و ترقی و سعادت  انسانی سرمشق برای همه ملت ها 

1. 22 مرداد 1357/ 8 رمضان 1398، نجف اشرف.
2. 18 دی 1357/ 9 صفر 1399، پاریس، نوفل لوشاتو.
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باشند )صحیفه امام خمینی، ج 5، 440(1

انقالب اسالمی  به ویژگی سعادت بخشی  به مناسبت های گوناگون  امام راحل در مواردی دیگر و 
تصریح می کنند که در اینجا بنا بر رعایت اختصار به برخی از اظهارات ایشان به شرح زیر بسنده می شود:
ما صالح جامعه را می خواهیم؛ ما َتَبع پیغمبرهایی هستیم که آمده اند برای اصالح جامعه، آمده اند 
می خواهد  زور  با  را  آن ها  نمی فهمند،  و  کورند  که  آن هایی  برسانند.  سعادت   به  را  جامعه  اینکه  برای 
به سالمت و به سعادت  برساند؛ آن ها که بینا هستند می روند دنبالش. ما به َتَبع آن ها می خواهیم این جامعه 
ایران دارد و جامعه ما دارد متأثریم، متأسفیم.  این گرفتاری هایی که  از  ما  خودمان را سعادتمند کنیم. 

)صحیفه امام خمینی، ج  5، 550(2
ما تکلیفمان اآلن این است که دنباله این نهضت را بگیریم و همه با هم در صف واحد، بدون اینکه 
اصاًلً امتیازی در کار باشد ااّل فی َمقاِم اْلِهدایه و این راه را طی بکنیم و به آخر برسانیم که این سعادت  این 
ه تهیه  ملت را، سعادت  این ملت که اجرای احکام اسالم و اجرای عدل اسالمی است، بلکه ان شاء اللَّ

بکنیم. )صحیفه امام خمینی، ج 6، 63(3
درود بر شما سربازان امام عصرA همان طور که فریاد زدید تاکنون در خدمت طاغوت بودید.4 
برده  را  ما  که  طاغوتی  کرد،  تهی  را  ما  خزاین  که  طاغوتی  کرد،  ساقط  را  ما  هستی  تمام  که  طاغوتی 
خارجی ها کرد؛ و از امروز در خدمت امام عصرAو در خدمت قرآن کریم هستید. »قرآن کریم« ی 
که سعادت  همه بشر را بیمه کرده است. »قرآن کریم« ی که هر کس در زیر بیرق او واقع بشود در دنیا 
و آخرت سعید است. »قرآن کریم« که آزادی و استقالل را توصیه کرده است. ما همه تابع قرآن کریم و 
تابع موازین اسالم و قواعد اسالم هستیم. ما همه از شماها، روحانیت از شماها تشکر می کند« )صحیفه 

امام خمینی، ج  6، 101(5

اسالم و حکومت اسالمی پدیده الهی است که با به کار بستن آن سعادت  فرزندان خود را در دنیا 
و آخرت به باالترین وجه تأمین می کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها 

1. 23 دی 1357/ 14 صفر 1399، پاریس، نوفل لوشاتو.
2. 8 بهمن 1357/ 29 صفر 1399، سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج، پاریس، نوفل لوشاتو.

3. 16 بهمن 1357/ 7 ربیع االول 1399، سخنرانی در جمع علمای خوزستان، تهران، مدرسه علوی.
4. شعار ارتشیان حاضر: »نظامیان ملی، به فرمان خمینی، از طاغوت گسستیم، به ملت پیوستیم«.

5. 19 بهمن 1357/ 10 ربیع االول 1399، سخنرانی در جمع همافران گسسته از طاغوت و پیوسته به انقالب اسالمی، 
تهران، مدرسه علوی.
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و فسادها و تجاوزها بکشد و انسان ها را به کمال مطلوب خود برساند. )صحیفه امام خمینی، ج 21، 
1)412

شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان مادی و معنوی در اهتزاز است، 
بیابید آن را یا نیابید، شما راهی را می روید که تنها راه تمام انبیاb و یکتا راه سعادت  مطلق است. 

)همان، 449(
مقام معظم رهبری در عظمت شأن امام راحل و حیات طیبه ای که با انقالب اسالمی به ارمغان آوردند 

می فرمایند: 
امام ما را به راهی هدایت کرد، هدف هایی را برای ما تعریف کرد، شاخص هایی را در میانه راه به 
ما معرفی کرد تا راه را گم نکنیم. فقط در صورت پیمودن این راه است که ما می توانیم به حیات 
 14 ،v طیبه برسیم و طعم آن را بچشیم ]...[ )مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی

خرداد 1384( 
ایشان بار دیگر این موضوع مهم را در بیان تغایر با سایر گروه ها و جنبش ها و انقالب ها مطرح کرده، 

اظهار می دارند:
از کشورهای مختلف  رهبری  انتظارات  و  آرمان ها  مقوله  در  که  گروه هایی  بقیه  با  فرقمان  ما 
می آیند یک رژیمی را تغییر می دهند، بر سر کار می آیند و قدرت را به دست می گیرند، این است 
که ما آمدیم برای اینکه یک جامعه اسالمی به وجود بیاوریم؛ ما آمدیم تا حیات طیبه اسالمی 
را برای کشورمان و برای مردممان باْز تولید کنیم، آن را تأمین کنیم و اگر بخواهیم با یک نگاه 
و  و می توانست  ما می تواند  در کشور  بازتولیِد حیات طیبه اسالمی  کنیم، چون  نگاه  وسیع تر 
اینکه دنیای اسالم را  الگویی برای دنیای اسالم شود. در واقع آمدیم برای  می تواند همچنان 
متوجه به این حقیقت و این شجره طیبه بکنیم؛ ما برای این آمدیم. هدف، جز این چیز دیگری 

نبود، اآلن هم هدف جز این چیز دیگری نیست )بیانات، 87/6/19(
در پایان اشاره ای به معروف های برآمده از ارزش های ده گانه نظام، آن هم با تکیه بر رهنمودهای مقام 

معظم رهبری بسیار راه گشا خواهد بود. ایشان می فرمایند:
]...[ معروف ها این ها هستند: اعتالی فرهنگ، سالمت محیط اخالقی، سالمت محیط خانوادگی، 

تکثیر نسل و تربیت نسل جوان آماده ی برای اعتالی کشور، رونق دادن به اقتصاد و تولید، همگانی کردن 
اخالق اسالمی، گسترش علم و فّناوری، استقرار عدالت قضائی و عدالت اقتصادی، مجاهدت برای 
اقتدار مّلت ایران و ورای آن و فراتر از آن، اقتدار اّمت اسالمی و تالش و مجاهدت برای وحدت اسالمی؛ 
مهم ترین معروف ها این ها است و همه موّظف اند در راه این معروف ها تالش کنند؛ امر کنند ]...[ نقطه 
منکر  اسالم  دشمنان  به  کمک  است،  منکر  اخالقی  ابتذال  منکرها.  از  است  عبارت  هم  این ها  مقابل 

.v 1 وصیتنامه سیاسی – الهی امام خمینی
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است، تضعیف نظام اسالمی منکر است، تضعیف فرهنگ اسالمی منکر است، تضعیف اقتصاد جامعه 
و تضعیف علم و فّناوری منکر است؛ از این منکرها باید نهی کرد. )سخنرانی، حرم مطهر حضرت امام 

)1394/1/1 .Aرضا

نتیجه گیری
به بیانی که گذشت، ارزش هایی که نظام جمهوری اسالمی را توصیف کردند همه در راستای پاسخ 
به این سؤال کلیدی بود که چگونه و چرا حفظ نظام در جایگاه بزرگ ترین فریضه و یا برترین معروف 
به طور  باهم  و همه  ویژه هستند  به طور مجزا یک »معروف«  ده گانه هر یک  ارزش های  واجب است؟ 
جمعی در »معروف« جلوه دادن موصوف موردنظر خود بسیار قوی ترند. این اوصاف و ویژگی ها از جمله 
ارزش های »معروفی« هستند که به هر چیزی تعلق بگیرند به آن چیز تشخص و تعین می بخشند و آن را 
در میان پدیده های نظیْر برجسته و متمایز می سازند. نظام جمهوری اسالمی که به چنین اوصاف ارزش 
پایه ارزش آفرین مزین و آراسته گشته است، سرآمد نظام های سیاسی حاکم بر جهان خواهد شد منوط 
و مشروط به اینکه زیرمجموعه های این نظام در قلمروهای گوناگون اجرایی، قضائی و قانون گذاری، 
همچنین نهادهای وابسته به این نظام از شورای نگهبان گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت تا شورای 
چنین  به  جامعه  اقشار  سایر  و  حوزویان  و  دانشگاهیان  تا  و  ملی  امنیت  شورای  تا  فرهنگی  انقالب 
ارزش هایی همچنان متعهد و وفادار بمانند. خدامحوری، تکلیف مداری، ظلم ستیزی، استکبارستیزی، 
و  سعادت بخشی  فضیلت طلبی،  عدالت گستری،  شایسته ساالری،  نجات دهی،  ظرفیت  ستیزی،  فساد 
وجدان های  و  پاک  فطرت های  و  ایمان  از  سرشار  قلوب  که  هستند  اموری  جمله  از  همه  آن ها  نظایر 
بیدار همه به »معروف« بودن آن ها گواهی می دهند و بر التزام نظری و عملی به آن ها اصرار می ورزند. 
تک تک این ارزش ها تا چه رسد به جمله این ها در زمره باورهای ارزش شناختی قرار می گیرند و مبانی 
تشکیل  مبانی،  سایر  به موازات  را،  نظام  یک  یا  و  اندیشه  و  فرهنگ  یک  مکتب،  یک  ارزش شناختی 
می دهند. بدیهی است تحقق این ارزش ها چه در محیط فردی و چه در محیط همگانی در اصالح امور 
بدین  است.  برخوردار  تعیین کننده ای  نقش  از  زندگانی  شرایط  و  اوضاع  به  بخشیدن  سامان  و  انسانی 
ترتیب، امر به هریک از آن ها امر به معروف است و به طریق  اولی امر به جمله آن ها امر به معروف برتر 

و باالتر خواهد بود.
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 ،Aالتفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری ،)Aاالمام العسکری، حسن بن علی، )امام یازدهم
قم، مدرسه اإلمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ، 1409 ق.

خامنه ای، سید علی )مقام معظم رهبری(، )1384/1/1(، تهران، سخنرانی در دیدار با زائران و مجاوران حرم 
.Aمطهر رضوی

.Aخامنه ای، سید علی )مقام معظم رهبری(، )1394/1/1( سخنرانی در حرم مطهر حضرت امام رضا
.A1394/1/1(، مشهد، سخنرانی، حرم مطهر حضرت امام رضا( ،------------------------
------------------------، )1388/7/14(، نوشهر، سخنرانی، دانشکده علوم دریایی نوشهر.
------------------------، )1388/6/18(، تهران، سخنرانی در دیدار با اعضای هیأت دولت.

التحصیلی  فارغ  مراسم  در  سخنرانی  تهران،   ،)1389/8/19(  ،------------------------
دانش آموختگان ارتش.

------------------------، )1390/7/24( کرمانشاه، سخنرانی در دانشگاه رازی کرمانشاه.
------------------------، )1379/11/27(، تهران، سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان 

رهبری.
هیأت  اعضای  و  جمهور  رئیس  با  دیدار  در  تهران،   )1370/6/3(  ،------------------------

وزیران، به مناسبت گرامی داشت هفته دولت.
------------------------، )1382/6/5( تهران، سخنرانی در دیدار اعضای هیأت دولت.

------------------------، )1369/4/6( تهران، سخنرانی در دیدار مسئوالن سازمان تبلیغات 
اسالمی.

مجلس  دوره ی  چهارمین  افتتاح  مناسبت  به  پیام   )1371/3/7(  ،------------------------
شورای اسالمی.
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------------------------، )1369/6/7(، تهران، سخنرانی در جمع آزادگان.

خمینی، سید روح الله، )امام خمینی(، )1373( والیت فقیه، حکومت اسالمی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
.v حضرت امام خمینی

----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 10، به مناسبت فرا رسیدن آغاز سال 
تحصیلی، )31 شهریور 1358/ 30 شّوال 1399( قم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.

----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 10، در پیام به استادان، دانشجویان 
و دانش آموزان کشور، به مناسبت فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی، )31 شهریور 1358/ 30 شّوال 1399(، قم، 

تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 14، سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات 
دینی، )10 بهمن 1359/ 23 ربیع االول 1401(، تهران: جماران، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

)س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 14، سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات 
دینی، تهران: جماران، )10 بهمن 1359/ 23 ربیع االول 1401(، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

)س(.
صحیفه امام خمینی، ج 15، پیروزی های لشکریان اسالم در   )1379( ،----------------------
محور گیالن غرب و سرپل ذهاب، )21 آذر 1360/ 15 صفر 1402(، تهران، جماران، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 15، در پیام به فرماندهان نظامی 
)جهت تبریک پیروزی های رزمندگان در جبهه غرب( )21 آذر 1360/ 15 صفر 1402(، تهران، جماران، 

موضوع: پیروزیهای لشکریان اسالم در محور گیالن غرب و سرپل ذهاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی )س(

----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 21 وصیتنامه سیاسی – الهی امام 
خمینی v، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.

----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 3، 441، )22 مرداد 1357/ 8 رمضان 
1398(، نجف اشرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.

----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج  4، سخنرانی در جمع جوانان فرانسوی 
)اسالم جوابگوی نیازهای بشری(، )18 آبان 1357/ 8 ذی الحجه 1398( پاریس، نوفل لوشاتو، تهران، مؤسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج  4، سخنرانی در جمع جوانان فرانسوی 
)اسالم جوابگوی نیازهای بشری(، )18 آبان 1357/ 8 ذی الحجه 1398(، پاریس، نوفل لوشاتو، تهران، مؤسسه 
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تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج  5، در پیام تاریخی خود به ملت ایران، با 
عنایت به تشکیل شورای انقالب، )22 دی 1357/ 13 صفر 1399( پاریس، نوفل لوشاتو، تهران، مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 5، )23 دی 1357/ 14 صفر 1399(، 

پاریس، نوفل لوشاتو، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 5، مصاحبه با روزنامه »لیبرال« درباره 
ویژگیهای حکومت اسالمی، )24 دی 1357/ 15 صفر 1399(، توکیو و اوزاکا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی )س(.
ایران در  به ملت  امام  تاریخی  پیام  امام خمینی، ج 3،  صحیفه   )1379( ،----------------------
آستانه پیروزی انقالب اسالمی، )9 اردیبهشت 1357/ 21 جمادی االول 1398( نجف اشرف، تهران، مؤسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 4، سخنرانی در جمع جوانان فرانسوی 
)اسالم جوابگوی نیازهای بشری(، )18 آبان 1357/ 8 ذی الحجه 1398(، پاریس، نوفل لوشاتو، تهران، مؤسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
اباد و اقشار  صحیفه امام خمینی، ج 6، در جمع عشایر خرم   )1379( ،----------------------

مردم، )58/2/26(، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
ایرانیان مقیم خارج،  صحیفه امام خمینی، سخنرانی در جمع   )1379( ،----------------------

)8 بهمن 1357/ 29 صفر 1399(، پاریس، نوفل لوشاتو، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، سخنرانی در جمع علمای خوزستان، )16 

بهمن 1357/ 7 ربیع االول 1399(، تهران، مدرسه علوی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، سخنرانی در جمع همافران گسسته از 
طاغوت و پیوسته به انقالب اسالمی، )19 بهمن 1357/ 10 ربیع االول 1399(، )19 بهمن 1357/ 10 ربیع 

االول 1399(، تهران، مدرسه علوی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.
----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 3، در پیامشان به ملت ایران درباره 

کشتار وحشیانه رژیم طاغوت در اصفهان و شیراز قبل از پیروزی، )22 مرداد 1357/ 8 رمضان 1398(، نجف 
اشرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.

----------------------، )1379( صحیفه امام خمینی، ج 5، )18 دی 1357/ 9 صفر 1399(، 
پاریس، نوفل لوشاتو، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.

----------------------، صحیفه امام خمینی، ج 3، پیامشان به ملت ایران درباره کشتار وحشیانه 
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رژیم طاغوت در اصفهان و شیراز قبل از پیروزی انقالب اسالمی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

)س(.
دانشگاه  تهران،  العالی(،  ظّله  )مد  خامنه ای  امام  اندیشه  در  هوشمند  دفاع   )1394( مرزناکی،  لطفی  رحمان 

صنعتی مالک اشتر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان عقیدتی سیاسی.
http://fArsi.khAmenei.ir/speech content?id=3051
http://fArsi.khAmenei.ir/speech content?id=3051
http://fArsi.rouhollAh.ir/library/sAhifeh?volume=13&pAge=289
http://fArsi.rouhollAh.ir/library/sAhifeh?volume=19&pAge=207
http://fArsi.rouhollAh.ir/library/sAhifeh?volume=21&pAge=284
http://fArsi.rouhollAh.ir/library/sAhifeh?volume=6&pAge=468
http://ghomess.ir/?q=node/45056
http://hAlghe.shahidshateri.blogfa.com/post/7
ht tp: / /www.imam-khomeini .com/web1/persiAn/showitem.
aspx?cid=937&h=1&f=2&pid=1021
http://www. imAm khomeini.ir/fA/n3001
http://www. leAder.ir/fA/content/6689

مبانی ارزش شناختی وجوب حفظ نظام جمهوری اسالمی...





بازگشت به قرآن برای بازسازی فهم نخبگان از امر به معروف و نهی از منکر
سید علی سادات فخر1

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول اعتقادی و یا یکی از فروع دین است. 
آیات فراوانی از قرآن به این نکته اشاره کرده است که مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر 
والیت دارند و باید نسبت به همدیگر آمر به معروف و ناهی از منکر باشند. در زمان 
عمل  آن  به  و  شناخته  را  فریضه  این  به روشنی  مسلمانان   aاکرم پیامبر  حضور 
می کردند؛ اما پس از رحلت آن حضرت اختالف های نخبگان باعث شد، اجرای این 
روبرو  با چنین سرنوشتی  این دستور مهم اسالمی  روبرو شود. چرا  با چالش  فریضه 
از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  کشتار  و  تبعید  زندان،  با محرومیت،  حاکمان  آیا  شد؟ 
منکر توانستند این فریضه را کم رنگ و یا به تعطیلی بکشانند؟ یا اختالفات نخبگان در 
مفهوم، شرایط و... باعث شد مردم متحیر شوند و اجرای آن با چالش روبرو شد. این 
مقاله با پذیرش علت نخست، به علت دوم می پردازد و این نظریه را پی می گیرد که 
اختالف نخبگان باعث پیچیده شدن اجرای فریضتین شده است و الزم است نخبگان 
با بازگشت به قرآن فهم شان را از امر به معروف و نهی از منکر بازسازی کنند تا بتوان 

با کاستن از پیچیدگی ها اجرایی شدن فریضتین را تسهیل نمود.
واژه های کلیدی

امر به معروف، نهی از منکر، قرآن، نخبگان، بازگشت به قرآن.
a.sadatfakhr@isca.ac.ir ،1. عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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مقدمه
در آیات و روایات اصطالح امر به معروف و نهی از منکر زیاد بکار رفته است. در میان مسلمانان 
نیز این اصطالح رواج دارد. برجسته ترین آیه قرآن در این موضوع حیاتی در سوره توبه آیه 71 آمده است:
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمنکِر َو یِقیُموَن 

ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

یٌز َحکیٌم؛ و  َعِز َه  اللَّ ِإنَّ  ُه  اللَّ ْوَلئک َسیَرَحُمُهُم 
ُ
أ َرُسوَلُه  َو  َه  اللَّ یِطیُعوَن  َو  کوه  الزَّ یْؤُتوَن  َو  َلوه  الصَّ

مردان و زنان مؤمن دوستان و یاوران یکدیگرند به کار نیک و پسندیده فرمان می دهند و از کار 
زشت و ناپسند باز می دارند و نماز را به پای می دارند و زکات می دهند و خدا و پیامبرش را 
فرمان می برند. اینانند که خدای بزودی برایشان ِمهر و بخشایش آرد که خدا توانای بی همتا و 

دانای درستکار است .
علت برجستگی این آیه ترتیب عناصر تشکیل دهنده آن است. والیت مؤمن بر مؤمن، سپس امر به 
معروف و نهی از منکر، بعد از آن اقامه نماز و پرداخت زکات و... آمده است. آیه در سیاقی واقع شده که 
نخست درباره منافقان مطالبی بیان می کند، سپس به مؤمنین و مؤمنات می پردازد. )التحریر و التنویر، 
ج 10، 151(. همین سیاق است که والیت را در این آیه باید به معنای سرپرستی گرفت و یکی از انواع 
والیت ها والیت امر به معروف و نهی از منکر مؤمن و مؤمنه بر یکدیگر است. )المیزان فی تفسیر القرآن، 
ِه«  ج 9، 338(. بهترین و جامع ترین تعریف از معروف و منکر به روش تفسیر قرآن به قرآن »ُِحُدوِد اللَّ

است. آمر به معروف و ناهی از منکر به صراحت سخن وحیانی حافظ حدود الله است
اُهوَن َعِن  اِجُدوَن اآلِْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو النَّ اکُعوَن السَّ اِئُحوَن الرَّ اِئُبوَن اْلعاِبُدوَن اْلحاِمُدوَن السَّ  التَّ
ِر اْلُمْؤِمنین؛ همان توبه کنندگان و پرستندگان و ستایندگان  ِه َو َبشِّ اْلُمْنکِر َو اْلحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَّ
و  کنندگان  سجود  و  رکوع کنندگان  و  روزه داران  یا  خدا[  راه  ]در  گردش کنندگان  و  سپاسدار 
فرمایندگان به کار نیک و بازدارندگان از کار زشت و نگهداران مرزهای حدود احکام خدای و 

مؤمنان را مژده ده )توبه: 112(. 
با این تفسیر آمران به معروف و ناهیان از منکر حافظان حدود الهی هستند و مرزبان قلمرو خداوند.
هنگام حضور حضرت ختمی مرتبتa مسلمانان از این آیات و اصطالحات فهم بسیار واضحی 
داشتند و هرکسی وظیفه خود را انجام می داد؛ اما این وضع پس ازآن حضرت چندان دوام نیاورد. پس 
از رحلت آن حضرت و پررنگ شدن بحث های کالمی، فقهی و اخالقی نگرش و رفتار مسلمانان بسیار 
تغییر کرد. یکی از مسائلی که در جهان اسالم و به ویژه در میان نخبگان جهان اسالم چالش آفرین شد، 
مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود. برخی به راحتی از کنار این مسئله عبور کرده و با ارائه نظریه 
»ارجاء« )ر. ک: االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد، 227( راه را برای سکوت در برابر رفتار غیر اسالمی 
ساکنان سرزمین اسالمی باز کردند؛ اما مهم تر از این فرقه ابو بکر اصم یکی از نظریه پردازان بزرگ معتزله 
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است که قائل به عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر است )ر. ک: أبکار األفکار فی أصول الدین، 

ج 5، 123(.
پرسش اصلی در این مقاله این است که چرا پس از رحلت رسول گرامی اسالمa امر به معروف 
و نهی از منکر به چنین سرنوشتی دچار شد؟ آیا مشکل اصلی در حوزه نخبگانی به وجود آمد یا مردم 
مسلمان این فریضه را وانهادند. نظریه ای که این نوشته در پی اثبات آن است به حوزه نخبگانی برمی گردد. 
نخبگان جهان اسالم به گونه ای درباره امر به معروف و نهی از منکر نظریه پردازی های گوناگون کردند که 
باعث سردرگمی مردم و آمران به معروف و ناهیان از منکر شد و تا حدود زیادی به تعطیلی این فریضه 
بزرگ اسالمی انجامید. یکی از بحث های نخبگانی تعریف این اصطالح است. در دانش های مختلف 
اسالمی تعریف های گوناگونی ارائه شده است. در این مقاله معنای فقهی امر به معروف و نهی از منکر 
مراد است و در این دانش نیز تعریف های متفاوتی برای این اصطالح ارائه شده است )ر. ک: مصطلحات 
الفقه، 88(. آنچه در تعریف  فقهی برجسته است، تأکید بر الزام و اجبار دیگری است تا معروف را انجام 
الکالم، ج 21،  المنکر«. )ر. ک: جواهر  التجنب عن  المعروف و  نماید. »ایجاد  را ترک  دهد و منکر 
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بیان مسئله
اگر به سیر تاریخی امر به معروف و نهی از منکر بنگریم، هنگام حضور رسول مهربانی ها مفهوم امر 
به معروف و نهی از منکر برای مسلمانان روشن بود و مصادیقش آن نیز معلوم بود. با رحلت آن سرور 
عالمیان تغییرهای گسترده ای در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اسالمی به وجود 
آمد. متکلمان، فقیهان و مفسران نیز به وادی تغییر روی آورده و نظریه های تازه ای درباره احکام شریعت 
به ویژه امر به معروف و نهی از منکر ارائه دادند. آن  سادگی و یک دستی نخبگان و مردم هنگام حضور 
از  آن سوءاستفاده حاکمان  تأثیر مستقیم  و  انجامید  مردم  نخبگان و حیرت  به چنددستگی   aپیامبر
اختالف نخبگان و کم رنگ شدن اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم بود. این جریان هنوز 

که هنوز است ادامه دارد.
در میان نخبگان جهان اسالم به ویژه مفسران، فقها و متکلمان اختالف های گسترده ای در مفهوم، 
منبع شناخت معروف و منکر، شرایط آمر و ناهی و... به وجود آمده است. علت های گوناگونی برای این 
اختالف های می توان تصور کرد: مسائل سیاسی که پس از رحلت پیامبر اکرمa به وجود آمد و مردم 
برای حفظ جانشان یا استفاده از مزایای همراهی با حاکمیت وقت در فهم اولیه از امر به معروف و نهی از 

بازگشت به قرآن برای بازسازی فهم نخبگان از امر به معروف...
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منکر بازنگری کردند. تغییرهایی که در فهم نخبگان از مسائل و موضوعات کالمی و فقهی و... به وجود 
آمد و پیچیدگی اجرای امر به معروف را باعث شد. همه این دیدگاه ها یک اثر مستقیم داشت و آن اثر این 
است: اجرای امر به معروف و نهی از منکر به وسیله مردم عادی، نخبگان و حکومت به قدری پیچیده و 
دارای قیدوبند شد که امکان اجرایی شدن آن به حداقل رسید. نمونه بارز تأثیر مسائل سیاسی در اجرای 
امر به معروف و نهی از منکر را در سال 60 هجری قمری می توان دید. هنگامی که امام حسینA در 

برابر رفتار صد در صد حرام یزید بن معاویه قیام کرد و فرمود:
ه  مَّ

ُ
أ ِفی  ْصاَلِح  اإْلِ ِلَطَلِب  َخَرْجُت  َما  ِإنَّ َو  َظاِلمًا  اَل  َو  ُمْفِسدًا  اَل  َو  َبِطرًا  اَل  َو  ِشرًا 

َ
أ ْخُرْج  

َ
أ َلْم   ی  نِّ

َ
أ

ِبی 
َ
ِبی  َعِلی ْبِن أ

َ
ی َو أ ِسیَر ِبِسیَره َجدِّ

َ
ْنَهی َعِن اْلُمْنکِر َو أ

َ
ْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف َو أ

َ
ِریُد أ

ُ
یA أ َجدِّ

َطاِلٍبA ]...[؛ از روی سبکسری و گردنکشی و نیز برای ایجاد فساد و ستمگری دست 
به این قیام نزدم، بلکه برای اصالح اوضاع اّمت جّدم قیام کردم و می خواهم امر به معروف و 
نهی از منکر کنم و به روش جّدم و پدرم علی بن ابی طالب عمل کنم ]...[ )بحار االنوار، ج 

.)330 ،44
هنگامی که آن حضرت از مدینه به مکه و ازآنجا به طرف کوفه حرکت نمود؛ کمتر مسلمانی حاضر شد 
تا با او همراه شود و امر به معروف و نهی از منکر کند. آنچه این فاجعه را عمیق تر نشان می دهد، همراه 
نشدن نخبگان آن دوران با حضرتش بود. نمونه بارز مالحظه و دخالت نظریه های کالمی و فقهی در 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر را می توان امروزه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون 

حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دید.

آثار اختالف نخبگان درباره امر به معروف
بی تفاوتی مردم مسلمان نسبت به انجام اعمال ضد اسالمی در جهان اسالم از زاویه های گوناگون 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل تحلیل است. آنچه بیش از همه تعجب برانگیز است وجود 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در میان احکام شریعت اسالمی است که تقریبًا همه نخبگان جهان 
اسالم فریضه بودن آن را پذیرفته اند؛ اما کمتر کسی این واجب را انجام می دهد و امروزه اصطالح »واجب 
فراموش شده« گویای این وجود این واقعیت تلخ در جهان اسالم است. ریشه این واقعیت را باید در میان 

نظریه های نخبگان جستجو کرد.
اولین اختالف که در صدر اسالم میان دانشمندان و نخبگان جهان اسالم در این زمینه به وجود آمد، 

این مسئله بود که چه کسی یا منبعی معروف یا منکر را تعیین می کند؟
انما  و  المنکر  النهی عن جمیع  و  الواجب  بالمعروف   األمر  فی  األمه  بین  أنه ال خالف  اعلم 
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اختلفوا فی جهه وجوبه و هل هی العقل أو السمع؛ بدان که اختالفی میان امت نیست درباره 
وجوب امر به معروف و نهی از همه منکرات، اما اختالف در جهت وجوب است که آیا عقل 

است یا سمع )الذخیره فی علم الکالم، 553(.
همین اختالف باعث شد تا اگر جهت وجوب عقل هم باشد، پس معروف و منکر نیز فقط به احکام 
اما  گرفت،  فرا خواهد  را  عقلی  منکرهای  همه  و  عقلی  معروف  هر  بلکه  نخواهد شد،  شرعی محدود 
اگر جهت وجوب فقط سمعی و شرعی باشد، فقط محدود به احکام شرعی خواهد شد. از آیات قرآن 
وجوب نقلی فهمیده می شود. یکی از آیات مشهور درباره امر به معروف و نهی از منکر آیه 104 سوره 

آل عمران است:
ُهُم  ولِئک 

ُ
أ َو  اْلُمْنکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  اْلَخیِر  ِإَلی  یْدُعوَن  ه  مَّ

ُ
أ ِمْنکْم  ْلَتکْن  َو 

کار  به  و  فرا می خوانند  نیکی  به  را(  باشند که )مردم  میان شما گروهی  از  باید  و  اْلُمْفِلُحوَن؛ 
شایسته فرمان می دهند و از کار ناشایست باز می دارند و اینانند که رستگارند.

مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می نویسد: داللت این آیه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
روشن است؛ همچنین بر اهمیت این دو و جایگاهشان در دین؛ زیرا خداوند رستگاری مسلمین را به 
این دو مربوط کرده است. در ادامه به اختالف نخبگان اشاره کرده و می گوید: قول صحیح این است که 
وجوب این دو فریضه نقلی است که باید از قرآن و سنت وجوب آن دانسته شود و عقل بر وجوب این 
دو داللتی ندارد؛ مگر در زمینه ای که از راه دفع ضرر باشد )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، 807(. 
اشاعره نیز وجوب را سمعی گرفته اند )بحوث فی الملل و النحل، ج 6، 262(؛ اما در برابر اینان، نظریه  
را عقلی گرفته اند. )شرح اصول  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  دارد که وجوب  قرار  معتزله  از  عده ای 

الخمسه، 503(. قاضی عبدالجبار معتزلی وجوب را عقلی و شرعی می نویسد:
المعروف: کل فعل عرف فاعله حسنها و دل علیه ]...[ و اما المنکر: فهو کل فعل عرف فاعله 
قبحه او دل علیه؛ معروف هر رفتاری است که کننده اش حسنش را بداند )پس عقلی است( 
یا به آن راهنمایی شده باشد )پس شرعی است( و منکر هر رفتاری است که کننده اش قبحش 
را بداند یا به آن راهنمایی شده باشد در این نظر متفاوت نخست منبع عقل و سپس منبع شرع 

به عنوان منبع یا شخص تعیین کننده مصادیق معروف و منکر بیان شده است )همان، 88(.
این اختالف باعث شد تا حریم حدود الهی تا حدودی همسان با حدود عقل گرفته شود و مقداری 

از ارزش شرعی این فریضه بکاهد.
مهم تر از این اختالف دوم است. برخی وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عینی گرفته اند:

األمر بالمعروف و الّنهی عن المنکر فرضان من فرائض اإلسالم و هما فرضان علی األعیان، ال 
یسع أحدا ترکهما و اإلخالل بهما؛ امر به معروف و نهی از منکر دو واجب از واجبات اسالم 
هستند و این دو واجب عینی اند و هیچ کس نباید آن را ترک کند یا اخاللی در آن به وجود آورد. 

بازگشت به قرآن برای بازسازی فهم نخبگان از امر به معروف...
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)النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، 299(.
در برابر این نظریه فقهی بسیاری به کفایی بودن این دو فریضه نظر داده اند »فاألکثر علی أّنه کفائی« 
)بحوث فی الملل و النحل، ج  3، ص592(. وجوب عینی این دو فریضه با این آیه قرآن سازگارتر است:
ِه َو َلْو آَمَن  ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت  ِللنَّ

ُ
ه أ مَّ

ُ
کْنُتْم َخیَر أ

کَثُرُهُم اْلفاِسُقون ؛ شما بهترین گروهی بوده اید 
َ
ْهُل اْلکتاِب َلکاَن َخیرًا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو أ

َ
أ

که )به عنوان سرمشق( برای مردم پدیدار شده اید؛ به کار پسندیده فرمان می دهید و از )کار( 
ناپسند باز می دارید و به خداوند ایمان دارید و اهل کتاب اگر ایمان می آوردند برای آنان بهتر 

بود؛ برخی از آن ها مؤمن اّما بسیاری از آنان نافرمانند. )آل عمران: 110(.
مرحوم حلی معتقد است که وجوب عینی مستفاد از این آیه با روایت نبوی نیز تایید می شود. )الباب 

الحادی عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح الباب، 218(. روایتی که ایشان گفته چنین است:
علی خیارکم،  الّله  شرارکم   لیسّلطّن   أو  المنکر،  لتنهّن عن  و  بالمعروف  لتأمرّن   :Aقوله و 
فیدعو خیارکم فال یستجاب لهم؛ و فرمایش پیامبرa: امر به معروف و نهی از منکر کنید 
و گر نه خدا بدان شما را بر نیکانتان چیره می کند و چون چنین شود، هر چه نیکان دعا کنند 
خدا مستجاب نخواهد کرد )ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین، ج ، ص266(.

ابن شهر آشوب افزون بر آیه 110 سوه آل عمران به آیه دیگری استناد کرده:
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکر؛ و مردان 

ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
َو اْلُمْؤِمُنوَن  َو اْلُمْؤِمناُت  َبْعُضُهْم أ

باز  ناشایست  کار  از  و  می دهند  فرمان  شایسته  کار  به  که  یکدیگرند  دوستان  مؤمن،  زنان  و 
می دارند. )توبه: 71(. وی مدعی است ظاهر آیه داللت دارد بر اینکه مردان و زنان با ایمان 
امر به معروف و نهی از منکر باید بکنند؛ در نتیجه وجوب عینی فریضتین به وسیله آیات قرآن 

اثبات می شود. )متشابه القرآن و مختلفه، ج ، ص187(.
از منکر در تصمیم گیری فرد مؤمن برای  به معروف و نهی  امر  یا کفایی بودن  مسئله وجوب عینی 
اجرای این فریضه نقش تعیین کننده ای دارد. عینیت وجوب راه فراری برای انسان باقی نخواهد گذاشت 
و همه باید وظیفه خود را انجام دهند؛ اما کفایی بودن آن می تواند راه را برای تاخیر در انجام وظیفه به امید 
اینکه کسی دیگری آن را انجام دهد یا انتظار از دیگران برای انجام دادن واجب و در نتیجه سقوط تکلیف 
از عهده  انسان و... باز خواهد گذاشت. به همین دلیل است که برخی از مفسران معاصر تالش کرده اند 
میان آیات قرآن وجه جمعی بیابند و وجوب عینی و کفایی آن را به این گونه ساماندهی کنند: »دقت در 
مجموع این آیات پاسخ سؤال را روشن می سازد، زیرا چنین استفاده می شود که »امر به معروف و نهی 
از منکر« دو مرحله دارد: یکی »مرحله فردی« که هر کس موظف است به تنهایی ناظر اعمال دیگران 
باشد و دیگری »مرحله دسته جمعی« که امتی موظفند برای پایان دادن به نابسامانیهای اجتماع دست 
به دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. قسمت اول وظیفه عموم مردم است و چون جنبه 
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فردی دارد طبعًا شعاع آن محدود بتوانایی فرد است، اما قسمت دوم شکل واجب کفایی بخود می گیرد 
از شئون حکومت اسالمی محسوب  آن وسیع و طبعًا  و چون جنبه دسته جمعی دارد و شعاع قدرت 
می شود. این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق، از شاهکارهای قوانین اسالمی محسوب 
می گردد و مسئله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسالمی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع 
اجتماعی و سازمانهای حکومت مشخص می سازد. سابق بر این در ممالک اسالمی )و امروز در پاره ای 
از کشورهای اسالمی، مانند حجاز( با الهام از آیه فوق تشکیالتی مخصوص مبارزه با فساد و دعوت به 
انجام مسئولیت های اجتماعی به نام اداره حسبه و مأموران آن به نام »محتسب« و یا »آمرین بمعروف« 
وجود داشته است که مأمور بودند با همکاری یکدیگر با هر گونه فساد و زشت کاری در میان مردم و یا 
هر گونه ظلم و فساد در دستگاه حکومت مبارزه کنند و هم چنین مردم را به کارهای نیک و پسندیده 
تشویق نمایند. بنا بر این وجود این جمعیت با آن قدرت وسیع، هیچ گونه منافاتی با عمومی بودن وظیفه 
امر بمعروف و نهی از منکر در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد« )تفسیر نمونه، ج 3، 36(. راه اندازی 
نهادی به نام »حسبه« یا هر نام دیگری این پیام را به همه مؤمنین و مؤمنات ارسال می کند که این وظیفه 
از عهده شما خارج شده و وظیفه ماست و شما نسبت به رفتار ضد اسالمی دیگران در جامعه اسالمی 
مسئولیتی ندارید. در قوانین جمهوری اسالمی ایران نیز همین دو گونه گرفتن وظایف دیده شده است. در 
اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چنین آمده است: »اصل هشتم: در جمهوری اسالمی 
ایران، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم 
نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون 
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکِر« )توبه: 

ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
معین می کند »َواْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

.)71
اختالف سوم نیز از اختالف هایی است که در فقه نمود بیشتری پیدا کرده است. در علم فقه برای 
اجرای نهی از منکر شرایطی قرار داده شده است و یکی از آن ها سقوط وجوب کفایی یا عینی این فریضه 
در صورت گمان داشتن به بی تأثیری نهی از منکر و دیگری ترس از زیان مالی و جانی بر خود یا دیگران 
است. این چهار شرط میان فقهای امامیه مشهور است: اول: آمر و ناهی معروف و منکر را بشناسد. 
دوم: احتمال تأثیر دهد. سوم: مخاطب را مصّر بر گناه بیابد. چهارم: بر امر و نهی مفسده ای همچون 
ضرر مالی و جانی مترتب نباشد. دو شرط از این شرایط بسیار مهم است. عالمه حلی در شروط نهی 
از منکر چنین نوشته است: »فلو غلب علی ظنه أو علم أنه ال یؤثر لم یجب« )شرائع اإلسالم فی مسائل 
الحالل و الحرام، ج 1، ص، 311(؛ و یا این شرط »فلو ظن توجه الضرر إلیه أو إلی ماله أو إلی أحد من 

بازگشت به قرآن برای بازسازی فهم نخبگان از امر به معروف...
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مسلمانان، وجوب  از  یکی  به  یا  اموالش  یا  بر خودش  ببرد  گمان ضرر  اگر  الوجوب؛  المسلمین سقط 
گاهی  )همان(. البته این شرایط عام است و فرقی میان امر به معروف و نهی از منکر نیست. افزون بر آ
آمر به معروف و ناهی از منکر به معروف و منکر به لحاظ شرعی، شناخت طرف مقابل از این حیث که 
در او تأثیر می گذارد یا نه؛ همچنین ضرر جانی یا مالی متوجه او یا دیگر مسلمانان هست یا نه پیچیدگی 
این  اجرای امر به معروف و نهی از منکر را دو چندان کرده است. چالش اصلی نقد مستندات فقهی 
به قدری  فقه  از منکر در علم  نهی  به معروف و  امر  این است که اجرای  نیست، مسئله اصلی  شرایط 
پیچیده شده است که انجام ندادن آن راحت تر از انجام دادن آن است؛ زیرا برای فهم و کشف این شرایط 
هیچ شاخصی نمی توان گذاشت و تنها راه ممکن واگذاری به سلیقه افراد است و همین سلیقه ای شدن 
اجرای این واجبات است که راه را برای تعطیل شدن آن هموار می کند. برای ترک امر به معروف و نهی 
هُلکه؛ و با  از منکر در صورت خوف ضرر جانی به این آیه استناد شده است: »و ال ُتلقوا ِبایدیکم اَلی التَّ
دست خویش خود را به نابودی نیفکنید. )بقره )2(: 195(. صاحب مجمع البیان نوشته است: »و علی 
جواز ترک األمر بالمعروف عند الخوف ألن فی ذلک إلقاء النفس إلی التهلکة؛ و )همچنین( در مواردی 
که امر به معروف مواجه با خطر احتمالی است، ترک آن  جائز است؛ زیرا در آن القاء نفس در هالکت 
تصریح  و  یزید  با   Aامام حسین رفتار  البته   .)516 ،2 القرآن، ج  تفسیر  فی  البیان  است«. )مجمع 
حضرتش به قیام به امر به معروف و نهی از منکر با شرایط تدوین شده در فقه تطبیقی انجام نگرفته است 

و شاید دلیل آن چنین باشد که رفتار آن معصوم را نباید با موازین فقهی موجود سنجید.
اگر به قرآن نگاه دقیق بیفکنیم و آیات را در کنار یکدیگر و به روش تفسیر قرآن به قرآن تفسیر کنیم 
به روشنی مشخص می شود که آمران به معروف و ناهیان از منکر با چه سرنوشتی روبرو بودند و اگر بنا 
ِه  ذیَن یکُفروَن ِبایِت اللَّ بود شرایط فقهی را رعایت کنند، هرگز دچار چنین سرنوشتی نمی شدند. »انَّ الَّ
)آل عمران:  الیم  ِبَعذاٍب  َفَبّشرُهم  الّناِس  ِمَن  ِبالِقسِط  یأُمروَن  ذیَن  الَّ ویقُتلوَن  َحّق  ِبَغیِر  ِبییَن  النَّ یقُتلوَن  و 
به  را  از مردم  دادفرمایان  و  ناحّق می کشند  را  پیامبران  و  آیات خداوند کفر می ورزند  به  که  را  آنان   )21
یژه  قتل می رسانند به عذابی دردناک نوید ده!«.. این آیه به روشنی داللت دارد که آمران به معروف به ِو
دادخواهان به مرگ محکوم شده و کشته می شدند؛ اما آنان نمی هراسیدند و دست از فریضه امر به معروف 
یْن ِمْن َنِبی قاَتَل َمَعُه 

َ
بر نمی داشتند. باز اگر به قرآن نظر بیفکنیم با چنین آیه ای روبرو می شویم: »َو کأ

اِبرین)آل عمران:  ُه یِحبُّ الصَّ ِه َو ما َضُعُفوا َو َما اْسَتکاُنوا َو اللَّ صاَبُهْم فی  َسبیِل اللَّ
َ
یوَن  کثیٌر َفما َوَهُنوا ِلما أ ِربِّ

146( و بسا پیامبرانی که همراه آنان توده های انبوه به نبرد )با دشمنان خداوند( پرداختند و در راه خداوند 
هر چه به ایشان رسید نه سست و نه ناتوان شدند و نه تن به زبونی سپردند؛ و خداوند شکیبایان را دوست 
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می دارد«. شهید اول معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر به صورت جهاد باشد، طبیعی است 
که باید تا کشته شدن نیز پیش رفت. وی سپس به این دیدگاه اهل سنت اشاره می کند که آنان با استناد 
به این آیه امر به معروف و نهی از منکر را در صورت کشته شدن آمر و ناهی نیز جایز می دانند )ر. ک: 
القواعد و الفوائد، ج 2، ص، 206(. در نتیجه شرایط تعیین شده برای امر به معروف و نهی در فقه زمینه 

مستعدی فراهم می کند تا امر به معروف و نهی از منکر ترک شود.
در  می شود:  این شکل صورت بندی  به  است،  آمده  به وجود  در عصر جدید  که  اختالف چهارمی 
مقایسه فریضه امر با معروف و نهی از منکر با دیگر فرایض این تفاوت کلیدی وجود دارد که دیگر فرایض 
در حوزه عمل شخصی قرار دارد و فرد با انجام نماز، روزه و... به قرب الهی می رسد و به دیگری کاری 
ندارد؛ اما در فریضه امر به معروف شما وارد حریم دیگری می شوید و با بهره گیری از نخستین مرتبه 
از مراتب امر به معروف به او تذکر زبانی می دهید. وجود حریم برای انسان و تفکیک حریم خصوصی 
ازحریم عمومی از حقوق بنیادی انسان هاست که از قدیم تا کنون بحث های زیادی به همراه داشته است. 
در اعالمیه جهانی حقوق بشر )ماده 20( واعالمیه حقوق بشر اسالمی )قاهره( )بند الف از ماده 6( و 
)بند الف از ماده 8( اصل حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی انسانی شناخته شده است. البته این 

نکته که این حق به حق اساسی آزادی بر می گردد یا نه بحث جداگانه  ای است.
پذیرش حریم خصوصی به این معناست که هر انسانی محدوده اختصاصی در اندیشه، باور و رفتار 
ابهامات زیادی درباره  البته  یا نهاد( حق دخالت در حریم وی را ندارد.  دارد و دیگری )فرد، سازمان 
مبنای این حق، تعریف، قلمرو، مصادیق و... وجود دارد؛ اما اصل حق حریم خصوصی تا حدودی در 
میان ادیان آسمانی و مذاهب اسالمی پذیرفته شده است و در حقوق بشر در سطح بین المللی نیز پذیرفته 
شده است. از آیات قرآن کریم به صراحت یا با تفسیر می توان حریم خصوصی را استفاده کرد. در قانون 

حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز این حق پذیرفته شده است و چنین آمده است:
ماده .5 در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نم یتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل 

و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
مشترک  مانند قسمت های  می گیرند،  تبصره اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار 

آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
با آن روبرو شدند، احساس  ترین چالشی که در عصر مدرن نخبگان مسلمان  این توصیف مهم  با 
این  از منکر است.  نهی  به معروف و  امر  با  پذیرش هم زمان حریم خصوصی  ناسازگاری میان مسئله 
ناسازگاری به دلیل پذیرش هم زمان دو اصل بنیادی دارد. اصل اول: حق آزادی انسان و لزوم دخالت 

بازگشت به قرآن برای بازسازی فهم نخبگان از امر به معروف...
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تأمین  اولویت  دوم:  اصل  طور حداقلی.  به  و  اندازه ضرورت  به  مگر  مردم  در سرنوشت  دولت  نکردن 
سعادت و عدالت اجتماعی بر آزادی فردی و لزوم تالش حداکثری حکومت برای اقامه قسط در جامعه. 
ناسازگاری حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت به این نکته مهم بر می گردد که 
انسان محیط جامعه اسالمی را با محیط جامعه غیر اسالمی یکسان بینگارد. حریم خصوصی در اسالم 
نیز پذیرفته شده؛ اما رفتار انسان در میان جمع و در برابر انظار عمومی حریم خصوصی نیست. به همین 
دلیل قانون گذار حریم خصوصی را تا حدودی مشخص کرده است و قسمت های مشترک آپارتمان ها، 
هتل ها، بیمارستان ها و وسائل نقلیه را حریم خصوصی نگرفته است. شاید بتوان بهترین راه کار برای 
تفکیک حریم خصوصی از عمومی در رفتار انسان ها در جامعه اسالمی چنین ترسیم نمود: اول: رفتار 
انسان اگر شخصی باشد و هیچ جنبه اجتماعی نداشته باشد، حریم خصوصی شمرده شده و هر گونه 
ذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا کثیرًا  یَها الَّ

َ
ورود به این عرصه حرام و مصداق بارز آیه حرمت تجسس خواهد بود. »یا أ

ُسوا )حجرأت: 12( ای مؤمنان! از بسیاری از گمان ها دوری کنید  نِّ ِإْثٌم َو ال َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ ِمَن الظَّ
که برخی از گمان ها گناه است و )در کار مردم( کاوش نکنید و از یکدیگر غیبت نکنید«؛ زیرا تنها راه 
کشف این گونه رفتار فقط تجسس است. دوم: گاهی انسان رفتاری اجتماعی دارد که می تواند اثر داشته 
باشد؛ اما به گونه ای رفتار می کند که از سرایت اثر به جامعه جلوگیری به عمل آید، این مورد نیز مصداق 
حریم خصوصی است. سوم: انسان رفتاری در جامعه دارد که اثر اجتماعی دارد و او به منظور همین تأثیر 
چنین رفتاری انجام می دهد. در این صورت باید امر به معروف و نهی از منکر نمود و حریم خصوصی 
نیست. )حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر، 128(. البته این تفکیک تا حدودی می تواند 
راه گشا باشد؛ اما وجه دوم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ زیرا میان تأثیر رفتار انسان مبتنی بر نیت و تأثیر 
رفتار فرد مبتنی بر واقعیت وجودی رفتار تفاوت فاحشی وجود دارد. ذات عمل در جامعه انسانی تأثیر 
دارد، خواه انسان نیت تأثیر کرده باشد و خواه نکرده باشد؛ بنابراین تنها دو گزینه وجود دارد نه بیشتر. 
رفتار انسان یا اثر اجتماعی دارد، یا نه. اگر اثر اجتماعی داشته باشد، در قلمرو امر به معروف و نهی از 
منکر قرار می گیرد و اگر نداشته باشد در قلمرو حریم خصوصی قرار گرفته و امر به معروف و نهی از 

منکر در آن جاری نیست.
و  نداشته  فردی  جنبه  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کنیم،  نگاه  مسئله  این  به  اگر  قرآنی  منظر  از 
وظیفه ای اجتماعی است و به گونه ای دخالت در امور اجتماعی دیگران شمرده می شود. دخالت در امور 
دیگری از منظر شرعی نیاز به مجوز دارد و خداوند با جعل والیت مؤمن بر مؤمن و مؤمنه بر مؤمنه چنین 

والیتی را ایجاد کرده و حق قانونی را به وجود آورده است.
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مردان  و  َعِن الُمنکر؛  وینَهوَن  ِبالَمعروِف  یأُمروَن  َبعٍض  اوِلیاُء  َبعُضُهم  والُمؤِمنُت  والُمؤِمنوَن 
باز  ناشایست  کار  از  و  می دهند  فرمان  شایسته  کار  به  که  یکدیگرند  دوستان  مؤمن،  زنان  و 

می دارند. )توبه )9(: 71(.
افراد وجود  برای  میان جامعه  اجتماعی در  رفتار  نگاه بشود، حریم خصوصی در  اگر  زاویه  این  از 
ندارد تا گفته شود امر به معروف ناقض حریم خصوصی در رفتار اجتماعی است. جعل والیت مؤمنان 
بر همدیگر باعث می شود که حریم برادر مؤمن همانند حریم شخصی خودم قرار گیرد و دخالت در حریم 
شخصی نیز مورد احترام همه انسان ها است. از این منظر امر به معروف و نهی از منکر ناقض حریم 

خصوصی به این معنا هم نخواهد بود.

بازسازی فهم نخبگان با بازگشت به قرآن
آیه مبنا و به اصطالح مفسران غرر آیات قرآن درباره امر به معروف و نهی از منکر آیه 71 سوره توبه 

است:
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمنکِر َو یِقیُموَن 

ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

یٌز َحکیٌم؛ و  َعِز َه  اللَّ ِإنَّ  ُه  اللَّ ْوَلئک َسیَرَحُمُهُم 
ُ
أ َرُسوَلُه  َو  َه  اللَّ یِطیُعوَن  َو  کوه  الزَّ یْؤُتوَن  َو  َلوه  الصَّ

مردان و زنان مؤمن دوستان و یاوران یکدیگرند به کار نیک و پسندیده فرمان می دهند و از کار 
زشت و ناپسند باز می دارند و نماز را به پای می دارند و زکات می دهند و خدا و پیامبرش را 
فرمان می برند. اینانند که خدای بزودی برایشان ِمهر و بخشایش آرد که خدا توانای بی همتا 
بر  بر مؤمن و مؤمنه  به روشنی و صراحت والیت مؤمن  آیه  این  و دانای درستکار است . در 
مؤمنه نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است. این والیت یکی از انواع 

والیت های مؤمنان بر یکدیگر است.)المیزان فی تفسیر القرآن، ج 9، 338(.
ج ، ص187(.  مختلفه،  و  القرآن  )متشابه  فهمیده اند.  را  فریضتین  عینی  وجوب  آیه  این  از  برخی 
هُلکه؛ و با دست خویش خود را به  با پذیرش این آیه، دیگر آیات از قبیل آیه»و ال ُتلقوا ِبایدیکم اَلی التَّ

نابودی نیفکنید. )بقره )2(: 195( مشخص خواهد شد.
افزون بر این در بسیاری از آیات قرآن به مخالفت پادشاهان و زورمدارن با پیام الهی پیامبران اشاره 
شده است. در برخی از آیات تصریح شده که پیامبران و طرفداران آنان را به دلیل حق گویی و نهی از 

منکر می کشتند:
ذیَن یأُمروَن ِبالِقسِط ِمَن الّناِس  ِبییَن ِبَغیِر َحّق ویقُتلوَن الَّ ِه و یقُتلوَن النَّ ذیَن یکُفروَن ِبایِت اللَّ انَّ الَّ
َفَبّشرُهم ِبَعذاٍب الیم؛ آنان را که به آیات خداوند کفر می ورزند و پیامبران را ناحّق می کشند و 

دادفرمایان از مردم را به قتل می رسانند به عذابی دردناک نوید ده!. )آل عمران: 21(.
یژه دادخواهان به مرگ محکوم شده و کشته   این آیه به روشنی داللت دارد که آمران به معروف به ِو

بازگشت به قرآن برای بازسازی فهم نخبگان از امر به معروف...
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نظر  به قرآن  اگر  باز  نمی داشتند.  بر  به معروف  امر  فریضه  از  نمی هراسیدند و دست  آنان  اما  میشدند؛ 
بیفکنیم با چنین آیه ای روبرو می شویم:

َما  َو  َضُعُفوا  ما  َو  ِه  اللَّ َسبیِل  فی   صاَبُهْم 
َ
أ ِلما  َوَهُنوا  َفما  کثیٌر  یوَن   ِربِّ َمَعُه  قاَتَل  َنِبی  ِمْن  یْن 

َ
کأ َو 

اِبرین؛ و بسا پیامبرانی که همراه آنان توده های انبوه به نبرد )با دشمنان  ُه یِحبُّ الصَّ اْسَتکاُنوا َو اللَّ
خداوند( پرداختند و در راه خداوند هر چه به ایشان رسید نه سست و نه ناتوان شدند و نه تن به 

زبونی سپردند؛ و خداوند شکیبایان را دوست می دارد )آل عمران: 146(.
از این آیات به روشنی فهمیده می شود که اجرای امر به معروف و نهی از منکر چه مقدار مهم بوده و 

ترس از جان و مال باعث نمی شده که آنان این فریضه را فراموش کنند.
مهم ترین شاهد نسبت به اجرای بی چون و چرای امر به معروف و نهی از منکر رفتار سراسر پند امام 
حسینA است. ایشان هنگامی که در برابر رفتار صد در صد حرام یزید بن معاویه قیام کرد و فرمود:

ه  مَّ
ُ
أ ِفی  ْصاَلِح  اإْلِ ِلَطَلِب  َخَرْجُت  َما  ِإنَّ َو  َظاِلمًا  اَل  َو  ُمْفِسدًا  اَل  َو  َبِطرًا  اَل  َو  ِشرًا 

َ
أ ْخُرْج  

َ
أ َلْم   ی  نِّ

َ
أ

ِبی 
َ
ِبی  َعِلی ْبِن أ

َ
ی َو أ ِسیَر ِبِسیَره َجدِّ

َ
ْنَهی َعِن اْلُمْنکِر َو أ

َ
ْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف َو أ

َ
ِریُد أ

ُ
یA أ َجدِّ

َطاِلٍبA ]...[؛ از روی سبکسری و گردنکشی و نیز برای ایجاد فساد و ستمگری دست 
به این قیام نزدم، بلکه برای اصالح اوضاع اّمت جّدم قیام کردم و می خواهم امر به معروف و 
نهی از منکر کنم و به روش جّدم و پدرم علی بن ابی طالب عمل کنم ]...[ )بحار االنوار، ج 

.)330 ،44
با تمام وجودش، اموالش و خاندانش در برابر ظلم، بدعت و انحراف ایستاد.

ِه« است. آمر  بهترین و جامعترین تعریف از معروف و منکر به روش تفسیر قرآن به قرآن »ُِحُدوِد اللَّ
به معروف و ناهی از منکر به صراحت سخن وحیانی حافظ حدود الله است:

اُهوَن َعِن  اِجُدوَن اآلِْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو النَّ اکُعوَن السَّ اِئُحوَن الرَّ اِئُبوَن اْلعاِبُدوَن اْلحاِمُدوَن السَّ التَّ
ِر اْلُمْؤِمنین؛ همان توبه کنندگان و پرستندگان و ستایندگان  ِه َو َبشِّ اْلُمْنکِر َو اْلحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَّ
و  کنندگان  سجود  و  رکوع کنندگان  و  روزه داران  یا  خدا[  راه  ]در  گردش کنندگان  و  سپاسدار 
فرمایندگان به کار نیک و بازدارندگان از کار زشت و نگهداران مرزهای حدود احکام خدای و 

مؤمنان را مژده ده )توبه: 112(.
با این تفسیر آمران به معروف و ناهیان از منکر حافظان حدود الهی هستند و مرزبان قلمرو خداوند.

در نگاه قرآنی ویژگی امت اسالمی در امر به معروف و نهی از منکر نهفته است:
ِه َو َلْو آَمَن  ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت  ِللنَّ

ُ
ه أ مَّ

ُ
کْنُتْم َخیَر أ

کَثُرُهُم اْلفاِسُقون ؛ شما بهترین گروهی بوده اید 
َ
ْهُل اْلکتاِب َلکاَن َخیرًا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو أ

َ
أ

که )به عنوان سرمشق( برای مردم پدیدار شده اید؛ به کار پسندیده فرمان می دهید و از )کار( 
ناپسند باز می دارید و به خداوند ایمان دارید و اهل کتاب اگر ایمان می آوردند برای آنان بهتر 

بود؛ برخی از آن ها مؤمن اّما بسیاری از آنان نافرمانند. )آل عمران: 110(.
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 امت اسالمی در آمر به معروف بودن و ناهی از منکر شدن شاخص می شود و عنوان برترین امت را 

از آِن خود می کند. همچنین در آیه 104 سوره آل عمران آمده است:
ُهُم  ولِئک 

ُ
أ َو  اْلُمْنکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  اْلَخیِر  ِإَلی  یْدُعوَن  ه  مَّ

ُ
أ ِمْنکْم  ْلَتکْن  َو 

کار  به  و  فرا می خوانند  نیکی  به  را(  باشند که )مردم  میان شما گروهی  از  باید  و  اْلُمْفِلُحوَن؛ 
شایسته فرمان می دهند و از کار ناشایست باز می دارند و اینانند که رستگارند.

 این دو آیه در ادامه آیات نخست و با اولویت داشتن آن آیات تفسیر می شود؛ زیرا والیت مؤمنان بر 
یکدیگر در آیات نخست اثبات شد و همه مؤمنین و مؤمنات باید همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر 
کنند؛ افزون بر این گروهی نیک خواه نیز باید به این کار همت گمارند. این گروه می تواند در ساخت یک 
نهاد، مؤسسه، سازمان، دولت و یا حکومت شکل بگیرد؛ اما وجود این گروه نافی وظیفه تک تک افراد 
مؤمن نیست. در نتیجه باید به قرآن بازگشت و با روش تفسیر قرآن به قرآن به مراد الهی از فریضه امر به 

معروف و نهی از منکر رسید و آن را اجرایی نمود.

خاتمه
امر به معروف و نهی از منکر از اصول یا فروع اسالم است. متکلمان، مفسران و فقیهان درباره آن 
بحث های بسیاری کرده اند. اصحاب رسول خدا از این اصطالح فهم روشنی داشتند؛ اما با گذشت زمان 
این  پیچیدگی  ادیان  و  با دیگر ملل و فرهنگ ها  دانشمندان مسلمان  آمدن رویدادها و مواجهه  پیش  و 
فریضه زیاد شد. از سوی دیگر امر به معروف و نهی از منکر نقش برجسته سیاسی دارد و رفتار گناه آلود 
و مستبدانه حاکمان وقت را برنتابیده و در نتیجه بسیاری از آمران به معروف و ناهیان از منکر در طول 

تاریخ به شهادت رسیده و یا دچار آسیب  های جسمی، مالی و... شده اند.
همین واقعیت ها بوده که پیچیدگی این دو فریضه را بیشتر نموده است و میان نخبگان جهان اسالم 
اختالفاتی فاحش نسبت به این دو به وجود آمده است. برخی امر به معروف و نهی از منکر را واجب 
ندانسته، برخی وجوبش را پذیرفتند؛ اما به وجوب کفایی آن رأی دادند و در نهایت برخی به وجوب عینی 
آن قائل شدند. از سوی دیگر شرایط اجرای فریضتین را گاه به قدری پیچیده کردند به گونه ای که به ترک 
با تعطیل آن انجامید. متأسفانه نخبگان جهان اسالم به قرآن و آیات بسیار زیاد آن درباره امر به معروف و 
نهی از منکر کمتر توجه نمودند و همین امر باعث شد که اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 

اسالمی به شدت با بحران روبرو شود.
برای خروج از این بحران و پشت سر گذاشتن چالش ها تنها راه بازگشت به قرآن است و بازسازی 

بازگشت به قرآن برای بازسازی فهم نخبگان از امر به معروف...
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فهم نخبگان از امر به معروف و نهی از منکر چاره کار است. اگر آیات ناظر به امر به معروف و نهی از 
منکر به دقت و به روش تفسیر قرآن به قرآن تفسیر شود، دیدگاه قرآنی نسبت به این فریضتین به دست 
خواهد آمد و به عنایت به توافق همه فرق اسالمی درباره اعتبار قرآن می توان راه کار اجرایی قرآن محور 

برای امت اسالمی به دست آورد.

پیشنهادها
ارائه فرصت های مطالعاتی به نخبگان برای بازسازی فهم قرآنی امر به معروف و نهی از منکر؛

هدایت کرسی های نظریه پردازی به سمت ارائه نظریه های کاربردی در قلمرو امر به معروف و نهی 
از منکر، 

کشف و تدوین شاخص ها برای تفکیک حریم خصوصی و عمومی از منظر اسالمی؛
بازشناخت نظریه های امر به معروف و نهی از منکر در سایر فرق اسالمی و مقایسه آن ها از لحاظ 

اجرایی با نظریه های شیعه به ویژه شیعه امامیه؛
طراحی مدل های متنوع اجرایی امر به معروف و نهی از منکر با در نظر گرفتن تفاوت انسان ها به 

لحاظ درون گرا و برون گرا بودن، عاطفی یا عقالنی بودن و...
بازنگری حوزه های علمیه نسبت به بحث های مطرح شده در امر به معروف و نهی از منکر از زاویه 

قابلیت اجرایی شدن آن ها.
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امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت دینی در فلسفه و 
کالم اسالمی )پاسخ به شبهه ی بردن اجباری به بهشت(

فهیمه شریعتی1

چکیده
حکومت دینی و تئوری والیت فقیه یکی از مسائل اعتقادی است که می توان آن را 
دنباله بحث امامت و خالفت در میان مسلمانان دانست. مبانی این اعتقاد در فلسفه 
و کالم اسالمی به طور مدلل موجود است. بررسی دالیل عقلی آمیخته به روایات در 
کالم اسالمی و تبیین عقلی مسئله حاکمیت یا سیاست الهی در حکمت متعالیه نشان 
می دهد جوهره ضرورت بخش به این تئوری همان محور موردبحث در امر به معروف و 
نهی از منکر یعنی شناساندن معروف و منکر، بسترسازی برای ایجاد و اقامه معروف، 
جلوگیری از زمینه های منکر و اجرای منکر در جامعه است. بنابراین تفکر، دفاع از 
نگرش های لیبرالیستی که معتقد است نباید ضرورت و اجباری در اجرای احکام الهی 
در سطح جامعه باشد هیچ وجهی در اندیشه فلسفه و کالم اسالمی ندارد. گاهی دفاع 
از این نگرش که تحت عنوان عامیانه »مخالفت با اجبار به رفتن به بهشت« مطرح 
می شود ناشی از عدم تفکیک و خلط میان آزادی در حیطه شخصی و فردی و آزادی 
زوایای  عقلی،  اسالمی  فرهنگ  در  همچنین  است.  عمومی  و  اجتماعی  حیطه  در 
دیگری از آزادی و اسارت مورد توجه ویژه است که به دلیل نگرش کاماًل دنیاگرایانه 

لیبرالیسم حاکم بر جهان مورد توجه افکار عمومی نیست.

1. استادیار گروه آموزشی معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
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واژه های کلیدی:
از منکر، حکومت دینی، فلسفه اسالمی، کالم اسالمی،  و نهی  به معروف  امر 

تئوری والیت فقیه.

مقدمه
هر از چندگاهی شبهاتی بین جوانان فراگیر می شود که علی رغم ظاهر ساده و پیش پا افتاده آن به 
طرح اشکالی می پردازد که با بسیاری از مبانی اعتقادی اسالمی معارض است. از جمله این شبهات، 
اکنون در جامعه اسالمی ایران در میان جوانان در قالب این جمله که »نباید کسی را اجبارا به بهشت 
برد« شایع است که در حقیقت مخالفت با اصل امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم ترین فروع 
دین است. البته باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع، افرادی که این اشکال را طرح می کنند معتقد 
به مسئله امر به معروف و نهی از منکر هستند اما با توجه به انتظارات از جامعه و حاکمیت اسالمی، در 
اعتراض به نحوه اجرای امر و نهی یا گزینش برخی منکرها و معروف ها و غفلت از منکر و معروف های 
مهم تر و یا عدم توازن در اعمال مراتب امر به معروف و نهی از منکر این اشکال را طرح می کنند و اتفاقًاً 

عمومًا از این طیف هستند.
با توجه به اینکه این اشکال ریشه بسیاری از مبانی اعتقادی را نشانه می گیرد الزم است تا جایگاه 
مسئله از وجهه اجتماعی سیاسی آن در تفکر عقلی اسالمی بررسی شود. ادعای این مقاله آن است که 
گذشته از اشکاالتی که ممکن است در نحوه اجرای امر به معروف و نهی از منکر باشد که باید شناخته و 
رفع گردد اصل ضرورت حکومت اسالمی و سیاست دینی در فلسفه و کالم اسالمی مبتنی بر اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر است و هرگز ن می توان جامعه اسالمی را بدون این مسئله فرض و تصور کرد. 
نگرش لیبرالیستی )دین داری بدون تکلیف و بدون پروای آخرت( زاینده ی سکوالریسم )جداکردن دین 
از حیطه های اجتماعی و عمومی  جامعه( که نسبت به ایمان و جهت گیری اجتماعی به سمت خداوند 
و گرایش به اصالح آخرت کاماًل بی تفاوت و در بسیاری موارد مخالف است به هیچ عنوان با عقبه فکری 

اسالمی قابل جمع نیست.

تئوری حکومت دینی و والیت فقیه در کالم و فلسفه اسالمی
اعتقادی  بحثی  منظر شیعیان  از  اسالمی  در جامعه   a پیامبر  از  پس  و جانشینی  امامت  مسئله 
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است. به تبع آن حاکمیت سیاسی جامعه مسلمانان در زمان غیبت نیز یکی از مهم ترین بزنگاه های کالمی 
و اعتقادی تفکر اسالمی به شمار می رود. این مسئله در قالب حکومت دینی و یا تئوری والیت فقیه در 
علوم اسالمی مطرح است. اگر چه واضح است که چرا تئوری والیت فقیه الزم حکومت اسالمی است 
اما تذکر آن خالی از فایده نیت که از آنجا تئوری والیت فقیه تبع حاکمیت اسالمی است که اگر ریاست 

گاه و ملتزم به احکام الهی نباشد نمی تواند تا مین کننده هدف حاکمیت الهی باشد. جامعه کاماًل  آ
دالیل فراوانی بر این تئوری طرح شده است. دالیل نقلی، دالیل عقلی محض و دالیل عقلی آمیخته 
به احادیث. اگر ادله ای که در تأیید تئوری والیت فقیه آمده است بررسی شود می توان محور مشترکی را 
یافت که عبارت است از لزوم شناساندن و تالش برای رفع موانع اجرا و اجرای معارف الهی و جلوگیری 
از ایجاد اختالل در نشر و اجرای این معارف به قصد سوق دادن جامعه در مجرای قوانین الهی. این همان 
امر به معروف و نهی از منکر است که تمام مراتب آن را شامل می شود. اکنون این ادعا به تفکیک در مبانی 

فلسفی و مبانی کالمی بررسی می گردد.

کالم اسالمی و تئوری والیت فقیه و حاکمیت دینی
برای مسئله والیت فقیه از منظر کالمی دالیل متعددی آورده شده است. برخی از دالیل ذکر شده در 
مسئله والیت فقیه کاماًل عقلی هستند مانند دلیل لطف)جوادی آملی، 1368، 163( و دلیل تکامل انسان 
)مصباح یزدی، 1378، 94( اما برخی از دالیل آمیخته به روایات و نقل است. با توجه به اینکه جوهره 
ضرورت بخش به حاکمیت دینی در فلسفه در عنوان جداگانه ای از این مقاله مطرح می شود اکنون به 
دالیل عقلی محض پرداخته ن می شود و تنها دالیل آمیخته به نقل مورد بررسی قرار می گیرد. چنان که 
تئوری ضرورت  آن  از  و عام تر  تئوری والیت فقیه  که  نشان می دهد  این دالیل  بررسی  گفته خواهد شد 
حاکمیت دینی در اسالم تنها بر محور امر به معروف و نهی از منکر استوار است. این محور تمام مراتب 

را در خود جای می دهد.
دالیل عقلی آمیخته به نقل و روایات در باب والیت فقیه متعدد است که در اینجا به اجمال سه دلیل 

طرح می شود:
1. داللت اقتضا

در این دلیل که آیت الله بروجردی در کتاب البدر الزاهر آن را بیان کرده اند گفته می شود که قضاوت 
میان مردم و داوری و حل اختالفات آنان چیزی است که شارع به صراحت احکام را بیان کرده است اما 
اگر قاضی این احکام را صادر کند و حاکمیتی که از او حمایت نماید در کار نباشد این جعل شارع بیهوده 

امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت...
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خواهد بود بنابراین الزم است که حاکمیت دینی تصدی امور را بر عهده داشته باشد. چنان که مالحظه 
می شود ضرورت ایجاد زمینه و اجرای احکام که همان امر به معروف است و ایجاد بستر برای جلوگیری 
از ظلم و تضییع حقوق که همان نهی از منکر است محور ضرورت بخش حاکمیت دینی و به تبع آن تئوری 

والیت فقیه است.
2 برهان مبتنی بر ماهیت احکام شرع

امام خمینی v در کتاب البیع این دلیل را آورده اند که به این صورت تلخیص می شود: احکام الهی 
تنها عبادی نبوده و بسیاری از این احکام اجتماعی و ناظر به زوایای عمومی انسان هستند با توجه به 
اینکه این احکام الزم االجرا و غیرقابل نسخ هستند و تا قیامت اعتبار دارند الزم است حاکمیتی بر جامعه 
استیال داشته باشد که این احکام را اجرا نماید. )امام خمینی، 1421 ق، 619( پس حکومت اسالمی و 

به تبع آن تئوری والیت فقیه ضرورت می یابد.
در این دلیل نیز مانند دلیل قبل امر به معروف و نهی از منکر تنها عامل ضرورت بخش در مسئله 

سیاسی اجتماعی عقیدتی حکومت است.
3 برهان مبتنی بر امور حسبه

آیت الله بروجردی در تبیین این دلیل می فرماید که یکی از امور بسیار مهم امور عمومی جامعه است 
که تدبیر و انجام درست و مطابق با حق آن ها مربوط به همه زمان ها و مکان ها است. با توجه به اینکه 
امامان در دسترس همه شیعیان نبودند تردیدی نداریم که ائمه نیز این امور کثیر البلوی را که شارع راضی 
به اهمال آن ها نیست نصب فرموده است. آیا احدی احتمال می دهد که امامان شیعه آن را مختل گذاشته 
و فردی را در تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر امور مهمی که شارع راضی به ترک آنان نیست تعیین 
نکرده باشد؟ با توجه به لزوم نصب از جانب ائمه المحاله فقیه برای این مقام متعین است چون احدی 
به نصب غیر فقیه قائل نشده است. می توان قیاس منطقی تشکیل داد: یا ائمه این امور را مختل گذاشته 
اند یا فقیه را بدین مقام منصوب فرموده اند لکن اولی باطل است پس احتمال دوم ثابت شد. )کواکبیان، 

)110 ،1378
شناختن  والیت فقیه  مسئله  به  بخش  ضرورت  مبنای  می شود  مالحظه  نیز  دلیل  این  در  چه  چنان 
احکام الهی و واجب و حرام، یا همان معروف و منکر و امر و اجرای به معروف و نهی از ایجاد و اجرای 

منکراست.

حکمت متعالیه و حاکمیت دینی
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آنچه ماهیت کار فالسفه مسلمان را از فالسفه غرب جدا می کند بستر فکری یا پیش فرض های فکری 
است که البته باید و الزم است تا فیلسوف خود را از آن ها دور کند؛ اما آیا حقیقتًا امکان دارد که شخص 
بدون تأثر از پیش فرض ها و جدا از فیلتر باورها به تفکر بپردازد؟ این پرسش قطعًاً پاسخ منفی دارد و 
همین باعث شده است تا نگاه به عالم و تالش های فلسفی برای تبیین آن مسیر خود را از قرن 19 به بعد 

تغییر دهد.
مالصدرا به عنوان یک مسلمان در حکمت متعالیه خویش مباحثی را طرح کرده که شاید کمتر بتوان 
طرح این مسائل و موضع گیری های بسیار شفاف وی در آن ها را در فالسفه غیرمسلمان دید. البته نه از 
باب اینکه او در فلسفه و تفکر فلسفی خویش از حدود و ثغور عقلی خارج شده است بلکه او همواره به 
مثابه یک فیلسوف به استدالل می پردازد اما با توجه به پیش زمینه های فکری خویش در کنار استدالل 
چیزی اضافه تر نیز ارائه می دهد که ناشی از تأثیر تفکر دینی او در زوایای فکریش است. از جمله این 
مباحث  در  متعددی  فالسفه  اگرچه  است.  شریعت  و  حکومت  میان  رابطه  مانند  مسائلی  طرح  موارد 
اجتماع به نوعی فلسفه سیاسی نیز گریز زده اند اما اتقان و استحکامی که در گفتار صدرالمتألهین در این 
خصوص وجود دارد بی بدیل است مخصوصًاً اینکه بیان او در مسئله کاماًل رنگ و بوی دینی می گیرد. این 
امر تا جایی است که برخی یکی از بنیادهای فکری امام خمینی v در ایجاد انقالب اسالمی را مبانی 

حکمت متعالیه می دانند.
همان  یا  صدرالمتألهین  فلسفه  در  که  داد  تذکر  باید  الهی  حکومت  در  مالصدرا  نظر  بیان  از  قبل 
حکمت متعالیه، انسان با تولد خویش در ابتدای راهی گام می نهد که از عوالم گوناگون عبور می کند و به 
سوی یک مقصد نهایی که در ذات او قرار دارد در حرکت است. این سفر انسان است که به دلیل اهمیت 
آن صدرالمتألهین تمام فلسفه خویش را در قالب سفر )اسفار اربعه( بیان کرده است. گذر انسان پس از 

دنیا سپس به عالم مثال و پس از آن به عالم عقل خواهد بود. )صدرالمتألهین، 1352، 291(
اگر سلوک انسان در این عالم به بهترین شکل باشد سلوک او در عوالم دیگر نیز آسان خواهد شد 
نظر مالصدرا خداوند  از  نماید.  عبور  به درستی  منازل  تمام  از  که  می رسد  مقصد خود  به  زمانی  انسان 
است.  مسیر  این  در  مرکب  انسان ها  بدن  و  است  داده  قرار  انبیاء  را  طوالنی  سیروسفر  این  دار  قافله 
)صدرالمتألهین، 1363، 56( این مرکب در واقع شرط الزم برای گذر از این دنیاست که بخشی از این 
سفر الی الله را تشکیل می دهد پس باید بدن او سالم باشد نسل انسان محفوظ باشد و در سالمتی به 
سر برد. برای حفظ سالمت انسان باید جلوی درگیری و نزاع گرفته شود تا سرمایه او حفظ گردد و بر 
این اساس الزم است تا جامعه انسانی که همه در کنار یکدیگر احتمال دعوا و نزاع را دارند تحت تدبیر 

امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت...
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حکومت عادالنه ای قرار گیرند تا اوضاع دنیای آنان را سامان دهد)صدرالمتألهین، 1360، 363( با این 
بیان ضرورت وجود حکومت عادالنه که مردم را از فوایدش بهره مند کند مسلم است اما نباید فراموش 
کرد که ارزشمندی سالمت بدن و حفظ نسل و آرامش و دیگر برکات حکومت عادالنه در چشم انداز 
باالتری مورد توجه حکمت متعالیه است. همین مهم نیز باعث شده است پس از آنکه مالصدرا ضرورت 
در  تنها  عادالنه  حکومت  که  دهد  تذکر  را  نکته  این  بی درنگ  می کند  بیان  را  عادالنه  حکومت  وجود 
اطاعت از شریعت محقق می شود. از نظر او حکومت باید تابع شریعت باشد درست مانند تبعیت عبد 
با نظر به مقصد نهایی  باید  از موالی خود چرا که مصلحت انسان که سالک در عوالم گوناگون است 
سنجیده شود نه با توجه تنها و صرف به بخش کوچکی از این سلوک یعنی دنیا. اگر حکومت ضرورت 
دارد تا مردم آسایش داشته باشند آسایش به تنهایی مالک نیست بلکه آسایش باید در خدمت تقرب آنان 
به حق و با توجه به مقصد حقیقی آنان باشد و آنان را به آن هدف نزدیک کند وگرنه مانند جسدی خواهد 

بود که روح نداشته و عفونت دیر یا زود به آن سرایت می کند. )صدرالمتألهین، 1360، 364(
به  کننده  امر  و  کارگزار شریعت  که سیاست،  است  آن  دینی  مبنای ضرورت حاکمیت  نگاه  این  با 
دستورات و نهی کننده از منهیات شریعت باشد و در این قالب، در پی ایجاد آرامش و صلح و تا مین 
سالمت انسان و نسل او باشد. اگر از حکومت از این زاویه به ایجاد عدالت نپردازد محکوم به زوال و 
شکست است اگرچه بتواند موفقیت های چشمگیری نیز در این رابطه به دست آورد. چراکه حکومتی که 
تابع شریعت نباشد در جریان مسیر ذاتی عالم قرار نگرفته و مستوجب قهر الهی می شود)صدرالمتألهین، 

)366 ،1360
به این ترتیب از طرفی ضرورت حکومت ثابت می شود و از طرف دیگر ضرورت تبعیت برای شرع. این 
مفهوم مساوق با شرایط ایجاد امر به معروف و نهی از منکر است. به این ترتیب با توجه به ماهیت حکومت 
اسالمی در زوایای دید کالمی و فلسفی می توان مهم ترین وظیفه حاکمیت دینی را ایجاد و بسترسازی امر 

به معروف )حدود الهی( و نفی و نهی منکر )محرمات الهی( دانست.

شبهه اجباری بردن به بهشت
با توجه به جهان بینی فلسفی که ارائه شد و نیز با توجه به مبانی عقلی روایی که پیش از آن ذکر شد 
این شبهه که هیچ قیدی نباید آزادی انسان را به مخاطره بیندازد بلکه باید تنها اصول بیان شود و بساط 
هر فعلی چه موافق و چه مخالف شریعت در جامعه پهن باشد و هرکس به خواست خود چه بخواهد و 
چه نخواهد درباره آن حکم تصمیم گیری کند با مبانی کالمی و فلسفی حاکمیت دینی همخوان نیست. 
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نزاع و حل وفصل آن  از  گیری  ایجاد آسایش و جلو  از وظایف حکومت آن است که  چنان که گفته شد 
به هیچ عنوان  نبایدهایی است که  بایدها و  این احکام همواره دارای  پایه احکام شریعت قرار دهد  بر  را 
احکام  اساس  بر  باید  متکلمین مسلمان  و  منظر فالسفه  از  که  نیست. چگونه حاکمیتی  قابل اغماض 
شریعت و اجرای آن ها و تقویت مردم برای شناخت و منع از زیر پا نهادن آن احکام باشد می تواند نسبت 
باشد جامعه  قرار  اگر  باشد.  داشته  اباحه گری  به سوی  رو  مانند جوامع سکوالر  و  بوده  بی اعتنا  آن  به 
همان  این  باشد  بی اعتنا  عمومی و جمعی  زاویه  در  آن  و حرام  و حالل  دینی  احکام  به  نسبت   اسالمی 
سیاستی است که از منظر حکمت متعالیه هرگز عادالنه نخواهد بود و محکوم به عفونت است چون تابع 
شریعت نیست. چنین سیاستی اگرچه موفقیت هایی کسب کند اما مقهور و محکوم به نابودی خواهد 
بود. طبق عقبه فکری اسالمی ایرانی، وظیفه اصلی حاکمیت دینی قرار دادن افراد جامعه در مسیر درست 

سیر و عبور به سمت مقصد است که این مسیر تنها و تنها عبورش از راه شریعت و احکام آن است.
باید توجه داشت که اصل اساسی و محکم در حاکمیت دینی اجرای حدود الهی و منع از منکر در 
باید  ابتدا  به معروف  امر  برای  البته کاماًل عیان است که  نه حریم خصوصی است.  وجهه اجتماعی و 
معروف به عنوان معروف شناسانده شود و اگر منکر جای معروف را گرفت گام ضروری در ابتدا تفهیم 
درست معروف و تالش برای آن است وگرنه امر به معروفی که منکر شناخته شده است هرگز نمی تواند 
به معروف در آن  امر  نیز زیر سؤال رود چون مراتب  آن  باشد و شاید حتی مشروعیت  مقبولیت داشته 

رعایت نشده است.

مغالطه در فهم آزادی
مفهوم آزادی در لیبرالیسم )دین داری بدون تکلیف و بدون ترس از عقبی( متعلق به طرز فکری است 
که تنها دنیا را حقیقت می داند و اصاًلً متوجه و ناظر به عقبی نیست. در این نگرش آنچه مهم است سود 
مادی و آزادی جسم و فکر است. طبیعتًاً چنین دیدگاه یک سونگرانه ای در نگرش اسالمی موردپذیرش 
بود  پذیرش  بسیار دلخواه و مطبوع و حتمًا مورد  نگاه  این  بود و دیگر هیچ  دنیا  اگر فقط  البته  نیست. 
اما بحث اینجاست که انسان فقط با دنیا مواجه نیست اصل مسئله طرف دیگری است که آغاز آن در 

دنیاست.
در نگرش اسالمی فلسفی، عرفًانی یا کالمی، انسان در مسیر سلوک به حق است، انسان عالوه بر 
نباید آزادی فردی کسی را مادام که به  جسم دارای روح و حیطه معنایی نیز است همان طور که کسی 
جامعه ضرر نرسانده محدود کند کسی هم نمی تواند آزادی معنوی افراد را به خطر بیندازد اگر مال و جان 

امر به معروف و نهی از منکر جوهره ضرورت بخش حاکمیت...
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افراد مورد حمایت است ایمان آنان که دست مایه سلوک است نیز نباید به مخاطره بیفتد. مفهوم آزادی 
آنجا متفاوت تر می گردد که در عرفًان و فلسفه اسالمی حریت تعریف می شود. در این تعریف از آزادی، 
گاهی ممکن است خود انسان آزادی خودش را به خطر بیندازد و آن زمانی است که انسان قوای متعددی 
را که خداوند درون او قرار داده است در قید و اسارت شکم، شهوت و غضب خود قرار دهد. اینجا مهم 
ترین ظلم به حقیقت انسانی رخ داده و آزادی در عالی ترین و عمیق ترین مفهوم خودش به مخاطره افتاده 
است. صدرالمتألهین حقیقت حریت را جان مایه تمام فضایل انسانی و سرمنشأ کماالت او می داند و آن 

را به آزادی قوای انسان از اسارت بدن تعریف می کند.)صدرالمتألهین، 1383، 84(
ممکن است عده ای با خلط و اشتباه گرفتن حیطه فردی و جمعی و نیز تنها با توجه به آزادی از نوع 
مادی و غفلت از آزادی معنوی، ضرورت اجرای احکام در حیطه اجتماعی را مخالف با آزادی که از مهم 

ترین اصول اخالقی در همه جوامع است قلمداد کنند.
چنان که گفته شد آزادی در نگرش فکری مسلمانان مانند نگرش حاکم بر حکمت متعالیه مالصدرا 
و فلسفه ابن سینا و همچنین در نگرش کالم پربار اسالمی با مفهوم لیبرالیستی آن تنها و تنها در مواضعی 
مشترک هستند؛ و اگر کسی بخواهد با معیار لیبرالیستی از آزادی دفاع کند در واقع ماشه را به سوی مبانی 

دینی نشانه گرفته است.
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حریم خصوصی در کشاکش اطالق و تقیید
علی غالمی1

چکیده
با  و هم زمان  بشر  به اندازه ی عمر  آن  و سابقه ی  اهمیت بحث حریم خصوصی 
هبوط بشر از بهشت به زمین است، در عین حال یکی از سؤاالتی که عمری نزدیک 
زندگی  به  توجه  با  که  است  آن  تقیید  یا  اطالق  دارد،  خصوصی  حریم  حق  اصل  به 
پاسخ  و نظرات متعددی در  افزوده شده  بر اهمیت آن  افراد بشر روزبه روز  اجتماعی 
به آن ابراز شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران از طرفی حق حریم 
قوانین  و  فقه  سنت،  قرآن،  عقل،  همچون  منابعی  و  مبانی  بر  ابتناء  با  خصوصی 
موضوعه دارای پایه های بسیار محکم و غیرقابل انکار است و مجازات های دنیوی و 
اخروی متعددی جهت تضمین رعایت آن در نظر گرفته شده است، اما از طرف دیگر 
حوزه ی  یا  عمومی  حقوق  با  حق  این  تالقی  مقام  در  انکاری  غیرقابل  ضرورت های 
عمومی جدا از دولت، مقنن و مجری قانون را وادار به نقض یا تحدید این حق می نماید 

که به سادگی قابل چشم پوشی نیست.
عین  در  موضوعه  قوانین  و  فقه  سنت،  عقل،  قرآن،  همچون  پیش گفته  منابع 
احترام به حق حریم خصوصی، این حق را در مواردی قابل تحدید یا نقض دانسته اند و 
به صراحت به عدم اطالق آن اشاره نموده اند. در عین حال توجه به این نکته الزامی 
است که نقض یا تحدید حق حریم خصوصی پس از عدم امکان جمع بین این حق 
و حوزه های حقوق عمومی و حوزه ی عمومی جدا از دولت مقدور می گردد و در عین 

gholami@gmail.com ؛A 1. دانشیار دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق
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از  و  نموده  اکتفاء  به قدر متیقن  آن  و در مورد  بوده  باید کاماًل صریح و شفاف  حال 
تسری آن به حوزه ای مشابه خودداری نمود.

واژه های کلیدی
حریم خصوصی، حقوق عمومی، حوزه ی عمومی جدا از دولت، اطالق، تقیید.

مقدمه
 aسابقه ی بحث حریم خصوصی و احترام به آن در اسالم را می توان از ابتدای بعثت پیامبر اکرم
دانست و سنت آن بزرگوار و ائمه ی معصومینb گویای این مطلب است، بنابراین باید دید اهمیت این 
حق در زندگی افراد بشر تا کجاست که دین مبین اسالم به عنوان دین خاتم و اکمل از همان ابتدا بدان 

اهتمام جدی و شایسته داشته است.
 برای این منظور ابتدا باید تعریف حریم خصوصی معلوم گردد و پس از تعیین تعریف این حق باید دید 
پشتوانه ی آن از حیث مبانی و منابع چقدر غنی و جدی است که این مطلب طبیعتًاً نشان دهنده ی اهمیت 
جایگاه و حساسیت این حق است که در قسمت اول به آن پرداخته می شود. در قسمت دوم، تهدیدگران 
احتمالی حریم خصوصی بررسی می شوند تا اشخاص حقیقی و حقوقی و موضوعاتی که ممکن است 

محدودکننده یا ناقض حق حریم خصوصی باشند، معلوم گردد.
حریم  حق  آیا  اینکه  از  است  عبارت  است  نوشتار  این  اصلی  بحث  و  می شود  مطرح  که  سؤالی   
خصوصی افراد یک حق مطلق و غیرقابل خدشه و استثناناپذیر است یا اینکه این حق نیز ممکن است 
در تالقی با یکسری حقوق دیگر دچار تحدید یا نقض گردد و حال اگر قرار شد این حق تحت شرایطی 
یا  نقض  این  در  و...  اشخاص صالح  مراتب،  نوع، حد،  تعیین چرایی،  گردد، مالک  نقض  یا  محدود 
تحدید چیست یا کیست که چرایی و چگونگی تعدیل آن در قسمت سوم بررسی و تعیین خواهد شد و 
نهایتًاً ضرورت های الزم در موارد تالقی حریم خصوصی با سایر حقوق در قسمت چهارم مورد اشاره 

قرار خواهد گرفت.

تعریف و مبانی حریم خصوصی
1. 1. تعریف حریم خصوصی

عبارت حریم خصوصی دارای تعریفی اجماعی نیست )حمایت از حریم خصوصی: 14( لذا از میان 
تعاریف متعدد حریم خصوصی به برخی تعاریف آن اکتفا می گردد. در بندهای 2 و 3 اعالمیه ی »کنفرانس 
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حقوق دانان درباره ی حق حریم خصوصی«1 که در نروژ برگزار شد، در تعریف حریم خصوصی اعالم 
می کند: »بند 2: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، زندگی کردن با سلیقه ی خود و با 
حداقل مداخله ی دیگران« توربان نیز معتقد است: »حریم خصوصی عبارت است از حق به حال خود 
گذاردن افراد و آزاد بودن آن ها از مداخله ی غیرمعقول و بدون اجازه در امور شخصی ایشان«2 در تعریف 
دیگری آمده: »قلمرویی از اطالعات و متعلقات هر فرد است که آن فرد نوعًا یا عرفًا یا با اعالم قبلی به 
نحو معقولی انتظار عدم دسترسی دیگران به اطالعات مربوط به آن و مصو نیت از ورود، نگاه و نظارت 

دیگران و یا هرگونه تعرض نسبت به آن قلمرو را دارد«)حریم خصوصی اطالعات:ص 35(
در ماده ی 2 الیحه ی حمایت از حریم خصوصی آمده است:

قبلی  اعالن  با  یا  عرفًاً  آن شخص  که  است  هر شخص  زندگی  از  قلمرویی  حریم خصوصی 
یا بر آن نگاه  تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند  انتظار دارد  در چارچوب قانون، 
را مورد  آن قلمرو، وی  یا در  نداشته  آن دسترسی  به  به اطالعات راجع  یا  و  نکنند  نظارت  یا 
البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل های  تعرض قرار ندهند. جسم، 

کار، اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می شوند.
 با توجه به تعاریف پیش گفته شاید این تعریف مختصر را بتوان به عنوان تعریف جامع ومانع حریم 
خصوصی ارائه نمود: حریم خصوصی عبارت است از محدوده ی مادی و معنوی متعلق به هر شخص که 

باید از مداخله ی غیرمعقول و بدون اجازه ی دیگران حفاظت گردد.
2.1 منابع و مبانی حریم خصوصی

1.2.1. عقل و فطرت
عقل انسان عالوه بر دستورات شرعی و مستقل از آن ها می تواند پاره ای مسائل شرعی را درک نماید 
انسان به دودسته ی عقلی و شرعی  که به عنوان حجت قابل استناد هستند و به همین خاطر تکالیف 
تقسیم می شوند )ایضاح المراد فی شرح کشف المراد: 350( و همچنین قاعده ی حسن و قبح عقلی نیز 
که قباًل به آن اشاره شد، داللت بر این معنی دارد که عقل به خودی خود توان تشخیص خوبی عدل و 
بدی ظلم را دارد و لذا توان تشخیص ضرورت رعایت حق حریم خصوصی دیگران را حائز است. )کشف 

المراد فی شرح تجرید االعتقاد: 235(
2. 2. 1.منابع نقلی

1. 2.2.1. قرآن کریم
1. Nordic conference of Jurists on the Right to Respect for Privacy, 1976.
2. Turban. Efram et Electronic.commerce: A Managerial Perspective, Prencite Hall 
2004.
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در آیات شریفه ی قرآن کریم بیان مصادیقی از حریم خصوصی، عنایت آن کتاب شریف به این مقوله 
آیات  نور،  مبارکه ی  آیه ی شریفه ی 12، سوره ی  مبارکه ی حجرأت  نشان می دهد. سوره ی  به وضوح  را 
شریفه ی 27 و 28، سوره ی مبارکه ی بقره:  ی شریفه ی 189 و سوره ی مبارکه ی نور:  ی شریفه ی 12 بر 

این موضوع داللت دارند.
b2. 2. 2. 1. روایات معصومین

روایات دال بر حرمت تجسس )غررالحکم و دررالکلم، ج5: 371(، حرمت ورود بدون اذن به منازل 
نامحرم:  و  استراق بصر )بحاراالنوار، ج104: 38، رساله ی محرم  مردم )قواعد الفقهیه: 211(، حرمت 
ابی داود: 454(، حرمت استراق سمع )قواعد  المختصر النافع فی الفقه  االمامیه، ج1: 298 و سنن   ،5
 الفقهیه: 211(، حرمت سوء ظن )بحاراالنوار، ج72: 201( حرمت غیبت و نمیمه )مسالک  االفهام فی 
شرح شرائع  االسالم، ج12: 306 و میزان الحکمه، ج7: 308(، حرمت اشاعه ی فحشاء و هتک ستر 

)المکاسب المحرمه: 294( حرمت رازشکنی و افشای اسرار دال بر حرمت حریم خصوصی هستند.
3. 2. 1.. منابع قانونی داخلی در حوزه ی حریم خصوصی

1.. 3. 2. 1. حمایت کلی و غیرمستقیم
رعایت حقوق انسانی در اصل 14 ق. ا، اهتمام به همه ی افراد ملت در اصل 20 ق. ا و حکم حقوق 
در اصل 23 ق. ا ناظر به مصادیق حق حریم خصوصی است. مقامات و مأمورین دولتی که برخالف 
قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، مطابق 
ماده ی 570 ق. م. ا مشمول مجازات می گردند. همچنین مواد 14 و 16 قانون انتشار و دسترسی آزاد به 

اطالعات ناظر به این موضوع است.
 2. 3. 2. 1. حمایت از حریم خصوصی فیزیکی

فیزیکی  از حریم خصوصی  بر حمایت  و 694   691  ،641 مواد 580،  اسالمی  مجازات  قانون  در 
داللت دارد.

امر  این  به  ماده ی 43  تبصره ی  و  مواد 24، 38، 96، 97، 98  نیز  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  در 
اختصاص دارد.

3. 3. 2. 1. حمایت از حریم خصوصی بدنی
در حمایت از حریم خصوصی بدنی مواد 572، 573، 574 و 575 ق. م. ا قابل اشاره است.

 4. 3. 2. 1. حمایت از حریم خصوصی روانی
قانون گذار در اصل 23 ق. ا همه ی شهروندان را صاحب حق داشتن عقیده ای که آن را پذیرفته اند، 
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دانسته است.

5. 3. 2. 1. حمایت از حریم خصوصی ارتباطی
حمایت از این حق در اصل 25 ق. ا و منع مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق 
بدون  دولتی  مأمورین  یا  مستخدمین  توسط  اشخاص  تلفنی  مکالمات  یا  مخابرات،  مراسالت،  سمع 

اجازه ی قانون، در ماده ی 582 ق. م. ا  آمده است.
6. 3. 2. 1. حمایت از حریم خصوصی در فعالیت های رسانه ای
بحث آزادی تبادل اطالعات در اصل 24 ق. ا مورد اشاره قرار گرفته است.

7. 3. 2. 1. حمایت از حریم خصوصی اطالعاتی
ماده ی 648 ق. م. ا و مواد 103، 104، 225 و تبصره ی ماده ی 188 ق. آ. د. ک در حمایت از این 
حق است. همچنین مواد 4، 15، 17 و 21 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ناظر به این موضوع 

است.
4. 2. 1. اسناد بین المللی ناظر به حق حریم خصوصی

1. 4. 2. 1. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1
در ماده ی 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که

غیرقانونی  یا  خودسرانه  نباید  هیچ کس،  ارتباطات  یا  منزل  خانواده،  شخصی،  زندگی  در   .1
مداخله شود یا آسیب  و لطمه غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید. 2. هر کس در برابر چنین 
تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایت های قانونی برخوردار شود.)حمایت از حریم خصوصی: 

)39
2. 4. 2. 1. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

علیرغم عدم وجود ارتباط مستقیم این کنوانسیون با قوانین داخلی ایران، ماده ی 8 این کنوانسیون 
مقرر می دارد که

1. هر کس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی، منزل و ارتباطات خود واجد حق 
است. 2. مقامات دولتی حق هیچ گونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند، مگر مطابق 
برای  مردم ساالر  جامعه ی  چارچوب  در  آن ها  مداخله ی  درصورتی که  و  قوانین  و  احکام  با 
امنیت ملی، سالمت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از 

بهداشت و اخالق یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری باشد.

1. The International covenant on civil and political Rights. (1966)
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2. تهدیدگران حریم خصوصی
1. 2. دولت و سازمان های وابسته

عمده ترین نهاد تهدیدکننده ی حریم خصوصی را دولت ها می دانند )Personalism: 37( و این 
در حالی است که دولت ها می توانند بزرگ ترین حامی و ضامن حفظ حریم خصوصی باشند؛ ولی در 
عین حال اگر رویکرد دولتی، اقتدارگرایی و امنیت گرایی باشد، طبیعتًاً احتمال نقض حریم خصوصی از 
سوی آن بسیار زیاد است. )توتالیتاریسم: 300( این نوع نگاه خصوصًاً در رژیم های توتالیتر که به اقتضای 
نیز  دولت ها  امنیت محوری  است.  رؤیت  قابل  به وضوح  نامحدودند،  قدرت  خواستار  خویش  ماهیت 
می تواند زمینه ساز نقض حریم خصوصی شهروندان باشد. )جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی: 34 – 
26( برای نمونه در آمریکا فرآیندهای کشف جرم و تحقیق درباره ی مظنونان به انجام عملیات تروریستی 
به شدت رشد کرده است و به موجب قانون موسوم به »میهن پرستی«1 اختیارات زیادی به دادستان ها و 
مقامات کشف جرائم داده شده است که بسیاری از این اختیارات در عمل، موجب نقض حریم خصوصی 

افراد است؛ )آزادی و امنیت: 17(
2. 2. مؤسسات و نهادهای خصوصی

گردآوری و نگهداری اطالعات شخصی افراد نزد مؤسسات و نهادهای خصوصی و غیردولتی باعث 
شده که این مجموعه ها نیز به صورت بالقوه جزء تهدیدگران حریم خصوصی قرار گیرند. عالوه بر آنکه 
از سوی شرکت ها  در حریم خصوصی  امکانات دخالت  و  ابعاد  نوین  فناوری های  و  فّناوری  پیشرفت 
برای شرکت های خصوصی در  الزامات دولت ها  را آسان تر می کند،  نهادهای خصوصی  و مؤسسات و 
زمینه ی نظارت بر رفتارهای شهروندان باعث جدی ترشدن نقض حریم خصوصی از سوی این مؤسسات 
می گردد؛ مثاًلً در آمریکا شرکت ها خصوصًاً شرکت های فعال در امور مالی بر اساس قوانین جدید ملزم 
تهیه  خود  مشتریان  مشکوک  فعالیت های  زمینه ی  در  دولت  برای  گزارش  میلیون ها  ساالنه  تا  شده  اند 

نمایند. )حمایت کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی: 264(
3. 2. مصالح اجتماعی

به  اجتماعی  مصلحت  یک  و  خصوصی  حریم  میان  تزاحم  بررسی،  مورد  تزاحم  و  تالقی  گاهی 
گاهی از  معنای واقعی کلمه است؛ )Privacyand Health care: vii( مثاًلً اینکه باید دسترسی و آ
پرونده های پزشکی افراد منحصر به پزشک معالج باشد، امری است معقول، اما گاهی این حق با ضرورت 

1.PATRIOT ACT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Re-
quired to intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act of 2001).
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پیشرفت های علمی و حمایت از بهداشت عمومی و دیگر اهداف اجتماعی تالقی پیدا می کند و نوعی 
ایجاب می کند.  را  از حق حریم خصوصی اطالعاتی خویش در حوزه ی مسائل پزشکی  افراد  گذشت 
حال سؤالی که مطرح می شود از این قرار است که در این تالقی چه باید کرد و راه حل این تزاحم چیست؟ 
به برخی اطالعات  )Privacyand Health care: vii( مثال دیگر بحث حق کارفرما در دسترسی 
 Privacy, SurveillAncand( آن هاست.  همکاری  ادامه ی  یا  استخدام  برای  کارگران  درباره ی 
 LegAl Ethics( ...یا صاحبان برخی مشاغل و حرفه ها همچون وکالی مدافع و )Public Trust: 4

)in the Practice of lAw: 101
4. 2. مصالح و منافع حوزه ی عمومی جدا از دولت

گاهی حریم خصوصی از جانب گسترش قلمرو امور اجتماعی و عمومی مورد تهدید و تعرض قرار 
می گیرد. مثاًلً حق اشخاص خصوصی بر حریم خصوصی با حق جامعه بر گردش آزادانه ی اطالعات 
برابر  در  خصوصی  حریم  از  باید  که  است  این  بر  عمومی  اعتقاد  فرضی  چنین  در  می کند.  پیدا  تالقی 
شهروندان  خصوصی  حریم  اطالع رسانی،  بهانه ی  به  مبادا  تا  کرد  حمایت  گروهی  رسانه های  تندروی 
نقض گردد؛ در عین حال توجه به این نکته فراموش نمی شود که در مقام حمایت از حریم خصوصی نباید 
بهانه ای برای اخالل در کار رسانه ها و گردش درست اطالعات به وجود آید و هرگونه اطالع رسانی تحت 

عنوان افشای اسرار تخطئه گردد.1
5. 2. اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی به عنوان آخرین تهدیدگران حریم خصوصی مورد بررسی هستند و می توان گفت که 
جرم علیه حریم خصوصی نیز ممکن است مانند بسیاری دیگر از جرائم از سوی اشخاص حقیقی ارتکاب 
یابد. البته باید توجه نمود که هم در جرم انگاری و هم در مقام واکنش کیفری به نقض حریم خصوصی 

باید با توجه به نقض کننده ی حریم خصوصی و انگیزه ی نقض وی، رویکردهای مختلفی را برگزید.

 3. تالقی حقوق و حوزه ی عمومی و حریم خصوصی
حقوق  حوزه ی  با  تالقی  مقام  در  خصوصی  حریم  حفظ  که  است  آن  اینجا  در  طرح  قابل  سؤالی 
عمومی و حوزه ی عمومی جدا از دولت و همچنین حفظ حوزه ی عمومی جدا از دولت در هنگام تعارض 

با حقوق عمومی تابع چه شرایطی است و حدود آن چگونه است؟

معاونت  اطالع رسانی  و  پژوهش  اداره ی کل  مدنی رسانه های همگانی،  ر. ک: مسئولیت  مورد،  این  در  برای مطالعه   .1
پژوهش ریاست جمهوری، تهران، 1381، صص 190 – 184.
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1. 3. حکم عقل
آنچه به عنوان اولین استدالل می توان بدان اشاره کرد حکم عقل به ضرورت انتخاب اهم و فدا نمودن 
مهم در قبال آن در موارد تالقی است؛ یعنی از حکم عقل سلیم به ضرورت انتخاب بد در مواقع تخییر 

بین بد و بدتر.
2. 3. قرآن کریم

هستند  گناه  گمان ها  برخی   ]...[« حجرأت  مبارکه ی  سوره ی   12 شریفه ی  آیات  در  موجود  قیود 
]...[«، 6 سوره ی مبارکه ی حجرأت »اگر فاسقی برای شما خبری آورد در مورد آن خبر تحقیق کنید«، 

148 سوره ی مبارکه ی نساء »خداوند دوست ندارد با سخنان کسی بدی های دیگران آشکار شود، مگر از 
سوی کسی که به او ستم شده است و خداوند شنوای داناست« و 12 سوره ی مبارکه ی قلم »از هر سوگند 

خورنده ی بی مقدار و پستی اطاعت نکن« دال بر عدم اطالق حق حریم خصوصی است.
A3. 3. سنت معصومین

1. 3. 3. قول
1. 1. 3. 3. روایات دال بر جواز تجسس

 امیرالمؤمنینA در نامه ی 53 می فرمایند:
 )اطالعات و تحقیقات در اسالم: 137( از افرادی که اهل امانت و صدق هستند بر کارمندان 
خود ناظر و جاسوس قرار بده ]...[ و اگر یکی از کارمندانت خیانت و یا فجوری مرتکب شده و 
گزارش های گزارشگران تو نیز در این مورد موافق با عملکرد او بود و بدگویی رعیت هم سخنان 
گزارشگران را تأیید کرد، همین مقدار در محکوم بودن او کافی است و گواه دیگر الزم نیست، 
این کارمند را عقوبت بدنی کن و اموالی را که به خیانت برده، بگیر و در میان مردم او را خائن 

معرفی کرده و طوق بدنامی را لجام گردنش کن
2. 1. 3. 3. روایات دال بر جواز سوءظن

از عبدالله بن سنان مروی است که می گوید )اطالعات و تحقیقات در اسالم: 161( »به امام صادق 
A عرض کردم: شهادت چه کسانی قبول نمی شود؟ فرمود: شهادت شخص مظنون و متهم، گفتم: 

درباره ی فاسق و خائن چه می فرمایید؟ فرمود: این ها داخل در مفهوم متهم می شوند«
3. 1. 3. 3. روایات دال بر جواز غیبت

غیبت  آن ها  غیبت  که  نفرند  »چهار   )3094 ج7:  الحکمه،  )میزان  می فرمایند:   Aاکرم رسول   
نیست: فاسقی که فسقش را آشکار می کند؛ پیشوای دروغ گویی که اگر خوبی کنی سپاسگزاری نمی کند 
از  که  کسی  و  می دهند  مادری  فحش  خنده  و  شوخی  سر  از  که  کسانی  نمی بخشد،  کنی  بدی  اگر  و 
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جماعت مسلمانان کناره  گیرد و بر امتم عیب گیرد و به رویشان شمشیر کشد«

2. 3. 3. فعل
1. 2. 3. 3. جواز تجسس

یا  بازار مدینه به یک طعام )گندم  امام باقر]u[ می فرمایند )وافی، ج3: 64( »نظر رسول خدا در 
آن سؤال  قیمت  از  و  می بینم  بی عیب(  )و  را خوب  تو  طعام  من  فرمودند:  آن  به صاحب  افتاد،  خرما( 
نمودند، خداوند به ایشان وحی فرمود که دست زیر طعام ببرند، حضرت هم  چنین کردند و از زیر، طعام 
بد بیرون آمد، حضرت بعد از مشاهده ی این قضیه به صاحب آن فرمودند: تو خیانت و غش به مسلمانان 

را در یکجا جمع کرده ای«
2. 2. 3. 3. جواز سوءظن

رسول اکرمb مردی از قبیله  ی ازد به نام ابن اللیتیه را مأمور جمع آوری صدقات بنی سلیم نمودند. 
به  مربوط  این  گفت:  او  خواستند،  حساب  وی  از  حضرت  برگشت،  خود  مأموریت  از  فرد  این  وقتی 
بیت المال است و این هم هدیه است که به من داده اند. حضرت فرمودند: چرا در خانه ی پدرت ننشستی 

تا هدیه ات را بفرستند؟ ]...[ بعد حضرت بر منبر رفته و فرمودند:
بیت المال  به  مربوط  این  بعد می آید و می گوید  کار می گمارم  به  را  از شماها  یکی  ]...[. من 
را  هدیه اش  تا  نشست  پدرش  خانه ی  چرا  داده اند،  من  به  که  است  هدیه ای  هم  این  و  است 

بیاورند؟)کنزالعمال، ج4: 394(
3. 2. 3. 3. عریف

 عریف به معنای کسی است که به امور طایفه ای از مردم رسیدگی می کند. )نهایه فی غریب الحدیث، 
ج3: 92( در مورد وظایف عریف آمده است که وی به کارهایی همچون توثیق یا عدم توثیق اشخاص، 
ارسال گزارش ها مثبت یا منفی، اخبار خوب یا بد و... می پرداخت و به نوعی چشم حاکم یا امام به شمار 

می رفت. )شرح نهج البالغه، ج3: 177(
4. 2. 3. 3. نقیب

 نقیب کسی است که در پیرامون اسرار و مسائل نهفته در ضمایر مردم به جستجو و کاوش می پردازد. 
)مجمع البیان فی تفسیر القرآن: 171 – 170( شیخ طوسی v در تبیان فرموده است: »نقب در لغت به 
معنای سوراخ وسیع است ]...[ و نقیب را نقیب گفتند زیرا احوال قوم را مانند اسرار موشکافی می کند« 

)التبیان فی تفسیر القرآن، ج2: 466 – 465(
5. 2. 3. 3. مریب
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 ابن اثیر در نهایه می گوید:
 ریب به معنی شک است و گفته شده که به مفهوم شک توام با تهمت به کار می رود )نهایه فی 

غریب الحدیث، زیر کلمه ی ریب( 
در مورد اهل ریب باید گفت کسانی هستند که در دین شک کرده و مردم را نیز به شک اندازند؛ یا 
اشخاصی که بنای دین را روی ظن و وهم فاسد قرار داده  و ممکن است اهل فسق و فجور باشند که به 
فسق تظاهر می کنند و با اعمال خود مردم را به شک و تردید و ریب می اندازند. )بحاراالنوار، ج74: 

202( حضرت علیA خطاب به مردم مصر نوشتند: 
)الغارات، ج1: 211( قیس بن سعد انصاری را برای شما بعنوان امیر فرستادم، پس او را در 
احقاق حق یاری کنید. من او را امر کردم به اینکه به نیکوکاران شما خوبی و احسان کند و 
نسبت به مریب شما شدت به خرج دهد، با عموم و خواص شما مدارا کند و او کسی است 

که رفتارش را می پسندم و صالح و خیرخواهی او را امیدوارم )شرح نهج البالغه، ج6: 58(
4. 3. نظرات فقها

یکی از فقهای معاصر می فرماید: »بدیهی است تفحص در امور دیگران و افشاگری و پخش کردن 
اسرار و عیب های دیگران به نوعی تصرف و دخالت در امور آنان محسوب می گردد. بنابراین اصل اولی 
داللت بر عدم جواز مداخله در امور دیگران و حریم شخصی آنان می نماید، ولی محدوده و قلمرو این 
امر، صرفًاًً اسرار و عیوب شخصی افراد است تا آنجا که با مصالح عمومی تعارض نداشته باشد؛ ولی در 
موردی که با مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام مسلمین وابستگی دارد، به ناچار اصل اولیه، استثنا 
پذیرفته، تخصیص می خورد، زیرا از سوی دیگر دولت اسالمی مسئولیت حفظ نظام را بر عهده  دارد و 
برای حفظ آن الزم است نسبت به اقدامات و تحرکاتی که به قصد براندازی نظام صورت می پذیرد، اطالع 
است مصالح  اینکه الزم  بر  می کنند  دو حکم  هر  مقدس  و شرع  دو، عقل سلیم  این  تعارض  در  یابد. 
عمومی کشور و مردم بر آزادی های فردی ترجیح داده شود زیرا اهتمام به حفظ نظام مسلمین از واجبات 

مهم است« )مبانی فقهی حکومت اسالمی، ج4: 300(
1. 4. 3. تجسس جایز

 شیخ انصاری v می گوید: )المکاسب: 44( 
در روایت صحیحه ی ابن ابی یعفور که در بیان معنی عدالت وارد شده است، بعد از تعریف 
عدالت گوید: عالمت همه ی این امور این است که شخص، عیوب خود را مخفی نگهدارد تا 
تفتیش و جستجو کردن از آن عیوب مخفی برای مسلمانان، حرام باشد و این جمالت داللت 
می کند بر اینکه حرمت تفتیش در فرضی است که شخص، ساتر عیوب خویش باشد ولی اگر 

اعمال خالف را علنًا انجام داد و آن ها را مخفی ننمود، تفتیش هم حرام نیست 
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ج2:  الدوله االسالمیة،  فقه  و  والیه الفقیه  فی  )دراسات  است:  معتقد   v منتظری  الله  آیت 
539( حفظ نظام از مهم ترین مواردی است که شرع به آن اهتمام دارد و الزم است بر دولت و 
مردم و به ناچار مقدمات آن نیز به حکم عقل و فطرت واجب است ]...[ که از جمله مراقبت 

دشمنان و تجسس بر روی آنهاست.
2. 4. 3. سوء ظن جائز

 عالمه ی مجلسی v می فرماید:
اگر کسی بگوید در اخبار و احادیث نسبت به وجوب حسن ظن به برا دران دینی تأکید فراوان 
شده است، پس الزم است گفتار و کردار آن ها را حمل بر صحت نماییم و این با سوءظنی که 
: ممکن است اخبار حسن  این احادیث بر آن اشعار دارد، تنافی دارد، جوابش این است که اواًلً
: حمل بر صحت در گفتار و  ظن بر مواردی که مؤمن بودن طرف ثابت شده، حمل گردد، ثانیًاً
کردار مؤمن با عدم اطمینان به او. مگر پس از ظهور قرائنی که موجب اطمینان و وثوق نفس 

می شود. منافات ندارد. )مرآه العقول، ج1: 91 و 87(
3. 4. 3. جعل عریف

 بر اساس نظر مرحوم عالمه ی حلی )تذکره الفقهاء، ج1: 437( برای امام الزم است دفتری تشکیل 
دهد که در آن اسامی هر قبیله و عطایا و حقوق آنان ثبت شود، همچنین بر اوست که برای هر قبیله، 
عریفی و برای هر کدام از آن ها عالمتی در میان خودشان تعیین نموده و پرچم هایی برای آن ها برافرازد، 

زیرا رسول خداa در جنگ خیبر برای هر ده نفر یک عریف تعیین فرمودند.
4. 4. 3. جواز غیبت

 محقق کرکی v می فرماید:
ضابطه ی کلی غیبت حرام آن است که فعل به قصد هتک عرض مؤمن و یا برای خندیدن و 
باشد، حرام  اگر برای غرض صحیحی  اما  یا خندانیدن مردم واقع شود و  از آن و  لذت بردن 
نیست؛ مانند خیرخواهی در مقام مشورت و یا اظهار مظلومیت و گوش کردن به آن و صحبت 

از عدالت و فسق شهود نمودن )اطالعات و تحقیقات در اسالم: 135(
حضرت امام v می فرمایند:

بدان که علماء و فقها )رضوان الله علیهم( مواردی را از حرمت غیبت استثنا فرموده اند که در 
کلمات بعضی بالغ بر ده موضوع می شود ]...[ مثاًلً غیبت متجاهر به فسق ]...[ جایز است، 
بلکه در بعض موارد که موجب ردع او شود، واجب است و از مراتب نهی از منکر به شمار 

می آید. )تحریرالوسیلة، ج2: 314 313(
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5. 3. تقیید حریم خصوصی در قوانین
1. 5. 3. حقوق ایران

1. 1. 5. 3. قانون اساسی
و  اسالم  بر ضد  که  دارد  اعتبار  کسانی  در حق  اصل  این   ]...[«  14 اصل  در  عباراتی چون  وجود 
جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند«، اصل 22 »]...[ مگر در مواردی که قانون تجویز کند«، 
]...[«، اصل 25 »]...[ مگر  باشند  یا حقوق عمومی  مبانی اسالم  به  آنکه مخل  اصل 24 »]...[ مگر 
به حکم قانون« و اصل 142 که در ارتباط با دارایی برخی مسئولین نظام است، قانون به قوه ی قضائیه حق 
می دهد وارد حوزه ی خصوصی این مسئوالن و همسر و فرزندان آن ها شده و دارایی آن ها را بررسی نماید 

که خالف حق افزایش نیافته باشد؛ دال بر عدم اطالق حق حریم خصوصی است.
2. 1. 5. 3. قانون مجازات اسالمی

اول: ماده ی 582. در این ماده که در ارتباط با ممنوعیت مفتوح و بازرسی و... نمودن مراسالت و 
مخابرات و... است، قانون گذار عمل را در صورتی ممنوع می داند که قانون اجازه ی آن را صادر نکرده 

باشد.
دوم: ماده ی 648. در این ماده که در مورد ممنوعیت افشاء اسرار مردم از سوی اطباء و جراحان 
و.... است نیز قانون گذار به قید »در غیر از موارد قانونی« اشاره می نماید و آن را مشمول ممنوعیت و 

مجرمیت نمی داند.
یا  ارتشاء  جرم  وقوع  صورت  در  می شوند  موظف  مدیران  و  رؤسا  ماده  این  در   .606 ماده ی  سوم: 
اختالس یا ]...[ جرم را به مراجع صالحیت دار اداری یا قضائی اعالم نمایند که حاکی از مطلق نبودن حق 

حریم خصوصی در حوزه ی اطالعات است.
3. 1. 5. 3. قانون آیین دادرسی کیفری

اول: مواد 96 و 97: در این دو ماده که در مورد تفتیش و بازرسی منازل است، آمده است که اگر 
حسب دالیل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آالت و دالیل جرم، در آن محل وجود داشته باشد، 
یا در صورت مزاحمت این عمل با حقوق اشخاص، تفتیش و بازرسی از حقوق آن ها مهم تر باشد، عمل 

تفتیش و بازرسی منازل مجاز است.
دوم: ماده ی 106: 

هرگاه متهم نوشته های خود را که مؤثر در کشف جرم است، به وکیل خود یا شخص دیگری 
سپرده باشد، قاضی می تواند آن ها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص، بررسی نماید 
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از  برای خالصی متهم  مقرر  به مجازات  آن ها، مستنکف  ارائه ی  از  استنکاف  و در صورت 
محاکمه محکوم خواهد شد

4. 1. 5. 3. قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور
در تبصره ی 2 ماده ی 2 این قانون آمده است: 

]...[ مدیر یا مدیران و بازپرس یا بازپرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط 
یا  پولی  نظام  در  ]اخالل  مزبور  اقدامات  از  قسمتی  یا  تمام  انجام  از  به گونه ای  که 
ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ی ارز یا ضرب سکه...[ مطلع شوند، مکلف اند در 
گاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این  زمینه ی جلوگیری از آن یا آ
اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر 
در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم 

محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند
5. 1. 5. 3. قانون مطبوعات

در فصل چهارم این قانون، نشریات جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالمی و حقوق عمومی 
الحادی و مخالف موازین جمهوری اسالمی،  نشر مطالب  آن 9 عنوان  زیر  دانسته شده اند که در  آزاد 
اشاعه ی فحشاء و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خالف عفت عمومی، تبلیغ و ترویج 

اسراف و تبذیر، ایجاد اختالف مابین اقشار جامعه و... ممنوع شده است.
6. 1. 5. 3. قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره

در ماده ی یک این قانون نیز آمده است که »ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره 
جز در مواردی که قانون تعیین کرده است، ممنوع است«

7. 1. 5. 3. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
در ماده ی 15 این قانون مقرر می دارد: 

افشای  متضمن  متقاضی  درخواست  پذیرش  که  صورتی  در  قانون  این  مشمول  مؤسسات 
غیرقانونی اطالعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن 

اطالعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
 الف. شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطالعات راجع به خود رضایت داده باشد. 

ب. شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج. متقاضی یکی از مؤسسات عمومی است و اطالعات درخواست شده در چارچوب قانون 

مستقیمًا به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد
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2. 5. 3. حقوق فرانسه1
در قانون جزای فرانسه ماده ی 1 – 434 در مورد عدم اعالم جنایت، ماده ی 3 – 434 در مورد عدم 
اعالم وقوع جرم نسبت به بزه دیدگان خاص و ماده ی 6 – 434 درباره ی مخفی کردن مباشر یا معاون جرم 

داللت بر امکان نقض یا تحدید حریم خصوصی در شرایط خاص دارد.
3. 5. 3. حقوق مصر

در قانون جزای مصر نیز ماده ی 84 قانون جزای مصر در مورد عدم اطالع جرمی علیه امنیت ملی 
از سوی خارجیان، ماده ی 98 در باب عدم اعالم قصد ارتکاب عملی علیه امنیت ملی در داخل و ماده ی 
310 درباره ی امکان افشای سر در موارد قانونی توسط اطباء، جراحان، پرستاران، قابله ها و غیر این ها 

داللت بر تقیید حریم خصوصی دارد.

4. ضرورت های الزم در مقام نقض و تحدید حریم خصوصی
1. 4. امکان سنجی جمع

بررسی  باید  را  عمومی  حوزه ی  و  حقوق  با  خصوصی  حریم  تالقی  مشاهده ی  مقام  در  گام  اولین 
امکان جمع میان دو گزاره قرار داد. بدین معنی که در برخی و شاید بتوان گفت بسیاری از موارد تالقی 
آنکه  شرط  به  کرد،  جمع  آن ها  بین  می توان  و  نیست  دیگری  نفع  به  یکی  نقض  به  نیازی  مقوالت  این 
حالت تعصب و خشکی و سختگیری از هر دو طرف تالقی منتفی باشد. به طور مثال اگر بین حق حریم 
خصوصی یک کاندیدای مجلس و حق دانستن مردم رأی دهنده برای انتخاب بهترین افراد برای نمایندگی 

تعارض ایجاد شود سه راه حل در مقابل وجود خواهد داشت:
 اول: نقض حریم خصوصی کاندیدای نمایندگی به نفع مردم. مشکل این راه حل این است که حق 
حریم  حوزه های  همه ی  شامل  و  است  برنامه هایش  و  فرد  سوابق  از  اطالع  حد  در  فقط  مردم  اطالع 

خصوصی فرد نمی گردد.
به رسمیت نشناختن حق مردم جهت عدم  نماینده و  از حق حریم خصوصی  دوم: حمایت مطلق 
نقض حریم خصوصی کاندیدا. اشکال این راه حل جلوگیری از رشد سیاسی مردم و تبعات منفی بعدی 

برای مجلس و کشور است.
 سوم: عبارت است از جمع میان دو حق، بدین معنی که کاندیداها بدانند که مردم حق دارند از سوابق 

1. برای مطالعه ی بیشتر در این مورد ر. ک: جعفر کوشا، جرایم علیه عدالت قضائی، نشر میزان، چاپ اول، 1381، ص 
19 به بعد.
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گاهانه نمایند؛ در عین حال مردم نیز بدانند  و دیدگاه های آن ها اطالعاتی داشته باشند تا بتوانند انتخاب آ
گاهی و انتخاب  که حق آن ها در دسترسی به حریم خصوصی کاندیدا، محدود به حوزه های مرتبط با آ

آن هاست نه همه ی حوزه ها.
2. 4. صراحت و شفافیت

این حوزه از جهاتی، خاص و محل توجه و تأمل ممتازی  با  ارتباط  اصل صراحت و شفافیت در 
است.

همچون  آن  ساحات  برخی  در  خصوصًاً  افراد  خصوصی  حریم  حوزه.قطعًاً  این  حساسیت  اول: 
ساحت اطالعات برای صاحبان آن، حائز اهمیت غیرقابل توصیف و برای بسیاری از مردم، شرکت ها 

و... فوق العاده جذاب است.
دوم: جدید بودن این حوزه و مفاهیم مرتبط با آن. سابقه ی رسمی بحث و بررسی در این حوزه در 
غرب اواخر قرن 19 است و بسیاری از کشورها که این مفاهیم را وارد حقوق خویش کرده اند، همچنان 
در مقام تعریف مفاهیم، تعیین حدود و ثغور آن، مکانیسم حل مشکل در هنگام تالقی آن با حقوق و 
حوزه ی عمومی، چگونگی حمایت از ساحات آن و... دچار ابهامات عدیده ای هستند که دلیل آن جدید 

بودن این مفاهیم و گزاره های مرتبط با آن است.
برخی  با  حرمت  هتک  و  افتراء   مثل  جزایی  مصطلح  عناوین  برخی  شباهت  و  همجواری  سوم: 
تعرضات به حریم خصوصی، مسئله دیگری است که باید بدان عنایت کرد تا رسیدگی تعرضات به این 
حوزه با عناوین مصطلح خلط نشود که نتیجه ی آن چیزی جز سردرگمی قضات و دادرسان و در نتیجه 

تضییع حق متهمان نخواهد بود.
چهارم: ضرورت تقنین مواد خاصی ناظر به آیین دادرسی جرائم مربوط به این حوزه. مثاًلً در مورد 
نقض حریم خصوصی افراد در حوزه ی فیزیکی و منزل، در چه مواردی و چه کسانی حق اجرای قانون را 
دارند؟ به عبارتی باید تفتیش منازل از جهت افراد صالح، موارد جواز، زمان تفتیش، چگونگی آن، حدود 
آن، دفعات آن و... دقیقًاً و صریحًا مورد اشاره قرار گیرد تا هیچ یک از گزاره های موجود به نفع دیگری 

متحمل ضرر بی دلیل نگردد.
3. 4. اکتفا به قدر متیقن

در بحث از حریم خصوصی شکی وجود ندارد که اصل بر رعایت این حق و عدم جواز نقض یا تهدید 
آن است و باید به ساحات مختلف این حق احترام گذاشته شود و حدود آن رعایت گردد، اما اگر به هر 
دلیل و ضرورتی، نقض یا تحدید حریم خصوصی ضرورت یافت آیا مکانیسم هایی همچون قیاس اولویت 

حریم خصوصی در کشاکش اطالق و تقیید



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 3321

جل

و وحدت مالک می تواند باعث تسری نقض یا تهدید به مصادیق مشابه گردد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت در این مورد اصل بر عدم نقض یا تحدید حریم خصوصی است و اگر 
به هر دلیلی ضرورتی برای خدشه به این حق ایجاد شد، باید به همان مورد خاص اکتفا نمود و به هیچ وجه 
امکان تسری این استثنا به موارد مشابه وجود ندارد؛ زیرا اگر باب این گونه قیاس ها باز شود، تهدیدگران 
حق حریم خصوصی با توسل به ضرورت های خودساخته قادر خواهند بود حق حریم خصوصی را نقض 
یا تحدید آن خالف اصل و  بنابراین چون اصل بر حفظ حدود حریم خصوصی است و نقض  نمایند؛ 
به صورت استثنایی قابل پذیرش است، برای هر مورد باید دلیل خاص و حکم خاص وجود داشته باشد 
و به همان مورد که ضرورت آن احراز شده است، اکتفا گردد و بر اساس قیاس اولویت و وحدت مالک 

به مصادیق مشابه تسری داده نشود.

جمع بندی
آن  درباره ی  که  فطری  و  عقالنی  است  مطلبی  آن  از  حمایت  ضرورت  و  خصوصی  حریم  اهمیت 
مفصاًل بحث گردیده است و در این نوشتار نیز عالوه بر عقل و فطرت، مستندات متعددی از قرآن و سنت 
در ضرورت حفظ این حق ذکر گردید که البته در قالب قوانین ایران که متخذ از همین مبانی دینی و برخی 

اسناد بین المللی هستند، مورد حمایت و ضمانت قرار گرفته است.
شکی نیست که حق حریم خصوصی با توجه گستردگی ساحات آن و تهدیدگران احتمالی متعدد آن 
نیازمند پشتیبانی و حمایتی جدی است ولی این اهمیت و ضرورت حمایت، عالمت مطلق بودن این حق 
و آزادی بی قیدوشرط افراد در استفاده ی از آن نیست و طبیعتًاً باید حد این حق و مکانیسم حل مسئله در 

مواقع تالقی آن با سایر حقوق به درستی تبیین گردد.
در عین حال باید دقت کرد که علیرغم آنکه بر اساس عقل، قرآن، سنت، فقه و قانون اثبات گردید که 
گاهی حریم خصوصی قابل تحدید و نقض است، تأکید می شود که در این مرحله باید اصل بر جمع میان 
حوزه ها باشد نه نقض آن ها و اگر قرار شد نقضی در کار باشد، شرط قطعی و غیرقابل تخلف، صراحت 
ت  و شفافیت تقنین در مورد چگونگی تحدید و نقض و اکتفا به قدر متیقن است وگرنه با توجه به مشخصًاً
این حق و ساحات آن، تقنین غیر شفاف و عدم اکتفا به قدر متیقن نتیجه ای جز نقض بی حدوحصر آن 

در پی نخواهد داشت.
 در پایان این نوشتار بخشی از ماده ی هفت فرمان هشت ماده ای حضرت امام v که مرتبط با این 

بحث است، به عنوان حسن ختام ذکر می گردد:
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و  جاسوسی  مراکز  و  تیمی  خانه های  کشف  برای  اگر  که  می شود  داده  تذکر  موکدا  و   ]...[  
افساد علیه نظام جمهوری اسالمی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی 
مواد  مثل  انحرافی  و سایر جهات  و فحشاء  قمار  آالت  یا  لهو  آلت  با  آنجا  در  و  وارد شدند 
افشاء کنند، چرا که اشاعه ی فحشاء  را پیش دیگران  آن  ندارند  مخدره برخورد کردند، حق 
از  ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی  از بزرگ ترین گناهان کبیره ]است[ و هیچکس حق 
ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه ی نهی از منکر به نحوی که در اسالم مقرر است عمل 
نماید و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از 
حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی قصاص است؛ و اما کسانی که معلوم شود شغل 
آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی االرض و مصداق ساعی در 
ارض برای فساد و هالک حرث و نسل است و باید عالوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود 
است، آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائًا 
حکمی صادر نمایند که به وسیله ی آن مأموران اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار 
افراد وارد شوند که نه خانه ی امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری 

اسالمی که صادرکننده و اجراکننده ی چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است ]...[
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جبران خسارت های وارد بر آمران به معروف و ناهیان از منکر
سید محمد مهدی قبولی درافشان1

چکیده
یکی از مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر مسئله خسارت های جانی و 
مالی است که هنگام انجام فریضه امر به معروف یا نهی از منکر ممکن است بر آمر به 
معروف یا ناهی از منکر وارد آید. سؤال این است که آیا در چنین مواردی برای جبران 
حمایتی  قواعد  یا  است  جاری  مدنی  مسئولیت  عمومی  قواعد  یادشده،  خسارت های 
با  جستار  این  است؟  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  حمایت  متکفل  ویژه ای 
بررسی مسئله به روشی توصیفی تحلیلی و با توجه به قانون حمایت از آمران به معروف 
بر  وارد  بدنی  خسارت های  مورد  در  که  یافته  دست  نتیجه  این  به  منکر  از  ناهیان  و 
آمران به معروف و ناهیان از منکر، در مواردی که مسئولیت شخصی عامل زیان کافی 
را وضع  مناسبی  قاعده  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  قانون حمایت  نباشد، 
دانسته  قانون  این   9 ماده  اجرای  از  از رهگذر وجوه حاصل  را  دیه  پرداخت  و  نموده 
است. لیکن به نظر نگارنده این حمایت کافی نیست و ضروری است قانون گذار برای 
حمایت بیشتر از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، منابع تأمین خسارت های بدنی 
قانون  یادشده،  بر اشخاص  وارد  مالی  افزایش دهد. در مورد خسارت های  را  ایشان 
بر عهده  ننموده و طبیعتًاً طبق قاعده کلی خسارت ها  حمایت، قاعده ویژه ای وضع 
عامل زیان است و بیت المال مسئولیتی ندارد. پیشنهاد می شود برای حمایت شایسته 
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جبران  برای  تکمیلی  قواعد  نیز  زمینه  این  در  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از 
خسارت های مالی ایشان وضع گردد.

واژه های کلیدی
 مسئولیت مدنی، بیت المال، آمران به معروف، ناهیان از منکر.

مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر از واجباتی دانسته شده است )شیخ بهایی، 1429 ق، 407( که وجوب 
آن اجماعی است و هیچ از فقیهان تردیدی در وجوب آن ننموده است. همان گونه که در روایت از امام 
باقرA آمده است »امر به معروف و نهی از منکر راه انبیاء و روش صالحان و فریضه ای بزرگ است 
که سایر واجبات به آن قوام می یابند، راه ها امن می شوند، کسب وکارها حالل می گردند و حقوق مردم به 
آن ها بازگردانده می شود و زمین آبا می شود« )جوادی آملی، 1391، ص506(. از مضرات ترک این دو 
فریضه نیز در روایات از جمله به زوال برکات، سلطه نااهالن و عدم قبولی دعا اشاره شده است )جوادی 
آملی، 1391، صص510 511(. در فضیلت آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز روایات فراوان است که 
از آن جمله بنا بر فرموده امیر مؤمنان علیA »هر کس در او سه ویژگی باشد دنیا و آخرتش بسامان 
است: کسی که امر به معروف کند و خود نیز به آن معروف عمل کند، نهی از منکر کند و خود نیز از آن 

مورد دوری جوید و از حدود الهی نگهبانی کند« )جوادی آملی، 1391، ص509(.
حال یکی از مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر مسئله خسارت های جانی و مالی است 
که ممکن است آمر به معروف یا ناهی از منکر در خالل انجام این فرایض الهی متحمل شود. در واقع 
سؤال این است که در مورد جبران خسارت های یادشده، آیا همان قواعد عمومی مسئولیت مدنی جاری 
است یا حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قواعد ویژه ای را می طلبد؟ در واقع آیا مسئول جبران 
خسارت در هر حال شخصی است که زیان را وارد نموده است یا اینکه تمهیداتی برای جبران مناسب تر 
یا تمکن مالی پرداخت خسارت  خسارت ها به ویژه در فرضی که عامل زیان گریخته و شناخته نشده 
به قواعد  توجه  با  و  تحلیلی  توصیفی  با روشی  مقاله درصدد است  این  اندیشیده شده است؟  ندارد،  را 
حاکم بر مسئولیت مدنی و نیز رویکردی به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 
بررسی  به  از سویی  راستا  این  در  نماید.  بررسی  فقهی حقوقی  نظر  از  را  یادشده  1394/1/23 مسئله 
مسئول جبران خسارت های بدنی وارد بر آمر به معروف یا ناهی از منکر پرداخته شده )مبحث نخست( 
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سپس مسئول پرداخت خسارت های مالی بررسی خواهد شد )مبحث دوم(.

مبحث نخست مسئول جبران خسارت های بدنی وارد بر آمر به معروف یا ناهی از 
منکر

اصل بر مسئولیت شخصی کسی است که به دیگری خسارت وارد نموده است. به دیگر سخن اصواًل 
هیچ کس به علت افعال دیگران مسئول نیست. آیه 164 سوره مبارکه انعام و آیه 18 سوره مبارکه فاطر1 
نیز داللت بر همین معنا دارد )صفایی و رحیمی، 1392، ص148؛ قاسم زاده، 1387، ص287؛ نیز رک. 
کاتوزیان، 1374، ج1، ص430؛ باریکلو، 1392، ص103(. بر اساس ماده 462 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 نیز »دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است«. بر این اساس طبیعی 
است که در وهله اول مسئولیت خسارت های بدنی وارد بر آمر به معروف و ناهی از منکر شخصی است 

که خسارت ها را وارد نموده یا سبب اقوی از مباشر آن بوده است.
در عین حال گاهی وضعیت زیان دیده به گونه ای است که ایجاب می نماید از وی حمایت بیشتری 
در حوزه های  امروزه  این مسئله  گرفته شود.  فاصله  گردید  بیان  که  نخستینی  قاعده  از  و  گیرد  صورت 
مختلف به چشم می خورد. از جمله در حوادث رانندگی به رغم اینکه اصل بر مسئولیت راننده مقصر و 
مسبب حادثه است، قوانین امروزین ضمن اجباری نمودن بیمه خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری، 
از مسئولیت صندوقی تحت عنوان صندوق تأمین خسارت های بدنی در مواردی همچون فقدان بیمه یا 
شناخته نشدن راننده وسیله مسبب حادثه و مانند آن سخن گفته شده است. به موجب ماده 21 قانون بیمه 
اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 
»به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص 
مسبب  نقلیه  وسیله  نشدن  شناخته  بیمه،  قرارداد  بطالن  بیمه نامه،  انقضای  یا  فقدان  علت  به  که  ثالث 
فعالیت شرکت  پروانه  لغو  یا  تعلیق  یا  دیه  ریالی  مبلغ  افزایش  از  ناشی  بیمه نامه  حادثه، کسری پوشش 
بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده )22( این قانون، قابل پرداخت نباشد، 
یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است 
خسارت های  تأمین  »صندوق  نام  به  مستقلی  صندوق  توسط   ،)17( ماده  در  مصرح  موارد  به استثنای 
بدنی« جبران می شود«. طبیعی است این صندوق برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی در مقابل 
خسارت های بدنی ایجاد گردیده است و قانون گذار اهمیت حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی در 

1. و التزر وازرة وزر اخری ]...[
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مقابل آسیب  های بدنی را به اندازه ای دیده است که اقدام به تأسیس چنین صندوقی نموده است.
کما اینکه به موجب ماده 550 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 »دیه قتل زن، نصف دیه مرد 

است«. لیکن با توجه به اقتضائات روز تبصره ماده 551 قانون پیش گفته مقرر داشته است:
در کلیه جنایاتی که مجنٌی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین 

خسارت های بدنی پرداخت می شود.
شناخته  او  قاتل  و  می رسد  قتل  به  که  مسلمانی  دیه  مورد  در  بیت المال  مسئولیت  نیز  مواردی  در 
نمی شود یا توان پرداخت دیه را ندارد مورد پذیرش است. در مواد 471 به بعد از قانون مجازات اسالمی 
موارد متعددی وجود دارد که دولت یا بیت المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد )در مورد قلمر 
مسئولیت مدنی بیت المال رک. بای، 1383، ص73 103(. به عنوان نمونه به موجب ماده 487 قانون 
از بیت المال  اثر ازدحام کشته شود دیه  بر  یا  به قتل برسد و قاتل شناخته نشود  یادشده »اگر شخصی 

پرداخت می گردد«.
)رک.  است  مسلمان«  خون  نرفتن  »هدر  فقهی  مهم  قاعده  بر  مبتنی  فوق  موارد  می رسد  نظر  به 
مصطفوی، 1421 ق، 129 به بعد( که بنا بر مصالحی گاهی به همه شهروندان جامعه اسالمی )ولو غیر 
مسلمانان( توسعه داده شده است. در واقع قاعده اخیر یکی از قواعد مهم مرتبط با فقه حکومتی است 
روایات   )266 ص259  ق،   1409 )منتظری،  فقیهان  برخی  که  دارد  آن  بر  داللت  متعددی  روایات  که 
مزبور را مرتبط با شئون والیت و حکومت دانسته اند. یکی از روایات صحیحه در این زمینه که داللت 

بر مسئولیت بیت المال در موارد شناخته نشدن قاتل یا کشته شدن در ازدحام دارد به ترتیب زیر است:
َمْن  یْدَری  اَل  َمْقُتواًل  ُوِجَد  َرُجٍل  ِفی   Aاْلُمْؤِمِنیَن ِمیُر 

َ
أ َقَضی  َقاَل:   Aِه اللَّ َعْبِد  ِبی 

َ
أ َعْن 

َو اَل  اْلُمْسِلِمیَن  َماِل  َبیِت  ِمْن  ِدیَتُه  ْعُطوا 
ُ
أ ِدیَتُه  یْطُلُبوَن  ْوِلیاُء 

َ
أ َلُه  َو کاَن  ُعِرَف  ِإْن کاَن  َقاَل  َقَتَلُه 

وَن َعَلیِه َو  َماِم َو یَصلُّ َماِمA َفکَذِلک َتکوُن ِدیُتُه َعَلی اإْلِ نَّ ِمیَراَثُه ِلْلِ
َ
یْبُطُل َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم أِل

نَّ ِدیَتُه ِمْن َبیِت 
َ
اِس َفَماَت أ اُس یْوَم اْلُجُمَعه ِفی ِزَحاِم النَّ یْدِفُنوَنُه َقاَل َو َقَضی ِفی َرُجٍل َزَحَمُه النَّ

َماِل اْلُمْسِلِمیَن. )کلینی، 1407 ق، ج7، ص354؛ طوسی، 1407 ق، ج10، ص202( از امام 
صادقA روایت شده است که آن حضرت فرمود: امیر المؤمنینA درباره ی مقتولی که 
جنازۀ او پیدا شده بود و مشخص نبود چه کسی او را کشته، قضاوت نمود و فرمود: اگر مقتول 
اولیایی دارد که دیۀ او را مطالبه می کنند دیه اش از بیت المال مسلمانان به آن ها پرداخت می شود 
و دیۀ شخص مسلمان هیچ گاه باطل و ضایع نخواهد شد، زیرا همانگونه که میراث او از آن 
امام است، دیۀ او نیز به گردن امام است و باید بر وی نماز خوانده و دفنش کنند؛ و باز فرمود: 
ازدحام جمعیت زیر  به هنگام  المؤمنین( درباره ی مردی که در روز جمعه  آن حضرت )امیر 
دست و پا قرار گرفت و مرد، حکم فرمود که دیه ی او را از بیت المال مسلمانان پرداخت کنند 

)منتظری، 1409، ج1، ص263 264(.
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مسئولیت  راستای  نیز  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  حمایت  قانون  می رسد  نظر  به  حال 

بیت المال در ماده 13 مقرر داشته است:
در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود 
و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمّکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، 
از صدور حکم  اولیای دم حسب مورد، پس  یا  از سوی مجنٌی علیه  تقاضای دیه  در صورت 
قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده )9( این قانون پرداخت می شود.

برابر اجرای  ندارند در  یا حقوقی حق  نیز »ماده 9 اشخاص حقیقی  آن  به موجب ماده 9 و تبصره   
امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم 
شناخته شده است؛ عالوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 
قانونی و  اختیارات  یا  از قدرت  با سوءاستفاده  که  افرادی  در مورد اشخاص حقوقی،  هفت می گردد. 
اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، 
تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی 
از منکر شوند؛ عالوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به 
مجازات بند )پ( ماده )20( قانون مجازات اسالمی محکوم می شوند. تبصره وجوه حاصل از اجرای 
این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه ساالنه صددرصد )100%( در اختیار ستاد 

قرار می گیرد«
طبیعتًاً قسمت نخست ماده 13 پیش گفته یکی از مصادیق ماده 487 قانون مجازات اسالمی است 
که از پرداخت دیه مقتولی که قاتلش شناخته نشده سخن گفته است. قسمت دوم ماده که از عدم تمکن 
مالی قاتل سخن گفته است، نوع قتل مشخص نشده است و به نحو مطلق و فارغ از اینکه نوع قتل چه 
باشد حکم به پرداخت دیه از محل تبصره ماده 9 نموده است. طبیعتًاً این حکم از جهت یادشده با احکام 
مندرج در قانون مجازات اسالمی تفاوت دارد زیرا در قانون مجازات اسالمی به نحو مطلق چنین حکمی 
با مقید نمودن حکم به جنایت سبه عمد  نیامده است بلکه مثاًلً در ماده 474 قانون مجازات اسالمی 

این گونه آمده است:
در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال 
او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود. یا در ماده 
475 با تقیید حکم به جنایت خطای محض این گونه آمده است: در جنایت خطای محض در 
مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن 
نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه 

از بیت المال پرداخت می شود.

جبران خسارت های وارد بر آمران به معروف و ناهیان از منکر
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در هر حال به نظر می رسد ماده 13 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز مبتنی بر 
قاعده ای است که بیان گردید. لیکن اشکال وارد بر این ماده این است که پرداخت دیه را از محل تبصره 
ماده 9 دانسته است حال آنکه ممکن است وجوه مربوط به تبصره یادشده برای پرداخت دیه آسیب  دیدگان 
کافی نباشد؛ بنابراین حمایت از اشخاصی که در راستای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر اقدام 
می نمایند ایجاب می نماید که حمایت مناسب تری از ایشان به عمل آمده و تضمین بیشتری در این راستا 

برای ایشان در نظر گرفته شود.

مبحث دوم مسئول پرداخت خسارت های مالی آمران به معروف و ناهیان از منکر
همان گونه که مالحظه گردید، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در خصوص دیه که 
مربوط به خسارت های بدنی است دارای احکام ویژه و حمایتی است. حال سؤال این است که در مورد 
خسارت های مالی چه باید کرد. طبیعتًاً در مواردی که قانون ساکت است باید به همان قاعده نخستین 
یعنی مسئولیت شخصی که خسارت ها را وارد نموده است مراجعه نمود. طبیعتًاً اگر به قواعدی چون 
قاعده اتالف نیز مراجعه شود همین نتیجه استنباط می گردد زیرا بر اساس قاعده اتالف »من اتلف مال 
الغیر فهو له ضامن« هر کس مال دیگری را از بین ببرد، ضامن خواهد بود. در واقع بر اساس قاعده اخیر 
که از قواعد مورد اجماع مذاهب مختلف اسالمی است )موسوی بجنوردی، 1419 ق، ج 2، ص25( 
یا به صورت  بر مال دیگری، شخصی است که مستقیمًا  استنباط می شود که ضامن خسارت های وارد 
غیرمستقیم موجب از بین رفتن کلی یا جزئی مال شده و ورود خسارت منسوب به وی است. طبیعی 
است در این میان تفاوتی میان معسر و غیر معسر نیست. در قانون مدنی ایران نیز به موجب ماده 328 
»هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد 
تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن 
نقص قیمت آن مال است«. بر اساس ماده 331 قانون مدنی نیز »هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل 
یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن بر آید«. از این 

مواد نیز مسئولیت شخص عامل زیان استنباط می گردد.
ضرر  جبران  لزوم  به  حکم  و  نمود  استفاده  الضرر  قاعده  از  نمی توان  آیا  که  است  این  سؤال  حال 
زیان دیدگان از بیت المال در فرض شناخته نشدن عامل زیان یا فرار وی یا عدم توانایی وی نمود. در پاسخ 
باید گفت شاید در مورد قاعده الضرر که از قواعد معتبر فقهی به شمار می رود این احتمال داده شود که 
اواًلً مفهوم نفی ضرر در حدیث الضرر و الضرار، نفی ضرر غیر متدارک است. بدین معنا که در اسالم 
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ضرر جبران نشده وجود ندارد. ثانیًاً برای اینکه نفی ضرر غیر متدارک صادق باشد، باید پذیرفت که در 
مورد خسارت هایی که مسئول آن توان پرداخت ندارد )ولو خسارت های مالی( بیت المال مسئولیت داشته 
باشد. چرا که ضرر اسم مصدر است و ضرر فارغ از اینکه چه کسی آن را پدید آورده است نفی شده است. 
به عالوه احترام مال مسلمان همچون احترام جان او دانسته شده است1؛ بنابراین همان گونه که نباید خون 
مسلمان ضایع و باطل گردد مال مسلمان نیز نباید ضایع و باطل گردد )برای مالحظه تفصیلی این احتمال 

و نقد آن رک. حسینی سیستانی، 1414 ق، ص194 به بعد(.
فقیهان  برخی  همان گونه  و  است  تأمل  و  اشکال  محل  مطلق(  نحو  )به  نتایج  این  پذیرش  لیکن 
)حسینی سیستانی، 1414 ق، ص196( تصریح نموده اند هیچ کس به این شدت قائل به نتایج پیش گفته 
برای قاعده الضرر نیست. البته فارغ از نظریه نفی ضرر جبران نشده، گفتنی است که نظر مشهور فقیهان 
در باب تفسیر حدیث الضرر، نفی حکم ضرری است. کما اینکه نظرات دیگری هم در باب تفسیر الضرر 
ابراز شده که داللت بر نتایج پیش گفته ندارد. )برای مالحظه نظرات مختلف در مورد مفهوم الضرر رک. 
محقق داماد، 1406 ق، ج1، صص141 151( بنابراین استناد به قاعده الضرر برای مسئول دانستن دولت 
یا بیت المال در قبال خسارت های مالی دشوار است. شاید از همین رو قانون حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر در این زمینه سکوت نموده است. لیکن مسئله ای که وجود دارد این است که اگر قرار بر 
استناد به قواعد نخستین در باب مسئولیت مدنی باشد نیز حمایتی که شایسته است از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر به عمل نخواهد آمد. اگر قانون برای حمایت ویژه از آمران به معروف و ناهیان از منکر 
وضع گردیده است می تواند از باب حمایت وارد شده و با توجه به اقتضائات روز طرح های نو در اندازد. 
ارمغان می آورند طبیعی است حداقل حمایتی که  به  برای جامعه  فراوانی  منافع  این گروه  در هر حال 
می توان از ایشان نمود تأمین جبران خسارت های وارد بر ایشان است خواه خسارت ها جانی باشد و خواه 
مالی؛ بنابراین به نظر می رسد به اقتضاء قاعده مهم »هل جزاء االحسان اال االحسان«، اهمیت امر به 
معروف و نهی از منکر و اکرام آمرین به معروف و ناهین از منکر ایجاب می نماید قانون گذار در این زمینه 

نیز ورود نموده و قواعد حمایتی وضع نماید.

نتیجه گیری

1. »حرمه مال المسلم کحرمه دمه« )راوندی، 1405 ق، ج2، ص74؛ حر عاملی، 1409 ق، ج12، ص281؛ شیخ 
صدوق، 1413 ق، ج3، ص570؛ فیض کاشانی، 1406 ق، ج5، ص951(
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با بررسی های به عمل آمده در این جستار این نتیجه حاصل گردید که در مورد خسارت های بدنی 
وارد بر آمران به معروف و ناهیان از منکر، در مواردی که قاعده نخستین یعنی مسئولیت شخصی عامل 
زیان کافی نیست و یارای جبران خسارت آمرین و ناهین زیان دیده را ندارد، قانون حمایت از آمران به 
معروف و ناهین از منکر قاعده مناسبی را وضع نموده و پرداخت دیه را از رهگذر وجوه حاصل از اجرای 
ماده 9 این قانون دانسته است. لیکن اشکال در این است که به نظر می رسد این حمایت کافی نیست به 
ویژه اینکه برخی از موارد مشمول ماده 13 قانون حمایت، در قانون مجازات اسالمی برای حمایت از همه 
زیان دیدگان مالی پیش بینی شده و از مسئولیت بیت المال در مورد آن سخن گفته است؛ بنابراین ضروری 
تأمین خسارت های  منابع  از منکر،  ناهین  و  به معروف  آمرین  از  بیشتر  برای حمایت  قانون گذار  است 
بدنی ایشان را افزایش دهد. در مورد خسارت های مالی وارد بر اشخاص یادشده، قانون حمایت، قاعده 
ویژه ای وضع ننموده و طبیعتًاً طبق قاعده کلی اواًلً خسارت ها بر عهده عامل زیان است و ثانیًاً بیت المال 
مسئولیتی در این زمینه ندارد. پیشنهاد می شود برای تشویق آمران به معروف و ناهیان از منکر در این 

زمینه نیز قواعد تکمیلی برای جبران خسارت های مالی ایشان وضع گردد.
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بررسی اطالق عنوان شهید بر کشته شده در عرصه امر به معروف و نهی از 
منکر )پیرامون ماده 15 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(

محمدباقر گرایلی1؛ فاطمه آزادی2؛ زهره هروی3

چکیده
امتیازها و خصائص نظام  بارزترین  از  از منکر یکی  به معروف و نهی  امر  مسئله 
مبین  دین  مهم  فرائض  از  یکی  عنوان  به  را  مسئله  این  فقها  تمام  و  است  اسالمی 
اسالم به حساب آورده اند. جامع ترین تعریفی که می توان از این فریضه مهم الهی ارائه 
کرد عبارتست از »وادار نمودن آحاد جامعه به انجام معروف و بازداشتن آن ها از عمل 
منکر«. در این  میان کسانی هستند که در راه پاسداری از ارزش های اصیل اسالمی و 
دعوت مردم به این  ارزش های ناب و در واقع در راستای تحقق بخشیدن به این معنا 
جان شیرین خود را از دست می دهند؛ این افراد قطعًاً جایگاه خاص و ممتازی در بین 
سایر کشته شده های راه خدا دارند و کشته شدن در راه خدا اوج تعالی انسان است. 
در فرهنگ اسالم و خصوصًاً تشیع، ارزشمندترین و گران بهاترین حرکت، جهاد در راه 

خدا و شهادت است.
با هدف بررسی جایگاه شخصی که در عرصه  امر به معروف و  این نوشتار کوتاه 
نگاشته شده است.  اهدا می نماید،  الهی  به درگاه  را  از منکر جان شیرین خود  نهی 
به صورت  اطالعات  جمع آوری  و  است  تحلیلی  توصیفی  مقاله  این  در  مطالعه  روش 
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کتابخانه ای بوده و آنچه در مقاله پیش رو است با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی 
و روایی و با نظر به متون معتبر قانونی به رشته تحریر درآمده است. بر اساس نتایج 

حاصله، کشته شده در عرصه امر به معروف و نهی از منکر شهید محسوب می شود؛ 
اما تنها از جهت علو مقام و درجه به منزله ی شهید است ولی احکام فقهی خاصی که 
بر شهیِد در معرکه جنگ با کفار بار می شود )اعم از عدم نیاز به تغسیل و تکفین و دفن 

با لباس( بر چنین شخصی بار نمی شود.

واژه های کلیدی
امر به معروف، نهی از منکر، شهید، در حکم شهید، اقسام شهید، شرایط امر به 

معروف و نهی از منکر.

مقدمه
 Aامر به معروف و نهی از منکر، از فروعات بنیادین دین مقدس اسالم به شمار می رود. امام باقر
در بیان ضرورت آن می فرماید: »امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگ الهی است که همه واجبات با 
آن برپا می شود و به وسیله آن امنیت برقرار می گردد، کسب  وکار مردم حالل و حقوق افراد تأمین می شود 
و در سایه آن آبادانی می آید و از دشمنان انتقام گرفته می شود و کارها روبه راه می گردد« )وسائل الشیعة، 

)395 :11
در طول تاریخ، اشخاص بزرگی وجود داشته اند که در جهت عمل به این فریضه بزرگ الهی گام های 
استواری برداشته اند و بعضًاً در این راه صدمه جسمی و معنوی دیده اند؛ صدمه جسمانی اعم از صدمه 

به جان و اعضاء.
 Aشاید بتوان اولین شهید راه امر به معروف و نهی از منکر را سرور شهیدان اباعبدالله الحسین
دانست؛ ایشان در ابتدای امر، علت خروج و انگیزه ی قیام خود را در وصیت نامه ای که به برا درشان 

محمد حنفیه می نویسند، چنین بیان می دارند:
َو  اْلُمْنَکِر،  َعِن  َاْنهی  َو  ِباْلَمْعُروِف  آُمَر  َاْن  یُد  ُاِر ی،  َجدِّ ِه  ُامَّ ِفی  ااِلْصالِح  ِلَطَلِب  َخَرْجُت  ما  ِانَّ َو 
ی َو َاِبی َعِلیِّ ْبِن َاِبی طاِلب؛ من تنها به انگیزه اصالح در اّمت جّدم بپا خاستم،  َاِسیَر ِبِسیَرِه َجدِّ
 Aمی خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به روش جّدم و پدرم علی بن ابی طالب

رفتار نمایم! )بحاراالنوار، 44:  329(
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لذا کسانی که در این راه با هدف جلب رضایت ذات اقدس پروردگار، جان گران مایه و شیرین خود را 
بذل می کنند بدون شک پیرو سرور و امام خود هستند و در یک جمله می توان گفت عنوان »شهید« که 

از دیدگاه متون اسالمی پرمحتواترین عنوان در راستای تکامل انسان است بر این افراد اطالق می شود.
مطالب گردآوری شده در این مقاله کاماًل متقن و مستند بوده که با تحلیل و توصیف یافته ها به روش 
برای  امید است  و روایی جمع آوری شده است که  فقهی  به کتاب های معتبر  با مراجعه  و  کتابخانه ای 

خوانندگان سودمند افتد.
این پژوهش چند مسئله مهم را دنبال می کند؛ مهم ترین مسئله ای که اصل و اساس انجام تحقیقات 
در رابطه با موضوع این مقاله را تشکیل می دهد پرداختن به پاسخ این سؤال است که بر طبق متون روایی، 
فقهی و قانونی آیا می توان بر کشته شده در عرصه امر به معروف و نهی از منکر واژه »شهید« را اطالق 

نمود یا خیر؟
پیرو همین سؤال، مسائل دیگری چون بررسی معنای شهید در فقه و قانون و تفاوت این دو باهم و 

شرایط دخول کشته شدگان این راه در زمره شهیدان شکل گرفته است.
یکی از فرضیه های این تحقیق این است که با توجه به روایات و متون فقهی، کشته شده در عرصه 
امر به معروف و نهی از منکر شهید تلقی می گردد اما چون شرایطی که در آن به قتل رسیده عینًا همچون 
نبوده لذا نمی توان او را شهید مصطلح فقهی که از جهت احکام تغسیل و  با کفار  شرایط معرکه قتال 

تدفین با سایر متوفیان متفاوت است، به حساب آورد.
یکی دیگر از فرضیه های مطرح برای نویسندگان این مقاله این است که به نظر می رسد فرد آمر یا 
ناهی باید تمام شرایط مذکور در باب امر به معروف و نهی از منکر و تمام مراحل و سلسله مراتب آن را 

رعایت نماید تا بتوان وی را »شهید« نامید.
برای پاسخ به این سؤاالت و اثبات یا رد فرضیه های فوق الزم است ابتدا واکاوی عمیقی در مسئله 
شهادت و مباحث مربوط به باب امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم و سپس شرایط شهید نامیدن 

آمر به معروف و ناهی از منکر در صورت نثار جان در این راه را بررسی نماییم.
عنوان  تحت  اول  بخش  است؛  گردیده  ارائه  بخش  دو  ضمن  در  حاضر  مقاله  منظور  همین  به 
»موضوع شناسی که به بررسی تعاریف و کلیاتی در رابطه با موضوع مقاله حاضر می پردازد و بخش دوم 
تحت عنوان »تطبیق عنوان »شهید« بر کشته شده در مقام امر به معروف و نهی از منکر« که در آن به 
بررسی شرایط احراز مقام شهادت بر کشته شده در مقام امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده است.

بررسی اطالق عنوان شهید بر کشته شده در عرصه امر به ...
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موضوع شناسی
1. 1. شهید و شهادت

شهادت، اوج تعالی انسان است. شهیدان، مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می نمایند و به جامعه 
ظرفیت روحی می بخشند و ضعف و سستی رخنه دوانده در جامعه را از بین می برند. اگر خون شهیدان 
نبود که شجره طیبه رسالت را سیراب نماید نه از اسالم خبری بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثری.

1. 1. 1. معنای شهید
واژه شهید و معنای شهادت را می توان در 4 حوزه بررسی نمود: 1 لغت؛ 2 قرآن؛ 3 متون فقهی؛ 4 

متون قانونی.
لغت

»شهادت« در لغت به معنای شهود یا حضور است و شاهد و شهید یعنی حاضر و جمع آن شهدا 
است. )دانش نامه قرآن و قرآن پژوهی، 2: 1339(

ابن منظور در رابطه با واژه »شهید« آورده است:
واژه »شهید« از ریشه »شهد« استخراج شده و معانی مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است؛ 
مانند »گواه«، »حاضر«، »شخصی که چیزی از دایره دانش او خارج نیست« )لسان العرب، 3: 238(

قرآن
با مطالعه 160 مشتقی که از ریشه لغوی »شهد« در قرآن وجود دارد، موردی را نمی یابیم که از آن 
با  افرادی در قرآن  از چنین  راه خدا کشته  شده اند،  باشد که در  استفاده شده  برای مجاهدانی  صریحًا 
عناوین مختلفی یاد شده است که معمواًل از ریشه »قتل« است؛ مانند آیه 169 سوره مبارکه آل عمران: 
»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا« و آیات دیگری چون نساء: 74، توبه: 111 و آل عمران: 

)www.dsrc.ir( .158 157 و
البته در زمان حیات پیامبر اکرمa و بعدازآن، عنوان »شهید« برای افرادی که در راه خدا کشته 
می شدند، بسیار استفاده می شده است و تقریبًا این واژه به نوعی انصراف به چنین افرادی داشته است. 
فاطمه زهراB هر صبح شنبه  نقل شده است که حضرت  روایتی  الشیعة  در وسائل  نمونه  به عنوان 
به زیارت قبور شهدا می شتافت و بر سر قبر عمویش حمزه برای آنان طلب آمرزش می نمود. )وسائل 

الشیعة، 3: 224(
حدیث مذکور صراحتًا بیان داشته است که کشته شده در معرکه جنگ با کفار در راه خدا »شهید« 

نام دارد.
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متون فقهی
در کتاب فقهی »الروضه البهیه فی شرح لمعة الدمشقیة« در باب تغسیل و تکفین میت و رعایت 
آداب شرعی نسبت به جسم، از این باب که شهید در معرکه غسل و کفن ندارد بحث شهید به میان آمده 
و جناب شهید ثانی به تعریف عنوان شهید می پردازد و می فرماید: شهید آن مسلمان یا کسی که در حکم 
مسلمان باشد، است که به دستور پیامبرa یا نائب خاص آن دو وارد معرکه جنگ با دشمن گردد و 

کشته شود. )الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة، 1: 130(
سید کاظم حسینی حائری در مورد معنای شهید می گوید: شهید، مسلمانی است که در معرکه مشروع 
به خاطر اسالم کشته شده و زمانی که مسلمین به او می رسند دیگر زنده نباشد. )الفتاوی المنتخبه، 53(

متون قانونی
در بند اول ماده 1 »آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق 

ایثارگری«1 در تعریف شهید آمده است:
شهید کسی است که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقالب 
اسالمی و کیان جمهوری اسالمی ایران و استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات 

و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقالب و اشرار2 نثار نموده یا می نماید.
طبق بند 2 ماده 1 »آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد«3

حفظ  و  اسالمی  انقالب  و  اسالم  واالی  اهداف  راه  در  را  خود  جان  که  است  کسی  شهید 
دستاوردهای آن و دفاع از کیان نظام جمهوری اسالمی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات 

دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار نثار می نماید.
1. 1. 2. مقام شهیدان

عظمت  از  حکایت  که  می شود  دیده  اسالمی  منابع  در  عجیبی  روایات  شهیدان،  مقام  درباره   
فوق العاده ی ارزش کار شهیدان می کند. در روایتی از رسول گرامی اسالمA می خوانیم: در برابر هر 
نیکی، نیکی بهتری وجود دارد تا فرد به شهادت در راه خدا رسد که برتر از آن چیزی متصور نیست. 

)بحاراالنوار، 97: 15؛ الکافی، 2: 348(

1. مصوب 24: 2: 1393
2. اشرار کسانی هستند که به علت سابقه در تجاوز به حقوق عمومی و انجام اعمال تبهکارانه به این عنوان شناخته شده اند. 

)بند 27 ماده 1 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(
3. مصوب 27: 1: 1382

بررسی اطالق عنوان شهید بر کشته شده در عرصه امر به ...
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1. 1. 3. اقسام شهید
به یک اعتبار شهدا به دو دسته تقسیم شده اند )این تقسیم بندی از جهت احکام فقهی خاصی است 

که بر برخی از شهدا بار می شود(:
الف( حقیقی )معنای خاص(: مسلمانی )و کسی که در حکم مسلمان باشد( که به دستور پیامبر
a یا امام یا نائب خاص آن دو وارد معرکه جنگ با دشمن گردد و کشته شود. )الروضه البهیه فی شرح 

اللمعة الدمشقیة، 1: 411(
ب( حکمی )معنای گسترده و عام(: کسی که در پیکار با دشمن دین کشته نشده اما بر طبق روایات 

مقام شهید را دارد.
به یک اعتبار دیگر شهدا را به سه قسم تقسیم کرده اند )این تقسیم بندی از جهت نیت شهید و محل 

شهادت وی است.(:
اول( شهید دنیا و آخرت: شهیدی است که در جنگ با کفار کشته  شده است درحالی که هیچ غرض 

دنیایی برای شرکت در این جنگ نداشته است. )معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیه،  2: 347(
دوم( شهید دنیا: کسی که فقط به خاطر اهداف دنیوی با کفار جنگیده و در این راه کشته  شده است؛ 
)القاموس  است.  بوده  کردن  ریا  یا  غنیمت  آوردن  دست  به  جنگ،  صحنه ی  در  حضورش  علت  مثاًلً 

الفقهی لغه و اصطالح، 204 (
سوم( شهید آخرت: کسی که از روی ظلم کشته  شده ولی در حال جنگ با کفار نبوده  است؛ مانند 
کسی که در اثر بیماری طاعون از دنیا رفته است یا کسی که در راه دفاع از مال یا اهلش کشته شده است. 

)معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیه،  2: 347(
در متون فقهی هرکجا واژه ی »شهید« به صورت مطلق ذکر شود انصراف به دو قسم اول )شهید دنیا 

و آخرت و شهید دنیا( دارد. )القاموس الفقهی لغه و اصطالح، 203 (
1. 1. 4. احکام فقهی شهید

از جهت فقهی برای شهید احکام خاصی وارد شده است که با سایر کشته شده ها یا اموات متفاوت 
است. این احکام عبارت اند از:

غسل ندارد. )الفتاوی المنتخبه، 53(
کفن نمی شود. )کتاب الطهاره )للگلبایگانی(، 203(

تحنیط1 ندارد. )سند العروة الوثقی، 5: 278(

1 مالیدن کافور به بدن میت. )لسان العرب، 7: 278؛ مجمع البحرین، 4: 243(
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با همان لباس ها و خون های خود دفن می شود.1 )وسائل الشیعة، 2: 701(

مس بدن او سبب وجوب غسل مس میت نمی شود. )تحریر الوسیلة، 1: 62(
فقط بر او نماز خوانده می شود. )الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة، 1: 130(

از  اول  )قسم  حقیقی  شهید  مختص  فقط  احکام  این   Aاعظم پیامبر  حق  شریعت  اساس  بر 
طبقه بندی اول( )الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة، 1: 411(، شهید دنیا و آخرت و شهید دنیا 
)قسم اول و دوم از طبقه بندی دوم( است؛ اما سایر شهدا در احکام تغسیل و تدفین مانند سایر اموات 

هستند.
البته باید متذکر شد که احکام فوق تنها در صورت حصول 2 شرط در مورد این دسته از شهدا انجام 

می پذیرد و اال در صورت فقدان این شروط شهید نیز همچون سایر اموات باید تجهیز گردد.
آن شروط عبارت اند از:

لباسش را از تنش درنیاورند. )سند العروة الوثقی، 5: 278(
او را در معرکه جنگ درحالی که دیگر رمق و حیاتی ندارد درک کرده و بیابند. )الکافی،  3: 211(

برخی با استناد به روایتی که در کتاب شریف کافی از وجود مقدس امام صادقA نقل شده است 
بر سخن فوق اشکال کرده اند و مدعی شده اند که بر اساس سخن امامA هر کس در راه خدا کشته 

شود غسل و کفن و حنوط از وی ساقط می گردد. اصل روایت به شرح زیر است:
ُن  ُل َو یکفَّ  یَغسَّ

َ
هِ : أ ِذی  یْقَتُل  ِفی  َسِبیِل  اللَّ ِهA َعِن الَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
َباِن ْبِن َتْغِلَب، َقاَل : َسأ

َ
َعْن أ

ُط،  ُن َو یَحنَّ ُل َو یکفَّ ُه یَغسَّ ْن یکوَن ِبِه َرَمٌق ُثمَّ َماَت؛ َفِإنَّ
َ
ط؟ َقاَل: یْدَفُن کَما ُهَو ِفی ِثیاِبِه، ِإالَّ أ َو یَحنَّ

َو یَصّلی  َعَلیِه الخبر. )کافی، 5: 532(
اما در پاسخ به این ادعا باید گفت متفاهم عرفی از لفظ »شهید« کشته شده در صحنه جنگ است. 
مضافًا اینکه عبارت »ااّل أن یکون به رمق« اشاره دارد به اینکه ظاهرًا قتل وی در معرکه جنگ بوده است. 

)کتاب الطهاره )للگلبایگانی(، 203(
ائمه  که  است  این  نماییم  اقامه  گروه  این  اشکال  رد  و  ادعای خود  بر  می توانیم  که  دیگری  دلیل  و 
معصومینb غسل داده شده و کفن شدند درحالی که تمام این بزرگواران به مقام رفیع شهادت نائل آمده 
بودند و تنها امام حسینA و اهل بیت و اصحاب ایشان غسل داده نشدند و علت آن این بود که ایشان 

در معرکه جنگ شهید شدند.
1. 2. امر به معروف و نهی از منکر

بحث امر به معروف و نهی از منکر را ابتدا محدثینی مانند کلینی در جلد پنجم کتاب »کافی« و به تبع 
1. قال الّنبی a فی شهداء احد: زّملوهم بدمائهم و ثیابهم.

بررسی اطالق عنوان شهید بر کشته شده در عرصه امر به ...
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ایشان فقها در دنباله ی مباحث جهاد و جزء فصول آن کتاب قرار داده اند از این لحاظ که خود یک نوع 
جهاد و مبارزه در راه خدا بشمار می رود و در حدیث نبوی آمده است: »ان افضل الجهاد کلمه عدل عند 

امام جائر« )کافی، 5: 60(؛ اقامه کلمه حق جهاد است و بلکه برترین نوع جهاد است.
1. 2. 1. معنای امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف یعنی دستور به اطاعت از خدا و نهی از منکر یعنی بازداشتن از معصیت او)مجمع البیان 
فی تفسیر القرآن، 2: 807(

در تعریف دیگری آمده امر به معروف یعنی دستور به کارهایی که موافق با کتاب و سنت باشد و نهی 
از منکر یعنی جلوگیری کردن از پیروی شهوت و هوای نفس یا امر به معروف یعنی راهنمایی به خیر و 

نیکی و نهی از منکر یعنی بازداشتن از شر و بدی. )سایت ویکی فقه(
1. 2. 2. اقسام امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف به دو قسم تقسیم می شود: واجب و مندوب )مستحب(
واجب: امر کردن به عمل واجبی

مندوب: امر کردن به فعلی مستحب
اما نهی از منکر در هر صورت واجب است زیرا تمام منکرات قبیح و ناشایست هستند. )المراسم 

العلویه و األحکام النبویه، 260؛ الجمل و العقود فی العبادات، 160(
1. 2. 3. حکم امر به معروف و نهی از منکر

به عقیده تمام فقها امر به معروف و نهی از منکر واجب است و مشهور فقها بر آن اند که وجوب در 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از نوع وجوب کفائی است. به این معنی که هرگاه امر و نهی توسط 
ننمود همه  آن  به  اقدام  اگر کسی  لکن  دیگران ساقط می گردد  از  پذیرفت  یا اشخاصی صورت  شخص 

مکلفین واجد شرایط، مسئول و معاقب خواهند بود.
البته برخی از فقها قائل به وجوب عینی شده اند؛ مانند محقق حلی که در کتاب »شرایع االسالم« به 

این نکته اشاره می فرماید. )تکمله فقه سیاسی، 156 و 157(
اما از جمله کسانی که نوع وجوب در فریضه مذکور را کفائی می دانند، امام خمینی است؛ به استناد 
دیگر  از  نیز  حلبی  ابوالصالح  همچنین  و   )463 :1 الوسیلة،  )تحریر  آل عمران1.  مبارکه  104 سوره  آیه 

کسانی است که این عقیده و باور را دارد. )الکافی فی الفقه، 267(
1. 2. 4. شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر.
ْ
ه یْدُعوَن ِإَلی اْلَخیِر َو یأ مَّ

ُ
1. َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم أ
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فقها برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر در کتب خود شروط مختلفی را ذکر کرده اند که جمعًا 

پنج شرط است که عبارت اند از:
شرط اول: علم به معروف و منکر

به عنوان اولین شرط، آمر به  معروف و ناهی از منکر باید علم به معروف و منکر داشته باشد؛ زیرا 
علم به وجوب و تکلیف از شروط عمومی تکلیف مانند عقل و بلوغ است. )تکمله فقه سیاسی، 165؛ 

الکافی فی الفقه، 265 (
شرط دوم: امکان و احتمال تأثیر

شیخ مفید در رابطه با این شرط می فرماید: شخص باید غلبه ظن بر زوال منکر به سبب نهی از منکر 
داشته باشد. )المقنعة، 809(

شرط سوم: اصرار و تداوم بر انجام منکر یا ترک معروف
شرط سوم وجوب امر و نهی، علم یا احتمال اصرار تارک معروف و فاعل منکر و تداوم آن ترک یا 

انجام است. )تکمله فقه سیاسی، 173(
شرط چهارم: عدم مفسده

)تحریر  نباشد  مترتب  آن  بر  مفسده ای  که  است  این  مذکور  فریضه  وجوب  برای  شرط  چهارمین 
الوسیلة، 1: 472( و خوفی بر جان، دین و مؤمنین نیز نباشد؛ چه اکنون و چه در آینده. )المقنعة، 807(
در مورد شرط چهارم برخی گفته اند: به نظر می رسد که با هیچ یک از ادله ی قائلین به شرط عدم 
وجود مفسده برای وجوب این فریضه نمی توان ثابت کرد که با احتمال ضرر جانی یا مالی یا عرضی بر 
خود یا دیگران، امر به معروف و نهی از منکر واجب نباشد. )بررسی فقهی شرایط امر به معروف و نهی 

از منکر، 5(
شرط پنجم: تمکن از امر و نهی

از دیگر شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمکن داشتن آمر یا ناهی بر امر یا نهی است 
و علت اعتبار این شرط آن است که بدون وجود این شرط در مکلف، تکلیف عقاًل و سمعًا قبیح است. 

)الکافی فی الفقه، 265 (
البته مشهور فقها این شرط اخیر را جزء شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمی دانند و 

شرایط وجوب را منحصر در همان 4 شرط ابتدایی می دانند.
در صورت فقدان هریک از این شروط، وجوب امر به معروف یا نهی از منکر ساقط می گردد؛ زیرا 

مقتضی وجوب با زوال هریک از این شروط دیگر قابلیت بقاء ندارد و زایل می گردد.

بررسی اطالق عنوان شهید بر کشته شده در عرصه امر به ...
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1. 2. 5. مراحل و سلسه مراتب امر به معروف و نهی از منکر
الف( اشتیاق یا انزجار قلبی

ابتدایی ترین مرحله در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اشتیاق به انجام معروف و انکار 
منکر و انزجار نسبت به انجام منکر و ترک معروف با قلب است. )الهدایه فی االصول و الفروع، 57(

ب( امر و نهی زبانی
در مرحله دوم، آمر یا ناهی عالوه بر انکار با قلب، با زبان نیز باید به انجام معروف یا ترک منکر فرمان 

دهد. )الجمل و العقود فی العبادات، 381(
ج( اقدامات عملی

سومین مرتبه در سلسله مراتب امر و نهی، اقدامات عملی است که فقها از آن به »ید« تعبیر کرده اند. 
)الجمل و العقود فی العبادات، 381(

به  با همه مراتبی که دارد مؤثر واقع نشود نوبت  انزجار قلبی و تذکرات زبانی  ابراز  در مواردی که 
اعمال قدرت می رسد و باید با اقدامات عملی جلوی منکر گرفته شود و تارک معروف وادار به انجام آن 

گردد. )تکمله فقه سیاسی، 187(
به دیگر سخن باید عالوه بر انکار با قلب و زبان با دست نیز اقداماتی عملی انجام داد. )المقنعة، 

)807
در صورت عجز از انجام مراحل اخیر به مراحل اولیه اکتفا می شود )المقنعة، 807(؛ اما به عقیده 
برخی در صورت مکفی نبودن مراحل ابتدایی باید به مراحل بعدی مراجعه شود. )تکمله فقه سیاسی، 

)182

2. تطبیق عنوان »شهید« بر کشته شده در مقام امر به معروف و نهی از منکر
2. 1. شرایط شهادت

همان گونه که در بخش اول اشاره شده شهدا به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می شوند؛ شهید حقیقی 
و شهید حکمی.

شهید حقیقی شهیدی است که در صحنه قتال با کفار کشته شده است البته منوط به این شرط که با 
اذن پیامبرa یا امام یا نائب خاص ایشان وارد عرصه جنگ شده باشد؛ اما در متون فقهی و روایی ما 
افرادی به عنوان شهید برشمرده شده اند که هرچند در راه پیکار با دشمن کشته نشده اند اما در حکم شهید 

هستند و مقام و منزلت شهدا را دارا هستند؛ که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
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ـ کسی که در راه خدا جهاد کند )چه کشته شود چه کشته نشود(. )وسایل الشیعة، 11: 12(

ـ کسی که در راه خدا مجروح یا زخمی شود. )فتح الباری، 6: 24(
ـ کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند و در این راه کشته می شود. )کنزالعمال، 4: 415(

این  اساس  بر  است؛  شده  لحاظ  شهدا  طبقه بندی  در  نیز  دیگری  اعتبار  گذشت  که  همان طور 
طبقه بندی، شهدا در سه گروه جای می گیرند که شرایط هر دسته به شرح زیر است:

اول( شهید دنیا و آخرت:
شهیدی است که در جنگ با کفار کشته شده است.

پشت به دشمن نکرده و در حال فرار نبوده است.
هدف او از جنگیدن اعتالی کلمه الله و پایین کشیدن کلمه الکفر بوده است.

هیچ غرض دنیایی برای شرکت در این جنگ نداشته است. )معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیه، 
)347 :2 

علت کشته شدن وی در معرکه جنگ، منحصرًا قتال با کفار بوده است؛ پس اگر در معرکه جنگ 
باشد ولی به سببی مانند مریضی از دنیا رفته باشد شهید محسوب نمی شود. البته قول ضعیفی وجود 
دارد که این چنین شخصی را نیز به شهدا ملحق دانسته است. )القاموس الفقهی لغه و اصطالحا، 204 (

دوم( شهید دنیا:
هدف او از جنگ با کفار فقط اهداف دنیوی بوده است و در این راه کشته  شده است. )القاموس 

الفقهی لغه و اصطالحا، 204 (
سوم( شهید آخرت:

و  المصطلحات  )معجم  نبوده است.  کفار  با  جنگ  حال  در  ولی  کشته شده  ظلم  روی  از  که  کسی 
األلفاظ الفقهیه،  2: 347(

به طور کلی کسی که شارع مقدس، شهادت را برای او ثابت نموده است شهید تلقی می شود؛ مانند 
غریق یا کسی که دیوار بر او خراب شده است. )القاموس الفقهی لغه و اصطالحا، 204 ( و کشته شده در 

راه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر. )کنزالعمال، 4: 415(
2. 2. شرایط اطالق واژه شهید به افراد

اواًلً از دیدگاه قرآن کسی که در راه خدا قدم بر دارد و در انجام عمل صالح خود خلوص نیت داشته 
و جز خداوند متعال قصد دیگری نداشته باشد و تنها برای رضای خداوند نه مال یا مقام، کاری را انجام 

دهد و کشته شود یا حتی بمیرد شهید محسوب می گردد. )حج: 58 و 59(

بررسی اطالق عنوان شهید بر کشته شده در عرصه امر به ...
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ثانیًاً فردی که در راه خدا جان را زنده نگه می دارد و جسم را می بازد تا جان زنده اش زنده تر و شکوفاتر 
گردد، همین که نیتش خدا باشد در نائل شدن به مقام شهادت برای او کافی است، )بقره: 154؛ توبه: 
111( و همین که انگیزه ی قتل او مبارزه با حق و حق مداری و خدا و خداپرستی باشد برای وصول او به 

این فوز عظیم، بس است. )بقره: 61(
2. 3. فضیلت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر

در فضیلت و شرافت مسئله امر به معروف و نهی از منکر همین بس که در زبان رسول گرامی اسالم
a برترین اعمال پس از ایمان به خدا و صله رحم برشمرده شده است؛ عبدالله بن محمد از امام صادق

A نقل می کند:
ْساَلِم َقاَل  ْفَضُل اإْلِ

َ
ْخِبْرِنی َما أ

َ
ِه أ ِهA َفَقاَل یا َرُسوَل اللَّ نَّ َرُجاًل ِمْن َخْثَعَم َجاَء ِإَلی َرُسوِل اللَّ

َ
أ

َعِن  ْهی  النَّ َو  ِباْلَمْعُروِف  ْمُر 
َ
اأْل َقاَل  َذا  َما  ُثمَّ  َقاَل  ِحِم  الرَّ ُثمَّ ِصَله  َقاَل  َذا  َما  ُثمَّ  َقاَل  ِه  ِباللَّ یَماُن  اإْلِ

ِه َقاَل ُثمَّ َما َذا َقاَل َقِطیَعه  ْرک ِباللَّ ِه َقاَل الشِّ ْبَغُض ِإَلی اللَّ
َ
ْعَماِل أ

َ
ی اأْل

َ
ُجُل َفأ اْلُمْنکِر َقاَل َفَقاَل الرَّ

ْهی َعِن اْلَمْعُروِف. )الکافی،  5: 55( ْمُر ِباْلُمْنکِر َو النَّ
َ
ِحِم َقاَل ُثمَّ َما َذا َقاَل اأْل الرَّ

مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای، در باب اهمیت و جایگاه مسئله امر به معروف و نهی 
از منکر سخن جالب توجهی دارند. ایشان دریکی از دیدارهای مردمی خود بیان کردند:

همه جا، جای نهی از منکر است. یک دانشجو هم در محیط درس می تواند نهی از منکر کند. 
یک کارمند شریف هم در محیط کار خود می تواند نهی از منکر کند. یک کاسب مؤمن هم 
در محیط کار خود می تواند نهی از منکر کند. یک هنرمند هم با وسایل هنری خود می تواند 
نهی از منکر کند. روحانیون در محیط های مختلف یکی از مهم ترین عوامل نهی از منکر و 
امر به معروف اند. نمی شود این واجب بزرگ الهی را در دایره های کوچک محدود کرد. کار هم 
کار همه است. این طور نیست که مخصوص عده خاصی باشد. البته هر کس وظیفه ای دارد 

)واجب فراموش شده، 49(
2. 4. جهاد در راه خدا

جهاد دارای مراتبی است همان طور که امر به معروف و نهی از منکر نیز چنین است و آخرین مرتبه  ی 
آن جهاد مصطلح است که در آن شمشیر بکار می رود و سایر مراتب آن امر به معروف و نهی از منکر 
اصطالحی است و در هر حال، هدف از هر جهادی، نشر حق و عدالت و طاعت و جلوگیری از ستم و 

معصیت است. )الجمل و العقود فی العبادات، 377(
در رابطه با مسئله »جهاد« روایتی از موالی متقیان امام علیA در کتاب ارزشمند نهج البالغه 

بیان شده است:
ُل َما ُتْغَلُبوَن َعَلیِه ِمَن اْلِجَهاِد اْلِجَهاُد  وَّ

َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیَنA یُقوُل: أ

َ
ِبی ُجَحیَفه َقاَل َسِمْعُت أ

َ
َوَعْن أ

ْلِسَنِتکْم ُثمَّ ِبُقُلوِبکْم; َفَمْن َلْم یْعِرْف ِبَقْلِبِه َمْعُروفًا، َو َلْم یْنکْر ُمْنکرًا، ُقِلَب َفُجِعَل 
َ
یِدیکْم، ُثمَّ ِبأ

َ
ِبأ
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امیرمؤمنان از  ابوجحیفه می گوید:  )نهج البالغه، حکمت 375(  ْعاَلُه. 

َ
أ ْسَفُلُه 

َ
َوأ ْسَفَلُه 

َ
أ ْعاَلُه 

َ
أ

آن مغلوب  از شما می گیرند و در  از جهاد که  A شنیدم که می فرمود: نخستین مرحله ای 
می شوید جهاد با دست )جهاد عملی( است سپس جهاد با زبان و بعد جهاد با قلب. آن کس 
که حتی با قلبش به طرفداری معروف و مبارزه با منکر برنخیزد قلبش واژگونه می شود! باالی 

آن پایین و پایین آن باال می رود )و حس تشخیص نیک و بد را از دست می دهد(.
این کالم نورانی در واقع ناظر به مراحل سه گانه امر به معروف و نهی از منکر است که مراحل و 

سلسله  مراتب آن به صورت مشروح در بخش اول این مقاله ذکر شد.
در روایت دیگری از مولی امیرالمؤمنینA آمده است:

یدیکم َفإْن َلْم َتقِدرُوا َفجاِهُدوا ِبأْلِسَنِتکم َفِاْن َلم َتِقدرُوا َفجاهدُوا ِبُقلوِبکم. 
َ
جاِهدوا فی  َسبیِل   اللِه بأ

)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 11:  16( در راه خدا با دست ها )و جوارحتان( جهاد 
با دلهایتان مجاهده نمائید  نتوانستید )الاقل(  با زبانتان و اگر  نتوانستید  و مقابله کنید و اگر 

)نسبت به دشمن احساس دشمنی و انزجار نمائید(.
این حدیث دیگری است که به این نکته اشاره دارد که حتی مجاهده با قلب و زبان نیز جهاد در راه 

خدا به حساب می آید.
امامA در این سخنان نورانی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان جهاد در راه خدا معرفی 

نموده اند و احادیث بی شماری داریم که طبق آن ها مجاهد در راه خدا شهید محسوب می گردد.
2. 5. بررسی روایات

روایات بی شماری در باب مصادیق شهید در کتب حدیثی وارد شده است که در اینجا به جهت 
اختصار فقط به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:

و قد روی عن الصادقA أن رسول الّلهa قال: من قتل دون عقال فهو شهید )مسالک 
األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، 15: 51( هرکس در راه حفظ عقال )بند پای شتر( کشته شود 

پس او شهید است
ُجِل یَقاِتُل ُدوَن َماِلِه َفَقاَل َقاَل  ِهA َعِن الرَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ِبی اْلَعاَلِء َقاَل: َسأ

َ
َعِن اْلُحَسیِن ْبِن أ

ِهیِد. )الکافی،  5: 52( هرکس  ِه صلی الله علیه و آله : َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو ِبَمْنِزَله الشَّ َرُسوُل اللَّ
به خاطر حفظ مال خود کشته شود به منزله شهید است

اإلمام الصادقA: الجهاد واجب مع امام عادل و من قتل دون ماله فهو شهید، أی و ان لم 
یأذن له اإلمام، أو نائبه إذنا خاصا )فقه اإلمام الصادقA،  2: 255 (هرکس در راه اموالش 

کشته شود شهید است
ِهa: َمْن ُقِتَل ُدوَن َمْظِلَمِتِه َفهَو  ِهA َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ِه ْبِن ِسَناٍن َعْن أ َعْبِد اللَّ

َشِهیٌد )الکافی،  5: 52( هرکس در راه دادخواهی و در برابر ظلم و ستم کشته شود شهید است

بررسی اطالق عنوان شهید بر کشته شده در عرصه امر به ...
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بر اساس احادیث فوق بعید نیست که از طریق قیاس اولویت1 بتوانیم بر کشته شدگان در راه امر به 
معروف و نهی از منکر شهید اطالق بنماییم چرا که اگر بذل جان در راه حفظ مال حتی حفظ شی کم 

ارزشی چون بند پای شتری شهادت باشد به طریق اولی بذل جان در راه پاسداری از ارزش های اسالم 
و فرمان دادن به انجام آن هاقطعًاً شهادت خواهد بود.

 aدر فصل دوم کتاب کنز العمال که در باب شهادت حکمیه است حدیثی از وجود شریف پیامبر
آمده است که صراحت در مدعا )اطالق عنوان شهید بر کشته شده در مقام امر به معروف و نهی از منکر( 

دارد:
الغریق شهید، والحریق شهید، والغریب شهید، والملدوغ شهید، والمبطون شهید، ومن یقع 
علیه البیت فهو شهید، ومن یقع من فوق البیت فتندق رجله أو عنقه فیموت فهو شهید، ومن 
تقع علیه الصخره فهو شهید، والغیری علی زوجها کالمجاهد فی سبیل الله فلها أجر شهید، 
ومن قتل دون ماله فهو شهید، ومن قتل دون نفسه فهو شهید، ومن قتل دون أخیه فهو شهید، 
ومن قتل دون جاره فهو شهید، واآلمر بالمعروف والناهی عن المنکر شهید )کنزالعمال، 4: 

)415
با توجه به نص روایت فوق اشخاص زیادی تحت شمول عنوان »شهید« قرار می گیرند که یکی از 

آن ها آمر به معروف و ناهی از منکر است.
2. 5. بررسی عناوین »شهید« و »در حکم شهید« در فقه و قانون

تعریف »شهید« و »در حکم شهید« ذکر شده،  قانونی کشور در  آیین نامه های  آنچه در  بر اساس 
کشته شده در عرصه امر به معروف و نهی از منکر شهید تلقی می شود نه در حکم شهید؛ چنانکه در بند 
11 ماده 2 »آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد«، مصوب 2: 2: 1382 به صراحت 

به این نکته اشاره شده است:
ماده 2 افرادی که مشمول هر یک از بندهای زیر شده یا می شوند »شهید« تلقی می شوند:

بند 11 افرادی که به تشخیص دادگاه صالحیت دار در حال انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
توسط  مرتکبان جرائم مشهود2 کشته می شوند.

همچنین در بند 15 ماده 2 »آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر 

1. قیاس اولویت، قیاسی است که در آن از راه اقوی و اشد بودن وجود علت )مناط حکم اصل( در فرع، حکم اصل به فرع 
سرایت داده می شود و حکم آن استنباط می گردد؛ بنابراین، در مواردی که علت حکم اصل در فرع به صورتی قوی تر از اصل 

موجود باشد، حکم اصل نیز به طریق اولی بر فرع بار شده و به آن سرایت می کند.
2. رفتارهای خالف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید مأموران نیروی انتظامی اتفاق می افتد، جرم مشهود نامیده 

می شود که موارد آن به تفصیل در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
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مصادیق ایثارگری« نیز به این نکته تصریح شده است:

ماده 2 افراد و کارکنان مشمول بندهای زیر شهید محسوب می شوند:
از  انجام فریضه امر به معروف و نهی  بند 15 افرادی که به تشخیص دادگاه صالحیت دار در حال 

منکر کشته می شوند.
اما با توجه به تعاریفی که در متون فقهی آمده چنین شخصی که از نظر متون قانونی شهید است، 

ظاهرًا در حکم شهید است و نمی توان احکام اختصاصی شهدا را برای وی اثبات نمود.
 علت این تفاوت در حکم میان متون فقهی و متون قانونی، تفاوت در تعاریف است؛ در »آیین نامه 
تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد« زیر ماده 1 )که در مقام تعریف اصطالحات مربوطه 
است( به تبیین مفهوم »در حکم شهید« پرداخته شده است؛ در حکم شهید: افراد موضوع ماده )3(1 این 

آیین نامه هستند که ازنظر برخورداری از خدمات مربوط در اولویت دوم قرار می گیرند.
زیر ماده 1 »آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری« 
در شرح معنای »در حکم شهید« آمده است: کسی که از نظر مأموریت، وظایف و اهداف تعیین شده 

همانند شهید است، ولی از لحاظ شرایط وقوع یا محل شهادت متفاوت است.
اما تعریفی که در متون فقهی برای اصطالح »در حکم شهید« آمده است، همان طور که به آن اشاره 

شد، با این تعاریف متفاوت است.
در متون فقهی آمده است: »شهید« مسلمان یا در حکم مسلمانی است که به دستور پیامبرa یا 

امام معصومA یا نائب خاص یکی از آن دو وارد معرکه جنگ با دشمن گردد و کشته شود.
از آنجا که در روایات به کشته شده در راه انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شهید گفته 
شده و آن فضائل و درجاتی که برای شهیدان ذکر شده در حق چنین شخصی نیز وارد شده است ولی آن 
معنایی که برای شهید حقیقی ارائه شده بر این شخص منطبق نیست لذا وی از جهت فقهی »در حکم 

شهید« تلقی می شود.

1. در ماده 3 این آیین نامه به 14 گروه از کشته شدگان اشاره شده است که به حکم قانون »در حکم شهید« هستند.

بررسی اطالق عنوان شهید بر کشته شده در عرصه امر به ...
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نتیجه گیری
کند،  فدا  را  اسالمی جان خویش  ارزش های  تثبیت  انگیزه  با  اسالم  عالیه  اهداف   راه  در  که  کسی 
به باالترین درجه ی ممکن از کمال دست یافته است و اوست که سرباز الیق و حقیقی اسالم به شمار 

می رود.
به روایاتی که در کتب معتبر روایی شیعه و کتب روایی عامه وارد شده است و شواهد و  با توجه 
مدارک موجود در این باب، کسی که در راه امر به معروف و نهی از منکر جان خود را بذل نماید، شهید 
از دنیا رفته است؛ هرچند که احکام خاص شرعی و فقهی شهیدی که در معرکه و در قتال با کفار کشته 
 شده است اعم از عدم نیاز به غسل و تکفین و... بر او بار نمی شود اما او به حسب علو منزلت و ثواب 
به منزله ی شهید در معرکه است؛ و به عبارت دقیق تر چنین شخصی »شهید حقیقی« نیست بلکه »شهید 

حکمی« است.
یکی از فرضیه های مهمی که در این نوشتار به دنبال رد یا اثبات آن بودیم این بود که تنها در صورتی به 
کشته شده در عرصه امر به معروف و نهی از منکر شهید گفته می شود که وی تمام شرایط امر به معروف و 
نهی از منکر را سنجیده باشد و تمام مراحل و سلسله مراتب این فریضه بزرگ الهی را رعایت کرده باشد؛ 
اما باوجود تتبع فراوان در متون فقهی و روایی، متأسفانه این متون را در این رابطه ساکت یافتیم و همچنین 

متون قانونی ما نیز خالی از پاسخ به این سؤال بود.
فرضیه ی فوق، فرضیه ی بسیار مهمی است که نیازمند بررسی در کارهای بعدی در این رابطه است.
نکته ی حائز اهمیت دیگر این است که همان گونه که بیان شد به عقیده تمام فقها امر به معروف به دو 
قسم )واجب و مندوب( تقسیم می شود؛ حال یکی از سؤاالت مهم دیگری که درانتهای این نوشتار باید 
به آن نیز پاسخ داده می شد این سؤال بود که آیا تفاوتی میان کسی که در راه امر به معروف واجب کشته 

شده با کسی که در راه نوع مستحب آن کشته شده نیست؟
اما یافته های قانونی و فقهی ما در این زمینه پاسخ گوی این سؤال نبود.

در پایان برای تمام عزیزانی که در این عرصه از هیچ تالش و مجاهدتی فروگذار نیستند علو درجات 
را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
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جایگاه حریم خصوصی در فقه اسالمی و نظام حقوقی غرب با توجه به ارتباط 
آن با امر به معروف و نهی  از منکر و آزادی بیان

حسین لطیفی1

چکیده
را  اجتماعی  و  فردی  رفتار  و  عمومی  و  خصوصی  حوزه ی  دو  به  زندگی  تقسیم 
نمی توان منفک از زندگی انسانی دانست و تصور شکل گیری اجتماعی پایدار بدون این 
تمایز در رفتار اجتماعی، تقریبًا ناممکن است. این تفکیک از آغاز باعث شکل گیری 
قواعد و قوانین مرتبط با خود بوده است. در دوران جدید با طرح مفهومی به عنوان 
»حریم خصوصی« مفاهیم و هنجارهایی که پیش از این در نظام های حقوقی به شکل 
قرار می گیرند.  توجه  و مورد  زیر یک چتر مفهومی مطالعه  پراکنده وجود داشتند در 
مفاهیمی مثل تمامیت و امنیت جسمانی، ملکیت و حق تقدم نسبت به خانه، ملکیت 
این  بودن  نوپدید  عین  در  رازداری.  و  شخصی  اطالعات  به  نسبت  معنوی  امنیت  و 
مفهوم، می توان با بررسی پیشینه و اهمیت هریک از این حقوق به تنهایی و جمع بندی 
و ارزیابی نسبت میان آن ها و دیگر حقوق، به جایگاه کلی حق حریم خصوصی در یک 

نظام حقوقی مشخص دست یافت.
در این نوشتار تالش شده است با پیگیری مسیر پیش گفته در دو نظام حقوقی فقه 
اسالمی و حقوق بشر غربی، در مقیاسی بسیار کوچک و به اندازه ای مختصر، یعنی در 
حد یک مقاله ی چند صفحه ای، به دیدگاهی ابتدایی در مورد جایگاه حریم خصوصی 

Mesbahlatifi@gmail.com .1. طلبه ی درس خارج حوزه  ی علمیه ی قم؛ دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران، پردیس فارابی
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در این دو نظام حقوقی دست یافت. ابتدا با بررسی تاریخچه و جایگاه حریم خصوصی 
و  حقوقی  هنجارهای  و  مفاهیم  دیگر  با  آن  نسبت  و  غرب  حقوقی  نظام  کلیت  در 
در  قوانین  ملموس  و  عینی  اجرای  و  رسانه ای  تبلیغات  میان  تفکیک  با  همچنین، 
میدان عمل، مواضع قوت و ضعف این مسئله در این نظام حقوقی مشخص می گردد. 
با بررسی ریشه های حق حریم خصوصی در فقه اسالمی و بررسی مصداقی  سپس 
نسبت میان حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر، قواعد و ضوابط دقیق 
حقوقی مورد استفاده در فهم نسبت میان قوانین و احکام متفاوت در اجتهاد و فتوای 

فقها و حقوقدانان مسلمان به تصویر می آید.

واژه های کلیدی
 حریم خصوصی، امر به معروف و نهی از منکر، آزادی بیان، فقه اسالمی، حقوق 

بشر غربی، رازداری، تعادل و تراجیح

تاریخچه و کلیات
حریم خصوصی اصطالحی نسبتًا نوپدید برای مفهومی بسیار با سابقه و ریشه دار در زندگی و روابط 
انسانی است. بحث های زیاد و گسترده ای پیرامون این مفهوم در سطح عمومی و رشته های تخصصی 
فلسفه، انسان شناسی، سیاست و حقوق شکل گرفته و می گیرد، ولی از نظر فنی، تعریف، معنا یا تحلیل 

واحدی نسبت به این مفهوم، ارزش و حدود آن وجود ندارد.
انسانی1 –حتی  به اندازه ی عمر جوامع  این هنجار  گاه، عمر  ناخودآ به شکل   و  انسانی  رفتار  نظر  از 
این  تاریخی  قابل توجه  از ریشه های  این عقیده وجود دارد که »یکی  پیش تمدنی است. در عین حال، 
تاریخ یابی  این  )استنفورد3(  است«2  منزل  تدبیر  و  شهر  سیاست  حوزه ی  میان  ارسطو  تفکیک  مفهوم، 
دقیق نیست، چراکه اواًلً در متون یونانی پیش از ارسطو نیز تصریحاتی در مورد حق حریم خصوصی 
وجود دارد، مثل تعهداتی که در مورد رفتن به خانه ی دیگران و اطالع از اسرار آنان در سوگند بقراط وجود 

1. چه بسا بتوان در رفتارهای حیوانات نیز درکی از حریم خصوصی را ردیابی کرد.
2. [T]he concept has historical origins in well ـ known philosophical discussions, most 
notably Aristotle›s distinction between the public sphere of political activity and the 
private sphere associated with family and domestic life.
3 Stanford Encyclopedia of Philosophy
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دارد.1 )آثار بقراطی2 67(

؛ به شکل کلی، چشم بستن بر آثار باقی مانده از ادیان ابراهیمی و شرقی در زمینه ی حق خصوصی  ثانیًاً
یا تمدن های دیگر باستانی )کهن تر از تمدن یونانی( مثل تمدن مصری، چینی، هندی، بابلی و ایرانی و 
رفتار های اجتماعی نسبتًا پیچیده آنان که مبتنی بر قوانین مدون بوده و منحصر دانستن آغاز و انجام تمدن 
گاه در عصر غلبه ی تمدن غربی وجود  گاهانه یا ناخودآ بشری به یونان و غرب، نگاه اشتباهی است که آ

دارد و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.
به هر حال در حقوق مدرن غربی، تعریف مشهور حریم خصوصی، یعنی »حق تنها بودن« ابتدا در 
مقاله ی »حق حریم خصوصی«3 نوشته ی وارن4 و برندیس5 در سال 1890 مطرح و پس از آن مشهور و 
متعارف گشت. این مقاله یکی از پرتأثیرترین نوشته ها در حقوق آمریکایی دانسته شده که در پی گسترش 
شده  تألیف  می شدند،  چاپ  باال  تعداد  در  که  عکس های  و  کثیراالنتشار  روزنامه های  یعنی  ارتباطات 

است. در آغاز این مقاله پس از اشاره به تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، چنین نوشته شده:
 اکنون حق زندگی به معنای حق لذت بردن از زندگی است یعنی حق تنها گذاشته شدن؛ ]...[ 
و حق مالکیت به حدی رسیده است که شامل تمام انواع مالکیت می شود، هم ملموس و هم 

نامرئی )حق حریم خصوصی ص193(6
بعدها، تعاریف دیگری از حریم خصوصی نیز ارائه شد که عناصر مقوم آن ها در یک نگاه کلی بدین 

قرار است: 
با  مرتبط  اطالعات  مقدار  چه  به  و  زمانی  چه  چگونه،  اینکه  مورد  در  تصمیم  قدرت 
ما در اختیار دیگران قرار بگیرد؛ ]...[ احترام به و دفاع از ارزشی اجتماعی به عنوان 
استقالل  و  خودمختاری  فردی،  تمامیت  و  احترام  شأن،  شامل  که  محترم  شخصیت 

1 Whenever I go into a house, I will go to help the sick and never with the intention of 
doing harm or injury. I will not abuse my position to indulge in sexual contacts with 
the bodies of women or of men, whether they be freemen or slaves. Whatever I see 
or hear, professionally or privately, which ought not to be divulged, I will keep secret 
and tell no one.
2 Hippocratic Works
3 The Right to Privacy
4 Samuel D. Warran (1852 -1910حقوقدان آمریکایی)
5 Louis D. Brandies (1856-1941حقوقدان، قاضی دادگاه عالی و صهیونیست آمریکایی)
6 Political, social, and economic changes entail the recognition of new rights, and the 
common law, in its eternal youth, grows to meet the demands of society. … now the 
right to life has come to mean the right to enjoy life,  ـ the right to be let alone; … and 
the term «property» has grown to comprise every form of possession ـ  intangible, as 
well as tangible.
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شخصی می شود ]...[ دسترسی انحصاری شخص به قلمروی خویش ]...[ و ممانعت از 
دسترسی ناخواسته ی دیگران، چه دسترسی فیزیکی، یا اطالعات یا توجه. )استنفورد(1
در طول زمان، انواع و موارد مختلفی برای حریم خصوصی شمرده شده است: تمامیت جسمانی، 
کسفورد  حریم خصوصی در خانه و دفتر کار و در ارتباطات )تلفن، نامه نگاری و...( )فرهنگ حقوق آ
381( با پیشرفت فناوری و ظهور شبکه ی ارتباطی جهانی اینترنت، زمینه های جدید و گسترده ای برای 
نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده های گوناگون از داده های مختلف ایجاد شده است و از این جهت، 

بحث حریم خصوصی بار دیگر و این بار در مقیاسی گسترده و جدی مطرح و پیگیری می شود.
به یک معنا حریم خصوصی هیچ مفهومی جدیدی به نظام های حقوقی اضافه نکرده است و صرفًاًً 
برآیند و مفهوم جامعی است که مفاهیم متعدد حقوقی با سابقه های طوالنی را در زیر چتر خود در بر 
می گیرد. همین نکته باعث شده است که برخی حقوقدانان غربی، اصالت و فایده ی اضافه کردن چنین 

مفهومی به حقوق را مورد سؤال قرار دهند. )استنفورد(2

جایگاه حریم خصوصی در نسبت با دیگر حقوق در نظام حقوقی غرب
مرتبط  نوشتار  این  موضوع  با  مستقیمًا  آنچه  خصوصی،  حریم  مورد  در  پردامنه  بحث های  میان  از 
می شود، جایگاه این حق و نسبت آن با مفاهیم، حقوق و تکالیف دیگر در نظام های قانونی مختلف است. 
نکته ی جالب توجه در مورد جایگاه این حق در تمام نظامات حقوقی غربی این است که به خاطر وجود 
ابهام در این مفهوم، دست مراجع قضائی برای اعمال سلیقه و ارائه تفاسیر مختلف از آن و نسبت آن با 
حقوق دیگر بسیار باز است. اصطالح و معنای حریم خصوصی در قانون ایاالت متحده و متمم های آن 

به صراحت مطرح نشده اند، لکن
 در متمم چهارم قانون اساسی ایاالت متحده، سخن از حفاظت در مقابل جستجو و توقیف 

1 Alan Westin describes privacy as the ability to determine for ourselves when, how, 
and to what extent information about us is communicated to others; … «inviolate 
personality» is the social value protected by privacy. It defines one›s essence as a 
human being and it includes individual dignity and integrity, personal autonomy and 
independence. Respect for these values is what grounds and unifies the concept of pri-
vacy. … exclusive access of a person to a realm of his or her own, … privacy protects 
us from unwanted access by others — either physical access or personal information 
or attention.
2 Ultimately the right to privacy, on Thomson›s view, is merely a cluster of rights. 
Those rights in the cluster are always overlapped by, and can be fully explained by, 
property rights or rights to bodily security.
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رفته و در قرن بیستم نسبت به شنود مکالمات تلفنی و تجسس الکترونیکی نیز شمول پیدا کرده 
است1 دادگاه عالی ایاالت متحده صریحًا دلیل و پشتوانه ی متمم چهارم را حق حریم خصوصی 
معرفی کرده است. در برخی پرونده ها این حق به مواردی مثل حق سقط جنین تعمیم داده شده 
است، اما دادگاه عالی از تعریف واضح این حق ناتوان بوده و حدود و جنبه های این حق بسته 
به چگونگی اجرای هر دادگاه متفاوت است، برای مثال، برخی ایالت ها از تعمیم و ترجیح این 

حق در موارد تعارض با هنجارهای جنسی ممانعت کرده اند )استنفورد(2
درباره ی حریم خصوصی وجود  و مشخصی  قانون واحد  انگلستان،  قانون کشور  در 
حریم  حق  مشخص،  موارد  برخی  در  و  مدّون3  غیر  عرفی  قانون  در  تنها   ]...[ ندارد 
اصلی  )توسعه ی حقوق  است.45  به رسمیت شناخته شده  به شکل محدود  خصوصی 

حریم خصوصی6، ص1(7 
البته با عضویت در کنوانسیون حقوق بشر اروپا، برای حق حریم خصوصی در این کشور و دیگر 

کشورهای اروپایی، به اصل هشتم سند حقوق بشر 1998 استناد8 می شود:
1 Fourth Amendment protection against search and seizure was extended later in the 
twentieth century to cover telephone wiretaps and electronic surveillance.
2 the Supreme Court has been explicit in ruling that privacy is a central reason for 
Fourth Amendment protection. … The most famous application of this right to priva-
cy was as one justification of abortion rights defended in 1973 in Roe v. Wade (410 U. 
S. 113) and subsequent decisions on abortion. … the Court has been unable to clearly 
define the right, … Which personal decisions have been protected by this privacy right 
has varied depending on the makeup of the Court. In 1986 in Bowers v. Hardwick (478 
U. S. 186) privacy was not held to cover a ban on anti ـ sodomy laws in Georgia, de-
spite the intimate sexual relations involved.
3 حقوق عرفی، نظام رویه ی قضائی، سابقه ی قضائی، قوانین غیرمدون یا common law به معنای حقوق و قوانین 

برآمده از حکم قضات در موارد مختلف است در مقابل قوانین مصوب مجلس.
4 UK law does not contain a single enshrined right to privacy. No Act of Parliament 
creates such a right, and the common law only allows a limited recognition of privacy 
rights in specific situations. … There is no right to privacy in UK law. Individuals 
who allege an invasion of privacy rely on one of the following: breach of the right to 
confidence, which is a common law right; Article 8 of the European Convention on 
Human Rights.
 in ـ privacy ـ of ـ law/right ـ essays/constitutional ـ law ـ www. lawteacher. net/free ـ  5
essay. php ـ law ـ constitutional ـ courts ـ english ـ
6 Developing Key Privacy Rights
7 … as is well known, there has been no general remedy for an infringement of pri-
vacy under English law … the notion of privacy has been partially protected within 
several common law doctrines.
و  مدنی  بین المللی حقوق  معاهده ی  اصل 17  و  بشر  بیانیه ی جهانی حقوق  دوازدهم  اصل  در  8. حق حریم خصوصی 
سیاسی مطرح و در اصل 11 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مورد اشاره واقع شده است، لکن از نظر الزام قانونی در بیشتر 
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1 هر کس نسبت به زندگی شخصی و خانوادگی، خانه و ارتباطات خویش حق احترام دارد. 
2 با وجود این حق، هیچ گونه دخالتی توسط هیچ مرجع عمومی نباید انجام شود، به استثنای 
مواردی که مطابق قانون باشد و در جامعه ای مردم ساالر به خاطر امنیت ملی، ایمنی عمومی یا 
سالمت اقتصادی کشور ضروری باشد، )یا( برای جلوگیری از بی نظمی و جرم، برای حراست 

از سالمتی و اخالق یا محافظت از حقوق و آزادی های دیگران1
شخصی،  )زندگی  چهارگانه  موارد  این  از  کدام  هر  مصادیق  تشخیص  اینکه  توجه  قابل  نکته ی 

خانوادگی، خانه و ارتباطات( با قاضی و دادگاه هر پرونده است و به همین دلیل است که 
دادگاه عالی حقوق بشر، به عمد، تعریف جامع و مانعی از زندگی خصوصی ارائه نکرده است، 

زیرا چنین چیزی را نه ممکن و نه ضروری می داند2 )حقوق حریم خصوصی 17(
 این ابهام که اکنون موجه جلوه داده می شود، از همان ابتدای مطرح شدن حق حریم خصوصی در 

نظام حقوقی غرب وجود داشته است: 
)در مورد حق حریم خصوصی( قواعد حقوقی بیش از حد مبهم هستند، نظریه به شکل واضح 
صورت بندی نشده و نتایج به هیچ وجه هماهنگ نیستند. دادگاه عالی )ایاالت متحده( تا کنون 
)1979( این مسئله را در هیچ حد مقبولی روشن نکرده است، گرچه در سه پرونده به حق حریم 
خصوصی پرداخته، اما از پاسخ به سؤاالت اصلی سرباز زده است3 )حق حریم خصوصی و 

آزادی مطبوعات، 3344(

کشورهای غربی، سند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد استناد واقع می شود.
1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence. 2 ـ There shall be no interference by a public authority with the ex-
ercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a 
democratic society in the interests of national security, public safety or the economic 
well ـ being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection 
of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.
3. At the first stage of its analysis under Article 8, a court must identify the interest 
of the applicant and decide whether it falls within one of the four nominated inter-
ests: private life, family life, home or correspondence. In Niemietz v Germany, 13 
the Court stated generally: «The Court does not consider it possible or necessary to 
attempt an exhaustive definition of the notion of «private life». … The Court has 
therefore deliberately refrained from stating an exhaustive definition of the concept 
of «private life».
4. the rules of law are exceedingly vague, the theory not clearly formulated, and the 
results by no means consistent. The Supreme Court has thus far not clarified the situ-
ation to any substantial degree. It has dealt with privacy tort questions in three cases, 
but has avoided addressing most of the core issues.
1. the right of privacy and freedom of the Press
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این یک مرحله در ابهام و عدم شفافیت این قانون است. ابهامی که باعث اعمال بیشتر سلیقه و 
دخالت شرایط مختلف در پرونده ها و منازعات اصلی می شود و عماًلً »حاکمیت قانون1« را به حاکمیت 
سلیقه تبدیل می کند. برای مثال، یک دلیل عمده ی اجرای قانون منع حجاب در نهادهای آموزشی و 
اظهار  ابزار  را  اروپایی، حجاب  که مراجع قضائی  این است  اروپایی  مکان های عمومی در کشورهای 
عقیده ی مذهبی تعریف می کنند و نه مصداقی از حریم خصوصی. در حالی که مثال اصلی و به اصطالح، 

مقدار یقینی از حریم خصوصی، قدرت کنترل دسترسی دیداری افراد به جسم فرد است.
از  بدن خویش  پوشاندن  به خصوص،  زنان  و  بشر عمومًا  راهبر ماست،  تاریخ مکتوب  که  تا جایی 
دادن حجاب  قرار  نباشد حق مسلم خویش می دانسته اند.  مانع هویت یابی  اگر  –به خصوص  را  دیگران 
مسیحی  صلیب  و  یهودی  کاله  مثل  ندارند،  پوششی  کارکرد  هیچ  که  مذهبی  صرف  نمادهای  کنار  در 
باشد.  از اعمال سلیقه ای غیرمنصنفانه  ناشی  تنها می تواند  بر کارکرد پوششی حجاب،  و چشم بستن 
شاید حجاب اسالمی نماد مذهبی نیز باشد، ولی مطمئنًا پیش و بیشتر از نماد بودن، یک پوشش است 
که دسترسی ناخواسته ی دیگران به حریم خصوصی را محدود می کند و از این نظر در حوزه ی مصادیق 

ابتدایی و مسلم حریم خصوصی است.
اصل  که  است  این  سلیقه،  اعمال  افزایش  و  حقوقی  بیشتر  سردرگمی  و  ابهام  در  بعدی  مرحله ی 
هشتم، بیان گر یک حق مشروط2 است. برای توضیح مفهوم حق مشروط، الزم به ذکر است که در این 

سند، حقوق به دو دسته تقسیم شده اند:
منفعت  مقدار  هر  نمی شود؛  محدود  قانونی  شکل  به  شرایطی  هیچ  در  که  »حقی  مطلق3:  حق   1
کسفورد، ص 3(  عمومی در انجام چنین محدودیتی مهم باشد، این حق محدود نمی شود« )فرهنگ آ
گاهی و دین؛ و محافظت در برابر شکنجه، تعامل  حقوق مطلق در کنوانسیون عبارت اند از: آزادی فکر، آ

یا عقوبت غیرانسانی یا تحقیرکننده.
تناسب  از تداخل،  با هدف مشروع مقصود  این حق در مواردی که تداخل در آن  2 حق مشروط: 
کسفورد، صص 401 و 389(4 حقوق مشروط در کنوانسیون عبارت اند  داشته باشد، قابل نقض است. )آ

2. Rule of Law
3. Qualified Right
3. Absolute Right
5. Qualified right: A right set out in the European Convention on Human Rights that 
will only be violated if the interference with it is not proportionate … Whether or not 
such a right has been violated will depend on whether the interference with the right 
is proportionate to the legitimate aim pursued by that interference
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از: اصل هشتم: حق زندگی خصوصی و خانوادگی؛ بخشی از اصل نهم: حق آزادی اظهار دین یا عقیده؛ 
اصل 10: حق آزادی بیان؛ اصل 11: حق تجمع.

در این مرحله نیز، در موارد تعارض حقوق دسته ی دوم، تشخیص تناسب و مقبولیت هدف مشروعی 
که باعث نقض این حقوق شود، با دادگاه و مرجع قضائی است. برای مثال، طبق اصل نهم هر فرد در 
پیروی و اظهار هر دینی آزاد است، اما بر اساس گزارش پایگاه خبری گاردین، با حکم دادگاه اروپایی 
حقوق بشر و اعالم قضات آن، »هدف مشروعی« که باعث شده حق حجاب زنان مسلمان –که طبق 
اصل نهم یک حق شهروندی است محدود شود، یک درک به خصوص درباره ی »با هم زندگی کردن« 

از جانب مسئولین فرانسوی است.1
»حریم  حق  میان  تعارض  می شود،  سلیقه   اعمال  باعث  مبهم  قانون  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
خصوصی« و »حق آزادی بیان«2 )خصوصًاً در حیطه ی کار رسانه ها( است که در دادگاه ها و پرونده های 
مختلف باعث کشمکش ها و بحث های حقوقی مفصل شده است.3 »تا این تاریخ، پرونده هایی که به 
کمیته ی اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه شده اند، به شکلی بسیار گسترده مرتبط با 
این موضوع )تعارض حریم خصوصی و آزادی بیان( بوده اند«4 )توسعه ی حقوق اصلی حریم خصوصی 

ص14(
1. The European court of human rights upholds France’s burqa ban. The judges say 
preservation of a certain idea of «living together» is the «legitimate aim» of the French 
authorities.
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/14/headscarves ـ and ـ muslim ـ veil ـ 
ban ـ debate ـ timeline
2. می توان آزادی بیان در معنای صحیح اش  ـ یعنی نظارت عمومی بر رفتار اجتماعی آحاد جامعه ـ  را یکی از مالک های 
جعل و تشریع امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ اما باعث تاسف است که رفتار ابزاری و تبلیغاتی تمدن غربی با این 
مفهوم  ـ مثل دیگر مفاهیم مثبت ـ  و جایگاه آن در پارادایم اومانیستی الحادی، باعث شده است مقایسه سرسری میان امر 

به معروف و نهی از منکر با آزادی بیان خالی از ابهام یا مغالطه نباشد.
3. یک نمونه گزارش از این دعاوی و پرونده های مفصل، کتاب »توسعه ی حقوق اصلی حریم خصوصی« است که به هدف 
پژوهش و بررسی مستندات قانونی و حقوقی پرونده های مختلفی که در این موضوع )تعارض آزادی بیان و حریم خصوصی( 
در کشورهای غربی )آمریکای شمالی، اروپا، استرلیا و نیوزلند( تشکیل شده اند، توسط گروهی از پژوهشگران حقوقی 
تالیف و گردآوری شده است. البته در این کتاب و در نهایت تمام بحث ها و گزارش های طوالنی از پرونده های مختلف، نتایج 
یا قواعد کلی برون رفت از این تعارض به دست نمی آید و مؤلفان صرفًاً »امیدوارند که این کتاب مرجعی مهم برای کسانی 

باشد که می خواهند در توسعه ی این بحث مشارکت کنند« ص12
4 To date, the cases which have come before the European Commission of Human 
Rights («the Commission») and the European Court of Human Rights («the Stras-
bourg Court») have very largely concerned this field.
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بیان  آزادی  قانون  و  نفرت پراکنی1  ممنوعیت  قانون  میان  نسبت  مسئله آمیز،  ابهام  برای  دیگر  مثال 
پیروان  با   bالهی پیامبران  به  اهانت  و  استهزاءء   که  می دهند  تشخیص  غربی  قضائی  مراجع  است. 
میلیاردی ادیان ایشان، مصداقی از آزادی بیان؛ و تحقیق درباره ی علل پیدایش جنگ اروپایی دوم و یا 
اشغال سرزمین اسالمی فلسطین، مصداقی از نفرت پراکنی است. گذشته از آنکه در برخی کشورهای 
اروپایی، قانون مستقلی در این خصوص وضع شده است که مراجع قضائی را از تمسک به قانون منع 

نفرت پراکنی مستغنی می کند. )انکار هلوکاست و قانون، ص6(2
و  قرار می دهند  را مورد خدشه  قانون«  به شکل جدی »حکومت  قانونی  ابهامات  این  به هرحال، 
فاصله ی عمیقی میان تبلیغات رسانه ای و اجرای عملی این حقوق ایجاد می کنند. هر دادگاه و مرجع 
قضائی در هرکدام از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق بشر، به اقتضای قانون داخلی آن کشور و شرایط 
میان حقوق مشروط  تعادل  و  تناسب  درباره ی  متفاوتی  احکام  پرونده های مختلف،  بررسی  نحوه ی  و 
صادر کرده و می کنند. »]...[ چنان که فصول –هر فصل درباره ی یک کشور این کتاب نشان می دهند، 
راه های مختلفی برای تعریف »تعادل مقبول« میان این دو حق بنیادین )حریم خصوصی و آزادی بیان( 
وجود دارد« )توسعه ی حقوق اصلی حریم خصوصی، مقدمه صص 1 12(3 و باآلخره می توان گفت که 
هر دو سطح از این  ابهامات، یعنی استفاده از واژه های مبهم و روشن نکردن نسبت میان این مفاهیم به 

شکل دقیق، در راستای فهم غربی از دانش حقوق به عنوان حرفه ی »واژه ها« است.4

مبانی حریم خصوصی در منابع اسالمی
مفهوم و حدود حریم خصوصی در منابع فقه اسالمی را در دو الیه می توان پیگیری نمود. الیه ی اول، 
اصل تفکیک و به رسمیت شناخته شدن تمایز میان سطوح سریره )پنهان( و عالنیه )آشکار( در زندگی 
هر فرد است.5 در مرحله ی بعد احکام و هنجارهایی هستند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم داللت بر 
1. Hate Speech
2. [In] Germany and France, Holocaust denial itself is a crime, and Canada, where 
Holocaust deniers are brought before province ـ level human rights boards and the 
possibility of prosecutions under hate speech laws remains open.
3. … There are varying considerations coming out of the case decisions in each of 
the common law jurisdictions. … As these chapters show there are different ways to 
determining what is the «acceptable balance» between these two fundamental rights.
4. Law is the profession of the words. David Mellinkoff, The Language of the Law. 
Little, Brown & Co., Boston: 1963.
ْنَباِری 

َ
یَد اأْل َثَنا یْعُقوُب ْبُن یِز ُبو اْلُحَسیِن اْلَعَبْرَتاِئی، َقاَل: َحدَّ

َ
َثَنا َرَجاُء ْبُن یْحیی أ ِل، َقاَل: َحدَّ ِبی اْلُمَفضَّ

َ
ْخَبَرَنا َجَماَعه، َعْن أ

َ
5 أ

ِبیِعی، َعِن  اْلَحاِرِث  ِبی ِإْسَحاَق السَّ
َ
ِبی َوِکیٍع، َعْن أ

َ
اِح ْبِن ُمَلیٍح أ یاُد ْبُن َمْرَواَن اْلَقْنِدی، َعْن َجرَّ َثِنی ِز َکاِتُب اْلُمْنَتِصِر، َقاَل: َحدَّ
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حریم خصوصی و اهمیت آن دارند، در ادامه به مواردی از مهم ترین اصول این احکام در منابع شریعت 
اسالمی اشاره می شود:

حریم خصوصی خانه
ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه ی دیگران وارد نشوید مگر اینکه اجازه بگیرید و بر اهل 
آن سالم کنید، این برای شما بهتر است، باشد که توجه کنید. )حتی( اگر کسی در آن خانه 
نبود، بدون اجازه وارد نشوید و اگر گفتند بازگردید، بازگردید، این برای شما پاکیزه تر است و 

گاه است1 خداوند به آنچه می کنید آ
حریم خصوصی میان اعضای خانه

ای مؤمنان! باید خدمتکاران و پیش خدمتان و نابالغان شما )برای آمدن نزد شما( سه بار از 
شما رخصت بخواهند: پیش از نماز بامداد و هنگامی که نیمروز لباس خود را در می آورید و 

پس از نماز عشاء که سه هنگام برهنگی و تنهایی شماست2
در تفسیر این آیه، روایاتی وارد شده است که این حکم مختص به نابالغان نیست و بالغان نیز چنین 

حکمی دارند )به اصطالح، وصف نابالغ مقید حکم نیست(: امام صادقA فرمود:
]...[ هر کس بالغ شده نیز حق ندارد بر مادر، خواهر، خاله )در نقلی: دختر( و یا غیر ایشان 

بدون اجازه وارد شود3

حرمت تجسس
گناه  گمان ها  برخی  چراکه  بپرهیزید،  گمان ها  از  بسیاری  از  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای 

هستند و تجسس نکنید4

یَره َو  اِنی ـ  یْعِنی َسِر اِنی َو َبرَّ ِه a: یا َعِلی، َما ِمْن َعْبٍد ِإالَّ َو َلُه َجوَّ ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن A َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َ
اْلَهْمَداِنی، َعْن أ

اِنیُه. امالی الطوسی ص458؛ و فی  ُه َبرَّ ْفَسَد اللَّ
َ
اِنیُه أ ْفَسَد َجوَّ

َ
اِنیُه، َو َمْن أ ( َبرَّ ُه )َعزَّ َو َجلَّ ْصَلَح اللَّ

َ
اِنیُه أ ْصَلَح َجوَّ

َ
َعاَلِنیه ـ  َفَمْن أ

ِه a یُقوُل ِفی  آِخِر ُخْطَبِتِه:  ِه َعَلیِهَما، َقاَل: »َکاَن َرُسوُل اللَّ َماِلی: َعْن َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن َصَلَواُت اللَّ ِبی َحْمَزه الثُّ
َ
الکافی: َعْن  أ

یَرُتُه، َو َحُسَنْت َعاَلِنیُته  الی آخر الحدیث. الکافی ج3 :ص370؛ و  ُطوبی  ِلَمْن َطاَب ُخُلُقهُ ، َو َطُهَرْت َسِجیُتهُ ، َو َصَلَحْت َسِر
اخرج الترمذی فی سننه الدعاء عن النبی ص: اللهم اجعل سریرتی خیرا من عالنیتی الی آخر. سنن ترمذی ج5 :ص391.
ُرون . َفِإْن َلْم  ُکْم َتَذکَّ ْهِلها ذِلُکْم َخیٌر َلُکْم َلَعلَّ

َ
ُموا َعلی  أ ِنُسوا َو ُتَسلِّ

ْ
ی َتْسَتأ ذیَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبیوتًا َغیَر ُبیوِتُکْم َحتَّ یَها الَّ

َ
1. یا أ

ُه ِبما َتْعَمُلوَن َعلیم . قرآن  ْزکی  َلُکْم َو اللَّ
َ
ی یْؤَذَن َلُکْم َو ِإْن قیَل َلُکُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو أ َحدًا َفال َتْدُخُلوها َحتَّ

َ
َتِجُدوا فیها أ

کریم، 24 :27 و 28
اٍت ِمْن َقْبِل َصاله اْلَفْجِر َو حیَن  ذیَن َلْم یْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُکْم َثالَث َمرَّ یماُنُکْم َو الَّ

َ
ذیَن َمَلَکْت أ ِذْنُکُم الَّ

ْ
ذیَن آَمُنوا ِلیْسَتأ یَها الَّ

َ
2. یا أ

هیَره َو ِمْن َبْعِد َصاله اْلِعشاِء َثالُث َعْوراٍت. 24:58 ترجمه گرمارودی با تصرف. َتَضُعوَن ِثیاَبُکْم ِمَن الظَّ
ُه َعزَّ َو  َمَرُکُم اللَّ

َ
اٍت  َکَما أ ِذیَن  َلْم  یْبُلُغوا اْلُحُلَم  ِمْنُکْم  َثالَث  َمرَّ یماُنُکْم  َو الَّ

َ
ِذیَن  َمَلَکْت  أ ِذِن  الَّ

ْ
ِه A َقاَل: ِلیْسَتأ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
3. َعْن أ

ْخِتِه َو اَل َعَلی َخاَلِتِه َو اَل َعَلی ِسَوی َذِلَك ِإالَّ ِبِإْذن . کافی 5: 529
ُ
ِه َو اَل َعَلی أ مِّ

ُ
َجلَّ َو َمْن َبَلَغ اْلُحُلَم َفاَل یِلُج َعَلی أ

4. قرآن کریم، 49: 12
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بدگمانان،  بدترین  و  هستند  بدگمانان  مردم  بدترین  است:  شده  نقل   aخدا پیامبر  از 

تجسس کنندگان1
در منابع عامه از پیامبر خداa چنین نقل شده است: من مأمور نیستم که قلب مردم را تفتیش 

کنم یا دل آن ها را بشکافم2
در  ]...[ تجسس  بی عقلی در سه چیز )متجلی( است:  نقل شده است:   Aامام صادق از 

امور نامربوط3

ممنوعیت تجسس از جانب حکمرانان
امیرالمؤمنینA در عهدنامه ی مالک اشتر چنین فرمان می دهد:

تو  نزد  زیردستان  بدنام ترین  و  باید دورترین  را جستجو می کند،  مردم  بیشتر عیوب  که  کسی 
باشد، چرا که در مردم عیب هایی است که حکمران سزاوارتر به پوشاندن آن هاست؛ پس هرگز 
پاک سازی )و  تنها  تو واجب است  بر  آنچه  زیرا  را آشکار نکن،  پنهان شده است  تو  از  آنچه 
پنهان است،  تو  از  که  اموری  به  و نسبت  آشکار می شود  تو  برای  که  اموری است  با  مقابله( 

خداوند قضاوت خواهد نمود. پس تا می توانی عیب های نهانی را بپوشان4

حرمت نقض حریم دیگران
امیرالمؤمنینA در خطبه ای فرمود:

هرکس حریم و پوشش دیگری را نقض و هتک کند، نهانگاه خانه ی خودش آشکار گردد5
حرمت پیگیری و دنبال کردن عیوب پنهان دیگران

دو عنوان مذموم در روایت وجود دارد که الزم است تفکیک شوند: 1 پیگیری عیوب پنهان مسلمانان6 
و 2 پیگیری عیوب مسلمانان. عنوان اخیر عام است و شامل عیوب پنهان و آشکار می شود و این در جای 

ُسون . مستدرک الوسائل ج 9 : ص147 یَن اْلُمَتَجسِّ انِّ وَن  َو َشرُّ الظَّ انُّ اِس الظَّ 1 َو َقاَل a: َشرُّ النَّ
ُشَق  ُبُطوَنُهْم . بخاری ج7: ص45 هم چنین نهج الفصاحه 

َ
اِس، َو اَل أ ْنُقَب ُقُلوِب  النَّ

َ
ْن أ

َ
وَمْر أ

ُ
ی َلْم أ ِه a: ِإنِّ 2 َقاَل َرُسوُل اللَّ

348
ا اَل یْعِنی. تحف العقول ص317 ِس َعمَّ َجسُّ ْخَواِن  َو اْلُمَناَبَذه ِبَغیِر َبیاٍن َو التَّ ِل  اإْلِ 3 َ اْلَجْهُل ِفی َثاَلٍث ِفی َتَبدُّ

َحقُّ َمْن َسَتَرَها َفاَل َتْکِشَفَن  
َ
اِس ُعیوبًا اْلَواِلی أ اِس َفِإنَّ ِفی النَّ ْطَلُبُهْم ِلَمَعایِب النَّ

َ
ُهْم ِعْنَدَك أ

َ
ْشَنأ

َ
ْبَعَد َرِعیِتَك ِمْنَك َو أ

َ
4 ْ َو ْلیُکْن أ

ُه ِمْنَك  ُه یْحُکُم َعَلی َما َغاَب َعْنَك َفاْسُتِر اْلَعْوَره َما اْسَتَطْعَت یْسُتِر اللَّ َما َعَلیَك َتْطِهیُر َما َظَهَر َلَك َو اللَّ ا َغاَب  َعْنَك  ِمْنَها َفِإنَّ َعمَّ
َما ُتِحبُّ َسْتَرُه ِمْن َرِعیِتك . نهج البالغه ص429

5 َو َمْن َهَتَك ِحَجاَب َغیِرِه اْنَکَشَف َعْوَراُت َبیِتِه. ج8 : ص19
6 تتبع عورات المسلمین

جایگاه حریم خصوصی در فقه اسالمی و نظام حقوقی غرب ...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 3761

جل

خود مورد مذمت واقع شده است1؛ اما از آنجایی که خصوصیت پنهان بودن تقریبًا در تمامی معانی و 
استعماالت واژه ی »عوره« وجود دارد )لسان العرب 4:617(، رفتار اول مستلزم تجسس و تفتیش امور 

پنهان است و این رفتار در روایات مورد مذمت شدید است:
امام صادقA از پیامبر خداa نقل کردند:

ای گروهی که به زبان ایمان آورده ولی به دل ایمان نیاورده ، عیب های نهان مؤمنان را جستجو 
نکنید و پیگیر لغزش های ایشان نباشید، همانا هرکس پیگیر لغزش های برا درش باشد، خداوند 
پیگیر لغزش هایش خواهد بود و کسی که خداوند پیگیری لغزش هایش را کند آبرویش را می برد 

اگرچه درون خانه ی خود باشد2
از رسول خداa نقل شده است: 

هر کس به دنبال عیب برا درش و آشکار کردن عیب نهان او باشد، اولین گامی که برمی دارد 
و می گذارد، در دوزخ می گذارد و خداوند عیب نهان او را در مقابل همگان آشکار می سازد3

امام باقرA فرمود:
نزدیک ترین حالت به کفر این است که شخص با دیگری دوستی کند و در عین حال لغزش ها 

و عیوب نهان او را گردآوری کند تا روزی علیه او به کار گیرد4

شایستگی اندرز پنهانی
از امام حسن عسکریA نقل شده است:

هرکس در پنهان برادر خویش را اندرز دهد، او را زینت بخشیده؛ و هرکس در عیان او را اندرز 
دهد، مایه ی خواری او گشته است5

ْو یِعیَب َعَلی 
َ
ْمِر َنْفِسِه أ

َ
اِس َما یْعَمی َعَلیِه ِمْن أ َف ِمْن ُعیوِب  النَّ ْن یَتَعرَّ

َ
ِبی َجْعَفٍر ع َقاَل: َکَفی ِباْلَمْرِء َعیبًا أ

َ
1. برای مثال:ِ  َعْن أ

یُتُم 
َ
ْو یْؤِذی َجِلیَسُه ِبَما اَل یْعِنیِه. کافی 2: ص460 و عن ابی عبدالله، ِإَذا َرأ

َ
َل َعْنُه ِإَلی َغیِرِه أ َحوُّ ْمرًا ُهَو ِفیِه اَل یْسَتِطیُع التَّ

َ
اِس أ النَّ

ُه َقْد ُمِکَر ِبه . السرائر 3: ص569 نَّ
َ
اِس َناِسیًا ِلُذُنوِبِه َفاْعَلُموا أ دًا ِلُذُنوِب النَّ اْلَعْبَد ُمَتَفقِّ

یَماُن  ْسَلَم ِبِلَساِنِه َو َلْم یْخُلِص اإْلِ
َ
ِه a یا َمْعَشَر َمْن أ ِه ع یُقوُل َقاَل َرُسوُل اللَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
اٍر َقاَل َسِمْعُت أ 2. َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ

ُه َتَعاَلی َعْوَرَتُه یْفَضْحُه َو  َع اللَّ ُه َعْوَرَتُه َو َمْن َتَتبَّ َع اللَّ َع َعْوَراِتِهْم َتَتبَّ ُه َمْن َتَتبَّ ُعوا َعْوَراِتِهْم  َفِإنَّ وا اْلُمْسِلِمیَن َو اَل َتَتبَّ ِإَلی َقْلِبِه اَل َتُذمُّ
َلْو ِفی َبیِتِه. کافی 2: ص353 همچنین سنن ترمذی 4: ص144

ُه َعْوَرَتُه َعَلی ُرُءوِس  َم َو َکَشَف اللَّ ُل ُخْطَوه َخَطاَها َو َوَضَعَها ِفی َجَهنَّ وَّ
َ
ِخیِه َو َکْشِف  َعْوَرِتهِ  َکاَن أ

َ
3. َو َمْن َمَشی ِفی َعیِب أ

اْلَخاَلِئِق. ثواب االعمال و عقاب االعمال 288
یِن  َفیْحِصی َعَلیِه َعَثَراِتِه  ُجَل َعَلی الدِّ ُجُل الرَّ ْن یَواِخی الرَّ

َ
ْقَرَب َما یُکوُن اْلَعْبُد ِإَلی اْلُکْفِر أ

َ
ِبی َجْعَفٍر ع َقاَل: ِإنَّ أ

َ
4. َعْن ُزَراَره َعْن أ

َفُه ِبَها یْومًا َما. کافی 2:355 ِتِه ِلیَعنِّ َو َزالَّ
َخاُه ِسّرًا َفَقْد َزاَنهُ  َو َمْن َوَعَظُه َعاَلِنیه َفَقْد َشاَنُه. تحف العقول 489.

َ
5. َو َقاَل ع  َمْن َوَعَظ أ
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کفایت حسن ظاهر و حرمت تجسس
ابن ابی یعفور می گوید: از امام صادقA پرسیدم عدالت یک شخص چگونه دانسته می شود؟ آن 

حضرت فرمود:
 به اینکه به پوشیدگی و عفت شناخته شود و هم چنین دست کشیدن از محرمات مانند ]...[ 
و راه شناخت تمام این موارد این است که عیب هایش نهان باشد و برای مسلمانان حرام است 
که در مورد لغزش ها و عیب های دیگر او )غیر از ظاهر( تفتیش کنند و واجب است که او را 

به پاکی و عدالت معرفی نمایند1
طبق نظر شیخ انصاری، روایت پیشین داللت بر این دارد که حرمت تفتیش مشروط به پوشیدگی 
شخص است و اگر او خود پرده دری کند، حرمتی در کار نخواهد بود.2 این برداشت در شیوه ی جمع میان 
این دلیل با ادله ی دیگر )تذکر و نهی از منکر متجاهر به فسق( که در بخش نهایی مقاله مطرح می شود، 

تأثیرگذار است.
نکته ی مهم دیگر در مورد عنوان اخیر و عناوین پیشین به صورت کلی این است که این احکام ناظر به 
شرایط عمومی و روابط معمولی در زندگی اجتماعی آحاد مردم است، اما در مواردی که مصالح و مفاسد 
کل جامعه مطرح باشد، مثل انتخاب مدیر و تصمیم گیران برای نهادها و مجموعه ی عمومی مسلمین، 
احراز عدالت و امانت باید از راه هایی عقالیی تا حد ممکن صورت بگیرد و نمی توان به ظاهر اشخاص 

اکتفا نمود. این مسئله در فتاوای فقها نیز منعکس شده است.3
بر صحت4، حرمت غیبت5،  به عالوه ی احکام دیگر مثل وجوب حمل فعل مؤمن  این موارد  تمام 

ی ُتْقَبَل َشَهاَدُتُه َلُهْم َو  ُجِل َبیَن اْلُمْسِلِمیَن َحتَّ ِه ع ِبَم ُتْعَرُف َعَداَله الرَّ ِبی َعْبِد اللَّ
َ
ِبی یْعُفوٍر َقاَل  ُقْلُت أِل

َ
ِه ْبِن أ 1 ُرِوی َعْن َعْبِد اللَّ

اَلَله َعَلی َذِلَك  َساِن  َو ُتْعَرُف ِباْجِتَناِب اْلَکَباِئِر. و الدَّ ْتِر َو اْلَعَفاِف ـ  َو َکفِّ اْلَبْطِن َو اْلَفْرِج َو اْلیِد َو اللِّ ْن َتْعِرُفوُه ِبالسِّ
َ
َعَلیِهْم َفَقاَل أ

ی یْحُرَم  َعَلی  اْلُمْسِلِمیَن  َما َوَراَء َذِلَك ِمْن َعَثَراِتِه َو ُعیوِبِه َو َتْفِتیُش َما َوَراَء َذِلَك َو یِجَب  ْن یُکوَن َساِترًا ِلَجِمیِع ُعیوِبِه َحتَّ
َ
ِه أ ُکلِّ

اس . الفقیه 3: ص38 َعَلیِهْم َتْزِکیُتُه َو ِإْظَهاُر َعَداَلِتِه ِفی النَّ
2 دّل علی ترّتب حرمه التفتیش علی کون الرجل ساترًا، فتنتفی عند انتفائه. مکاسب محرمه 1: ص344

3 برای مثال به این استفتاء از مرحوم امام و جواب ایشان توجه شود: سؤال: افرادی می خواهند در نهادهای انقالبی داخل 
الذین آمنوا ال  أیها  آیه »یا  به   با توجه  الذکر  افراد فوق  با بررسی سوابق  شوند، تحقیق کنندگان ارگانها و نهادها در رابطه 
تجّسسوا« تا چه حد مجاز به بررسی سوابق افراد می باشند؟ جواب: تحقیق در فرض مرقوم تا تحصیل اطمینان به صالحیت 

شخص برای خدمت در نهادها ]ی[ انقالب مشمول آیه شریفۀ مزبوره نیست. )استفتائات 2: ص622(
ِذی  ی ُء الَّ ُجُل ِمْن ِإْخَواِنی یْبُلُغِنی َعْنُه الشَّ ِل ع َقاَل: ُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك الرَّ وَّ

َ
ِبی اْلَحَسِن اأْل

َ
ِد ْبِن اْلُفَضیِل َعْن أ 4 َعْن ُمَحمَّ

ِخیَك َفِإْن َشِهَد 
َ
ْب َسْمَعَك َو َبَصَرَك َعْن أ ُد َکذِّ ْخَبَرِنی َعْنُه َقْوٌم ِثَقاٌت َفَقاَل ِلی یا ُمَحمَّ

َ
ُلُه َعْن َذِلَك َفیْنِکُر َذِلَك َو َقْد أ

َ
ْسأ

َ
ْکَرُهُه َفأ

َ
أ

ِذیَن  ْبُهْم اَل ُتِذیَعنَّ َعَلیِه َشیئًا َتِشیُنُه ِبِه َو َتْهِدُم ِبِه ُمُروَءَتُه ـ  َفَتُکوَن ِمَن الَّ ْقُه َو َکذِّ ِعْنَدَك َخْمُسوَن َقَساَمه َو َقاَل َلَك َقْواًل َفَصدِّ
ِلیٌم. کافی 8: ص147

َ
ِذیَن آَمُنوا َلُهْم َعذاٌب أ ْن َتِشیَع اْلفاِحَشه ِفی الَّ

َ
وَن أ ِذیَن یِحبُّ ُه ِفی ِکَتاِبِه ـ  ِإنَّ الَّ َقاَل اللَّ

یِم اْغِتیاِب اْلُمْؤِمِن َو َلْو َکاَن ِصْدقاً . وسائل الشیعه 12: ص278 5 قرآن کریم 49:12؛ َباُب َتْحِر

جایگاه حریم خصوصی در فقه اسالمی و نظام حقوقی غرب ...
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حرمت فاش کردن اسرار یا عیوب مؤمن1، حرمت اشاعه ی فحشاء2، حرمت سخن چینی و خیانت در 
امانت )اعم از مادی و معنوی(3 ممنوعیت هتک حرمت و آبروی مؤمن4، وجوب دفاع از آبروی مؤمن5، 
مبانی  عنوان  به  می توانند  که  هستند  قواعدی  و  احکام  قذف6  برای  تعیین حد شرعی  و  قذف  حرمت 

مستحکم حق حریم خصوصی در فقه اسالمی مورد توجه قرار گیرند.
البته به هنگام سخن گفتن در مورد »حق« حریم خصوصی در فقه اسالمی الزم است به نکته ای 
توجه شود تا مغالطه صورت نگیرد. تفکیک میان زندگی شخصی و اجتماعی یا سریره و عالنیه در روابط 
اجتماعی و بین انسانی معنا پیدا می کند، اما در نسبت با خداوند عالم الغیب و الشهاده، نسبت عبودیت 
در سریره و عالنیه به شکل مساوی وجود دارد و تفکیک در این زمینه معنایی ندارد. نظام حق و تکلیفی 
که طبق حسن و قبح عقلی بین بنده و خداوند متعال وجود دارد، در سریره و عالنیه به شکل یکسان 
جریان دارد و این یکی از محورهای ناسازگاری مفهوم حریم خصوصی در کلیت معارف اسالمی )اعم 
از فقه و فلسفه( با مفهوم حریم خصوصی غربی که مبتنی بر انسان گرایی الحادی و فردگرایی لذت محور 

است، است.

جایگاه حریم خصوصی در نسبت با حکم امر به معروف و نهی از منکر
به کشف  پژوهش مستمر و متمرکز، منجر  انباشته شده در طول قرن ها بحث و  تجربه های علمی 
و تفکیک راه حل های دقیق برای فهم نسبت میان احکام و قواعد مطرح در نظام قانونی اسالمی شده 
است. کشف معانی و ظهورات الفاظ و نسبت میان آن ها در فهم عرفی، تخصیص و تقیید، راه های حل 
تعارض، برون  رفت از تزاحم و تشخیص نسبت حکومت و ورود در میان ادله، همه از بحث های دقیق 
نوشتاری  در  آن ها  دقیق  و  توضیح صحیح  که  است  اسالمی  فقهی  احکام  میان  ارتباط  فهم  در  مؤثر  و 
چند صفحه ای نمی گنجد. اولین کار فقیه مسلمان در برخورد با معماها و پرسش های فقهی و حقوقی، 
از یک موارد پیش گفته است،  اینکه معمای مطرح شده، مصداق کدام  تشخیص دقیق محل بحث و 
است. موارد استفاده از این قاعده در سرتاسر فقه مشهود است. یک مثال مرتبط، بررسی نسبت میان 

ْمَکَن . وسائل الشیعه 12: ص294
َ
ْن یْرِوی َعَلیِه َما یِعیُبُه َو َعَدِم َجَواِز َتْصِدیِق َذِلَك َما أ

َ
یِم ِإَذاَعه ِسرِّ اْلُمْؤِمِن َو أ 1 َباُب َتْحِر

2 قرآن کریم 24: ص19 و وسائل الشیعه 16: ص36
ِمیَمه َو اْلُمَحاَکاه . وسائل الشیعه، 12: ص306 یِم النَّ 3 َباُب َتْحِر

یِم َسبِّ اْلُمْؤِمِن َو ِعْرِضِه َو َماِلِه َو َدِمهِ . وسائل الشیعه 12: ص297 4 َباُب َتْحِر
دِّ . وسائل الشیعه 12: ص291 یِم َسَماِعَها ِبُدوِن الرَّ 5 َباُب ُوُجوِب َردِّ ِغیَبه اْلُمْؤِمِن َو َتْحِر

6 قرآن کریم 24: 4
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حرمت تجسس و وجوب حفظ نظام است که در مقاله ای ارزشمند توسط یکی از فقهای گران قدر معاصر 

به رشته ی تحریر درآمده است.1
اما در مورد بررسی مختصر نسبت حریم خصوصی با حکم الهی امر به معروف و نهی از منکر، الزم 

است ابتدا مقدماتی مطرح شود:
امر به معروف و نهی از منکر در مرحله ی اجرا، در سه مرحله ی کلی تقسیم بندی می شود2، 1 انکار 
قلبی 2 تذکر زبانی 3 اقدام عملی؛ و هم چنین در یک تقسیم بندی دیگر و از نظر حدود مفهومی، دو معنا 
می توان از این مفهوم اراده نمود3: 1 امر به معروف و نهی از منکر به معنای عام که شامل جهاد، حفظ 
نظام و اقامه ی حدود و تعزیرات هم می شود؛ و 2 امر به معروف در معنای خاص و مقیاس کوچک، یعنی 

وظیفه ی فردی هر مسلمان در برخورد با ترک معروف و انجام منکر است.

اطالع یافتن از منکرات و حریم خصوصی
اولین نکته در مورد نسبت میان حریم خصوصی و امر به معروف، توجه به بحث شرایط امر به معروف 
است و اولین شرط آن، یعنی علم به معروف و منکر است. طبق نظر مشهور فقها، علم به معروف و 
منکر، شرط وجوب است، مثل استطاعت برای حج.4 تفاوت عمده میان شرط وجوب و شرط واجب 
آن است که تحصیل شرط وجوب، واجب نیست و در صورت فقدان آن، وجوبی در کار نیست؛ برخالف 

شرط واجب که تحصیل آن واجب است، مثل وضو برای نماز.
ادله ی  بله  نیست؛  نهی واجب  و  امر  برای خصوص  به احکام شرعی  نظر، تحصیل علم  این  طبق 
وجوب تعلم احکام به شکل مستقل این حکم را ثابت می کنند، یا در مواردی که ترک تحصیل احکام و در 
نتیجه امر به معروف و نهی از منکر منجر به تعطیل شریعت شود، مطمئنًا تحصیل احکام اسالمی واجب 
خواهد بود؛ اما طبق نظر مشهور فقها، برای خصوص امر به معروف و نهی از منکر در مقیاس محدود 
پیدا کردن از وقوع معروف و منکر در عالم  گاهی  به آ آن، تعلم احکام شرعی واجب نیست، چه رسد 
خارج. به بیان روشن تر، در اینجا با قیاس اولویت می توان فهمید که وقتی تحصیل علم به احکام شرعی 
به عنوان شرط امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، به طریق اولی تحصیل علم به وقوع خارجی 

1. مقاله ی »التجسس و التفتیش« نوشته ی آیه الله سیدمحسن خرازی دام ظله.
2. جواهر الکالم 21:374

13:235 A 3. جواهر الکالم 21:361 فقه الصادق
4. الشرط االول ان یعلمه منکر و معروفا ]...[ کما صرح به الحلی و الفاضل و الشهیدان و المقداد و غیرهم علی ما حکی 
عن بعضهم، بل عن المنتهی نفی الخالف فیه و مقتضاه کون ذلك شرطا للوجوب کاالستطاعه للحج. جواهر الکالم 21:366

جایگاه حریم خصوصی در فقه اسالمی و نظام حقوقی غرب ...
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منکرات برای نهی از منکر واجب نخواهد بود. این بیان می تواند دلیل این حقیقت باشد که »احدی از 
فقها قائل به وجوب تحصیل اطالع از وقوع منکرات نشده است« 1

نکته ی باقی مانده اینکه حتی اگر تحصیل اطالع از منکر واجب باشد، باز هم این مجوز استفاده  از 
راه های حرام برای کسب اطالع نیست. برای مثال، وضو برای نماز شرط است و تحصیل وضو بر مکلف 
واجب است، اما این باعث نمی شود مکلف مجاز باشد با آب غصبی وضو بگیرد. در موضوع محل بحث 
نیز، به فرض وجوب تحصیل اطالع از منکرات، باید راه های مجاز شرعی آن پیموده شود، نه تجسس که 

از نظر شرعی ممتنع است و طبق قاعده ی معروف: الممتنع شرعا، کالممتنع عقال2.
الزم به ذکر است که این سخنان همه، درباره ی معنای محدود و مقیاس کوچک امر به معروف و نهی 
گاهی کسب  از منکر است، به این معنا که بر آحاد مکلفین واجب نیست در مورد وقوع منکرات جزئی آ
کنند، لکن اگر چشم بستن بر وقوع منکرات باعث ایجاد مفاسد بزرگ تر یا اختالل نظام شود، مطمئنًا 
ادله ی حفظ نظام و جلوگیری از اندراس شریعت و امر به معروف و نهی از منکر در معنای عام آن، در این 
موارد مستند حکم به وجوب هستند.3 به این بیان که وجوب شرعی و عقلی حفظ شریعت، به مقدمات 
آن، یعنی اطالع و بصیرت نسبت به مواضع حساس اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ایمانی، سرایت می کند 
و کسب اطالع و بصیرت نیز بر اهلش و تنها به مقدار الزم، واجب خواهد بود.4 البته در اینکه این سرایت 
عقلی است یا شرعی، بحث های و مبانی مختلف و مفصلی در دانش اصول فقه مطرح شده، لکن اصل 

وجوب مقدمه ی واجب، مسلم است.
یکی دیگر از راه های جمع میان ادله ی متفاوت، توجه به ارتکازات عرفی یا متشرعه در زمان صدور 
ادله ی احکام است که به عنوان قرینه  متصله ی غیرلفظیه در انعقاد ظهور، حجیت و یا حدود شمول یک 
حکم تأثیر دارند.5 شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ارتکازی در عرف آن زمان وجود داشته که دلیل 
»ال تجسسوا« مقدم بر ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر می دانستند. شیخ طوسی در امالی 

1 درس خارج فقه آیه الله شب زنده دار، تاریخ 95/6/15
2 راهی که از نظر شرعی ممنوع است، مانند راهی است که از نظر عقلی ممنوع است. جواهر الکالم 4: ص184

3 برای مصداقی از اشاره ی اجمالی به اصل تفکیک در حکم دو قسم، رک: فقه الصادق A 13: ص236 و همچنین: 
فقه العقود 1:89

4 به عنوان یک مثال، جواز تجسس از قاچاقچیان و معامله گران در این استفتاء از آیه  الله خوئی ره: سؤال: محاربه المخدرات 
و الخمور أمر راجح شرعا، هل یسوغ للشخص التوظف لمحاربتها و التجّسس علی من یهّربها و یتعاطاها؟ الجواب: نعم 

یجوز ذلك و الّله العالم. )صراط النجاه، محشی الخوئی. 3:218(
5 شهید محمدباقر صدر، بحوث فی علم االصول: 7:32
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نقل کرده است که

روزی خلیفه ی دوم در کوچه های مدینه می گذشت که صداهایی از یک خانه شنید، به آن خانه 
این چه  گفتند:  دیدند،  را  او  اهل خانه  وقتی  برپاست،  میگساری  بساط  دید  و  سرک کشید 
کاری است ای پسر خطاب؟! آیا خداوند نفرموده تجسس نکنید؟ خلیفه ی دوم روی گرداند و 

به سرعت دور شد1 
در منابع عامه نقل شده است که شخصی را نزد ابن مسعود آوردند و گفتند از ریش های 
کاری  اگر  بلکه  شدیم،  بازداشته  تجسس  از  ما  گفت  ابن مسعود  می چکد،  شراب  او 

)حرام( اظهار کرد، باید او را مواخذه کرد.2
به هرحال، حرمت تجسس و توجیه نشدن آن توسط حکم شرعی نهی از منکر، در فتاوی فقها از 
گذشته تا کنون منعکس شده است و نه تنها هیچ یک از فقها تجسس را برای امر به معروف و نهی از منکر 

جائز ندانسته است، بلکه برخی از ایشان تصریح کرده اند که برای نهی از منکر، نباید تجسس نمود.3

نهی از منکر در مرحله ی اجرا و حریم خصوصی
یکی دیگر از مواردی که اجرای امر به معروف و نهی از منکر با حریم خصوصی تزاحم می کند، در 
جایی است که تأثیر نهی از منکر متوقف بر علنی کردن نهی باشد. این تقریبًا شبیه کارکرد رسانه های 
عمومی در مبارزه با انواع فساد است. البته در فقه اسالمی، مسئله به این کلیت و ابهام رها نشده است 
و فروض مختلف بحث در کلمات برخی فقها مطرح و برخی موارد نیز به تشخیص مکلفین در موارد 

مختلف احاله داده شده است.
امام خمینی v، فقیه بزرگ معاصر، در موردی که تأثیر نهی از منکر متوقف بر علنی کردن آن باشد، 

چنین فتوا داده اند:
اگر شخص مرتکب گناه متجاهر به گناه است، علنی کردن نهی اشکالی ندارد و واجب است، 
اما اگر فرد مرتکب گناه متجاهر نیست، حکم به وجوب نهی از منکر علنی و حتی جواز آن، 

مشکل است.4

َلَع َعَلیِهْم َفِإَذا ُهْم  ْصَواٍت ِفی َبیٍت، َفاطَّ
َ
ه اْلَمِدیَنه ِإَذا ُهَو ِبأ ِزقَّ

َ
اِب َبیَنَما ُهَو یْمِشی ِفی أ نَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

َ
یَد: أ اِئِب ْبِن یِز 1. َعِن السَّ

ْعَرَض ُعَمُر 
َ
ُسوا« »1«. َقاَل: َفأ ُه )َتَعاَلی( یُقوُل: »َو ال َتَجسَّ  َلیَس اللَّ

َ
اِب، أ ْوُه: َما َهَذا یا اْبَن اْلَخطَّ

َ
َعَلی َشَراٍب، َفَقاُلوا َلُه ِحیَن َرأ

َعْنُهْم َو اْنَصَرَف ُمَباِدرًا. امالی الطوسی 130
ِس، َو  َجسُّ ا َقْد ُنِهیَنا َعْن التَّ ِه: ِإنَّ ِتی اْبُن َمْسُعوٍد َفِقیَل: َهَذا ُفاَلٌن َتْقُطُر ِلْحیُتُه َخْمًرا، َفَقاَل َعْبُد اللَّ

ُ
یِد ْبِن َوْهٍب، َقاَل: أ 2. َعْن َز

ُخْذ ِبِه. سنن ابی داود 4:2085
ْ
َلِکْن ِإْن یْظَهْر َلَنا َشی ٌء َنأ

3. و ال یجوز التجسس کوضع االذن و األنف الحساس الصوت و الریح و طلب إراءه ما تحت الثوب. مفاتیح الشرایع 2:55
4. لو علم أو احتمل أن إنکاره فی حضور جمع مؤثر دون غیره فان کان الفاعل متجاهرا جاز و وجب و إال ففی وجوبه بل 

جوازه إشکال. تحریر الوسیلة 1:468

جایگاه حریم خصوصی در فقه اسالمی و نظام حقوقی غرب ...
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طبق تعریف فقهی، متجاهر یا متجاهر به فسق کسی است که در عین اعتراف به قبح یک عمل، 
 Aبه صورت آشکار مرتکب آن عمل می گردد. )مبانی فقهی حکومت اسالمی 8:439 و فقه الصادق
14:3701( درباره ی کیفیت ترجیح ادله ی امر به معروف در این مسئله، مبانی مختلفی وجود دارد. یکی 

از آن ها از باب »ورود«2 است. به این توضیح که ادله ای در شریعت هستند که مفادشان عدم حرمت و 
احترام فرد متجاهر به گناه است3، این ادله وارد هستند بر ادله ی عامه ی حرمت هتک و وجوب احترام 

مؤمن و موضوع و مناط آن ها را نفی می کنند.
راه دیگر، قصور مقتضی در ادله ی احترام مؤمن است، به این توضیح که اطالق این ادله شامل فرد 
متجاهر به گناه نمی شود و از آن موارد انصراف دارد. پیش تر از این گذشت که طبق برداشت شیخ اعظم 
انصاری قده، برخی ادله ی حرمت تفتیش و تجسس مقید به فرض پوشیدگی و حیای گناهکار بودند و 
مفادشان چنین بود که اگر گناهکار خود پرده ی شرم را بدرد، دیگر حرمتی در کار نیست. تفاوت این شیوه 
با شیوه ی قبل در این است که حتی اگر کسی در اسناد روایات عدم احترام متجاهر تشکیک کند4، با 

استناد به روش دوم، می توان قائل به وجوب نهی علنی از منکر علنی شد.
شیوه ی دیگر ترجیح، فرض مسئله در باب تزاحم امتثالی و اجرای مرجحات این باب است.5 به این 
توضیح که بین امتثال حکم احترام مؤمن و حکم بازداشتن او از منکر6، تزاحم می شود و مصلحت اولی، 
بازداشتن او از منکر است. تفاوت این شیوه با قبلی در این است که در این شیوه ی، الزم نیست حتمًا 
فرد متجاهر باشد. این مصداقی از قاعده ی واضح مورد استناد در تزاحم، یعنی رعایت جانب مصلحت 

1 قید »علم گناهکار به اطالع مردم از گناه« نیز اضافه شده است.
2 برای تعریف و آشنایی با حکومت و ورود، رک: اصول الفقه )عالمه مظفر( 2:219

ِه ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْمیِری  ِبیِه َعْبِد اللَّ
َ
ِه َعْن أ ِد ْبِن َعْبِد اللَّ ْحَمَد ْبِن َهاُروَن َعْن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن ِفی اْلَمَجاِلِس َعْن أ 3 ُمَحمَّ

ٍد ع َقاَل: ِإَذا َجاَهَر اْلَفاِسُق ِبِفْسِقِه َفاَل ُحْرَمه َلُه  اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ٍد اْلَبْرِقی َعْن َهاُروَن ْبِن اْلَجْهِم َعِن الصَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
َعْن أ

ٍد َعْن  ِبی اْلَبْخَتِری َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
َ
ٍد َعْن أ ْنِدی ْبِن ُمَحمَّ ْسَناِد َعِن السِّ ِه ْبُن َجْعَفٍر اْلِحْمیِری ِفی ُقْرِب اإْلِ َو اَل ِغیَبه؛ و َعْبُد اللَّ

َماُم اْلَجاِئُر َو اْلَفاِسُق اْلُمْعِلُن ِباْلِفْسِق. وسائل 12:289 ِبیِه ع َقاَل: َثاَلَثه َلیَس َلُهْم ُحْرَمه َصاِحُب َهًوی ُمْبَتِدٌع ـ  َو اإْلِ
َ
أ

4 مصباح الفقاهه، 1:337
5 می توان این مسلک را از سخنان مرحوم شیخ در بحث مستثنیات غیبت استفاده کرد: و منها: قصد ردع المغتاب عن 
النهی عن  أدّله  إلی عموم  الحقیقه إحسان فی حقه، مضافًا  المنکر علیه، فهو فی  أولی من ستر  فإّنه  یفعله،  الذی  المنکر 

المنکر. مکاسب 1:353 برای اشکاالت این وجه جمع، رک: مصباح الفقاهه، 1:353
6 فرض این است که نهی علنی در بازداشتن گناهکار موثر است.
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قوی تر است.1 کشف قوت مصلحت نیز یا به درک ابتدایی عقل است یا از طریق بیانات شرعی.2 مثال 
مشهور مصلحت مهم تر، حفظ جان محترم است که البته انحصاری به یک مثال ندارد.3 در تمام موارد 
تزاحم باید برای کشف و حفظ مصلحت قوی تر تالش نمود و اگر هر دو طرف مساوی بودند یا راهی برای 
کشف و ترجیح وجود نداشت، قاعده ی تخییر جاری می شود. البته از فتوای مرحوم امام )اشکال در جواز 
تذکر علنی به غیرمتجاهر( استفاده می شود که ایشان این شیوه ی جمع در این مسئله یا قوت مصلحت 

طرف نهی را قبول نداشته اند.

سخن پایانی
بررسی و توجه به منابع اصلی شریعت اسالمی، اصالت حق حریم خصوصی را بر مبنای حرمت 
و احترام الهی فرد مؤمن )یعنی شهروند جامعه ی ایمانی( به تصویر می کشد. اگر این اصالت در نظام 
ارزشی و بافت حقوقی خود فهمیده نشود، حریم خصوصی محصور به دوگانه های غربی مثل حکومت 

مردم می گردد و شاهد قضاوت هایی به این شکل خواهیم بود که
رفتار  از  )گزارش هایی  گفته  پیش  موارد  در  خصوصی  حریم  نفع  به  متحد  جهت گیری های   
از حریم  این حمایت  دلیل  بدون شک یک  و  توجه است  قابل  گفتار مسلمانان نخستین(  و 
خصوصی، با عنصر محسوس خصومت و بی اعتمادی نسبت به حکومت تقویت می شود4 )امر 

به معروف و نهی  از منکر در اندیشه ی اسالمی5 82( 
شکی در این نیست که بسیاری از صحابه و تابعان نسبت به شیوه ی حکمرانی پس از پیامبر اسالم

1 البته این یک بیان ساده  برای قاعده است. برای بیان دقیق تر مرجحات باب تزاحم، رک: االصول 1:174 )رساله ی اوامر 
محاضرات مرحوم نائینی قده(

2 ثّم إّن إحراز األهمیه موکول إلی التأّمل فی أدّله األحکام و ال إشکال أّن حفظ بیضه اإلسالم و رعایه حوزه اإلیمان أهّم من 
جمیع الواجبات، ثّم حفظ النفوس و األعراض، ثّم ما بنی اإلسالم علیه کالصاله و الزکاه و الخمس و الجهاد و الوالیه، ثّم 
حقوق الناس. )االصول 1:178( برخی فقها تشخیص قوت مالک را در توان مجتهد می دانند: و مقیاس األهمیه إحساس 

المجتهد بأن أحد الدلیلین أهم فی نظر الشارع من غیره . )االصول العامه فی الفقه المقارن 351(
3 مایکل کوک در پاورقی 83 فصل حریم خصوصی و نهی از منکر، مواردی که نجات جان متوقف بر نقض حریم خصوصی 
است را از بحث خود استثنا می کند. )امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه ی اسالمی، 479( درحالی که نجات جان تنها 
یک مثال است برای قاعده ی رعایت مصحلت اقوی در تمام موارد تزاحم. شایسته بود نویسنده ی مزبور، به جای استثنای 

یک مورد که مثال هم هست، قاعده ی تزاحم و مباحث مربوط به آن را مطرح کند.
4 It is striking that the attitudes manifested in this material are so uniformly in favour 
of privacy. One reason for this is doubtless that the stand in favour of privacy is rein-
forced by a marked element of hostility and mistrust directed against the state.
5 Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought.
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A منتقد بوده اند، اما با وجود آیات و روایات صریح و سیره ی مستمر و معجزه گو نه ی پیامبر اکرم
a در احترام به آبروی مؤمنین و عیب پوشی آن حضرت، ریشه ی حمایت از حریم خصوصی توسط 
مسلمانان نخستین را نباید به خصومت با حکومت فروکاست. به هرحال، این دست قضاوت ها نوپدید 
و شگفت آور نیست، ذهن و قلم مستشرقان کم تر خواسته یا توانسته است ارزش های اخالقی و معارف 

اسالمی را چنان که در منابع اصلی اسالم، یعنی قرآن و سیره ی پیامبر اکرمa، بوده درک و بیان کند.
پژوهش پیش رو نشان داد که سنت متمرکز و مستمر فقه اسالمی در ایجاد تعادل میان حقوق و قوانین 
مختلف، قواعد و اصول روشن و دقیقی تولید کرده است و این قواعد و اصول در فهم نسبت میان حق 
حریم خصوصی و قانون الهی امر به معروف و نهی از منکر قابل استفاده هستند. به شکل کلی، تجسس 
است،  حرام  و  ممنوع  اسالمی  شریعت  نظر  از  منکرات  کشف  برای  دیگران  خصوصی  حریم  نقض  و 
هم چنین بردن آبروی افرادی که در سطح عمومی نسبت به احکام اسالمی حریم نگه می دارند، گرچه 
در پنهان مرتکب گناهان بشوند، طبق نظر قاطبه ی فقها مجاز نیست. مسئولیت گناهان پنهانی با خود 
شخص و بخشی از مسئولیت گناهان علنی به عهده ی جامعه ی ایمانی در کلیت آن است، اگر نسبت به 

آن بی تفاوت باشند.1 فساد علنی، برخورد علنی می طلبد و این یک قاعده ی عقالیی است.
امر به معروف و نهی از منکر، خصوصًاً در مرحله ی ابراز زبانی آن، برای نظارت عمومی و حفاظت 
از حریم احکام اسالمی در سطح اجتماعی و علنی، حق مسلم و وظیفه ی الهی هر مسلمان به عنوان یک 
شهروند از جامعه ی ایمانی است، استیفای این حق و انجام این تکلیف توسط آحاد مؤمنین خداترس، 

تضمین کننده ی جلوگیری از جهل، فساد و وقاحت تبهکاران بی پرواست.

ْعَماِل َعْن 
َ
ه َو َتْغییِر اْلُمْنَکِر ِإَذا َعِمُلوا ِبه  ]...[ َو ِفی ِعَقاِب اأْل ه َعَلی اْلَخاصَّ 1 وسائل الشیعه 16:135 َباُب ُوُجوِب ِإْنَکاِر اْلَعامَّ

ِبی اْلَقاِسِم َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم عن مسعده بن صدقه عن ابی جعفر ع عن امیرالمومنین  
َ
ِد ْبِن أ ِد ْبِن اْلَحَسِن َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ْت  َضرَّ
َ
ِه a ِإنَّ اْلَمْعِصیه ِإَذا َعِمَل ِبَها اْلَعْبُد ِسّرًا َلْم َتُضرَّ ِإالَّ َعاِمَلَها َفِإَذا َعِمَل ِبَها َعاَلِنیه َو َلْم یَغیْر َعَلیِه أ ]...[ َقاَل َرُسوُل اللَّ

هِ . ثواب االعمال ص261 ْهُل َعَداَوه اللَّ
َ
ِه َو یْقَتِدی ِبِه أ ُه یِذلُّ ِبَعَمِلِه ِدیَن اللَّ نَّ

َ
ٍد ع َو َذِلَك أ ه َقاَل َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ِباْلَعامَّ
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جایگاه حریم خصوصی در فقه اسالمی و نظام حقوقی غرب ...





چیستی مفهوم و معیار تعیین گستره معروف و منکر
عباس مجیدی1

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای پسندیده است که در دین مبین اسالم، 
نصوص قابل توجهی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده که مضمون بیشتر این 
نصوص در رابطه با شرایط و اوضاع و احوال این فریضه وارد آمده است. در ایران نیز با 
توجه به اسالمی بودن حکومت، در راستای تحقق اهداف و آرمان های امر به معروف 
و نهی از منکر، تمهیداتی اندیشیده شده است که به جرأت می توان گفت سردمداری 
این فریضه متقابل را اصل هشتم قانون اساسی عهده دار گشته و پس از آن نیز در 
فاصله زمانی قابل توجهی، قانونی تحت عنوان »قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر«، در جهت تحقق اهداف و آرمان های مذکور در اصل هشتم قانون 

اساسی و همچنین گسترش آن، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
یکی از چند شرایط الزم و اجتناب ناپذیر در راستای اجرای بی عیب و نقص این 
رفتار متقابل، شناخت معروف و منکر است و بدون تسلط بر این شرط، ممکن است 
رفتار آمر به معروف و ناهی از منکر منتج به نتیجه نشده و یا حتی آثار مخربی را منبعث 
گردد. فلذا می توان بیان نمود که منظور از معروف، اعمال و رفتارهایی است که تحت 
عنوان اعمال نیک یا رفتارهای شایسته و پسندیده شناخته می شوند و منظور از منکر، 

majidi-ab@yahoo.com 1. کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران؛
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اعمال و رفتارهایی است که از آن ها به نیکی، شایستگی و پسندیدگی یاد نمی شود، یا 
به عبارتی قبیح و زشت شناخته می شوند. همچنین باید یادآور شد که عناصر و عواملی 
سه  آن  باشد.  منکر  کدام  و  معروف  رفتار  کدام  که  می کنند  تعیین  و  داده  تشخیص 

عناصر یا ارکان چیزی جز شرع، قانون و عرف نیستند.

واژه های کلیدی
مفهوم معروف، مفهوم منکر، گستره معروف و منکر.

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است که برای زندگی بهتر و سعادت بیشتر تا حد امکان با انحرافات به 
مقابله پرداخته و از آن دوری می کند. چرا که پیوند سرنوشت ها موجب می شود که تخلف و انحراف یک یا 
چند فرد، در کل جامعه تأثیر گذار باشد. یکی از مؤثرترین راه کارهای پیش گیری از جرم و گناه در جوامع 
اسالمی، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. قرآن، امر به معروف و نهی از منکر را از ویژگی های 
مردان و زنان با ایمان بر شمرده و آیاتی چند از این کتاب آسمانی نیز، به این موضوع اختصاص پیدا کرده 
که بیانگر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر است. بزرگان دین هم در آثار، گفته ها و اعمال خویش، 
همواره به این دستور الهی توجه داشته و آن را مایه ی سعادت جامعه اسالمی دانسته اند. با وجود تمام 
را  دوچندانی  حساسیت  و  نظر  دقت  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  مطلوب  به غایت  رسیدن  این ها، 

می طلبد.
از تاریخ هزار و چند صد ساله ی زندگی مسلمانان، به خوبی می توان دریافت که دین اسالم، آن چنان با 
زندگی ایشان درآمیخته که تمام وجوه آن را در بر گرفته است. از همین رو اوامر و نواهی برآمده از دین، با 
توجه به ماهیت و دامنه ی تأثیر رفتار، جنبه های مختلفی به خود گرفته اند. بعضی اجتماعی، بعضی فردی 
و برخی نیز دارای هردو جنبه هستند. عالوه بر این، متصدیان این امور مختلف اند؛ به گونه ای که گاهی 
اجرای آن ها بر دوش مردم نهاده شده و گاهی از وظایف حکومت اسالمی است. لیکن گاه مسلمانان با 
همکاری خودشان و همراهی متناسب و معمول حکومت، بهتر از هر شرایط دیگری به نتیجه می رسند و 
مصداق بارز این گفته، همان گونه که از قانون اساسی هم بر می آید، امر به معروف و نهی از منکر است.

در این میان، دو واژه معروف و منکر از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و باید یادآور شد که شناخت 
مفهوم و تمیز مصادیق دو واژه یاد شده امری اساسی و اجتناب ناپذیر است؛ همان گونه که عدم شناخت 
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کافی در مورد واژگان گفته شده، ممکن است منجر به آثار مخربی گردد که حتی در مواردی جبران ناپذیر 
پی می بریم. چرا که گستره  نیز  آن  به گستره  و منکر،  با شناخت مفهوم و مصادیق معروف  لذا  باشد. 
معروف و منکر به اندازه ای بزرگ و عام الشمول است که باید ها و نباید های موجود در شرع، قانون و 
اجتماع را در بر می گیرد. در این نوشتار برآنیم عالوه بر شناخت مفهوم ومصادیق معروف و منکر، موارد 
تحت تأثیر و گستره آن را نیز با در نظر گرفتن قانونی که تحت عنوان: قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، تعیین نموده و مورد بررسی قرار 
دهیم. الزم به ذکر است که این قانون با هدف نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در همه سطوح 
جامعه و در پی پاسخگویی به الزامات اصل هشتم قانون اساسی که دعوت به خیر و امر به معروف و 
نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل می داند، به تصویب رسیده است. همچنین قابل ذکر است 
که ماده 1 و 2 قانون گفته شده به تعریف اختصاص یافته است که ماده 1 و تبصره آن به تعریف معروف 

ومنکر می پردازد.
سؤال:

معروف و منکر چیست و چه معیارهایی مصادیق و گستره آن را تشکیل می دهند؟
فرضیه:

برای  می شود.  گفته  منکر  ناپسند  و  قبیح  رفتارهای  به  و  معروف  خوب  و  پسندیده  رفتارهای  به 
تعریف و تعیین گستره معروف و منکر سه معیار شرع، قانون و عرف پاسخگو هستند که گستره عظیم و 

عام الشمول این دو واژه را تشکیل می دهند.
مفاهیم

در زیر مفاهیم لغوی و اصطالحی معروف و منکر، از دیدگاه کتب لغوی و همچنین اصطالح فقها 
و قانون، موردتوجه قرار می گیرند که بررسی مفاهیم گفته شده کمک شایانی را در فهم این واژگان ایفا 
خواهند نمود. لیکن اگرچه موضوع بحث این نوشتار معروف و منکر است، اما با توجه به اینکه دو واژه 
معروف و منکر به ترتیب پس از واژگان امر و نهی، یا بعبارتی بیشتر در کنار هم کاربرد دارند، به مفهوم 

امر و نهی نیز پرداخته می شود.
با واژه »امر، تعاریف متعدد و در عین حال مشابهی بکار گرفته شده است« که می توان  در رابطه 
گفت »طلب فعل است از دیگری به شیوه استعالء )طلب برتری(« )مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 
اول، ص632(. همچنین در جای دیگری گفته شده است: »کاری که شخص دارای قدرت یا مقام از 
فرد تحت اختیار خود می خواهد که انجام دهد؛ 2. خواستن مافوق از زیر دست که کاری را انجام دهد، 
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مقابل نهی؛ 3. کار؛ 4. حادثه، رویداد؛ 5. زندگی، معاش؛6. سفارش« )فرهنگ روز سخن، ص100(؛ 
بنابراین »امر بر دو نوع مصدر و اسم مصدر است )المفردات فی غریب القرآن، ص24( که »امر مصدری 
اسم  امر  و  است؛  اوامر  آن،  و جمع  است  ایجاد شیء  و طلب  فرمان  معنای دستور،  به  و  قولی  امری 
مصدری امری فعلی و به معنای کار، حادثه و شأن است و جمع آن »امور« است« )لغت نامه دهخدا، 
ج8، ص174 تا 176(. لیکن آنچه در رابطه با این رفتار متقابل مطرح است، امر مصدری است که در 

معانی: دستور، فرمان، طلب فعل از دیگری به شیوه استعالء و... آمده است و نه امر اسم مصدری.
در تعریف لغوی معروف 

و  مرسوم  نامی،  مشهور،  است،  شناخته شده  همه  نزد  در  یا  دیگران  نزد  در  آنچه  یا  آنکه 
شناخته شده از نظر فقه و واجب شرعی )فرهنگ روز سخن، ص1163(

 و در جای دیگری به معنای عرف و آنچه اخالقًا نیک است آمده است )مبسوط در ترمینولوژی 
حقوق، ج4، ص3435(. اگرچه تعاریف فوق تعاریفی مناسب هستند، لیکن در اثری دیگر گفته شده 
است: معروف کاری است که حسن و خوبی اش به واسطه شرع یا عقل روشن گشته است )المفردات 
فی غریب القرآن، ص331(. این تعریف که مفهومی مختصر و مفید ارائه داده است، می تواند مثمر ثمر 

واقع گردد.
مفهوم امر در اصطالح فقهی، در رابطه با فریضه همگامی امر به معروف و نهی از منکر، خارج از 
مفهوم لغوی آن در معنای امر مصدری نیست. لیکن وقتی مباحثی توسط فقها در رابطه با امر به معروف 
و نهی از منکر به وجود می آید، می  گویند در واژه امر، مفهوم »علو« یا »استعال« نهفته گشته و آمر یا باید 
بر مأمور برتریتی داشته باشد و یا خویشتن را در چنین جایگاهی قرار دهد و از موضع باالتر امر کند؛ 
بنابراین خواهش و استدعا کردن آمر از مأمور، امر نبوده و نمی تواند محسوب گردد )بزرگتریب فریضه، 

ص13(.
تعداد کثیری از فقها، به تعریف مفهوم اصطالحی معروف پرداخته اند که به چند نمونه از آن ها اکتفا 
می شود. محقق حلی معروف را عبارت از: »هر عمل نیکی که رجحانی زاید بر حسن خود دارد، اگر 
انجام دهنده بر آن رجحان واقف باشد یا راهنمایی شود« )شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، 
ج1، ص310(، تعریف کرده است. الزم به ذکر است که برخی فقها معروف را به لحاظ ارزش و اعتباری 
که دارد، اگر این ارزش و اعتبار به اندازه ای باشد که عدم انجام آن مفاسدی را در پی داشته باشد، امر به 
آن را واجب و اگر ارزش و اعتبار آن کمتر از واجب باشد، امر به آن را مستحب می دانند )تحریر الوسیلة، 

ج2، ص287(.
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واژه نهی نیز در لغت، به معنای منع و باز داشتن آمده است )مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج4، 
ص3704(. در حقیقت کلمه نهی که در فریضه عمومی امر به معروف و نهی از منکر به کار گرفته شده، 
یا به معنای منع و باز داشتن قولی است و یا به معنای منع و باز داشتن عملی. لیکن منظور از نهی قولی، 
امری عدمی و به معنای باز داشتن دیگران از ارتکاب رفتار ناپسند است و منظور از نهی عملی، امری 
وجودی و به معنای جلوگیری نفس خود از انجام فعل )کّف الّنفس( است )لغت نامه دهخدا، ج44، 
معنای »عمل  در  نیز  دیگری  در جای  است.  قولی  نهی  فریضه،  این  در  نهی  از  ما  منظور  ص967(. 

بازداشتن از انجام کاری، منع، مقابل امر« آمده است )فرهنگ روز سخن، ص1286(.
واژه منکر در مقابل واژه معروف قرار می گیرد و در لغت به معنای هرگونه فعل، عمل یا رفتار زشت، 
ناپسند، ناروا و نازیبا آمده است )همان، ص1192(؛ بنابراین در مجموع می توان به صورت مختصر و مفید 
در رابطه با مفهوم لغوی منکر بیان نمود: منکر آن است که شرع و عقل انکارش می کنند )المفردات فی 
غریب القرآن، ص55(. در این خصوص باید متذکر گشت که منظور از عقل، عقل سلیم است و این در 
حالی است که برخی از نویسندگان کتب لغوی، حرمت و کراهت مذکور در شریعت اسالم را برای تعریف 

لغوی این واژه کافی می دانند )مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج4، ص3543(.
آنچه سابقًا در رابطه با مفهوم لغوی واژه نهی گفته شد، درباره مفهوم اصطالحی این واژه نیز مکفی 
بوده و به نظر می رسد آنچه در ارتباط با واژه امر، تحت عنوان »علو« یا »استعال« مذکور گشت، در رابطه 
با واژه نهی نیز صادق باشد. مرحوم محقق حلی در تعریف واژه منکر می گویند: »هر عمل زشت و بدی 
گاه باشد یا به قبح آن راهنمایی شود« )شرائع االسالم فی مسائل الحالل  است که انجام دهنده به قبح آن آ
و الحرام، ج1، ص310(. همچنین مرحوم عالمه طباطبایی در تعریف کلمه منکر مقرر می دارد: »عمل 
منکر آن است که مردم در میان خود با آن آشنا نباشند، یعنی آن عمل یا به این سبب که زشت و قبیح است 
و یا بدان سبب که جرم و گناه است، در جامعه متروک باشد« )تفسیر المیزان، ج12، ص333(؛ بنابراین، 
در رابطه با مفهوم منکر، می توان گفت در معنای هر عمل یا رفتاری است که از آن به نیکی یاد نمی شود. 
حال ممکن است منشأ منکر در شریعت، قانون، عقل و یا عرف جامعه باشد، اگرچه ممکن است در 

تعیین مصادیق منکر و شأن آن اختالفاتی هرچند به صورت جزئی، مشهود باشد.
پس از پیروزی انقالب، قانون اساسی کشور به تصویب رسید که اصل هشتم این قانون به صورت 
عام و کلی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر مختص گشته است. این قانون هیچ گونه تعریفی از 
این فریضه ارائه نمی کند و نیز نمی توان چنین انتظاری از قانون اساسی داشت. لیکن اصل فوق الذکر: 
شرایط، حدود و کیفیت فریضه همگانی امر به معروف و نهی از منکر را که مبحث تعریف این فریضه نیز 
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خارج از این موارد نیست را به قانون عادی محول کرده است. پس از قانون اساسی، قوانین و مقررات 
قابل توجه بسیاری، امر به معروف و نهی از منکر را به صورت جزئی مورد توجه قرار داده اند، اما در این 
میان هیچ کدام تعریفی از این فریضه همگانی برجای نگذاشته اند. نهایتًاً در مورخه بیست و سوم فروردین 
ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. این قانون مطابق با انتظارات، دو ماده اول و دوم را به 

تعاریف اختصاص داده است.
در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، دو واژه معروف و منکر کلماتی کلیدی و حساس هستند 
که شناخت این دو واژه برای شخص آمر و ناهی الزم می نماید و چه بسا عدم شناخت دو واژه اخیر الذکر 
مشکالتی در تعیین مصادیق امر و نهی را منجر گردد. بر همین اساس ق. ح. آ. م. ن. م1، عالوه بر تعریف 

امر به معروف و نهی از منکر در ماده 2 این قانون، به تعریف معروف و منکر در ماده 1 پرداخته است.
ماده 1 قانون ح. آ. م. ن. م در تعریف معروف و منکر بیان می دارد:

 در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به عنوان 
احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشند. در 
رابطه با این تعریف، چند نکته قابل بررسی است: اول اینکه معروف و منکر هرگونه فعل، قول 
و ترک فعل و قول را مشمول است؛ دوم اینکه این فعل، قول، یا ترک فعل و قول باید به عنوان 

احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس، یا قوانین، مورد امر یا نهی واقع گشته باشد.
منظور از حکم اولی، حکمی است که بر افعال و ذوات، به لحاظ عنوان نخستین آن ها باز می گردد. 
است  گشته  حمل  خمر  شرب  برای  که  حرمتی  حکم  و  آمده  وارد  صبح  نماز  بر  که  وجوبی  همانند 
)اصطالحات االصول، ص121، به نقل از احکام اولیه، ثانویه و حکومتی، ص119(؛ بنابراین هر حکمی 
که برای بار اول به ذات هر موضوعی، بدون در نظر گرفتن عواقبی که بر آن عارض می گردد، داده شود 
حکم اولی محسوب می گردد و تا وقتی که حکمی دیگر برای موضوع صادر نگشته )حکم ثانوی(، حکم 
اولی پابرجاست )احکام اولیه، ثانویه و حکومتی، ص119(؛ و منظور از حکم ثانوی، حکمی است که 
در آن جعل وجوب یا حرمت بر پایه مصلحت و مفسده ای است که ناشی از اوضاع و احوال ویژه است 
و در مواقعی که امکان دسترسی و جامه عمل پوشیدن به حکم واقعی اولی امکان پذیر نگردد، از طرف 
شارع حکم ثانوی مقرر می گردد )بازشناسی احکام صادره از معصومین، ص36 و37(. برخی مصادیق 
احکام ثانویه عبارت از: اضطرار، ضرر، تقیه، اهم و مهم، مقدمه واجب یا حرام، عجز، حفظ نظام و... 

هستند )همان، ص51(.

1 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
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 اما ماده 1 قانون ح. آ. م. ن. م دارای یک تبصره نیز است که مطابق آن: »در احکام حکومتی، نظر 
امر در  از احکام حکومتی »تصمیماتی است که ولی  مقام ولی فقیه مالک عمل خواهد بود«. منظور 
سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها بر حسب مصلحت زمان، اتخاذ می کند و طبق آن ها مقرراتی 
وضع کرده و به اجرا در می آورد. مقررات مذکور الزم االجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، 
با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقاء 
تابع مصلحتی هستند که آن ها را بوجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به 
تکامل است، طبعًاً این مقررات نیز تدریجًا تغییر و تبدیل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهد 
داد« )بحثی در مورد مرجعیت و روحانیت، ص83، به نقل از: حاکمیت قانون و احکام حکومتی در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ص130(؛ بنابراین در احکام متغیر و غیر ثابتی که از آن تحت 
عنوان احکام حکومتی یاد می گردد، نظر مقام ولی فقیه مالک عمل قرار خواهد گرفت که ممکن است 

حتی نظر ولی فقیه نیز تحت شرایطی، تغییر یابد.
نهایتًاً با توجه به مطالبی که در زیر مفاهیم واژگان امر به معروف و نهی از منکر گفته شد، می توان 
به این نتیجه دست یافت که فریضه همگانی امر به معروف و نهی از منکر، عبارت از هرگونه تالش و 
کوششی است که در جهت اثر گذاردن بر شخصی دیگر صورت می گیرد تا آن شخص را به انجام عملی 

واجب وا داشته، یا از کاری حرام باز دارد.
بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر تکلیف اشخاص یا طبقه معینی از افراد جامعه نیست و آحاد 
مردم می توانند نسبت به انجام این فریضه همگانی و متقابل اقدام کنند. لیکن در منابع فقهی شرایط و 
تا  این فریضه عمومی پیش بینی شده و ارزش و اهمیت این حدود و ثغور  حدود و ثغوری برای انجام 
از منکر در نظر گرفته نشوند، عالوه بر  به معروف و نهی  امر  انجام فریضه  آنجاست که اگر در هنگام 
موجب بد نام شدن این رفتار شایسته، آثار و نتایج جبران ناپذیری حاصل می آید. در رابطه با تعداد این 
نیز می رسد  این شرایط به چهارده مورد  تا جایی که در مواردی تعداد  اتفاق نظر وجود ندارد؛  شرایط، 
)دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیة، ج2، ص357(. لیکن بنابر نظر مشهور، برای انجام 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط قید گشته است که از جمله آن ها شناخت معروف و 

منکر است.
گاهی داشته  در حقیقت شخصی که اقدام به انجام امر به معروف و نهی از منکر می کند، باید علم وآ
باشد که رفتار ترک شده از جانب مخاطب، رفتاری معروف و پسندیده است تا امر به انجام معروف کند؛ 
گاهی داشته باشد که رفتار ارتکاب یافته از جانب نهی شونده منکر است تا آن شخص را از  و نیز علم و آ
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رفتار ارتکابی نهی کند. لذا در موقعیتی که نمی داند رفتار ترک شده، معروف یا آنچه ارتکاب یافته، منکر 
است، عالوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر بی معناست، بلکه ممکن است موجب مفسده نیز گردد 

)آموزش ملی امر به معروف و نهی از منکر، ص39 و40(.
پیامبر اکرمa در رابطه با شناخت معروف و منکر توسط آمر و ناهی می فرمایند:

یْنَهی  ِبَما  َرِفیقًا  ِبِه  ُمُر 
ْ
یأ ِبَما  َرِفیقًا  َثاَلٌث  ِفیِه  َمْن کاَن  ِإالَّ  اْلُمْنکِر  َعِن  یْنَهی  اَل  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُر 

ْ
یأ

ُمُر ِبِه َعاِلمًا ِبَما یْنَهی َعْنُه )الجعفریات، 
ْ
ُمُر ِبِه َعْداًل ِفیَما یْنَهی َعْنُه َعاِلمًا ِبَما یأ

ْ
َعْنُه َعْداًل ِفیَما یأ

ص88( امر به معروف و نهی از منکر نمی کند، جز فردی که سه ویژگی داشته باشد: با رفق و 
گاه به معروف و منکر باشد. مدارا امر و نهی کند، عادالنه امر و نهی کند و آ

در مورد همین موضوع امام صادقA در جواب این سؤال که آیا فریضه همگانی و متقابل امر به 
معروف و نهی از منکر بر افراد خاصی واجب است یا بر همگان؟ ایشان فرمودند:

ِذیَن ال یْهَتُدوَن َسِبیاًل  َعَفه الَّ َما ُهَو َعَلی اْلَقِوی اْلُمَطاِع اْلَعاِلِم ِباْلَمْعُروِف ِمَن اْلُمْنکِر اَل َعَلی الضَّ ِإنَّ
)الکافی، ج5، ص59( همانا این فریضه بر عهده فردی قدرتمند است که از او حرف شنوی 

داشته باشند و خوب را از بد تشخیص دهد، نه فردی ضعیف که راهی از پیش نمی برد.
در رابطه با اینکه آمر به معروف و ناهی از منکر باید نسبت به معروف و منکر شناخت داشته باشد تا 
در انجام این فریضه دچار مشکل نشود، اختالفی بین فقها مشاهده نمی شود، اما بحث این است که این 
شرط، »شرط وجوب« است یا »شرط واجب«؟ منظور از شرط وجوب این است که بدون داشتن علم و 
گاهی، شخص اصاًلً تکلیف امر و نهی ندارد؛ همانند شخص غیر مستطیع که حج بر او واجب نیست و  آ
حج در صورت استطاعت برایش وجوب پیدا می کند؛ و منظور از شرط واجب این است که امر به معروف 
و نهی از منکر بر هر مکلفی واجب است و تفاوتی بین علم و جهل ایشان نسبت به معروف و منکر وجود 
ندارد؛ ولی ایشان زمانی می تواند این فریضه را انجام دهد که نسبت به معروف و منکر شناخت داشته 
باشد و در غیر این صورت ممکن است بجای رواج نیکی ها و جلوگیری از رواج زشتی ها، عکس آن ها 
عمل نماید که با فلسفه وجودی امر به معروف و نهی از منکر در منافات قرار دارد )مبانی فقهی امر به 

معروف و نهی از منکر، ص74(.
گاهی بر  گاهی شرط واجب است و نه شرط وجوب؛ چرا که تحصیل علم و آ می توان گفت علم و آ
گاهی الزم از موارد معروف و منکر را پیدا می کنند واجب است و جهل و  تمام کسانی که قدرت کسب آ

گاهی و نتیجتًا عدم شناخت نمی تواند بهانه ای برای ترک این فریضه باشد )همان، ص81(. ناآ
معیار تعیین گستره معروف و منکر

فریضه عمومی امر به معروف و نهی از منکر دامنه موضوعات و مصادیقی دارد، به نحوی که ممکن 
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است موضوعی در ازمنه و امکنه ای، معروف و در ازمنه و امکنه ی دیگری منکر محسوب گردد؛ اما در 
ارتباط با این موضوع، این سؤال مطرح می شود که چه عنصر یا عناصری تشخیص می دهد که کدام رفتار 
معروف باشد و کدام رفتار منکر؟ عناصر چندگانه ای که بی ارتباط به هم نیز نیستند، می توانند در شناخت 
گستره معروف و منکر که یکی از شرایط چهارگانه مورد اتفاق فقها در رابطه با اجرای این فریضه است، 
به کمک ما بیایند. ماده 1 قانون ح. آ. م. ن. م در ارتباط با معروف و منکر مقرر می دارد: »در این قانون، 
معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در 
شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد«. همچنین مطابق با تبصره این ماده، 
در مورد »احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه مالک عمل خواهد بود«. الزم به ذکر است که ماده 1 و 
تبصره آن به قانون و شرع اکتفا کرده است؛ بنابراین، عناصر سه گانه: شرع، قانون و اجتماع می توانند 
در شناخت موضوع امر به معروف و نهی از منکر، یاری گر ما باشند. لیکن موارد سه گانه گفته شده، به 

صورت مجزای از هم در زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
1. شریعت

فریضه همگانی امر به معروف و نهی از منکر یکی از احکام ضروری دین اسالم است. به نحوی که 
هیچ فقیهی در آن تردید نکرده و به عقیده برخی فقها در رابطه با این موضوع اجماع وجود دارد )جواهر 
الکالم فی شرح شرائع االسالم، ج21، ص358(. در حقیقت، امر به معروف و نهی از منکر خود تکیه 
بر شریعت اسالم دارد و این فریضه عمومی با ظهور دین اسالم به اوج خود رسیده است. تا جایی که 
در کتاب مقدس ما مسلمان ها )104 و 110 و 114 آل عمران: 157 اعراف: 71 و 112 توبه: 41 حج و 17 
لقمان( با صراحت تمام مورد تأکید قرار گرفته و پس از آن نیز در اخبار نبوی و آثار امیرالمؤمنین و سایر 
ائمه طاهرین درباره آن بسیار سخن رانده شده است؛ بنابراین، توجیهی ندارد که آمران به معروف و ناهیان 
از منکر نتوانند به معروف های موجود در شرع امر و از منکرهای موجود نهی کنند. چرا که این موضوع 
بیش از هر جا در آثار فقهی موردبحث و گفتگو و تحقیق قرار گرفته است )ده گفتار، ص45(. قانون گذار 
در هنگام وضع ق. ح. آ. م. ن. م، این دیدگاه را از دیده دور نداشته و در ماده 1 این قانون در رابطه با 
این موضوع، به معروف و منکر موجود در شرع مقدس اشاره ای داشته است. لیکن تبصره این ماده بر 
این عقیده است که »در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه مالک عمل خواهد بود«. واژگان »احکام 

اولی«، »احکام ثانوی« و »احکام حکومتی« نیاز به توضیح دارند که سابقًا مورد بررسی قرار گرفتند.
به  بر پاسخگو بودن  اینکه دین اسالم دارای ویژگی جامعیت و جاودانگی است، عالوه  به  با توجه 
نیازهای فردی، نیازهای عمومی و حکومتی مردم و اجتماع را نیز پاسخگو است. این دین نجات بخش 
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بر به وجود آوردن  پایان پروردگار، عالوه  با تکیه بر علم و حکمت بی  نیازها،  این  به  برای پاسخگویی 
دستوراتی تحت عنوان احکام اولی، در مواردی که اجرای این احکام ممکن نیست، برای جلوگیری از 
بالتکلیفی و سردرگمی، احکام ثانوی را جعل نموده است و سرانجام در مواجهه با تحوالت نوین، برای 
خروج از مشکالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... که نشأت گرفته از پیشرفت علم و صنعت است، 
احکام حکومتی را تشریع نموده است تا با تکیه بر ابزار اجتهاد، سیستم قانون گذاری اسالم را متناسب 
با نیازها و تحوالت جهان، بروز رسانی کند )بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی، ص21 و 22(؛ و باید 
در نظر داشت که درباره احکام حکومتی موضوع این قانون، برای دوری جستن از اختالفات احتمالی، 
»نظر ولی فقیه مالک خواهد بود«. لیکن قید این گفتار اضافی و بال توجیه به نظر می رسد، چرا که به 
غیر از ولی فقیه کسی نمی تواند حکم حکومتی صادر نماید. برخی فقها واجب و حرام را مصداق رفتار 
پسندیده و ناپسند دانسته اند، اما برخی دیگر مستحبات و مکروهات را نیز به دو مورد گفته شده اضافه 
در  قانونی  از خألهای  نقل  به  الحادی عشر، ج1، ص57،  باب  فی شرح  الحشر  لیوم  )النافع  کرده اند 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر، ص12(. از دیدگاه قانون گذار که نظر اول را پذیرفته است، فعل، 
قول یا ترک فعل و قول موجود، باید در شریعت »مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد«. لیکن این 
قسمت از ماده 1 ق. ح. آ. م. ن. م، با آوردن این سخن، این مفهوم را به مخاطب می رساند که استحباب و 
کراهت نمی تواند موضوع امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد و این فریضه فقط واجبات و محرمات را 
مشمول می گردد. اگر چه این ایده در رابطه با اشخاصی که هیچ گونه شناخت و آشنایی از یکدیگر ندارند، 
شاید صحیح و معقول به نظر برسد، اما در رابطه با افرادی که به جهتی از جهات با یکدیگر آشنا بوده و 
نسبت به هم دارای شناخت هستند و به گونه ای بین آن ها حرف شنوی وجود دارد، دعوت به مستحبات 
و نهی از مکروهات، می تواند مثمر ثمر واقع گردد، چرا که مستحبات و مکروهات نیز جزئی از احکام 
شریعت محسوب می گردند؛ اما باید به یاد داشته باشیم که در دو واژه امر و نهی، علو یا استعالء نهفته 

است و این موضوع، امر و نهی مستحبات و مکروهات را با چالش هایی همراه می سازد.
همچنین الزم به ذکر است که در بین فرقه ها و مکتب های موجود در دین اسالم، پربارترین اسناد و 
مدارک در مورد امر به معروف و نهی از منکر مربوط به امامیه است )امر به معروف و نهی از منکر در 

اندیشه اسالمی، ج1، ص409(.
2. قانون

عالوه بر شریعت، مورد دیگری که می تواند معیاری برای تعیین معروف و منکر باشد، قانون است. 
قانون گذار در ماده 1 ق. ح. آ. م. ن. م ضمن به رسمیت شناختن این موضوع، در رابطه با این موضوع 
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مقرر می دارد: »در این قانون، معروف و منکر عباتند از هرگونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که در ]...[ 

قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد«.
به صورت کلی، قوانین موجود را می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول عبارت از قوانینی است 
که الگو گرفته از واجبات و محرمات شرعی هستند و بعبارتی دیگر دارای سابقه در شرع مقدس هستند. 
در رابطه با این نوع از قوانین که هم از پشتوانه شرعی و هم از پشتوانه قانونی برخوردار هستند، با در 
نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، می توان آن ها را حسب مورد موضوع امر و نهی قرار داد. برای 
مثال اگر قتل، زنا، لواط یا سرقتی در حال ارتکاب است، می توان به پشتوانه شرع و قانون، نسبت به 
موارد گفته شده امر به معروف و نهی از منکر نمود؛ اما دسته دوم از قوانین، عبارت از قوانینی است که 
هیچ گونه سابقه شرعی در مورد آن ها وجود ندارد، ولی پیشرفت جوامع و به وجود آمدن چالش های نوین 
و امروزی، اقتضاء می کند که چنین قوانینی وضع و اجرا شوند. لیکن، اگر فردی را در حال سبقت غیر 
مجاز یا حرکات خطر آفرین در حال رانندگی مشاهده کنیم، نمی توانیم به دلیل عدم سبقه قانون راهنمایی 
بنماییم؛  اعراض  موضوع  این  با  مرتبط  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  از  مقدس،  شرع  در  رانندگی  و 
بنابراین، با اجازه قانون، می توان نسبت به معروفات مذکور در قوانین امر و همچنین نسبت به منکرات 

موجود در قوانین، نهی نمود.
در رابطه با اینکه امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای مختص جامعه مسلمین و زنان و مردان 
مسلمان است، هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد؛ اما باید در نظر داشت که در ایران، هموطنانی 
می گردند.  محسوب  و...  مسیحی  کلیمی،  زرتشتی،  طریقی  به  و  نیستند  مسلمان  که  دارند  وجود 
قانون گذار در قانون ح. آ. م. ن. م و همچنین سایر قوانین و مقررات، در رابطه با اینکه، آیا هموطنان غیر 
مسلمان می توانند طرفین امر به معروف و نهی از منکر واقع شوند یا نه چیزی نگفته و سکوت اختیار 
کرده است. به نظر می رسد در رابطه با این موضوع بتوان قائل به تفکیک موضوعات امر و نهی شد. در 
مورد مباحث و موضوعات شرعی، تکلیف به خوبی معلوم و مشخص است و نمی توان به انجام این واجب 
شرعی ورود پیدا کرد. چرا که مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی، »ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی 
و... در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی خود آزادند 
و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند«؛ بنابراین، توضیح و تعلیم احکام 
دین اسالم، برای فردی که مسلمان نیست و هیچ عالقه ای هم به مسلمان شدن ندارد، نمی تواند همراه با 
توجیه باشد. البته باید در نظر داشت که شهروندان ایرانی مسلمان و غیر مسلمان، می توانند همدیگر را 

دعوت به خیر و نیکی کنند.
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اما مباحث و موضوعات مرتبط با قانون، متفاوت از مباحث و موضوعات شریعت اسالم است. چرا 
که قوانین داخلی کشورها، بر تمام شهروندان آن جامعه و بدون در نظر گرفتن اینکه آن شخص دارای 
چه دینی است، الزم و ضروری محسوب می گردد. لیکن به نظر می رسد شهروندان غیر مسلمان ایرانی، 
بتوانند یکی از طرفین فریضه همگانی امر به معروف و نهی از منکر، در رابطه با مباحث و موضوعات 
مرتبط با قانون باشند و دلیلی مبنی بر عدم انجام امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با مسائل گفته 
به تخلفات راهنمایی و  بنابراین، هیچ گونه مانعی وجود ندارد که در مسائل مربوط  شده وجود ندارد؛ 
رانندگی، شهروندان غیر مسلمان ایرانی، یکی از طرفین دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر 
باشند. چرا که در موارد گفته شده، ایرانیان مسلمان و غیر مسلمان در شهروند بودن مشترک هستند و 

هموطن بودن و وظیفه شهروندی، توجیه گر انجام امر به معروف و نهی از منکر، در این شرایط است.
3. اجتماع )عرف(

در رابطه با اینکه شرع و قانون می توانند تعیین کننده موضوع امر به معروف و نهی از منکر باشند، 
هیچ شک و شبه های وجود ندارد. حال در اینجا این سؤال مطرح می گردد که آیا »اجتماع« می تواند 

هنجار ساز بوده و تعیین گر موضوع این رفتار متقابل باشد؟
منظور از رفتار انحرافی، رفتاری است که به گونه ای با انتظارات مشترک رفتاری یک گروه سازگار 
اجتماعی،  انحرافات  آسیب  شناسی  بر  )مقدمه ای  می دانند  ناشایست  را  رفتار  آن  اجتماع  افراد  و  نبوده 
ص30(؛ بعبارتی دیگر، مشمول هر نوع رفتاری است که »با هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه همنوایی 
ندارد« )توانمندی خانواده در پیشگیری انحرافات اجتماعی، ص15(. الزم به ذکر است که »از دیدگاه 
جرم شناسی رادیکال، مفهوم انحراف، اعم از جرم است« )دانشنامه جرم شناسی، ص131(. البته باید در 
نظر داشت که انحراف یک امر نسبی است و ممکن است رفتاری که در نزد اعضای یک جامعه نابهنجار 
تلقی می شود، نزد اعضای یک جامعه دیگر، رفتاری بهنجار شناخته شود )آموزش ملی امر به معروف 
و نهی از منکر، ص96(. لذا، انحراف بر خالف جرم، موضوع مسائل کیفری قرار نمی گیرد و به تبع آن، 
معمواًل نسبت به آن قابل اعمال و اجرا نیست )درآمدی بر سیاست جنایی، ص92( و در اکثر مواقع، این 
موارد در قانون مورد لحاظ قرار نگرفته اند )دانشنامه جرم شناسی، پیشین(. چرا که »این رابطه شامل 
روش هایی است که جنبه الزام و اجبار آن ها کمتر است و بیشتر متمایل به آشنا کردن فرد با هنجارهای 

گروه است« )سیاست جنایی مشارکتی، ص140(.
لیکن باید توجه نمود که این تقسیم بندی، یعنی طبقه بندی رفتارهای ناقض هنجار به جرم و انحراف، 
فراگیری  و  شمول  این  می شود،  مربوط  جنایی  سیاست  معاصر  و  نوپیدا  سیستم های  به  که  جایی  »تا 
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بودن  فراگیر  می شود،  مربوط  اسالم  به سیاست جنایی  که  آنجا  اما  باشد؛  داشته  واقعیت  است  ممکن 
تحلیل ساختاری، محل تردید و تأمل است« )نظام هنجاری در سیاست جنایی اسالم، ص39(. چرا 
مبنایی  تفاوت های  لیبرال،  بین سیاست جنایی اسالم و دیدگاه الییک  با سیاست جنایی،  رابطه  که در 
قابل توجهی وجود دارد که در نتایج حاصل از آن تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین، »تقسیم هنجارها به 
هنجارهای حقوقی و هنجارهای اجتماعی و از اینجا، تقسیم رفتار های ناقض هنجار به جرم و انحراف، 
]...[ با نظام هنجاری فراگیر اسالم و با نقش قابل توجه قربانی در پاسخ کیفری به بعضی از جرایم، در 

سیاست کیفری اسالم، سازگار نیست )همان، ص140(.
در  اجتماعی  انحراف  از مصادیق  را  آن ها  که می توان  دارد  نادری وجود  موارد  این حال، معدود  با 
جامعه اسالمی ایران به شمار آورد. از جمله این موارد معدود و نادر در جامعه ایران عبارت از: سیگار 
کشیدن کودک و نوجوان، فرار یا خروج کودک یا نوجوان از مدرسه، در زمانی که باید آنجا حضور داشته 
به نظر  بنابراین،  انظار عموم و... است؛  انداختن آب دهان در  بیرون  یا  باشد، دست کردن در دماغ و 
می رسد اشخاص این اختیار و اجازه را داشته باشند که در موارد گفته شده تمثیلی باال، بتوانند اقدام به 
انجام امر به معروف و نهی از منکر، در مراتب قلبی، لسانی و نوشتاری نمایند. البته در اکثر موارد، افراد 
بدون اندیشه به این موضوع که آیا رفتار ارتکاب یافته در شمول جرم، انحراف یا اثم قرار می  گیرد، با در 

نظر قرار دادن مصالح کلی، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

نتیجه گیری
با نگاهی به گذشته متوجه می شویم که هیچ جامعه ای عاری از انحرافات و ناشایست ها نیست و 
جوامع برای پیشریگی از ارتکاب و یا از بین بردن آن ها، به فکر چاره بوده و به راه کارهایی اعم از کیفری 

و غیر آن، دست یازیده اند.  
با توجه به اینکه جوامع اسالمی نیز همچون سایر جوامع، خالی و عاری از ناهنجاری نهستند، دین 
در  پی چاره جویی و راه حل، راه کار های خود را دارا است که برخی از این راه کارها به همان دین اختصاص 
دارند. یکی از این راه کارهای خاص برای تقابل با ناهنجاری ها، ترویج و همگانی سازی صحیح و بی 
عیب و نقص فریضه امر به معروف و نهی از منکر است؛ اما باید توجه داشت که اجرای امر به معروف 
و نهی از منکر، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی به رسمیت شناخته شده است و اجرای بی قید و 
بند آن قابل پذیرش نیست. لذا یکی از شرایط الزم و ضروری برای اجرای صحیح این فریضه، شناخت 
معروف و منکر است و بدون شناخت معروف و منکر عماًلً امر به معروف و نهی از منکر با مشکل مواجه 
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می گردد.
نیک،  اعمال  عنوان  تحت  که  است  رفتار هایی  و  اعمال  معروف،  از  منظور  گفت  می توان  لیکن 
رفتار های شایسته و پسندیده شناخته می شوند و منظور از منکر، اعمال و رفتار هایی است که از آن ها به 

نیکی، شایستگی و پسندیدگی یاد نمی شود، یا بعبارتی قبیح و زشت شناخته می شوند.
الزم به ذکر است که عناصر یا عواملی گستره موضوعات و مصادیق معروف و منکر را تشخیص داده 
و تعیین می کنند که کدام رفتار معروف و کدامیک منکر باشد. آن سه عناصر یا ارکان چیزی جز شرع، 
قانون و عرف نهستند که این عناصر چندگانه بی ارتباط به یکدیگر نیز نیستند. لیکن اگرچه ماده 1 قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و تبصره آن به شرع و قانون بسنده کرده، اما ممکن است 
مواردی در اجتماع حادث شود که از دید شرع و قانون، ترک یا انجام آم مورد امر و نهی قرار نگرفته 
باشد، ولی در دیدگاه اجتماع ترک یا انجام آن مورد امر و نهی قرار گیرد که از آن تحت عنوان »انحراف 
اجتماعی« یاد می شود. البته نباید از نظر دور داشت که شرع و قانون بی توجه به عرف نیز نبوده  اند و از 
آن تأثیرات بسزایی پذیرفته اند، اما بهتر بود قانون گذار در ماده 1، عرف را نیز در کنار شرع و قانون قید 

می کرد.

پیشنهاد ها
1: مطابق ماده 10 ق. ح. آ. م. ن. م »وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، 
سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر 
گاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و  به معروف و نهی از منکر و باالبردن سطح آ
اطالع رسانی فراهم کنند«؛ اما این ماده در خصوص شرایط امر به معروف و نهی از منکر کفایت نمی کند 
و انتظار می رفت قانون گذار در راستای تصویب قانونی جامع و مانع، اقدام به قید صریح حداقل شرایط 

الزم و ضروری برای این فریضه می نمود.
2: اگرچه ماده 1 ق. ح. آ. م. ن. م اقدام به تعریف واژگان معروف و منکر نموده، لیکن تکلیف این 
گاهی و شناخت از انواع و مصادیق معروف و منکر نداشت،  موضوع را مشخص نکرده است که اگر کسی آ
اجازه امر و نهی دارد یا نه؟ بنابراین بهتر بود شناخت معروف و منکر را الزم و ضروری بر می شمرد و اجازه 

امر به معروف و نهی از منکر به افرادی که فاقد این وصف هستند را نمی  داد.
3: ماده 1 ق. ح. آ. م. ن. م به تعریف معروف و منکر پرداخته و شرع و قانون را معیار تعیین گستره 



403
معروف و منکر قرار داده و نقش عرف و اجتماع را در این تعریف نادیده انگاشته است. اگرچه این سه 

معیار بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از یکدیگر تأثیر می پذیرند.
4: همانگونه که گفته شد ماده 1 ق. ح. آ. م. ن. م اقدام به تعریف معروف و منکر نموده، اما این 
تعریف به اندازه       ای کلی و تخصصی است که شاید کمتر کسی از شهروندان متوجه مفهوم و مصادیق آن 
گردند. لذا به نظر می رسد اگر در کنار این تعریف، مصادیقی از معروف و منکر نیز بیان می گشت، نتایج 

بهتری حاصل می گشت.

چیستی مفهوم و معیار تعیین گستره معروف و منکر
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آسیب  شناسی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر در نهج البالغه
سید محمد مرتضوی1

چکیده
بدون تردید انقالب اسالمی منافع نظام سلطه ی جهانی را به خطر انداخته است 
و  ناسازگاری  بنای  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  نیز  آنان  که  این سبب شده  و 
براندازی نظام اسالمی را در پیش گیرند. بدین منظور روش های متعددی را آزمودند 
ابعاد  از  ناکامی در همه ی زمینه ها به جنگ هوشمند روی آوردند که یکی  از  و پس 
آن استحاله ی فرهنگی است. در این زمینه دشمن مراحل متعددی از قبیل تهاجم 
فرهنگی، شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی و ناتوی فرهنگی را در پیش گرفت و 
متأسفانه موفقیت هایی نیز کسب کرده است. در داخل عده ای بر این باورند که این نه 
تنها یک تهاجم فرهنگی نیست بلکه یک تعامل فرهنگی به شمار می آید و نباید با آن 
مبارزه کرد و از آنجا که این پدیده یک موج جهانی داشته، مقاومت در برابر آن را بی 

فایده می دانند و بر این باورند که باید تسلیم شد.
زمینه ی  در  اسالمی  نظام  مسئوالن  چرا  که  است  آن  مقاله  این  اصلی  سؤال 
امر به معروف و نهی از منکر توفیق چندانی نداشته اند تا در این بستر بتوان در برابر 
تالش های دشمن، به خنثی سازی اهداف آن ها پرداخت. با بررسی کالم امام علی
A نظام اسالمی ضعفهایی از قبیل؛ ضعف ساختاری، ضعف برنامه ریزی، ضعف 

m-mortazavi@um.ac.ir .1 دانشیار گروه معارف اسالمی و الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
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برای موفقیت در  و... دارد که  از دشمن  پردازی، ضعف دشمن شناسی، ترس  الگو 
امر به معروف و نهی از منکر نیازمند، اصالح ساختار، ایجاد سازمان های مورد نیاز، 
نهادهای  و  آموزشی  نظام  تبیین جایگاه حقوقی آن ها در  و  نیروهای شایسته  تربیت 
حکومتی است، در غیر این صورت فساد رفته رفته گسترش یافته و نظام اسالمی را 

با خطر مواجه می کند.

واژه های کلیدی:
برنامه ریزی،  منکر، حکومت، ضعف ساختاری، ضعف  از  نهی  و  معروف  به  امر 

ضعف الگوپردازی، ضعف دشمن شناسی، ترس از دشمن

طرح مسئله
بدین  و  است  انداخته  به خطر  را  نظام سلطه  منافع  اسالمی،  انقالب  و دشمن،  اعتراف دوست  به 
را در  نظام اسالمی  براندازی  انقالب اسالمی،  پیروزی  ابتدای  از  آمریکا  به رهبری  نظام سلطه  جهت، 
دستور کار خود قرار داد. در این زمینه روش های متعددی از قبیل حمایت از حرکت های تجزیه طلبانه، 
کودتا، حمله ی مستقیم نظامی به طبس، ترور، تحمیل جنگ و... را به کار گرفت ولی پس از ناکامی در 
همه ی این روش ها، جنگ هوشمند را طراحی کرده که ابعاد؛ سیاسی، اقتصادی، نظامی، دیپلماسی و 

فرهنگی دارد.
دشمن در این جبهه در صدد استحاله ی فرهنگی نظام اسالمی از درون بوده و در این زمینه مراحل 
متعددی از قبیل، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی و ناتوی فرهنگی را در دستور 

کار خود قرار داده و موفقیت هایی نیز به دست آورده است.
عده ای از این حرکت دشمن تعبیر به تعامل فرهنگی می نمایند و بر این باورند که نه تنها نباید با آن 
برخورد کرد بلکه باید از آن استقبال هم کرد. عده ای هم نیز معتقدند که این یک موج جهانی است و 

مقاومت در برابر آن بی فایده خواهد بود و باید تسلیم شد.
ولی با توجه به اینکه صبغه ی انقالب اسالمی، صبغه ای فرهنگی و بر اساس اندیشه اسالمی شکل 
گرفته است و از سویی دیگر در اسالم امر به معروف و نهی از منکر یک ضرورت اسالمی به شمار می آید 
و با توجه به شعار امام خمینی قدس سره که »ما می توانیم« سؤال اساسی این مقاله آن است که چرا 
مسئوالن نظام اسالمی در این زمینه یعنی امر به معروف و نهی از منکر توفیق چندانی نداشته اند. این 
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مقاله به روش تحلیلی استنادی بر اساس کلمات امام علیA در نهج البالغه انجام می گیرد.

مقدمه
در جامعه ی بشری هر نوع تالشی که از سوی هرکس انجام می گیرد، به گونه ای در سرنوشت همه 
به  نسبت  تنها  نه  مسلمانی  انسان  هر  اسالم،  به خصوص  دینی  اندیشه ی  در  از طرفی  است.  تأثیرگذار 
رفتاری که از خودش سر می زند مسئول است، بلکه نسبت به رفتاری که از دیگران نیز در جامعه بروز 
می کند، مسئول خواهد بود؛ و از سویی دیگر در اندیشه ی دینی امکانات موجود در جهان به عنوان امانت 
در اختیار انسان قرار گرفته است؛ بنابراین انسان مسلمان، گذشته از آن که مسئول استفاده ی بهینه از 
 Aآن ها است به گونه ای که اسراف و تبذیر نکند، برای حفاظت از آن ها نیز مسئولیت دارد. امام علی

این واقعیت ها را چنین بیان می نماید:
َه َو اَل َتْعُصوُه  ِطیُعوا اللَّ

َ
ی َعِن اْلِبَقاِع َو اْلَبَهاِئِم َو أ کْم َمْسُئوُلوَن َحتَّ َه ِفی ِعَباِدِه َو ِباَلِدِه َفِإنَّ ُقوا اللَّ اتَّ

ْعِرُضوا َعْنه )نهج البالغه، خطبه 167( )خدا را! 
َ
رَّ َفأ یُتُم الشَّ

َ
یُتُم اْلَخیَر َفُخُذوا ِبِه َو ِإَذا َرأ

َ
َو ِإَذا َرأ

واپایید در حق بندگان و شهرهای او که شما مسئولید حتی از سرزمین ها و چهارپایان. از خدا 
یابید و اگر شّری دیدید روی از  پیروی کنید و معصیت او را نکنید و اگر خیری دیدید آن را در

آن بتابید.(
چگونه ممکن است که انسان مسلمان نسبت به همه چیز اطرافش مسئول باشد، ولی از کنار آن ها 
بی تفاوت بگذرد. بر این اساس، در اسالم وظیفه همگانی و مهِم امر به معروف و نهی از منکر واجب شده 
است. امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز دخالت در رفتار و کردار دیگران نیست. از آن رو که رفتار 
و کردار دیگران در زندگی من اثر دارد و به همین دلیل است که با توجه به نقشی که امر به معروف و نهی 
از منکر در تأمین سعادت جامعه دارد، امام علیA آن دو را برتر از جهاد و تمام کارهای خیر دانسته، 
ْهی َعْن اْلُمْنکِر ِإالَّ  ْمِر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
ِه ِعْنَد اأْل َها َو اْلِجَهاُد ِفی َسِبیِل اللَّ ْعَماُل اْلِبرِّ کلُّ

َ
می فرماید: »َو َما أ

ی« )نهج البالغه، حکمت 374( )و همه ی کارهای نیک و جهاد در راه خدا برابر امر  کَنْفَثه ِفی َبْحٍر ُلجِّ
به معروف و نهی از منکر، چون دمیدنی است به دریای پر موج پهناور.(

با توجه به این نقش مهم و جایگاه عظیم امر به معروف و نهی از منکر در برابر واجبات الهی است 
که امام علیA در وصیت نامه ی خود می فرماید:

ْشَراُرکْم  ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل یْسَتَجاُب َلکم  
َ
ی  َعَلیکْم  أ ْهی َعِن اْلُمْنکِر َفیَولَّ ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
اَل َتْتُرکوا اأْل

)نهج البالغه، نامه 47( )امر به معروف و نهی از منکر را وامگذارید که بدترین شما حکمرانی 
شما را بر دست گیرند! آنگاه دعا کنید پس از شما نپذیرند.( بنابراین طبق وظایف دینی ای که 
یک مسلمان نسبت به خویش و دیگران دارد، نمی تواند در برابر آنچه در جامعه اتفاق می افتد 

آسیب  شناسی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر در ...
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بی تفاوت باشد.
عالوه بر مسئولیت مسلمانان نسبت به خویش و دیگران و نیز تأثیرگذاری آنان بر یکدیگر، حکومت 

نیز در زندگی انسان ها بسیار تأثیرگذار است و با مجموعه امکانات و اقتداری که در اختیار دارد و 
تصمیماتی که نسبت به مردم می گیرد، نقشی برجسته و تعیین کننده در تأمین خوشبختی یا بدبختی 

آنان دارد. تا آن جا که با به قدرت رسیدن فردی می تواند همه ی مسائل جامعه را دگرگون سازد و نیز 
 Aبه اندازه ای در مردم تأثیرگذار است که گویا مردم این زمان، مردم دوره ی پیش نیستند. امام علی

درباره ی نقش همه جانبه ی حکومت می فرماید:
تغییر  زمانه  یابد،  تغییر  حاکم  )وقتی   )31 نامه  )نهج البالغه،  َماُن  الزَّ َتَغیَر  ْلَطاُن  السُّ َتَغیَر  ِإَذا 

می کند.(
با توجه به نقش مهم و همه جانبه ی حکومت اسالمی است که امام علیA می فرماید اگر بناست 
جامعه را اصالح کنیم باید نخست ساختار حکومت و قدرت را اصالح کنیم، به این کالم امامA توجه 
ِعیه ِإالَّ ِبَصاَلِح اْلُواَله« )نهج البالغه، خطبه 216( )پس حال رعیت نیکو نگردد  کنید: »َفَلیَسْت  َتْصُلُح  الرَّ

جز آنگاه که والیان نیکو رفتار باشند.(
با توجه به وظیفه انسان مسلمان در برابر مسائل اجتماعی و نقش حکومت و حاکمان در جامعه و 
تحوالت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... اگر صالحان برای در دست گرفتن قدرت و حفظ 
نتیجه همان خواهد شد که در  آن تالش نکنند، قدرت در اختیار فاسدان جامعه قرار خواهد گرفت و 
بحث امر به معروف و نهی از منکر از کالم امام علیA بیان کردیم؛ بنابراین، سکوت صالحان در برابر 
انحرافات و تحوالت اجتماعی زمینه ساز حکومت فاسدان خواهد شد. از این رو در نهج البالغه در این 

زمینه بر سه محور تأکید شده است:
1. سرزنش صالحان: صالحان به دلیل وظیفه ی شرعی ای که در جامعه دارند و هم به دلیل جایگاه 
اجتماعی و نقش الگوگیری از ایشان که در جامعه بر عهده دارند باید بیشتر مراقب رفتار و گفتار خود 
 Aباشند؛ زیرا هر حرکتی که از آنان سر بزند مسئولیت دو چندان خواهند داشت. از این رو امام علی
در کالمی پس از شرح بعثت رسول خداa و تحوالتی که به دست آن حضرت در جامعه ایجاد شده 
بود و انحرافاتی که بعد از آن به آرامی در جامعه رخ داد تا جایی که حکومت دینی به حکومت قبیله ای 
تبدیل شد، نقش اصحاب را در این تحوالت یادآور می شود و سکوت آنان را زمینه ساز حکومت فاسدان 
می داند و آنان را سرزنش کرده، به آنان تذکر می دهد که باید نتیجه اعمال خود را تحمل کنند. به این کالم 
ْلَقیُتْم 

َ
َلَمه ِمْن َمْنِزَلِتکْم َو أ ِه َعَلیکْم َتِرُد َو َعْنکْم  َتْصُدُر َو ِإَلیکْم َتْرِجُع َفَمکْنُتُم الظَّ ُموُر اللَّ

ُ
توجه کنید: »َو کاَنْت أ
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ُقوکْم  ِه َلْو َفرَّ َهَواِت َو ایُم اللَّ ُبَهاِت َو یِسیُروَن ِفی الشَّ یِدیِهْم یْعَمُلوَن ِبالشُّ

َ
ِه ِفی أ ُموَر اللَّ

ُ
ْسَلْمُتْم أ

َ
َتکْم َو أ ِزمَّ

َ
ِإَلیِهْم أ

ُه ِلَشرِّ یْوٍم َلُهم« )نهج البالغه، خطبه 106( )داوری در احکام خدا را نزد شما  َتْحَت کلِّ کْوکٍب َلَجَمَعکُم اللَّ
می آوردند و از سوی شما به دیگران می رسید و هم به شما باز می گردید. پس دسِت ستمکاران را بر خود 
گشادید و رشته های کار خویش را به دست آنان دادید و داوری در حکم الهی را در کف آنان نهادید تا 
کارها به شبهت کنند و راه شهوت بسپرند. به خدا سوگند، اگر هر یک از شما را به زیر ستاره ای بپراکنند، 

خدا شما را برای روِز بد آنان فراهم خواهد آورد.(
2. تالش برای به دست گرفتن قدرت: علیA بعد از ارتحال رسول خداa تا روزی که رسمًاً 
قدرت را در اختیار گرفت، هر کجا و در هر زمانی که فرصتی دست می داد امام بر این نکته تأکید می کرد 
که خالفت حق اوست و باید به او برگردد، ولی در این فاصله ی زمانی انحرافات زیادی در جامعه شکل 
گرفته بود و چون این انحرافات و بدعت ها بیشتر از طرف حاکمان ایجاد شده بود و مورد حمایت آنان 
بود، اوضاع به گونه ای دگرگون شده بود که نسل جدیدی که در مدت این 25 سال به دوران رسیده و 
رسول خداa و سیره درست او را ندیده بود، تصور می کرد روش دینی همان است که از طرف حاکمان 
اعمال می شود. گروه کثیری از آنان که رسول خداa را دیده بودند، رفتارشان استحاله ی فرهنگی شده 

و این موضوع را پذیرفته بودند.
از طرف دیگر امام علیA که حکومت را ابزاری برای تحقق عدالت و برپایی حق می خواست. 
بعد از کشته شدن عثمان و فراهم شدن شرایط برای خالفت او، از پذیرفتن آن سرباز می زد. آن تالش و 
دالیل سرباز زدن را باید در همین نکته دید که آن حضرت شرایط موجود جامعه برای رسیدن به اهدافش 

را دشوار می دید. امام علیA این واقعیت را این گونه بیان می کند:
ْلَواٌن اَل َتُقوُم َلُه اْلُقُلوُب َو اَل َتْثُبُت َعَلیِه 

َ
ْمرًا َلُه ُوُجوٌه َو أ

َ
ا ُمْسَتْقِبُلوَن أ َدُعوِنی  َو اْلَتِمُسوا َغیِری َفِإنَّ

ْعَلُم 
َ
َجْبُتکْم َرکْبُت ِبکْم َما أ

َ
ی ِإْن أ نِّ

َ
ه َقْد َتَنکَرْت. َو اْعَلُموا أ َغاَمْت َو اْلَمَحجَّ

َ
اْلُعُقوُل َو ِإنَّ اآلَْفاَق َقْد أ

ْصِغ ِإَلی َقْوِل اْلَقاِئِل َو َعْتِب اْلَعاِتب  )نهج البالغه، خطبه 92( )مرا بگذارید و دیگری را به 
ُ
َو َلْم أ

دست آرید که ما پیشاپیش کاری می رویم که آن را رویه هاست و گونه گون رنگ هاست. دل ها 
برابر آن برجای نمی ماند و خردها برپای. همانا کران تا کران را ابرفتنه پوشیده است و راه راست 
ناشناس گردیده و بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم با شما چنان کار می کنم که خود 

می دانم و به گفته ی گوینده و مالمت سرزنش کننده گوش نمی دارم.(
بوده،  دشوار  کاری  حکومت  آن  ساختار  در  اصالحات  انجام  می دانست   Aعلی امام  اینکه  با 
مقاومت صاحبان زر و زور و تزویر را در پی دارد، پس از رویارویی با اصرار مردم نمی  توانست نظاره گر 
پذیرش  و  پذیرفت  را  حکومت  مسئولیت  رو  این  از  باشد  بی تفاوت  جامعه  مسائل  به  نسبت  و  صحنه 

آسیب  شناسی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر در ...
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مسئولیت را در این شرایط چنین تحلیل کرد:
َما  َو  اِصِر  النَّ ِبُوُجوِد  ه  اْلُحجَّ ِقیاُم  َو  اْلَحاِضِر  ُحُضوُر  اَل  َلْو  َسَمه  النَّ  

َ
َبَرأ َو  ه  اْلَحبَّ َفَلَق  ِذی  الَّ َو  َما 

َ
أ

ْلَقیُت َحْبَلَها َعَلی َغاِرِبَها 
َ
ه َظاِلٍم َو اَل َسَغِب َمْظُلوٍم أَل وا َعَلی کظَّ الَّ یَقارُّ

َ
ُه َعَلی اْلُعَلَماِء أ َخَذ اللَّ

َ
أ

ْزَهَد ِعْنِدی ِمْن َعْفَطه َعْنز )نهج البالغه، 
َ
ْلَفیُتْم ُدْنیاکْم َهِذِه أ

َ
ِلَها َو أَل وَّ

َ
ِس أ

ْ
َو َلَسَقیُت آِخَرَها ِبکأ

خطبه 3(؛ )به خدایی که دانه را کفید و جان را آفرید، اگر این بیعت کنندگان نبودند و یاران، 
حجت بر من تمام نمی نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به 
پایانش را چون  از دست می گذاشتم و  را  این کار  یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته ی 
آغازش می انگاشتم و چون گذشته، خود را به کناری می داشتم و می دیدند که دنیای شما را به 

چیزی نمی شمارم و حکومت را پشیزی ارزش نمی گذارم.(
پس از در اختیار گرفتن حکومت و آغاز اصالحات، همان طور که امام علیA پیش بینی می کرد، 
مقاومت ها آغاز شد و الیه های زیرین جامعه خود را نمایان کرد، ولی امامA که نگاهش به حکومت، 
نگاه خاصی بود و حاضر نبود بدعت ها و انحرافات در ساختار حکومت را تحمل کند، اصالحات را با 
شدت بیشتری ادامه داد تا جایی که مقاومت مخالفان به دو جنگ مشهور جمل و صفین انجامید. با 
اینکه یاران نزدیک امامA به او پیشنهاد می کردند برای حفظ حکومت از اصالحات دست بردارد، ولی 
امام هرگز به این گونه پیشنهادها اعتنایی نمی کرد و می فرمود: »َلْو َقِد اْسَتَوْت َقَدَمای ِمْن َهِذِه اْلَمَداِحِض  
ْشیاء« )نهج البالغه، حکمت 272( )اگر دو پایم در این لغزشگاه استوار ماند چیزهایی را دگرگون 

َ
َلَغیْرُت  أ

خواهم کرد.(
به خود جلب  را  انسان  توجه  نهج البالغه  در  که  از جمله مسائلی  برای حفظ حکومت:  3. تالش 
نیز  مسئله  این  است.  مخالفان  کارشکنی  برابر  در  برای حفظ حکومت   Aامام علی تالش  می کند، 
از دو مسئله ی یاد شده در آغاز بحث سرچشمه می گیرد؛ یعنی وظیفه انسان مسلمان و نقش حکومت 
در جامعه بر این اساس امام علیA نه تنها حفظ نظام اسالمی را وظیفه خود می داند، بلکه آن را از 

افتخارات خود می شمارد.
از این رو، هنگامی که رهبران خوارج پشت چهره های به ظاهر اسالمی پنهان شده بودند و افرادی را 
به همراه خود داشتند که پیشانی آن ها از کثرت عبادت پینه بسته بود و عبادات مستحبی آنان هر انسانی 
را وسوسه می کرد که اینان را نمی توان مخالف دین دانست، امام علیA به جنگ با آن ها برخاست و 
آنان را سرکوب کرد و از این عملکرد نه تنها پشیمان نبود، بلکه به آن افتخار هم می کرد، در کالمی از امام 

علیA در این زمینه آمده است:
ْن َماَج َغیَهُبَها َو 

َ
َحٌد َغیِری َبْعَد أ

َ
ُت َعیَن اْلِفْتَنه َو َلْم یکْن ِلیْجَتِرَئ َعَلیَها أ

ْ
ی َفَقأ اُس َفِإنِّ یَها النَّ

َ
أ

اْشَتدَّ کَلُبَها )نهج البالغه، خطبه 93( )ای مردم! من فتنه را نشاندم و کسی جز من دلیری این 
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کار را نداشت، از آن پس که موج تاریکی آن برخاسته بود و گزند همه جا را فرا گرفته بود.(

امام علیA نه تنها حفظ نظام اسالمی را واجب می دانست و به آن پایبند بود، بلکه دیگران را نیز 
به تالش برای حفظ نظام تشویق می کرد و از اینکه عده ای بی تفاوت بودند تأسف می خورد، زیرا چنان که 

یاد شد، با بی تفاوتی صالحان زمینه حکومت فاسدان فراهم می شد.
این فرصت  از  نیز  آمد. معاویه  پیش  پیدایش جریان خوارج، جنگ داخلی  از جنگ صفین و  بعد 
استفاده کرد و حمالتی را برای تجزیه و نا امن کردن مناطقی که تحت تصرف امام بود آغاز کرد. سپاهی 
به فرماندهی عمر و بن عاص روانه مصر شد و به سبب مقاومت نکردن مردم، محمد بن ابی بکر که حاکم 
مصر از طرف امام بود، نتوانست این هجوم ها را دفع کند و با پیشروی دشمن، شهرها یکی پس از دیگری 
سقوط می کرد. امام مالک اشتر را به حکومت مصر منصوب و دستورالعمل معروف حکومتی را برایش 
صادر کرد و نامه ای نیز برای مردم مصر نوشت و به مالک داد که برای آنان بخواند. امام در این نامه تالش 

خود را برای حفظ حکومت چنین تحلیل می نماید:
ِه ُدَواًل َو ِعَباَدُه َخَواًل َو  ِخُذوا َماَل اللَّ اُرَها َفیتَّ ه ُسَفَهاُؤَها َو ُفجَّ مَّ

ُ
ْمَر َهِذِه اأْل

َ
ْن یِلی أ

َ
ِنی آَسی أ َو َلکنَّ

ِنیَبکْم َو َجْمَعکْم َو 
ْ
ِلیَبکْم َو َتأ

ْ
کَثْرُت َتأ

َ
اِلِحیَن َحْربًا َو اْلَفاِسِقیَن ِحْزبًا، ]...[ َفَلْو اَل َذِلک َما أ الصَّ

َبیُتْم َو َوَنیُتم )نهج البالغه، نامه 62( )لیکن دریغم آید که بی خردان و 
َ
یَضکْم َو َلَتَرکُتکْم ِإْذ أ َتْحِر

تبهکاران این امت حکمرانی را به دست آرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او 
را به خدمت گمارند و با پارسایان در پیکار باشند و فاسقان را یار و اگر نه از حکومت اینان بر 
شما می ترسم، شما را بر نمی انگیختم و سرزنشتان نمی کردم و به فراهم آمدنتان نمی خواندم و 

تحریکتان نمی کردم و آن هنگام که سرباز زدید و سستی گرفتید رهاتان می کردم.

آسیب  شناسی حکومت1
در اندیشه دینی امر به معروف و نهی از منکر گسترده ترین وظیفه ی اسالمی است به گونه ای که هر 
یک از واجبات اسالمی مصداقی از معروف و هر یک از محرمات اسالمی مصداقی از منکر است از این 

جهت امام حسینA می فرماید:
ِقیَمِت 

ُ
أ َو  یْت  دِّ

ُ
أ ِإَذا  َها  نَّ

َ
ِبأ ِلِعْلِمِه  ِمْنُه  یَضه  َفِر اْلُمْنکِر  َعِن  ْهی  النَّ َو  ِباْلَمْعُروِف  ْمِر 

َ
ِباأْل ُه  اللَّ  

َ
َفَبَدأ

ْهی َعِن اْلُمْنکِر ُدَعاٌء  ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ
َ
نَّ اأْل

َ
َها َهیُنَها َو َصْعُبَها َو َذِلک أ اْسَتَقاَمِت اْلَفَراِئُض کلُّ

ِمْن  َدَقاِت  الصَّ ْخِذ 
َ
أ َو  اْلَغَناِئِم  َو  اْلَفی ِء  ِقْسَمه  َو  اِلِم  الظَّ ُمَخاَلَفه  َو  اْلَمَظاِلِم  َردِّ  َمَع  ْساَلِم  اإْلِ ِإَلی 

َها )تحف العقول عن آل الرسول، 237؛ بحاراالنوار، ج 100، 79 و  َمَواِضِعَها َو َوْضِعَها ِفی َحقِّ
دانشنامه  امام حسینA، ج13، 464( )خداوند، از آن رو امر به معروف و نهی از منکر را 

1.  مقصود از حکومت تا پایان مقاله مجموعه ی مسئوالن حکومتی است که حق امضا کردن اسناد حکومتی را دارند، است 
که در سطح کشور بسیار زیاد هستند.

آسیب  شناسی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر در ...
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نخستین فریضه ی خود قرارداد که می دانست چون این فریضه ادا گردد و برپا داشته شود، تمام 
فریضه های دیگر، از آسان و دشوار، برپا می شوند و این، از آن روست که امر به معروف و نهی 
از منکر، دعوت به اسالم است؛ همراه با رّد مظالم و مخالفت با ستمکار و تقسیم درآمدهای 

عمومی و غنیمت های جنگی و گرفتن زکات از جای خود و مصرف آن در جای خود.(
با توجه به گستره ی امر به معروف و نهی از منکر برای اجرای صحیح آن نیازمند نیروی انسانی زیاد 

هستیم. خداوند در این باره می فرماید:
ُهُم  ولِئک 

ُ
أ َو  اْلُمْنکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  اْلَخیِر  ِإَلی  یْدُعوَن  ه  مَّ

ُ
أ ِمْنکْم  ْلَتکْن  َو 

اْلُمْفِلُحوَن )آل عمران: 104( )باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی 
از منکر کنند! و آن ها همان رستگارانند(

امت در لغت به معنای گروهی از مردم و حیوان گفته می شود. )النهایة فی غریب الحدیث و األثر، 
68( راغب اصفهانی دقیق تر معنا کرده است که امت گروهی است که امری عامِل انسجام آنان باشد چه 

این امر اعتباری باشد یا غیر اعتباری. )مفردات الفاظ القرآن، 86(
1. ضعف ساختاری

با توجه به آنچه درباره ی گستره ی امر به معروف و نهی از منکر گفته شد و با توجه به آیه ی فوق که 
اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر را داشتن نیروی انسانی گسترده می داند و با توجه به اینکه بر 
اساس قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل دولت و مردم است. به عنوان نمونه، در 
اصل هشتم آمده است: در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای 
همگانی است و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت 
ْوِلیاُء َبْعٍض 

َ
است که شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می کند. »َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

ولِئک 
ُ
أ َو َرُسوَلُه  َه  اللَّ کاه َو یطیُعوَن  یْؤُتوَن الزَّ َو  اله  َو یقیُموَن الصَّ اْلُمْنکِر  یْنَهْوَن َعِن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ

َه َعزیٌز َحکیم« )توبه: 71( )مردان و زنان باایمان، ولّی )و یار و یاور( یکدیگرند امر  ُه ِإنَّ اللَّ َسیْرَحُمُهُم اللَّ
به معروف و نهی از منکر می کنند نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت 
)قانون  است.(  حکیم  و  توانا  خداوند  می دهد  قرار  خویش  رحمت  مورد  را  آنان  خدا  بزودی  می کنند 

اساسی، 25(
یکی از آسیب ب های جدی امر به معروف و نهی از منکر این است که بعد از 38 سال که از پیروزی 
انقالب اسالمی می گذرد، اجرای این اصل قانون اساسی، به زمین مانده است. به راستی آیا نقش امر 
به معروف و نهی از منکر در سالمت و سعادت مردم جامعه از ورزش هم کمتر است که برای ورزش 
وزارتخانه ای در نظر گرفته می شود ولی امر به معروف و نهی از منکر، این دو واجب که به راستی نیز 
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فراموش شده است تاکنون متولی رسمی ندارد که مجلس بتواند بر انجام و عدم آن نظارت کند و کسی 

را بازخواست نماید.
2. ضعف برنامه ریزی

امر به معروف و نهی از منکر در سه حوزه قابل تعریف است؛
1. در حوزه زندگی شخصی افراد؛

 2. در حوزه زندگی اجتماعی افراد؛
3. حوزه روابط بین المللی و بین دولت ها.

هر یک از این حوزه ها ابعاد گسترده ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخالقی و... دارد که نیازمند به 
کار بسیار طاقت فرسا و مداوم است. این تالش در کالم امام علیA چنین آمده است:

ِإنَّ َلکْم  اْلَوَرَع  اْلَوَرَع  َو  ْبَر  ْبَر الصَّ ُثمَّ الصَّ َو ااِلْسِتَقاَمه ااِلْسِتَقاَمه  َهایه  النِّ َهایه  النِّ ُثمَّ  اْلَعَمَل  اْلَعَمَل 
ْساَلِم َغایه َفاْنَتُهوا ِإَلی َغایِتِه َو  ِنَهایه َفاْنَتُهوا ِإَلی ِنَهایِتکْم َو ِإنَّ َلکْم َعَلمًا َفاْهَتُدوا ِبَعَلِمکْم َو ِإنَّ ِلْلِ
َنا َشاِهٌد َلکْم َو َحِجیٌج یْوَم 

َ
ِه َو َبیَن َلکْم ِمْن َوَظاِئِفِه أ ِه ِبَما اْفَتَرَض َعَلیکْم ِمْن َحقِّ اْخُرُجوا ِإَلی اللَّ

اْلِقیاَمه َعْنکم )نهج البالغه، خطبه 176( )به کار برخیزید به کار برخیزید. پس به پایان رسانید! 
پارسایی!  پس  شکیبایی!  پس  شکیبایی!  پس  مانید!  پایدار  مانید!  پایدار  و  رسانید!  پایان  به 
پارسایی! شما را پایانی است، خود را بدان برسانید. برای شما نشانه ای است، آن را راهنمای 
خود دانید. اسالم را مقصدی است تا بدان مقصد برانید! از عهده ی حق خدا برآیید، با گزاردن 
آنچه بر شما واجب داشته و انجام دادن وظیفه ها که بیان کرده و بر شما نگاشته. من گواه شمایم 

و روز رستاخیز از شما پشتیبانی می نمایم.
در کالم امامA نکات قابل توجهی در این زمینه وجود دارد که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم؛
1. تالش مداوم: این نکته که با عبارت »العمل العمل« آمده است. تالش مداوم حکایت از یک 

برنامه ریزی حساب شده می نماید که بتوان سال ها روی آن کار کرد.
اینکه  از  النهایة« آمده است یعنی گذشته  با عبارت »النهایة  این نکته  2. تحقق اهداف برنامه ها: 
تالش الزم است، تالش باید تا تحقق اهداف ادامه یابد؛ زیرا گذشته از آن که واژه ی »النهایة« در لغت به 
معنای کار را به پایان رساندن است اما ممکن است شخص در مسئله ای تالش کند ولی به اهداف نرسیده 
« نیز به همین  کار را رها کند. گرچه واژه ی »نهایه« این مطلب را می رساند اما امام علیA با کلمه »ُثمَّ

مطلب اشاره می کند چرا که »ثم« در لغت برای ترتیب و تراخی می آید.
3. پایداری در مسیر: نکته ی دیگری که از این کالم استفاده می شود، پایداری در این مسیر است که 
با واژه ی »استقامه استقامه« آمده است. پایداری در برابر مشکالِت کار، شرط موفقیت است زیرا کم 
نیستند کسانی که وارد می دانی می شوند ولی به دالئل متعدد ریزش می کنند از این جهت گفته می شود 

آسیب  شناسی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر در ...
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که انقالبی بودن مهم نیست بلکه انقالبی ماندن مهم است. خداوند نیز مؤمنانی را ستایش می نماید که 
ُه ُثمَّ اْسَتقاُموا  َنا اللَّ ذیَن قاُلوا َربُّ در مسیر توحید استقامت بخرج دهند. چنانچه در قرآن آمده است؛ »ِإنَّ الَّ
تی  کْنُتْم ُتوَعُدون«  )فصلت 30( )به یقین  ه الَّ ْبِشُروا ِباْلَجنَّ

َ
الَّ َتخاُفوا َو ال َتْحَزُنوا َو أ

َ
ُل َعَلیِهُم اْلَمالِئکه أ َتَتَنزَّ

نازل  آنان  بر  فرشتگان  کردند،  استقامت  یگانه است!« سپس  ما خداوند  گفتند: »پروردگار  که  کسانی 
می شوند که: »نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده 
یْحَزُنون « )احقاف، 13(  ُهْم  َو ال  َعَلیِهْم  َخْوٌف  اْسَتقاُموا َفال  ُثمَّ  ُه  اللَّ َنا  َربُّ ذیَن قاُلوا  الَّ یا؛ »ِإنَّ  است!( و 
نه  و  است  آنان  برای  ترسی  نه  کردند،  استقامت  سپس  است«،  ه  اللَّ ما  »پروردگار  گفتند:  که  )کسانی 

اندوهگین می شوند.(
4. صبوری کردن: نکته دیگری که از این کالم استفاده می شود صبوری کردن است که با واژه ی 
»الصبر الصبر« آمده است باید توجه داشت صبر به معنای دست روی دست گذاشتن در برابر مشکالت 
نیست بلکه صبر به معنای مدیریت بحران به گونه ای است که کمترین آسیب  به انسان برسد؛ بنابراین 
صبر نکته سلبی نیست بلکه نکته ای ایجابی است و با تعریفی که شد کاری بسیار دشوار خواهد بود از 
این جهت خداوند ده ها بار در قرآن به پیامبر دستور می دهد که در برابر مشکالت صبور باشد و صبر را 

شرط موفقیت می داند.
ُهْم یْوَم یَرْوَن  نَّ

َ
ُسِل َو ال َتْسَتْعِجْل َلُهْم کأ وُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

ُ
خداوند در قرآن می فرماید: »َفاْصِبْر کما َصَبَر أ

ما یوَعُدوَن َلْم یْلَبُثوا ِإالَّ ساَعه ِمْن َنهاٍر َبالٌغ َفَهْل یْهَلک ِإالَّ اْلَقْوُم اْلفاِسُقوَن« )احقاف، 35( )پس صبر کن 
آن گونه که پیامبران »اولو العزم« صبر کردند و برای )عذاب( آنان شتاب مکن! هنگامی که وعده هایی را 
که به آن ها داده می شود ببینند، احساس می کنند که گویی فقط ساعتی از یک روز )در دنیا( توّقف داشتند 

این ابالغی است برای همگان آیا جز قوم فاسق هالک می شوند(
یا در جایی دیگر می فرماید: »َفاْصِبْر ِلُحکِم َربِّک َو ال َتکْن کصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ نادی  َو ُهَو َمکُظوٌم« 
)قلم، 48( )صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب ماهی ]یونس [ مباش در آن زمان 

که با نهایت اندوه خدا را خواند(.
ُمور« )لقمان، 17( )و در 

ُ
صاَبک ِإنَّ ذِلک ِمْن َعْزِم اأْل

َ
همچنین آمده است: »]...[ َو اْصِبْر َعلی  ما أ

برابر مصایبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است!(
نکته ی  بیت المال  به  نسبت  به خصوص  قانونی  برابر وسوسه های  در  5. خود کنترلی: خودکنترلی 
دیگری است که از متن فوق برداشت می شود. بعضی تصور می کنند تقوا و ورع یکی است در حالی که 
این دو با هم تفاوت دارند، »تقوا« پرهیز از گناه روشن است که جایی برای وسوسه نفس نمی ماند، ولی 
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ْقَوی اْلَوَرع «  یُن  التَّ »ورع« پرهیز از موارد مشکوک است از این جهت امام علیA می فرماید: »ِنْعَم  َقِر
)غررالحکم و دررالکلم، 717( )ورع همراه خوبی برای تقوی است.( به عبارت دیگر، ورع دور نزدن 
قانون است که امام در این جا این نکته را تذکر می دهد که صبر و مقاومت بدون رعایت ورع و پرهیز از 

موارد مشکوک امکان ندارد.
6. پایان کار، پایان عمر: نکته ی دیگری که از این کالم استفاده می شود این است که تالش در مسیر 
حق باید تا پایان عمر انسان ادامه پیدا کند چون این تالش تکلیف است و تکلیف تا پایان عمر ادامه دارد. 
َعَلی  ُتَخاِلَف  ْن 

َ
أ َمْحُقوٌق  ْنَت 

َ
»َفأ تذکر می دهد،  بکر چنین  ابی  بن  به محمد  را  نکته  این   Aامام علی

ْهر« )نهج البالغه، نامه 27( )تو وظیفه  ْن ُتَناِفَح َعْن ِدیِنک َو َلْو َلْم یکْن َلک ِإالَّ َساَعه ِمَن الدَّ
َ
َنْفِسک َو أ

داری با نفست مبارزه کنی و از دینت دفاع کنی گرچه یک ساعت بیشتر از عمرت باقی نمانده باشد.
7. ضرورت تبعیت از رهبری: نکته دیگری که از این کالم بدست می آید این مسئله است که مسیر 
دینداری بدون تبعیت از رهبری قابل پیروی نیست و این مسئله را امامA با این جمله »ِإنَّ َلکْم َعَلمًا 
َفاْهَتُدوا ِبَعَلِمکْم« بیان می نماید. ابن ابی الحدید می گوید: مقصود امام از این علم خودش است. )شرح 

نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 10، 25(
برنامه ریزی، اجرا، نظارت بدون موافقت رهبری و تبعیت محض مقرون به شکست است. امام علی
A این واقعیت را در کالمی دیگر چنین بیان می نماید: »َفاْمُضوا ِلَما ُتْؤَمُروَن ِبِه َو ِقُفوا ِعْنَد َما ُتْنَهْوَن 
ْمٍر ُتْنکُروَنُه ِغیرًا« )نهج البالغه، خطبه 173( )پس به 

َ
ی َتَتَبیُنوا َفِإنَّ َلَنا َمَع کلِّ أ ْمٍر َحتَّ

َ
َعْنُه َو اَل َتْعَجُلوا ِفی أ

آنچه شما را فرمان داده اند اجرا کنید و از آنچه شما را باز داشته اند دست بردارید و تا چیزی برایتان آشکار 
نشده است عجله نکنید زیرا ممکن است در آنچه شما نمی پسندید تغییراتی بدهیم.(

8. تالش تا تحقق اهداف دین: آخرین نکته ای که از این کالم استخراج می شود، این است که این 
تالش باید تا تحقق احکام اسالم ادامه یابد که امامA این مسئله را با این عبارت بیان می نمایند: »ِإنَّ 
ْساَلِم َغایه َفاْنَتُهوا ِإَلی َغایِتِه«. برای تحقق اسالم و پیاده شدن آن باید تمام مشکالت را پذیرفت. امام  ِلْلِ

علیA خطاب به فرزندش در این زمینه می فرماید:
نامه 31( )در  ِلْلَحقِّ َحیُث کان  )نهج البالغه،  اْلَغَمَراِت  َو ُخِض  اَلِئٍم  َلْوَمه  ِه  اللَّ ُخْذک ِفی 

ْ
َتأ اَل 

مسیر حق از سرزنِش سرزنش کننده ای نهراس و برای تحقق حق همه ی مشکالت را بپذیر امام 
خمینی قدس سره می فرماید: تمام  مقصد ما مکتب ماست  )صحیفه ی امام، ج 13، ص76( 

مقصد ما وقتی تحقق پیدا می کند که تمام احکام اسالمی پیاده شود.
توجه به این کالم امام علیA کار برنامه ریزی را بسیار دشوار می کند زیرا اسالم دین جهانی است.
ْسالِم دینًا َفَلْن یْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اآلِْخَره ِمَن اْلخاِسرین  )آل عمران 85( )و   َو َمْن یْبَتِغ َغیَر اإْلِ
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هر کس جز اسالم )و تسلیم در برابر فرمان حق(، آیینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته 
نخواهد شد و او در آخرت، از زیانکاران است(

ِه َو َلْو کِرَه اْلُمْشِرکون  )توبه  یِن کلِّ ْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی  َو دیِن اْلَحقِّ ِلیْظِهَرُه َعَلی الدِّ
َ
ذی أ ُهَو الَّ

33( )او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه آیین ها غالب 
گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند(

و تالش برای گسترش این دین به عهده ی مسلمانان گذاشته شده است و با تالش شبانه روزی به 
تحقق این هدف کمک کنند.

امام صادقA این تالش شبانه روزی را چنین بیان می نماید مفضل می گوید:
َراک َمْهُمومًا ُمَتَغیَر 

َ
ُل َما ِلی أ َواِف َفَنَظَر ِإَلی َو َقاَل ِلی یا ُمَفضَّ ِهA ِبالطَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
کْنُت ِعْنَد أ

َو  اْلُمْلک  َهَذا  ِمْن  یِدیِهْم 
َ
أ ِفی  َما  َو  اِس  اْلَعبَّ َبِنی  ِإَلی  َنَظِری  ِفَداک  ُجِعْلُت  َلُه  َفُقْلُت  َقاَل  ْوِن  اللَّ

َما َلْو کاَن َذِلک َلْم یکْن 
َ
ُل أ ا ِفیِه َمَعکْم َفَقاَل یا ُمَفضَّ ْلَطاِن َو اْلَجَبُروِت َفَلْو کاَن َذِلک َلکْم َلکنَّ السُّ

ار  ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َو ِإالَّ َفالنَّ
َ
کُل اْلَجِشِب َو ُلْبُس اْلَخِشِن ِشْبَه أ

َ
َهاِر َو أ یِل َو ِسیاَحه النَّ ِإالَّ ِسیاَسه اللَّ

)بحار االنوار، ج52، 359( )مفضل می گوید همراه امام صادقA در طواف بودم. نظرش به 
من افتاد و فرمود: چرا رنگت پریده و غمگین هستی؟ عرض کردم: فدایت شوم، وقتی چشمم 
به بنی عباس و امکانات و اقتداری که دارند می افتد با خود می گویم ای کاش این قدرت در 
اختیار شما بود و ما هم از آن استفاده می کردیم. امام صادقA فرمود: اگر قدرت در اختیار 
ما بود آسایش نبود بلکه سیاست شب و سیاحت روز و خوردن غذای خشک و پوشیدن لباس 

درشت؛ مانند امیرالمؤمنینA و گر نه جهنمی بودیم.(
 با توجه به واژه ی »سیاست« که آن را به تدبیر امور و برنامه ریزی و نظارت و اصالح امور معنی کرده 
اند. )المصباح المنیر، 295؛ لسان العرب، ج6، 108( روایت بدین معنی است که هرگاه رهبری جامعه 
به دست رهبران عادل سپرده شود باید همانند امیرالمؤمنینA تالش شبانه روزی داشته باشند، شب ها 
برنامه ریزی کنند و روزها به دنبال اجرای آن ها باشند. زندگی آنان نیز باید در حد ضعیف ترین مردم باشد 
و گرنه به وظیفه خود عمل نکرده اند و اهل جهنم خواهند بود. این حقیقت در کالم امام علیA چنین 

بیان شده است؛
ْنُفَسُهْم ِبَضَعَفه 

َ
ُروا أ ْن یَقدِّ

َ
ه ]اْلَحِق [ اْلَعْدِل أ ِئمَّ

َ
َه َتَعاَلی َفَرَض َعَلی أ ْنَت ِإنَّ اللَّ

َ
ی َلْسُت کأ  َویَحک ِإنِّ

اِس کیاَل یَتَبیَغ ِباْلَفِقیِر َفْقُره  )نهج البالغه، خطبه 209( )وای بر تو من چون تو نیستم بدون  النَّ
تردید خداوند بر رهبران عادل واجب کرده است که خود را با طبقه ضعیف جامعه برابر سازند 

تا فقر آنان را به سرکشی وادار نکند.(
شأن ورود این کالم این است که امیرالمؤمنینA بعد از سرکوب کردن شورشیان جمل در بصره 
وارد شهر بصره شد یکی از شیعیان به نام عالء بن زیاد مریض بود به عیادتش رفت وقتی وارده خانه 
اش شد حضرت با دیدن خانه وسیع او به وی فرمود: با این خانه وسیع در دنیا چه می کنی با اینکه در 
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آخرت به آن بیشتر نیاز داری البته اگر بخواهی می توانی آن را وسیله ای برای رسیدن به آخرت نمایی و 
آن در صورتی است که در آن مهمان نوازی کنی و در آن صله رحم به جا آوری و حقوقی را که به گردن 
داری به مستحقان برسانی در این صورت به آخرت نیز خواهی رسید. عالء گفت: ای امیرمؤمنان! از برا 
درم عاصم بن زیاد به تو شکایت می کنم. حضرت فرمود: چرا؟ عالء گفت جامه ای پشمین به تن کرده 
او  به  آمد. حضرت  نزد حضرت  آورید چون عاصم  نزد من  را  او  امام فرمود:  برگردانده.  از دنیا روی  و 
فرمود: ای کسی که با خودت به دشمنی پرداخته ای شیطان فریبت داده است. آیا بر زن و فرزندان خود 
ترحم نمی کنی؟ آیا تصور می کنی خداوند چیزی را که برایت حالل کرده است از اینکه از آن چیز استفاده 
کنی ناخشنود است؟ تو نزد خداوند ضعیف تر از آنی که می پنداری. عاصم به امیرالمؤمنین عرض کرد: ای 
امیرمؤمنان! تو خود لباس خشن بر تن می کنی و غذای خشک می خوری که حضرت به او فرمود: من 

با تو تفاوت دارم.
با توجه به نکات پیش به خصوص درباره ی جهانی کردن دین اسالم و با توجه به عملکرد مسئوالن 
نظام تاکنون، سوگمندانه باید گفت هیچ برنامه ای برای جهانی کردن اندیشه دینی ندارند و کاری در این 

زمینه انجام نگرفته است که این بزرگ ترین ضعف نظام در این زمینه است.

3. ضعف الگوپردازی
یکی از آسیب  های جدی نظام در بحث امر به معروف و نهی از منکر ضعف الگوپردازی است. در 
اندیشه ی دینی انسان برای رسیدن به کمال معنوی و قرب إلی الله آفریده شده است و با توجه به اینکه 
تکامل، کاری اختیاری است بدون تالش و تربیت، دستیابی به تکامل امکان ندارد. در نگاه دین، تربیت 
انسان بر اساس دستورات و آموزه های دینی یک ضرورت انکار ناپذیر است. پدران و مادران مسلمان 
بلوغ  به سن  مسلمانی  اگر  این حال،  با  کنند.  تربیت  دینی  تعالیم  اساس  بر  را  فرزندان خود  موظف اند 
رسید و پدر و مادرش در تربیت دینی او کوتاهی کرده بودند، تکلیف از خود او برداشته نمی شود، بلکه 
باید خودش تالش کند و این وظیفه را انجام دهد. امام علیA درباره ی ضرورت تربیت می فرماید: 
ِدیَبَها َو اْعِدُلوا ِبَها َعْن َضَراَوه َعاَداِتَها« )نهج البالغه، حکمت 359( )ای 

ْ
ْنُفِسکْم َتأ

َ
ْوا ِمْن أ اُس َتَولَّ یَها النَّ

َ
»أ

مردم، کار تربیت خود را خود به عهده بگیرید و با تربیت، رفتار و گفتار خود را تحت کنترل درآورید. اگر 
نفس انسانی تربیت نشود و تحت کنترل عقل در نیاید، انسان را به سویی که خود بخواهد می برد و نه به 
سویی که صالح انسان در آن است. بی گمان نیاز به تربیت از نیازهای ضروری و اولیه هر انسانی است 
تا چه رسد به انسان مسلمان که می باید بر اساس یک تفکر خاص تربیت شود امام علیA در این 
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َهب « )غرر الحکم و درر الکلم،  ه َو الذَّ ْحَوُج ِمْنُهْم ِإَلی اْلِفضَّ
َ
َدِب أ

َ
اَس ِإَلی َصاِلِح اأْل باره می فرماید: »ِإنَّ النَّ

ص237( )نیاز مردم به تربیت درست از نیاز آنان به طال و نقره بیشتر است.(

ضرورت الگو در تربیت
تربیت یک کار مقطعی و زودگذر نیست، بلکه کاری پیوسته و دشوار است. از این جهت یک تالش 
پیوسته است که تا پایان عمر انسان ادامه دارد و از این جهت دشوار است که بر خالف خواهش نفسانی 
و همراه با زحمت و سختی است. از این رو مربی برای آسان کردن یا به تعبیری آسان جلوه دادن تربیت 
ْسَوه ]...[ هی الحاله 

ُ
باید الگو و به تعبیر قرآن اسوه معرفی کند. اسوه را در لغت چنین معنی کرده اند: »اأْل

التی یکون  اإلنسان  علیها فی اتباع غیره إن حسنا و إن قبیحا« )مفردات الفاظ القرآن، 76( )اسوه عبارت 
است از حالتی که انسان هنگام پیروی کردن از دیگران پیدا می کند، چه این پیروی در امور خوب باشد و 

چه در امور زشت در هر دو صورت اسوه و الگو صدق می کند.(
طرح الگو از طرف مربی دست کم به دو دلیل ضرورت دارد.

ناشدنی  را  آن  تربیتی،  کار  آغاز  در  انسان  تربیت،  دشواری  دلیل  به  مسیر:  کردن  طی  قابل  الف 
می پندارد. طرح الگو این ویژگی را دارد که کار را شدنی و مسیر را پیمودنی می نماید.

ب ارائه نمونه عملی: کسانی که وارد میدان یک کار تربیتی می شوند، چه تربیت بدنی و چه تربیت 
روحی باید بدانند اگر این مسیر را طی کنند در آینده به کجا خواهند رسید. طرح الگو، در واقع، ارائه یک 

نمونه نهی عملی از کار تربیتی است.
بنابراین طرح الگو در تربیت ضروری است؛ از این جهت تفاوتی بین تربیت دینی و غیردینی وجود 
ندارد. بر اساس مطالعات انجام شده در میان موجودات، هیچ موجودی به اندازه ی فرزند انسان تقلید 
پذیر نیست و اگر مطالعه ای درباره ی رفتار انسان ها صورت پذیرد، روشن می شود که بسیاری از شیوه های 
رفتاری و گفتاری و حتی شیوه های فکری او شیوه های تقلیدی است )چه در کارهای خوب و چه در 
کارهای بد(؛ به عبارت دیگر ما و فرزندانمان، خواه و ناخواه، بسیاری از کارهایمان را بر اساس تقلید از 

دیگران انجام می دهیم.

aالگو بودن رسول اعظم
باشد، خداوند در  بد  یا  الگو می تواند خوب  اینکه  از طرف مربی و  الگو  با توجه به ضرورت طرح 
قرآن پیامبر اسالمa را به عنوان الگوی خوب معرفی می کند، یعنی به جای تأکید بر استفاده از روش 
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الگوپردازی، خداوند مصداق الگو را مشخص می نماید و می فرماید از پیامبر a که بهترین الگو است 

پیروی کنید. خداوند در قرآن می فرماید: 
کثیرًا  َه  اللَّ َذکَر  َو  اآلِْخَر  اْلیْوَم  َو  َه  اللَّ یْرُجوا  کاَن  ِلَمْن  َحَسَنه  ْسَوه 

ُ
أ ِه  اللَّ َرُسوِل  فی   َلکْم  کاَن  َلَقْد 

)احزاب، 21( )مسلمًا برای شما در زندگی رسول خداa سرمشق نیکویی بود، برای آن ها که 
امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.(

باید توجه داشت که در یک تقسیم کلی آموزش را می توان به دو گونه تقسیم کرد:
الف آموزش مستقیم: مقصود از آموزش مستقیم این است که در محلی مخصوص و به طور رسمی دو 
نفر به این کار اقدام می کنند که یکی آموزش دهنده و دیگری آموزش گیرنده است. در این نوع آموزش به 
دلیل اینکه گاهی همراه با فشار و اجبار برخالف میل آموزش گیرنده است، تأثیر آن چندان عمیق نیست.
گیرنده  آموزش  اینکه  بدون  که  است  این  غیر مستقیم  آموزش  از  مقصود  غیر مستقیم:  آموزش  ب 
چون  روش  این  در  دهیم.  قرار  تأثیر  تحت  را  او  ما  مستقیم  غیر  روش های  از  استفاده  با  شود  متوجه 
یادگیرنده تحت فشار خارجی نیست و بیشتر از انگیزه درونی خود موضوع یا رفتار خاصی را مورد مطالعه 
قرار می دهد، از انگیزه ی قوی در آموزش برخوردار است و کمتر دچار خستگی و زدگی می شود و به دلیل 

آنچه گفته شد، آموزش بسیار عمیق و فراگیر خواهد بود.
بر این اساس می توان گفت الگوپردازی روش آموزش غیر مستقیم است که آموزش دهنده در هر 
زمینه ای که می خواهد الگو پردازی کند، باید نمونه ای شایسته انتخاب کند و آن را به گونه ای در معرض 

دیده شخص مورد نظر قرار دهد که او رفتار و گفتار )به تناسب مورد( الگو را کاماًل مشاهده کند.

Aالگوپردازی در کالم امام علی
با توجه به اینکه الگوها می توانند مثبت یا منفی باشند امام علیA در نهج البالغه از هر دو نوع آن 

نمونه هایی ارائه می نمایند.
الف الگوی مثبت: امام علیA، رسول خداa را به عنوان یک الگوی مثبت معرفی می نماید و 

رفتار او را در ساده زیستی چنین بیان می نماید:
ْرِض َو یْجِلُس ِجْلَسه اْلَعْبِد َو یْخِصُف ِبیِدِه َنْعَلُه َو 

َ
کُل َعَلی اأْل

ْ
ی الله َعَلیِه و آِلِه یأ  َلَقْد کاَن َصلَّ

 aیْرَقُع ِبیِدِه َثْوَبُه َو یْرکُب اْلِحَماَر اْلَعاِری َو یْرِدُف َخْلَفه  )نهج البالغه، خطبه 160( )رسول خدا
که درود خدا بر او باد روی زمین غذا می خورد و همانند بردگان روی زمین می نشست کفش 
خود را با دست خودش پینه می بست و جامه خود را با دست خودش صله می کرد؛ و بر هر االغ 

بی پاالن سوار می شد و دیگری را پشت خود سوار می کرد.(
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پاک دستی  در  را  ایشان  بودن  الگو   Aامام علی بود،  رئیس حکومت   aاینکه رسول خدا با  و 
نسبت به بیت المال، چنین بیان می نماید:

ِلَسِبیِله   َمَضی  ی  َحتَّ َحَجٍر  َعَلی  َحَجرًا  یَضْع  َلْم  َسِلیمًا  اآلِْخَره  َوَرَد  َو  َخِمیصًا  ْنیا  الدُّ ِمَن  َخَرَج   
بود  رفته  فرو  او  که شکم  رفت  دنیا  از  در حالی   aرسول خدا(  )160 )نهج البالغه، خطبه 
)گاهی سیر و گاهی گرسنه بود( و به آخرت رسید و گناهی با خود نبرد، سنگی بر سنگی نهاد 

تا جهان را ترک گفت و دعوت پروردگارش را پذیرفت.(
 کنایه از اینکه خانه و زندگی اشرافی نداشت و گرنه پیامبرa خانه داشت. با اینکه همه ی بیت المال 
در اختیار او بود اگر هم استفاده می کرد هیچ مشکل شرعی نداشت، اما در عین حال به زندگی ساده در 

دنیا اکتفا کرد.
الگوی منفی: امام علیA خواص جامعه که خود را برتر از دیگران می دانند و برای خود حق 

ویژه ای قائل اند و با شیوه های متعدد در حاشیه امنیتی برای خود ساخته اند و خود را برتر از قانون و 
دین می دانند را به عنوان الگوهای منفی معرفی می نماید:

ُعوا َفْوَق َنَسِبِهْم  ُروا َعْن َحَسِبِهْم َو َتَرفَّ ِذیَن َتکبَّ اَل َفاْلَحَذَر اْلَحَذَر ِمْن َطاَعه َساَداِتکْم َو کَبَراِئکْم الَّ
َ
أ

ُهْم  َه َعَلی َما َصَنَع ِبِهْم ُمکاَبَره ِلَقَضاِئِه َو ُمَغاَلَبه آلِاَلِئِه َفِإنَّ ِهْم  َو َجاَحُدوا اللَّ ْلَقُوا اْلَهِجیَنه َعَلی َربِّ
َ
َو أ

ْرکاِن اْلِفْتَنه َو ُسیوُف اْعِتَزاِء اْلَجاِهِلیه )نهج البالغه، خطبه 192( 
َ
َساِس اْلَعَصِبیه َو َدَعاِئُم أ

َ
َقَواِعُد أ

)هان بترسید! بترسید! از پیروی مهتران و بزرگانتان که به گوهر خود نازیدند و نژاد خویش را 
برتر دیدند و نسبت آن عیب را بر پروردگار خود پسندیدند و بر نعمت خدا در حقِّ خویش انکار 
ورزیدند، به ستیزیدن برابر قضای او و برآغالیدن بر نعمت های او. پس آنان پایه های عصبّیتند 

و ستونهای فتنه و شمشیرهای نازش به خوی جاهلّیت.(

بایدها و نبایدها در الگوپردازی حکومت
با توجه به نقش الگوها در جامعه و ابعاد گستره ی زندگی اجتماعی از قبیل؛ اقتصادی، سیاسی، 
تئاتر،  سیما،  و  سینما، صدا  بخش  در  به خصوص  و...  خانوادگی  هنری،  علمی،  اخالقی،  فرهنگی، 

مطبوعات، رسانه های مجازی و... حکومت باید در چند جهت تالش کند:
الف طرح الگوهای مثبت: با توجه به تأثیرگذاری الگوها، نظام اسالمی باید از مدرسه تا دانشگاه 
معلمانی را تربیت و به کار گیرد که از نظر علمی و اخالقی شایسته الگو شدن برای تربیت نسل جدید بر 
اساس اندیشه ی دینی را داشته باشند تا نسلی که زیر نظر این معلمان تربیت می شود خود عناصری برای 
تربیت دیگران در جامعه شوند. ولی متأسفانه باید گفت در این زمینه کار چندانی انجام نگرفته و تنها به 
ایجاد معاونتی در آموزش و پرورش تحت عنوان معاونت پرورشی بسنده شده است و آن هم بدون اینکه 
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نیروهای تربیت شده برای این کار در نظر بگیرند و بدون اینکه در نظام آموزش و پرورش پایگاه حقوقی 
برایش در نظر گرفته شود. تازه همین مقدار را هم دولت ها تحمل نکردند و آن را حذف کردند. این روزها 
با یک مصیبت تربیتی دیگری در آموزش و پرورش روبرو هستیم و آن اجرای سند 2030 است که بدون 
رعایت سلسله مراتب با یونسکو امضا شده است و می خواهند فرهنگ غرب که ضد فرهنگ دینی بوده 
را به طور رسمی و قانونی اجرا کنند و اگر کسی هم اجرا نکند هم از طریق ادارات آموزش و پرورش 

قابل پیگیری است و هم از نظر سازمان های جهانی از قبیل یونسکو، سازمان های حقوق بشری و....
این شکل در دانشگاه ها به شیوه ی دیگری ارائه یافته و با حذف گزینش از دانشجویان، میدان را برای 
ورود همه کس و با هر اندیشه ای حتی اندیشه ی ضد دین بازگذاشتند و از طرف دیگر کار تربیتی درست 
نیز انجام نگرفت. در مورد صدا و سیما، سینما و همچنین زیر مجموعه های وزارت ارشاد و فرهنگ 
اسالمی نیز می توان گفت تربیت الگوی مثبت صفر است و اگر در موردی، شخصی پای بند به ارزش های 

دینی است محصول تالش خانوادگی و شخص خودش است نه محصول تالش حکومت.
ب حذف الگوهای منفی: یکی دیگر از ابعاد الگوپردازی این است که حکومت باید الگوهای منفی 
آنان تالش می کرد. در  را در تمام زمینه های گفته شده حذف و برای اصالح آن ها و به کارگیری مجدد 
این زمینه نیز متأسفانه باید گفت حکومت نه تنها این نوع نیروها را از جامعه علمی و فکری و هنری 
حذف نکرد بلکه به آنان میدان داد و با سکوت معنادار و در مواردی با حمایت های همه جانبه ی خود 
نرم دشمن در کشور  افراد جنگ  به  تبدیل  نیروها  این  آنان را فراهم کرد و  نیروها، زمینه ی رشد  این  از 
در جامعه  این عده  از طرف  منکر  به عنوان  و معروف ها  به عنوان معروف  منکرها  که  تا جایی  شدند. 
زمینه  این  در   Aعلی امام  می شوند.  تربیت  الگوها  این  اساس  بر  نسل جدید  متأسفانه  و  تبلیغ شد 
َهَواِت اْلَمْعُروُف ِفیِهْم َما َعَرُفوا َو اْلُمْنکُر ِعْنَدُهْم َما  ُبَهاِت َو یِسیُروَن ِفی الشَّ می فرماید: »یْعَمُلوَن ِفی الشُّ
نَّ کلَّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم ِإَماُم 

َ
اِت َعَلی آَراِئِهْم کأ یُلُهْم ِفی اْلُمِهمَّ ْنُفِسِهْم َو َتْعِو

َ
ْنکُروا َمْفَزُعُهْم ِفی اْلُمْعِضاَلِت ِإَلی أ

َ
أ

آنان شهوترانی  زندگی  پراکنی است و مسیر  آنان شبهه  )نهج البالغه، خطبه 88( )محور تالش  َنْفِسه « 
است معروف نزد آنان چیزی است که خود قبول دارند و منکر نزد آنان چیزی است که خودشان قبول 
ندارند. خود را حاّلل مشکالت می دانند و تکیه گاه آنان اندیشه های خودشان است گویا هر یک خود را 

رهبر می دانند و بی نیاز از رهبر دینی می پندارند.

4. نبود کیفر
یکی از آسیب  های دیگر نظام در بحث مبارزه با منکرات، نبود کیفر و در مواردی هم که کیفر وجود 
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دارد، عدم تناسب بین کیفر و جرم است. در اینکه در جامعه عده ای حاضر نیستند به صراط مستقیم 
بروند و به حق خود قانع نیستند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند شکی نیست. متأسفانه تا در جامعه 
بحث کیفر مطرح می شود عده ای می گویند نباید خشونت بخرج داد. باید کار فرهنگی کرد. این سخن 
پیش فرض نادرستی دارد و آن اینکه اینان تصور می کنند منشأ ساختارشکنی و ناهنجاری های انسان ها 
جهل است که اگر با کار فرهنگی جهل آنان برطرف شد، اصالح می شوند در حالی که در جامعه بعضی 
مواجه  یافته  فساد سازمان  یک  با  ما  کردیم  بیان  پیش تر  که  همانگونه  می کنند.  گاهانه ساختارشکنی  آ
فرهنگی کردن مصداق  کار  نیروها  این  برابر  در  که  بعضی عالمًا عامدًا ساختارشکنی می کنند  هستیم. 

همان شعر معروف است: ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان
در اندیشه ی دینی خداوند برای هر چیزی مرزی مشخص کرده است که نباید کسی از این حدود 

تجاوز کند.
اِلُمون  )بقره: 229( )اینها  ولِئک ُهُم الظَّ

ُ
ِه َفأ ِه َفال َتْعَتُدوها َو َمْن یَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ ِتْلک ُحُدوُد اللَّ

حدود و مرزهای الهی است از آن، تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است(
َه َو َرُسوَلُه َو یَتَعدَّ ُحُدوَدُه یْدِخْلُه نارًا خاِلدًا فیها َو َلُه َعذاٌب ُمهین  )نساء: 14( )و  َو َمْن یْعِص اللَّ
آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهای او تجاوز نماید، او را در آتشی وارد 

می کند که جاودانه در آن خواهد ماند و برای او مجازات خوارکننده ای است.(
»حدود« جمع حد است و »حد« در لغت به معنای مانع بین دو چیز است. )المعجم الوسیط، 160( 
و به معنای اندازه و گوشه و کنار. )فرهنگ معین، ج1، 585؛ فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج1، 326( 
و در علوم مختلف به کار می رود. در علم منطق حد به معنای ممیز ذاتی است و دارای اقسامی است. 
)فرهنگ علوم عقلی، 212( در جغرافیا به نوار مرزی بین دو کشور حد گفته می شود و در فقه به مجازات 

در نظر گرفته شده برای گناهان حد می گویند. )التعریفات، 37(
و اینکه چرا به احکام اسالمی حدود گفته شده است مفسران می گویند: از آن جا که شریعت همانند 
حدودی است که برای مکلفان در نظر گرفته شده است که حق تجاوز از آن را ندارند، به احکام حدود 
اطالق شده است. )جوامع الجامع، ج1، 242؛ تفسیر القرآن الکریم، 79؛ الکشاف، ج1، 511؛ مجمع 

البیان، ج3، ص19؛ المیزان، ج4، 212، جامع االحکام القرآن، ج5، 88(
در روایات درباره ی حدود و اجرای آن ها به نکات زیادی اشاره شده است که به چند نمونه اشاره 

می شود.
الف هر چیزی حدی دارد: در روایات به این نکته تأکید شده است که هر حالل و حرامی حدی دارد 

که خداوند مشخص کرده است. در این زمینه امام صادقA می فرماید:
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َهِذِه )کافی، ج14، 12( )خداوند  َداِری  َحدٌّ کُحُدوِد  َلُه  َو  ِإالَّ  َحَرامًا  اَل  َو  َحاَلاًل  ُه  اللَّ َخَلَق  َما 
حالل و حرامی را خلق نکرده است مگر اینکه برایش حدودی قرار داده است همانند حدود 

خانه ی من(
ب ضرورت اجرای حدود برای همه: از نکات قابل توجه در روایات این مسئله است که باید حدود 

الهی و کیفر برای همه اجرا شود. به عنوان نمونه؛ امام صادقA فرمود:
یِب َو اْلَبِعید )مستدرک الوسایل، ج18، 8؛ دعائم االسالم، ج2،  َعلیَک بِإَقاَمه اْلُحُدوِد َعَلی اْلَقِر

443( )بر تو باد اجرای حدود نسبت به نزدیکان و بیگانگان(
ج سعادت جامعه در اجرای حدود: از جمله نکاتی که در روایات بر آن تأکید شده این مسئله است 

که سعادت جامعه و افراد در اجرای حدود است. به عنوان نمونه امام علیA فرمود:
َحٌد ِإالَّ ِبِإَضاَعِتَها )مستدرک الوسایل، ج18، 

َ
ِه َو اَل یْشَقی أ َحٌد ِإالَّ ِبِإَقاَمه ُحُدوِد اللَّ

َ
اَل یْسَعُد أ

9( )هیچ کس سعادتمند نمی شود مگر با اجرای حدود و هیچ کس بدبخت نمی شود مگر با 
ضایع کردن حدود(

د آثار اجرای حدود: از جمله نکات دیگری که در روایات بر آن تأکید شده آثار و برکات اجرای حدود 
است. رسول خداa در این زمینه فرمود:

حد یقام لله فی االرض افضل ِمْن َمَطِر اربعین َصباحًا )وسائل الشیعة، ج 28، 13؛ کافی، ج 
14، 17( )حدی که در زمین برای خدا اجرا می شود بهتر است از اینکه چهل روز باران ببارد.(
هـ عدم شفاعت: نکته  ی دیگری که در روایات به آن اشاره شده، عدم شفاعت و وساطت در حدود 

الهی است. رسول خداa می فرماید:
َمن َشَفَع فی َحدٍّ ِمن ُحدوِد الّله ِ ِلیْبِطَلُه و َسعی فی إْبطاِل ُحدودِه َعّذَبُه الّله ُ َتعالی یوَم الِقیاَمه 
)جامع احادیث الشیعة، ج 25، 296( )هرکس در اجرای حدی وساطت کند که حد را از بین 

ببرد و در این زمینه تالش کند خداوند در قیامت او را عذاب خواهد کرد.(
امام علیA درباره ی پیامدهای اجرا نکردن حدود و به تعبیر دیگر، نگاه یکسان داشتن نسبت به 

خطا کار و نیکوکار می فرماید:
ِفی  ْحَساِن  اإْلِ ْهِل 

َ
أِل َتْزِهیدًا  َذِلک   ِفی  َفِإنَّ  َسَواٍء  ِبَمْنِزَله  ِعْنَدک  اْلُمِسی ُء  َو  اْلُمْحِسُن  یکوَننَّ  اَل 

ْلَزَم َنْفَسه  )نهج البالغه، نامه 
َ
ْلِزْم کالمْنُهْم َما أ

َ
َساَءه َو أ َساَءه َعَلی اإْلِ ْهِل اإْلِ

َ
یبًا أِل ْحَساِن َو َتْدِر اإْلِ

53( )نباید نیکوکار و خطاکار در نگاه تو یکسان باشند؛ زیرا این کار نیکوکاران را نسبت به 
باید  نیکوکاری بی رغبت می کند و خطاکار را به خطاکاری تشویق می کند. بلکه هر یک را 

متناسب با عملش پاداش دهی.(
در این زمینه نیز سوگمندانه باید گفت حکومت در مواردی حدود را اجرا نمی کند و حتی در 

مواردی از اجرای آن جلوگیری می کند و در مواردی هم مجریان را مورد مؤاخذه قرار می دهد؛ که این 

آسیب  شناسی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر در ...
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قصه ی غم انگیزی است که مردم را به اصل نظام بدبین می نماید.

5. ضعف دشمن شناسی
پیش تر بیان کردیم بخش عمده ای از جرایم در کشور، جرایم سازمان یافته است که با هدف استحاله ی 
فرهنگی و بی تفاوت کردن نسل جدید نسبت به ارزش ها و آرمان های اسالمی و انقالبی انجام می گیرد. به 
عنوان مثال؛ قاچاق مواد مخدر و به خصوص مواد صنعتی آن از قبیل شیشه و... بسیار سازمان یافته و 
با پشتیبانی خارجی و غفلت مسئوالن داخلی وارد کشور و توزیع می گردد و یا در برابر کاالهای فرهنگی 
دشمن که بسیار خطرناک تر از مواد مخدر است عده ای از مسئوالن کاماًل خنثی و بی تفاوت هستند و در 

واقع دشمن و روش های او را نشناخته اند.
همچنین بیان شد که دشمن در جنگ نرم از روش های بسیار پیچیده ای استفاده می کند که ابعاد آن 
برای بسیاری از مسئوالن و مردم هنوز پنهان است و تا انسان یک جریان خطرناک را نشناسد، نمی تواند 

با آن مبارزه کند. امام علیA در این زمینه می فرماید:
ی َتْعِرُفوا  ُخُذوا ِبِمیَثاِق اْلکَتاِب َحتَّ

ْ
ِذی  َتَرکُه َو َلْن َتأ ی َتْعِرُفوا الَّ ْشَد َحتَّ کْم َلْن َتْعِرُفوا الرُّ نَّ

َ
َو اْعَلُموا أ

)بدانید شما  )نهج البالغه، خطبه 147(  َنَبَذُه  ِذی  الَّ َتْعِرُفوا  ی  َحتَّ ِبِه  کوا  َتَمسَّ َلْن  َو  َنَقَضُه  ِذی  الَّ
نمی توانید هدایت و رستگاری را بشناسید مگر آن که آنان که هدایت را ترک کرده اند، بشناسید؛ 
و  بشناسید  را  قرآن  پیمان های  آنکه شکنندگان  باشید مگر  پایبند  قرآن  پیمان  به  نمی توانید  و 

نمی توانید به قرآن چنگ بزنید مگر آنکه بیگانگان با قرآن را بشناسید.(
عده ای تصور می کنند با دشمن می توان کنار آمد و به لبخند و ادعای صلح دوستی او می توان اعتماد 

کرد در حالی که خداوند می فرماید:
َبْعَت  ِه ُهَو الُهَدی  َو َلئِن  اتَّ َتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدی اللَّ ِبَع ِملَّ َصاَری  َحتَی  َتتَّ َو َلن َتْرضَی  َعنک اْلیُهوُد َو اَل النَّ
ِه ِمن َولِی  َو اَل َنِصیر )بقره: 120( )هرگز یهود  ِذی َجاَءک ِمَن اْلِعْلِم َما َلک ِمَن اللَّ ْهَواَءُهم َبْعَد الَّ

َ
أ

از  به طور کامل، تسلیم خواسته های آن ها شوی و(  از تو راضی نخواهند شد، )تا  و نصاری 
آیین )تحریف یافته( آنان، پیروی کنی. بگو: هدایت، تنها هدایت الهی است! و اگر از هوی 
گاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا  و هوسهای آنان پیروی کنی، بعد از آنکه آ

برای تو نخواهد بود(
و یا در جایی دیگر می فرماید:

ِه َو کْفُر ِبِه َو اْلَمْسِجِد  ِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِه ُقْل ِقَتاٌل ِفیِه کِبیٌر َو َصدٌّ َعن َسِبیِل اللَّ یْسَئُلوَنک َعِن الشهَّ
وکْم  کَبُر ِمَن اْلَقْتِل َو اَل یَزاُلوَن یَقاِتُلوَنکْم َحتَی  یُردُّ

َ
ِه َو اْلِفْتَنه أ کبُر ِعنَد اللَّ

َ
ْهِلِه ِمْنُه أ

َ
اْلَحَراِم َو ِإْخَراُج أ

ْعَماُلُهْم 
َ
ْوَلئک َحِبَطْت أ

ُ
َعن ِدیِنکْم ِإِن اْسَتَطاُعوْا َو َمن یْرَتِدْد ِمنکْم َعن ِدیِنِه َفیُمْت َو ُهَو کاِفٌر َفأ

اِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدون )بقره 217( )از تو، درباره جنگ  ْصَحاُب النَّ
َ
ْوَلئک أ

ُ
ْنیا َو اآلِخَره َو أ فِی الدُّ
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کردن در ماه حرام، سؤال می کنند بگو: جنگ در آن، )گناهی( بزرگ است ولی جلوگیری از 
راه خدا )و گرایش مردم به آیین حق( و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد الحرام 
و اخراج ساکنان آن، نزد خداوند مهم تر از آن است و ایجاد فتنه، )و محیط نامساعد که مردم 
را به کفر، تشویق و از ایمان بازمی دارد( حّتی از قتل باالتر است؛ و مشرکان، پیوسته با شما 
می جنگند تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند ولی کسی که از آیینش برگردد و در حال 
کفر بمیرد، تمام اعمال نیک )گذشته( او، در دنیا و آخرت، بر باد می رود و آنان اهل دوزخند 

و همیشه در آن خواهند بود.(
و همچنین در قرآن آمده است:

ن َبْعِد َما  نُفِسِهم مِّ
َ
ْن ِعنِد أ اًرا َحَسًدا مِّ ن َبْعِد ِإیَماِنکْم کفَّ وَنکم مِّ ْهِل اْلکَتاِب َلْو یُردُّ

َ
ْن أ  َودَّ کِثیٌر مِّ

َه َعلَی  کلِّ  َشی ٍء َقِدیر )بقره: 109(  ْمِرِه ِإنَّ اللَّ
َ
ُه ِبأ ِتَی اللَّ

ْ
َتَبیَن  َلُهُم اْلَحقُّ َفاْعُفوْا َو اْصَفُحوْا َحتَی  یأ

)بسیاری از اهل کتاب، از روی حسد که در وجود آن ها ریشه دوانده آرزو می کردند شما را بعد 
از اسالم و ایمان، به حال کفر باز گردانند با اینکه حق برای آن ها کامال روشن شده است. شما 
آن ها را عفو کنید و گذشت نمایید تا خداوند فرمان خودش )فرمان جهاد( را بفرستد خداوند 

بر هر چیزی تواناست.(
ی اَل یْتُرکوا ِمْنکْم ِإالَّ َناِفعًا  امام علیA پایان جنگ نرم را چنین اعالم می دارد: »اَل یَزاُلوَن ِبکْم َحتَّ
ْو َغیَر َضاِئٍر ِبِهم « )نهج البالغه، خطبه 93( )دشمنان، دشمنی با شما را ادامه می دهند تا جایی که 

َ
َلُهْم أ

از شما کسی نماند، مگر کسانی را که برای آنان مفید باشید و یا حداقل برایشان ضرر نداشته باشید.(
گاهی درباره ی دشمن، اهداف و روش های  بنابراین شرط موفقیت در این مبارزه، بصیرت و آ

گاهی و بصیرت را چنین بیان می دارد: اوست. امامA این ضرورت آ
ْبِر َو اْلِعْلِم  ْهُل اْلَبَصِر َو الصَّ

َ
ْهِل اْلِقْبَله َو اَل یْحِمُل َهَذا اْلَعَلَم ِإالَّ أ

َ
َقْد ُفِتَح َباُب اْلَحْرِب َبیَنکْم َو َبیَن أ

ی َتَتَبیُنوا  ْمٍر َحتَّ
َ
ِبَمَواِضِع اْلَحقِّ َفاْمُضوا ِلَما ُتْؤَمُروَن ِبِه َو ِقُفوا ِعْنَد َما ُتْنَهْوَن َعْنُه َو اَل َتْعَجُلوا ِفی أ

ْمٍر ُتْنکُروَنُه ِغیرا )نهج البالغه، خطبه 173( )جنگ بین شما و اهل قبله آغاز 
َ
َفِإنَّ َلَنا َمَع کلِّ أ

گاهی، صبوری و تحمل  شده است و کسانی می توانند این علم را بردارند که دارای بصیرت و آ
مشکالت و مواضع حق را بشناسند پس آنچه به شما دستور داده می شود را اجرا کنید و هرگاه 
دستور به توقف داده می شود، توقف کنید و تا مسئله برایتان روشن نشده است دست به کار 

نشوند زیرا برای کارهایی که شما نمی پسندید تغییراتی در نظر داریم.(
عده ای در برابر این تهاجم گسترده ی دشمن خود را به خواب زده اند و تصور می کنند اگر خودشان را 
به خواب بزنند و مسائل را نبینند، دشمن هم به خواب می رود در حالی که امام علیA می فرماید: »َمْن 

َناَم َلْم یَنْم َعْنه « )نهج البالغه، نامه 62( )کسی که به خواب رود، دشمن او بخواب نمی رود.

آسیب  شناسی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر در ...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 4281

جل

6. ترس از دشمن
یکی از آسیب  های جدی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر ترس از دشمنان چه داخلی و چه 
خارجی است، به خصوص در سطح بین المللی گاهی از بیان واقعیت طفره می روند و گاه خالف واقعیت 
را بیان می کنند. به امید آن که دشمنان اسالم به آنان لبخند بزنند و آنان را مورد عتاب و سرزنش قرار 
ندهند و گاه آمران به معروف و ناهیان از منکر را نیز سرکوب می کنند که مبادا دشمن ناراحت شود. در 
حالی که همانگونه که پیش تر بیان شد، دشمن دست از دشمنی با ما بر نمی دارد مگر اینکه ما دستهایمان 
را باال ببریم و تسلیم شویم. در حالی که خداوند دستور می دهد که باید مسلمانان در برابر دشمنان شدید 

و نفوذ ناپذیر باشند:
 Aاِر ُرَحَماُء َبیَنُهْم ]...[ )فتح، 29( )محّمد اُء َعلَی اْلکفَّ ِشدَّ

َ
ِذیَن َمَعُه أ ِه َو الَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ ُمَحمَّ

برابر کّفار سرسخت و شدید و در میان خود  او هستند در  با  فرستاده خداست و کسانی که 
مهربانند.(

 و همچنین دستور می دهد در برابر دشمن نباید سستی به خرج داد:
ْؤِمِنین )آل عمران: 139( )و سست نشوید! و  ْعَلْوَن ِإن کنُتم مُّ

َ
نُتُم اأْل

َ
َو اَل َتِهُنوْا َو اَل َتحَزُنوْا َو أ

غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید!(
و پایان مبارزه تنها حاکمیت دین در سراسر زمین می داند؛

اِلِمین )بقره:  ِه َفِإِن انَتَهْوْا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعلَی الظَّ یُن ِللَّ َو َقاِتُلوُهْم َحتَی  اَل َتکوَن ِفْتَنه َو یکوَن الدِّ
193( )و با آن ها پیکار کنید! تا فتنه )و بت پرستی و سلب آزادی از مردم(، باقی نماند و دین، 
مخصوص خدا گردد. پس اگر )از روش نادرست خود( دست برداشتند، )مزاحم آن ها نشوید! 

زیرا( تعّدی جز بر ستمکاران روا نیست(؛
َه ِبَما یْعَمُلوَن َبِصیر )انفال  ِه َفِإِن انَتَهْوْا َفِإنَّ اللَّ ُه ِللَّ یُن کلُّ َو َقِتُلوُهْم َحتَی  اَل َتکوَن ِفْتَنه َو یکوَن الدِّ
39( )و با آن ها پیکار کنید تا فتنه ]شرک و سلب آزادی [ برچیده شود و دین )و پرستش( همه 
مخصوص خدا باشد! و اگر آن ها )از راه شرک و فساد بازگردند و از اعمال نادرست( خودداری 

کنند، )خداوند آن ها را می پذیرد( خدا به آنچه انجام می دهند بیناست(
و امام علیA می فرماید:

ْهِلِه )نهج البالغه، خطبه 25( )ای مردم در 
َ
أ ه  ِلِقلَّ اْلُهَدی  یِق  َطِر ِفی  َتْسَتْوِحُشوا  اَل  اُس  النَّ یَها 

َ
أ

مسیر هدایت از کمی جمعیت نترسید(
َه ُمْبَتِلیکم ِبَنَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه َفَلیَس  ا َفَصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد َقاَل ِإنَّ اللَّ و خداوند می فرماید: َفَلمَّ
ا َجاَوَزُه  ْنُهْم َفَلمَّ ُه ِمنیِّ  ِإالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفه ِبیِدِه َفَشِرُبوْا ِمْنُه ِإالَّ َقِلیاًل مِّ ْم یْطَعْمُه َفِإنَّ ِمنیِّ َو َمن لَّ
َلُقوْا  مُّ ُهم  نَّ

َ
أ وَن  یُظنُّ ِذیَن  الَّ َقاَل  ُجُنوِدِه  َو  ِبَجاُلوَت  اْلیْوَم  َلَنا  َطاَقه  َقاُلوْا اَل  َمَعُه  َءاَمُنوْا  ِذیَن  الَّ َو  ُهَو 

ین )بقره: 249( )و هنگامی که  ابِر ُه َمَع الصَّ ِه َو اللَّ ن ِفَئه َقِلیَله َغَلَبْت ِفَئه کِثیَره ِبِإْذِن اللَّ ِه کم مِّ اللَّ
طالوت )به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد و( سپاهیان را با خود بیرون برد، به آن ها 
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گفت: خداوند، شما را به وسیله یک نهر آب، آزمایش می کند آن ها )که به هنگام تشنگی(، از 
آن بنوشند، از من نیستند و آن ها که جز یک پیمانه با دست خود، بیشتر از آن نخورند، از من 
هستند جز عده کمی، همگی از آن آب نوشیدند. سپس هنگامی که او و افرادی که با او ایمان 
آورده بودند، )و از بوته آزمایش، سالم به در آمدند(، از آن نهر گذشتند، )از کمی نفرات خود، 
ناراحت شدند و عده ای( گفتند: امروز، ما توانایی مقابله با )جالوت( و سپاهیان او را نداریم 
اما آن ها که می دانستند خدا را مالقات خواهند کرد )و به روز رستاخیز، ایمان داشتند( گفتند: 
چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا، بر گروه های عظیمی پیروز شدند! و خداوند، با 

صابران و استقامت کنندگان( است.(
و طرفداران حق در طول تاریخ چنین بودند که از دشمن وحشت نداشتند که خداوند این واقعیت 

تاریخی را در قرآن چنین بیان می نماید:
َما  َو  َضُعُفوْا  َما  َو  ِه  اللَّ َسِبیِل  فِی  َصاَبُهْم 

َ
أ ِلَما  َوَهُنوْا  َفَما  کِثیٌر  یوَن  ِربِّ َمَعُه  َقاَتَل  ِبیِّ   نَّ ن  مِّ ین 

َ
کأ َو 

ین )آل عمران: 146( )چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی  ابِر ُه یِحبُّ الصَّ اْسَتکَاُنوْا َو اللَّ
به همراه آنان جنگ کردند! آن ها هیچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می رسید، سست و 

ناتوان نشدند )و تن به تسلیم ندادند( و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد.(
در این زمینه نیز سوگمندانه باید گفت دولت هایی که بعد از ارتحال امام خمینی قدس سره به قدرت 
رسیدند، نتوانستند راه ترسیم شده از طرف امام در سیاست خارجی را ادامه دهند. به عنوان نمونه؛ دولت 
با  بود که دشمن  این در حالی  بر اساس تنش زدایی طراحی کرد و  را  سازندگی سیاست خارجی خود 
تمام توان حمله می کرد و در حالی که دولت یکی پس از دیگری از سنگرها عقب نشینی می کرد، دشمن 

در دادگاه میکنوس آلمان، آقای هاشمی را به عنوان جنایتکار جنگی معرفی و تحت تعقیب قرار دادند.
بیشترین  و  کرد  طراحی  سازی  اعتماد  اساس  بر  را  خود  خارجی  سیاست  نیز  اصالحات  دولت 
همکاری را با دولت بوش در قضیه طالبان کردند ولی بوش ایران را محور شرارت اعالم کرد. در دولت 
برجام  قضیه ی  در  و  شد  طراحی  سازنده  تعامل  اساس  بر  را  خود  خارجی  سیاست  هم  روحانی  آقای 
امتیازات بسیار مهمی به آنان داد، ولی در همین حال، هر روز با بهانه های واهی تحریم ها را تشدید و 
حلقه محاصره را تنگ تر می کنند به امید روزی که مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوند و تمام قد در 
یبًا« )معارج، 6 و 7( )زیرا آن ها آن روز را دور می بینندـ  ُهْم یَرْوَنُه َبِعیدًاـَو َنَراُه َقِر برابر دشمن به ایستند. »ِإنَّ

و ما آن را نزدیک می بینیم(.

نتیجه گیری
در  ولی  است.  همگانی  و  جانبه  همه  جایی،  همه  همیشه ای،  درگیری  یک  باطل  و  حق  درگیری 
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عصر ما به دالیلی از جمله تشکیل حکومت دینی و مبارزه طلبی با نظام سلطه جهانی این درگیری ابعاد 
گسترده تری یافته که از آن به جنگ هوشمند تعبیر می کنند و در این جنگ، جنگ نرم بسیار برجسته تر از 
ابعاد دیگر به چشم می خورد و مراحلی از قبیل؛ تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی 
و ناتوی فرهنگی را طراحی و بسیار پیچیده آن را به اجرا گذاشته اند و در این زمینه موفقیت هایی نیز به 
دست آورده اند. ولی توجه به این نکته الزم است که این نتایج معلول قدرت و قوت آنان نیست، بلکه 
بیشتر معلول ضعف های درونی ماست به خصوص در بحث حاکمیت که باید پرچمدار مبارزه با فساد 
و تباهی باشد به دلیل ضعف ساختار، ضعف برنامه ریزی، ضعف الگوپردازی، ضعف مجازات و کیفر، 
ضعف دشمن شناسی و ترس از دشمن نه تنها کمک شایانی به مبارزه با منکرات نکرده است بلکه خود 
زمینه ی منکراتی را فراهم کرده است. اگر این ضعف ها را برطرف نمایم روز به روز شاهد پیشروی دشمن 
و عقب نشینی از سنگرها خواهیم بود و استحاله ی درونی نظام که هدف اصلی جنگ نرم است، اتفاق 
خواهد افتاد؛ بنابراین تا دیر نشده است باید از خواب غفلت بیدار شد و دیگران را نیز بیدار کرد و دست 
به کار شد و با تالش مضاعف و امداد غیبی و اتکاء به نیروی خودی، دشمن را عقب راند. به امید آن 

روز انشاء الله.
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آسیب  شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر
سید محمد مرتضوی1

چکیده
با توجه به اختیاری که خداوند در انسان نهاده است و تالشی که شیطان برای 
گمراهی انسان و نیز تالشی که شیطان بزرگ )آمریکا( برای استحاله ی درونی نظام 
اسالمی انجام می دهند، گذشته از فساد طبیعی که نتیجه هماهنگی نفس اماره و 
شیطان است، در کشور ما با یک فساد سازمان یافته از طرف نظام سلطه روبرو هستیم.
واجب  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  دینی  اندیشه ی  به  توجه  با  از طرفی 
در  چندانی  تأثیر  تاکنون  ولی  می دهند،  انجام  را  آن  مسلمانان  از  بعضی  و  می داند 
دینی  متون  بررسی  با  پژوهش  این  در  است.  نداشته  فساد  از  گسترش  و  جلوگیری 
بخصوص نهج البالغه به این نتیجه رسیده که عدم موفقیت کامل آمران به معروف 
و ناهیان از منکر معلول آسیب هایی از قبیل؛ عدم شناخت معروف و منکر، نشناختن 
مخاطب، ناهماهنگی بین گفتار و رفتار آنان، افراط و تفریط در عمل و... است که با 
تربیت نیروهای کافی و وافی می توان به کم کردن آسیب های موجود و مبارزه با فساد 
پرداخت و جلوی گسترش آن را گرفت و از استحاله ی درونی نظام اسالمی پیشگیری 

نمود.
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واژه های کلیدی
و  رفتار  تضاد  خوانی،  نیت  تفریط،  و  افراط  منکر،  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران 

گفتار، عدم شناخت مخاطب

طرح مسئله
یکی از ضروریات دین اسالم امر به معروف و نهی از منکر است. بر این اساس کسانی که به اسالم 
پایبند هستند، نسبت به انجام این تکلیف احساس مسئولیت می کنند و این حق را برای خود قائلند که 
با فساد مبارزه کنند تا ضمن انجام تکلیف خود، از گسترش فساد نیز جلوگیری شود. از طرفی پدیده ی 
فساد در کشور ما، پدیده ای سازمان یافته و با پشتیبانی نظام سلطه و با روش های بسیار پیچیده ی جامعه 
شناسی، روان شناسی، مخاطب شناسی و... انجام می گیرد. از این جهت نظام سلطه ی جهانی در کشور 
ما در گسترش فساد و تغییرات فرهنگی موفقیت هایی به دست آورده  است. از طرفی بخش عمده ای از 
مبارزه با فساد، مبارزه ی فرهنگی است که انجام آن از ظرفیت های خاص برخوردار است که انجام آن را 

از توان بسیاری از افراد جامعه خارج می نماید.
با توجه به نکات فوق در مواردی دیده می شود که مبارزه با فساد نه تنها مشکل را حل نکرده است، 
این  اساسی  است. سؤال  و دشمنی کشیده  شده  عناد  لجاجت،  به  نامناسب،  برخورد  به  توجه  با  بلکه 
مقاله آن است که چرا این گروه ها با همه ی تالشی که می کنند، توفیق چندانی ندارند؟ این مقاله به روش 

استنادی تحلیلی بر اساس کلمات امام علیA در نهج البالغه انجام می گیرد.

1. جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
در جامعه ی بشری هر نوع تالشی که از سوی هرکس انجام می گیرد، به گونه ای در سرنوشت همه 
به  نسبت  تنها  نه  مسلمانی  انسان  هر  اسالم،  به خصوص  دینی  اندیشه ی  در  از طرفی  است.  تأثیرگذار 
رفتاری که از خودش سر می زند مسئول است، بلکه نسبت به رفتاری که از دیگران نیز در جامعه بروز 
می کند، مسئول خواهد بود. از سویی دیگر در اندیشه ی دینی امکانات موجود در جهان به عنوان امانت 
در اختیار انسان قرار گرفته است؛ بنابراین انسان مسلمان، گذشته از آن که مسئول استفاده ی بهینه از 
 Aآن ها است، به گونه ای که اسراف و تبذیر نکند، برای حفاظت از آن ها نیز مسئولیت دارد. امام علی

این واقعیت ها را چنین بیان می نماید:
َه َو اَل َتْعُصوُه  ِطیُعوا اللَّ

َ
ی َعِن اْلِبَقاِع َو اْلَبَهاِئِم َو أ کْم َمْسُئوُلوَن َحتَّ َه ِفی ِعَباِدِه َو ِباَلِدِه َفِإنَّ ُقوا اللَّ  اتَّ
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ْعِرُضوا َعْنه )نهج البالغه، خطبه 167( )خدا را! 

َ
رَّ َفأ یُتُم الشَّ

َ
یُتُم اْلَخیَر َفُخُذوا ِبِه َو ِإَذا َرأ

َ
َو ِإَذا َرأ

واپایید در حق بندگان و شهرهای او که شما مسئولید حتی از سرزمین ها و چهارپایان. از خدا 
یابید و اگر شّری دیدید روی از  پیروی کنید و معصیت او را نکنید و اگر خیری دیدید آن را در

آن بتابید.(
چگونه ممکن است که انسان مسلمان نسبت به همه چیز اطرافش مسئول باشد، ولی از کنار آن ها 

بی تفاوت بگذرد. بر این اساس، در اسالم وظیفه همگانی و مهم امر به معروف و نهی از منکر واجب 
شده است. امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز دخالت در رفتار و کردار دیگران نیست. از آن 

رو که رفتار و کردار دیگران در زندگی من اثر دارد و به همین دلیل است که با توجه به نقشی که امر 
به معروف و نهی از منکر در تأمین سعادت جامعه دارد، امام علیA آن دو را برتر از جهاد و تمام 

کارهای خیر دانسته، می فرماید:
ْهی َعْن اْلُمْنکِر ِإالَّ کَنْفَثه  ْمِر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
ِه ِعْنَد اأْل َها َو اْلِجَهاُد ِفی َسِبیِل اللَّ ْعَماُل اْلِبرِّ کلُّ

َ
َو َما أ

ی )نهج البالغه، حکمت 374( )و همه ی کارهای نیک و جهاد در راه خدا برابر امر  ِفی َبْحٍر ُلجِّ
به معروف و نهی از منکر، چون دمیدنی است به دریای پر موج پهناور.(

با توجه به این نقش مهم و جایگاه عظیم امر به معروف و نهی از منکر در برابر واجبات الهی است 
که امام علیA در وصیت نامه ی خود می فرماید:

ْشَراُرکْم  ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل یْسَتَجاُب َلکم  
َ
ی  َعَلیکْم  أ ْهی َعِن اْلُمْنکِر َفیَولَّ ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
اَل َتْتُرکوا اأْل

)نهج البالغه، نامه 47( )امر به معروف و نهی از منکر را وامگذارید که بدترین شما حکمرانی 
شما را بر دست گیرند! آنگاه دعا کنید و از شما نپذیرند.(

بنابراین طبق وظایف دینی ای که یک مسلمان نسبت به خویش و دیگران دارد، نمی تواند در برابر آنچه 
در جامعه اتفاق می افتد بی تفاوت باشد. بلکه از مسلمان خواسته شده است مراقب اوضاع سیاسی باشد 
و در هر تحولی که در جامعه رخ می دهد احساس مسئولیت کند و برای هدایت جریان های سیاسی به 
سوی دلخواه مشارکت نماید؛ امام علیA در نامه ای این احساس مسئولیت و ضرورت مشارکت در 

امور اجتماعی و سیاسی را چنین بیان می فرماید:
ْو 

َ
ْو یْقَتُل َضاالًّ کاَن أ

َ
ْساَلِم َعَلی اْلُمْسِلِمیَن َبْعَد َما یُموُت ِإَماُمُهْم أ ِه َو ُحکِم اإْلِ اْلَواِجُب ِفی ُحکِم اللَّ

ْن اَل یْعَمُلوا َعَماًل َو اَل یْحِدُثوا َحَدثًا َو اَل 
َ
ِم أ ْو َحَراَم الدَّ

َ
ِم أ ْو َظاِلمًا َحاَلَل الدَّ

َ
ُمْهَتِدیًا َمْظُلومًا کاَن أ

ْنُفِسِهْم ِإَمامًا َعِفیفًا َعاِلمًا َوِرعًا َعاِرفًا 
َ
ْن یْخَتاُروا أِل

َ
ُموا یدًا َو اَل ِرْجاًل َو اَل یْبَدُءوا ِبَشی ٍء َقْبَل أ یَقدِّ

ْمَرُهم  )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج6، 14؛ بحاراالنوار، 
َ
ه یْجَمُع أ نَّ ِباْلَقَضاِء َو السُّ

از مرگ  بعد  که  است  این  بر مسلمانان  اسالمی  و  الهی  واجبات  از  )یکی  ج 33، ص144( 
رهبرشان یا کشته شدن او، چه آن رهبر گمراه باشد یا هدایت شده، چه ظالم باشد و چه مظلوم، 
چه ریختن خونش حالل باشد و چه حرام، اینکه اقدام به هیچ کاری نکنند، هیچ حادثه ای 
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نیافرینند، در کاری پیش قدم نشوند مگر آن که برای خودشان رهبری بزرگ و برجسته انتخاب 
کنند، رهبری که عالم و پاکدامن باشد، رهبری که آشنا به قضاوت اسالمی و سنت نبوی باشد 

تا یکپارچگی آنان را حفظ کند.(
با توجه به نقش رفتار انسان در زندگی یکدیگر و وظیفه ای که انسان مسلمان نسبت به خود و دیگران 
اتفاق می افتد. از چنین  دارد ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه ی اموری باشد که در اطراف او 
نظارت  این  درباره ی  قرآن  یاد می شود،  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  به عنوان  دینی  متون  در  نظارتی 

می فرماید:
ُهُم  ولِئک 

ُ
أ َو  اْلُمْنکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  اْلَخیِر  ِإَلی  یْدُعوَن  ه  مَّ

ُ
أ ِمْنکْم  ْلَتکْن  َو 

اْلُمْفِلُحون )آل عمران: 104( )باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی 
از منکر کنند! و آن ها همان رستگارانند.(

قرآن ویژگی امت اسالمی را چنین بیان می کند:
ِه َو َلْو آَمَن  ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ه أ مَّ

ُ
ُکْنُتْم َخیَر أ

کَثُرُهُم اْلفاِسُقون )آل عمران: 110( )شما بهترین 
َ
ْهُل اْلکتاِب َلکاَن َخیرًا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو أ

َ
أ

امتی بودید که به سود انسان ها آفریده شده اند )چه اینکه( امر به معروف و نهی از منکر می کنید 
و به خدا ایمان دارید؛ و اگر اهل کتاب، )به چنین برنامه و آیین درخشانی(، ایمان آورند، برای 
آن ها بهتر است! )ولی تنها( عده کمی از آن ها با ایمانند و بیشتر آن ها فاسقند، )و خارج از 

اطاعت پروردگار((
ه« را ائمهb معرفی می کند،  مَّ

ُ
گرچه در زیر این آیه روایات زیادی وجود دارد که مقصود از »َخیَر أ

القرآن، ج2، ص92؛  تفسیر  البرهان فی  العیاشی، ج1، ص218؛  تفسیر  القمی، ج1، ص118؛  )تفسیر 
الصافی فی تفسیر القرآن، ج2، ص101؛ مناقب آل ابی طالب، ج4، ص2( ولی با توجه به اینکه امر به 
معروف و نهی از منکر یکی از ضروریات دین است، اختصاص به ائمهb ندارد و روایات در مقام تطبیق 

آیه بر فرد اکمل هستند نه در مقام تفسیر آیه.
قرآن این نظارت را مختص مسلمانان نمی داند، بلکه پیروان ادیان دیگر را نیز موظف به این کار یعنی 

امر به معروف و نهی از منکر می کند، به عنوان نمونه؛
ِه  یِل َو ُهْم یْسُجُدوَن یْؤِمُنوَن ِباللَّ ِه َءاَناَء الَّ ه َقائَمه یْتُلوَن َءایاِت اللَّ مَّ

ُ
ْهِل اْلکَتاِب أ

َ
ْن أ  َلیُسوْا َسَواًء مِّ

ْوَلئک ِمَن 
ُ
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمنکِر َو یَساِرُعوَن فِی اْلَخیَراِت َو أ

ْ
َو اْلیْوِم اآلِخِر َو یأ

اِلِحین )آل عمران: 113 و 114( )آن ها همه یکسان نیستند از اهل کتاب، جمعیتی هستند  الصَّ
که )به حق و ایمان( قیام می کنند و پیوسته در اوقات شب، آیات خدا را می خوانند در حالی که 
سجده می نمایند. به خدا و روز دیگر ایمان می آورند امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در 

انجام کارهای نیک، پیشی می گیرند و آن ها از صالحانند.(
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گرچه در زیر این آیه نیز عده ای از مفسران بر این باورند که آیه درباره ی یهودیان مسلمان شده نازل 
شده است. )تفسیر جوامع الجامع، ج1، 197؛ الکشاف، ج1، 456؛ تفسیر مجمع البیان، ج2، 489( 
ولی با توجه به اینکه اهل کتاب خود را معتقد به توحید می دانستند آنان نیز باید چنین باشند. چون امر 
به معروف و نهی از منکر، گذشته از آن که یک روش عقالیی برای جلوگیری از گسترش فساد است، 

مشترک بین همه ادیان است.
قرآن یکی از اوصاف پیامبر اسالم A در کتب پیشین را همین نظارت عمومی می داند؛

ُمُرُهْم 
ْ
یأ ْنجیِل  اإْلِ َو  ْوراه  التَّ ِعْنَدُهْم ِفی  ذی یِجُدوَنُه َمکُتوبًا  الَّ ی  مِّ

ُ
اأْل ِبی  النَّ ُسوَل  الرَّ ِبُعوَن  یتَّ ذیَن  الَّ

َعْنُهْم  یَضُع  َو  اْلَخباِئَث  َعَلیِهُم  ُم  یَحرِّ َو  یباِت  الطَّ َلُهُم  یِحلُّ  َو  اْلُمْنکِر  َعِن  یْنهاُهْم  َو  ِباْلَمْعُروِف 
ْنِزَل 

ُ
ذی أ وَر الَّ َبُعوا النُّ ُروُه َو َنَصُروُه َو اتَّ ذیَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَّ تی  کاَنْت َعَلیِهْم َفالَّ ْغالَل الَّ

َ
ِإْصَرُهْم َو اأْل

پیروی  اّمی  پیامبر  از فرستاده )خدا(،  )اعراف: 157( )همانها که  اْلُمْفِلُحون  ُهُم  ولِئک 
ُ
أ َمَعُه 

به  را  آن ها  می یابند  است،  نزدشان  که  انجیلی  و  تورات  در  را،  صفاتش  که  پیامبری  می کنند 
معروف دستور می دهد و از منکر باز میدارد أشیاء پاکیزه را برای آن ها حالل می شمرد و ناپاکیها 
را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن ها بود، )از دوش و گردنشان( بر 
می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل 

شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.(
همچنین قرآن یکی از ویژگی های مؤمنان را نیز همین نظارت عمومی می داند؛

اُهوَن َعِن  اِجُدوَن اآلِْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو النَّ اکُعوَن السَّ اِئُحوَن الرَّ اِئُبوَن اْلعاِبُدوَن اْلحاِمُدوَن السَّ التَّ
کاران،  عبادت  )توبه کنندگان،   )112 )توبه:  اْلُمْؤِمنین  ِر  َبشِّ َو  ِه  اللَّ ِلُحُدوِد  اْلحاِفُظوَن  َو  اْلُمْنکِر 
سپاسگویان، سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده آوران، آمران به معروف، نهی کنندگان 
از منکر و حافظان حدود )و مرزهای( الهی، )مؤمنان حقیقی اند( و بشارت ده به )اینچنین( 

مؤمنان!(
و نیز قرآن روابط مؤمنان را بر اساس همین نظارت عمومی ذکر می کند، چنان که می فرماید:

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکِر َو یقیُموَن 
ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم أ

َه َعزیٌز َحکیٌم )توبه:  ُه ِإنَّ اللَّ ولِئک َسیْرَحُمُهُم اللَّ
ُ
َه َو َرُسوَلُه أ کاه َو یطیُعوَن اللَّ اله َو یْؤُتوَن الزَّ الصَّ

71( )مردان و زنان باایمان، ولّی )و یار و یاور( یکدیگرند امر به معروف و نهی از منکر می کنند 
نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند بزودی خدا آنان 

را مورد رحمت خویش قرار می دهد خداوند توانا و حکیم است(
را  به قدرت رسیده اند  از تالش  مبارزان سیاسی که پس  از ویژگی های  یکی  قرآن  این ها،  بر  عالوه 

پای بند به همین نظارت عمومی می داند؛ چنان که در قرآن آمده است؛
َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن اْلُمْنکِر َو 

َ
کاه َو أ اله َو آَتُوا الزَّ قاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفی اأْل ذیَن ِإْن َمکنَّ  الَّ

ُمور )حج: 41( )همان کسانی که هر گاه در زمین به آن ها قدرت بخشیدیم، نماز 
ُ
ِه عاِقَبه اأْل ِللَّ
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را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان همه کارها از 
آن خداست!(

واجب، حرام، مستحب،  هر  زیرا  نیست،  واجب  این  به گستردگی  واجبی  هیچ  دینی  اندیشه ی  در 
دارای  این واجب  انجام  فرایند  توجه داشت که  باید  بود.  آن خواهد  از مصادیق  مکروه، خود مصداقی 
شرائط و مراتبی است. این فرایند از یک نقطه صفر شروع می شود و تا به اوج آن که مبارزه عملی است، 

ادامه دارد. امام علیA این فرایند را چنین بیان می نمایند:
اْلُمْنکُر  ِمْنُهُم  َو  اْلَخیِر  ِلِخَصاِل  اْلُمْسَتکِمُل  َفَذِلک  َقْلِبِه  َو  ِلَساِنِه  َو  ِبیِدِه  ِلْلُمْنکِر  اْلُمْنکُر  َفِمْنُهُم 
ک ِبَخْصَلَتیِن ِمْن ِخَصاِل اْلَخیِر َو ُمَضیٌع َخْصَله َو ِمْنُهُم  اِرک ِبیِدِه َفَذِلک ُمَتَمسِّ ِبِلَساِنِه َو َقْلِبِه َو التَّ
ک  اَلِث َو َتَمسَّ ْشَرَف اْلَخْصَلَتیِن ِمَن الثَّ

َ
ِذی َضیَع أ اِرک ِبیِدِه َو ِلَساِنِه َفَذِلک الَّ اْلُمْنکُر ِبَقْلِبِه َو التَّ

)نهج البالغه،  ْحیاء 
َ
اأْل َمیُت  َفَذِلک  یِدِه  َو  َقْلِبِه  َو  ِبِلَساِنِه  اْلُمْنکِر  ْنکاِر  إِلِ َتاِرک  ِمْنُهْم  َو  ِبَواِحَده 

حکمت 374( )بعضی از مؤمنان کار زشت را با زبان و دست و اندیشه خود زشت می دانند، 
این گروه تمام ویژگی های خوب را در این زمینه دارند و بعضی از مؤمنان کار زشت )منکر( 
را با اندیشه )قلب( و زبان زشت می دانند ولی اهل اقدام عملی نیستند. این گروه، دو ویژگی 
از  تباه ساخته؛ و عده ای  از ویژگی های خوب را  از ویژگی های خوب را دارا است ولی یکی 
مؤمنن کار زشت )منکر( را تنها از نظر فکری زشت می دانند ولی اقدام زبانی و عملی انجام 
نمی دهند، این گروه دو ویژگی برجسته از سه ویژگی را از بین برده اند و تنها به یکی اکتفا کرده؛ 
و عده ای کار زشت را نه از نظر اندیشه زشت می دانند و نه اقدام زبانی و عملی در این زمینه 

انجام می دهند، چنین کسانی مانند مرده ای میان زندگان است.(

2. آسیب  شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر
با توجه به فراگیر بودن امر به معروف و نهی از منکر و اساسًاً تکلیف مسلمان  در جامعه اسالمی 
نسبت به انجام واجبات، متأسفانه دیده می شود که عده ای نسبت به انجام این تکلیف بی تفاوت هستند و 
عده ای که آن را انجام می دهند تأثیر چندانی نداشته و در مواردی تأثیر منفی نیز داشته است به گونه ای که 
نه تنها متخلفان، بلکه افراد سالم جامعه نیز نسبت به این تکلیف و ثمرات آن متنفر می شوند. این پدیده  

عللی دارد که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم؛

2. 1. عدم شناخت معروف و منکر
را  این است که در مواردی معروف و منکر  از منکر  ناهیان  به معروف و  آمران  اولین آسیب   جدِی 
نمی شناسند، به خصوص در مسائل پیچیده ی اجتماعی و سیاسی و.... در حالی که در فقه اسالمی، 
شرط واجب بودن امر به معروف و نهی از منکرپف عالم بودن به معروف و منکر است و بر کسی که 
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نسبت به معروف و منکر آشنایی ندارد واجب نیست. )تحریر الوسیلة، ج1، 465؛ اللمعة الدمشقیة، 75، 

تذکره الفقهاء، ج9، 443، جامع المقاصد، ج3، 486(
گاهی نسبت به آنچه انسان باید انجام دهد در آیات و روایات مورد توجه قرار گرفته است.  ضرورت آ

امام علیA در روایتی در این رابطه به کمیل می فرماید:
ْنَت ُمْحَتاٌج ِفیَها ِإَلی َمْعِرَفه )تحف العقول، 165( )ای کمیل! هیچ 

َ
یا کَمیُل َما ِمْن َحَرکه ِإالَّ َو أ

گاهی هستی( کاری نیست مگر اینکه در انجام آن نیازمند به شناخت و آ
گاهانه عمل کند همانند کسی است  همچنین در روایت دیگری از ایشان آمده است که کسی که غیرآ

که در غیر مسیر حرکت می نماید؛
گاهی عمل  یٍق )نهج البالغه، خطبه 154( )آنکه بدون آ اِئِر َعَلی َغیِر َطِر اْلَعاِمَل ِبَغیِر ِعْلٍم کالسَّ

می کند مانند کسی است که در غیر مسیر حرکت می نماید.(
گاهی، هر چه بیشتر شتاب گیرد، بیشتر  در بعضی از روایات نیز تأکید شده است که حرکت بدون آ

انسان را از مقصد دور می کند. در این رابطه امام صادق A فرمود:
یِق ِإالَّ ُبْعدًا  ِر یِر ِمَن الطَّ یُده  ُسْرَعه السَّ یِق َفاَل َتِز ِر اِئِر َعَلی َغیِر الطَّ اْلَعاِمُل َعَلی َغیِر َبِصیَره کالسَّ
گاهی و شناخت تالش می کند هر چه بیشتر به  )من الیحضره الفقیه، ج4، 401( )آنکه بدون آ

سرعتش بیفزاید بیشتر از مقصد دور می شود.(
گاهی فسادش بیشتر از اصالح  در بعضی دیگر از روایات بر این نکته تأکید شده است که عمل بدون آ

آن است. به عنوان نمونه رسول خداa فرمود:
گاهی  ا یْصِلح  )الوافی، ج1، 200( )کسی که بدون آ کَثَر ِممَّ

َ
َمْن َعِمَل َعَلی َغیِر ِعْلٍم کاَن َما یْفِسُد أ

عمل می کند فساد آن بیشتر از صالح آن است.(
گاهی الزم نسبت به معارف دینی ندارند خرابی آنان  بنابراین آمران و ناهیان از منکری که شناخت و آ

بیشتر از آبادی آنان است.

2. 2. عدم مخاطب شناسی
روحی.  امراض  معالجه  یعنی  فرهنگی  کار  و  است  فرهنگی  کاری  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
همانگونه که در امراض جسمی، وقتی دارو سودمند است که مرض شناخته شود و مناسب با مرض دارو 

تجویز شود. امام علیA تالش رسول خداa را در این زمینه چنین توصیف می نمایند:
ِإَلیِه ِمْن ُقُلوٍب  ْحَمی َمَواِسَمُه یَضُع َذِلک َحیُث اْلَحاَجه 

َ
أ ْحکَم َمَراِهَمُه َو 

َ
أ ِه َقْد  ِبِطبِّ اٌر  َطِبیٌب َدوَّ

ٌع ِبَدَواِئِه َمَواِضَع اْلَغْفَله َو َمَواِطَن اْلَحیَره )نهج البالغه، خطبه  ْلِسَنه ُبکٍم ُمَتَتبِّ
َ
ُعْمی َو آَذاٍن ُصمٍّ َو أ

108( )رسول خداa طبیبی دوره گرد بود که با دارویش به سراغ مریضان می رفت. مرهم 
هایش را آماده کرده بود و ابزار سوزاندن را به خوبی داغ کرده بود )که در جایی که دارو فایده 

آسیب  شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
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جل

نداشت با سوزاندن عضو معیوب جلوی پیشروی مرض را بگیرد( جایی که نیاز بود این دارو را 
به کار می برد و آنجا ها، دل هایی بود که از دیدن حقیقت کور و گوش هایی که از شنیدن حقیقت 
کر و زبان هایی که از گفتن حقیقت الل بودند. با داروی خود به دنبال دل هایی بود که از )خدا( 

غافل بودند و )به دلیل وجود شبها( در تشخیص راه ها سرگردان بودند.(
یکی از آسیب  های جدی آمران به معروف و ناهیان از منکر عدم شناخت مخاطب است به این معنا 
که آن ها تنها ظواهر منکرات را می بینند ولی اینکه چرا این شخص، منکر را انجام می دهد را نمی دانند و 
یا اینکه این شخص، مسلمان است یا نه و یا با معروف و منکر آشناست یا نه و ده ها نکته ی دیگر، بسیار 
مهم هستند. در حالی که اگر بناست کار فرهنگی مؤثر باشد باید ریشه های فکری این اعمال بررسی 
شود زیرا انسان ها همانگونه که فکر می کنند، عمل می کنند و افکار آن ها تحت تأثیر عوامل مختلف قرار 

دارد. امام علیA این واقعیت را چنین بیان می نماید:
نَّ ِلکلِّ َظاِهٍر َباِطنًا َعَلی ِمَثاِلِه َفَما َطاَب َظاِهُرُه َطاَب َباِطُنُه َو َما َخُبَث َظاِهُرُه َخُبَث َباِطُنُه 

َ
اْعَلْم أ

َه یِحبُّ اْلَعْبَد َو یْبِغُض َعَمَلُه َو یِحبُّ اْلَعَمَل َو یْبِغُض َبَدَنُه  اِدُقA ِإنَّ اللَّ ُسوُل الصَّ َو َقْد َقاَل الرَّ
نَّ ِلکلِّ َعَمٍل َنَباتًا َو کلُّ َنَباٍت اَل ِغَنی ِبِه َعِن اْلَماِء َو اْلِمیاُه ُمْخَتِلَفه َفَما َطاَب َسْقیُه َطاَب 

َ
َو اْعَلْم أ

ْت َثَمَرُته  )نهج البالغه، خطبه 154( )و  َمرَّ
َ
َغْرُسُه َو َحَلْت َثَمَرُتُه َو َما َخُبَث َسْقیُه َخُبَث َغْرُسُه َو أ

بدان که هر ظاهری را باطنی است که بر مثال آن است، آنچه ظاهرش پاکیزه بود، باطن آن نیز 
آنچنان است و آنچه ظاهرش پلید است، باطن آن نیز پلید است؛ و رسول صادقA فرموده 
است: خداوند بنده را دوست دارد و کرده ی او را ناخوش می داند و کاری را خوش دارد و کننده 
آن را ناخوش می دارد و بدان هر کرده ای چون میوه ای است که از گیاهی رسته است و هیچ گیاه 
را از آب بی نیازی نیست؛ و آب ها گونه گون بود، آنچه آبیاریش نیکو، درختش نیکو و میوه اش 

شیرین است؛ و آنچه آبیاریش پلید، درختش پلید و میوه اش تلخ است.(
امام A در این تمثیل در مقام بیان اصل تأثیر متقابل افکار و رفتار است که اگر رفتار شخص سالم 
باشد، اندیشه و درونش را سالم خواهد کرد و اگر افکارش سالم باشد، رفتارش هم سالم می شود و اگر 
افکارش فاسد باشد، رفتارش هم ناسالم است؛ و با توجه به اینکه منشأ افکار که عوامل تربیتی متفاوت 

است، افکار انسان ها متفاوت و در نتیجه رفتار آنان نیز متفاوت است.
بنابراین با توجه به اینکه انسان ها فطرتًا خداشناس، خداجو و خداپرست هستند اگر رفتاری بر ضد 

فطرت خود انجام می دهند باید علتی داشته باشد. امام علیA در این رابطه می فرماید:
ه َو ِلکلِّ َناکٍث ُشْبَهه )نهج البالغه، خطبه 148( )برای هر گمراه شدنی علتی است  ه ِعلَّ ِلکلِّ َضلَّ

و برای هر عهد شکنی بهانه ای وجود دارد.(
با توجه به اینکه ضالل، انحراف از مسیر مستقیم است )مفردات ألفاظ القرآن، 509( و با توجه به 
معنای »ناکث« که ریشه اش »نکث« است، معنای اصلی آن در لغت به معنای ریسمان فرسوده از پشم 



441
و پنبه است که پاره پاره می شود و دوباره آن را بازسازی می کنند. )النهایة فی غریب الحدیث و األثر، 
ج5، 114( که در توسعه معنایی به هر نوع شکستن چه از مقوله ی جسم و چه از مقوله ی مفاهیم به کار 
می رود. )المعجم الوسیط، 951( به هر نوع تعهدی که زیرپا گذاشته شود، »نکث« گفته می شود و با 
توجه به معنای »شبهه« که در لغت به معنای نوعی پوشیدگی و مانند آن است، )فرهنگ بزرگ جامع 
نوین، 929( معنای کالم امام این است که هر نوع رفتار، گفتار و افکار انسان که از مسیر هدایت و حقیقت 
انحراف دارد باید از نظر فکری شبه های برایش پیش آمده باشد که این شبهه می تواند مفهواست که مسئله 
را نفهمیده است و می تواند مصداقی باشد به این معنا که مسئله را می داند ولی در مقام تطبیق با مشکل 
مواجه شده است. اصواًل شبهه آمیختن حق و باطل است از این جهت به آن »شبهه« گویند. امام علی

A این واقعیت را چنین بیان می نماید:
ُتْشِبُه اْلَحق  )نهج البالغه، خطبه 38( )شبهه را از این جهت  َها  نَّ

َ
أِل ْبَهه ُشْبَهه  یِت الشُّ َما ُسمِّ ِإنَّ

شبهه گویند که ظاهرش شبیه حق است(
با توجه به همین شباهت به حق است که شیطان می تواند انسان ها را بفریبد؛ زیرا اندیشه ای را مطرح 
گاهی نیستند فریب خورده  می کند که بخشی از آن حق و بخشی باطل است و آنان که دارای بصیرت و آ

و در دامن دشمن قرار می گیرند و در مواردی تبدیل به ابزار دشمن می شوند. امام علیA می گوید:
ِرَجاٌل  َعَلیَها  ی  یَتَولَّ َو  ِه  اللَّ کَتاُب  ِفیَها  یَخاَلُف  ُتْبَتَدُع  ْحکاٌم 

َ
أ َو  َبُع  ُتتَّ ْهَواٌء 

َ
أ اْلِفَتِن  ُوُقوِع  َبْدُء  َما  ِإنَّ

نَّ 
َ
نَّ اْلَباِطَل َخَلَص ِمْن ِمَزاِج اْلَحقِّ َلْم یْخَف َعَلی اْلُمْرَتاِدیَن َو َلْو أ

َ
ِه َفَلْو أ ِرَجااًل َعَلی َغیِر ِدیِن اللَّ

ْلُسُن اْلُمَعاِنِدیَن َو َلکْن یْؤَخُذ ِمْن َهَذا ِضْغٌث َو ِمْن 
َ
اْلَحقَّ َخَلَص ِمْن َلْبِس اْلَباِطِل اْنَقَطَعْت َعْنُه أ

ِه  ِذیَن َسَبَقْت َلُهْم ِمَن اللَّ ْوِلیاِئِه َو یْنُجو الَّ
َ
یَطاُن َعَلی أ َهَذا ِضْغٌث َفیْمَزَجاِن َفُهَناِلک یْسَتْوِلی الشَّ

اْلُحْسنی  )نهج البالغه، خطبه 50( )همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها، پیروی خواهشهای نفسانی 
است و نوآوری در حکمهای آسمانی. نوآوریهایی که کتاب خدا آن را نمی پذیرد و گروهی از 
گروه دیگر یاری خواهد تا بر خالف دین خدا، اجرای آن را به عهده گیرد. پس اگر باطل با 
حّق در نیامیزد، حقیقت جو آن را شناسد و داند و اگر حق به باطل پوشیده نگردد، دشمنان را 
طعنه زدن نماند. لیکن اندکی از این و آن گیرند تا به هم در آمیزد و شیطان فرصت یابد و حیلت 
برانگیزد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان به در برد. اّما آن را که لطف حّق دریافته 

باشد، نجات یابد و راه حّق را به سر برد.(
بنابراین همانگونه که نظام اسالمی برای تأمین امنیت جسمی مردم در برابر تهاجم به مرزهای فیزیکی 
و شورش های شهری، نیروهایی تربیت می کند که بتوانند با روش های علمی و... مهاجمان را شناسایی 
و حرکت آن ها را خنثی کنند و در مواردی با کارهای اطالعاتی دقیق و کارشناسی شده جلوی پیدایش 
فتنه ها را بگیرند، باید برای تأمین امنیت مرزهای عقیدتی و فکری مردم نیز نیروهایی تربیت کند و با 
بتوانند توطئه ها را خنثی کنند و  از جنبه روان شناسی، جامعه شناسی، سیاسی و...  رفتارشناسی مردم 
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آرامش روحی را برای جامعه اسالمی تأمین نمایند.

2 3. عدم ثبات معروف و منکر
و  ثبات معروف  از منکر عدم  نهی  به معروف و  امر  نظام در بحث  از آسیب  های جدی  یکی دیگر 
با وضع قوانین متضاد و موقت، شبهات جدی برای مردم به وجود می آورد. به عنوان  منکرهاست که 
مثال، مجلس برای مدت پنج سال قوانینی را وضع می کند که این نوع عملکرد جایز است و این نوع کارها 
نباید انجام گیرد و در واقع با این کار مصداق معروف و منکر را در جامعه مشخص می نمایند و پس از 
مدت معین شده آن قوانین را بالکل لغو می کنند و یا اصالح می گردد. به تعبیری همیشه آزمون و خطا 
را تکرار می کنند. به عنوان نمونه قانونی که هم اکنون در مجلس در حال تصویب آن هستیم که 38 سال 
از اول انقالب قاچاقچی مواد مخدر را با شرایطی به عنوان مفسد فی االرض اعدام کرده و اکنون الیحه 
لوایح  اینگونه  انگیزه ی  اینکه  بالکل حذف کنند.  را  اعدام قاچاقچی مواد مخدر  برده اند که  به مجلس 
چیست و پشت پرده این نوع رفتار از کجا آب می خورد بحث دیگری است. ولی در این جا باید بحث را 
از نگاه مردمی بررسی کنیم که این نوع کارها را معروف و منکر می دانند، عدم ثبات معروف و منکرها در 
کشورهای دیگر که منشأ قوانین آن ها آراء بشری است قابل قبول است ولی در کشور اسالمی که بر این 
باوریم و این چنین تبلیغ می کنیم که اینجا نظام اسالمی و منشأ قوانین آن اسالم است، قابل قبول نیست 
و اعتقاد مردم به نظام اسالمی را سست می نماید؛ زیرا در اندیشه دینی احکام اسالمی ثابت است. حتی 
آن جا که احکام تقسیم به متغییر و ثابت شده است. )اصالحات االصول و معظم أبحاثها، 121( احکام 
میته در شرایط  اگر خوردن  مثال  به عنوان  ثابت است.  بیان شده همیشه  به شرایط  توجه  با  نیز  متغییر 
اضطراری برای نجات انسان به اندازه ی رفع نیاز جایز است. )مستدرک الوسائل، ج16، 163؛ وسائل 
الشیعة، ج24، 99( این حکم همیشه ثابت است یعنی هرکجا چنین شرایطی پیش آمد حکم همین خواهد 
بود. باید توجه داشت با توجه به اینکه قانون گذار در اسالم خداوند است و دین اسالم آخرین دین است، 
دین اسالم از نظر زمانی ابدی و جاودانه و از نظر مکانی، جهانی است؛ بر این اساس اعتبار این قوانین 

نیز ابدی خواهد بود؛ در این رابطه زراره از امام صادقA سؤالی می پرسد که؛
َبدًا ِإَلی 

َ
ٍد َحاَلٌل أ هِ A َعِن اْلَحاَلِل َو اْلَحَراِم َفَقاَل َحاَلُل ُمَحمَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
َعْن ُزَراَره َقاَل َسأ

َبدًا ِإَلی یْوِم اْلِقیاَمه اَل یکوُن َغیُرُه َو اَل یِجی ُء َغیُرُه )اصول کافی، ج1، 
َ
یْوِم اْلِقیاَمه َو َحَراُمُه َحَراٌم أ

75( زراره می گوید: از امام صادق A درباره ی حالل و حرام پرسیدم فرمود: حالل محمد 
همیشه تا روز قیامت حالل است و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام خواهد بود. غیر از 

حکم او، حکمی نیست و جز او پیامبری نیاید.
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امام علیA نیز می فرماید:

نَّ 
َ
َل َو أ وَّ

َ
َم َعامًا أ ُم اْلَعاَم َما َحرَّ َل َو یَحرِّ وَّ

َ
نَّ اْلُمْؤِمَن یْسَتِحلُّ اْلَعاَم َما اْسَتَحلَّ َعامًا أ

َ
ِه أ اْعَلُموا ِعَباَد اللَّ

َم  ُه َو اْلَحَراَم َما َحرَّ َحلَّ اللَّ
َ
َم َعَلیکْم َو َلکنَّ اْلَحاَلَل َما أ ا ُحرِّ اُس اَل یِحلُّ َلکْم َشیئًا ِممَّ ْحَدَث النَّ

َ
َما أ

ه  )نهج البالغه، خطبه 176( بندگان خدا بدانید که مؤمن این سال چیزی را حالل می شمارد  اللَّ
که سال اول حالل می دانسته و این سال آن را حرام می داند که سال نخست حرام شمرده و 
بر شما حرام است حالل نمی کند. حالل آن  پدید می آورند، چیزی را که  بدعتی را که مردم 
چیزی است که خدا آن را حالل کرده است و حرام چیزی است که خدا آن را حرام کرده است.

2. 4. عدم هماهنگی در گفتار و رفتار
این است که در مواردی دیده می شود  از منکر  ناهیان  به معروف و  آمران  از آسیب  های دیگر  یکی 
که خود نسبت به آنچه می گویند، عمل نمی کنند و به تعبیر دیگر بین گفتار و رفتار آنان هماهنگی وجود 
ندارد. این ویژگی مانع تأثیرگذاری کالم آنان می شود. در این رابطه در آیات و روایات این آسیب  به خوبی 

منعکس شده است.
در آیاتی خداوند این گروه را مورد مذمت قرار داده است که چرا به آنچه می گویید عمل نمی کنید؛

ن َتُقوُلوْا َما اَل َتْفَعُلون )صف، 2 و 3( 
َ
ِه أ ِذیَن َءاَمُنوْا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن َکبُر َمْقًتا ِعنَد اللَّ ا الَّ یهُّ

َ
یأ

ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟!ـ نزد خدا بسیار موجب 
خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید!

یا امام باقر A در زیر آیه 94 شعرا می فرماید:
ِإَلی َغیِره  )الکافی، ج1، ص117( این گروه مردمی  ُثمَّ َخاَلُفوُه  ْلِسَنِتِهْم 

َ
ِبأ َقْوٌم َوَصُفوا َعْداًل  ُهْم 

هستند که با گفتار سخن حقی می گفتند ولی در عمل مخالف آن بودند.
امام صادق A می فرماید:

َفا )الکافی، ج 1،  ْت َمْوِعَظُتُه َعِن اْلُقُلوِب کَما یِزلُّ اْلَمَطُر َعِن الصَّ ِإنَّ اْلَعاِلَم ِإَذا َلْم یْعَمْل ِبِعْلِمِه َزلَّ
ص109( وقتی عالم به علمش عمل نکند، موعظه اش از دل ها می رود همانگونه که باران از 

روی سنگ صاف می رود.
امیرالمؤمنین A می فرماید:

َو  َلُه  اِرکیَن  التَّ ِباْلَمْعُروِف  یَن  اآلِْمِر ُه  اللَّ َلَعَن  داده است؛  لعنت قرار  را مورد  این گروه   خداوند 
اِهیَن َعِن اْلُمْنکِر اْلَعاِمِلیَن ِبه  )نهج البالغه، خطبه 129(لعنت خدا بر آنان باد که به معروف  النَّ
فرمان می دهند ولی خود آن را انجام نمی دهند و لعنت خدا بر کسانی که نهی از منکر می کنند 

ولی خود آن را انجام می دهند.
همچنین امام علیA مؤمنان واقعی و کسانی که همیشه به یاد خدا هستند را کسانی می داند که به 

آنچه می گویند، عمل می کنند و از آنچه دیگران را باز می دارند خود نیز بر کنارند. به عنوان نمونه؛
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یاَم اْلَحیاه َو 
َ
ْنیا َبَداًل َفَلْم َتْشَغْلُهْم ِتَجاَره َو اَل َبیٌع َعْنُه یْقَطُعوَن ِبِه أ َخُذوُه ِمَن الدُّ

َ
ْهاًل أ

َ
کِر أَل  ِإنَّ ِللذِّ

َتِمُروَن ِبِه َو یْنَهْوَن 
ْ
ُمُروَن ِباْلِقْسِط َو یأ

ْ
ْسَماِع اْلَغاِفِلیَن َو یأ

َ
ِه ِفی أ َواِجِر َعْن َمَحاِرِم اللَّ یْهِتُفوَن ِبالزَّ

آن  که  را مردمانی است  یاد خدا  )نهج البالغه، خطبه 222( همانا  َعْنُه  یَتَناَهْوَن  َو  اْلُمْنکِر  َعِن 
یاد آنان را جایگزین زندگی – جهان فانی است. نه بازرگانی سرگرمشان ساخته و نه خرید و 
فروخت یاد خدا را از دل آنان انداخته. روزهای زندگانی را بدان می گذرانند و نهی و منع خدا 
را در آنچه حرام فرموده به گوش بیخبران می خوانند. به داد فرمان می دهند و خود از روی داد 

کار می کنند و از کار زشت باز می دارند و خود از زشتکاری به کنارند.
امام علیA در کالمی دیگر، این گروه را الگوهای مناسب نمی داند و دستور می دهد همانند این 

گروه عمل نکنید؛
اِهِدیَن  ْنیا ِبَقْوِل الزَّ َمِل یُقوُل ِفی الدُّ

َ
ْوَبه ِبُطوِل اأْل ی التَّ ْن یْرُجو اآلِْخَره ِبَغیِر َعَمٍل َو یَرجِّ اَل َتکْن ِممَّ

ْعِطی ِمْنَها َلْم یْشَبْع َو ِإْن ُمِنَع ِمْنَها َلْم یْقَنْع یْعِجُز َعْن ُشکِر َما 
ُ
اِغِبین  ِإْن أ َو یْعَمُل ِفیَها ِبَعَمِل الرَّ

اِلِحیَن َو اَل یْعَمُل  ِتی یِحبُّ الصَّ
ْ
ُمُر ِبَما اَل یأ

ْ
یاَده ِفیَما َبِقی یْنَهی َو اَل یْنَتِهی َو یأ وِتی َو یْبَتِغی الزِّ

ُ
أ

َحُدُهم  )نهج البالغه، حکمت 150( از آنان مباش که به آخرت 
َ
َعَمَلُهْم َو یْبِغُض اْلُمْذِنِبیَن َو ُهَو أ

اندازد. درباره ی دنیا چون  به آرزوی دراز توبه را واپس  آنکه کاری سازد و  امیدوار است بی 
زاهدان سخن گوید و در کار دنیا راه جویندگان دنیا را پوید. اگر از دنیا بدو دهند سیر نشود و 
اگر از آن بازش دارند، خرسند نگردد. در سپاس آنچه بدان داده اند ناتوان است و از آنچه مانده 
فرمان  نمی کند  بدانچه خود  و  نمی ایستد  باز  باز می دارد و خود  بد  کار  از  را خواهان.  فزونی 
می دهد. صالحان را دوست می دارد و کار او کار آنان نیست و گناهکاران را دشمن می دارد و 

خود از آنان یکی است.
عالوه بر این، امام علیA که در همه ی زمینه ها الگوست، در این میدان نیز این چنین است. ایشان 
در کالمی به این اشاره می کنند که اگر من دستور به اطاعت از خدا دادم، اول خود به آن عمل کردم و اگر 

دستور به نهی داده ام، اول خود انجام نداده ام؛
ْنَهاکْم َعْن َمْعِصیه ِإالَّ َو 

َ
أ ِإَلیَها َو اَل  ْسِبُقکْم 

َ
أ کْم َعَلی َطاَعه ِإالَّ َو  ُحثُّ

َ
أ ِه َما  ی َو اللَّ ِإنِّ اُس  یَها النَّ

َ
أ

َتَناَهی َقْبَلکْم َعْنَها )نهج البالغه، خطبه 175( )ای مردم! به خدا قسم من شما را به طاعتی 
َ
أ

دستور نمی دهم مگر آن که قبل از شما خودم به آن عمل می کنم و شما را از گناهی باز نمی دارم 
مگر اینکه قبل از شما خودم آن کار را انجام نمی دهم.(

و همچنین می فرماید: خداوند اول دستور به پرهیز ار گناه داده است بعد دستور به بازداشتن دیگران 
از گناه داده است؛

َناِهی  )نهج البالغه، خطبه 105( )کار  ْهی َبْعَد التَّ ِمْرُتْم ِبالنَّ
ُ
َما أ َتَناَهْوا َعْنُه َفِإنَّ اْنَهْوا َعِن اْلُمْنکِر َو 

زشت را انجام ندهید و دیگران را نیز از آن باز دارید زیرا به انجام ندادن پیش از بازداشتن دیگران 
امر شده اید.(

سوگمندانه باید گفت در جامعه ما یکی از علل دین گریزی جوانان و زدگی آنان از نظام و انقالب 
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تعارض رفتار و گفتار مسئوالن است که در حوزه سیاست، اخالق، مدیریت، حقوق دیگران و... مطالبی 

را بیان می کنند که در مقام عمل خود به آن پای بند نیستند، بلکه ضد آن را ارائه می کنند.

2. 5. افراط و تفریط
افراط و تفریط در عملکرد آمران به معروف و ناهیان از منکر، یکی دیگر از آسیب  های آنان به شمار 
می آید. به این معنا که گاهی چنان زیاده روی می کنند که تمام خطوط قرمز را زیر پا می گذارند و گاهی 
چنان کوتاهی می کنند که واجبات الهی به زمین می ماند. این در حالی است که اسالم دین عدالت است 
و در حوزه های مختلف اجرای عدالت را از مسلمانان خواسته است. در اینجا الزم است درباره ی عدالت 

نکاتی ذکر گردد:
عدل در لغت معانی متعددی دارد: الف عدل به معنای تساوی و نفی هر گونه تفاوت: با توجه به این 
معنی عدالت ایجاب می کند که هیچ گونه استحقاقی رعایت نگردد و به هر کس و هر چیز به یک چشم 
نگاه شود. بر این اساس معلم عادل کسی است که همه شاگردان را، خواه کوشا باشند و خواه تنبل، به 
طور یکسان مورد تشویق یا توبیخ قرار دهد و قاضی عادل کسی است که مال مورد نزاع را به طور مساوی 
میان دو طرف دعوی تقسیم کند. عدل به این معنی نه تنها مورد توجه دین نیست، بلکه با روح دین و 

متون دینی منافات دارد.
ب عدل به معنای موزون بودن: اگر مجموعه ای را در نظر بگیریم که در آن اجزای مختلفی به کار 
گرفته شده و از ایجاد آن ها هدف خاصی مورد نظر است باید شرایط معینی در آن از حیث کمیت و کیفیت 
اجزاء و ارتباط آن ها با یکدیگر رعایت شود و تنها در این صورت است که آن مجموعه می تواند باقی بماند 
و به طور شایسته اثرگذار باشد. بدین سان عدل در نظام آفرینش به معنای تناسب بسیار دقیق و حساب 

شده اجزای عالم است.
خداوند درباره ی رعایت این نوع از عدل درباره هستی می فرماید: 

و  نهاد.(  را  میزان  و  برافراشت  را  آسمان  )و   )7 )الرحمن:  اْلِمیَزان  َوَضَع  َو  َرَفَعَها  َماَء  السَّ َو 
درباره ی آفرینش انسان می فرماید: 

ئک َفَعَدَلک )انفطار: 7( )آن خدایی که تو را آفرید و متعادل کرد؛ پس با  ِذی َخَلَقک َفَسوَّ الَّ
الَسماواِت و  بالَعْدِل قاَمِت  از عدل فرمود:  این معنا  نیز در   aاعتدال برگزید.( رسول خدا

ااَلْرِض )تفسیر صافی، ج2، 638( )آسمانها و زمین با عدل استوار است.(
ج عدل به معنای رعایت استحقاق ها: بر اساس این تعریف، معلم عادل کسی است که هر شاگردی 
به  را  دعوی  مورد  مال  که  است  کسی  عادل  قاضی  و  کند  توبیخ  یا  تشویق  استحقاقش  اندازه ی  به  را 

آسیب  شناسی آمران به معروف و ناهیان از منکر



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 4461

جل

صاحبش برگرداند.
عدل به این معنی یکی از اهداف رسالت انبیاء است که فرمود: 

اُس ِباْلِقْسِط )حدید، 25( )به  ْنَزْلنا َمَعُهُم اْلکتاَب َو اْلمیزاَن ِلیُقوَم النَّ
َ
ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیناِت َو أ

َ
َلَقْد أ

راستی پیامبران خویش را با نشانه های روشن و همراه با کتاب و میزان فرستادیم تا مردم عدل 
را برپا دارند(. خداوند متعال به این گونه از عدل دستور می دهد.

در جایی که فرمود:
ْحساِن )نحل، 90( خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد. ُمُر ِباْلَعْدِل َو اإْلِ

ْ
َه یأ ِإنَّ اللَّ

خداوند عدالت به معنای یاد شده را در همه زمینه ها از انسان خواسته است که به عنوان نمونه به 
چند مورد اشاره می شود:

1. عدالت در گفتار: در اندیشه اسالمی انسان به هنگام بحث و جدال با دیگران نباید از مرز عدالت 
خارج شود به عنوان نمونه؛ 

َو ِإذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َو َلْو کاَن ذا ُقْربی )انعام: 152( در سخن گفتن عدل را رعایت کنید هرچند 
به زیان خویشان شما باشد.

2. عدالت در رفتار: خداوند دستور می دهد که انسان مسلمان در رفتار با دشمنانش نیز نباید از مرز 
عدالت خارج شود؛ 

ْقوی  )مائده، 8( )نباید دشمنی یک  ْقَرُب ِللتَّ
َ
الَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أ

َ
کْم َشَنآُن َقْوٍم َعلی  أ َو ال یْجِرَمنَّ

گروه شما را وادار به بی عدالتی کند، عدالت را رعایت کنید، عدالت به تقوا نزدیک تر است.(
3. عدالت در شهادت دادن: در اختالفات اجتماعی که دو طرف دعوا به دادگاه مراجعه می کنند و 
برای اثبات حق نیاز به شاهد است، خداوند به شاهدان دستور می دهد که عدالت را در شهادت رعایت 

کنند. 
ْشِهُدوا َذَوی َعْدٍل ِمْنکْم )طالق، 2( دو عادل گواه بگیرید.

َ
َو أ

4. عدالت در کتابت اسناد: در برخی مسائل اجتماعی که نیاز به تنظیم سند دارد تا در آینده مایه 
اختالف نشود، خداوند دستور می دهد در تنظیم این گونه اسناد از انسان های عادل کمک بگیرید. 

َو ْلیکُتْب َبیَنکْم کاِتٌب ِباْلَعْدِل )بقره: 282( باید نویسنده ای عادل سند را بنویسد.
5. عدالت در برقراری صلح: در تالشی که برای حل اختالف و ایجاد صلح میان دو نفر یا دو گروه 

صورت می گیرد، خداوند دستور می دهد عدالت را رعایت کنید؛ 
ْصِلُحوا َبیَنُهما ِباْلَعْدِل )حجرأت، 9( هرگاه بازگشتند، پس به عدالت صلح دهید.

َ
َفِإْن فاَءْت َفأ

6. عدالت در قضاوت: سر انجام به هنگام حکم کردن برای حل اختالف خداوند به قضات دستور 
می دهد که در قضاوت عدالت را رعایت کنند؛ 
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به  مردم شدید  میان  و چون حاکم  )نساء: 58(  ِباْلَعْدِل  َتْحکُموا  ْن 

َ
أ اِس  النَّ َبیَن  َحکْمُتْم  ِإذا  َو 

عدالت داوری کنید.
غیر  به  نسبت  بلکه  ندارد.  اختصاص  مسلمانان  به  معنی  این  به  عدالت  رعایت  بر  دستور خداوند 
دستور  چنین   aاکرم رسول  به  خداوند  نمونه  عنوان  به  است،  بایسته  عدالت  رعایت  نیز  مسلمانان 

می دهد:
وک َشیئًا َو ِإْن َحکْمَت  ْعِرْض َعْنُهْم َو ِإْن ُتْعِرْض َعْنُهْم َفَلْن یُضرُّ

َ
ْو أ

َ
َفِإْن جاُؤک َفاْحکْم َبیَنُهْم أ

َه یِحبُّ اْلُمْقِسطیَن )مائده، 42( پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان  َفاْحکْم َبیَنُهْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ اللَّ
داوری کن، یا )اگر صالح دانستی( آن ها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنی، 
به تو هیچ زیانی نمی رسانند و اگر میان آن ها داوری کنی، با عدالت داوری کن که خدا عادالن 

را دوست دارد!
رعایت عدالت به معنای یاد شده هم نسبت به فرد و هم نسبت به دیگران کاری دشوار است. از این 

رو خداوند از مؤمنان می خواهد که این دشواری را در اجرای عدالت تحمل کنند؛
امیَن ِباْلِقْسِط )نساء: 135( ای مؤمنان، برپا دارندگان عدل و گواهی  ذیَن آَمُنوا کوُنوا َقوَّ یَها الَّ

َ
یا أ

دهندگان برای خدا باشید.
در اینجا سخن از قوام بودن است که صیغه ی مبالغه است نه قائم بودن و این نشان از دشواری و 
سنگینی اقامه عدل دارد. انسان باید در عمل، عدل را بر پا دارد تا پس از آزمون های سخت از قائمیت 

به قّوامیت برسد.
چه بسا انسان در قیام به عدل دچار تردید می شود. اگر کسی بر این تردیدها چیره شود و عدل را به 
پا دارد آن گاه قوام عدل می شود. در این مسیر انسان باید از منافع شخصی درگذرد و خویشاوندی ها و 

وابستگی ها را مانع قیام به عدل نشمارد و اگر کسی بتواند چنین کند قوام عدل خواهد شد.
اگر کسی بتواند در مقام گفتار و رفتار عدالت و به تعبیر دیگر حق را رعایت کند، او نزدیک ترین 

انسان ها به خداوند است. امام علیA در این زمینه می فرماید:
ْعَمُلُهْم ِباْلَحقِّ َو ِإْن کاَن ِفیِه کْرُهه  

َ
ْقَوُلُهْم ِلْلَحقِّ َو ِإْن کاَن َعَلیِه َو أ

َ
أ ِه َتَعاَلی  ْقَرُب اْلِعَباِد ِإَلی اللَّ

َ
أ

)المعجم المفهرس، ج2، 2346( نزدیک ترین بندگان به خدا کسی است که بیشتر از دیگران 
حقگو باشد؛ گر چه به زیان او بینجامد و بیشتر از دیگران به حق عمل نماید؛ گر چه در آن 

ناگواری باشد.
اجرای عدالت نسبت به افراد بدین معنی که به هر کسی آنچه استحقاق دارد داده شود، به مراتب بهتر 
از جود و بخشش به آنان است. شخصی از امام علیA پرسید: اجرای عدالت بهتر است یا جود و 

بخشش؟ امام فرمود: اجرای عدالت و آن گاه آن را چنین تحلیل کرد:
ُموَر َمَواِضَعَها َو اْلُجوُد یْخِرُجَها ِمْن ِجَهِتَها َو اْلَعْدُل َساِئٌس َعامٌّ َو اْلُجوُد َعاِرٌض 

ُ
اْلَعْدُل یَضُع اأْل
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ْفَضُلُهَما )نهج البالغه، حکمت 437( )عدل چیزها را به جای خود 
َ
ْشَرُفُهَما َو أ

َ
َخاصٌّ َفاْلَعْدُل أ

می نهد و بخشش آن ها را از جای خود بیرون می کنند. عدل سیاست همگانی و عمومی را 
تنظیم می کند وجود و بخشش تنها به کسی بهره می دهد که مورد بخشش قرار می گیرد؛ پس 

عدل شریف تر و برتر است.(
امام علیA انسان متقی را در این زمینه چنین توصیف می نماید:

َثُم ِفیَمْن یِحب  )نهج البالغه، خطبه 193( )با کسی که دشمن 
ْ
اَل یِحیُف َعَلی َمْن یْبِغُض َو اَل یأ

است ستم نمی کند و با کسی که دوست است گناه نمی کند.(
خوارج به انگیزه ی امر به معروف و نهی از منکر سر برداشته بودند، چنان افراط گرایانه عمل کردند 
که مورد نقد همه قرار گرفتند و به دلیل همین رفتار افراط گرایانه، در آستانه حذف از جامعه اسالمی، 
اندیشه ی خود را تعدیل کردند و متأسفانه به تفریط روی آوردند. امام علیA در عملکرد نسل اول 

خوارج رفتار افراط گرایانه آنان را چنین نقد می نماید:
َو  ِبَضاَلِلی   aٍد ُمَحمَّ ه  مَّ

ُ
أ ه  َعامَّ ُلوَن  ُتَضلِّ َفِلَم  َضَلْلُت  َو  ُت 

ْ
ْخَطأ

َ
أ ی  نِّ

َ
أ َتْزُعُموا  ْن 

َ
أ ِإالَّ  َبیُتْم 

َ
أ َفِإْن 

ْقِم َو  ُروَنُهْم ِبُذُنوِبی ُسیوُفکْم َعَلی َعَواِتِقکْم َتَضُعوَنَها َمَواِضَع اْلُبْرِء َو السُّ ُخُذوَنُهْم ِبَخَطِئی َو ُتکفِّ
ْ
َتأ

ی  اِنی اْلُمْحَصَن ُثمَّ َصلَّ ِهa َرَجَم الزَّ نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ْذَنَب ِبَمْن َلْم یْذِنْب َو َقْد َعِلْمُتْم أ

َ
َتْخِلُطوَن َمْن أ

اِنی َغیَر اْلُمْحَصِن  اِرَق َو َجَلَد الزَّ ْهَلُه َو َقَطَع َیِد السَّ
َ
َث ِمیَراَثُه أ ْهَلُه َو َقَتَل اْلَقاِتَل َو َورَّ

َ
َثُه أ َعَلیِه ُثمَّ َورَّ

ِه  َقاَم َحقَّ اللَّ
َ
ِهa ِبُذُنوِبِهْم َو أ َخَذُهْم َرُسوُل اللَّ

َ
ُثمَّ َقَسَم َعَلیِهَما ِمَن اْلَفی ِء َو َنکَحا اْلُمْسِلَماِت َفأ

اس   ْنُتْم ِشَراُر النَّ
َ
ْهِلِه ُثمَّ أ

َ
ْسَماَءُهْم ِمْن َبیِن أ

َ
ْساَلِم َو َلْم یْخِرْج أ ِفیِهْم َو َلْم یْمَنْعُهْم َسْهَمُهْم ِمَن اإْلِ

)نهج البالغه، خطبه 127( )پس اگر به گمان خود جز این نپذیرید که من خطا کردم و گمراه 
گشتم، چرا همه اّمت محّمدa را به گمراهی من گمراه می پندارید و خطای مرا به حساب 
آنان می گذارید؟ و به خاطر گناهانی که من کرده ام ایشان را کافر می شمارید؟ شمشیرهاتان بر 
گردن، به جا و نا به جا فرود می آرید و گناهکار را با بیگناه می آمیزید و یکی شان می انگارید. 
و  گزارد  نماز  او  بر  را سنگسار کرد، سپس  زناکار محصن   aکه رسول خدا دانستید  همانا 
به کسانش داد و قاتل را کشت و میراثش را به کسانش واگذارد. دست دزد را برید و زناکار 
نامحصن را تازیانه نواخت. سپس بخش هر دو را از فیی ء به آنان پرداخت و هر دو خطا کار 
دزد و زناکار زنان مسلمان را به زنی گرفتند. رسول خداa گناهانشان را بی کیفر نگذاشت و 
حکم خدا را درباره ایشان برپا داشت و سهمی را که در مسلمانی داشتند از آنان باز نگرفت و 

نامشان را از تومار مسلمانان بیرون نکرد.(
نداشته  تأثیر مثبت  تنها  نه  به اسم دین  افراط گرایانه عده ای در جامعه  متأسفانه در موارد عملکرد 
بلکه تأثیر منفی آن بیشتر از تأثیر مثبت آن بوده است و در مواردی دیده می شود که این نوع عملکرد نه 
تنها رفتار هنجارشکن را تغییر نداده است بلکه موجب شده است که دیگران حتی رهگذران به حمایت از 

هنجارشکنان بر آمدند و رفتار آنان دقیقًاً همان رفتار خوارج است.
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2. 6. نیت خوانی
یکی دیگر از آسیب  های جدی آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که در جامعه رفتار دو پهلو 
را نیت خوانی کرده و بر اساس تصورات خود از مسئله، افراد را مورد مؤاخذه قرار می دهند. این رفتار نیز 
مانند رفتار قبل نه تنها رفتار هنجارشکنان را تغییر نداده بلکه جامعه را علیه آمران به معروف و ناهیان از 

منکر می شوراند.
بینی  بر خوش  را  باید اصل  بلکه  نداریم  نیت خوانی  نظر شرعی حق  از  ما  که  این در حالی است 
گذاشت مگر در مواردی که همه ی قرائن حکایت از رفتار ناهنجار داشته باشد به گونه ای که هیچ کس 

ناهنجاری را انکار نمی کند. امام علیA این خوش بینی همگانی را چنین بیان می نماید:
ْنَت َتِجُد َلَها ِفی اْلَخیِر ُمْحَتَماًل نهج البالغه، حکمت 

َ
َحٍد ُسوءًا َو أ

َ
نَّ ِبکِلَمه َخَرَجْت ِمْن أ اَل َتُظنَّ

360( )رفتار مسلمانان را حمل بر احتمال مثبت کند تا آن که قرائن و شواهدی خالف آن را 
ثابت کند تا آنجا که می توانی گفتار مسلمان را حمل بر خیرخواهی کنی حل بر بدبینی نکن.

در اینجا تذکر این نکته ضروری است که بین خوش بینی و زودباوری فرق است و نباید چنین تصور 
کرد که دین به زودباوری سفارش می کند. مرز خوش بینی تا آن حد است که انسان را به دیگران بدبین 
نکند، ولی مرز زودباوری که از آن به ساده لوحی تعبیر می شود، اعتماد کردن به هر کس و هر چیز است. 
این کار نه تنها مورد سفارش دین نیست، بلکه برعکس، دین نسبت به انسان ها تفاوت قائل است، یعنی 
اینگونه نیست که انسان نیکوکار و بدکار از دیدگاه دین، یکسان باشند. در این زمینه به کالم امام علی

A توجه کنید:
ْلم  )المعجم المفهرس اللفاظ غررالحکم و دررالکلم،  ْقَبُح الظُّ

َ
ْثِم َو أ نِّ ِباْلُمْحِسِن َشرُّ اإْلِ ُسوُء الظَّ

ج2، 1733( بدبینی نسبت به انسان نیکوکار، بدترین گناه و زشت ترین ستم است.
دین نه تنها بین انسان نیکوکار و بدکار تفاوت قائل است بلکه بین شرایط زمانی و مکانی نیز تفاوت 
آن خیرجو و  آن جّو خیرخواهی و صالح است و مردم  اجتماعی  را که جّو  یعنی محیطی  قائل است، 
نیکوکار هستند، با محیطی که جّو آن فساد است و مردم آن گرایش به فساد دارند را یکسان نمی پندارد، 
بلکه خوش بینی و بدبینی انسان نسبت به شرایط زمانی و مکانی باید متفاوت باشد. در این زمینه به کالم 

امام علیA توجه کنید:
نَّ ِبَرُجٍل َلْم َتْظَهْر ِمْنُه َحْوَبه َفَقْد َظَلَم َو  َساَء َرُجٌل الظَّ

َ
ْهِلِه ُثمَّ أ

َ
َماِن َو أ اَلُح َعَلی الزَّ ِإَذا اْسَتْوَلی الصَّ

ر )نهج البالغه، حکمت  نَّ ِبَرُجٍل َفَقْد َغرَّ ْحَسَن َرُجٌل الظَّ
َ
ْهِلِه َفأ

َ
َماِن َو أ ِإَذا اْسَتْوَلی اْلَفَساُد َعَلی الزَّ

114( وقتی خیرخواهی بر محیط و مردمی حاکم شد، در چنین محیطی اگر انسان به شخصی 
بدون اینکه از او فسادی دیده باشد بدبین شود، در حق او ستم کرده است و اگر شرارت و تباهی 
بر محیط و مردمی حاکم شد، در چنین محیطی اگر انسان به مردم خوش بین شود، خودش را 
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در معرض خطر قرار داده است.
در یک جمع بندی می توان گفت که توصیه دین این است که مؤمن نباید آنچنان باشد که دیگران او را 
فریب دهند و آلت دست دیگران قرار گیرد و نباید چنان باشد که دیگران را فریب دهد، بلکه باید بسیار 

نکته سنج، زمان سنج و زیرک باشد. در این زمینه به کالم امام علیA توجه کنید:
ُبوِن اَل َظْهٌر َفیْرکَب َو اَل َضْرٌع َفیْحَلب  )نهج البالغه، حکمت 1( در فتنه  کْن ِفی اْلِفْتَنه کاْبِن اللَّ
همانند بچه شتر دو ساله باش که نه پشت دارد که از او سواری بگیرند و نه پستانی دارد که از 

او شیر بدوشند. )یعنی طوری باش که به هیچ وجه مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیری(.
نباید در  تنها  نه  به مالک اشتر دستور می دهد که حاکم   Aامام علی به نکات پیشگفته  با توجه 
احکام  و حریم  قبح  و  بماند  پنهان  باید  ناهنجاریها  نوع  این  بلکه  بکند،  نیت خوانی  اجتماعی  مفاسد 

شکسته نشود.
َعَلیک  َما  َفِإنَّ ِمْنَها  َعْنک  َغاَب  ا  َعمَّ َتکِشَفنَّ  َفاَل  َسَتَرَها  َمْن  َحقُّ 

َ
أ اْلَواِلی  ُعیوبًا  اِس  النَّ ِفی  َفِإنَّ 

ُه یْحکُم َعَلی َما َغاَب َعْنک  )نهج البالغه، نامه 53( بدون تردید در بین  َتْطِهیُر َما َظَهَر َلک َو اللَّ
مردم کارهای زشتی است که حاکم سزاوارترین مردم بر پوشیدن آنهاست و آنچه از تو پنهان 
است را افشاء نکن. وظیفه تو تنها پاک کردن جامعه از گناهانی است که علنی شده است و 

نسبت به آنچه پنهان از توست خداوند حکم خواهد کرد.

2. 7. نداشتن پیشینه شفاف
یکی از آسیب  های جدی آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که در مواردی نیروهایی به کار 
گرفته می شوند که خود در گذشته آلودگی هایی داشته اند. این پیشینه تأثیر منفی ای در کارکرد این نیروها 
در جامعه دارد. گرچه بر اساس کالم امام خمینی قدس سره که می فرماید: »میزان در گزینش، حال فعلی 
افراد است« )صحیفه امام، ج17، 220( ولی مفهوم این جمله بدان معنا نیست که این افراد هر مسئولیتی 
را بر عهده بگیرند. به عنوان مثال؛ ولدالزنا گرچه خودش در این مسئله نقشی نداشته و اکنون انسان 
عادلی است ولی نمی تواند امام جماعت شود )تحریر الوسیلة، ج1، 274( و یا کسی که مرتکب گناهی 
شده است و حد الهی بر او جاری شده است و اکنون آدم خوبی است، ولی فقهاء گفته اند چنین شخصی 

نمی تواند امام جماعت شود. )عروه الوثقی، ج1، 799(
شفاف  پیشینه ی  خود،  عصر  منکر  از  ناهی  و  معروف  به  آمر  بزرگ ترین  عنوان  به   Aعلی امام 

درباره ی خود را چنین بیان می نماید:
ْنکُروا َعَلی ُمْنکرًا )نهج البالغه، خطبه 137( به خدا قسم نتوانستد کار زشتی را به 

َ
أ ِه َما  َو اللَّ

من نسبت بدهند.
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ایشان در موردی دیگر جایگاه خود در مبارزه با فساد را چنین بیان می نماید:

ِه ِحیَن  ُعوا َو َنَطْقت ِحیَن َتْعَتُعوا َو َمَضیُت ِبُنوِر اللَّ ْعُت ِحیَن َتَقبَّ ْمِر ِحیَن َفِشُلوا َو َتَطلَّ
َ
َفُقْمُت ِباأْل

کُه  ْعاَلُهْم َفْوتًا َفِطْرُت ِبِعَناِنَها َو اْسَتْبَدْدُت ِبِرَهاِنَها کاْلَجَبِل اَل ُتَحرِّ
َ
ْخَفَضُهْم َصْوتًا َو أ

َ
َوَقُفوا َو کْنُت أ

یٌز  ِلیُل ِعْنِدی َعِز َحٍد ِفی َمْهَمٌز َو اَل ِلَقاِئٍل ِفی َمْغَمٌز الذَّ
َ
یُلُه اْلَعَواِصُف َلْم یکْن أِل اْلَقَواِصُف َو اَل ُتِز

ْمَنا  ِه َقَضاَءُه َو َسلَّ ی آُخَذ اْلَحقَّ ِمْنُه َرِضیَنا َعِن اللَّ ی آُخَذ اْلَحقَّ َلُه َو اْلَقِوی ِعْنِدی َضِعیٌف َحتَّ َحتَّ
ْمَره  )نهج البالغه، خطبه 37( )هنگامی که همه سستی ورزیدند، به کار پرداختم و آن گاه 

َ
ِه أ ِللَّ

که همه نهان شدند، خود را آشکار ساختم و چون همه در گفتار درماندند، به گشادگی سخن 
گفتم و گاهی که همه ایستادند، به نور خدا در راه تاختم. آوایم فروتر از همگان و رتبتم برتر از 
این و آن. در راه فضیلت عنان گشاده راندم و مرکب مسابقت را از همه پیش تر جهاندم. همانند 
کوهی ایستاده بودم که تندرش نتواند جنباند و گردباد نتواندش لرزاند. نه کسی را بر من جای 
خرده ای بود و نه گوینده را مجال طعنه ای. خوار نزد من گرانمقدار تا هنگامی که حّق او را 
بدو برگردانم و نیرومند خوار تا آن گاه که حّق را بازستانم. قضای الهی را پذیرفته ایم و فرمان 
او را گردن نهاده. پندارید که من بر رسول خداa دروغ می بندم. به خدا، من نخست کس 
بودم که بدو ایمان آوردم؛ و نخست کس نباشم که بر او دروغ بندم در کار خود نگریستم، دیدم 
پیش از بیعت، پیمان طاعت بر عهده دارم و از من برای دیگری میثاق ستانده اند که آنچه آید 

بپذیرم و دم بر نیارم.(

2. 8. عدم تبعیت از رهبری
گاهی و شناخت مفاسدش بیشتر از مصالح آن است. از طرفی  پیش تر بیان کردیم که حرکت بدون آ
معروف و منکر مصادیق متعددی دارد که بعضی از مصادیف آن بسیار پیچیده است به گونه ای که شناخت 
نیازمند به اطالعات سری است بخصوص  آن ها و تشخیص خوب و بد در آن ها کار دشواری است و 
در روابط بین المللی، از این جهت امر به معروف و نهی از منکر در این مسائل بدون تبعیت از رهبری 

مفسده انگیز است.
با توجه به نکات گفته شده، یکی از آسیب  های آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام حرکت های 
خود سرانه است همانند آنچه مدتی قبل در برابر کنسولگری عربستان در مشهد و سفارتش در تهران 
انجام گرفت و بهانه ای برای قطع روابط دیپلماتیک آنان و طرح ادعاهای حقوق بشری علیه ایران در 

سازمان ملل شد.

امام علیA ضرورت تبعیت از رهبری را چنین بیان می نماید:
ی َتَتَبیُنوا َفِإنَّ َلَنا َمَع کلِّ  ْمٍر َحتَّ

َ
َفاْمُضوا ِلَما ُتْؤَمُروَن ِبِه َو ِقُفوا ِعْنَد َما ُتْنَهْوَن َعْنُه َو اَل َتْعَجُلوا ِفی أ

ْمٍر ُتْنکُروَنُه ِغیرًا )نهج البالغه، خطبه 173( )پس با آنچه شما را فرمان داده اند اجرایی کنید 
َ
أ
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و از آنچه شما را بازداشته اند دست نگهدارید و تا مسئله ای روشن نشده است شتاب نکنید 
پس بدون تردید در آنچه نمی پسندید )اگر مطابق با کتاب و سنت بود( تغییراتی خواهیم داد.(

در موردی دیگر ایشان این تبعیت را چنین بیان می نماید:
َثَرُهْم َفَلْن یْخِرُجوکْم ِمْن ُهًدی َو َلْن یِعیُدوکْم ِفی 

َ
ِبُعوا أ ْهَل َبیِت َنِبیکْم َفاْلَزُموا َسْمَتُهْم َو اتَّ

َ
اْنُظُروا أ

ُروا َعْنُهْم َفَتْهِلکوا  خَّ
َ
وا َو اَل َتَتأ َرًدی َفِإْن َلَبُدوا َفاْلُبُدوا َو ِإْن َنَهُضوا َفاْنَهُضوا َو اَل َتْسِبُقوُهْم َفَتِضلُّ

)نهج البالغه، خطبه 97( )به خاندان پیامبرتان توجه کنید، به مسیری که آنان می روند بروید 
و از آنان تبعیت کنید که هرگز آنان شما را از راه هدایت و رستگاری بیرون نمی کنند و به وادی 
گمراهی وارد نمی کنند پس اگر آنان ایستادند بایستید و اگر آنان برخاستند شما هم برخیزید از 

آنان پیشی نگیرید که گمراه می شوید و از آنان عقب نمانید که نابود می شوید(

2. 9. ترس از کاهش روزی
یکی از آسیب  های جدی دیگر آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که بیشتر کسانی که امر به 
معروف و نهی از منکر نمی کنند، تصور می کنند در صورت امر به معروف کردن محرومیتهایی برای ایشان 
پیش خواهد  آمد و حتی ممکن است در این راه بمیرند. در حالی که در اندیشه ی دینی هر انسانی روزی 

مقدری دارد. خداوند در قرآن کریم در این رابطه در ضمن آیاتی می فرماید:
ْنیا َو َرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق  ِعیَشَتُهْم فِی اْلَحیوه الدُّ  ُهْم یْقِسُموَن َرْحَمَت َربِّک َنحُن َقَسْمَنا َبیَنُهم مَّ

َ
أ

ن یکوَن 
َ
ا یْجَمُعون َو َلْو اَل أ مَّ یا َو َرْحَمُت َربِّک َخیٌر مِّ ِخَذ َبْعُضُهم َبْعًضا ُسْخِر یتَّ َبْعٍض َدَرَجاٍت لِّ

ه َو َمَعاِرَج َعَلیها یْظَهُرون  ن ِفضَّ ْحَماِن ِلُبیوِتِهم ُسُقًفا مِّ َجَعْلَنا ِلَمن یکُفُر ِبالرَّ ه َواِحَده لَّ مَّ
ُ
اُس أ النَّ

آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟! ما معیشت آن ها را در  )زخرف، 32 و 33( )آیا 
حیات دنیا در میان شان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده 
)و با هم تعاون نمایند( و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است! اگر 
)تمکن کّفار از مواهب مادی( سبب نمی شد که همه مردم امت واحد )گمراهی( شوند، ما برای 
کسانی که به )خداوند( رحمان کافر می شدند خانه هایی قرار می دادیم با سقف هایی از نقره و 

نردبان هایی که از آن باال روند(؛
یَماُنُهْم 

َ
ی ِرْزِقِهْم َعلَی  َما َمَلکْت أ ُلوْا ِبَرادِّ ِذیَن ُفضِّ ْزِق َفَما الَّ َل َبْعَضکم َعلَی  َبْعٍض فِی الرِّ ُه َفضَّ َو اللَّ

ِه یجَحُدون )نحل، 71( )خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از   َفِبِنْعَمه اللَّ
َ
َفُهْم ِفیِه َسَواٌء أ

نظر روزی برتری داد )چرا که استعدادها و تالشهایتان متفاوت است(! اما آن ها که برتری داده 
شده اند، حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن مساوی گردند آیا آنان 

نعمت خدا را انکار می نمایند )که شکر او را ادا نمی کنند(؟!(؛
یْبُلَوکْم فِی َما َءاَتئکم  ِإنَّ  ْرِض َو َرَفَع َبْعَضکْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجٍت لِّ

َ
ِذی َجَعَلکْم َخاَلئَف اأْل َو ُهَو الَّ

را جانشینان  او کسی است که شما  )انعام: 165( )و  ِحیُم  رَّ َلَغُفوٌر  ُه  ِإنَّ َو  اْلِعَقاِب  یُع  َسِر َربَّک 
)و نمایندگان( خود در زمین ساخت و درجات بعضی از شما را باالتر از بعضی دیگر قرارداد 



453
تا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید به یقین پروردگار تو سریع العقاب و 
آمرزنده مهربان است. )کیفر کسانی را که از بوته امتحان نادرست درآیند، زود می دهد و نسبت 

به حق پویان مهربان است(؛
ِبِعَباِدِه َخِبیُر َبِصیر  ُه  ِإنَّ ا یَشاُء  ُل ِبَقَدٍر مَّ ْرِض َو َلکن یَنَزّ

َ
َلَبَغْوْا فِی اأْل ِلِعَباِدِه  ْزَق  ُه الرِّ َو َلْو َبَسَط اللَّ

و  طغیان  زمین  در  بخشد،  وسعت  بندگانش  برای  را  روزی  خداوند  گاه  )هر   )27 )شوری، 
ستم می کنند از این رو بمقداری که می خواهد )و مصلحت می داند( نازل می کند که نسبه به 

گاه و بیناست( بندگانش آ
از طرفی در اندیشه دینی این مسئله مسلم است که تا انسان روزی مقدرش را نخورد از دنیا نمی رود. 

امام علیA این واقعیت را چنین بیان می نماید:
ِذی  ْو ِلَدْفِع اْلَمْوِت َسِبیاًل َلکاَن َذِلک ُسَلیَماَن ْبَن َداُودَ A الَّ

َ
مًا أ َحدًا یِجُد ِإَلی اْلَبَقاِء ُسلَّ

َ
نَّ أ

َ
 َفَلْو أ

َتُه َرَمْتُه  ا اْسَتْوَفی ُطْعَمَتُه َو اْسَتکَمَل ُمدَّ ْلَفه َفَلمَّ ه َو َعِظیِم الزُّ ُبوَّ ْنِس َمَع النُّ َر َلُه ُمْلک اْلِجنِّ َو اإْلِ ُسخِّ
َله َو َوِرَثَها َقْوٌم آَخُروَن َو  یاُر ِمْنه َخاِلیه َو اْلَمَساکُن ُمَعطَّ ْصَبَحِت الدِّ

َ
ِقِسی اْلَفَناِء ِبِنَباِل اْلَمْوِت َو أ

ِإنَّ َلکْم ِفی اْلُقُرون  )نهج البالغه، خطبه 182( )پس اگر کسی راهی به زندگانی جاودان می یافت 
و یا توانست پنجه مرگ را برتافت، او سلیمان پسر داود می بود که پادشاهی پری و آدمی وی را 
مسّخر گردید، یا پیامبری و منزلت بزرگ که بدو رسید. چون آنچه روزی او بود خورد و مّدتی 
را که باید بماند به پایان برد، کمانهای مرگ تیرهای نیستی بر او باراند و خانه ها از او تهی ماند. 

مسکنها خالی گردیدند و مردمی دیگرشان به ارث بردند و در آن آرمیدند(
رسول خداa نیز این مسئله را چنین بیان می نماید:

ی یْسَتکِمَل ِرْزَقها )شرح نهج البالغه ابن  ُه َلْن یُموَت َنفٌس َحتَّ نَّ
َ
ِإنَّ ُروَح اْلُقُدِس َنَفَث ِفی ُروِعی أ

ابی الحدید، ج16، 94( )بدون تردید جبرئیل در روح من دمید که هیچ انسانی نمی میرد مگر 
اینکه روزیش را به صورت کامل دریافت کرده باشد.(

و امام صادق A نیز در این رابطه می فرماید:
کُلُه َغیِری فاطمأننت )بحاراالنوار، ج78، 228( )و باورم آمده است که 

ْ
نَّ ِرْزِقی اَل یأ

َ
َو َعِلْمُت أ

روزی مرا کسی نمی خورد پس آرام گرفتم.(
امام علیA عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر را در رسیدن مرگ و کاهش روزی چنین بیان 

می کند:
َباِن ِمْن  ُهَما اَل یَقرِّ ِه ُسْبَحاَنُه َو ِإنَّ ْهی َعِن اْلُمْنکِر َلُخُلَقاِن ِمْن ُخُلِق اللَّ ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
َو ِإنَّ اأْل

َجٍل َو اَل یْنُقَصاِن ِمْن ِرْزق  )نهج البالغه، خطبه 156( )و بدون تردید امر به معروف و نهی از 
َ
أ

منکر از صفت های خداوند هستند و این دو نه مرگ کسی را نزدیک می کنند و نه روزی کسی 
را کم می کنند.(

نتیجه گیری
با توجه به اختیاری که خداوند در انسان نهاده است و با توجه به تالش شیطان برای گمراه کردن 
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انسان، انسان ها در مواردی اقدام به گناه و ساختارشکنی می کنند ولی در کشور ما به دلیل اینکه انقالب 
اسالمی منافع شیطان بزرگ را به خطر انداخته، نظام سلطه ی جهانی برای براندازی نظام جمهوری پس 
از ناکامی در می دان های مختلف به استحاله درونی نظام اسالمی رو آورده است و در این جهت یک فساد 
سازمان یافته ای را ترتیب داده است که مبارزه با آن از دشواریهای زیادی برخوردار است که یکی از این 

دشواریها آسیب  هایی است که در آمران به معروف و ناهیان از منکر وجود دارد.
با وجود این آسیب  ها، تأثیر کارکرد این گروه ها را یا بی اثر و یا کم اثر کرده است؛ بنابراین برای مبارزه 
با فساد و جلوگیری از گسترش فساد و سالمت جامعه و افراد باید نظام اسالمی برای اجرای این دو 
واجب الهی نیروهایی را تربیت کند که این نوع کاستیها و ضعف ها را نداشته باشند و از آمادگیها الزم 
برای انجام این تکلیف برخوردار باشند تا بتوانند ضمن انجام درست مأموریت خود آثار تخریبی انجام این 
دو واجب را در جامعه کاهش دهند در غیر این صورت در این زمینه نه تنها توفیقی نخواهیم داشت بلکه 

روز به روز دامنه ی فساد گسترش پیدا کرده و نظام اسالمی را همانند خوره از درون متالشی می نماید.
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مرز جرم و منکر و چگونگی برخورد با هریک از آن ها
محمدرضا ملک رئیسی1؛ محمدرضا کیخا2

چکیده:
امر به معروف و نهی از منکر، شاهرگ حیاتی اسالم و جامعه اسالمی به شمار 
می آید و به تعبیر روایات، فریضه ای بزرگ است که دیگر فرایض با آن قوام می یابند و 
هرگاه بدان ها عمل شود، امت اسالم روی خیر و خوشی خواهد دید. با توجه به اینکه 
جامعه بستری است برای تربیت افراد، لذا اسالم اهمیت و اهتمام فراوانی به مسائل 
اجتماعی دارد تا آنجا که فریضه ای مانند امر به معروف و نهی از منکر را که دستوری 
ساخته  مطرح  دین  فروع  از  یکی  عنوان  به  و  داده  قرار  واجبات  از  است  جامعه ساز 
است. امر به معروف و نهی از منکر به مثابه نهادی اجتماعی در صورت نظام مندی و 
ضابطه مداری می تواند ابزار و تدبیری مدبرانه در قبال نقض هرگونه هنجار اسالمی 
و اجتماعی باشد که سرانجام آن نه تنها عدم وقوع جرم و گناه را در فرآیند اجتماعی به 
همراه آورد که در سالم سازی جامعه نیز نقش مضاعف ایفا می کند. در آیات و روایات، 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید بسیار قرار گرفته است و کمتر فریضه 
از منکر  به معروف و نهی  امر  با  آثار اجتماعی آن در جامعه اسالمی  دینی است که 

برابری کند.

more. mr@gmail.com 1. دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاداسالمی واحدزاهدان؛
2. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
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علمای حقوق جزا و جرم شناسی علل و عوامل مختلفی را در تحقق جرم و به طور 
کلی پدیده مجرمانه مؤثر می دانند لیکن به نظر این دانشمندان تأثیر هر یک از علل و 
عوامل بر حسب شرایط، اوضاع و احوال متفاوت خواهد بود به نحوی که فرد بر اساس 
میزان تأثیر هر کدام از این شرایط بر دیگری بازیگری نقش مجرمانه را در جامعه به 
عهده می گیرد. این عوامل گاهی در خود فرد وجود دارد و گاهی جامعه او را در ایفای 

این نقش یاری می نماید.
»امر به معروف« و »نهی از منکر« دو فریضه بزرگ و دو فرع از فروع ده گانه دین 
مبین اسالم محسوب می شوند. گذشته از عنایت خاص قرآن کریم به این موضوع و 
نیز سیره ی نظری و عملی پیامبر اکرمa و دیگر اولیای دین، در نگاه امیرالمؤمنین 
علیA امر به معروف و نهی از منکر جایگاه ممتاز و ویژه ای دارد. آن حضرت امر به 
معروف و نهی از منکر را عنایت دین، قوام شریعت و با فضیلت ترین اعمال بندگان خدا 
توصیف می نماید که حتی از جهاد در راه خداوند نیز باالتر است. از دیدگاه آن حضرت 
این دو فریضه برکات فراوانی در جامعه اسالمی به دنبال دارد و در مقابل ترک آن ها 

مستوجب نزول بال و خطرات زیادی است.

واژه های کلیدی
امر به معروف، نهی از منکر، جرم، منکر، مرز، پیشگیری

مقدمه
امام علیA فرموده اند: تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهی 
از منکر به اندازه ی آب دهانی در مقابل دریایی پهناور بیش نیست. دو فریضه ی امر به معروف و نهی از 
منکر که هر دو جزء فروع ده گانه دین مبین اسالم هستند، آن چنان جایگاه واالیی در شرع مقدس اسالم 
دارند که در حدود 30 آیه از آیات قرآن کریم با الفاظ و عبارات مختلف در خصوص آن ها نازل گردیده 
است. عالوه بر آن، در سخنان معصومینb، در خصوص آن ها نکات فراوانی بیان گردیده که در منابع 
و متون معتبر حدیث ما ثبت و ضبط شده است. فقها و محدثین نیز در کتاب های خود هر یک بابی را 
تحت این عنوان باز کرده و درباره ی آن مطالب ارزنده ای را نگاشته اند. در اهمیت و منزلت این دو فریضه 

همین بس که جزء فروع دین شمرده شده اند.
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با این حال، با کمال تأسف باید اذعان نمود که آن طور که شایسته است در قرون و اعصار مختلف 
تاریخ اسالم، این دو فریضه، اواًلً زوایا و ظرایف و نیز مسائل مختلف آن ها به عنوان دو واجب شرعی 
پیروزی  از  باألخص پس  و  امروزه  که  تا جایی  نشده  اجرا  به خوبی  ثانیًاً  و  است  نگردیده  بیان  به خوبی 
می شود  یاد  »فراموش شده«  فریضه ی  دو  عنوان  به  آن ها  از  ایران،  اسالمی  پربرکت جمهوری  انقالب 
و برای به جریان افتادنشان »ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر« تأسیس گردیده است. امر به 

معروف و نهی از منکر از دیدگاه و منظر امام علیA، جلوه ای دیگر و جایگاهی ویژه دارد.
سؤاالت و فرضیه ها:

1 اساسًاً ماهیت جرم چیست؟
2 چرا باید یک عمل یا ترک عمل، جرم تلقی شود تا قانون گذار هم برای آن مجازات تعیین نماید؟

3 آیا حدومرزی بین این نوع رفتارها و سایر رفتارهای انسان ها وجود دارد؟
4 چه رفتارهایی را باید جرم تلقی نمود؟

تعریف لغوی جرم:
ُجرم یا بزه )Crime(، هرگونه رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و برای آن در 
قانون، مجازات مشخصی تعیین شده است. )مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، دفتر 11، 
1393( جرم در لغت به معنای »گناه« آمده است )سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، 

زیر کلمه جرم(.

تعریف جرم از دیدگاه های مختلف:
الف: دیدگاه قرآن

واژه ی جرم و مشتقات آن )مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا و...( بیش از 60 بار در 
قرآن آمده و اصواًل بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب وکار زشت باشد )طباطبایی، 10: 390( 
با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده ای بکار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و 
و اخالق  و عقاید  رفتار مجرمانه  و  قرآن عام است  در  لفظ جرم  نتیجه،  در  معاد هم می شود.  منکران 
انحرافی را نیز شامل می گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت 

و ضعف و قصد مرتکب و حاالت گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد:
1. سوءپیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیه »ِاْن َتْجَتِنُبوا َکبائَر ما 
ئاِتُکْم ]...[« )نساء: 31(، معلوم می شود »سوء« و »سیئه« به مفهوم گناهان  ْر َعْنُکْم َسیِّ ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَکفِّ

مرز جرم و منکر و چگونگی برخورد با هریک از آن ها
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صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی شود و از این رو شامل جرم نمی گردد.
2. َذْنب: ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حاالت استکبار اطالق می گردد و از این رو لفظ 

»ذنب« با »جرم« رابطه ی عموم و خصوص مطلق دارد.
3. خطا: واژه ی خطا )خطأ( به دو مفهوم در قرآن آمده است:

الف خطای مسئول: این گونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه 
استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر 
وجود او را فرا می گیرد و بر نفس او چیرگی می یابد تا جایی که شخص بی اختیار و بدون قصد و اراده 
مرتکب گناه می گردد )تاج العروس، زیر خطیئه( و از این رو حتی »سوء« که تنها شامل گناهان صغیره 
َئه َو  می شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می شود )َبلی َمْن َکَسَب َسیِّ

َاحاَطْت ِبِه َخطیَئُتُه َفاولئَک َاْصحاُب الّناِر ُهْم فیها خاِلدون، بقره: 81(.
ب خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می شود 

که معمواًل به صورت »خطئی« و »اخطأنا« آمده است.
4. ِاثم: اثم در قرآن کریم به صورت های گوناگون )اثم، آثم، اثیم، تأثیم( و از جمله در مورد خمر، 
قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. درباره ی معنای این کلمه اختالف 
نظر وجود دارد. برخی گفته اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می دارد، مانند لهو، بعضی آن را به 
معنای »ضرر« گرفته اند چنان که در آیه 219 سوره ی بقره میان اثم و منفعت، مقابله به چشم می خورد. 
برخی دیگر گفته اند به اعمال مطلق »حرام« از آن نظر »اثم« گفته می شود که ضرر هستند و انسان را از 

خیر باز می  دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرایم اطالق می شود.

ب: دیدگاه فقهی
و  تعزیر  مستوجب  که  شده  پرداخته  اعمالی  تعریف  به  باشد،  رفته  بکار  جرم  لفظ  بی آنکه  درفقه 
تعزیر  ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب  مجازات است. مثاًلً در برخی عبارات آمده که 
است )خمینی، 2: 477( در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع 
برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است )خویی، 1: 337(. بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به 
تمامیت جسمانی است که غالبًا تحت عنوان »جنایات« مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است و یا 
جرائمی است که مجازات آن ها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان »حدود« مطرح می شوند و 

در غیر این موارد، عنوان »تعزیر« خواهند داشت )ابوزهره، 541 542(.
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 ابویعلی آورده است: 

الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالی عنها بحّد او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در 
شرع نهی شده و خداوند به وسیله ی ّحدو یا تعزیر از آن باز می دارد. 

در فقه معاصر، جمله  ی قدما را به این شرح تعبیر کرده اند: ارتکاب هرعمِل ممنوع جرم است، خواه 
منع آن از ناحیه ی شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسالمی )موسوی، 76(. عبدالقادر عوده می نویسد: 
فقها غالبًا از جرم به »جنایت« تعبیر می کنند. لفظ جنایت در میان فقها، اصطالحی خاص و عبارت 
است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد؛ اما برخی دیگر از فقها ازجرائم حدی ومستلزم قصاص به 
»جنایت« تعبیرمی  کنند. بر این اساس در اصطالح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص 
به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد )1: 67(. 
در برخی از روایات نیز لفظ جنایت به ارتکاب جرائم حدی و تعزیری و جانی به مرتکب آن اطالق شده 

است )حر عاملی، 18: 309 312(.

ج دیدگاه حقوقی و علل وقوع آن
جرم  می پردازد،  مجرمانه  اعمال  درمان  و  بزه  وقوع  علت های  به  که  علمی  یعنی  جرم شناسی،  در 
علی االصول به کلیه اعمال ضداجتماعی یا تنش هایی که جامعه را دستخوش آسیب  می کند، خواه موجب 

آن ها علت های روانی باشد یا اجتماعی، اطالق می گردد. )نور بها، 1386، 134(.
یا  فعل  »هر   :1370 سال  اسالمی مصوب  مجازات  قانون   2 ماده  اساس  بر  جزا  قلمرو حقوق  در 
واقع جرم درحقوق جزا  در  باشدجرم محسوب می گردد«.  قابل مجازات  قانون  مطابق  که  فعلی  ترک 

درمحدوده قانون تعریف می گردد.
فقهای اسالمی نیز با توجه به مبانی اسالمی جرم راچنین تعریف کرده اند:

جرم عبارتست از انجام دادن فعل، یا گفتن قول که قانون اسالمی آنرا حرام شمرده و بر فعل 
آن کیفری مقرر داشته است یا ترک فعل یا قول که قانون اسالم آن را واجب شمرده و بر آن 
ترک، کیفری مقرر داشته است و این از آنجا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خدای 
تعالی سرپیچی کند برای او کیفر و مجازاتی معین شده است و آن کیفر یا در دنیا گریبانگر 
مجرم می شود و در اینصورت به وسیله امامA یا نائب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه 
جامع الشرایط یا قضات منصوب از طرف او به اجرا درمی آیدویا کیفر، تکلیفی است دینی که 
مجرم برای اینکه گناهش پوشیده و محو گردد انجام میدهدتا کفاره گناه او گرددیا اینکه کیفر 
درآخرت مجرم را معذب خواهدداشت وگناهکاردرسرای دیگر به سزای عمل زشت و ناهنجار 
خود خواهد رسید مگر آنکه توبۀ مجرم مورد پذیرش خدای تعالی قرار گیرد. این تعریفی است 

مرز جرم و منکر و چگونگی برخورد با هریک از آن ها
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کلی که می توان آن را بر اثم، معصیت وخطیئه نیزتسری داد و در این تعریف همه دارای یک 
ماهیت هستند و عبارتند از نافرمانی ازخدای تعالی و سرپیچی از اوامر و نواهی او که بدنبال 

آن مجازات وجود دارد. )فیض، 1369، 69(.

تاریخ پیشگیری از جرم در قرآن:
هابیل  قتل  ماجرای  در  است  و جرم شناسی  پیشگیری حقوق جزا  بر  مقدم  قرآنی  پیشگیری  تاریخ 
توسط قابیل که در آیات 27 تا 31 سوره مائده ذکرشده است عدم قبول قربانی قابیل از طرف خداوند به 
خاطر بی تقوایی وی، کشاکش نفس و فطرت و غلبه نفس بر فطرت علت قتل اعالم می شود. هابیل دو 

علت برای اینکه مبادرت به قتل قابیل نمی کند را مطرح می نماید:
آتش گردد  اهل  و  گناه  قابیل مرتکب  با کشتن  نمی خواهد  و دوم چون  از خدا می ترسد  اینکه  اول 
سرکش  نفس  طرفی  از  می کند،  پیدا  نمود  بشری  خلقت  ابتدای  در  پیشگیری  رگه های  اولین  واقع  در 
عامل درونی و فردی جرم زا انسانی را به جنایت وا می دارد و در مقابل نظارت و حضور الهی و ترس از 
آتش جهنم )مجازات اخروی( که جزای ستمکاران است عامل پیشگیرنده از ارتکاب قتل توسط هابیل 

می شود.
خاُف اللَه َرب اْلعاَلمیَن ِإنی 

َ
ْقُتَلک ِإنی أ

َ
َنا ِبباِسٍط یِدی ِإَلیک أِل

َ
َلِئْن َبَسْطَت ِإَلی یَدک ِلَتْقُتَلنی  ما أ

ْصحاِب الناِر َو ذِلک َجزاُء الظاِلمیَن َفَطوَعْت َلُه َنْفُسُه 
َ
ْن َتُبوَء ِبِإْثمی  َو ِإْثِمک َفَتکوَن ِمْن أ

َ
ریُد أ

ُ
أ

ْصَبَح ِمَن اْلخاِسریَن. اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من دست به قتل 
َ
خیِه َفَقَتَلُه َفأ

َ
َقْتَل أ

تو نمی گشایم، چون از پروردگار جهانیان می ترسم من می خواهم تو گناه من و گناه خودت را 
بر عهده گیری و از دوزخیان گردی و همین است سزای ستمکاران، نفس سرکش تدریجًا او را 

مصمم به کشتن برادر کرد و او را کشت و از زیانکاران شد
نکته جالب اینکه دراولین جنایت تاریخ بشری و به اصطالح امروزی جرم حقوق کیفری برای قابیل 
مجازات دنیوی ذکر نشده وصرفًاًً پشیمانی قابیل درآیه 31 سوره مائده بیان شده که البته این پشیمانی 

می تواند نشانه حق طلبی فطری انسان باشد.
خودداری حضرت یوسفA از پذیرش درخواست زلیخا به صراحت آیات قرآنی با روشن شدن 

برهان الهی به آن حضرت صورت گرفته است:
ْن َرأی  ُبْرهاَن َربِه کذِلک ِلَنْصِرَف َعْنُه السوَء َو اْلَفْحشاَء ِإنُه ِمْن 

َ
َو َلَقْد َهمْت ِبِه َو َهم ِبها َلْو ال أ

اْلُمْخَلصیَن آن زن قصد او را کرد و او نیز اگر برهان پروردگار را نمی دید قصد وی را  ِعباِدَنا 
می نمود، اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم چرا که او از بندگان مخلص ما بود.
پدرانشان صورت می گرفت  از کشتن بچه های بی گناه مشرکین مکه که توسط  نهی خداوند متعال 
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مؤید نگاه پیشگیرانه قرآنی به جلوگیری از ارتکاب قتل است و اگر چه مقتول فرزند یک مشرک یا کافر 

بوده باشد و نهی از این جنایت با تهدید به عذاب الهی در روز قیامت صورت می گیرد:
ی َذْنٍب ُقِتَلت : پرسند زان دخترک زنده به گور به کدامین گناه کشته شده 

َ
َو ِإَذا اْلَمْوُؤَده ُسِئَلْت ِبأ

است.

ضرورت و مفهوم امر به معروف و نهی از منکر:
بحث و گفتگو درباره داوری های اخالقی و ارزشی انسان در پاسخ به اینکه باید چه انجام دهد 
و به چه کاری مبادرت نورزد عمری به درازای زندگانی بشر دارد بخش مهمی از فلسفه اخالق 
و حکمت عملی را در تاریخ اندیشه بشر همین بحث به خود اختصاص داده است دغدغه و 
دل نگرانی هر انسان در تمامی لحظات زندگی خود این است که درست را از نادرست تمیز دهد 
و بایدونباید زندگانی خویش را بشناسد و راه خویش را از میان هزار راهه هایی که در برابر او 
دام و دامن گسترانیده بیابد این ازآن روست که انسان موجودی است که باید انتخاب گر به دنیا 
بیاید انتخاب گر بزرگ شود انتخاب گر زندگی کند، انتخاب گر به راه فساد برود انتخاب گر به راه 
اصالح برود و این خود طرح کلی جامعه اسالمی و چهارچوب اعمال قدرت حکومت اسالمی 
را تعیین می کند چرا که تا لحظه مرگ هرگز نباید زمینه انتخاب از دست انسان گرفته شود و 
تربیتی اسالم را، نظام کیفر و مجازات و  نتیجه نظام اجتماعی و اقتصادی اسالم را نظام  در 
حقوق جزایی اسالم را، نظام مدنی و حقوق مدنی و اداری اسالم را همه را باید پس از توجه به 
این اصل شناخت هر جا انسان از انتخاب گری بیفتد دیگر انسان نیست اما اسباب و عواملی 
نه زیر ضربات  انتخاب گری را مورد تهدید قرار می دهند انسان اسالم  این  هستند که همواره 
تازیانه تبلیغات شهوت انگیز انتخاب گری اش را از دست می دهد و نه زیر ضربات کشنده فقر و 
ناداری و ضربات مهلک اقتصادی و اینجاست که نقش سازنده و حیاتی اصل فراموش شده 
امر به معروف و نهی از منکر روشن می شود واداشتن به پسندیده )بدون تحمیل( و بازداشتن از 
ناپسند )به دور از تجسس و تفحص غیراخالقی( ضامن بقای سالمت جامعه اسالمی است. 

)بهشتی، 1380، 178 177(.
زیرا  است  محافظت جمعیت  برای  اجتماعی  پوشش  یک  واقع  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
نباشد عوامل مختلفی که دشمن بقای »وحدت اجتماعی« هستند  به معروف و نهی از منکر  اگر امر 
ریشه های اجتماع را می خورند و آن را از هم متالشی می سازند بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون 
نظارت عمومی ممکن نیست در آیه 104 سوره آل عمران دستور داده شده که همواره در میان مسلمانان 
از  نیکی ها دعوت کنند و  به  را  انجام دهند مردم  را  بزرگ اجتماعی  این دو وظیفه  باشند که  امتی  باید 
بدی ها بازدارند و در پایان آیه تصریح می کند که فالح و رستگاری تنها از این راه ممکن است. )مکارم 

شیرازی1380، ج3، 34(.
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ُهُم  وَلئک 
ُ
أ َو  اْلُمْنکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِبالمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  الخیِر  ِإلی  یْدُعوَن  مه 

ُ
أ منکْم  ْلَتکن  َو 

اْلُمْفِلُحوَنبایدازمیان شما جمعی دعوت به نیکی، وامر به معروف و نهی از منکرکنندوآنها همان 
رستگارانند.

کارهایی  انجام  معروف  معتقدند  برخی  است  اختالف نظر  مفسرین  بین  منکر  و  معروف  معنای  در 
است که انجام دادن آن ها از نظر شرع مطلوب است و منکر کارهایی است که انجام دادن آن ها در شرع 
ناپسند است و معیار قرار دادن عقل برای معروف یا منکر بودن را رد می کند به اینکه این یک حکم شرعی 
است و وجوب آن تنها از طریق شرع است و نباید محدوده آن را فراتر از شرع دانست چون عقول بشر با 
توجه به فرهنگ های اقوام مختلف در قضاوت فرق می کند و ممکن است چیزی در میان ملتی خوب و 
پسندیده و معروف باشد و همان چیز در میان ملت دیگری کاری ناپسند و منکر باشد و چون اخالق در 
میان ملت های گوناگون نسبی ولی شرع برای خود معیارهای ثابت و روشنی دارد بنابراین کلیه واجبات 
و مستحبات شرعی معروف و کلیه محرمات و مکروهات شرعی منکر است. )جعفری، 1381، ج4، 

.)210
برخی مفسرین معروف را شناخته شده از نظر عقل یا شرع یا عرف صالح و در مقابل منکر را یعنی 
چیزی که در مقابل عقل و شرع نشناخته و مجهول و مبهم باشد می دانند. )مصطفوی، 1380، ج3، 

310( صاحب تفسیر مجمع البیان می نویسد: در معنی معروف و منکر چند قول ذکر کرده اند:
1 هرچه را خدا و رسول او امر فرموده اند معروف است و هرچه را نهی کرده اند منکر است.

2 معروف چیزی است که حسن و نیکی آن از نظر شرع و عقل شناخته شده و معلوم است و منکر 
چیزی است که عقل و شرع آن را َبد شمارد این معنا در واقع به معنای اول بر می گردد. )طبرسی، 1382، 

ج3، 807(.
برای ضرورت امر به معروف و نهی از منکر دالیلی از قبیل قاعده لطف )حلی، 1398 ق، 428(، 
مقدمه حفظ نظام )عراقی، 1413 ق، ج3، 531( گفته شده است. با این همه بیشتر فقیهان و متکلمان 

این اصل را واجب شرعی و عقلی دانسته اند. )محمدی گیالنی، 1379، 710(.

شیوه امر به معروف و نهی از منکر:
حکم و دستور به امر به معروف و نهی از منکر که در واقع خداوند متعال با امر به عدل و احسان 
خود اولین آمر به معروف و ناهی از منکر است تکلیف حاکمیت و مردم در حکومت اسالمی است که باید 
با تربیت ناظرین متخصص به این وظیفه عمل نمایند. در واقع، امر در قرآن برای عموم توصیه و برای 
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حاکمیت دستور است. به همین جهت با شیوه و شرایط خاص باید صورت پذیرد.

امر به معروف و نهی از منکر به دو صورت انجام می گیرد:
1 به عنوان وظیفه ای عمومی و همگانی که هرکس به مقدار توانایی خود باید به آن اقدام نماید.

2 وظیفه ای که یک گروه سازمان یافته و منسجم آن را به عهده دارد و با قدرت آن را پی می گیرد. 
چنان که اگر راننده ای در خیابان خالف کند هم سایر رانندگان با چراغ و بوق به او اعتراض می کنند و هم  
پلیس راهنمایی برای برخورد قاطع با متخلف وارد صحنه می شود. )قرائتی، 1383، ج2، 125( »نهی از 
منکر عالوه بر وظیفه عمومی یک کار تخصصی است و نیاز به کار کارشناسی علمی، روانی، اجتماعی، 
تبلیغی و هنری دارد آمرین به معروف و ناهیان از منکر باید از دانشمندان، متفکران، معلمان و دلسوزان 
جامعه باشند برای هر معروف و نهی از منکری از هر شخصی در هر مکانی و هر زمانی شیوه ای خاص 

الزم است که اگر مراعات نشود امکان دارد اثر منفی دهد. )قرائتی، 1386، 80(.
البته اختالف استنباط فقها از مفهوم »من« در آیه 104 سوره آل عمران موجب گردیده تا در شیوه 

عمل به این دو حکم نیز برداشت های متفاوتی صورت پذیرد.
برای  از طرف حکومت  که  این ها گروهی هستند  که  معتقدند  و  تبعیضیه می دانند  من  را  آن  برخی 
ارشاد و پاک نگه داشتن جامعه قیام می کنند تا در کارها نظارت کنند و کارشان این است که اول با تعلیم 
احکام دینی مردم را دعوت به خیر کنند دوم اگر دیدند که مردم کارهای نیک اعم از واجب و مستحب را 
نمی کنند و یا کارهای بد مرتکب می شوند آن ها را امر و نهی کنند این گروه نظارت حتی به زدن و زخمی 
کردن گناهکاران نیز اجازه دارند. )قرشی، 1377، ج2، 157( با این تفسیر امر به معروف و نهی از منکر 

واجب کفایی است. )عاملی، 1360، 155(.
برخی از مفسرین »من« را من بیانیه تلقی نموده در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب 

عینی می شود که این قول را شیخ ابوجعفر اختیار کرده است. )مترجمان، 1360، ج4، 193(.
صاحب المیزان می فرماید: گفتگو در خصوص تبعیض یا بیانیه بودن »من« بحثی بی فایده است و به 
نتیجه ای منتهی نمی شود برای اینکه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که اگر 
واجب باشد طبعًاً واجب کفایی خواهد بود چون بعد از آنکه فرضًا یکی از افراد اجتماع این امور را انجام 
داد دیگر معنا ندارد که بر سایر افراد اجتماع نیز واجب باشد که همین کار را انجام دهند پس اگر فرض 
کنیم امتی هست که روی هم افرادش داعی به سوی خیر و آمر به معروف و ناهی از منکرند قهرًا معنایش 
این خواهد بود که در این امت افرادی هستند که به این وظیفه قیام می کنند پس مسئله درهرحال قائم به 
بعضی افراد جامعه است نه به همه آن ها و خطابی که این وظیفه را تشریع می کند اگر متوجه همان بعضی 

مرز جرم و منکر و چگونگی برخورد با هریک از آن ها
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باشد که هیچ و اگر متوجه کل جامعه باشد بازهم به اعتبار بعض است و به  عبارت  دیگر بازخواست و 
عقاب در تخلف این وظیفه، متوجه تک تک افراد است ولی پاداش و اجرش از آن کسی است که وظیفه 
را انجام داده باشد و به همین جهت است که می بینیم دنبال جمله فرمود: »واولئک هم المفلحون« پس 
ظاهر همین است که کلمه »من« تبعیضی است و در محاورات خود ما نیز اگر در مثل چنین ترکیبی و 
چنین کالمی کلمه »من« بکار رفته باشد ظاهرش همین است که برای تبعیض باشد مگر آنکه دلیلی در 
کالم باشد و داللت کند بر اینکه معنای دیگری از این کلمه منظور است« )موسوی همدانی، 1417 ق، 

پنجم، 579(.
البته شناخت همه جانبه و علمی اصول دین، مفاهیم و تطبیق های تحولی آن ها از عهده هریک از 
گاه و اهل نظر و دارای بیان و قدرت اجرایی را برگزینند و  افراد مؤمن و مکلف بر نمی آید باید گروه آ

تشکیل و تکوین دهند. )طالقانی، 1362، جپنجم، 259(.
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و نقشی که در جامعه به عنوان یک نظارت همگانی مردمی دارد 
ایجاب می کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و علیرغم اینکه امر به معروف و نهی از 
منکر یک تکلیف اولیه همگانی است لیکن اقدام به اجرای آن بایستی از ناحیه گروهی متخصص صورت 
پذیرد چه اینکه اگر به این شیوه عمل نشود ممکن است باعث تشخیص های نادرست و هرج ومرج گردد. 
با این بیان حکومت اسالمی بایستی کارگروهی مجرب را آموزش داده و نظارت بر این امور را عهده دار 
باشد تا هم به تکلیف الهی عمل شود و هم نظارت همگانی در مسیری درست به حرکت خود ادامه دهد، 
در واقع در سیاست جنایی قرآن کریم ساماندهی این دو حکم از وظایف حکومت اسالمی است و اگر 
غیر از این معتقد باشیم به این نتیجه منجر خواهد شد که هر فردی با تشخیص خود مبادرت به امر و 
نهی کند و چنانچه با این تشخیص یکی از مراحل امر و نهی منجر به ضرب و جرح طرف مقابل گردد 
معلوم نیست که عاقبت کار کجا خواهد انجامید. مؤید این برداشت حذف بند3 ازماده31 قانون راجع به 

مجازات اسالمی مصوب1361 درقانون مجازات اسالمی مصوب1370 است:
ماده 31 اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود: ارتکاب 
عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد. در واقع مقنن با حذف تجویز دفاع به بهانه امر به 

معروف و نهی از منکر محدوده عمل را از هر کس سلب می نماید که اقدامی منطقی به نظر می رسد.
شأن نزول آیه 118 سوره توبه مربوط به ماجرای سه نفر مسلمانی که از شرکت در جنگ تبوک و 

همراهی پیامبر اکرم خودداری کردند از شیوه های مناسب ارائه شده در برخورد با متخلفان است.
آن ها دریک محاصره عجیب اجتماعی قرار گرفتند به طوری که فضای مدینه با تمام وسعتش چنان 
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بر آن ها تنگ شد که مجبور شدند برای نجات از این خواری و رسوایی بزرگ شهر را ترک گویند و به 
کوه های اطراف مدینه پناه ببرند. سرانجام پس از پنجاه روز توبه و تضرع به پیشگاه خداوند توبه آنان قبول 

شد و آیه در این زمینه نازل گردید.)بابایی، 1382، جاول، 185(.
تنبیه فرد بی اعتنا به فرمان رهبری، بی اعتنایی به متخلفان و مجرمان به عنوان شیوه های تربیتی و 
مبارزه منفی با آن ها از پیام های آیه است حتی پیامبر اکرم که مظهر رحمت الهی است به عنوان مربی از 

اهرم قهر هم استفاده می کند. )قرائتی، 1386، 158(.
صاحب وسائل الشیعة شرایط و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را چنین بیان نموده اند:

خود باید علم به معروف و منکر داشته و اسالم شناس باشد، احتمال تأثیر سخنان خود در طرف 
مقابل را بدهد، اصرار و استمرار بر گناه از ناحیه فرد احراز شود و به صرف یکبار ارتکاب گناه 
نیازی به این امر نیست و از طرفی احتمال ضرر جانی و مالی داده نشود. )حر عاملی، 1391 

ق، ج 14، 415(.
بنابراین با توجه به تخصصی بودن امر و نهی الزم است هر گونه اقدام در این خصوص با ساماندهی 

ونظارت حکومت اسالمی واز ناحیه افرادی که واجد شرایط هستند صورت پذیرد.
شرائط و خصوصیات امر به معروف و ناهی از منکر:

حضرت علیA تعابیرزیادی درخصوص آمر و ناهی و اینکه چه خصوصیاتی باید داشته باشد و به 
چه نکاتی توجه نماید دارند. مهم ترین خصوصیت آمر به معروف و ناهی از منکر از نظر امیر المؤمنین این 
است که باید خودش به آنچه می گویدعامل باشد. دیگر اینکه اهل مدارا، سازش وطمع نباشد. همچنین 

آمر و ناهی باید در این راه از سرزنش مالمت گران نهراسند.
الف. عامل بودن آمر و ناهی

عامل بودن شخص آمر و ناهی که اغلب در لسان دین و باالخص در کلمات امام علیA، از آن 
به »ائتمار« و »تناهی« تعبیر می شود، نکته بسیار مهمی است که باید آمر و ناهی آن را مراعات نماید. 
این موضوع که در قرآن کریم و احادیث معصومینb، نیز بر آن صحه گذاشته شده است، به اندازه ای 
اهمیت دارد که عده ای از علما آن را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر دانسته اند. البته در مقابل، 
جمهور فقها و علما قائل به این شرط برای وجوب نیستند و همان چهار شرط مشهور )علم، عدم اصرار 
عاصی بر معصیت، احتمال تأثیر، عدم احتمال مفسده و ضرر مالی و جانی و عرضی( را شروط وجوب 
می دانند. مع الوصف عدم پایبندی آمر و ناهی به آنچه خود می گوید و از دیگران انتظار دارد، به عنوان یک 

صفت بسیار نکوهیده قلمداد شده است.
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ب. اهل مدارا، سازش و طمع نبودن
یبا می فرمایند: حضرت امیرA درکالمی ز

ال یقیم امر الله سبحانه االمن ال یصانع و ال یضارع و ال یتبع المطامع: کسی نمی تواند امرخدای 
سبحان را اقامه کند مگر آنکه مدارا نکند، سازشکار نباشد و پیرو آرزوها نگردد. به هرحال 
کسی که بخواهد در راه خدا قدم بردارد و امر خداوند را اجرا نماید، مسلمًا باید ثابت قدم و 

استوار باشد و طمع و آز و نیز مدارا و سازشکاری را از خود دور کند.
ج. بی توجهی به مالمت گران

 ،Aامیرمؤمنان درکالمی حکمت آمیز، آنجاکه پس ازجنگ صفین برای فرزندگرامی اش امام حسن
وصیت می نویسند، پس ازدستوردادن به اینکه امر به معروف کن تا ازاهل آن باشی )وأمربالمعروف تکن 
من اهله( وبادست وزبان نهی از منکر کن )وانکرومنکربیدک ولسانک( وبه طورکامل ازکسی که مرتکب 
)دشتی،  لومه الئم  الله  فی  تأخذک  نماومی فرماید: »وجاهدفی الله حق جهاده وال  دوری  منکراست، 
مباداسرزنش  خدا  راه  ودر  است  شایسته  که  آن گونه  جهادکن،  خدا  راه  ودر  ص510(  نامه31،  پیشین، 
سرزنش کنندگان تورابازدارد«. ازآنجا که یکی ازموانع اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکرممکن 
است سخنان مالمت گران ویاوه گویان باشد، حضرت تذکرمی دهدکه مبادابه صحبت اینان توجه نمایی. 
بی شک امر به معروف و نهی از منکرکه ازیک نوع جهاد است، اعتراض عده ای را به دنبال خواهدداشت، 

اماآمر و ناهی نبایدبه این موضوع توجه نمایند.

آثار امر به معروف و نهی از منکر:
امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی، از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی است که 
بیان  از  پس  می نمایندحال  نظارت  بر عملکردها  و همگانی  نظارت عمومی  از طریق  و  مردم مستقیما 

مفهوم و ضرورت عمل به این دو فریضه گرانقدر، برخی پیامدها وآثار آن ها نیزذکر می گردد:
1. اثر معنوی

ذکر عناوین و مصادیق معروف و منکر در قرآن کریم خود معرفی مسیر هدایت و سعادت و نیز مسیر 
خروج از صراط مستقیم و راه انحراف و بزهکاری است هر فردی با عمل به دستورات این کتاب نورانی 
ضمن دسترسی به روح وروانی آرام وسالم از اختالالت روانی که از علل همیشگی ارتکاب جرایم است 

مصون خواهد بود.
2. اثر اجتماعی

وجود افرادی مخصوص امر به معروف و نهی از منکر و اساسًا وجود نفس این دو فریضه از ویژگیهای 
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جامعه صالح و نیز افراد صالح جامعه است. همان طور که درآیه 104 سوره آل عمران ذکر شد عاقبت امتی 
که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکرمی کنندرستگاری است. ونیزدرآیه 110 سوره آل عمران 
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمنکِر َو ُتْؤِمُنوَن 

ْ
ْخِرَجت ِللناِس َتأ

ُ
مه أ

ُ
نیزبه این امراشاره دارد: »کنُتْم َخیَر أ

کثُرُهُم اْلَفِسُقوَن«
َ
ْهُل اْلکَتِب َلکاَن َخیرا لُهم مْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو أ

َ
ِباللِه َو َلْو َءاَمَن أ

شما بهترین امتی بودید که به سود انسان ها آفریده شدید )چه اینکه( امر به معروف می کنید و 
نهی از منکر و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب )به چنین برنامه و آئین درخشانی( ایمان 
آورند به سود آن ها است )ولی تنها( عده کمی از آن ها با ایمانند و اکثر آن ها فاسق )و خارج 
از اطاعت پروردگار( هستند. افراد صالح جامعه نیز در قرآن کریم آمران به معروف و ناهیان 
اْلُمْنکِر  یْنَهْوَن َعِن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  اْلیْوِم ااَلِخِر  َو  ِباللِه  یْؤِمُنوَن  از منکر معرفی شده اند: 

به  امر  می آورند،  ایمان  دیگر  روز  و  به خدا  الصِلِحیَن.  ِمَن  وَلئک 
ُ
أ َو  اْلَخیَرِت  فی  یسِرُعوَن  َو 

معروف و نهی از منکر می کنند و در انجام کارهای نیک بر یکدیگر سبقت می گیرند و آن ها 
از صالحانند.

3. اثر سیاسی
نظام اجتماع از طریق نظارت همگانی می تواند عملکرد مسئولین را تحت کنترل خود قرار داده واز 
انحراف حاکمیت از حاکم و حکومت باویژگیهای الهی، قرآنی کهقطعًا موجب تسلط اشرار، محاربین، 
هرج و مرج در جامعه خواهد شد جلوگیری نماید. امر به معروف که یکی از مصادیق آن رعایت عدالت 
است از طریق رعایت عدالت اجتماعی، اقتصادی، قضائی می تواندتأثیردراستمرارحاکمیتهاداشته ومانع 

خروج مردم وحاکمیت از مسیر صحیح منطبق با معیارهای قرآنی گردد.
حضرت علیA می فرماید:

آن کس که می خواهد پیشوای مردم باشد ومردم را به دنبال خود به راهی دعوت کند، پیش از 
آنکه بخواهد به دیگران یاد بدهد، خود را مخاطب کند وبه خودش تعلیم وتلقین نماید، پیش از 
آنکه می خواهدمردم را با زبان خود تربیت کند با عمل وروش اخالقی خوب واخالق صحیح، 
خود را تربیت کنددآن کس که خودش را تعلیم وتلقین می کند وخودش راتربیت وتادیب می کند 
برای احترام شایسته تر است از آن کس که معلم و مربی دیگران است )مقیمی، 1361، 1252(.

4. اثر اقتصادی
درآیه 96 سوره اعراف آمده است:

َخْذَنُهم 
َ
ْهَل اْلُقَری َءاَمُنوا َو اتَقْوالَ َفَتْحَنا َعَلیِهم َبَرکٍت مَن السَماِء وَ ااَلْرِض َوَلکن کذُبوا َفأ

َ
ن أ

َ
َوَلْوأ

ِبَما کاُنوا یکِسُبوَنواگرمردمی که درشهرهاوآبادی ها زندگی دارند ایمان بیاورند و تقوی پیشه کنند 
برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشائیم ولی )آن ها حقایق را( تکذیب کردند ما هم آنانرا 
به کیفر اعمالشان مجازات کردیم. به موجب آیه، ایمان وتقوا سبب نزول برکات الهی می شود 

)قرائتی، 1386، 36( ویکی از مصادیق تقوی امر به معروف و نهی از منکر است.
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5. اثر فرهنگی
فرهنگ به مجموعه دانش و افکار و آراء و هنر و سنن و آئین و مذهب و اخالق و آداب زندگی 
و شعائر و مناسک و شیوه ها و قوانین و مقررات و عادات و استعدادهایی که انسان ذاتا داراست 
و یا به عنوان عضو جامعه آن را کسب کرده و رشد داده است اطالق می شود. مجموعه عناصر 
عینی و ذهنی که در سازمانها و نهادهای اجتماعی جریان می یابد و از نسلی به نسلی منتقل 
می شود میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی یا به اختصارفرهنگ نام دارد فرهنگ دارای دو جنبه 
مادی و معنوی است مراد از فرهنگ مادی عبارت از اشیاء قابل لمس مانند منزل، لباس، 
اثاث، ابزار و وسائل تجسم افکار مانند کتاب و نقاشی و مظاهر هنرهای تزیینی است مقصود از 
فرهنگ معنوی عبارت از افکار و آرایی که مربوط به این اشیاء است و همچنین چگونگی تفکر 
و باورها، عمل و واکنش های عاطفی و مذهبی، به طورکلی ساخته های معنوی انسان مانند 
زبان و ادبیات و علوم و قوانین. هیچ قوم یا جامعه ای بدون فرهنگ نیست )گسن، مترجم کی 
نیا، 1374، 121( ُبعد فرهنگی اسالم مهم ترین و اساسی ترین ُبعد اسالم است تصادفی نیست 
که وحی الهی بر پیغمبر اسالمA با این آیات شروع شده است: بخوان بنام پروردگارت که 
انسان را از علق آفرید بخوان که خدای تو کریم ترین کریمان است خدایی که نوشتن را با قلم 
آموخت خدایی که به انسان آنچه را نمی دانست آموخت بطورمسلم آغازوحی الهی با این آیات 
اهمیت و اساسی  بودن بعد فرهنگی اسالم را نشان می دهد. فرهنگ اسالم را می توان دو بخش 
نمود مفاهیم یا جهان بینی، تعالیم یا آموزشها. دربخش مفاهیم یاجهان بینی اسالمی اعتقادبه 
خداوند متعال، عبادت برای اثبات یکتاپرستی و اخالص دربندگی است در این مفهوم انسان 
سرشتی پاک دارد که خود می تواند راه راستی را که ترسیم شده برود و یا از این راه گمراه شود. 
درمفهوم اسالم جامعه برای رفاه وسعادت انسان هاست فلذاجامعه اسالمی رنگ انسانی دارد. 

)صدر، 1379، 11 6(.

نتیجه گیری:
با توجه به مفهوم و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و نقش آن ها در کلیه مراحل 
زندگی انسان ها می توان به این نتیجه رسید که چون نگرش الهی بر اساس هدایت آدمیان به سوی سعادت 
است بنابراین کلیه دستورات این کتاب مقدس برای راهنمایی بشر با هدف جلوگیری از سقوط به حیطه 
گمراهی و ضاللت است به همین دلیل تبعیت از آن ها نقش تعیین کننده ای در سالمت محیط های اطراف 

انسان ها دارد.
را  انسان  از طرفی در کاهش موقعیت هایی که  از منظر قرآن کریم،  از منکر  نهی  به معروف و  امر 
درمعرض ارتکاب جرم قرار می دهد اثرگذار است و به همین جهت در قرآن کریم آیات متعددی در نهی 
به طریق حرام، سخن گفتن  ارضای شهوت  گناه،  نامحرم، حضوردر مجالس  به  نگاه  قبیل  از  اعمالی 
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هوس انگیز، ورودبه منازل غیر بدون اجازه و... آمده و از طرف دیگر با سالم سازی محیطی که انسان 
درآن زندگی می کند او را از ورود به حیطه جرم باز می دارد و در واقع به عنوان عواملی اساسی درپیشگیری 
اولیه از تکوین موقعیت های مجرمانه اثر گذاری خود را نشان می دهدکه در این خصوص نیزآیات زیادی 
در این کتاب مقدس به چشم می خورد و اکثر آیات قرآن در این مقوله می گنجد، مودت و رحمت بین 
زن و شوهر، حسن معاشرت در محیط خانواده، آداب ارائه شده در خصوص گفت وگو، معاشرت های 
اجتماعی و الگوپذیری تاریخی در محیط فرهنگی، رعایت عدالت در محیط سیاسی و... از این جمله 
هستند. البته پرداختن به این دو حکم الهی با ش را یط و شیوه های مربوط صورت می گیرد. فرد یا افرادی 
که باساماندهی حاکمیت اسالمی مبادرت به این امور می کنند باید اف را دی شایسته بوده و خودشان 
نیز که جامعه توفیق بهره برداری  تأثیرگذار باشد در مواردی  این احکام باشندتا عملکرد آن ها  به  عامل 
ازحکومت اسالمی را ندارد رعایت ش را یط و شیوه ها ضروری می نماید. نهایت ام را ینکه عمل به آنچه 
در این خصوص در آیات قرآن کریم آمده است فرد و جامعه را به سوی رستگاری سوق خواهددادودر و 
اقع تبعیت انسان ها از اصول و فروع دین مبین اسالم آنها را در سه حوزه اعتقادات، احکام و اخالقیات 
ازهرگونه کج مداری مصون می داردواین همان نتایج مورد انتظا را زآثا را مر به معروف و نهی از منک را 

ستو به همین دالیل از مبانی مهم پیشگیری از هرگونه کج مداری و جرم محسوب می گردند.
باتوجه به سفارش امر به معروف و نهی از منکردرقرآن کریم و نقش آن ها در کلیه مراحل زندگی 
انسان هامی توان به این نتیجه رسید که چون نگرش الهی براساس هدایت آدمیان به سوی سعادت است 
به حیطه  از سقوط  باهدف جلوگیری  بشر  هنمایی  را  برای  کتاب مقدس  این  را ت  کلیه دستو  بنابراین 
گمراهی و ظاللتمی باشدبه همین دلیل تبعیت از آنها از منظر قرآن کریم در کاهش موقعیت هایی که 

انسان را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد، اثرگذار است.
امر به معروف و نهی از منکر اگر به در ستی احیا شود به پیشگیری از و قوع جرم کمک بسیارخواهدکرد 
و در واقع یکی از را ه های بسیارمناسب در پیشگیری از و قوع جرم، توسعه امر به معروف و نهی از منکر 
برابر و ظایف و تکالیف دینی و شرعی خود باشد،  تبدیل به جامعه بی تفاوت در  است. جامعه ای که 
یک جامعه مرده و بی تحرک است که سرنوشت خودوهمنوعانش را به حال خودرهاکرده است و باعث 
افزایش جرم و جنایت در جامعه میگردد. امر به معروف و نهی ازمنکرنقش ارزنده ای در اجرای احکام و 

حدود الهی دارد و پشتوانه محکمی برای تثبیت ارزش ها و ریشه کنی مفاسد اجتماعی است.
امام اول شیعیان و موالی متقیان، امر به معروف و نهی از منکر را »افضل اعمال«، »غایت دین«، 
ه خداوند« معرفی  را  در  نیک و جهاد  اعمال  از همه ی  »قوام شریعت«، »صفت خداوند« و »باالتر 
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می نماید که همگی داللت بر فضیلت این فریضه دارد. همچنین در خصوص آثار و برکات این دو فریضه 
فرمود که آمر به معروف در زمره »اهل معروف« قرار می گیرد و به مؤمنان پشت گرمی می دهد. ناهی از 
منکر نیز، بینی کفار و منافقان و فاسقان را به خاک مالیده ازمکر و نیرنگ آنان در امان می ماند. سالمت 
دنیا و آخرت، ثواب مضاعف و اجر ف را وان از دیگر فواید اج را ی امر به معروف و منکر است. عالوه 
بر آن، حضرت امر به معروف و نهی از منکر را معیار سنجش اعمال و نیز شایسته و سزاوارمسابقه و 

رقابت می دانند.
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مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات
سید ابوالقاسم موسوی1؛ عبدالحسین یداللهی2

چکیده
از  نهی  و  معروف  به  امر  مسئله  اسالمی  در حکومت  اجتماعی  زندگی  بنای  زیر 
منکر است که با توجه به اهمیت آن از سوی خداوند که در قرآن و سیره ائمهb آورده 
ادارات بیشتر احساس  این مسئله در وزارتخانه ها، سازمان ها و  شده است، ضرورت 
شئون  رعایت  الهی،  نظارت  به  توجه  مانند  مصادیقی؛  ادارات  در  اگر  زیرا  می شود؛ 
داشتن وجدان  بیت المال،  در مصرف  ارباب رجوع، دقت  تکریم  اخالق اسالمی،  و 
کاری، روحیه انتقادپذیری، توجه به حقوق الهی و رعایت مسائل شرعی و نیز توجه به 
حقوق ارباب رجوعان و... طبق الگو و شئونات اسالمی عمل شود، در جامعه نیز تأثیر 

مثبت خود را متقاباًل خواهد گذاشت.
این نوشتار در صدد این است تا ضمن برشمردن شرایط امر به معروف و نهی از 
منکر، مصادیق این دو اصل را نیز در وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات بر اساس آیات 
و روایات مورد بررسی قرار داده تا زمینه ساز هرچه بهتر اجرایی شدن این فریضه الهی 

در محیط ادارات شود و به تبع آن در جامعه اسالمی نیز نهادینه گردد.

1. دانشجوی دکترا، مدرسی معارف، دانشگاه فردوسی، پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی )نویسنده مسئول(
ghasemmosavi@yahoo.com  

yadolahei@yahoo.com ،2. سطح چهار حوزه، فقه و اصول، پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی
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واژه های کلیدی
 مصادیق، معروف، منکر، سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات.

مقدمه
دیگر  برپایی  که  است  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اسالمی مسئله  در جامعه  از ضروریات  یکی 
واجبات نیز وابسته به آن است، اما باید توجه داشت که واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر دارای 
ادارات  به برشمردن مصادیق معروف و منکر در  از ورود  بر حسب ضرورت قبل  ما  شرایطی است که 

نیازمند به بحث مختصری از شرایط امر به معروف و نهی از منکر هستیم.
 در کتب فقهی برای امر به معروف و نهی از منکر شرایطی را برشمرده اند که عبارت است از:

1. شناخت معروف و منکر
مهم ترین شرط از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، شناخت معروف ها و منکرها است. فردی که 

معروف و منکر را نشناسد، نمی تواند دیگران را به انجام کاری دعوت یا از آن باز دارد.
حضرت امام می فرماید: 

شرط اول اینکه: امر کننده و نهی کننده بداند که آنچه را که شخص مکلف ترک کرده یا انجام 
نیست و  نمی شناسد واجب  را  بر کسی که معروف و منکر  یا منکر است، پس  داده معروف 
علم ]در امر به معروف و نهی از منکر[ مانند استطاعت در حج: شرط وجوب است )تحریر 

الوسیلة، ج1، ص465(.
پیامبر اکرمa می فرماید: 

کسی که بدون شناخت عمل کند، خراب کردنش بیشتر از درست کردن اوست )بحار األنوار، 
 ج1، ص208، ح7(.

البته باید به این نکته توجه داشت که این گفتار پیامبر بزرگوار باعث نمی گردد که تکلیف امر به معروف 
و نهی از منکر از شخص جاهل ساقط گردد. در جامعه اسالمی هر یک از ما مسلمانان وظیفه داریم 
در راستای به ثمر رسیدن احکام نورانی اسالم و برای مقابله با منکرات و کژروی ها، بدانیم چه اموری 
معروف و چه مواردی منکرند تا از آفات اقدامات جاهالنه در راستای تبلیغ احکام نورانی اسالم در امان 

بمانیم.
 2. احتمال تأثیر

شرط دوم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر است. حضرت امام v در این باره 
می فرماید: 
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شرط دوم اینکه احتمال تأثیر امر یا نهی را بدهد، پس اگر بداند یا اطمینان پیدا کند که تأثیر 

ندارد واجب ناست )تحریر الوسیلة، ج1، ص467(.
ففقها درباره این شرط توجه به این نکته را ضروری می دانند که گاهی ممکن است تکرار یک سخن 
و ادامه امر و نهی، در کسی اثر داشته باشد یا باعث دست برداشتن خطاکار از عمل زشتش در آینده باشد 
یا باعث شود خطاکار عمل زشت خود را دیرتر انجام دهد یا مقداری از گناهش بکاهد یا گناه بزرگ را به 
گناه کوچک تبدیل کند، در تمام این موارد انجام امر به معروف و نهی از منکر واجب است )همان جا(.

3. اصرار بر استمرار گناه
شرط سوم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، شخص معصیت کار اصرار بر استمرار گناه داشته 

باشد.
حضرت امام v در این باره می فرماید:

از حال  اگر  پس  باشد،  داشته  گناه  استمرار  بر  اصرار  معصیت کار  اینکه شخص  سوم   شرط 
الوسیلة، ج1،  ]انکار[ ساقط می شود )تحریر  را ترک می کند وجوب  باشد که گناه  او معلوم 

ص470(.
در جامعه اسالمی افرادی وجود دارند که ممکن است به دلیل ضعف ایمان یا غفلت، خطایی را به 

طور اتفاقی مرتکب شوند، ولی بالفاصله وجدانشان آن ها را سرزنش کند و دست از کج روی بردارند.
البته باید به این نکته مهم توجه داشت که این افراد نیازی به امر و نهی ندارند و چه بسا با اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر در مورد آنان، به نوعی عیب جویی، آبروریزی تبدیل  شود که خود گناه بزرگی 

است.
بنابراین، این عمل زمانی واجب است که شخص بر انجام گناه اصرار داشته باشد و خود در صدد 

اصالح و بازگشت به راه راست نباشد.
4. مفسده نداشتن

 v شرط چهارم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، ضرر و مفسده نداشتن است. حضرت امام
در این باره می فرماید:

شرط چهارم اینکه در انکار ]و امر یا نهی[ او مفسده ای نباشد )تحریر الوسیلة، ج1، ص472(.
v در توضیح این شرط به این نکته اشاره می کنند که هرگونه ضرر جسمی موجب  حضرت امام 

سقوط این تکلیف نیست: 
مانند حفظ  می دهد؛  اهمیت  آن  به  مقدس  شارع  که  باشد  چیزهایی  از  منکر  و  معروف  اگر 
جان قبیله ای از مسلمین، هتک حرمت نوامیس آن ها یا از بین بردن آثار اسالم و محو دلیل 
]حقانیت[ اسالم به طوری که موجب گمراهی مسلمین گردد یا از بین بردن بعضی از شعائر 

مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات
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اسالم؛ مانند بیت الله الحرام به طوری که آثار و محل آن محو شود، باید مالحظه مهم تر بودن 
را کند و هر ضرری اگرچه جانی باشد یا حرج، موجب رفع تکلیف نیست. پس اگر برپاداشتن 
شود،  برطرف  گمراهی  آن ها  وسیله  به  که  طوری  به  اسالم  حقانیت[  دلیل های  ]و  حجت ها 
متوقف بر بذل جان یا جان ها باشد ظاهر آن است که واجب باشد، چه رسد به اینکه در ضرر 

یا حرجی که کمتر از بذل جان است واقع شود )تحریر الوسیلة، ج1، ص472، مسئله6(.
بعد از بیان شرایط امر به معروف و نهی از منکر و اینکه یکی از شرایط شناخت معروف ومنکر بود، 
حال در ادامه در صدد بررسی مصادیق معروف و منکر براساس آیات و روایات در سازمان ها،  وزارتخانه ها 
و ادارات هستیم که با مصداق یابی برای معروف، مصادیق منکر نیز که در مقابل آن است به دست خواهد 
آمد؛ برای مثال وقتی ما اشاره کردیم که یکی از مصادیق معروف در ادارات توجه به نظارت الهی است، 
نوشتار در صدد  این  در  ما  رو  این  از  منکر خواهد شد؛  از مصادیق  نظارت  این  به  نداشتن  توجه  قطعًاً 
برشمردن مصادیق معروف در ادارات هستیم و به دلیل واضح بودن منکر در مقابل هریک از معروف ها 

نیازی به بررسی مجدد آن ها احساس نگردید.
ضرورت برشمردن برخی از مصادیق معروف در وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات از آنجاست که اگر 
این شئونات اسالمی در آن محیط ها رعایت شود، عالوه بر تأثیر مثبتش در جامعه اسالمی، باعث نهادینه 

شدنش می گردد و به تبع آن باعث دلگرمی ارباب رجوعان نیز خواهد شد.
برخی مصادیق معروف در وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات عبارت اند از:

توجه به نظارت الهی
َه یَری()علق: 14(؛ آیا انسان نمی دانست که خدا  نَّ اللَّ

َ
َلْم یْعَلْم ِبأ

َ
هر فرد مسلمان طبق این آیه شریفه(أ

او را می بیند؟ باید اعتقاد به این نکته داشته باشد که همیشه خودش را در محضر خدا بداند و خداوند 
عالم را بر تمام اعمالش ناظر و شاهد قرار دهد. به هر حال اگر انسان در عالم هستی در همه جا به این 
موضوع اعتقاد داشته باشد که خداوند متعال همواره ناظر و شاهد بر اعمال، رفتار و نیات اوست، همیشه 
در برابر افعال خودش در محیط اداره مراقبت بیشتری می کند که جز برای رضای او کاری انجام ندهد؛ 
زیرا به این مطلب اعتقاد دارد که اعمالش برای خداوند عالم مخفی نیست و در این صورت است که از 

هرگونه لغزش، خطا و خیانت در آن محیط در امان خواهد بود.
امام صادقA به اسحاق بن عمار فرمودند:

ای اسحاق، از خدا بترس؛ چنانکه گویا او را می بینی و اگر تو او را نبینی، او تو را می بیند، پس 
اگر می بینی و اعتقادت این است که او تو را نمی بیند، قطعًاً کافر شده ای و اگر می دانی که تو را 
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می بیند و آنگاه در برابرش با گناه آشکار می شوی، پس حتمًا او را در زمره پست ترین ناظران بر 

خود قرار داده ای )الکافی، ج2، ص67، ح2(.
و در روایت دیگر از امام جوادA نقل شده است: بدان که از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر 

چگونه ای )تحف العقول، ص455(.

رعایت شئون، شعائر و اخالق اسالمی
در بحث رعایت شئون، شعائر و اخالق اسالمی در میان ادارات این دستور قرآن است که می گوید:(َو 
ها ِمْن َتْقَوی اْلُقُلوِب()حج:32(. تمام آنچه در برنامه های دینی وارد شده و انسان  ِه َفِإنَّ ْم َشعاِئَر اللَّ َمْن ُیَعظِّ

را به یاد خدا و عظمت آیین او می اندازد، شعائر الهی است و بزرگداشت آن نشانه تقوای دل هاست.
از این رو طبق این آیه شریفه می توان استفاده کرد که در هر زمان یا هر مکان، فعل یا عملی که یاد 
و  قوانین  آورد در صورتی که در چهارچوب  فراهم  را  انسان  تقوا و رشد معنوی و روحی  زمینه  خدا و 
دستورات اسالم قرار داشته باشد، جزء شعائر الهی به شمار می آید؛ مثل حضور در نماز جماعت مسجد 
و نمازخانه اداره، پس هر یک از کارکنان در ادارات وظیفه دارند که این شعائر را حفظ کنند و نگهبان 

ارزش های اسالمی باشند.
افراد در آن محیط هر منصب و مقامی که داشته باشند، باید به این نکته توجه کنند که این مناصب و 
مقام دنیایی باعث غرور و تمرد آنان از درگاه الهی نشود و همیشه طبق فرموده دعای امام سجادA در 

صحیفه سجادیه دعایشان این باشد:
ِمْثَلَها  َنْفِسی  ِعْنَد  َحَطْطَتِنی  ِإالَّ  َدَرَجه  اِس  النَّ ِفی  َتْرَفْعِنی  واَل  وآِله،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلی  َصلِّ  ُهمَّ  َاللَّ
)صحیفه سجادیه، دعای 20، ص92(؛ خدایا در جامعه درجه مرا باال نبر، مگر اینکه تواضع 

مرا روز به روز بیشتر بکنی.
در واقع، اگر انسان ها به کمال واقعی خود در سایه سار اخالق اسالمی پایبند باشند در آن هنگام است 

که دارای ارزش شده و از موجودات دیگر برتر و واالتر خواهند بود.
برای کسانی که در راه خدمت به مردم بوده و همواره با آنان در ارتباط و مراوده هستند، سزاوار است 
که به معصومان b( از نظر رفتار و کردار و حرکات و سکنات اقتداء کرده تا هم خشنودی خداوند را 

جلب و هم رضایت مندی ارباب  رجوعان را فراهم آورند.

تکریم ارباب رجوع
زمانی که در فرامین اسالمی ما تکریم ارباب رجوعان عبادت به شمار می رود و بهترین روش برای 

مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات
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نزدیکی به خداوند است، همه افراد در محیط اداری وظیفه دارند در انجام وظایف و تکالیف خود از هیچ 
اقدامی جهت حل مشکل ارباب رجوعان دریغ نورزند.

روایات زیر ما را به اهمیت این موضوع رهنمون می کنند:
پیامبر اکرمA: بهترین شما برای مردم سودمندترین آنهاست به مردم )الکافی، ج2، ص164(؛

امام علیA: کوشش برای اصالح امور مردم از کمال سعادت است )غرر الحکم و درر الکلم، 
678(؛

امام صادقA: اگر کسی از برادر دینی اش در انجام کاری کمک خواست و جهت برآوردن حاجت 
آینه به خدا و رسول خدا و مؤمنین خیانت کرده است )الکافی، ج2،  با تمام تالش اقدام نکرد، هر  او 

ص362(.
الزم به ذکر است که طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از هفت برنامه تحول کشور 
است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در حال اجراست1.

حساسیت نسبت به بیت المال
بیت المال امانتی است بسیار حساس و خطرناک، اما متأسفانه ما کمتر به این مهم توجه می کنیم، 
یا در  وقتی که هر یک از افراد در محل کار از امکانات اداره برای امور شخصی خود استفاده می کند 
مصرف بیت المال اسراف می کند؛ همانند زمانی که پشت ماشین شرکت که می نشیند تا نسبت به زمانی 

که پشت ماشین خودش می نشیند، کم تر مراعات می کند.
با توجه به آیات و روایات حساس بودن در مصرف بیت المال، یکی از مصادیق معروف است که ما به 

عنوان نمونه چند مورد را اشاره می کنیم:
امانات  و  بیت المال  برابر  در  امانت داری  می آورد،  شمار  به  مؤمنان  برای  که  صفاتی  از  یکی  قرآن 
ماناِتِهْم َو َعْهِدِهْم راُعون()مؤمنون: 8(؛ و آن ها که امانت ها و عهد خود را رعایت 

َ
ذیَن ُهْم أِل است:(َو الَّ

می کنند.
فردی نزد امیرالمؤمنینA آمد و از حضرت خواست که پولی از بیت المال به او بدهد. حضرت به 

او فرمود:
بیت المال نه برای من و نه برای توست، بلکه برای همه مسلمانان است )نهج البالغه )صبحی 

صالح(، خ232(.
1 شورای عالی اداری در نودمین جلسه مورخ 1381/1/25 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور 

تکریم جلب رضایت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور تصویب نمود.
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حضرت علیA می فرماید:

را  بیت المال  و  خدا  مال  است،  رسیده  بهاری  تازه   علف  به  که  شتری  مثل  افراد  از  بعضی   
می خورند )نهج البالغه )صبحی صالح(، خ3(.

سیره امام علیA نگرانی نسبت به بیت المال است. حتی در مورد احتیاط در مصرف قلم و کاغذ 
بیت المال به کارگزارانش می فرمود: 

نوک قلم های خود را تیز کنید و بین سطرهای نوشته، زیاد فاصله نیندازید، حرف های زیادی 
را حذف کنید و روی کاغذ نیاورید و به بیان اصل معنی بپردازید و لّفاظی نکنید و از زیاده روی 
)الخصال،  ندارد  را  گونه ضررها  این  تحمل  مسلمانان،  بیت المال  زیرا  بپرهیزید؛  در مصرف 

ج1، ص310(.

داشتن روحیه انتقادپذیری
در جامعه اسالمی برای پیش برد اهداف سازمانی و اداری چاره ای جز به کار بستن نقد ناقدان نیست.
نقدپذیری به عنوان خصلتی انسانی و اسالمی، نقش مهم در فرو نشاندن آسیب  ها و آفت های فردی 
و اجتماعی دارد. مدیران سازمان ها و اداراتی که روحیه نقد پذیری دارند در محیط ادارات از مدیریتی 
و  زمینه ساز خوش بینی  و  می شوند  نابسامانی  و  کاری  دوباره  دچار چالش،  کمتر  و  برخوردارند  جامع 

امیدواری را در محیط اداره فراهم می آورند.
تلخی نقد و انتقاد، با دستاوردهای شیرینی که در پی دارد، از میان می رود. پیامدهای سازنده نقد 
سبب می شود که آدمی همواره خود را در دید نقد متخصصان امور بگذارد و هیچ گاه کارکرد خویش را از 

آن بی نیاز نداند.
از این رو در گفتار و لسان ائمهb به این امر مهم اشاره شده است:

امام جوادA می فرماید:
العقول،  )تحف  َیْنَصُحُه  ْن  ِممَّ َقُبوٍل  َو  َنْفِسِه  ِمْن  َواِعٍظ  َو  الّلِه  ِمَن  َتْوِفیٍق  ِإلی  َیْحتاُج  اْلُمؤِمُن 
 ص457(؛ مؤمن به توفیق الهی و پند دهنده درونی و پذیرش نصیحت ناصحان نیازمند است.

و نیز امام علیA می فرماید:
َیُه َو َلْم َیِثْق ِبُکلِّ ما ُتَسّوُل َلُه َنْفُسُه )عیون الحکم و المواعظ، 55(؛ خردمند 

ْ
َهَم َرأ َاْلعاِقُل َمْن اتَّ

کسی است که نظر خود را متهم کند و به آنچه نفسش وسوسه می کند، اعتماد نداشته باشد.
َیُه« مؤمن باید برای اندیشه های خود، دادگاه تشکیل دهد و از صاحب 

ْ
َهَم َرأ با توجه به تعبیر امام »ِاتَّ

نظران بخواهد که درباره افکار او داوری کنند.
در تعبیری دیگر، این ضرورت را آن امام بزرگ چنین ترسیم فرموده است:

مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات
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َی اْلعقالِء َو یجمع ِالی ِعْلِمِه ُعُلوَم اْلُحَکماِء )عیون الحکم 
ْ
ِیِه َرأ

ْ
َحقٌّ َعَلی اْلعاِقِل َاْن ُیِضیَف ِالی َرأ

و المواعظ، ص232(؛ شایسته است که انسان عاقل ]با نظرخواهی و نقد و بررسی[، رأی 
عاقالن را بر نظر خود بیفزاید و دانش حکیمان را ضمیمه دانش خود سازد.

بنابراین، نقد کردن دیگران و نقد پذیرفتن از دیگران، در کنار یکدیگر سازنده و سامان دهنده وضع و 
حال مردم و جامعه است. اگر این نقد و بررسی در کار نباشد و اندیشه و کار، بدون بازنگری و بررسی 
از نقص و اشتباه  افراد خالی  نتیجه ای نمی رسد؛ زیرا  به  ادامه دهد، بی گمان  به راه خود  و خرده گیری 

نیستند.

وجدان کاری
داشتن وجدان و احساس تعهد در برابر کار محوله، بخش مهم کاری در هر سازمان و اداره محسوب 

می شود؛ زیرا که وجود این ویژگی در افراد می تواند به افزایش سطح بهره وری آن اداره کمک کند.
وجدان کاری در افراد نشان دهنده تعهد شخص به مسئولیت های دینی و حرفه ای خود؛ مانند همت و 
جدیت، همکاری، ارتباط، صداقت، وقت شناسی، هدایت کار در به نتیجه رساندن کارهای محوله است.

امام علیA وجدان کاری را زینت انسان می داند و می فرماید:
یبایی  الزینه بحسن الصواب ال بحسن الثیاب )غرر الحکم، ص435، ش9965(؛ زینت و ز

انسان به راستی و درستی است، نه به لباس نیکو.
موفقیت سازمان و ادارات در رابطه کار و فعالیت های اجتماعی در گرو داشتن نیروی انسانی کارآمد 
به  مناسب  به شکل  موردنظر  کند، خدمات  کار  شایسته  به طور  مسیر  این  در  انسانی  نیروی  اگر  است. 
جامعه عرضه می گردد و از راهبردهای اساسی دستیابی به این اهداف، نهادینه شدن وجدان کاری است.
ارزش های  ساختن  حاکم  سازمان ،  یک  افراد  میان  در  کاری  وجدان  افزایش  عامل  ضروری ترین 

اسالمی؛ مانند ایمان به خدا، نیکوکاری و... است.
در واقع بهره مندی از وجدان کاری، نشان دهنده عنایت الهی به افراد با ایمان است، چنان که حضرت 

امیرA می فرماید: 
الهی  توفیق  کس  هر  ش2858(؛  ص154،  الحکم،  )غرر  اْلَعَمَل  َاْحَسَن  وفیُق  التَّ ه  َامدَّ َمْن 

مددکارش باشد، کار را به خوبی انجام می دهد.
اگر انسان خداوند را همیشه ناظر اعمال خود بداند به یقین چنین شخصی احتیاج به مراقبین بشری 
نخواهد داشت، پس بین وجدان و کار ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و اگر در جامعه ای این ارتباط مدنظر 

قرار نگیرد، قطعًاً کارها به صورت ناقص انجام خواهد شد.
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 از این رو الزم است که هر بنده ای از بندگان خدا، در تمام حرکات و سکونش نیت خود را خالص 
 Aو پاک کند؛ زیرا در غیر این صورت از غافلین محسوب می شود. طبق فرموده دعای امام سجاد

در صحیفه سجادیه:
)صحیفه   ]...[ العمل  مستحسن  و  القول  مرضی  و  النّیه  صالح  علی  أعّنی  و   ]...[  
سجادیه، دعای 47، ص228(؛ مرا بر داشتن نیت شایسته و گفتار پسندیده و کار در 

خور تحسین یاری نما.
پیامبر اکرمa نیز هر کاری را که عهده دار می شدند، با دقت الزم و کامل آن را انجام می دادند، آن 

بزرگوار به شدت از بی دقتی در کار محّوله پرهیز داشته و می فرمودند:
العمال، ج3، ص907، ش 9129(؛  إذا عمل أن یحسن )کنز  العامل  تعالی یحّب من  الله  إّن 

خداوند دوست دارد که چون کسی کاری را انجام می دهد، آن را به نیکویی اجرا کند.

توجه به حق الناس
حق الناس در منابع اسالمی جایگاه خاصی دارد و اسالم در باب حقوق اجتماعی مؤمنان را دعوت 

به احترام حقوق دیگران کرده است.
قرآن کریم مؤمنان را از هرگونه تصرف در مال دیگری که بدون حق بوده باشد، ممنوع کرده است: 

ْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل« )نساء: 29(؛ ای کسانی که ایمان آورده اید اموال 
َ
ُکُلوا أ

ْ
»یا أّیها اّلذین آمنوا ال َتأ

یکدیگر را از طرق نامشروع و باطل نخورید.
در جای دیگر قرآن کریم، به هنگام نکوهش از قوم یهود و ذکر اعمال زشت آنان می فرماید:

ناحق  به  مردم  اموال  در  آنان  )نساء:161(؛   ]...[ ِباْلباِطِل  اِس  الَنّ ْمواَل 
َ
أ ْکِلِهْم 

َ
أ َو   ]...[

تصرف می کردند.
از این رو طبق این آیات هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوی، رشوه، خرید و فروش اجناسی 
که فایده عقالنی در آن ها نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، در تحت این قانون کلی قرار دارند.

کارمندان در محیط اداره باید توجه به نکات زیر داشته باشند تا حق الناسی را مرتکب نشوند:
خودداری از کارهای شخصی و غیر موظفی در وقت اداری؛ دیر حاضر نشدن و زود نرفتن که در 
نتیجه باعث ضایع کردن حقوق ارباب رجوع نشود؛ کم کاری نکردن در موقع حضور در اداره و سازمان؛ 
ارائه ندادن گزارش های غیر واقعی به مقام مافوق؛ مرتکب نشدن به عمل خالف قانون اداره؛ قبول نکردن 

توصیه و سفارشی که موجب تضییع حقوق دیگران شود و....
جامعه اسالمی بر عهده هر یک از اعضای خود حقوقی را قرار داده که همگی به احترام و ادای 

مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات
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آن موظف اند و عمل به آنچه آدمی، خود انتظار انجام آن را از دیگران دارد، پایین ترین درجه آن است؛ 
چنان که از امام صادقA درباره حق مؤمن بر مؤمن سؤال شد، آن حضرت فرمود: 

َاْیَسُر َحقٍّ ِمنها َاْن ُتحبُّ له ما تحب ِلنْفِسک و َتکرُه لُه ما َتکَرُه ِلَنْفِسک ]...[ )الکافی، 
ج2، ص169، ح2(؛ کم ترین میزان حقوق برا درت بر تو آن است که آنچه را برای خودت 
دوست می داری برای او نیز دوست بداری و آنچه را برای خودت نمی پسندی، برای او 

نپسندی.
در کتب روایی نیز توجه فراوانی به حق الناس شده است.

برخی روایات اهمیت حق الناس را از حق الله مهم تر دانسته اند؛ زیرا هر شخص که گناهی بکند، فقط 
طرفش خداست و دیگر به کسی بدهکار نیست، اما اگر فرد حق مردم را ضایع کند، خدا هم مدعی است؛ 

به عبارت دیگر هر حق الناسی، حق الله هست، ولی هر حق اللهی، حق الناس نیست.
حضرت علیA می فرماید:

َاّما الّظلم اّلذی ال ُیترک، َفظلُم العباد َبعُضُهم بعضًاً )نهج البالغه، خطبه 175(؛ اّما ظلمی که 
بخشوده نمی شود ظلمی است که بعضی از بندگان خدا بر بعض دیگر می کنند.

در روایت دیگری آن حضرت حتی ادای حق الناس را از حق الله مهم تر دانسته و می فرماید: 
َجعَل الله ُسبحانه ُحقوُق عباِدِه ُمقّدمه عَلی ُحُقوقِه َفمْن قاَم ِبحُقوُق عبادالله کاَن ذلک مؤّدیًا 
الی القیاِم ِبحقوِق الله )غرر الحکم، ص478، ش11039(؛ خداوند حقوق بندگانش را مقدم 
بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت 

خواهد کرد.
در جای دیگری می فرمایند:

ْین َفِانَّ کفاَرُته َقضائه )من ال یحضره الفقیه، ج3،  هید کفاره ِلُذُنوِبه ِاالَّ الدَّ َاّوُل َقْطَره ِمْن َدِم الشَّ
ص183، ح3688(؛ اولین قطره خون شهید، کفاره گناهان او است؛ مگر بدهکاری که کفاره 

آن ادای آن است.

توجه به حقوق الهی
بر اساس آموزه های اسالم در سازمان ها و ادارات باید هر یک از کارمندان خود را ملزم به رعایت 
بیهوده؛  موارد  در  بیت المال  کردن  هزینه  از  خودداری  جمله  از  بدانند؛  شرعی  مسائل  و  الهی  احکام 
واگذاری استفاده از امکانات و مزایای سازمان را به غیر؛ استفاده غیر مجاز از امکانات سازمان و ادارات 
و احساس  تکلیف  اداره؛  مقررات  بر خالف  اموال سازمان  از  استفاده  بهره برداری شخصی؛  در جهت 
مسئولیت در برابر تخلفات شرعی کارمندان؛ برای پیشبرد کارهای سازمان متوسل نشدن به شیوه های 

غیر مشروع مثل دروغ و...
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همچنین در سازمان و اداره ای که متشکل از اجتماع زنان و مردان است و روابط میان آن ها از لوازم 
الینفک محسوب می شود، اسالم برای این رابطه میان زنان و مردان نامحرم حد و حدودی معین کرده که 
این حدود، محرومیت نیست، بلکه فرصتی است که با رعایت آن از هر گونه آلودگی و فساد دور می مانند 

و اگر در رابطه با نامحرم ترس ارتکاب گناه یا فساد در فرد ایجاد شود، باید از این رابطه اجتناب نماید.
اسالم برای رابطه با نامحرم درمحیط کار که یا با سخن گفتن است یا با نگاه کردن احکام خاصی را 

وضع کرده است که در صورت عمل به آن حیا در محیط اداره افزایش پیدا می کند.
با حفظ  باید  تنها  اداری و آموزشی  نامحرم در محیط  آموزه های دینی، روابط زن و مرد  بر اساس 
موازین شرعی و رعایت حدود الهی و مسائل شرعی صورت گیرد که در این چارچوب می  توانند ساعت ها 

با یکدیگر صحبت کرده و مدت ها با هم ارتباط کاری داشته باشند.

 نمونه ای از احکام شرعی در ارتباط با نامحرم
الف: نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به 
صورت و دست ها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد و نیز 

نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است )توضیح المسائل مراجع، ج2، ص415، مسئله 2433(.
المسائل مراجع، ج2، ص417،  ببپوشاند )توضیح  باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم  ب: زن 

مسئله2435(.
ج: شنیدن صدای زن نامحرم بدون قصد لذت جایز است )توضیح المسائل مراجع، ج2، ص417، 

مسئله 1936(.
د: در مورد حجاب واجب کافی است که زن بدن خود را جز صورت و دست تا مچ به هر وسیله ای 
لباس های تنگ و چسبان و همچنین  لباس خاصی شرط نیست، ولی پوشیدن  بپوشاند و  که می تواند 

لباس های زینتی اشکال دارد )توضیح المسائل مراجع، ج2، ص421، مسئله 2090(.
نتیجه

از مصادیق  نمونه ای  برشمردن  و  روایات  و  آیات  نگاه  از  معروف  به  امر  فریضه  اهمیت  به  توجه  با 
تا در اذهان  این جمع بندی می رسیم که گاهی اوقات عدم شناخت معروف موجب می شود  به  معروف 
عمومی، معروف منکر و منکر معروف تلقی شود و در نهایت به کم رنگ شدن این فرهنگ مقدس ختم 
شود و بایستی امر به معروف آن قدر تکرار گردد تا اذهان عموم با حقیقت مطلب آشنا شود؛ چرا که امر به 
معروف و نهی از منکر همان دعوت به نیکی ها و پرهیز از زشتی هاست که فطرت آدمی پذیرای آن است.

مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 4861

جل

برای اینکه در جامعه اسالمی امر به معروف به عنوان تکلیف شرعی به شکل فراگیر ترویج شود، باید 
مصادیق معروف و منکر برای مدیران هر وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات تبیین شود تا باعث بهر ه وری 
هرچه بهتر در محیط کار بر طبق الگو و شئونات اسالمی شود تا در جامعه نیز تأثیر مثبت خود را متقاباًل 

بگذارد.
در این مقاله ما با توجه به طوالنی نشدن تحقیق، برخی از مصادیق مهم معروف را بررسی کردیم و 
می توان به صورت اجمال به موارد دیگری نیز اشاره کرد که جای تحقیق و بررسی دارد که در زیر به آن ها 

اشاره می شود:
 تجسس نکردن در امور شخصی دیگران، حفظ اسرار شغلی، مسئولیت پذیری، خالقیت و نوآوری، 
تقدیر از افراد فعال و حمایت شایسته از آنان، ایجاد امید و خوش بینی بین همکاران، خود ارزیابی برای 

عملکرد بهتر ادارات و....
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مصادیق معروف و منکر ویژه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات





امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حریم خصوصی در اسالم
محمد مهدی کریمی نیا1

چکیده
حریم خصوصی، محدوده ی زندگی شخصی هر فرد است که مایل نیست دیگران 
بدون اجازه ی وی به آن دسترسی داشته باشند. مهم ترین قلمرو و محدوده ی حریم 
خصوصی عبارت است از: منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطالعات، ارتباطات 
و مانند آن. »حریم اشخاص« یا »حریم خصوصی« و یا »حق خلوت« از مباحث مهم 
بسیاری  قوانین  در  یا  و  ادبیات حقوقی  در  تقریبًا  و  و جدید حقوق محسوب می شود 
خصوصی«  »حریم  رعایت  بین  تعارض  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کشورها  از 
و  استثناء مواجه است. محدودیت ها  با  با »منافع عمومی«، رعایت حریم خصوصی 
استثنا های این اصل، توسط شارع و قانون گذار معین می شود. بین اصل رعایت حریم 

خصوصی افراد و امر به معروف و نهی از منکر تعارضی وجود ندارد.

واژه های کلیدی
حریم خصوصی، حق خلوت، حریم عمومی، قلمرو حقوقی امر به معروف، امر به 

معروف و نهی از منکر.

1. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 4901

جل

1. مقدمه
حریم اشخاص یا حریم خصوصی از مباحث مهم و جدید حقوق محسوب می شود. امروزه با تحول 
و توسعه روابط انسانی و پیشرفت های فن آوری، حریم خصوصی و خلوت اشخاص بیش از پیش در 

معرض آسیب  ها ومخاطرات قرار گرفته است.
اجازه ی  بدون  دیگران  نیست  مایل  که  است  فرد  هر  زندگی شخصی  محدوده ی  حریم خصوصی، 
وی به آن دسترسی داشته باشند. مهم ترین قلمرو و محدوده ی حریم خصوصی عبارت است از: منازل 
و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطالعات، ارتباطات و مانند آن. حریم خصوصی که گاه از آن به »حق 
خلوت« یاد می شود، یکی از حقوق اساسی بشر است که وی را در مقابل تعرضات دیگران به زندگی 
خصوصی اش و نیز مداخالت ناروای دولت ها مورد حمایت قرار می دهد. این حق که ارتباط تنگاتنگ 
استقالل  و  مختاری  خود  شخصی،  ارتباطات  توسعه  شخصیت،  حیثیت،  کرامت،  حفظ  با  عمیقی  و 
فردی، توسعه الفت و صمیمیت بین افراد و دیگر ارزش های مهم بشری دارد، امروزه جایگاه ویژه ای در 
مباحثات حقوقی و سیاسی دنیا دارد؛ به طوری که همواره به عنوان یکی از نمودهای دموکراسی و حقوق 

بشر در عصر حاضر مطرح بوده و هست.
در این میان »امر به معروف و نهی از منکر« یا »حق نظارت عمومی« یکی از مهم ترین واجبات 
اسالمی است که شریعت اسالم برای آن اهمیت ویژه قائل است. مهم ترین پرسش این است که آیا اجرای 
این دستور الهی، به معنای نادیده گرفتن حق حریم خصوصی افراد است؟ آیا هرگاه فردی، دیگری را به 
کار نیکویی تشویق نماید، یا از عمل ممنوعی باز بدارد، در حریم خصوصی وی دخالت نکرده است؟ و به 
طور کلی، چه نسبتی بین »امر به معروف و نهی از منکر« با »حریم خصوصی« وجود دارد؟ برای تبیین 
این رابطه یا نسبت، الزم است در ابتدا، تعریف حریم خصوصی، اهمیت و ضرورت حریم خصوصی و نیز 

مبانی و دیدگاه اسالم و غرب در این باره بیان گردد.

2. تعریف حریم خصوصی
حریم خصوصی از حرمت به معنای منع است. فرهنگ عمید در تعریف آن می گوید: آنچه حرام شده 
و مس آن جایز نباشد، پیرامون و گرداگرد خانه و عمارت، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب باشد.1 

»خصوصی« به معنای اختصاصی، شخصی، ویژه وخاص.2

1. حسن عمید، فرهنگ عمید، ج 1، واژه حریم.
2. همان، واژه خصوصی.
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ازآن جایی که »حریم خصوصی« یک اصطالح جدید است، تعریف لغوی از آن در کتب لغت نیامده 
است. درهر حال، معنای لغوی آن تا اندازه ای روشن است. آنچه مهم است این است که از نظر حقوقی 

یا سیاسی »حریم خصوصی« به چه معنایی است و شامل چه مصادیقی است؟
علی رغم اینکه حریم خصوصی به عنوان یکی از ملموس ترین و عینی ترین و پرکاربرد ترین حقوق 
تعریف  یک  بر سر  نتوانسته  دنیا  برجسته ی  نظران  هنوز صاحب  ولی  است،  شناخته شده  فرد  هر  برای 
واحد، به توافق برسند؛ به گونه ای که وزیر دادگستری هلند به نام »ُپالک« 1 در کنفرانس ششم وزرای 
ششم دادگستری اروپایی اعالم می کند: »حریم خصوصی میدان وسیعی است که نمی توان چارچوب آن 
را مشخص ساخت«. 2 دلیل این امر، آن است که حریم خصوصی یک مفهوم کشدار و وسیعی است 
که این امر در زمان ها و مکان های مختلف، متفاوت است و حریم خصوصی نسبت به همه افراد یکسان 
نیست. از طرف دیگر، حریم خصوصی محکوم عادات اجتماعی و اخالق جوامع بشری است و این گونه 
امور در جوامع مختلف، یکسان نیست. طبیعی است ارزش ها، عادات و رسوم جوامع با یکدیگر متفاوت 

است؛ بنابراین، حریم خصوصی یکسان نیست 3.
عدم وجود یک تعریف کامل، نشان از کم اهمیتی این مفهوم نیست؛ تا آن جا که نویسنده ای اعالم 

می کند: »تمام موارد حقوق بشر، جنبه و ابعادی از حق حریم خصوصی است« 4
براندیس« 5  نام »لوئیس  به  آمریکا  ایاالت متحده  از قضات دادگاه عالی  در دهه ی 1890 م. یکی 
در مقاله ای به نام: »حق مصو نیت حریم خصوصی« برای اولین بار این مسئله را به عنوان یک بحث 
جدی و صریح حقوقی مطرح و حریم خصوصی را »حق افراد برای تنها بودن« تعریف کرد. به نظر او، 
حریم خصوصی، جزء شکننده ترین حقوق است و موارد حمایت ازآن، باید در قانون اساسی مورد اشاره 

قراربگیرد.
پس از این اولین تعریف، در تعاریف دیگری، حریم خصوصی را محرمانگی؛ یعنی حق پنهان ساختن 

بعضی از امور از دیگران، صحبت و نزدیکی، حق گمنام ماندن و حمایت از کرامت انسانی دانسته شد.
توانسته  تعاریف  سایر  از  بیش  انگلستان  در  »کالکات«6  نام  به  کمیته ای  تعریف  می رسد  نظر  به 

1.Mr. polak
2. عبد اللطیف الهمیم، احترام الحیاه الخاصه، ص 16.

3. همان.
4.  ر. ک: مهدخت بروجردی، حریم خصوصی در جامعه اطالعاتی، ابرار اقتصادی، ش10.

5. brandeis louis
6. culcutt committee

امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حریم خصوصی در اسالم



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 4921

جل

است ابعاد مختلف این مفهوم را پوشش دهد. این کمیته در این زمینه معتقد بود: علی رغم اینکه هنوز 
به عنوان تعریف  اما تعریف زیر را  پیدا نکرده است،  از حریم خصوصی  تعریف خوب و قانع کننده ای 
قانونی می پذیرد: »حق افرد برای حمایت شدن در مقابل وارد شدن بدون اجازه به امور و زندگی افراد و 

خانواده هایشان، با ابزار مستقیم فیزیکی یا به وسیله ی نشر اطالعات«.1
عده ای از حریم خصوصی به عنوان: »حق نظارت بر افشای اطالعات شخصی« می دانند و ریشه ی 
آن را برگرفته از حقوق قدیم دانسته که نشأت گرفته از حق مالکیت افراد و لزوم محترم شمردن آن است؛ 
درحالی که بعضی از صاحب نظران از این حق به عنوان حق پنهان کردن حقایق زندگی شخصی از دیگران 

یاد کرده اند. 2
از تعریف فوق ایراد گرفته می شود که چون این تعریف فاقد مؤلفه های حقوقی است، بهتر است، 
گفته شود: حق حریم خصوصی مواردی از زندگی انسان است که از سوی دیگران غیرقابل تسخیر است؛ 
بنابراین، برخی از صاحب نظران از آن به عنوان »حق مصو نیت« و حق انسان نسبت به امور شخصی 

خود یاد کرده اند.
با عنایت به تعاریف فوق، به نظر می رسد که در تعریف این حق باید مؤلفه های چندی را مدنظر قرار 
داد: اول، آن که قلمرو این حق ناظر به مسائلی است که صرفًاًً در حیطه موضوعات شخصی افراد بوده و 
ذی  حق به هیچ وجه تمایلی به افشای آن نداشته باشد؛ بنابراین، با غیر شخصی شدن این موضوعات و 
وجود ارتباط بین آن ها و جامعه، دیگر نمی توان از آن به عنوان یک حق اختصاصی یاد کرد؛ دوم، آن که 
افشا شدن بخشی از اطالعات خصوصی افراد و نقض حریم شخصی آن ها نمی تواند موجبی برای افشای 
بقیه اطالعات و یا توزیع و انتشار مجدد بخش فاش نشده باشد؛ بنابراین، می توان حق حریم خصوصی 

را به عنوان قلمرو اطالعات کاماًل شخصی که ارتباطی با جامعه به طور عام ندارد تعریف نمود.
بدیهی است این موضوعات ممکن است بر اساس قواعد و مقررات عمومی تابع شرایط خاصی بوده 
باشد و یا در صورت وجود شرایطی خاص در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرد، اّما هیچ کدام نمی تواند 
دلیلی بر افشای عام این اسرار و مطالب باشد که در محدوده ای کوچک تر افشای آن، ممنوعیت خاصی 

را در پی ندارد. 3
با شخصیت انسان  بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی شده و  از  حریم خصوصی یکی 

1.ر. ک: مهدخت بروجردی، پیشین.
2. ر. ک: شبکه های اطالعاتی جهانی ونفص حقوق بشر باتأکید بر حق حریم خصوصی، جهان اقتصاد، 1383/5/19، 

ص 1.
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ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. از این رو، حریم خصوصی را با تعابیر دیگری نیز معرفی کرده اند؛ مانند: 
»حق انسان به تنها بودن و با خود بودن« 1؛ »به وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن« 2 و »به دور از 

چشم و نگاه کنترل کننده ی دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن«. 3
 به دلیل صعوبت تعریف حریم خصوصی، برخی سعی کرده اند مصادیق و نمونه هایی را برای حریم 

خصوصی ذکر کنند:
1.  ممنوعیت ورود به زندگی شخصی، خانوادگی یا منزل؛

2.  ممنوعیت ورود به آزادی جسمی، عقلی و فرهنگی؛
3.  ممنوعیت شنود و استراق سمع؛

4.  ممنوعیت افشای اسرار زندگی شخصی؛
5.  ممنوعیت سوء استفاده اسم، شخصیت و شکل افراد؛

6- ممنوعیت تجسس، پاییدن و مراقبت؛
7- ممنوعیت افشای نامه ها مراسالت. 4

نیز عده ای به دلیل صعوبت ارائه یک تعریف برای حریم خصوصی، تالش نموده اند برای معرفی ابعاد 
مختلف حریم خصوصی، تعاریف متعددی را برای آن ارائه دهند:

حریم خصوصی، عبارت است از حق بر تنها ماندن؛
حریم خصوصی؛ یعنی دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های 

ناخواسته وناخوانده به انسان؛
حریم خصوصی؛ یعنی محرامانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران؛

حریم خصوصی؛ یعنی کنترل بر اطالعات شخصی؛
حریم خصوصی؛ یعنی حمایت از شخصیت وکرامت؛

حریم خصوصی؛ یعنی حق بر عاَلم صمیمیت و کرامت انسان ها.5
وجود چنین معضالتی، موجب شد این سؤال مطرح شود که: آیا حریم خصوصی، هویت مستقلی 
ندارد. در صورت  اینکه در قلمرو سایر حقوق محسوب می شود و هیچ گونه هویت مستقلی  دارد ویا 

1 The righe to be left alone.
2 The right to be treated with discretion or to privacy.
3 The righe to keep one s

4 ر. ک: عبد اللطیف الهمیم، احترام الحیاه الخاصه، ص 16.
5 ر. ک. دکتر باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، ص 12 ـ  13.
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دوم، باید گفت: در اسناد گروه حقوق بشری، عنوان جدایی از سایر حقوق برای این مفهوم وجود ندارد؛ 
بلکه آنچه وجود دارد، حقوقی است با محدوده و قلمروهای خاص که به این قلمروها، حریم خصوصی 

اطالق می گردد. 
از  قلمروی  تعریف کرد:  این صورت  به  را  گفته، می توان حریم خصوصی  پیش  از مجموع مطالب 
زندگی فرد است که آن فرد نوعًا و عرفًاّ یا با اعالن قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطالعات 
راجع به أآن قلمرو دسترسی نداشته باشند، یا به آن قلمرو وارد نشود، یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند، 
اماکن خصوصی، جسم  و  ندهند؛منازل  قرار  تعرض  مورد  قلمرو  آن  در  را  دیگر، وی  به هر صورت  یا 
افرد، اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند. ورود بدون 
اجازه به منازل و اماکن خصوصی، ایست و بازرسی ها و تفتیش های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و 
ارتباطات، دسترسی به اطالعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در حامعه، تجسس در امور دیگران 

نیز از مهم ترین مصادیق نقض کننده ی حریم خصوصی خصوصی محسوب می شوند.

2. اهمیت و ضرورت حریم خصوصی
»حریم اشخاص« یا »حریم خصوصی« و یا »حق خلوت« از مباحث مهم و جدید حقوق محسوب 

می شود و تقریبا در ادبیات حقوقی و یا در قوانین بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه این گونه مباحث به صورت پراکنده و موردی در قوانین مختلف، مانند قانون اساسی، قانون 
مدنی، قانون مجازات کشورها آمده است، اما سمت و سو کشورها به طرف تدوین قانونی مستقل تحت 
عنوان: »قانون حریم خصوصی« است. در قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران نیز به صورت پراکنده، 
حریم خصوصی افراد مورد تأکید قرار گرفته است، ولی هنوز قانون مستقلی تحت عنوان فوق تدوین 
این  است،  اسالم  بر شریعت  مبتنی  ایران  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  که  آن جایی  از  است.  نشده 
پرسش اساسی خودنمایی می کند که در نظام اسالمی، حریم خصوصی اشخاص و مصو نیت افراد، چه 

جایگاهی دارد؟
 وضعیت مبهم و ناشناخته این حق در سیستم حقوقی جمهوری اسالمی ایران در حالی است که 
پیشرفت علم و تکنولوژی، وسایل و روش های جدیدی را جهت مداخله در خلوت و حریم خصوصی 

انسان ها در اختیار افراد سودجو، اخاذ، مغرض و سواستفاده طلب قرار داده است.
دین اسالم نقش مهمی در ایجاد ضوابط و معیار های الزم در روابط اجتماعی دارد. از یک طرف، به 
حریم خصوصی افراد توصیه می کند و از طرف دیگر، به لزوم امنیت جامعه اسالمی تأکید دارد؛ چه اینکه 
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با رعایت این دو، زندگی و تعامل اجتماعی، مسیر استوار و صحیح خود را طی خواهد کرد.

حفظ حریم خصوصی افراد از مهم ترین نیازهای بشری است که دولت ها موظف اند با تصویب قوانین 
و حقوق مناسب در این زمینه، پاسخگوی این نیاز اجتماعی باشند؛ زیرا شهروندان در صورتی احساس 
امنیت و آرامش می کنند که زندگی شخصی خویش را از هرگونه تعرض و تجاوزی مصون بدانند؛ بنابراین، 
حفظ حریم خصوصی افراد به منظور حمایت از آزادی های اجتماعی، سیاسی وآزادی های بیان و عقیده 
صورت می گیرد تا شهروندان با احساس امنیت بتوانند در جامعه براحتی زندگی کنند و از ابراز عقیده 
و بیان خویش نهراسند؛ در این صورت، قطعًا زمینه یمشارکت و همکاری مردم با مسئوالن بهتر فراهم 

می شود و از بروز هرگونه هرجو مرج و نا امنی در جامعه جلوگیری می گردد.
3.  پیشینه علمی و  مرور ادبیات موضوع حریم خصوصی

نظری و اقع بینانه به نیازها و  مطلوب های بشری مؤید آن است که اصواًل جزدر پرتو جمعیت، بقا و  
نیل به کمال برای انسان متعسراست و  حیات او، حتی با خطر نابودی و فنا روبه رو است. لذا می توان 

گفت که نیاز به زیست جمعی از مختصات و  و یژگی های فطری و غریزی اوست.
دارد؛  وجود  او  در  که  دیگری  ذاتی  صفت  با  بشر  نوع  در  غریزی  حداقل  یا  و  فطری  یژگی  و  این 
یعنی میل به رهایی از  قیود و  محدودیت های و  میل زیاده خواهی وی درتعارض و تزاحم است؛ چرا 
که بشرتمایل بدان دارد که هیچ کس براو مسلط و اختیاری حتی درحد تحت نظرگرفتن و به اصطالح 
رایج، پاییده شدن نداشته باشد. اگرتنها یک تن درعالم خاکی وجود داشته باشد و دیگران نابود شوند، 
حداکثر رهایی و  برخورداری برای آن یک نفرحاصل می شود، و لی پر و اضح است که این امربا صفت 
اجتماعی بودن او و  نیاز و ی به دیگران برای تداوم بقا در تزاحم است؛ بنابراین، باید گفت که ره آورد 
اولین تجربه بشری درتشکیل جامعه، با کشمکشی مهم و  سرنوشت سازمیان دو نیازمذکور میل به رهایی 
و  نیاز به زیست جمعی مصادف گشت و انسان ها از دست دادن خلوت و  تنهایی پیش داشته خود را، به 
قیمت بهره مندی از منافع حیات جمعی تجربه کردند. از منظرتاریخی، تشکیل حکومت و دولت درشکل 
منسجم و متمرکز آن ضربه ای دیگر بر این مطلوب و داشته بشری زد؛ زیرا حکومت با قدرت فراوان و غیر 

قابل مقابله ای که دراختیار داشت، بیش از  پیش، خلوت و  حریم شخصی انسان ها را تهدید می نمود.
با این مقدمه، روشن می شود که سابقه و قدمت مبانی و کلیات مربوط به حریم خصوصی، اصواًل و  

بالقوه به زمان تشکیل اولین اجتماعات و  اولین حکومت های بشری بازمی گردد 1.
اندیشمندان، حقوق دانان و فالسفه از  دیربازدر پی یافتن توجیه ها و  تحلیل های مبنایی برای صیانت 

1. حمیدرضا اصاًلنی، حقوق فناوری اطالعات، ص23
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حریم  و   اماکن  و  منازل  خصوصی  حریم  ویژه  به  خصوصی،  حریم  از  بهره مندی  در  انسان ها  حق  از 
خصوصی جسمانی ایشان بوده و نظراتی نیز در این زمینه عرضه داشته اند. برخی نویسندگان و  صاحب 
 نظران حقوقی، سابقه این حق را به دوران رم و  یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم 
رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند. در رم باستان، عملی که حرمت و  حیثیت انسان ها 
آن دراسکاتلند وجود داشت که  تلقی می شد. مشابه  به عنوان یک فعل مجرمانه  را مخدوش می کرد، 
فعل مضر به شخصیت افراد، فعل مجرمانه تلقی می شد.1 درانجیل، اشارات بی شماری به این موضوع 
شده و  درقوانین یهود: از دیرباز مکتوم ماندن مسائل شخصی از انظار دیگران، به رسمیت شناخته شده 
است. درچین باستان و  یونان نیز، مصو نیت هایی در این زمینه وجود داشته است. درسوگند بقراط که به 
300 سال قبل از میالد بر می گردد، پزشکان سوگند می خوردند که رابطه آنان با بیماران محرمانه بماند. 2
دوره  هم   را  آن  قدمت  و  دانسته  طوالنی  سابقه  فاقد  را  خصوصی  نیزحریم  عده ای  حال،  این  با 
دیگرمقوله های حقوق بشر، مانند حق زندگی نمی دانند؛ چراکه مدعی هستند درگذشته تفاوت زیادی 
بین زندگی خصوصی و  زندگی عمومی افراد وجود نداشته است. این عده را عقیده بر آن است که این حق 

دراواخر قرن بیستم پا به عرصه وجود نهاده است 3.
حمایت از حریم خصوصی، درحقوق اسالمی از قدمت بسیاربرخورداراست و مقوله های مختلف این 
حق، با مبانی متعدد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است. حریم خصوصی بیش از آن که درغرب و 
کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شود، با تأکید بسیار زیادی در منابع اسالمی مورد 
توجه واقع شده است. درآیات متعددی از قرآن مجید برلزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده 
است. سنت پیامبراکرمa و ائمه طاهرینb و سیره مسلمانان نیز سرشار از  توصیه هایی درپرهیز از 

نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است.
و  درباره حریم خصوصی  متعددی  موارد  روایات اسالمی،  و   قرآن کریم  مانند  منابع اسالمی،  در 
آزادی های فردی وجود دارد؛ مانند حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن، منع اشاعه 
فحشا، منع سّب و  هجو و  قذف و  نمیمه و  غیبت و  منع خیانت در امانت و غیره. البته، اصطالح 
حریم خصوصی نه در آیات قرآن و نه در روایات اسالمی استعمال نشده و موضع اسالم در مواجهه با 

مقوله حریم 
اقتصاد، مورخ 19  بر حق حریم خصوصی، روزنامه جهان  تأکید  با  بشر  1. شبکه های اطالعاتی جهانی و نقض حقوق 

مرداد1383.
2.  مهدخت بروجردی، حریم خصوصی در جامعه اطالعاتی، ابراراقتصادی، ش 10.

3.جهان اقتصاد، 19 مرداد1383.
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به  احاله  قالب  در  یعنی حریم خصوصی،  است؛  گرایانه«  »تحویل  اصطالح  به  موضع  یک  خصوصی 
حقوق و  آزادی های دیگرنظیرحق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن، لزوم رعایت حرمت 
مسکن، منع اشاعه فحشا، منع سب و هجو و قذف و نمیمه و غیبت و منع خیانت درامانت حمایت 

شده است.
به هرحال، شکوفایی و بارورشدن همه این تالش ها به گونه ای نوین وفراگیر، تنها درقرن 17 و 18 
درعصرنوزایش علمی، آن هم درمغرب زمین تحقق یافت واندیشمندان بزرگ این دوره، هریک ازطریقی 
بهره مندی ازشقوق مختلف حریم خصوصی  سعی درتوجیه و تحلیل مبانی حقوق بشر واز جمله حق 
وحق خلوت داشتند. ره آورد این تالش ها تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 م؛ و میثاق 
بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 1966 م است که مقبول ترین وفراگیرترین اسناد مورد وفاق در 
جامعه جهانی است و در آن حمایت از حق حریم خصوصی و عدم لطمه زدن به آبرو و حیثیت افراد 
را مورد تأکید قرار داده است. همچنین ماده 18 اعالمیه حقوق بشر اسالمی مصوب 1990 م. با نصی 
جامع تر و فراگیرتر این حق را در زمره حقوق اولیه وبنیادین بشر می داند 1. عالوه بر این، در کنواسیون 
اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین 1950 م.. اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر 1990 م. 
به غیر قابل تعرض بودن حریم خصوصی تصریح شده است. نیز در قوانین اساسی اکثر کشورها، حریم 
خصوصی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مورد توجه واقع شده است و الاقل به غیر قابل تعرض 
بودن مسکن، نامه، آبرو و خصوصی بودن ارتباط اشاره شده است؛ به گونه ای که از اوایل دهه 1970 م. 
تدوین و وضع قوانین عادی جهت حمایت از حریم خصوصی آغاز شده و تقریبا به صورت یک نهضت 

فراگیر همه کشورها را به سمت تصویب قوانین ومقرارتی درباره ی خصوصی سوق داده است.
یعنی اصطالح »حریم خصوصی«  ایران مشاهده می شود؛  نظام حقوقی  در  شبیه همین وضعیت، 
درقوانین ایران به کار نرفته است، ولی مفهوم آن در اصطالحات و عناوین دیگر مورد حمایت و تأکید واقع 
شده است؛ مانند اصول 22، 23، 25، 39 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ مواد 580 و582 قانون 
مجازات اسالمی در مورد ورود غیر قانونی مستخدمان و مأموران قضائی و غیر قضائی دولت به منزل 
اشخاص و برای مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط، باز کردن مراسالت، استراق سمع مخابرات و 
مکالمات تلفنی اشخاص مجازات تعیین کرده است. عالوه بر این، فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری 
تحت عنوان: »تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و کشف آالت و ادوات جرم« مقرراتی را در مورد حریم 

خصوصی منازل و اماکن و اشخاص پیش بینی کرده است.

1.  مهرپور، حسین، حقوق بشردراسناد بین المللی وموضع جمهوری اسالمی ایران، ص 363 به بعد.
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4. مبانی حریم خصوصی در حقوق اسالم و حقوق غرب
اختالفی  هیچ  اندیشمندان  و  مکاتب  بین  آن  از  صیانت  لزوم  و  خصوصی  حریم  اهمیت  بحث  در 
نیست. آنچه اختالف است در مبانی و میزان و محدوده حریم خصوصی افراد است. منظور از مبانی 
حریم خصوصی، توجیه چرایی لزوم حمایت از حریم خصوصی شهروندان است؛ به عبارت دیگر، چرا 
باید از حریم خصوصی حمایت شود و حقی به نام: »حق حریم خصوصی« مورد شناسایی قرار گیرد. 
این بحث، در واقع بحثی سهل و ممتنع است؛ زیرا با نگاهی گذرا به نظام های حقوقی مختلف بروشنی 
در می یابیم که حق شهروندان در بهره مندی از حریم خصوصی، در اغلب جوامع مورد پذیرش قرار گرفته 
است و آثار عملی چنین حمایتی کم و بیش قابل لمس است. این امر، مؤید آن است که اصل چنین 
حمایتی صرف نظر از حدود آثار آن امری مورد وفاق و غیر قابل خدشه است، ولی در نگاهی عمیق تر، 
اگر این پرسش مطرح شود که صرف نظر از آثار و الزامات عملی، رعایت چنین حقی، مبنای تحلیلی قابل 

دفاع در باب توجیه این حق چیست، دشواری ها آغاز می شود.
به عبارت دیگر، اگر پرسیده شود که چرا در فالن نظام حقوقی، تجاوز به حریم خصوصی جسمانی 
شهروندان ممنوع است، یا اینکه چرا داده های شخصی ایشان بدون رضایت قابل استفاده نیست، ممکن 
است گفته شود که: دلیل آن فالن ماده از قانون یا فالن منبع حقوق است؛ اما اگر پرسیده شود که چرا 
قانون یا اصواًل دانش حقوق، باید از این حق حمایت کند، پای مباحث تحلیلی عمیق تری به میان کشیده 

می شود که به اندازه توان درباره ی آن توضیح داده می شود.
این بحث، یعنی مبانی حریم خصوصی را از سه جهت مورد بررسی قرارمی دهیم:

اول، مبانی حریم خصوصی در حقوق غرب؛
دوم، مبانی حریم خصوصی در حقوق اسالم؛

سوم، تفاوت دیدگاه اسالم با غرب در بحث حریم خصوصی.
پیش از ورود به بحث، یادآوری دو نکته ضروری است:

 نخست آن که تقسیم مبانی حریم خصوصی به دو قسمت: مبانی حریم خصوصی در »حقوق غرب« 
و غرب  اسالم  بین حقوق  مبانی  برخی  است  ممکن  اینکه  چه  نیست؛  دقیق  کاماًل  اسالم«  و »حقوق 

مشترک باشد؛ مانند لزوم امنیت شهروندان، لزوم تأمین آزادی شهروندان و...؛
 دوم آن که آنچه به عنوان مبانی حریم خصوصی انسان ها بیان می شود، ریشه در نظرات کالسیک 
فالسفه و حقوق دانان دارد و با توجه به کلیات مباحثی که به عنوان مبانی حقوق انسان ها در فلسفه ی 
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حقوق مطرح  کرده اند، می توان مبانی حریم خصوصی را اصطیاد کرد.

4 1. مبانی حریم خصوصی در حقوق غرب
بند 1 نظریه ی حقوق فطری:

مرسوم است که اصطالح »حقوق فطری« را در برابر »حقوق وضع شده« به کار می برند. حقوق 
طرف  از  آن  اجرای  و  می کند  حکومت  ملتی  بر  معین  زمان  در  که  است  قواعدی  مجموعه  موضوعه 
اراده ی  از  برتر  که  می گویند  قواعدی  به  فطری  حقوق  ولی  می شود،  تضمین  اجتماعی  سازمان های 
بیابد و راهنمای خود  تا آن ها را  باید کوشش کند  انسان است و قانون گذار  حکومت و غایت مطلوب 

قرار دهد 1.
شاید فلسفه ی چنین نامگذاری آن باشد که این دسته از حقوق همزاد و همراه همه ی انسان ها در 
همه ی زمان ها و مکان بوده و به تعبیر کانت، صرف نظر از هر گونه تشریع و قانون گذاری، فطرت و ذات 

نوع بشر آن را مختص انسان می داند.
»سیسرون« حقوق دان رومی، به حقوق فطری و عدالت طبیعی و ثابت اطمینان داشت. او می گفت: 
قانون ثابتی که ناشی از عقل و فطرت آدمی است، همیشه و همه جا وجود دارد و کسی که از این قانون 
اطاعات نکند از خویش می گریزد و طبیعت انسان را از نظر دور می دارد. به گفته ی او، نه تنها طبیعت، 
قوانین واقعی را وضع و تحمیل می کند، طبیعت هر انسان به گونه ای است که قابلیت درک قانون طبیعی 

و سازگاری با آن را دارد 2.
مفهوم و گستره ی حقوق فطری مورد اختالف نظر دانشمندان است. ولی برخی از مصادیق حقوق 
فطری مورد اتفاق نظر است یا الاقل اختالف نظر کم تری درباره ی آن مشاهده می شود؛ مانند حق حیات، 
حق آزادی بیان، حق دادخواهی و تظلم و حق بهره مندی از زندگی شخصی و خصوصی حریم خصوصی.
به  را  این حق  برخی  یا »حق خلوت« گذشت،  تعریف »حریم خصوصی«  همان طور که در بحث 
»حق افراد دائر بر اینکه تنها به حال خود گذارده شوند« تعریف کرده اند 3. بر این اساس، جوهر و روح 
حریم خصوصی را می توان در حقوق فطری یافت و طبق حقوق فطری می توان وجود حریم خصوصی را 
برای ابنای بشر توجیه و تحلیل کرد؛ به عبارت دیگر، انسان از آن جا که اواًلً و بالذات آزاد و رها آفریده 

1. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، ج 1، ص 44.
2. همان، ص 46.

3.  همان ص 44 به بعد.
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شده است، لذا همین آزادی و رهایی اولیه، اقتضای آن را دارد که:
گاهی سایرین بر حوزه ی خصوصی زندگی خود جلوگیری کند و اجازه ندهد  ، بتواند از وقوف و آ اواًلً

که دیگران داده ها و اطالعات این حوزه از زندگی او را مورد مکاشفه و تفتیش قرار دهند.
، در صورت تمایل بتواند از مداخله و دخل و تصرف دیگرا ن در زندگی خصوصی و شخصی خود  ثانیًاً

ممانعت به عمل آورد 1.
توضیح بیشتر آن که از منظر نظریه ی حقوق فطری می توا ن چنین استدالل کرد:

 پاره ای از حقوق وجود د ارند که برتر از اراده و خواست دولت ها وجود داشته و انسان ها صرف نظر 
از رنگ، نژاد، عقیده، ملیت و جنسیت از آن ها برخوردار هستند و همزاد انسان ها بوده و حقوق فطری 

نامیده می شوند.
 انسان ها اواًلً و بالذات آزاد و رها آفریده شده اند و این آزادی و رهایی اولیه که اصل است هر چند 
استثناهایی دارد، ولی در مقام تردید باید اصل را بر برخورداری انسان ها از این حق ذاتی و فطری دانست، 

مگر آن که خالف آن با ادله ی یقینی ثابت شود.
 حق خلوت یا حریم خصوصی به معنای جلوگیری از وقوف سایرین بر حوزه شخصی و خصوصی 
زندگی از جمله اطالعات مربوط به چنین حوزه ای از مصادیق بهره مندی از حق اولیه ی افراد در آزادی 
و رهایی است و وقوف سایرین بر اطالعات مربوط به حوزه شخصی زندگی مخل حق حریم خصوصی 

اشخاص است.
در  ایشان  تمامیت شخصیتی  بودن  تعرض  از  و مصون  بودن  در محترم  انسان ها  ذاتی  و  اولیه   حق 
زمره ی حقوق ذاتی و طبیعی اعطا شده به بشر است که علی االصول مقتضی منع هر گونه عملی است که 

به تمامیت شخصیتی دیگری تعدی نموده یا تصرف در این حوزه را در اختیار دیگران قرار دهد.
 لذا حق برخورداری از حریم خصوصی حقی است فطری و ذاتی که سلب آن ممنوع است، مگر در 
موارد خاص و مصرح قانونی که البته نیازمند توجیه و تعلیلی قوی تر از نظریه ی حقوق فطری بوده یا با 

حقوق فطری سایر اشخاص تزاحم داشته باشد 2.
برای  تئوری  این  از  بتوان  تئوری حقوق فطری  نظری  مبانی  پذیرش  در صورت  که  نظر می رسد  به 
توجیه کلیه ی صور و شقوق چهارگانه حریم خصوصی؛ یعنی حریم خصوصی در منازل و اماکن، حریم 

خصوصی اطالعاتی، حریم خصوصی ارتباطاتی و حریم خصوصی جسمانی سود جست.

1. حمید اصاًلنی، حقوق فناوری اطالعات، ص 33.
2. همان، ص 83 ـ  84.
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بند 2.  نظریه ی قرارداد اجتماعی
نظریه ی قرارداد اجتماعی به این فرضیه نهاده شده است که پیش از تکوین دولت، انسان در »وضع 
اجتماعی  از  پیش  حالتی  عده ای  را  طبیعی«  می کرد. »وضع  زندگی   State of nature طبیعی« 
شدن و برخی دیگر پیش از سیاسی شدن می دانند، ولی هر چه بوده باشد، وضعی پیش از پیدایش نهاد 
تا  نداشت  آن هیچ قدرت سیاسی وجود  در  و  نبود  یافته  است. وضع طبیعی جامعه سازمان  حکومت 
تنها به اصطالح »قانون طبیعی« تنظیم کننده ی طرز  قوانین و مقرراتی را وضع کند و به اجرا گذارد. 
رفتار و عمل بشر بود. هر انسان زندگی خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری اطاعت و پیروی 

می کرد که می اندیشید برای پیروی کردن مناسب است 1.
را  اقتدار خود  و  است  انسان  اجتماعی، دولت محصول کوشش سنجیده ی  قرارداد  نظریه ی  بنابر 
از رضایت مردمی می گیرد که در زمان های دور تاریخی از راه قراری اجتماعی خود را به صورت هیأتی 
سیاسی سازمان دادند. درباره ی شرایط این قرار، هر یک از متفکران نظر متفاوتی دارند. به گمان برخی از 
آنان، این قرار تنها ایجادگر نهاد جامعه ی مدنی بود؛ در حالی که برخی دیگر به عنوان یک قرار حکومتی 
که میان فرمانروایان و فرمانبرداران گذاشته شد به آن نگاه می کنند. عده ای عقیده دارند که طرف های این 
قرار اجتماعی فقط افرادی بودند که در وضع طبیعی زندگی می کردند و فرمانروا طرف آن نبوده است. 

دیگران معتقدند که طرف ها ی آن از یک سو مردم و از سوی دیگر فرمانروا بودند 2.
به بیان دیگر، بشر مدنی بالطبع است و جز در پرتو جمعیت، بقا و نیل به کماالت برای انسان متعسر 
و حتی متعذر است و حتی حیات او با خطر نابودی و فنا روبرو است. از طرف دیگر، این ویژگی فطری 
و یا حداقل غریزی با صفت ذاتی دیگری که در او وجود دارد؛ یعنی میل به رهایی از قیود و محدودیت ها 
و میل زیاده خواهی وی در تعارض و تزاحم است؛ چرا که کمال مطلوب هر فرد برخورداری و بهره مندی 
هر چه بیشتر است، ولی این میل به رهایی و برخورداری هر چه بیشتر، با صفت اجتماعی بودن و نیاز 
با  ناچار  به  میل و خواسته،  دو  این  بین  مقام جمع  در  بشر  تعارض است.  در  به زیست جمعی  انسان 
انعقاد یک قرارداد و توافق نامه ی فرضی، از بخشی از آزادی و رهایی خود صرف نظر می کند تا قدرتی 
فرافردی حکومت در اجتماع ایجاد شود تا ضمن حل و فصل مشکالت ناشی از تعارض های فوق الذکر، 
زمینه ی بقا و کمال او را فراهم آورد. اندیشمندان چنین قرارداد اعتباری و فرضی را »قرارداد اجتماعی« 

نامیده اند.

1. عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست، ص 180.
2. همان، ص 181.
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در پرتو نظریه ی قرارداد اجتماعی می توان گفت:
اواًل از آن جا که اصل وجود و همچنین اختیار حکومت برای مداخله در امور مربوط به شهروندان، 
امری خالف اصل اصل اولیه آزادی انسان ها بوده و مطابق تحلیلی که از چگونگی ایجاد حکومت گفته 
امور  اختیار حکومت در مداخله در  یا عدم  اختیار  میان  تردید  مقام  لذا در  استثنایی است،  امری  شد، 
شخصی شهروندان، اصل ممنوع بودن چنین عملی است، مگر آن که مقتضای قرارداد مفروض، توجیه 
بنابراین، از دیدگاه تحلیلی صرف، مداخله حکومت در امور شخصی  کننده ی چنین مداخله ای باشد؛ 

شهروندان نیازمند قانون است، نه اینکه منع او از چنین اقدامی احتیاج به قانون داشته باشد.
، هر چند اصل وجود حکومت، استثنایی بر آزادی اولیه ی انسان ها و محدود کننده ی آن است،  ثانیًاً
ولی خود علی االصول،  تضمین کننده ی بقا و بهره مندی قاعده مند در میان ایشان است. اولین وظیفه ی 
حکومت صیانت از حیات و آزادی های بشر است. انسان ها وجود چنین قدرت و سیادتی را می پذیرند 
بماند. از جمله  تاراج مصون  از دستبرد و  ایشان مورد حمایت قرار گرفته و  تا در مقابل، مطلوب های 
اموری که در این معامله و قرارداد اجتماعی نسبت به آن توافق می شود، لزوم حمایت و صیانت از حقوق 
و آزادی ها و مطلوب های اشخاص، توسط حکومت است و این مابه ازای تحمل قدرت فرا فردی از 
سوی افرادی است که اواًلً و بالذات آزاد و رها آفریده شده اند. از مهم ترین اموری که نوع بشر مطلوب 
خود می داند، رهایی از هر گونه تحت نظر بودن و به عبارت عامیانه تر پاییده شدن و عدم مداخله دیگران 
در حوزه ی خصوصی حیات ایشان و به ویژه منع سایرین از ورود بدون اجازه در منازل و اماکن متعلق 
بودن  اوست و حق محرمانه  به  مربوط  اطالعات  و  داده ها  مراسالت،  از  اطالع سایرین  آن ها، عدم  به 
این قبیل اطالعات و حریم خصوصی او در این باب مورد تجاوز قرار نگیرد. حکومت نیز بنا بر توافق 

مفروض قرارداد اجتماعی وظیفه ی صیانت از این مطلوب و خواسته ی بشر را دارد 1.
بند 3 حریم خصوصی به عنوان مانعی در مقابل زیاده خواهی دولت ها

از آن جا که در هر جامعه ای حکومت و دولتی وجود دارد و هیچ چاره ای از قدرت و سلطه ی آن 
و سلطه جوی  زیاده خواه  تا قدرت  فرد حصاری کشید  دور موجودیت و شخصیت  به  بایستی  نیست، 
حاکم نتواند به این حریم تجاوزد نماید؛ یعنی با شناسایی حق حریم خصوصی، بایستی فردیت و استقالل 

شخصیتی انسان را در برابر حکومت در امان نگه داشت.
طلب  توسعه  ماهیت  نمودن  محدود  را  خصوصی  حریم  شناسایی  مبانی  از  یکی  بایستی  واقع،  در 

1. حمید رضا اصاًلنی، حقوق فناوری اطالعات، ص 37 ـ 38.
2. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 140.
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و احیانًاً ستمگر قدرت دانست که اگر بی مهابا و بدون حد و مرز رها شود، ممکن است فرد را فدای 
مصلحت و امیال قدرت سیاسی کند؛ همان طورکه حکومت های توتالیتری چون آلمان نازی با حذف 
نمودند؛  ریشه کن  آن ها  در  را  شکوفایی  و  استعداد  گونه  هر  و  نابود  را  افراد  فردیت  خصوصی،  قلمرو 
بنابراین، هدف اصلی باید ترسیم قلمرو شخصی در جهت نگهبانی فردیت و استقالل شخصیتی فرد باشد 
و قانون گذار بایستی طوری مرزهای عملکرد دولت را محدود نماید که قدرت نتواند حتی المقدور به 

حریم خصوصی اشخاص تجاوز کند1.
در سایه ی تکنولوژی، امروزه دولت ها به مدرن ترین وسایل جاسوسی، تفتیش و استراق سمع دست 
یافته است؛ حتی مجهز به وسایل فنی کشف حقیقت؛ مثل ابزارهای کشف دروغ و داروهای شیمیایی 
تحریک کننده گشته است. حتی بیم آن می رود که پیشرفت در زمینه ی روان شناسی و علوم وابسته به 
آن، ممکن است روش هایی کاوش و تفتیش عقاید، افکار و احساسات را به ارمغان آورد. از این رو، 
اکثر قوانین، تفتیش عقاید را ممنوع و برخی آن را جرم اعالم نموده اند. به هر حال ما در عصری زندگی 
می کنیم که در آ ن تکنولوژی حکومت می کند و با موذیانه ترین روش ها ، نه تنها صلح و امنیت را به هم 
زده، بلکه در صمیمانه ترین روابط زندگی افراد مداخالت ناروا کرده است. باید با تدوین شایسته و اجرای 
دقیق آن، بشر را در برابر آثار زیان آور و مضر آن حمایت نمود و به افراد ضد اجتماعی اجازه نداد که با 
سوء استفاده از پیشرفت تکنولوژی و خأل قانونی، شخصیت، شأن، کرامت، شرافت و زندگی خانوادگی 

و شخصی افراد را نابود سازند.

4 2. مبانی حریم خصوصی در حقوق اسالم
بند 1. آزادی

نهضت های  اهداف  از  یکی  غالبًا  که  طوری  به  می آید،  شمار  به  بشری  آرمان های  از  یکی  آزادی 
اجتماعی و انقالب های سیاسی بوده است؛ اما آزادی پیش از آن که یک پدیده ی اجتماعی و سیاسی 
و قراردادی بین ملت و دولت باشد، یک پدیده ی فطری و انسانی است؛ به عبارت دیگر، آزادی حقی 
است که خداوند به هر انسانی داده است و نمی توان این حق را سلب کرد، یا در قراردادهای اجتماعی آن 
را نادیده انگاشت. آزادی حقی نیست که واضعان و حاکمان قانونی برای انسان ها سرمشق کنند، بلکه 
باید  آزادی است، گماشته شده اند و  از جمله  انسان هاکه  برای حفظ حقوق  واضعان و حاکمان قانون 

قم  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  کیفری،  حقوق  در  خلوت  حق  جایگاه  زاده،  مصطفی  فهیم   .1
)1384(، ص 59 ـ 60.
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حریم آزادی را پاس بدارند تا کسی به این حق الهی تجاوز نکند 1.
بند است 2. در  بندگی، رهایی و بی قید و  به معنای: عتق، حریت، اختیار، خالف  آزادی در لغت 
نگرش سیاسی اسالم برای تعریف آزادی از واژه ی »حریه« استفاده می شود که نقطه مقابل عبودیت غیر 

خدا قرار دارد 3.
برای تعریف آزادی  در اصطالح نیز تعابیر مختلفی وجود دارد؛ چرا که آزادی از مفاهیم بسیار گسترده 
و پر ابهام است. این امر همراه با نوع نگرش ها به این مفهوم باعث شده است که هر کس از ظن خود 
بدان بیندیشد و مقصود و منظور خود را از آزادی به عنوان تعریف آن بیان کند. اختالفات فراوانی که در 
میان فیلسوفان، حقوق دانان و سیاست مداران در تعریف این مفهوم به چشم می خورد، گواه روشنی بر 

این واقعیت است.
آزادی در یک تعریف ساده، عبارت است از اینکه شخص اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد؛ 
مشروط بر اینکه به دیگری ضرر نرسد. این شرط، آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می سازد 4.
این واژه در میان متفکران اسالمی نیز منزلت ویژه ای دارد. عالمه طباطبایی آزادی را دارای دو جنبه 
می داند: اول، رها کردن بنده و انسان از قید هوی و هوس؛ دوم، رها کردن انسان از رقیت دیگر بندگان. 
بنابر تعریف شهید صدر نیز آزادی عبارت است از امکان توانایی به کار گیری و تعبیر عینی و عملی اراده 

برای تحقق اهداف متعالی 5.
عالمه محمد تقی جعفری نیز آزادی را چنین تعریف می کند: آزادی عبارت است از برداشتن قید یا 

زنجیر یا هر عاملی که موجب بسته شدن مسیر جریان اراده در یک یا چند موضوع می شود 6.
مکتب انسان ساز اسالم، از آن جایی که انسان را موجودی شریف، نمونه و دارای مزایایی می داند 
که خداوند به او بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند، یکی از امتیازات افراد را آزادی اراده توأم 
با مسئولیت  آن ها قرار داده است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجه ی کار 

خوب و بد خویش را ببینند:

1. محمد تقی فاضل میبدی، دین داری و آزادی، ص 525
2. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، زیر واژه ی آزادی؛حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، زیر واژه ی آزادی.

3. عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص 186.
4. جالل الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران، ص 76.

5.  محمد باقرصدر، آزادی در قرآن، ترجمه  هادی انصاری، ص 21.
6. محمد تقی جعفری، حکمت سیاسی اسال م، ص 365.
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کم ُترَجعوَن 1؛ َمن َعِمَل صالحًا َفِلَنفِسِه و َمن َاساَء َفَعَلیها ُثمَّ ِالی َربِّ

هر که به شایستگی عمل کند، به سود خود و هر که بدی کند، به ضرر خویش عمل کرده است. آن 
گاه به پیشگاه پروردگارتان باز گردانده می شوید.

آفریدگار جهان با همه ی سلطه و سیطره ای که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی 
که به او بخشیده است، مطلقًا ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه به وسیله ی امر و نهی او را به راه راست 

هدایت نموده است:
بیَل ِاّما شاکرًا و ِاّما کفورًا 2؛ ِاّنا َهَدیناُه السَّ

راه را به او ارائه دادیم، خواه سپاسگذار باشد، خواه ناسپاس.
یکی از برنامه های پیامبر گرامی اسالمa اعمال اصل حریت و آزادگی است و به حکایت قرآن، 
محدودیت های پیشین و غل و زنجیر اسارت بار را با دعوت الهی از مردم برداشته و به آنان درس آزادگی 

آموخته است:
تی کاَنت َعَلیهم 3؛ یَضُع َعنُهم ِاصَرُهم و ااَلغالَل الَّ

و از قید و بندهایی که داشتند، آزادشان می سازد.
عالوه بر این، امیر مؤمنان علیA نیز در یک عبارت شیرین و جامع فرموده است:

 بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است 4.
بنابراین، آنچه از تعالیم نجات بخش اسالم و اولیای گرامی اسالم درباره ی آزادی و حریت انسان 
فهمیده می شود، این است که آزادی یعنی نفی اطاعت غیر خدا و بندگی و خضوع در برابر خالق هستی 
و نظام آفرینش. به تعبیر دیگر، آزادی یعنی رفع و نبودن کلیه ی عواملی که مانع تکامل و تعالی انسان و 
تجلی استعدادها و شخصیت انسان او است و براستی که پیامبران الهی نیز هدفی جز رفع این موانع از 
سر راه انسان نداشته اند. آزادی به مفهوم اسالمی، نخست از درون آغاز می شود و تا انسان از قید و بند 
اسارت های درونی آزاد نگردد، از اسارت طاغوت ها و عوامل برونی ها رها نمی شود. آنچه انسان را به 
زنجیر اسارت جباران می کشد، همان بندهای جهل و زبونی و طمع و پرستش هوی و هوس ها و تمایالت 
به بند می کشند، خود در اسارت هوس ها،  حیوانی است. حتی جباران و خودکامگانی که انسان ها را 

1. جاثیه )45(، آیه ی 15.

2.  انسان )76(، آیه ی 3.
3. اعراف )7(، آیه157.

4. نهج البالغه؛  نامه 31.
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افزون طلبی ها، قدرت پرستی ها، خودخواهی ها، دنیا پرستی ها و شهوات خویشند 1.
در اسالم مبارزه در راه آزادی با جهاد قهر آمیز و جنگ با دشمنان آزادی و ریشه کن نمودن کسانی که 
انسان ها را به بند می کشند، تمام نمی شود. مسلمانان به موازات این جهاد باید دست به جهاد بزرگ تری 
از  را  و خود  بگسلد  فکر خویش  و  از دل  را  اسارت  زنجیر  و  کند  آزاد  و  رها  درون  از  را  که خود  بزند 
عبودیت ها، وابستگی ها و دلدادگی ها آزاد نماید. از دیدگاه اسالم، حیات و تکامل انسان در پرتو آزادی 
او صورت می پذیرد. در اسالم، انسان مسئول است و مسئولیت بدون آزادی معنا ندارد؛ اما این بدان معنا 
نیست که آزادی را یک ارزش مطلق فرض کرده و شاخص حق و باطل بدانیم؛ بلکه آزادی آن گاه ارزش 
است که در چهارچوب تعالیم معنوی مطرح شود و شرایط دستیابی افراد بشر به فضایل انسانی را فراهم 
آورد. در این صورت، واژه ی آزادی هرگز معادل »بی قید و بندی« و »بی مسئولیتی« نیست و حد و مرز 

آن نیز در شرع مقدس مشخص شده است 2.
با توجه به مباحث فوق می توان گفت: آزادی در اسالم، عبارت است از »رهایی انسان از قید عبودیت 
و بندگی ما سوی الله«. لذا این واژه در مفهوم اسالمی، ریشه در تمایالت و خواسته های غریزی و مادی 
انسان ها ندارد؛ بلکه خواستگاه آن خصایص و ویژگی های فطری و نهاد و سرشت پاک انسانی و مطابق 

با تشریع و تکوین است 3.
حریم خصوصی و داشتن حق خلوت یکی از مصادیق »آزادی« انسان ها است که در پرتو آن انسان 
آن  پرتو  در  و  است  آفریده شده  آن  برای  انسان  که  کمالی  یابد؛ همان  کمال مطلوب دست  به  می تواند 
می تواند استعدادها و توانایی های خویش را شکوفا سازد. همان طورکه گذشت، از نظر متفکران اسالمی 
یکی از جنبه های آزادی، رها بودن انسان از رقیت دیگر بندگان است. این مهم وقتی عینیت می یابد که 

انسان از هر گونه تعرض و آسیب  و دخالت افراد و دولت در امان باشد.
از نظر متفکران اسالمی، آزادی انسان بدون حد و مرز نیست و چارچوب های آن از طریق شرع 
مقدس و قوانین معین می شود. شخص به بهانه ی داشتن آزادی، نمی تواند وارد حریم خصوصی دیگران 
او نشود. حمایت و  قانون متوجه  از سوی مجریاِن  العملی  باشد که هیچ عکس  انتظار داشته  و  گردد 
صیانت از حریم خصوصی شهروندان و حق خلوت ایشان در کلیه ی شقوق آن امری است که مورد تأیید 
و تأکید شرع مقدس است وقانون گذار می باید با وضع قواعد رفتاری منقح و روشن و همچنین ضمانت 

1. عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص 188.
2. همان، ص 189.

3. سید محمد موسوی بجنوردی و مهسا سلیمانیان؛  »بررسی فقهی ـ  حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران«، پژوهشنامه متین، ش 30، ص 107.
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بدون  که  را  رفتار شخصی  می توان  بپردازد. چگونه  بدان  کیفری  غیر  و  کیفری  از  اعم  مادی  اجراهای 
رضایت صاحب خانه به قلمرو زندگی خانوادگی و زناشویی دیگری وارد شده یا سعی در وقوف بر آنچه در 
درون این قلمرو می گذرد، دارد را از قید وبند قوانین رهانید؟ همچنین شهروندی که تمامیت جسمانی 
او از سوی دیگران و بدون رضایت او مورد تعدی قرار گرفته است، از حقوق انتظار دارد که رنجش او را 
بی پاسخ نگذارد. شخصی که با تحصیل اطالعات مربوط به بیماری ها یا خصوصیات شخصیتی دیگری 
سعی در اخاذی و تهدید شخص سوژه دارد، یا اینکه از طریق افشای چنین داده هایی سعی در به خطر ا 
نداختن موقعیت اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی او دارد، یا شخصی که با استراق سمع یا به دست آوردن 
رمز عبور رایانه ی دیگری مراسالت اینترنتی او را مورد دستبرد قرار داده و به خصوصی ترین جنبه های 

زندگی او دست می یازد، باید در انتظار عکس العمل مناسب قواعد حقوقی باشد.
بنابراین، می توان از قانون گذار انتظار داشت که با وضع قواعد رفتاری مشخص ضمن تبیین جایگاه 
آزادی و حق اولیه ی شهروندان در برخورداری از حریم خصوصی، استثناهای این حق را مشخص کرده 

و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری و مدنی راه را بر دشمنان حریم خصوصی سد کند.
بند 2. امنیت

امنیت انتظار نخست انسان ها از حکومت هاست که امروزه ابعاد گسترده و متنوعی یافته است. تأثیر 
پذیری امنیت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت، جمعیت و تأثیر گذاری آن بر همه ی شاخصه های توسعه و 
حیات انسانی، به آن نقش بنیادین داده و همه ی فیلسوفان سیاسی گذشته، حال را به تأمل در آن واداشته 

است 1.
لزوم و ضرورت امنیت در جامعه از طبیعت حقوق انسانی ناشی می شود؛ چرا که الزمه ی حقوق و 
آزادی های مشروع، مصو نیت آن ها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات است. اگر توجیه کنیم 
به مخاطره انداختن و تهدید با مفهوم وسیعی که دارد، شامل هر نوع زمینه  و عوامل احتمالی است که 
احیانًاً به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشروع افراد می شود. پس ناگزیر باید امنیت را اعم از جلوگیری 
از نقض و تعرض بالفعل بدانیم و در تأمین امنیت، ایجاد شرایط الزم برای صیانت حقوق و برطرف کردن 
زمینه ها و عوامل تعرض احتمالی را نیز الزم و ضروری بشماریم. در مجموع، برای تحقق امنیت، وجود 

عوامل زیر ضروری است:
1. اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هر گونه تبعیض در جامعه؛

2. مبارزه مداوم با عوا مل تجاوزگر و زمینه های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و وحشت و مهار 

1. عباس علی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، ص 570.

امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حریم خصوصی در اسالم
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کردن عواملی که زمینه ی تعرض دارند و پیشگیری های الزم برای خشکانیدن ریشه تعدی و تعرض؛
گاهی الزم در جهت احترام به حقوق دیگران؛ 3. آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آ

4. ضمانت اجرای نیرومند معنوی ایمان و اخالق؛
5. ضمانت اجرای قانونی برای کیفر دادن متجاوزین به حقوق مردم 1.

افراد مکلفند حقوق  ایجاد تکلیف می کند؛ بدین معنا که  افراد و دولت  برای  امنیت  ترتیب،  این  به 
مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت کنند. دولت نیز مکلف است با وضع قانون و 
تأسیس تشکیالت اداری و قضائی برای مردم ایجاد امنیت کند تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه 

دهند و نیز در متابعت از قانون، حقوق و آزادی افراد را در ابعاد مختلف محترم شمارد.
منظور از امنیت این است که فرد از هر گونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، 
اوست  و حیثیت  منافی شئون  که  اعمالی  یا  و  و خودسرانه  قانونی  غیر  اعمال  سایر  و  تبعید، شکنجه 
مانند اسارت، تملک و بهره کشی، بردگی، فحشا و غیره مصون و در امان باشد و آن پایه و اساس تمام 

آزادی هاست که با فقدان آن سایر آزادی های فردی، معنا و مفهوم خود را از دست می دهد 2.
اهداف  از  یکی  را  امنیت  قرآن  که  گونه ای  به  ویژه است،  اهمیت  دارای  امنیت  مقوله  نیز  اسالم  در 

استقرار حاکمیت الله و استخالف صالحان و طرح امامت شمرده است:
ذیَن  الَّ اسَتخَلَف  ِفی االرِض کما  ُهم  َلیسَتخِلَفنَّ الصاِلحاِت  َعِمُلوا  َو  ِمنکم  آمنوا  ذیَن  الَّ اللُه  َوَعَد 
ُهم ِمن َبعِد َخوِفِهم َامنًا یعُبُدوننی ال  َلنَّ ذی اْرَتضی َلُهم َو َلیَبدِّ َن َلُهم دیَنُهُم الَّ ِمن َقبِلِهم َو َلیَمکنَّ

یشِرکوَن بی شیئًا 3؛
خدواند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعًاً آنان 
را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آن ها خالفت روی زمین را بخشید؛ و دین و 
آیینی را که باری آنان پسندیده، پا برجا و ریشه دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل 
می کند، آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت؛ و کسانی که پس از آن 

کافر شوند، آن ها فاسقانند.
احساس امنیت را از خصایص مؤمن معرفی می کند:

کینَه فی ُقلوِب الُمؤمنیَن 4؛ ُهَو اّلذی َانَزَل السَّ

1. همان، ج 1، ص 571(.
2. منوچهرطباطبائی مؤتمنی، آزادی های عمومی و حقوق بشر، ص 63.

3. نور )24(، آیه ی 55.
4. فتح )48(، آیه ی 4.
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او کسی است که آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد.

یکی از َمَثل ها و الگوهای قرآنی شهری است که در آن امنیت باشد:
َو َضَرَب اللُه َمَثاًل َقریًه کاَنت آِمَنًه ُمطَمِئَنًه یأتیها ِرْزُقها 1؛

خداوند برای آنان که کفران نعمت می کنند َمَثلی زده است: منطقه ی آبادی که امن و آرام و مطمئن 
به خاطر  ناسپاسی کردند؛ و خداوند  را  نعمت های خدا  اما  از هرجا می رسید؛   بود؛ و همواره روزیش 

اعمالی که انجام می دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.
امیر مؤمنان علیA نیز، تأمین امنیت در جامعه را از انگیزه های قیام صالحین و اهداف عالیه ی 
مترکب  که  انسان هایی  دل  در  را  هراس  و  وحشت  ایجاد  نوع  هر  اسالم  در  اصواًل  می داند.  امامت 
در  که  مجازات هایی  می شمارد.  جرایم  از  را  آن  و  می کند  تلقی  بزرگ  وتجاوزی  ظلم  نشده اند  خالفی 
فقه اسالمی برای متجاوزین به حقوق دیگران مقرر شده، ضرورت امنیت و حفظ حیثیت، مال و جان 
انسان ها و اهمیت و حرمت آن را از دیدگاه اسالم نشان می دهد. اسالم به انسان اجازه می دهد برای تأمین 
ناموس، مال، جان، مسکن و سایر حقوق  به  برابر تعرض ظالمانه ی دیگران نسبت  امنیت خویش در 
خود، وابستگان و حتی دیگران دفاع کند و بلکه باالتر، آن را واجب می داند و در مواردی تسلیم شدن در 

برابر تعرضات متجاوزین را حرام می شمارد.
عدم تأمین امنیت حریم خصوصی و خلوت اشخاص باعث می شود که احساس دلهره و اضطراب 
به خاطر تعرض های خودسرانه، آن ها را دائمًا در معرض شکنجه های روحی قرار دهد. لذا امنیت زندگی 
خصوصی افراد باید طوری تأمین شود که افراد در چهارچوب قانون به هر جا که مایل باشند بروند، هر 
مسکنی را که می خواهند برای خود بر گزینند، در چهاردیواری خانه ی خود از آرامش برخوردار باشند و 
هیچ فرد یا مقامی نتواند بدون دلیل موجه و قانونی به حریم مسکن آن ها تجاوز نماید 2. این حق هر فرد 
انسانی است که در مسکن خود دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه نماید، کار کند، با زن و فرزندان 
خود راحت و صمیاست و بدون هیچ مزاحمت و تعرضی، به زندگی خود ادامه دهد. داشتن یک چنین 
پناهگاهی حق طبیعی انسان و حداقل چیزی است که یک فرد توقع دارد تا مورد احترام باشد و امنیت 

آن توسط دولت و وقای آن تضمین و تأمین شود.
عالوه بر این، انسان نیازمند امنیت روانی و روحی نیز هست. با توجه به گسترش روز افزون کاربرد 
فناوری های نوین در زندگی روزمره شهروندان و توسعه ی جامعه ی مجازی، روشن است که اشخاص 

1. حل )16(، آیه ی 112.
2. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 654.
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 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 5101

جل

برای ادامه فعالیت های روزمره در چنین فضایی با دغدغه ها و نگرانی های جدی نسبت به حریم خصوصی 
اطالعاتی خود دست و پنجه نرم خواهند نمود و این نگرانی ها ممکن است به فعالیت های روزمره ایشان 
تأثیر گذاشته و مآاًل موجب رکود آن ها شود؛ به عبارت دیگر، در صورتی که شهروندان احساس امنیت 
خود را در فضای مجازی از دست بدهند و نگران آن باشند که اطالعات مربوط به آن ها در این فضا مورد 
سوء استفاده قرار می گیرد و ممکن است حیثیت و آبروی ایشان را به چالش بطلبد، هرگز حاضر نخواهند 

شد که از چنین ابزارهای نوین استفاده کنند.

بند 3 کرامت
قرآن کریم، انسان را موجود با کرامت معرفی می کند که در سایه ی انسانیت می توا ند شایسته ی این 
کرامت الهی باشد و این کرامت همان جانشینی خداوند در زمین است. همه ی نژادها، رنگ ها و زبان ها 
و استعدادها شایستگی حصول به این مقام بزرگ را دارایند و این موهبت الهی و نعمت بزرگ، به صورت 
یکسان برای همه ی ابنای بشر در نظر گرفته شده است و انسان به دلیل بهره ی فراوان از عقل و شعور و 
ادراک و استعداد ویژه می تواند رهبری و پیشوایی موجودات زمینی را به عهده بگیرد و موقعیت معنوی 

او شایسته ی این همه مواهب است 1.
قرآن کریم می فرماید:

لناُهم َعلی کثیٍر  یباِت َو َفضَّ منا َبنی آَدَم َو َحَملناُهم ِفی الَبرِّ و الَبحِر َو َرَزقناُهم ِمَن  الطَّ َو َلَقد کرَّ
یا  ن َخَلقنا َتفضیاًل 2؛ و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و در ِممَّ
]بر مرکب ها] بر نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آن ها را بر بسیاری از 

آفریده های خود برتری آشکار دادیم.
با نظر به مجموع موارد استعمال این لفظ می توانیم بگوییم: معنای مشترک میان همه ی آن موارد 
عبارت است از پاک بودن از آلودگی ها و عزت و شرف و کمال مخصوص به آن موجود که کرامت به او 

نسبت داده می شود.
در دین اسالم، دو نوع کرامت برای انسان ها ثابت شده است که عبارتند از:

1. کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه ی انسان ها تا وقتی با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت 
و جنایت بر خویشتن و بر دیگران، آن کرامت را از خود سلب نکنند، این صفت شریف را خواهند داشت.

1. محمد مهدی کریمی نیا، همزیستی مسالمت آمیز در اسالم و حقوق بین الملل،ص 138.
2. اسراء )17(، آیه ی 70.
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2. کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر 
رشد و کمال و خیرات ناشی می شود. این کرامت، اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی و عالی 

انسانی به همین کرامت مربوط می شود 1.
حریم خصوصی یا حق خلوت یک ارتباط تنگاتنگ با کرامت و شأن انسانی دارد. آزادی، استقالل، 
تعیین سرنوشت و نیز تکریم تمامیت مادی و معنوی انسان در سایه ی حریم خصوصی و یک فضای الزم 
استراق سمع،  افشای اطالعات محرمانه،  افراد میسر است. ممنوعیت  تکامل شخصی  و  جهت رشد 
بازرسی، زیر کنترل و نفوذ دیگران بودن و نیز مصو نیت مسکن به خاطر احترام به آزادی فردی و تکریم 

شأن انسانی است.
در تعریف حریم خصوصی گفته شد: قلمروی است که افراد نمی خواهند دیگران بدون رضایت آن ها 
به آن وارد شوند؛ بنابراین، حریم خصوصی با آزادی و استقالل انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود 
و در یک کالم، با دفاع از کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد. این ارتباط به دو صورت ظاهر می شود:

حریم خصوصی از یک سو فضای الزم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به 
و  فشارها  از  فارغ  که  می دهد  امکان  انسان ها  به  می انجامد.  انسان  معنوی  و  مادی  شخصیت  تکریم 
مالحظات و محذورات بیرونی مختلف، عرصه های خلوت و تنهایی و آرامش و امنیت خاطر برای خود 
داشته باشند و در آن عرصه ها با تعقیب اهداف و غایات کاماًل خصوصی و خالصانه، درجاتی از صمیمیت 
احساسات،  و  عواطف  ابراز  عرصه ی  در  ویژه  به  و  کنند  برقرار  همنوعان  دیگر  یا  خود  میل  مطابق  را 
 شخصیت خود را شکوفا سازند. همچنین به انسان ها اجازه می دهد که در خلوت های ذاتی یا قراردادی 
خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند و دور از چشم و گوش و نظارت دیگران، فارغ 
از هر گونه بازی و ریاکاری، اصالت و صداقت خود را دست کم در مورد خویشتن ارزیابی کنند. حمایت 
از حریم خصوصی، زمینه را برای تحقق معنای: »حاِسبوا َانُفَسکم َقبَل َان ُتحاِسبوا و ِزنوا َاعماَلکم َقبَل 
َان توَزَن َعَلیکم« خویشتن را محاسبه کنید قبل از آن که مورد محاسبه قرار گیرید و اعمالتان را بسنجید 

قبل از آن که سنجیده شوید فراهم می سازد.
از سوی دیگر، حمایت از حریم خصوصی مانع می شود که اطالعات زندگی خصوصی افراد به عاملی 
از  ابزاری  آن ها و استفاده ی  بر  یافتن  انسان ها، سلطه  آزادی و استقالل و کرامت  برای درهم شکستن 
آن ها تبدیل شود. با توجه به اینکه افراد جامعه نوعًا آن اطالعات را در مقوله ی حریم خصوصی می دانند 
که اصطالحًا نقطه ضعف آن ها محسوب می شود به آبرو و حیثیت و کرامت ایشان مربوط است. اگر از 

1. محمد تقی جعفری، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب، ص 279.
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این حریم حمایت نشود، برخی درصدد بر می آیند که با دستیابی به این اطالعات، فرد یا افرادی را که با 
افشای این اطالعات، آبرو و حیثیت شان در خطر می افتد تهدید کنند و از آن ها به عنوان وسیله ای برای 

برآورده ساختن امیال و خوا ست های خود استفاده کنند 1.
احترام به شخصیت و کرامت انسانی و حیثیت او و تضمین حقوق و آزادی های فردی و همگانی 
هدف اصلی بیشتر قوانین و یکی از جهات تشکیل جوامع بوده و هست و به همین خاطر است که در 
همه ی قوانین اساسی، مهم ترین بخش قانون را که غالبًا جزء اولین اصول است به حقوق و آزادی های 
فردی اختصاص داده اند و قوانین عادی نیز ضمانت اجرای این حقوق و آزادی ها را مشخص و معین 
فردی  آزادی های  و  از حقوق  در حمایت  گوناگونی  اسناد  نیز  بین المللی  و  در سطح جهانی  نموده اند. 
و همگانی و تکریم شخصیت انسانی که امروزه به حقوق بشر یاد می شود، توسط ملل مختلف تنظیم 
گردیده که مهم ترین آن منشور ملل متحد و اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی است. 
در واقع آنچه که به عنوان حقوق و آزادی های فردی و همگانی یا حقوق بشر تعبیر می شود، همگی در 
راستای پشتیبانی و تضمین احترام به شخصیت و حیثیت و کرامت انسانی است تا در جامعه شرایطی 
فراهم گردد که زندگی فردی و اجتماعی آدمیان و نوع بشر بهتر و امکان رشد بشر و شکوفایی و پرورش 

شخصیت آدمیان به وجود آید.

4 3. تفاوت حریم خصوصی در حقوق اسالم وغرب
پیش تر مبانی حریم خصوصی در حقوق غرب و در حقوق اسالم بیان شد. اکنون به طور کلی تفاوت 

دیدگاه حقوق اسالم و حقوق غرب در بحث حریم خصوصی را مورد توجه قرار می دهیم.
باید توجه داشت حریم خصوصی، زیر مجموعه ی »حقوق اساسی« یا »حقوق بشر« است. از این 
رو، برای بیان تفاوت دیدگاه حقوق اسالم و حقوق غرب درباره ی حریم خصوصی، باید در ابتدا تفاوت 

دو دیدگاه را درباره ی حقوق بشر مورد ارزیابی قرار دهیم.
»حریم خصوصی« به معنای خاص و »حقوق بشر« به معنای عام، از منظر حقوق غرب، بر اساس 
سکوالر یا »جدایی دین از سیاست« است و تنها خواست مردم یا اراده ی دولت، تعیین کننده ی قواعد 
اراده ی  حقوقی،  مقررات  و  قوانین  مشروعیت  مبنای  اسالم،  توحیدی  نگرش  در  ولی  است،  حقوقی 
تشریعی خدای متعال است. به مقتضای توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند، انسان مکلف 

1. گروه حقوق خصوصی اداره کل پژوهش و اطالع رسانی، »گزارش تحلیلی درباره ی طرح حمایت از حریم خصوصی«، 
فصلنامه اطالع رسانی حقوق، ش 12 )1386(، ص 208 – 209.
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است که فقط از دستورات و قوانین او اطاعت کند توحید در عبودیت و اطاعت هر قانونی جز قانون 
با  آن ها  انطباق  اعتبار قواعد حقوقی،  و  دیگر، مالک حقانیت  به عبارت  تلقی می گردد؛  الهی، شرک 
اراده ی الهی است. البته تشریع حکم از سوی خداوند بر اساس واقعیات جهان هستی و نیز بر مصالح و 

مفاسد نفس االمری در جهت رسیدن انسان به کمال نهایی است 1.
نکته ی دیگر آن که حقوق بشر اسالمی، هم خدا محور است و هم انسان محور؛ زیرا اسالم در عین 
بسیج توجهات به خداوند، از مقام واالی انسان و جایگاه او در نظام خلقت غافل نشده است. حتی 
انبیاء و آموزه های ادیان الهی  آثار تعالیم  می توان گفت: توجه انسان معاصر به حقوق اساسی خود، از 

است 2.
از دیدگاه »خدا محوری« که شرایع آسمانی بر آن تأکید دارند، خدا در مرکز جهان بینی قرار گرفته و 
هدف از آفرینش، شناخت و خدا و حرکت به سوی او است: »ِاّنا ِلّلِه و ِاّنا ِاَلیِه راجعون« 3؛ همه جهانیان 

از او و برای او و به سوی او باز می گردند.
پایه ی خلوص نیت و  لذا انسان به معنای واقعی، کسی است که حیات و فکر و عمل خود را بر 
این  بر  بخشد.  آن  به  رنگ خدایی  و  نماید  استوار  تعالی،  آوردن رضایت حق  به دست  راه  در  اخالص 
اساس، منبع کرامت انسانی، توجه خالصانه ی وی به سوی خدا و تقوای بی شائبه در مقابل حق تعالی 
است که آیه ی مبارکه : »ِانَّ َاکَرَمکم ِعنَد اللِه َاتقاکم«، به آن اشارت دارد. »تقوا« از ریشه ی »وقایه« به 
معنای »تحفظ و تعهد« است و جایگزین آن در زبان فارسی واژه ی »پروا« است. انسان با تقوا، انسانی 

است که به زندگی فردی و اجتماعی متعهدانه می نگرد و رفتار می کند.
ولی دیدگاه »انسان محوری« که امروزه در جهان بینی غرب مطرح است به انسان، مرکزیت اصلی و 
اساسی می بخشد. اعتقاد به اینکه انسان معیار همه چیز است، اصلی است که در فلسفه ی یونان باستان، 
ابتدا به شکل اساطیری وجود داشت و سپس تمامی مکاتب فلسفی مغرب زمین را فرا گرفت. خدایان 
یونان قدیم ونیز جهات و رخدادهای آن، مثبت و منفی، پیرامون محور انسان و خواسته های او دور می زند 
و رفته رفته در سنت مسیحی اروپایی، یعنی مسیحیتی که سابقه ی یهودیت نداشت، رخنه کرده، به گو 
نهی خزنده جایگزین »خدا محوری« می گردد. خدا بدین معنا در خدمت انسان و برآوردن نیازهای او در 
آمده تا آن جا که ضرورت نجات انسان، از پیامد گناهانی که بر حسب طبیعت انسانی مرتکب می شود، 

1.  سید ابراهیم حسینی و دیگران، فلسفه ی حقوق، ص 139.
2. محمد هادی معرفت، »نگاهی به حقوق بشر در پرتو خدا محوری یا انسان محوری«، مجله پژوهش حوزه، ش 30 ـ 

31، ص 286.
3.  بقره )2(، آیه 156.
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 Aایجاد نمود تا خدا انسان شده، در قالب حضرت مسیح قربانی شود. قربانی شدن حضرت مسیح
برای نجات بشر از گناه، در واقع امری است در خدمت انسان انسانی که محور شده بدون هیچ گونه 
سودی برای خدا و یا برای حضرت مسیحA. به این ترتیب، انسان محوری یونانی غربی، جایگزین 

خدا محوری اصل اصیل ادیان آسمانی گردید.
البته در طول تاریخ، کلیسا به دفعات کوشش نمود تا باور »انسان محوری« را در هم بشکند و با 
قوانین و فرامین کلیسایی تطابق دهد، یا ال اقل از اطالق آن بکاهد و محدود نماید، ولی سرانجام نیروی 

انسان محوری، بر جامعه ی غربی حاکم گردید و آن را از آن قیود و محدودیت ها به طور کلی رهانید 1.
قرار دادن این دو دیدگاه در دو قطب متقابل و مترتب نمودن آ ثار مثبت و منفی بر آن ها، اکنون رواج 
کامل یافته است؛ ولی آیا واقعیت چنین است و این دو دیدگاه خدا محوری و انسان محوری در مقابل 

هم قرار گرفته اند؟
به نظر می رسد متقابل قرار دادن این دو دیدگاه از جایگاه دین ناباوری است؛ یا الاقل این گروه به آن 
دامن زده اند؛ و گرنه چه در اندیشه ی یونان باستان و فرض خدایان متعدد و متنوع که در تدبیر این جهان 
نقش دارند و چه در اندیشه ی جوامع توحیدی که انسان سرآمد آفرینش است، طرحی وجود ندارد که این 
دو را در دو قطب متقابل قرار دهد؛ بلکه با تأمل در هر یک از آن دو، امکان جمع با کمی تعدیل، میسر 
به نظر می رسد؛ زیرا خدایان متعدد و متنوع یونان که هر یک رب النوع مسئولیت تدبیر جانبی از جوانب 
جهان هستی را بر عهده دارد، همان صورت منحرف »فالمدبرات امرا« ً ناعات 79:  ی 5؛ »و آن ها که 

امور را تدبیر می کنند«؛ است که همگی فرمان بردار خدای جهان اند:
الیعصوَن اللَه ما َاَمَرُهم و یفعلون ما یؤمروَن سوره ی تحریم 66:  ی 6؛ هرگز از قوانین او سرباز 

نمی زنند.
به  و  الله« گردد  تا شایسته ی »لقاء  است  انسانی  به کمال  او  انسان، رساندن  به  همچنین خدمت 
»رضوان الهی« نایل گردد. لذا هدف، ساختن انسانی است تا شایستگی پیوست به عاَلم ملکوت را پیدا 

کند و به سوی حیات جاوید پرواز نماید 2.
اثر و نتیجه ی خدا محوری در شرایع آسمانی، بخصوص در اسالم این است که حقوق بشر استنباط 
شده از مبانی شریعت و در چارچوب اراده و فرمان الهی است و ناگزیر نمی تواند مطلق باشد و از تمامی 
اعتبارات و حیثیات صرف نظر کند. وقتی از حقوق بشر در اسالم صحبت می شود، آن بشر نمی تواند 
را  انسانی  که کرامت  کریمه  او اخالق  منویات  و  با خدا  ارتباط  در  که  بشری است  بلکه  باشد،  مطلق 

1. همان، ص 287.
2. محمد هادی معرفت، پیشین، ص 218.
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تشکیل می دهد قرار گرفته است 1.

قرآن کریم فوق العاده به انسان بها داده است تا آن جا که او را »خلیفه« مظهر َاَتم صفات جمال و 
کمال خود معرفی کرده بقره 2 آیه ی 30: َو إذا قاَل َربُّک ِللَمالِئکِه ِاّنی جاِعٌل ِفی االرِض خلیفه؛ به خاطر 
بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی زمین نماینده ای قرار خواهم داد. و او را 
»مسجود« فرشتگان قرار داده بقره 2:  ی 34: َو إذا ُقلنا ِللمالِئکِه اْسُجدوا آلَِدَم َفَسَجدوا ِاالّ ِابلیَس؛ و 
یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده و خضوع کنید؛ پس همگی سجده کردند، جز 
ابلیس، مقصود از سجود، خضوع مطلق است. از این رو، تمامی نیروهای فعال و عاقل جهان در خدمت 
بدو سپرده  را  ربوبیت«  و »ودایع  مقاوم شناخته شده است  نیروی  که  ابلیس  گرفته اند؛ جز  قرار  انسان 
ماواِت و ااَلرِض و الِجباَل َفَاَبیَن َان یحِملَنها َو َاشَفقَن ِمنها  احزاب 33:  ی 72: إّنا َعَرضَنا االَماَنه َعَلی السَّ
و َحَمَلَها اإلنساُن إّنه کاَن َظلومًا جهواًل؛ ما امانت تعهد، تکلیف و والیت الهی را بر آسمان ها و زمین و 
کوه ها عرضه داشتیم، آن ها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند؛ اما انسان آن را بر دوش کشید؛ او 
بسیار ظالم و جاهل بود چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد و تمامی نیروهای فعال 
جهان هستی اعم از عاقل و غیر عاقل، چه در عاَلم ُسفال و چه در عالم ُعلوا، در اختیار کامل او است. 
ماواِت و ما فی ااَلرِض جمیعًا؛ او آنچه در آسمان ها و آنچه در  َر َلکم ما ِفی السَّ جاثیه 45:  ی 13: و َسخَّ
زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته است. بنابراین، او را گرامی داشته و آفریده ی برتر 
ن َخَلقنا  منا بنی آَدَم و َحَملناُهم ِفی الَبرِّ َو الَبحِر و َفَضّلناهم َعلی کثیٍر ِممَّ شمرده اسراء 17:  ی 70: َو َلَقد کرَّ
یا بر مرکب های راهوار  حمل کردیم؛ و  تفضیاًل؛ ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم؛ و آن ها را در خشکی و در
از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آن ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، برتری 

بخشیدیم. و در آفرینش او به خود تبریک گفته است مؤمنون 23: 14: 
ُثمَّ َاْنَشأناُه َخلقًا آَخَر َفَتباَرک اللُه َاْحَسُن الخاِلقیَن؛ سپس آن را آفرینش تازه دادیم، پس بزرگ 

است خدایی که بهترین آفرینندگان است.
آیا این خود نمی رساند که آفرینش انسان، غایه الغایات اساس آفرینش است و انسان است که محور 

اصلی آفرینش و راز هستی است؟
َجِلک 

از این رو است که خداوند انسان کامل را مورد خطاب قرار داده می گوید: »َخَلقُت ااَلشیاَء الِ
َجلی« 2؛ همه چیز را برای تو آفریدم، ولی تو را برای خودم آفریدم!

و َخَلقُتک الِ
انسان تسلیم هیچ محدودیتی  از دیدگاه »انسان محوری« مطلق است و  در حالی که حقوق بشر 

1.  همان.
2. حدیث قدسی.
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و  تنظیم حیات فردی  بنابراین، در  را حفظ کند؛  بتواند اطالق خود  تا  نیست  از حیطه ی بشری  بیرون 
اجتماعی خود تنها از خواسته های خود الهام گرفته و از جایی و سرایی دیگر که بخواهد تأثیر گذار در 
این حیات صرفًاًً مادی  به  این سرا باشد، دستوری دریافت نمی کند؛ زیرا دید او نسبت  زندگی وی در 
نیا َنموُت و َنحیی و ما َنحُن  است و بیرون از ماده، هستی دیگری قائل نیست 1. »إن ِهی ِاالّ َحیاُتَنا الدُّ
ِبَمبعوثیَن« مؤمنون 23:  ی 37؛ مسلمًا غیر از این زندگی دنیای ما، چیزی در کار نیست؛ پیوسته گروهی 

از ما می میریم و نسل دیگری جای ما را می گیرد؛ و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد!
شئون  آن  تمامی  در  دخالت حکومت  با  مساوی  انسان ها،  شئون  تمامی  در  مقدس  شارع  دخالت 
نیست؛ اما از سویی دیگر، حیطه ی خصوصی با معنا و مصادیقی که در حقوق غرب مطرح است نیز 
مسلمًا در فقه اسالمی پذیرفته نشده است؛ زیرا یکی از مصادیق بارز حیطه ی خصوصی در غرب، روابط 
جنسی است که در اسالم دارای محدودیت های فراوان بوده و موارد نامشروع آن، مجازات های مختلفی 
را داراست. همین گونه است مسأله ی »اعتقادات« که بنا بر دیدگاه  بسیاری از فقها، حداقل ابراز و تبلیغ 

کفر از جانب مسلمانان دارای ممنوعیت و محدودیت است.
اگر حیطه ی خصوصی را َاعمالی بدانیم که ضرر آن عمدتًا و مستقیمًا متوجه خود شخص می شود، 
بسیاری از اعمال همچون: شرب خمر، روابط نامشروع جنسی، استعمال مواد مخدر، دیدن فیلم ها و 
عکس های مستهجن: رضایت به مرگ در قتل از روی ترحم، قمار بازی و غیره در محدوده ی آ ن قرار 

می گیرد؛ در حالی که این گونه اعمال در اسالم قابل مجازات شناخته شده است.
نتیجه آن است که در اسالم نمی توان دقیقًاً حیطه ای را تعیین نمود که حکومت اسالمی مطلقًا از قانون 
گذاری در آن نهی شده باشد، یا حداقل نمی توان ادعا نمود مصادیق شناخته شده حیطه ی خصوصی در 

ادبیات حقوقی غرب، در اسالم نیز حیطه ی خصوصی تلقی می شود 2.
اما از سویی دیگر، بر اساس فقه اسالمی، تمامی رفتارهای شهروندان و زندگی خصوصی آنان نیز 
در معرض دخالت حکومت اسالمی نخواهد بود؛ یعنی برخورد حکومت اسالمی با آنچه که در غرب، 
حیطه ی خصوصی نامیده می شود، برخوردی ویژه و مختص به خود است. اجمااًل می توان گفت: این 
حیطه به طور نسبی مورد رعایت قرار گرفته است؛ اما این اجمال نیازمند شرح و بسط بیشتری است که 

بدان خواهیم پرداخت.

1. محمد هادی معرفت، پیشین، ص 288.
2. جالل الدین قیاسی، »حق خلوت در سیاست کیفری اسالم«، مجله پژوهش حقوق دانشگاه قم، ش 1 )1388(، ص 
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باید خاطر نشان ساخت که رعایت حیطه ی خصوصی شهروندان منحصر بدان نیست که حکومت 
هیچ گونه قانونی در آن مورد وضع نکند، بلکه طرق دیگری نیز قابل تصور است. »عدم وضع قانون«، 
حد اعالی آزادی شهروندان و رعایت کامل حیطه ی خصوصی است، ولی طرق دیگر رعایت حیطه ی 
خصوصی، اتخاذ روش هایی است که در عین جرم انگاری عمل، نتیجه ی نهایی، عدم تعقیب جرم مذکور 
یا عدم مجازات آن است و در واقع شخص به گونه ای دیگر در مقابل اقتدار حکومت، احساس امنیت 

خواهد کرد.
به نظر می رسد بر اساس آموزه های اسالم، مصو نیت حیطه ی خصوصی، از دخالت حکومت، از 

چند طریق امکان پذیر است. برخی از این طرق، »جنبه ی تقنینی« دارد و برخی »جنبه ی قضائی«.
بند اول. مصو نیت حیطه ی خصوصی در حکومت اسالمی از لحاظ تقنینی:

در یک حکومت اسالمی، قانون گذار در مورد جرم انگاری گناهان منصوص در شریعت، به شکل 
گزینشی و بر اساس مصلحت عمل می کند و تنها برخی از آن ها را جرم اعالم می کند. بر این اساس، 
پاره ای از گناهان علی رغم کالم فقها در خصوص تعزیر مطلق گناهان 1، یا خصوص گناهان کبیره 2، 

می تواند مورد مسامحه قرار گیرد.
به عنوان  کرده است.  پیروی  از چنین سیاستی  در طول سال های گذشته  ایران  اسالمی  جمهوری 
مثال، ترک وظایف دینی همچون نماز، روزه و حج از گناهان کبیره شمرده می شود 3. واز دید فقیهان 
اسالم، تعزیِر مرتکب آن واجب است 4 و حتی شیخ طوسی با استناد به حدیث: »مرتکبین گناهان کبیره 
در مرتبه ی سوم کشته می شود« 5، معتقد است هر کس از روی تنبلی، نماز را ترک کند، تعزیر می شود 
و در مرتبه ی چهارم باید کشته شود 6 و این در حالی است که نه نظام قانون گذاری ما چنین گناهانی 
را جرم انگاری کرده و نه دستگاه قضائی با استناد به اصل 167 قانون اساسی اصل 167 قانون اساسی 
بیابد و  ایران: »قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه  جمهوری اسالمی 
اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه 

1. ر. ك: حسین علی منتظری: دراسات فی والیه الفقیه: ج 2، ص 314.
2.  ر. ك: محمد حسن نجفی، جواهر الکالم، ج 1، ص 447.

3. روح الله خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 260.
4.  ابن ادریس حلی، سرائر، ج 3، ص 534؛ ابن فهد حلی، مهذب البارع، ج 5، ص 6؛ ابن حزم، المحلی، ج 11، ص 
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5. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 314. 70

6.  محمد بن حسن طوسی، المبسوط، در سلسله الینابیع الفقیه، ج 31، ص 284. 71
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سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد«، به 
تعقیب و مجازات چنین مجرمینی پرداخته است. در چنین مواردی سعی بر آن است که بیشتر از ضمانت 

اجراهای اخالقی و دینی استفاده شود.
تسامح در جریان حق الله، نیز از اموری است که هم واجد جنبه ی تقنینی و هم واجد جنبه ی قضائی 
است. توجه به تقسیم دو گانه ی جرایم به »حق الله« و »حق الناس« در اسالم نشان می دهد آنچه در 
»جرایم حق الله« جرم انگاری شده است، همان امور مربوط به »حیطه ی خصوصی« است؛ زیرا اگر 
ضرری متوجه شخص خاصی شود، در زمره ی »حق الناس« قرار خواهد گرفت. توجه ضرر به خداوند 
نیز امری غیر ممکن است. طبعًاً اصطالح »حق الله« ناظر به اموری است که ضرر آن عمدتًا متوجه 
خود مرتکب است و اتفاقًاً در همین جا است که فقه اسالمی به »تسامح« حکم نموده است 1 و ادله ی 
اثبات و احکام دادرسی نیز به نفع متهم است. به عنوان مثال، سخت گیری در اثبات »جرایم جنسی« 
توسط شارع مقدس یکی از روش های تقنینی است که نهایتًاً منجر به عدم اثبات جرم و مصو نیت بیشتر 
»حیطه ی خصوصی« خواهد شد. در چنین حالتی، جرم انگاری بیشتر جنبه ی اعالمی و ارزش گذاری 

و اخالقی دارد.
بنابراین، می توان گفت: بر خالف دیدگاه برخی از نویسندگان که »حیطه خصوصی« را مفهومی بدون 
مصداق دانسته اند، از دیدگاه قانون گذار اسالمی با لحاظ اینکه آیا ضرر، متوجه خود شخص یا دیگران 
شود، مجموعه ای از اعمال را می توان یافت که تحت عنوان »تجاوز به حق الله« از بقیه تفکیک شده 
و حکم خاصی یافته اند. موضوع این جرایم، مطابق یا مشابهت فراوانی با موضوع حیطه خصوصی در 

ادبیات حقوقی غرب دارد 2.

بند دوم. مصو نیت حیطه ی خصوصی از لحاظ قضائی
عدم تجسس، حسن ظن به افراد، اصل صحت در رفتار مسلمان و استفاده از اختیارات قضائی؛ 
قضائی  ماهیت  دارای  نحوی  به  و  جرم  کشف  مرحله  به  مربوط  که  است  مواردی  از  متهم  عفو  مانند 
است. بر این موارد، می توان عفو متهم در مرحله مجازات و پذیرش توبه در مرحله دادرسی را افزود. به 
عنوان مثال، هر چند در حکومت اسالمی روا بط نامشروع حتی با رضایت طرفین و در خلوت نیز جرم 

1.  محمد حسن نجفی، جواهر الکالم، ج 41، ص 399 و 405.
2. جالل الدین قیاسی، »حق خلوت در سیاست کیفری اسالم«، مجله پژوهش حقوق دانشگاه قم، ش 1 )1388(، ص 
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شناخته شده است، اما اثبات آن بسیار دشوار است و حتی اگر کسی خود بدین کار اعتراف نماید، قاضی 
حق عفو وی را دارد 1. عالوه بر آن که اصواًل نه تنها تشویقی به تحصیل دلیل در این موارد نشده، بلکه 

تجسس از آن نیز منع شده است.
در مورد عقاید نیز هر چند جامعه اسالمی نسبت به عقاید کفر آمیز و شرک آمیز سخت گیر بود، ولی 
هر کس می توانست تنها با گفتن دو جمله »شهادتین« دو جمله شهادتین شامل: »َاشَهُد َان ال ِالَه ِاالّ 
اللَه و َاشَهُد َانَّ محمدًا َرسوُل اللِه« است؛ از تمامی حقوق مسلمانان برخوردار باشد. به همین دلیل، در 
جامعه اسالمی گروهی به نام »منافقین« به رسمیت شناخته شده بودند. اینان کسانی بودند که کفرشان 
 Aمسلم بود، ولی با تظاهر به مسلمانی از حقوق مسلمانان برخوردار بودند. حضرت امیر المؤمنین
در مورد معاویه و دیگر افراد بنی ُامیه چنین فرمود: »سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، 
دشمنان ما اسالم را نپذیرفتند، بلکه ظاهرًا مسلم شدند و کفر را پنهان کردند. پس هنگامی که یاورانی بر 

ضد اسالم یافتتند، آن را آشکار کردند«.
بازگرداندن  با  ُاُحد  2. در جنگ  آنان شتافتند  یاری  به  بنی نظیر  پیمان شکنان  با  منافقان در جنگ 
نیروی نظامی خود از نیمه راه به تضعیف نیروی نظامی مسلمانان پرداختند 3. در جنگ با یهودیان بنی 
قینقاع، رهبر آنان عبدالله بن ُاَبی، به پیامبر اسالمa جسارت های عظیم روا داشت 4. در قرآن کریم 
سوره ی مستقلی به نام »منافقون« نازل شد و آیات فراوان دیگری در جای جای قرآن کریم به رفتار و 
کردار آنان اشار کرده است تا آن جا که برخی از محققان تعداد این آیات را تا یک دهم قرآن گفته اند 5. آنان 
آن چنان مسلمانان را به ستوه آورده ند که پسر عبدالله ابن ابی، رئیس منافقان، راه را بر پدر خود بست تا 
وارد مدینه نشود و به نقلی دیگر خواستار قتل او شد، ولی پیامبر اسالمa فرمود: با او مدارا کن، ما نیز 

با او مدارا خواهیم کرد 6.
چنین وضعیت دوگانه ای برای منافقین که از یک سو خود را مجبور به اظهار اسالم دیدند و از سویی 
دیگر تحریکاتی داشتند که کفر آنان را ثابت می کرد، ولی علی رغم آ ن از حقوق کامل شهروندی برخوردار 
بوند، نشانگر آن است که در اسالم عقیده به کلی از حیطه ی دخالت حکومت مصون نیست، اما مانند 

1. محمد حسن نجفی، جواهر الکالم، ج 41، ص 39.

2.  اسماعیل ابن کثیر، السیره النبویه، ج 3، ص 144.
3.  موسی بن عقبه، المغازی النبویه، ص 264.

4 اسماعیل بن کثیر، السیره النبویه، ج 3، ص 6.. 77
5.  جعفر سبحانی، منشور جاوید، ج 4، ص 6.

6.  فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج 5، 294.
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نمی کنند،  تحمل  پنهانی  نحو  به  را حتی  مخالفی  عقیده  گونه  هیچ  که  نیز  تمامیت خواه  حکومت های 
تالشی برای دستیابی به عقاید دیگران و محکومیت آنان صورت نمی گیرد.

به طور کلی می توان گفت: هدف اسالم از جرم انگاری در خصوص اموری که مربوط به حیطه ی 
خصوصی است، عمدتًا پیشگیری از امور فوق به نحو مشهود و در مجامع عمومی است؛ همچنان که 
آنان به نحو  عذاب قوم لوط به دلیل ارتکاب نوع خاصی از جرایم جنسی، در حالی صورت گرفت که 

مشهود بدان جرم می پرداختند و گرنه چه بسیار اقوام دیگر که بدین جرم آلوده بوده اند.

5. امر به معروف و نهی از منکر
از منکر، وظیفه ای است همگانی  امر بمعروف و نهی  به خیر،  ایران دعوت  در جمهوری اسالمی 
و متفاوت بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت  بر مردم و مردم نسبت به دولت. با پیروزی 
انقالب اسالمی ایران و تشکیل جمهوری  اسالمی، مسلمانان ایران به یکی دیگر از آرزوهای دیرینه ی 
خود دست یافتند و یکی از بنیانی ترین و سازنده ترین قوانین اسالمی؛ یعنی »امر بمعروف و نهی از منکر« 
نیز مورد توجه  مسئولین امر قرار گرفت و با اینکه قانون الهی است و تصویب و عدم تصویب افراد بشر در 
آن اثری ندارد، اما تصویب شدن این قانون در مجلس خبرگان، از رشد فکری افراد جامعه و بیداری آنان 
گاهی خبرگان حکایت می کند که امید است باعمل کردن به همه ی قوانین اسالم، سعادت  و دلسوزی و آ

جامعه تضمین گردد و امت ما الگوی واقعی  انسان اسالمی در جهان باشد.
1. 5. امر به معروف و نهی از منکر ضرورت همگانی

وظیفه ما نسبت به بازداشتن دیگران از کار زشت یا منکر چیست؟ بسیاری از فرهنگها جوابی برای 
یا پاسخی ساده برای آن دارند. شگفت انگیزترین فرهنگها اسالم است که در آن  این پرسش ندارند و 

»امر به معروف و نهی از منکر« وظیفه ای دینی است و ریشه در قرآن و حدیث و سّنت صالحان دارد.
در  متفکر  اسالم شناس  و  آمریکا  پرینستون  دانشگاه  نزدیِک  خاور  تحقیقات  استاد  کوک،  مایکل 
در  ایستگاه قطار شهرِی شیکاگو،  در  در روزنامه ای می خواند که  ماه سپتامبر 1988  از روزهای  یکی 
حضور جمعی از مردم زنی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. زن از حاضران در صحنه کمک می خواهد، 
ولی فریادهای او بی پاسخ می ماند. متجاوز به سادگی از صحنه می گریزد. پس از رسیدن قطار، همه 
برای  نفر  تنها یک  ناظران در صحنه،  از میان  به راه خود می روند.  بر آن سوار می شوند و  با بی تفاوتی 

دستگیری متجاوِز فراری، با پلیس همکاری می کند.
نویسنده کتاب پس از خواندن این خبر با خود می اندیشد: »ما به نوعی وظیفه داریم دیگران را از 
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ارتکاب کارهای ناپسند نسبت به همنوعان خود باز داریم«، اما به این نتیجه می رسد که در زندگی دنیای 
غرب نامی برای این وظیفه وجود ندارد و این فرهنگ به تدوین کّلی مواردی که باید آن را به کار برد و 
شرایطی که می توان این وظیفه را ترک کرد نپرداخته است. نویسنده که محّققی اندیشمند است، اعتراف 
گاه  می کند که خود چیزی در این مورد نمی دانسته تا اینکه در جریان پژوهش های اسالمِی خود، از آن آ
شده و دریافته است که اسالم نام و تعالیمی ویژه برای چنین وظیفه ای دارد که اسم آن »امر به معروف 

و نهی از منکر« است.
او با مراجعه به حدود دو هزار عنوان کتاب و نسخه خطی که بیشتر آن ها به زبانهای عربی، فارسی و 
ترکی است و خوشه چینی از خرمن فیض اندیشمندان و صاحب نظران مسلمان و غیرمسلمان و با صرف 
نزدیک به چهارده سال وقت به بررسی این وظیفه در دورانهای مختلف و مذاهب و فرقه های متفاوت 
و سرزمینهای گوناگون اسالمی می پردازد و بخش بسیار مختصری را به آرای اندیشمندان غیرمسلمان؛ 

مانند ابن میمون و ابن عبری اختصاص می دهد. 1
2. 5. اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در منابع اسالمی

خداوند متعال خطاب به مؤمنین می فرماید:
ِبالله   ُتْؤِمُنوَن  َو  اْلُمنکِر  َعِن  َتْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
َتأ اِس  ِللَنّ ْخِرَجْت 

ُ
أ ه  َمّ

ُ
أ َخیَر  کنُتْم 

]...[ آل عمران 110 بهترین امت برای مردم هستید که پدید آمده است، مادامی که امر به 
معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان می آورید.

و نیز می فرماید:
ُهُم  ْوَلـِئک 

ُ
أ َو  اْلُمنکِر  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  اْلَخیِر  ِإَلی  یْدُعوَن  ه  َمّ

ُ
أ نکْم  ِمّ ْلَتکن  َو   

اْلُمْفِلُحوَن آل عمران 104.
 و باید از شما گروهی متشکل باشند که پیوسته به خیر فرا می خوانند و به معروف امر می کنند و از 

منکر باز می دارند و آنان همان رستگارانند.
همچنین از حکمت های لقمان نقل می فرماید که گفت:

َصاَبک ِإَنّ َذِلک ِمْن َعْزِم 
َ
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمنکِر َو اْصِبْر َعَلی َما أ

ْ
اَله َو أ ِقِم الَصّ

َ
 یا ُبَنی أ

ُموِر لقمان 17.
ُ
اأْل

 ای فرزندم نماز را به پادار و امر به معروف کن و از منکر بازدار و بر آنچه به تو می رسد صبر کن که 
آن از امور بزرگ است.

1. مجله حکومت اسالمی، ش33) 1383(، ص237 ـ 238. 80. احمد نمایی، »امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه 
اسالمی«، 
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رسول خداa فرمودند:
اذا اّمتی تواکلت األمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذنوا بِوقاٍع من الله تعالی، وقتی امت 
من امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذاشتند، پس آماده واقعه ای از جانب خدا 

باشند
همچنین از آن حضرت نقل شده است که اگر معصیت مخفیانه انجام گیرد، فقط به عاملش ضرر 
می زند ولی اگر آشکارا صورت بگیرد و کسی هم برای دفع و تغییر آن برنخیزد، ضررش متوجه کل جامعه 

می گردد.
شکی نیست که امروز جبهه ی کفر و استکبار با حربه ی فساد و فحشا و نا امنی اخالقی و ترویج 
فرهنگ غربی در حال جنگ با مسلمانان و نظام اسالمی است و مبارزه با آن وظیفه شرعی و قانونی 

همه است.
ما به عنوان مسلمانانی که بر صبر و استقامت در راه اسالم و مبانی فکری و اعتقادی و عمل به احکام 
آن تأکید دارند و حاضر نیستند زیر بار خواسته های استکبار بروند، همواره مورد شدیدترین تهاجمات 
دشمنان مستکبر و حامیان و ایادی آنان قرار داریم. امروز پس از گذشت بیش از سی سال از پیروزی 
انقالب اسالمی هنوز در حال جنگی شدید با جبهه ی کفر و استکبار هستیم؛ اما به ظاهر نه جنگی نظامی 
بلکه جنگ نرم. فعالیت های ضد ارزشی و ضد فرهنگی دشمنان به شکل های مختلف از یک طرف و 
فریب عده ای و همنوایی و همرنگی عده ای دیگر با فعالیت های دشمنان از سوی دیگر فضای نامطلوبی 

از نظر مذهبی ایجاد می کند.
اگر به وظیفه ی اسالمی خود عمل نکنیم، این عکس العمل درونی نیز بعد از مدتی فراموش می شود 
و در مقابل انواع منکرات و بی حیایی، رفته رفته بی تفاوت می شویم و غیرت دینی و حمیت اسالمی و 

اعتقادی خود را از دست می دهیم.
باشیم.  داشته  معنوی  و  مادی  در مسیر رشد  پیشرو  و  پویا  و  امن  داریم جامعه ای  ما دوست  همه 
نداشته  ارتکاب منکرات  برای  آزادی عمل  و  امنی کنند  نا  آن هنجار شکنان احساس  جامعه ای که در 
از منکر عمومی به وجود خواهد آمد. در  به معروف و نهی  امر  باشند. چنین جامعه ای فقط در سایه 

روایت است که اگر این فریضه در جامعه ای ترک شود اشرار بر آن حاکم خواهند شد.
تحقق جامعه انسانی اسالمی متوقف بر امنیت اجتماعی، در تمام ابعاد است و همه ی ابعاد امنیت 
اجتماعی از یک سو متوقف بر عدالت اجتماعی و از سوی دیگر متوقف بر نظارت و مراقبت عمومی در 

قالب دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر است.
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امر به معروف و نهی از منکر یک دفاع است، دفاع از حریم جامعه و حقوق شهروندی و دفاع از 

امنیت فکری و اخالقی خود و اطرافیانمان.
3. 5. امر به معروف و نهی از منکر عاملی برای تأمین حقوق افراد جامعه

اگر کسی با ابزار آالینده، فضای زیست و هوای تنفسی دیگران را آلوده کند، یا اگر کسی سوار بر 
قایق، قسمتی را که خودش نشسته سوراخ کند و همراهان را در معرض غرق شدن قرار دهد، یا اغذیه 
فروشی با عرضه ساندویچ  های فاسد، مشتریان را گرفتار بیماری و مسمومیت سازد، یا شخصی منبع 
آب یک شهر را مسموم کند و مردمی را که از آب لوله کشی استفاده می کنند، دچار خطر کند، آیا مردم 
جامعه به او اعتراض می کنند یا نه؟ یا اصاًل »حق اعتراض« و برخورد و شکایت و جلوگیری دارند، یا نه؟
مگر نه این که »آزادی« است؟! پس به دیگران چه مربوط؟ مگر نه این که دیگران هم از آب و هوا و 

آزادی حقی و سهمی دارند؟
این همان ماجرای »نهی از منکر« است که به کام برخی تلخ می آید و می پندارند عمل به این فریضه، 
مغایر با آزادی افراد است و »تذکر لسانی« و »برخورد قانونی« را ورود به »حریم خصوصی« اشخاص 

می دانند و برنمی تابند؛ در صورتی که اگر آن خاطیان حقی دارند، دیگران هم حقوقی دارند!
کسی که فکر می کند حق دارد هرگونه خواست زندگی کند و هرنوع سخنی بگوید و هر لباسی بپوشد 
اماکن  و  معابر  به  را  زندگی خود  فاضالب  و  گنداب  دارد  این که حق  یعنی  بکند،  کاری خواست  هر  و 
عمومی ر ها سازد و به خاطر »دل« خود، »دین« مردم را سست کند و برای خوش بودن خویش، دیگران 

را برنجاند.
آیا نهی از »هنجار های غلط« فضولی در کار دیگران است، یا دفاع از حق جامعه؟ فرد مقدم است 
یا جمع؟ هوس شخصی مقدم است یا مصلحت جمعی؟ نهی از منکر، محدود ساختن مجرمان است تا 
مصو نیتی برای صالحان فراهم  آید. آیا این بد است؟ نهی از منکر، سمپاشی محیط  های آلوده و آفت زدایی 
است تا »عفونت معصیت« مشام انسان  های سالم را نیازارد. کجای این نامعقول است؟ نهی از منکر 
تباهی  پرتگاه  و  در سراشیبی سقوط  یا  نروند،  دزدان  کمین گاه  به  غافالن  تا  است  آژیر هشدار  کشیدن 
نیفتند و این هشدار، به سود جامعه است. اگر نهی از منکر، خودسران و خطاکاران را ناراحت و ناراضی 
می کند، موجب رضای خداست؛ و این بهتر است، چراکه رضای الهی ماندگار است. در کنار نهی از 

منکر، »امر به معروف« است که نشانه رشد و بالندگی و حیات جامعه است.
آمده است؟  به شمار  واجبات  برترین  فریضه،  این   ،bمعصومان زبان  و  دینی  فرهنگ  در   چرا 
 چون جامعه بدون این نظارت و حساسیت و واکنش، جامعه ای مرده و خمود است، بی حق و بی تعهد است. 

امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حریم خصوصی در اسالم
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امر به معروف و نهی از منکر،  افزون بر آن که »تکلیف شرعی« است، وظیفه اخالقی و تعهد اجتماعی و 
 نشان غیرت انسانی و حمایت از قانون و موجب بهره وری از آثار و برکات فرهنگ تذکر و یادآوری است. 

عطرافشانی در هوای »مسموم از هوای نفس« را از یاد نبریم.1

4. 5. نسبت امر به معروف و نهی از منکر با حریم خصوصی
پس از بیان اهمیت حریم خصوصی و جایگاه ویژه ی دو فریضه االهی؛ یعنی امر به معروف و نهی 
از منکر، این سؤال مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ آیا اجرای 
اوامر و نواهی الهی در جامعه با حریم خصوصی افراد در ضدیت با یکدیگر است؟ در این باره به چند 

نکته اشاره می شود:
اول. فقها و دانشمندان اسالمی با توجه به احادیث گوناگون، از معصومینb یکی از شرایط وجوب 
امر به معروف و نهی از منکر را، این دانسته اند که شخص منحرف و گناهکار، به انحراف و گناه خویش، 
اصرار داشته باشد و آن را تکرار نماید و چنانچه معلوم  شود که از اعمال انحرافی خویش توبه نمود و 
دیگر در صدد اصرار و تکرار نیست، این وظیفه  از عهدهء ما ساقط خواهد شد. در این حالت، بین حریم 

خصوصی و آن دو فریضه االهی ضدیتی پیش نمی آید تا درصدد بیان و توضیح آن باشیم.
دوم. در نظام های دموکراسی غربی اصل امر به معروف و نهی از منکر نه تنها مطلوب نیست، بلکه 
خالف قانون است؛ یعنی اگر کسی مطابق این ضابطه شرعی ما عمل کند، می توان از دست او شکایت 
کرد و او را به زندان انداخت. در صورتی که اگر در خیابان های حکومت اسالمی کسی تجاهر به فسق 

کند می توان به او تذکر داد و جلوی او را گرفت و این کار نه تنها مذموم نیست بلکه واجب است.
از این جا تفاوت مبانی در تفاوت دیدگاه ها روشن می شود. بر اساس دموکراسی غربی محدوده امر به 
معروف و نهی از منکر به حداقل می رسد و در بسیاری از موارد امر و نهی، جرم تلقی می شود؛ در حالی 
که بر اساس دیدگاه اسالم امر به معروف و نهی از منکر نه تنها جرم است، بلکه وظیفه همگان است که 
نسبت به آن اهتمام داشته باشند. بر این اساس، منکر و یا ترک معروف هرگاه جنبه ی عمومی پیدا کند و 
این امکان وجود داشته باشد که این صفت غیر اخالقی به دیگران سرایت پیدا کند در این حالت مرتکب 
منکر و گناه نمی تواند به حق حریم خصوصی تمسک پیدا کند، بلکه امر به معروف و نهی از منکر تقدم 

پیدا می کند.

1. جواد محدثی، امر به معروف و نهی از منکر، سایت جهان نیوز.
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الله«. برای مثال،  به عبارت دیگر، در کنار حقوق مردم، حق دیگری هم مطرح می شود به »حق 
حجاب تا آنجا که در حریم زندگی خصوصی افراد است، یک امر فردی و خصوصی است و کسی نمی 
تواند دخالت کرده و تجسس نماید، ولی آن گاه که به یک امر اجتماعی تبدیل شد و با حقوق دیگران 
ارتباط پیدا کرد، حکومت و حاکم می تواند از باب نهی از منکر و صیانت از اخالق و معنویت جامعه، 
حجاب را الزامی کند و برای آن رعایت نکردن آن، مجازات تعیین نماید. بی حجابی از محرمات الهی 
محسوب می شود و طبق قاعده »هر فعل حرامی قابل تعزیر است« 1 و تعزیر نیز با نظِر حاکم است، 
یعنی از دیدگاه فقهی حاکم شرع می تواند برای جلوگیری از گسترش محرمات الهی و بالخصوص بی 

حجابی، مجازات وضع کند.
اسالم آزادی های فردی را به خاطر منافع اجتماعی محدود می کند. ارتکاب گناه در جامعه به صورت 
علنی، خود گناه دیگری محسوب می گردد؛ مثاًل روزه خواری یک گناه است و تظاهر به روزه خواری در 
مالء عام گناه دیگر؛ زیرا اثرات نامطلوبی بر جامعه ی اسالمی خواهد گذاشت. اساسًاً فلسفه  ی امر به 
معروف و نهی از منکر همین است؛ یعنی به منظور صیانت جامعه از فساد، اسالم گفته است که بر هر 

مسلمان واجب است امر به معروف و نهی از منکر کند.
شما فرض کنید که در درون قایقی نشسته اید و عده ای هم در کنار شما هستند و شما هم شنا بلد 
نیستید. ناگهان در وسط دریا، کسی می خواهد قایق را سوراخ کند، یا کاری انجام دهد که مردم غرق 
شوند، در این حالت آیا شما خواهید گفت که او آزادی دارد که هر کاری را بکند، مزاحم او نشوید. یقینًا 
شما به منظور جلوگیری از غرق شدن قایق و آسیب  نرسیدن به سرنشینان آن، در جای خود نمی نشینید، 
به کمک  یا  بیایند  شما  به کمک  دیگران  که  دارید  انتظار  آیا  نیاید.  بر  شما  از دست  کاری  اینکه  مگر 
یا ندانید که در این بستر  خرابکار؟ البته ممکن است شما در تلقی خود، جامعه را همانند کشتی در در
انسان ها باید به ساحل نجات راه یابند، اما این مبانی خاص خودش را دارد که باید در فرصت دیگری 

بدان پرداخت.
دیدگاه اسالم نسبت به اخالق در یک جامعه ی اسالمی فراتر از قاعده ی هزینه و فایده ی صرف و 
یا نفی مادی و عینی اشخاص است. در اخالق اسالمی غیر از نفی شخصی که گاهی ممکن است در 
به آخرت بسیار حایز اهمیت است. در  اعتقاد  باشد؛ بحث خدا و  نداشته  یا  موضوعی وجود داشته و 
حقیقت شخصی که عملی را انجام می دهد یا نمی دهد فارغ از منافع مادی و دنیوی، خود را در محضر 
خداوند احساس می کند و با وجود اعتقادهای درونی که نسبت به درست یا غلط بودن عمل خود دارد، 

1. العناوین الفقهیه، ج 2، ص 627، قاعده 4: »کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی، ففیه التعزیر«.
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به نوعی مصادیق آن را رعایت می نماید.
پس حکومت اسالمی و حاکمان آن در برابر تعلیم و تربیت، جوانان و نوجوانان و عامه  ی مردم مسئول 
اند و شرعًا و قانونًا مجاز نیستند اسباب و علل کم رنگ شدن دین و اخالق جامعه را فراهم آورند و می 

بایست در مسیر حفظ سالمت روح و روان جامعه و تعالی اخالق و کرامت های انسانی تالش کنند.
این  کاماًل  مواردی،  در  دارد:  صورت  سه  افراد  اعتقادات  و  رفتارها  که  گفت  می توان  سوم. 
منزل  در  فرد  که  آن  مثل  ندارد؛  اجتماعی  جنبه ی  وجه  هیچ  به  و  است  شخصی  رفتارها  و  باورها 
برای  راهی  گفت:  باید  صورت  این  در  که  می پوشد  لباس  یا  می خورد  غذا  خاصی  نوع  شخصی، 
الهی  نهی  تحقق  نتیجه  در  و  تجسس  مصداق  ورود،  گونه  هر  و  ندارد  وجود  ساحت  این  به  ورود 
است.  تحسس  و  تجسس  مسائل،  نوع  این  فهمیدن  راه  تنها  که  چرا  بود؛  خواهد  تجسسوا   ال 
صورت دیگر، رفتار یا باوری است که می تواند اثر اجتماعی داشته باشد، ولی فرد تالش می کند که رفتار 
یا باورش به هیچ عنوان، اثر اجتماعی نداشته باشد و لذا مانع از تسری آثار آن بر جامعه می شود. این 
مورد هم مصداق حریم خصوصی و متعلق به فرد است و ورود دیگران به آن و افشای آن، مصداق اشاعه 
ی فحشا خواهد بود. اگر شبهه یا سؤالی ایجاد شود که چرا این بخش، متعلق به حریم خصوصی شده 
است، پاسخ این خواهد بود که آیات قرآنی در خصوص عدم تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدی به 

آبرو، عام است و تخصیص، دلیل می خواهد.
صورت سّوم، مواردی را شامل می شود که عمل، کاماًل جنبه ی عمومی پیدا می کند. این صورت جای 
اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا که این حوزه، متعلق به حریم عمومی است. 
عمومیت یافتن عمل یا به دلیل آثار و نتایج آن است و یا به دلیل ذات عمل و ماهیت آن؛ چنانچه می تواند 
به اعتبار موقعیت و ویژگی خاص آن باشد. در مفاهیمی چون خالف شأن، موضوع این گونه است. این 
سخن، بدان معنا نیست که فرد می تواند در غیر امور عمومی، هر رفتاری را انجام دهد و مرتکب هر گناهی 
شود؛ بلکه بدان معناست که هر فرد وظیفه دارد در هر حال، رعایت دستورات الهی را بکند؛ ولی آن گاه 
که از حدود الهی تجاوز کرد و در واقع حریم الهی را شکست و در نتیجه ی آن، حریم عمومی از بین رفته 
است، وظیفه آن است که با ابزارهای دفاعی ومنطقی تعبیه شده دردین؛ یعنی امر به معروف و نهی از 

منکر با آن مقابله کرد. در این حالت، فرد نمی تواند ادعای حریم خصوصی داشته باشد1.

1.  مسعود راعی، حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر، مجله حکومت اسالمی، سال پانزدهم، ش2)تابستان 
1389(، ص129.
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نتایج تحقیق
اول. »حریم اشخاص« یا »حریم خصوصی« و یا »حق خلوت« از مباحث مهم و جدید حقوق 
در عصر  بشر  نمودهای دموکراسی و حقوق  از  یکی  به عنوان  که همواره  به طوری  محسوب می شود. 

حاضر مطرح بوده و هست.
دوم. به صورت پراکنده در برخی قوانین جمهوری اسالمی ایران، مانند قانون اساسی، قانون مدنی و 
قانون مجازات اسالمی ابعاد مختلفی از حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است؛ مانند اصول 22، 
23، 25، 39، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ مواد 580 و582 قانون مجازات اسالمی در مورد 
ورود غیر قانونی مستخدمان و مأموران قضائی و غیر قضائی دولت به منزل اشخاص و برای مفتوح، 
توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط، باز کردن مراسالت، استراق سمع مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص 
مجازات تعیین کرده است. عالوه بر این، فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان: »تفتیش و 
بازرسی منازل، اماکن و کشف آالت و ادوات جرم« مقرراتی را در مورد حریم خصوصی منازل و اماکن 

و اشخاص پیش بینی کرده است.
سوم. عالوه بر ضرورت تدوین و تصویب »قانون حمایت ازحریم خصوصی«، اطالع رسانی و تبیین 
مصادیق و محدوده ی حریم خصوصی، از ضرورت های دیگر این پژوهش است؛ چه اینکه صرف تدوین 
گاهی های الزم به اقشار جامعه، اجرای درست قانون را با مشکل مواجه  قانون در این زمینه، بدون ارائه آ
می سازد. در وهله ی اول، مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی، باید به تبیین این مسئله مهم اقبال نشان 
دهند و آن گاه دیگر اقشار جامعه، به ویژه ضابطین و مجریان قانون باید به ابعاد مختلف حریم خصوصی 

واقف باشند.
با  موظف اند  دولت ها  که  است  بشری  نیازهای  ترین  مهم  از  افراد  خصوصی  حریم  حفظ  چهارم. 
تصویب قوانین و حقوق مناسب در این زمینه پاسخگوی این نیاز اجتماعی باشند؛ زیرا شهروندان در 
تجاوزی  و  تعرض  از هرگونه  را  زندگی شخصی خویش  که  می کنند  آرامش  و  امنیت  احساس  صورتی 
مصون بدانند؛ بنابراین، حفظ حریم خصوصی افراد به منظور حمایت از آزادی های اجتماعی، سیاسی 
وآزادی های بیان و عقیده صورت می گیرد تا شهروندان با احساس امنیت بتوانند در جامعه براحتی زندگی 
کنند و از ابراز عقیده و بیان خویش نهراسند. در این صورت، قطعًا زمینه ی مشارکت و همکاری مردم با 

مسئوالن بهتر فراهم می شود و از بروز هرگونه هرجو مرج و ناامنی در جامعه جلوگیری می گردد.
پنجم. حکومت و دولت مجاز به مداخله و ایجاد محدودیت در جرایم خصوصی و خلوت شهروندان 

امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حریم خصوصی در اسالم
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این اقدام برای حفظ نظم اجتماعی ضرورت داشته باشد و این ضرورت حقیقی و  اینکه  نیست، مگر 
واقعی بوده، نه صوری و خیالی.

ششم. در تعارض بین رعایت »حریم خصوصی« با »منافع عمومی«، رعایت حریم خصوصی با 
استثناء مواجه است. محدودیت ها و استثنا های این اصل، توسط شارع و قانون گذار معین می شود.

هفتم. بین اصل رعایت حریم خصوصی افراد و امر به معروف و نهی از منکر تعارضی وجود ندارد.
هشتم. حکومت اسالمی و حاکمان آن در برابر تعلیم و تربیت، جوانان و نوجوانان و عامه  ی مردم 
مسئول اند و شرعًا و قانونًا مجاز نیستند اسباب و علل کم رنگ شدن دین و اخالق جامعه را فراهم آورند 
و می بایست در مسیر حفظ سالمت روح و روان جامعه و تعالی اخالق و کرامت های انسانی تالش 

کنند.
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گفتمان سازی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: راه کارها و 
الزامات

خلیل نوروزی1؛ معصومه حسنی2

چکیده
انتقادی خود ممکن است که مورد  به علت ذات  از منکر  و نهی  به معروف  امر 
از منکر و حتی  ناهی  با  برخورد  به  به تحریک گناهکاران  نقد دیگران و حتی منجر 
اقدامات تالفی جویانه در قبال نهِی ناهی گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر در همین راستا به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و برای اجرا 
به قوه مجریه ابالغ شد. با وجود ابالغ قانون مذکور، عماًل اجرای آن هم از جهت 
است  شده  روبرو  محدودیت هایی  با  اجتماعی  بسترهای  نبودن  فراهم  هم  و  دولت 
که عماًلً اجرایی شدن قانون را تحت شعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش 
به  آمران  از  قانون حمایت  در گفتمان سازی  توفیق  برای  شناسایی روش های علمی 
تعدیل  مدل  ارائه یک  از  پس  منظور  به همین  است.  بوده  منکر  از  ناهین  و  معروف 
یافته دو فازی شامل فازهای سلبی و ایجابی در گفتمان سازی، کوشیده شد نسبت به 
شناسایی دوگونه عوام و خواص در جامعه اسالمی و نیز بررسی میزان کیفیت قانون 
ابالغ شده اقدام گردد. سپس متناسب با ادبیات پژوهش سه راه کار اصلی شناسایی 
گردید که شامل  بازاریابی اجتماعی قانون، در دستور کار قرار گیری و برجسته سازی و 

k. noruzi@ut.ac.ir ،1. دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران
hasanima. aut@gmail.com ،2. دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس
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نهایتًا تئوری ساخت اجتماعی واقعیت پیشنهاد گردید. در پایان نیز روش های اجرایی 
و کاربردی متناسب با هر یک پیشنهاد گردید.

واژگان کلیدی
قانون حمایت از آمران به معروف، امر به معروف و نهی از منکر، عوام و خواص، 

روش علمی امر به معروف و نهی از منکر.

الف( مقدمه و بیان مسئله
جامعه دینی اگرچه از اجتماع مؤمنین شکل می گیرد؛ اما در عین حال هویتی مستقل از تک تک 
در  جامعه  نماید.  حرکت  شر  و  خیر  سمت  به  می تواند  واحد  کل  یک  عنوان  به  و  دارد  نیز  خود  افراد 
اعضای خود سرانجامی  مانند تک تک  و  می کند  تجربه  را  کفرانگیز  یا  مؤمنانه  رویکردی  کلیت خود 
افرادی مؤمن را در  افرادی در آن گناهکارند و می توان  دارد. می توان جامعه ای مؤمن را تصور کرد که 
دامان یک جامعه ملحد نیز تصور کرد؛ اما سرعت رشد جامعه در خیرات، تسریع کننده توفیق مؤمنینی 
است که درون آن زیست می کنند و برعکس. در جامعه ای که مؤمنین راحت اند و گناهکاران مجبور به 

مخفی کاری و مخفی نگاه داشتن گناهان خود هستند، امنیت مؤمن نیز فراهم می شود و برعکس.
برخالف  و  است  اجتماع  در  ایجاد چنین شرایطی  برای  ابزارهایی  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر 
بسیاری از واجبات الهی دقیقًا با مردم عامی و خواص جامعه سروکار دارد؛ اما از آنجا که نوع انسان از 
انتقاد کردن و انتقاد شدن احتراز دارد و آن را موافق با خوشایند طرف مقابل نمی داند، همواره افراد عامل 

به این واجب الهی، الاقل از نگاه گناهکاران متهم به دخالت در آزادی دیگر افراد جامعه هستند.

الف.1( اهمیت امر به معروف و نهی از منکر
قرآن کریم معتقد است که باید از میان مؤمنین، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر 
کنند )آل عمران:  104( و یکی از وصیت های مهم پدر به پسر را دعوت به اقامه این واجب الهی می داند 
)لقمان: 17( و یکی از ادله خود را برای معرفی مسلمانان به عنوان بهترین امت ها سودرسانی به دیگران 
از طریق اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند )آل عمران: 110(. حتی این موضوع را چنان 
بین آن ها اشاره می کند )آل عمران:  الهی  این واجب  به اقامه شدن  مهم می داند که در اوصاف مؤمنین 
یاور  یارو  الهی برمی شمرد )اعراف:  157( و  این واجب  برپایی  نتیجه  را  پاکیزه  114(. مصرف اشیای 
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بودن مؤمنین را نتیجه امر به معروف و نهی از منکر عنوان می کند )توبه: 71( و مؤمنان حقیقی را آمران 
به معروف و ناهین از منکری می داند که حدود الهی را نگاه می دارند )توبه: 112( و یکی از نتایج قدرت 
یافتن مؤمنین در زمین را احیاء امر خدا از طریق امر به معروف و نهی از منکر بیان می نماید )حج: 41(.

الف. 2( حفظ نظام و واجب امر به معروف و نهی از منکر
انقالب  آن  پیروزی  یا  تمدن  آن  تأسیس  از  انقالب، مسئله ای مهم تر  یا  تمدن  امتداد یک  و  پایداری 
گاهان و ترک  است. انحطاط منجر به فروپاشی در بیان امیرالمؤمنینA عبارت است از بی تفاوتی آ
امر به معروف و نهی از منکر و برای جلوگیری از سقوط جامعه اسالمی مردم را به انجام این وظیفه که 

رمز پایندگی و بالندگی تمدن اسالم است، فرا می خواند و می فرماید:
وَن و االْخباُر  ]...[ اّنما َهَلَک َمْن کاَن َقْبُلُکم َحْیُثما َعِمُلوا ِمَن اْلَمعاصی َو َلْم َیْنَهُهْم الّربانیُّ
َعْن ذلَک: به درستی کسانی که پیش از شما هالک شدند، مرتکب گناهانی می شدند و 

دانشمندان و نیکان، آن ها را از آن باز نداشتند و نهی از منکر نکردند.
سکوت در برابر مفاسد، اشتباه و گناه است؛ حتی اگر تنها از سوی یک نفر رخ دهد:

ه َو اْعَلُموا أنَّ الّلَه َشدیُد الِعقاِب: از فتنه ای که تنها  ذیَن َظَلُموا ِمْنُکم َخاصَّ ُقوا ِفْتَنه ال ُتصیَبنَّ الَّ َو اتَّ
به ستم کاران شما نمی رسد، بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است.

الف. 3( ضرورت حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر
با توجه به موارد پیش گفته، امر به معروف و نهی از منکر که در دل خود حاوی انتقاد از گناهکار 
است، متناسب با سطح مخاطب همواره ممکن است با پاسخ سخت و تخریب کننده و حتی از بین برنده 
گناهکار روبرو گردد. انگیزه گناهکار در مخفی ماندن گناه بزرگ خود یا جرأت در انجام علنی گناه برای 
آسیب  رساندن به آمر به معروف و ناهی از منکر مشخص است و متأسفانه بارها در کشورمان و در دوران 
پس از پیروزی انقالب اسالمی شاهد آن بوده و هستیم. این دغدغه در کالم مقام معظم رهبری نیز مشهود 

است:
من عرض  می کنم که مأمورین رسمی چه مأمورین انتظامی و چه مأمورین قضائی حق ندارند از مجرم 
دفاع کنند. باید از آمر و ناهی شرعی دفاع کنند. همه ی دستگاه حکومت ما باید از آمر به معروف و 
ناهی از منکر دفاع کند. این، وظیفه است. اگر کسی نماز بخواند و کس دیگری به نمازگزار حمله کند، 
دستگاه های ما از کدامیک باید دفاع کنند؟ از نمازگزار یا از آن کسی که سجاده را از زیر پای نمازگزار 

می کشد؟ امر به معروف و نهی از منکر نیز همین طور است.
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الف.4( ضرورت گفتمان شدن حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر
پس از تصویب و ابالغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 94/01/23 توسط 
رئیس مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور جهت اجرایی سازی، دولت نسبت به اجرایی کردن قانون 
قانون  اجرایی شدن  توقف  مقام معظم رهبری درخواست  از  نامه ای  نکرد و طی  را  تمکین الزم  مذکور 

مذکور را نمود که با ارجاع درخواست به کمیته حل اختالف، بر اجرایی شدن قانون تأکید شد.
شعارهای  با  عماًل  که  قانون  این  اجرای  به  ورود  در  دولت  اندک  انگیزه  بر  عالوه  می رسد  نظر  به 
بدنه عمومی مردم خواهد شد؛ اصل ضرورت  آراء آن در  انتخابی خود مخالفت دارد و موجب ریزش 

وجود چنین قانونی در میان مردم، حتی بدنه دیندار جامعه به صورت یک گفتمان تبدیل نشده است.

الف. 5( هدف و سؤال اصلی پژوهش
بنابراین این پژوهش در صدد است که به ارائه ابزارهایی علمی برای گفتمان سازی قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر اقدام کند و به این سؤال مشخص پاسخ دهد که روش های علمی برای 
گفتمان سازی قانون مذکور کدام اند و مطابق با هرکدام از روش های احصائی، چه رهنمودهای عملی 

پیشنهاد می گردد.

ب( اکتشاف مدلی اولیه و بومی برای گفتمان سازی
و  ارائه شده است  اسالمی  نگاه  مبنای یک  بر  که  پژوهش  بررسی  قانون مورد  گفتمان سازی  برای 
غایتی الهی نیز دارد، استفاده صرف از ادبیات غرب مفید نخواهد بود و ممکن است که خود این استفاده 
توسل به ابزار نادرست برای تحقق هدفی درست باشد که خود یک منکر و نقیض هدف پژوهش است؛ 
بنابراین، تالش می شود برای ارائه یک مدل اولیه قابل اتکا عالوه بر استفاده از ادبیات غرب در این حوزه، 

از نگاه مقام معظم رهبری برای تدقیق مدل استفاده خواهد شد.

ب.1( مقصود از گفتمان سازی در ادبیات غرب
با رویکرد هستی شناختی به گفتمان و در چارچوب پارادایم های غربی، گفتمان ها به این مطلب اشاره 
دارند که حقایق ثابت بیرونی وجود ندارد و تنها از طریق گفتمان است که این حقایق بازنمایی می شود 
بنابراین،  تغییر می دهد؛  ایجاد می کند و  بازنمایی، زبان حقیقت را  این  )گیگز و هووارث1، 2016(. در 

1. Griggs & Howarth
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جهان اجتماعی محصول گفتمان ها است و حّتی کنش انسان  را نیز متناسب با این حقیقت تولید می کند 
]...[ اّما به لحاظ معرفت شناسی، واقعّیت این است که گفتمان نیز همانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی 

مفاهیمی  اجتماعی،  مفاهیم  که  است  آن روی  از  امر  این  ندارد.  و شّفافی  معنای خیلی روشن  دیگر، 
دربسته و سربسته نیست و تابعی از نظام زبانی و معنایی ذهنی جامعه است )هیراکلوس1، 2016(.

تقابلی،  نهایتًا در یک نگاه  برای آن متصور می شود که  به گفتمان ، اجزایی  در نگاه کاربردی غرب 
اندیشه ای اندیشه های دیگر را به حاشیه می راند و کنشگران جدید علمی، فرهنگی، سیاسی و... با ارائه 
نظر انقالبی خود در کنار رد حداکثری نظرات رقیب، گفتمان خود را نهادینه می کنند. به عبارتی بهتر، 
اساسًا نظرات و تئوری ها در قیاس با دیگران خود را برتر نشان می دهند و عماًل نسبیت در این نگاه موج 
می زند؛ به عبارت دیگر گفتمان ها از مجموعه ای از »دال « ها تشکیل می شوند که هر یک به شیوه ای 
معنادار و با نظمی خاص، به هم مرتبط و درباره یک دال مرکزی و کلیدی جایابی شده اند و از این رو، 
تصور و فهم ما از خود، واقعیت و جهان را شکل می دهند؛ بنابراین، معنا و فهم انسان از واقعیت، همواره 

گفتمانی و نسبی است )اسکات2، 2016(.
آن نظم می گیرند و هسته  دال مرکزی3 در هر گفتمان، نشانه ای است که دیگر نشانه ها در اطراف 
مرکزی منظومه گفتمان را تشکیل می دهند. جاذبه این هسته مرکزی، چون مغناطیسی، دیگر نشانه ها را 

با نظمی خاص و منحصر به فرد و متفاوت با دیگر گفتمان ها معنا می بخشد.
هر گفتمان، با توجه به دال مرکزی خود و نظمی که به دیگر نشانه ها و عناصر بخشیده است، جهان 
و واقعیت را به نوعی خاص بازنمایی و معنا می کند، به گونه ای که دیگر معانی ممکن را که گفتمان یا 
گفتمان های دیگر از جهان واقعیت بیان می کند، طرد می کنند و به نوعی به منازعه و خصومت با آن ها 

می پردازند )پیزا4، 2016(.
و  نشده  تثبیت  آن ها  معنای  که  است  نشانه هایی  و  دال ها  عناصر یا  تصاحب  برای  منازعه  این 
گفتمان های گوناگون برای معنادهی به آن ها می کوشند. هر دال، پیش از ورود به گفتمان، عنصر به شمار 
)باتمن7،  عناصر، 5 دال های شناوری6 هستند که هنوز در قالب یک گفتمان قرار نگرفته اند  می رود. 

1.Heracleous
2.Scott
3. nodal point
4. Piazza
5. elements
6. floating signifiers
7. Bateman
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.)2016
بی بهره  شده ای  تعیین  پیش  از  جهت گیری  و  ضروری  قانون  هرگونه  از  اینجا  در  خصومت  مفهوم 
با  پدیده  یک  رابطه  به   1 خصومت،  است.  متفاوت  مارکسیستی  و  هگلی  تضاد  با  رو،  این  از  است. 
چیزی بیرون از آن اشاره دارد که نقشی اساسی در هویت بخشی و تعیین آن پدیده ایفا می کند. الکال، 
مفهوم بیرون سازنده2 را برای توضیح ویژگی های غیریت به کار می برد و همچون دریدا، بر شکل گیری 
هویت ها و تثبیت معانی بر وجود غیر یا دشمن تأکید می کند. از این رو، خصومت امری بیرونی است و 
موجب شکل گیری و انسجام گفتمان و در عین حال، تهدید و فروپاشی آن می شود؛ بنابراین، خصومت 
عملکردی دو سویه دارد: از یک سو مانع عینیت و تثبیت گفتمان ها و هویت هاست و از دیگر سو سازنده 

هویت و عامل انسجام گفتمانی است.
وجود و هویت یک ماهیت، از بیرون ناشی است. این بیرون3 یا غیر، 4 در هویت بخشی و فعلیت 

گفتمان ها نقش اصلی را ایفا می کند. هیچ گفتمانی بدون تمایز و غیریت سازی ایجاد نمی شود.
حوزه گفتمانگی5 است. حوزه گفتمانگی، محفظه ای از معانی  یکی از نتایج غیریت سازی، ایجاد 
اضافه و بالقوه در بیرون از منظومه گفتمانی خاص است که توسط آن طرد شده اند و مواد خامی برای 
مفصل بندی های جدید به شمار می روند. هر دال، معانی متعددی می تواند داشته باشد و هر گفتمان، با 
تثبیت یک معنا، معناهای بالقوه بسیاری را رد می کند. این معانی، همچنان موجود هستند و امکان ظهور 

در گفتمانی دیگر و شرایطی دیگر را دارند )پارکر6، 2014(.
وجود خصومت و وابستگی ساختارهای گفتمانی به غیر، همواره روابط اجتماعی را پیش بینی ناپذیر 
می سازد. از آنجاکه هیچ گفتمان تام و هویت تثبیت شده ای وجود ندارد و همواره خصومت و غیریت، 
هویت ها و گفتمان ها را تهدید می کند، لذا همه چیز در حوزه تصادف و امکان قرار می گیرد؛ بنابراین، 
دیدن پدیده ها و گفتمان ها نتیجه عدم امکان تثبیت نهایی و وجود غیر است که  امکانی تصادفی7 
همواره تغییراتی را در هویت های موجود ایجاد می کند. از این رو، جامعه، طبیعتی باز و گشوده دارد و 

هیچ گاه تثبیت نمی شود )گی8، 2014(.
1. antagonism
2. constitutive outside
3. outside
4. other
5. field of discursively
6. Parker
7. contingency
8. Gee
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نتیجه قهری چنین امری این خواهد بود که هیچ هویت ثابت، دائمی و از پیش تعیین شده ای وجود 
هویت ها  شکل گیری  بر  گفتمان،  شکل گیری  و  می کنند  ایجاد  گفتمان ها  را  هویت ها1  داشت.  نخواهد 

مقّدم است )فیرکوگ2، 2013(.
ب.2( وجوه سازگاری و ناسازگاری های نظریه های غربِی تحلیل گفتمان با تفّکر مقام معظم رهبری
در بیان و کالم مقام معّظم رهبری )مّد ظّله العالی(، کاربرد گفتمان، مفهوم و خصوصّیات مشّخصی 
دارد: »گفتمان، یعنی یک مفهوم و یک معرفت همه گیر بشود در برههایی از زمان در یک جامعه«3؛ 
چه  بخواهند،  چه  ندانند؛  چه  بدانند،  چه  می کنند؛  تنّفسش  همه  هواست،  مثل  جامعه  یک  »گفتماِن 
نخواهند«4. گفتمان، به مثابه هوای تنّفس شونده ی جامعه، اهل تحقیق را رهنمون می شود به این نکته 
که درباره ی »مفهوم فرهنگ« هم معّظٌم له تعابیر مشابهی دارند: »در واقع، فرهنگ با همه ی شعب آن، 
یعنی علم و ادبّیات و غیره، روِح کالبد هر جامعه است. بدون شک، فرهنگ مثل روح است. بالشک 
فرهنگ است که جامعه را به اصل کار یا بیکاری، به کار تند یا کند و به جهت گیری خاص یا به ضّد 
آن جهت گیری وادار می کند؛ بنابراین نقش فرهنگ، نقش روح در کالبد اجتماع. کالبد بزرگ انسانی 

– است«5
به  لحاظ مضمونی، آنچه از باهم نگری سخنان معّظٌم له در دو دانش واژه ی گفتمان و فرهنگ به دست 
می آید این است که: گفتمان از سنخ معنا، معرفت و مفاهیم است؛ گفتمان معرفتی فراگیر، زمان مند و به 
مثابه هوا، دارای حوزه ی تأثیر کّلی در جامعه است. در عین حال جامعه، ظرف تحّقق و پدیداری گفتمان 
است؛ تأثیر گفتمان ها بر وجوه سه گانه ی فردی، جمعی و کّلی بشر، هم مستقیم است و هم غیرمستقیم؛ 

هم ارادی )داوطلبانه( است و هم غیرارادی.
با رویکرد تحلیلی و ترکیب برداشت ها و یافته ها از دو موضوع گفتمان و فرهنگ در سخنان ایشان، 
می توان گفت که چون خاستگاه و مبنای هوّیت ساِز گفتمان )گفتمان ها( فرهنگ است، از این رو تلّقی 
و تعریف ما از فرهنگ، هر آنچه باشد، تعیین کننده ی تعریف و مؤّلفه های مفهومی گفتمان خواهد بود. 
و چند الیه است؛  کثیراالجزاء  کثیراالضالع،  فرهنگ،  و هم چنان که  است  فرهنگ  از  گفتمان، جزئی 
فرهنگ،  مانند  هم  گفتمان/گفتمان ها  از سویی  است.  و وجوه  این خصوصّیات  دارای  از  هم  گفتمان 

1. identity
2. Fairclough

3. در دیدار با جمعی از طاّلب و روحانّیون، 1388/9/22
4. در سومین نشست اندیشه های راهبردی، 1390/10/14

5. در دیدار اعضای انجمن اهل قلم، 1381/11/7
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فرآیندی هستند و بدین جهت قابل برنامه ریزی خواهند بود. البته در فرآیندمند بودن فرهنگ و گفتمان، 
باید به نحوه ی تأثیر و تأّثر عوامل پیرامونی و مرتبط توّجه داشت.

ترین وجوه تمایز گفتمان در بیانات مقام معظم رهبری دام عزه، برداشت  در عین حال یکی از مهم 
ذات گرایانه و اعتقاد به امر و حقیقت ثابت و تبّری از نسبّیت گرایی معرفتی است. این تلّقی را با توّجه به 
داللت ها، تصریحات و قرائنی که از تعریف فرهنِگ اسالمی در سخنان معّظم له قابل برداشت است، 
ضّدذات،  مفهومی  را؛  گفتمان  عمدتًا  که  پست مدرن  و  مدرن  نگرش های  برخالف  می آید؛  به دست 

غیرثابت، نسبّیت گرا، سّیال و شناور می دانند.1

1 با رویکرد هستی شناختی به گفتمان و در چارچوب پارادایم های غربی، گفتمان ها به این مطلب اشاره دارند که »حقایق 
ثابت بیرونی« وجود ندارد و تنها از طریق گفتمان است که این حقایق بازنمایی می شود. در این بازنمایی، زبان حقیقت 
را ایجاد می کند و تغییر می دهد؛ بنابراین، جهان اجتماعی محصول گفتمان ها است و حّتی کنش انسان  را نیز متناسب با 
این حقیقت تولید می کند. )مقّدمی، محّمدتقی، 1390، نظریه ی تحلیل گفتمان الکال و موف و نقدآن، معرفت فرهنگی و 

اجتماعی، سال دوم، شماره ی دوم، ص 125. (
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جدول 1: آراء مقام معظم رهبری در مورد گفتمان و گفتمان سازی

عبارات تحلیلیعبارات مضمونیواحدهای معنایی

»تعریف گفتمان«

معرفت همه گیر  و یک  مفهوم  یعنی یک  گفتمان 
بشود در برههایی از زمان در یک جامعه.1

تنّفسش  همه  هواست،  مثل  جامعه  یک  گفتماِن 
می کنند؛ چه بدانند، چه ندانند؛ چه بخواهند، چه 

نخواهند.2
همه ی  با  فرهنگ  واقع،  در  فرهنگ«  »تعریف 
روِح  غیره،  و  ادبّیات  و  علم  یعنی  آن،  ُشعب 
کالبد هر جامعه است. بدون شک، فرهنگ مثل 
را  روح است. بالشک فرهنگ است که جامعه 
به  و  کند  یا  تند  کار  به  بیکاری،  یا  کار  اصل  به 
جهت گیری خاص یا به ضّد آن جهت گیری وادار 
در  روح  نقش  فرهنگ،  نقش  بنابراین  می کند؛ 

کالبد اجتماع. کالبد بزرگ انسانی – است.3

فرهنگ ستون فقرات حیات یک مّلت و هوّیت 
یک مّلت است.4

ما فرهنگ را بستر اصلی زندگی انسان می دانیم.5
و  جامعه  یک  ذاتّیات  و  خلقّیات  یعنی  فرهنگ؛ 
بومی یک مّلت؛ تفّکراتش، ایمانش، آرمانهایش؛ 
کشور  یک  فرهنگ  مبانی  تشکیل دهنده ی  اینها 

است.6
آن  تحّوالت  عمده ی  منشأ  مّلت،  یک  فرهنگ 

مّلت است.7
تضمین کننده ی فعلّیت های آینده، عامل فرهنگی 
فعلّیت های  حفظ  تضمین  کننده ی   یعنی  است؛ 
خیال  من  است.  فرهنگی  عامل  هم  موجود 
به وجود  را  آینده  که  آن چیزهایی  همه ی  می کنم 

می آورد و تضمین می کند عامل فرهنگی است.8

گفتمان از سنخ معنا، معرفت 
و مفاهیم است؛

گفتمان معرفتی فراگیر است؛
گفتمان زمان مند است؛
جامعه، ظرف تحّقق و 
پدیداری گفتمان است؛

گفتمان به مثابه هوا، کلی 
است؛

تأثیر گفتمان ها، هم مستقیم 
است و هم غیرمستقیم؛

تأثیر گفتمان ها، هم ارادی 
)داوطلبانه( است و هم 

غیرارادی؛

تبیین عناصر مفهومی 
گفتمان؛

فرهنگ؛ هوّیت بخش 
و تعریف ساِز گفتمان 

است؛
گفتمان، برآمده و 
جزء از فرهنگ 

است )نسبت عموم و 
خصوص مطلق(؛

گفتمان، فرآیندمند 
و قابل تدبیر )و 

برنامه ریزی( است 
)گفتمان سازی(؛

رابطه ی فرهنگ با 
گفتمان، تعاملی، ذاتی 

و دو سویه است؛
گفتمان، کثیراالضالع 

کثیراالجزاء و چند 
الیه است؛

 گفتمان؛ مفهومی 
ضّدذات، غیرثابت، 
نسبّیت گرا، سّیال و 

شناور نیست.

و  است  فرهنگ«  و  »زبان  از جنس  معظم له  در سخنان  گفتمان  مفهوم  که  گفت  می توان  بنابراین 
حوزه ی مفهومی وسیع و گسترده ای را شامل می شود. به تعبیری گفتمان به »جهاْن زیست خاّص فکری 
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فرهنگی یک کس یا جریان یا جامعه ای معّین« قابل اطالق است.1

ب.3( جمع بندی ادبیات موضوع و ارائه مدل بومی
با رویکرد اصطالح شناختی به دانش واژه ی گفتمان و براساس بیان پیشین می توان گفت که »گفتمان سازی 
مبتنی بر فرهنگ انقالب اسالمی« دارای پیشنه ی مفهومی منحصر به خود است؛ اما در این میانه می تواند 
نسبت به استقراض و استفاده از ادبیات گفتمان سازی در غرب نیز تا حدی که با مبانی خود سازگاری 
به سمت گفتمان سازی در گرو  مقام معظم رهبری حرکت  تفکر  ایجابی  نماید. در قسمت  اقدام  دارد، 
فرهنگ سازی است که این مهم خود در گرو ارائه الگویی برآمده از متن زندگانی با جامعه است؛ اما در 
نقطه ابتدایی حرکت رویکردی سلبی برای تأسیس چنین نظامی و نفی کامل وطن فروشی و ضدیت با دین 
در عرصه اجتماع باید به وقوع می پیوست که با به ثمر رسیدن انقالب شکوهمند اسالمی در سال 57، 

گفتمان ضدیت با دین مغلوب شد و از عرصه سیاسی کشور کنار گذاشته شد.

شکل1 : گام های گفتمان سازی و فازهای اصلی آن

ج( فازهای گفتمان سازی بر مبنای مراحل مدل بومی
ج. 1( تأکید بر وجود دو فاز سلبی و اثباتی

با توجه به دو فاز کلی رد اولیه و ایجاب ثانویه که در مدل ذهنی مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار 
از  با دین یکی  گفت، مشخص است که بدون حذف گفتمان بی دینی در جامعه که گناه علنی و تقابل 
پیامدهای آن در میان مدت تلقی می گردد و در طوالنی مدت ممکن است نتیجه ای جز استحاله کامل 
صورت  در  داخلی  جنگ های  بروز  حتی  یا  مذکور  جریان  با  تسامح  صورت  در  اسالمی  مقدس  نظام 

برخورد ضربتی و دفعی در صورت برخوردهای غیرکارشناسی با منکرات در بر نداشته باشد.
توقف مخالفت با منکر، تبدیل کننده منکرات به حلیات است. در صورتی که استمرار در سرزنش 
کردن منکرات و تشویق کردن مردم به حرکت به سمت امور معروف و پسندیده، الاقل از امتزاج و از به 

1 رشاد، علی اکبر، تعریف گفتمان، پایگاه اینترنتی شخصی، از نشانی:
http://rashad.iict.ac.ir/index.aspx?siteid=17&siteid=17&pageid=3468
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هم آمیختگی منکر و معروف جلوگیری می کند.

ج2: بررسی بدنه جامعه و نقش عوام و خواص در آن
فاز سلبی در دوره ای که تفکر رقیب بی محابا بوده و برای خود شأنیت اجتماعی بسیار باالیی قائل 
است و چنان قدرتمند است که حتی نسبت به استفاده از رسانه های جمعی برای تبلیغ علنی تفکر خود 
داعیه دارد، ضرورتی قطعی است. در دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی، منکرات رسمًا در رسانه ها 

ترویج می شدند1.

بررسی در بدنه عامه مردم
از آن روی که در بدنه عامه مردم چنین فضایی به هیچ عنوان غلبه ندارد؛ بنابراین نباید با این قشر 
که عمده مردم را در بر می گیرد، جهت امر به معروف و نهی از منکر از اسباب سلبی نسنجیده استفاده 
کرد. البته همان گونه که گذشت، تدریج در تقبیح کارهای ناشایست بسیار ضروری است و نباید حتی در 
آرمانی ترین جوامع نیز ترک شود که این خود موجب جرأت پیدا کردن گناهکاران بر انجام گناه به صورت 
علنی خواهد شد. بهترین وسیله نرم و در عین حال سخت برای برخورد با چنین منکراتی، تذکر لسانی 
است که الزم است ضمن حفظ حرمت گناهکار و تنها به علت عالقه به سعات فرد گناهکار و جامعه 
انجام گیرد؛ اما استفاده از ابزارهای حاکمیتی و نظامی در برخورد با نواهی تنها در اموری که مورد اجماع 
اما  انتظامی دستگیر شود؛  نیروی  آنکه سارقی توسط  تاکنون موفق بوده است. نظیر  عموم مردم است 
استفاده از نیروهای غیرمردمی و نظامی در مواردی که پشتوانه فرهنگی عامه آن را تقبیح نمی کند، تاکنون 

جز دامن زدن به انجام آن منکرات نتیجه خاصی نداشته است.

بررسی در بدنه خواص
تئوری پروانه ای در علم سیستم ها اشاره دارد به این حقیقت مهم که گاه حرکتی اندک و به ظاهر 
بسیار ناچیز در حد حرکت دو بال یک پروانه در آن سوی مرزها، در یک تطور و تحوالت بسیار پیچیده 
در جایی دیگر، موجب آشوب و ویرانی می شود )شنکرو استانفورد2، 2013 و روبرتس3، 2014(. بدیهی 

1 الزم به ذکر است که مقصود پژوهشگران به هیچ عنوان محدود به مسائل ظاهری نبوده و منکرات بسیار مهمی نظیر ترویج 
فرهنگ، اقتصاد و سیاست غربی را شامل می شود و محدود کردن آن در منکرات خردی نظیر بی حجابی یا بدحجابی ظلم 

در حق نویسندگان این مقاله است.
2 shenker & Stanford
3 Roberts
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است که حرکت های کوچک خواص نیز چنین حالتی دارند. کوچک ترین اظهار نظر خواص، محرک 
عامه طرفداران و مخالفان برای برپایی یک انتخابات شکوهمند می شود، مردم را برای واژگون کردن یک 
دولت مستبد و واداده اقناع می کند و گاه ممکن است مردم را به بهانه دفاع از رای خود برای آشوب به 

خیابان ها بکشد و مردم را مورد استفاده ابزاری دشمنان مردم قرار دهد!
از خواص رفتارهای خود را شکل  متأثر  به نظر می رسد عوام در جامعه  آنچه گذشت،  به  توجه  با 
می دهند. برخورد با عوام به عنوان یک فرد خاطی چگونه باید باشد؟ با کسی که در عرصه اقتصاد که 
یک بدحساب بانکی است یا در یک محله کوچکی مشغول ربای قرضی است و از این ممر معاش دارد؟ 
یا برخورد با یک دختر جوان که داشته های خدادادی خود را در اختیار نامحرم قرار می دهد؟ یا یک نفر 
افراد را در  این  تند دارد؟  انتقادات  از انقالب  به اقتصاد دوران بعد  پیرمرد دوران شاهنشاهی که نسبت 
کنار خواصی قرار می دهیم که در بدنه اصلی دولت موجبات فساد اقتصادی را متعمدانه فراهم می آوردند 
صرافخانه های  تأسیس  با  خود  و  ندارند  ربا  بدون  بانکداری  قوانین  شدن  اجرا  برای  تمایلی  چندان  و 
بین المللی  فرهنگی  معاهدات  قبول  با  که  کسانی  یا  می شوند.  تلقی  هم  خاص  رباخواران  عماًل  بزرگ 
علنا تن فروشی زنان خیابانی را یک شغل دانسته و سعی برای مشروعیت دادن به آن می کنند. یا کسانی 
و  دیگران  در  بدبینی  ایجاد  با  و  دارند  سیاسی  ایران سمت  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  بدنه  در  که 

افشاگری های بی حساب در مناظرات سیاسی آبروی چوب حراج به آبروی این نظام مقدس می زنند.
اساسًا دین موافق ترک نهی از منکر در برابر هیچ گناهکاری که تمایل به علنی کردن گناه خود دارد 
نیست؛ اما اولویت نهی از منکر با کدام طبقه در جامعه است؟ طبیعتًا دسترسی به خواص چندان مهیا 
نیست و گوش شنوا نیز در این طبقه وجود ندارد. از آن طرف دسترسی به گناهکاران خرد سریع است؛ 
اما نهی از منکر این فرد خاطی خرد، اگر چه الزم است، اصاًل کافی نیست و تا زمانی که خواص اصالح 

نشوند، ریشه بی خدایی هر روز قوی تر از دیگر روزها خواهد شد.
دین متوجه به این موضوع بوده است که مهم ترین نهی از منکر که باید با آن انقالبی نیز برخورد کرد 
و در مرحله سلبی است و نه ایجابی، از بین بردن حاکمیت طواغیت است. طاغوت گناه را در جامعه 
برای حفظ حاکمیت خود ریل گذاری می کند و عوام خواسته یا ناخواسته در آن ریل قرار می گیرند. در 
جای جای قرآن کریم اولین مسئولیت پیامبرانb برخورد با روسای حاکم بر مردم بوده و معرفی خود 

به عنوان کسی که از سوی خدا آمده و باید از شخص او به عنوان پیامبر خدا اطاعت و تبعیت کنند.
بدنه اصلی طاغوت به محض فروریزی و تشکیل جامعه دینی، یا به مقابله مستقیم ادامه می دهند و 
هدف جهاد مسلمین قرار می گیرند، یا به جمع بدنه منافقین می پیوندند که خود را مؤمن به انقالب معرفی 
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می کنند، اما در قلوبشان هیچ تقوایی از خدا وجود ندارد و اتفاقًا به این علت که از بدنه مدیریتی اطالع 
دارند، خیلی زود در سطوح مدیریتی جامعه دینی نیز جای می گیرند. فعالیتهای منافقین ممکن است در 
شریف ترین لباس ها و جایگاه های مورد احترام نظام دینی نیز انجام شود. بدیهی است که فعالیت های 
منافقانه به شدت پیچیده تعریف می شوند و تالش ایشان در تحریف است و نه اضمحالِل دفعِی دین و 

مبانی انقالب دینی.
د( بررسی کیفیت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

د. 1( بسترهای اصلی مورد بررسی قانون
 بنابر مواردی که در بند ج گذشت، جامعه دو گونه افراد گناهکار دارد. گروهی که اکثریت کم اثرند 
از  قانون حمایت  پراثر و خطرناک )گناهکاران خواص(. موضوع  اقلیت  )گناهکاران عوام( و گروهی 
آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز این طیف گناهکاران هستند و قرار است حمایت خود را بر سر 
افرادی که برای خدا این دو سر طیف را نهی از منکر و امر به معروف کند بگستراند. به بیان دیگر باید 
نظامی وجود داشته باشد که یک فرد بتواند به نحوی حاکمیت را در کنار افراد گناهکار عادی و عوام 
برعکس  کند.  قیام  نیز  خواص  سازمان یافته  گناه  مقابل  در  باشد  الزم  که  مواردی  در  و  کند  نصیحت 
در   Aامیرالمؤمنین که  دارد  وجود  موالی  و  والی  بین  متقابلی  حقوق  است.  جاری  نیز  موضوع  این 
خطبه های خود از حقوق موالیان بر والی نصیحت ایشان را برشمرده اند و نصیحت والی توسط موالیان 

نیز در نظر ایشان از حقوق والی بر گردن موالیان خود است.
پس باید اثر این دو گناهکار و تعامل بین مردم با ایشان برای امر به معروف و نهی از منکر در این 
قانون وجود داشته باشد و اگر تنها حمایت از مردم عادی برای برخورد با مردم عادی گناهکار در ان 
پیش بینی شده باشد، قانون مورد بررسی سطحی بین و ناقص است و یادآوری این نقص، یکی از امر به 
معروف های مقاله پیِش رو محسوب خواهد شد. چرا که این قانون در این صورت عدول دادن افکار از 
مولد گناه و بسترساز گناه به سمت گناهکار خرد است و توجه خود را از ریشه ها به سمت شاخ و برگ 

شجره خبیثه داده است!
د. 2( بررسی قانون بر مبنای توجه به طیف عوام تا خواص

روح حاکم بر قانون مورد بررسی تسهیل کننده و حمایتگر آمر به معروف و ناهی از منکر در سطوح 
مردم و عوام است؛ اما خوشبختانه بندهای مهمی در رابطه با حق امر به معروف فرودستان مؤمن جامعه 
از گناهکاران کالن در کشور دارد. ماده 8 قانون اساسًا بر همین مبنا طراحی شده است: مردم از حق 
قوانین  و  شرع  چهارچوب  در  و  برخوردارند  دولت  عملکرد  مورد  در  ارشاد  نصیحت،  خیر،  به  دعوت 
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سه گانه  قوای  و  حاکمیت  اجزای  تمامی  کارکنان  و  مدیران  مسئوالن،  مقامات،  به  نسبت  می توانند 
اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، 
نهادهای انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی 
نسبت به آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. همچنین با توجه 
به اینکه مشخص شدن گناه های بزرگ در عرصه اجتماعی و شناسایی شدن ریشه های آن، بیش از همه 

گریبانگیر خواص گناهکار خواهد شد، در ماده شماره 9 این مورد پیش بینی شده است:
مانع  از منکر  نهی  به معروف و  امر  برابر اجرای  ندارند در  یا حقوقی حق   اشخاص حقیقی 
ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ عالوه 
بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. 
در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از 
طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، 
تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف 
و نهی از منکر شوند؛ عالوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 

حسب مورد به مجازات بند )پ( ماده )20( قانون مجازات اسالمی محکوم می شوند.
همچنین از نقاط مترقی این قانون الزام نهادهای دولتی برای همراهی با خیل عظیم مؤمنینی است که 
بدون چشمداشت و صرفًاً بر مبنای دغدغه دینی و اجتماعی خود در این واجب الهی ورود پیدا می کنند. 

از مهم ترین این بندها ماده 10 است:
سیمای  و  صدا  سازمان  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت   
جمهوری اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان بسیج 
مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به 
گاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش  معروف و نهی از منکر و باالبردن سطح آ
و اطالع رسانی فراهم کنند. همچنین زیر ماده 12 ف تبصره شماره 4 این مسئله مشهود است: 
وظایف ستاد ]امر به معروف و نهی از منکر[، نافی مسئولیت های وزرا، مسئوالن دستگاه های 
مراجع  و  قوای سه گانه  مدیریت خدمات کشوری، رؤسای  قانون   )5( ماده  اجرائی موضوع 

قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نیست.

ه( بررسی راه کارهای گفتمان سازی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهین از 
منکر

گفتمان سازی یک علم است و راه کارهای اجرایی دارد. برابر دانستن این مفهوم کاربردی با ترویج 
اشتباهی رایج است. تسلط دادن یک نگاه عرضه محوِر صرف دیگر اشتباه رایج در این مورد محسوب 
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در  و  هستیم  روبرو  روانشناختی  و  مفهومی  ابزارهای  از  بیش  عینی  ابزارهای  با  ترویج  در  می گردد. 
با  نگاه عرضه محور، مخاطب چندان مورد بررسی قرار نمی گیرد. حال آنکه، در گفتمان سازی اساسًا 
با طبع و  را کامال موافق  تکنیک های روانشناختی و احساسی شناخته شده است و رویکردهای خود 
سطح مخاطب خود تغییر می دهد؛ یعنی گفتمان سازی ایجاد تصویری ذهنی است که قرار است مبنای 

یک کنش اجتماعی باشد.
اذهان  در  تثبیت کردن یک حقیقت واره  برای  اعتباری عالمه طباطبایی،  ادراکات  نظریه  مبنای  بر 
عمومی و تبدیل کردن آن به یک حقیقت )حرکت از بایدها به سمت هست ها( باید به افراد در مورد آن 
گاهی داد و اراده او را برای حرکت به آن سمت بسیج کرد. به بیان تطبیقی برای آنکه قانون  حقیقت واره آ
مورد حمایت از آمران به معروف و ناهین از منکر نهادینه شود و خود را به درستی در عرصه اجتماع 
به  توسل  با  قانون مطلع گردد و سپس  این  از وجود اصل  فرایند  باید جامعه طی یک  نماید،  بازنمایی 
تبیین های دقیقی که از آن اتفاق بیافتد، افرادی حاضر شوند در فرایند امر به معروف و نهی از منکر به 

بندها و مواد قانونی آن اشاره کنند و از مراجع مربوطه اجرایی شدن آن را مطالبه نمایند.
روش های گفتمان سازی در گام نخست با مخاطب شناسی دقیق انجام می گیرد. تشخیص تعمد یا 
سهوی بودن رفتار گناهکار در انجام گناه، تشخیص میزان عوام بودن یا خواص بودن او و میزان مرجعیت 
او در بین عامه مردم و... گام نخست در این باره است. در گام بعد روش هایی علمی متناسب با نوع 

مخاطب برای گفتمان سازی قانون پیشنهاد می گردد:
1.5( بازاریابی اجتماعی

در این حوزه علمی جدید کوشش می شود با استفاده از فنون بازاریابی تجاری راه کارها و بدیل های 
ارتقاء و  پیشنهاد و اهداف و مقاصد اجتماعی نظیر  برای حل مشکالت و مسائل اجتماعی،  مناسبی 
تصحیح فرهنگ های غلط و حرکت به سمت رفتارهای درست ترویج داده شود )هالنسن1، 2015(. به 
بیان دیگر، بازاریابی اجتماعی تنها ارضاء نیازها و خواسته های افراد اجتماع را از طریق فرآیند مبادله 
و  فردی  رفتارهای  بر  که  است  این  آن  و  دارد  باالتری  مقصد  و  بلکه هدف  نمی دهد،  قرار  تأکید  مورد 
اجتماعی تأثیر بگذارد. این حوزه علمی عماًل به صورت یک تکنیک مؤثر برای مواخذه و نهی از انجام 
رفتارهای نادرست و منکر قابلیت استفاده دارد )دومیگان و همکاران2، 2014(. این منکر می تواند از 
این  مشخصًاً  باشد3.  و...  نامشروع  سایت های  از  استفاده  تا  راننده  یک  توسط  قرمز  چراغ  کردن  رد 
1. Hollensen
2. Domegan

3. به عنوان نمونه ممکن است در یک تبلیغات تلویزیونی، یک راننده با رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی از بین 
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حوزه علمی بیشتر برای افراد عامی که با دیدن نتایج و پیامدهای نامطلوب و دردناک اعمال خود متنبه 
می شوند مناسب است )لوکا و همکاران1، 2016(.

به معروف و  آمران  از  قانون حمایت  برای گفتمان سازی  بازاریابی اجتماعی  آموزه های  با  متناسب 
ناهین از منکر، باید اثرات اجتماعی منفی شیوع فسادهای اداری، مالی، فرهنگی، سیاسی و... را به 
به معروف و نهی  نتیجه ترک امر  نتایج منفی و مضر در  این  تلقین کرد که  تصویر کشید و به مخاطب 
از منکر اتفاق افتاده است و اگر ایشان نسبت به این مهم اهتمام نداشته باشند، قطعًا چنین سرنوشتی 
منتظر خود، خانواده و جامعه شان است. تولید فیلم هایی که در آن ها جوانان در مسلخ مواد مخدر قرار 
با کسانی که دارایی های خود را در قمارها و شرط بندی ها باخته اند، خانه هایی که  گرفته اند، مصاحبه 
در محمل تولید بی بند و بارها شده است و خانواده هایی که باور ندارند دختران و پسران جوانشان در آن 
خانه با حالت مست دستگیر شده اند و... همه بازاریابی هایی منفی برخاسته از این تکنیک علمی است. 
همچنین می توان فضایی آرام و خوش از زندگانی با خانواده و موفقیت ها در کسب و کار را تصویر کشید و 

نهایتًا با درج جمالتی مثبت آن را به رعایت اصول معروف و دوری از منکرات منسوب نمود.
با  مطابق  صورت  هر  در  اما  می شود؛  متنبه  تبشیر  از  بیش  انذار  از  آدمی  انسان ها،  طبع  با  مطابق 
رویکردها و احیانًا قوانین داخلی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ورود در مباحث نفیی در آن 
سازمان همواره کمتر مورد استقبال خود رسانه بوده است. پژوهشگران بر این باورند که این نگاه و غلبه 
دادن نگاه های اثباتی باید مورد بازاندیشی دوباره قرار گیرد. با این وجود این نظریه در بدنه عامه مردم 

کاربرد دارد.

ه.2( نظریه ساخت اجتماعی واقعیت
نظریه ی ساخت اجتماعی واقعیت، تصور و درک مخاطب از دنیای پیرامون را حاصِل ترکیِب ساخت 
اجتماعِی معنا و معنای حاصل از تجربه ی شخصی یا به عبارتی، مذاکره و توافِق علت و عاملیت تحت 
عنوان بر ساخت گرایی اجتماعی می داند. بر ساخت گرایی در برابر اثبات گرایی به کار می رود )بارنس2، 
2016(. در این دیدگاه، تنها واقعیت عینی و بیرونی نیست که شناخت ما را می سازد؛ بلکه ذهن ما نیز 
در ساختن جهان خارج نقش سازنده ای دارد. به نظر بر ساخت گرایان، مفاهیم جنبه ی خاص تاریخی و 
فرهنگی خود را دارند و نتیجه ی شرایط خاص زمانی و مکانی خود هستند. به نظر آن ها، آنچه حقیقت 

برود و این تبلیغات مخاطب را از انجام این کار نهی می کند.
1.Luca
2. Barnes
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نامیده می شود، حاصل مشاهده ی عینی جهان نیست )دریهر و ورا1، 2016(، بلکه زاییده ی فراگردهای 

اجتماعی مستمر بین افراد است )نابلوچ و ویلکه2، 2016(.
بنابر نظریه ساخت اجتماعی واقعیت برای گفتمان سازی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر باید بدنه مؤمنین جامعه دست به اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر درست و دقیق 
نمایند و این واقعیت را در جامعه احیاء کنند. احیاء این واقعیت که هم اینک متأسفانه در جامعه به یک 
دخالت تعبیر می شود، در اثر تکرارهای زیاد خود را به کسانی که حتی دین را قبول ندارند، تحمیل می کند 
این مطلب، دقیقًا کارکرد  به  بایستند. بدیهی است که عدم توجه  این مهم  و آن ها نمی توانند در مقابل 
برعکس خود را نیز به بار خواهد آورد و در گذر زمان اصل امر و نهی در مورد صالح و شقاوت زیر سؤال 
خواهد رفت. با توجه به آنچه بیان شد این نظریه در بدنه عوام مردم قابل اعمال است و خواص تحت 

چنین فشارهای اجتماعی بی واسطه قرار نمی گیرند.

ه.3( در دستورالعمل قرار دادن )برجسته سازی(
نظریه ی برجسته سازی مدعی تأثیر رسانه ها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویت های ذهنی 
آنان از طریق انتخاب و برجسته سازی بعضی از موضوعات و رویدادها در قالب خبر و گزارش خبری 
است )روسل نیمن3، 2014(. به این معنا که رسانه ها با برجسته ساختن بعضی از موضوع ها و رویدادها، 
گاهی و اطالعات مردم تأثیر می گذارند. گرچه نمی توانند تعیین کنند که مردم »چگونه« بیندیشند، اما  بر آ

می توانند تعیین کنند که »درباره ی چه« بیندیشند.
منظور از برجسته سازی رسانه ها این است که رسانه ها، به ویژه در اخبار و گزارش های خبری و 
برنامه های مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه ای از مسائل و موضوعات معین و 
این می شود که  از مسائل و موضوعات دیگر چشم پوشی کنند. حاصل کار  محدود معطوف سازند و 
به بحث  از قلمرو رسانه ها  از مردم در سپهر عمومی و خارج  بسیاری  توسط  از مسائل خاص  بعضی 

گذاشته می شود، درحالی که به مسائل و موضوعات دیگر توجه نمی شود )مک کابز4، 2014(.
بنابر نظریه برجسته سازی برای متقاعد کردن خواص جهت تقبل هزینه های ناشی از اجرای قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهین از منکر، بهترین ابزارها فشارهای رسانه ای توسط رسانه های عمومی 

1 Dreher & Vera
2 Knoblauch & Wilke
3 Russell Neuman
4 McCombs
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است. رسانه ها می توانند و این قدرت را دارند که یک موضوع خارج از اولویت یک دولت را به زور به 
آن بقبوالنند و دولت را برای اجرایی کردن قوانین اجبار کنند. این کار با ایجاد کردن هزینه های بسیار 
زیاد در ترک یک قانون یا اجرایی کردن یک قانون غلط در بدنه جامعه و ایجاد مطالبه عمومی در بدنه 
عامه مردم امکان پذیر است. همانگونه که بیان شد این تئوری بر خالف دو تئوری پیشین هدف خود را در 

تحریک خواص قرار داده است.

و( جمع بندی و ارائه پیشنهادها
در مقاله پیِش رو با بررسی ادبیات غرب و تطبیق آن با پاره ای از نظرات مقام معظم رهبری مدلی دو 
فازی از روش گفتمان سازی ارائه شد. در فاز سلبی با وقوع انقالب گفتمان رقیب به حاشیه رانده می شود 
و از آن پس الگوسازی تا تحقق کامل گفتمان در مسیری ایجابی پیموده می شود. بیان گردید که اگرچه 
انقالب اسالمی در سال 57 به پیروزی رسید؛ اما خواصی در بدنه نظام اسالمی منافقانه رخنه کردند که 
باور درستی از معروف ها و منکرهای شارع مقدس نداشتند و با بررسی مواد قانون حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر مشخص شد که قانون از کیفیت خوبی در برخورد با آن ها نیز برخوردار است.

قانون  توسعه گفتمانی  راه کارهای علمی در جهت  ارائه  برای  مناسب و علمی  ادامه روش های  در 
مورد بررسی ارائه شد که جمع بندی آن در جدول شماره 2 ارائه شده است که ستون چهارم آن به صورت 

مشخص مربوط به ارائه پیشنهادهایی کاربردی در راستای هدف این پژوهش دارد.
جدول 2: جمع  بندی روش های گفتمان سازی و ارائه پیشنهادهای کاربردی

روش علمی 
مورد استفاده

مخاطب 
اصلی 
روش

رویکرد اصلی
پیشنهادهایی در راستای استفاده از روش در 

گفتمان سازی قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهین از منکر

بازاریابی 
انذاری و به عوام مردماجتماعی

ندرت تبشیری
تصویر عاقبت به شّری عدم توجه به واجب امر به 

معروف و نهی از منکر و بی تفاوتی جامعه

نظریه ساخت 
اجتماعی 

واقعیت
عوام مردم

ساخت معنا در 
تعامالت بین 

مردم

تذکر لسانی مداوم و با رعایت سطوح برخورد با 
گناهکاران به نحوی که جامعه این واجب الهی را 

امری حتمی تلقی کند
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در دستور کار 
خواصقرار دادن

فشار بر خواص 
از طریق ایجاد 
مطالبه عمومی

فعال شدن مؤمنین در تأسیس و قوت دادن به 
رسانه های عمومی با محوریت تذکر موارد معروف و 
منکر به مردم و ایجاد حس مطالبه گری در آن ها که 

خود موجب مجاب شدن دولت برای عقب نشینی از 
تصمیم منکر یا حرکت به سمت اجرای یک معروف 

خواهد شد
خالصه نکات مربوط به بررسی راه کارهای گفتمان سازی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهین 

از منکر در الگوی ارائه شده در شکل شماره 2 مشخص است.
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آسیب  شناسی وضعیت موجود در نگاه نخبگان به فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر

 رضا وطن دوست1

چکیده
فریضه امر به معروف و نهی از منکر، فریضه  ای بزرگ و از موضوعات بسیار مهم 
زوایای  از  اجتماعی،  موضوعات  دیگر  مانند  می تواند  و  است  جامعه  ابتالی  مورد  و 
مختلفی مورد کنکاش قرار گیرد؛ اما با اینکه این فریضه در مقیاس وسیعی، از دیگر 
فرایض و حتی از جهاد در راه خدا برتر معرفی شده است، هم در مقام اثبات و نظر و 
هم در مقام ثبوت و عمل، سخت مورد بی  مهری واقع شده و آن گونه که باید، به آن 
توجه نشده و نمی شود. از این رو، باید دید چه عامل یا عواملی این آسیب  را به وجود 

آورده و شأن و جایگاه این فریضه بزرگ الهی را تا این اندازه تنزل داده است؟
انزوای این فریضه به  هرچند عوامل بسیاری وجود دارند که هرکدام سهمی در 
خود اختصاص داده اند که البته الزم است آسیب  شناسی شوند و برای عالج هرکدام 
راه کاری مؤثر و درمانی شفابخش ارائه گردد، اما آنچه این تحقیق در صدد آن است، 
این  رو،  این  از  است.  فریضه  این  به  نخبگان  نگاه  از  موجود  آسیب  شناسی وضعیت 
مسائل  به  پاسخگویی  و  »مسئله شناسی  همایش  فراخوان  به  پاسخ  در  که  پژوهش 
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« سامان  یافته، نگاهی دوباره دارد 

vatandoust.r@gmail.com .1. مدرس حوزه و دانشگاه، پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی، دانشجوی دکتری
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به چند مسئله و قواعد فقهی که نیازمند تجدید نظر و تغییر نگرش نخبگانی در این 
مسائل است. این موارد که هم مسئله و هم یافته های این پژوهش اند، عبارتند از:

ـ ضرورت تقویت عینی بودن وجوب این فریضه در برابر کفایی بودن آن، 
ـ تبیین نقش قدرت و ضرورت کاربرد آن در انجام امر به معروف و نهی از منکر، 

ـ توجه دادن به این مطلب که چرا شرایط این فریضه از نوع شرط وجوب باشند 
نه شرط وجود؟

ـ و در نهایت، به یادآوردن سیر نزولی در مراحل این فریضه در برابر سیر صعودی 
آن.

واژه های کلیدی
  فقه، امر به معروف، نهی از منکر، نخبگان، فقیهان، تغییر نگرش.

مقدمه
فریضه امر به معروف و نهی از منکر از جمله فرایض مهم و حیاتی است که هم ضرورت عقالنی دارد 
و هم از اهمیت ویژه وحیانی برخوردار است. ضرورت عقالنی به این دلیل که انسان موجودی اجتماعی 
است، سرنوشت هرکسی با سرنوشت دیگران گره خورده، به گونه ای که هر فردی در جامعه، هم بر دیگران 
تأثیر می گذارد و هم از رفتار دیگران متأثر می گردد. از این رو، هرکسی در جامعه وظیفه دارد، افزون بر 
به  بی اعتنایی  نوعی  دیگران،  رفتار  به  بی توجهی  که  چرا  بکوشد؛  نیز  دیگران  اصالح  در  نفس،  اصالح 
سرنوشت خویش است. بدیهی است که اگر فساد و آلودگی فراگیر شود و جامعه را به ورطه تباهی سوق 

دهد، هیچ کس از این خطر مصون نمی ماند و آتش فساد، دامن تک تک افراد را خواهد گرفت.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم به این دلیل است که این کتاب آسمانی 
آنگاه که به انجام امر به معروف و نهی از منکر دستور داده، مسلمانان را مکلف فرموده که با اتحاد و 
انسجام الزم امتی واحد تشکیل دهند و از این رهگذر، قدرتی بزرگ فراهم آورند تا با پشتوانه این قدرت 

کسب  شده بتوانند دیگران را به ارزش ها فراخوانند و آنان را از زشتی ها و ضد ارزش ها باز دارند.
قرآن در جای دیگر ابتدا امت اسالمی را برترین اّمت معرفی کرده و سپس سبب این برتری را امر به 
معروف و نهی از منکر دانسته است. طبیعی است، افتخار برتری امت اسالمی بر دیگر امت ها تا زمانی 

دوام می یابد که سبب این برتری حفظ شود و آن گونه که باید، اجرا گردد.
 افزون بر عقل و قرآن کریم که اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را گوشزد کرده اند و اجرای آن 
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را در جامعه ضروری می دانند، خاندان عصمتb نیز با تبیین جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی 
از منکر و نیز بیان ضوابط و شرایط آن، از خود گنجینه ای ارزشمند به جای گذاشته اند و با طرح همه 
جانبه این فریضه، هم راه اجتهاد و استنباط را بر اهل نظر گشوده اند و هم راه تحریف و سوء برداشت ها 
را بر تحریف گران و کژاندیشان بسته اند. در اهمیت این دو فریضه در روایات، همین بس که حر عاملی، 
تنها در کتاب وسائل الشیعة، حدود هشتاد باب گشوده و در آن بیش از هفتصد روایت آورده است. این 
در حالی است که بیش از این مقدار، در کتاب های روایی، فقهی، تفسیری، اجتماعی و اخالقی نیز آمده 

است.
بنابراین، فریضه  امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ متعالی اسالم از جایگاهی واال و از اهمیتی 
باال برخوردار است؛  چراکه این فریضه، وسیله ای راه گشا و راهی نوید بخش است که هم به بقا و تعالی 
مکتب می انجامد و هم عطری دل انگیز را که حاکی از سعادت و سالمت فرد و جامعه است، در فضای 
زندگی بشر می پراکند؛ اما باید دانست هر چند امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای بزرگ است و 
همگان، وظیفه دارند، یکدیگر را به معروف ها تشویق کنند و از منکرها بازدارند، ولی بی تردید، احیاء و 
اجرای تام و تمام این فریضه، مبتنی بر یک اصل اساسی به نام اصالح نگاه نخبگانی به این فریضه است. 
اگر امروزه از قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر صحبت می شود باید از قانون حمایت از 
خود این فریضه نیز صحبت شود؛ زیرا تا از خود این فریضه که اصل است، حمایت نشود، حمایت از 
آمران به معروف و نهی از منکر سود چندانی ندارد. این پژوهش که نگاه انتقادی به وضعیت موجود در 
نگاه نخبگان به این فریضه دارد، گامی کوچک در حمایت از این فریضه است. امید که این نوشته به 

دست نخبگان و صاحب نظران برسد و به تغییر نگرش آنان در نگاه اصولی به این فریضه بینجامد.

آسیب  شناسی چند مسئله فقهی و ضرورت تغییر نگرش در آن
دیگر  و  قرآن  در  و  است  عقالنی  ضرورتی  اینکه  علی رغم  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه 
آموزه های اسالمی اهمیت مضاعف دارد، سوگمندانه، هم در مقام اثبات و نظر مورد بی مهری نخبگان 

واقع شده است و هم در مقام ثبوت و عمل، مورد کم لطفی عموم مردم در جامعه قرار گرفته است.
مگر غیر از این است که امر به معروف و نهی از منکر در نگاه امام علیA برتر از هر کار نیک 
دانسته شده و حتی جهاد در راه خدا، در مقایسه با این فریضه الهی همچون آب دهان نسبت به دریا 
این  که  این است  از  نیز مگر غیر  و  )نهج البالغه، ص1264(؛  ُلّجی  فی  بحٍر  َکَنفَثه  معرفی شده است: 
واجب در مقایسه با دیگر واجب ها پایه و اساس معرفی شده است به طوری که در فرموده  امام محمدباقر

آسیب  شناسی وضعیت موجود در نگاه نخبگان به فریضه امر به
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A انجام دیگر واجب ها وامدار این فریضه رقم خورده است: 
 َفریضه َعظیَمه بها ُتقاُم الَفرائض )الکافی، ج5، ص56(.

با وجود اهمیتی که این فریضه دارد، چرا نخبگان و صاحب نظران، تحلیل و نظریه پردازی پیرامون 
باید آن را تحلیل نکرده اند؟ و چرا فقیهان در کنار هزاران  این فریضه را به حاشیه برده اند و آن گونه که 
مسئله ریز و درشت نماز، روزه، خمس و زکات، مناسک حج و مانند آن، از بیان حداقلی مسائل مربوط 

به این فریضه خودداری کرد ه اند؟ و حتی برخی در رساله های عملیه متعرض این فریضه نشده اند.
و عمل  اجرا  مقام  در  امروزه  که  است  نظر، همان  و  اثبات  مقام  در  فریضه  این  به  بی  مهری  نتیجه 
شاهدیم که در جامعه تنها نامی از این فریضه باقی مانده و تا آنجا که برخی بزرگان مانند شهید مطهری 
در اظهار تأسف از آنچه به سر این فریضه بزرگ الهی درآمده، از آن به یک اصل فراموش شده تعبیر کرده 
 است )مجموعه آثار، ج20، ص200( و نیز مانند مقام معظم رهبری که این فریضه را یک واجب فراموش 

شده خوانده است )68/10/19(.
جای تأسف است که بگوییم بهترین کتابی که تا کنون پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
نوشته شده، کتابی است که توسط فردی مسیحی و انگلیسی به نام مایکل کوک نوشته شده و انتشار یافته 
است. این نشان می دهد که ما در تبیین و مسئله شناسی این فریضه کوتاهی کردیم تا جایی که در این باره 

بیگانگان از ما جلو افتاده اند.
این فریضه به طور جّدی تجدید نظر نشود و از سوی نخبگان حوزوی و  به  تا در نگرش   بی شک 
دانشگاهی تحلیلی درست و واقع گرایانه ارائه نگردد و آن طور که باید جایگاه این فریضه تبیین نگردد، 
یافت و در مقام اجرا و عمل توفیق چندانی به دست  آنچه هست بهبود نخواهد  از  این فریضه  روزگار 

نخواهد آورد.
اینک در این نوشته، با بهره گیری از کتاب »فریضه ای برتر« از این قلم، نگاهی دوباره داریم به چند 
مسئله و قواعد فقهی. به این امید که برای تغییر در نگرش فقیهان و نخبگان به این فریضه، زمینه  ای 

مناسب فراهم آید و این واجب فراموش شد دوباره احیاء گردد و جایگاه واقعی خود را باز یابد.

1. وجوب کفایی یا عینی بودن؟
در اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب است حرفی نیست، اما بحث در این است که آیا این 
وجوب از نوع واجب کفایی است یا عینی؟ معروف در میان فقیهان و مراجع تقلید معاصر، کفایی بودن آن 
است. بدیهی است که این برداشت، پایه و اساس این فریضه را سست می کند؛ چراکه برخی افراد به این 



557
بهانه که در جامعه َمن به الکفایه وجود دارد، مسئولیت آن را به دیگران وامی نهند و شانه از این مسئولیت 
خالی می کنند و بدتر اینکه برخی با تعیین َمن به الکفایه، خود را تبرئه کرده و می گویند با وجود حکومت، 

حوزویان، ستاد احیا، ارشاد، بسیج و مانند آن، ما نسبت به انجام این فریضه تکلیفی نداریم.
نگارنده به خود اجازه نمی دهد که بخواهد بر صحت دیدگاه فقیهان مبنی بر کفایی بودن این فریضه 
خدشه وارد کند و در رد یا قبول آن اظهار نظر نماید، اما چند نکته وجود دارد که باید یادآور شد تا شاید 
به تغییر نگرش این نخبگان در نگاه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بینجامد و وضعیت موجود 

بهبود یابد و این فریضه به جایگاه اصلی خود بازگردد:
1. نخستین نکته که باید تذکر داد، این است که در حکم به کفایی بودن این فریضه اجماعی وجود 
ندارد؛ چراکه بر خالف دیدگاه فقیهان معاصر، برخی فقیهان بزرگ و نام آشنا در قرون گذشته، به عینی 
بودن این دو فریضه فتوا داده اند و آن را مانند نماز بر همگان واجب عینی می دانند. شیخ طوسی در کتاب 
)النهایة، ص299( و )االقتصاد، ص148( و ابن حمزه در کتاب )الوسیلة، ص207( و صاحب کتاب 
»مختصر النافع« در صفحه 115 این کتاب، از جمله فقیهانی هستند که به وجوب عینی بودن این فریضه 

فتوا داده اند.
بدیهی است که این بزرگان مبنایی دارند و برای دیدگاه خود دالیلی ارائه داده اند. خوب است مبانی 
و دالیل فقهی این بزرگان مالحظه شود و در نوع استنباط آنان دقت به عمل آید تا شاید دالیل محکم 
آنان به تغییر در نگرش به این موضوع بینجامد و وضعیت موجود را بهبود بخشد. از میان انبوه استدالل 
پیشینیان برای عینی بودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تنها به بیان کالم جناب شیخ طوسی در 

این باره بسنده می کنیم که می گوید: 
المنکر فرضان من فرائض اإلسالم، وهما فرضان علی األعیان،  بالمعروف والنهی عن  األمر 
ال یسع أحدا ترکهما واالخالل بهما؛ امر به معروف و نهی از منکر دو واجب از واجب های 
اسالمی هستند و آن دو از نوع واجب عینی هستند، هیچ کس حق ندارد آن دو را وانهد و به آن 

اخالل نماید )النهایة، ص299(.
ایشان در کتاب دیگر خود، در این  باره می گوید: 

و اختلفوا فی کیفیه وجوبه، فقال األکثر: انهما ِمن فروض الکفایات إذا قام به البعض سقط عن 
الباقین و قال قوم: هما من فروض األعیان و هو األقوی عندی، لعموم آی القرآن و األخبار، 
اْلُمْنکِر،  َعِن  یْنَهْوَن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  اْلَخیِر  ِإَلی  یْدُعوَن  ه  مَّ

ُ
أ ِمْنکْم  ْلَتکْن  َو  تعالی  کقوله 

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکِر، 
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ه أ مَّ

ُ
)آل عمران: 104( و قوله کْنُتْم َخیَر أ

ُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنکِر )لقمان )3(: 17( 
ْ
اله َو أ ِقِم الصَّ

َ
)همان، 110( و قوله فی لقمان  أ

فی حکایه عن لقمان حین أوصی ابنه؛ و األخبار أکثر ِمن أن تحصی و یطول بذکرها الکتاب؛ و 

آسیب  شناسی وضعیت موجود در نگاه نخبگان به فریضه امر به
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فقیهان در کیفیت وجوب این فریضه اختالف کرده اند، بسیاری از آنان این دو فریضه را واجب 
کفایی دانسته اند که با قیام برخی به انجام آن، از دیگران ساقط می شود و گروه دیگری وجوب 
آن را عینی دانسته اند و این قول در نظر من قوی ترین است، به دلیل عموم آیات قرآن و روایات 
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن 

ْ
ه یْدُعوَن ِإَلی اْلَخیِر َو یأ مَّ

ُ
مانند قول خدا که فرمود:  َو ْلَتکْن ِمْنکْم أ

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنکِر و قول 
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ه أ مَّ

ُ
اْلُمْنکِر و قول خدا کْنُتْم َخیَر أ

ُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنکِر در حکایت از قول لقمان در 
ْ
اله َو أ ِقِم الصَّ

َ
خدا در سوره لقمان  أ

بلند شدن کتاب  به  آن  این است که شمرده شود و ذکر  از  به فرزنش. ورایات زیادتر  وصیت 
می انجامد )االقتصاد، ص148(.

اینکه عامل اختالف در کفایی و عینی بودن  یادآوری است  به  این جا الزم   2. نکته دیگری که در 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نوع برداشت از آیه 104 سوره  بقره است که برخی حرف »من« در 
»ولتکن منکم امه ]...[« را تبعیضیه می دانند و برخی بیانیه. آن ها که به تبعیضیه بودن این حرف اعتقاد 
آن قائل  بودن  به عینی  بیانیه می دانند،  را  آن  آنان که  فتوا داده اند و  این فریضه  به وجوب کفایی  دارند، 

شده اند.
در میان فقیهان، فقیهی نامدار مانند شیخ طوسی که استاد همه فقهاء بعد از خود محسوب می گردد 
حرف »من« را در آیه یادشده بیانیه می داند و بر همان اساس به وجوب عینی امر به معروف و نهی از 
منکر فتوا داده  است، همان طور که برخی مفسران و دانشمندان علوم قرآنی نیز آن را بیانیه دانسته و اظهار 
کرده اند که این فریضه واجب عینی است نه کفایی. شیخ طوسی )تبیان، ج5، ص258(، قطب راوندی 
)فقه القرآن، ج1، ص356(، طبرسی )مجمع البیان، ج5، ج88( و فیض کاشانی )1416 ق، 2، 357( 

از جمله مفسرانی هستند که این فریضه را واجب عینی دانسته  اند.
در  حرف  همین  مانند   »]...[ منکم  »ولتکن  آیه  در  )من(  حرف  که  کرده اند  تصریح  مفسران  این 
همه  از  باید  باشد؛ چراکه  تبعیضیه  نمی تواند  که  است   )30 )حج:  ْوثاِن« 

َ
اأْل ِمَن  ْجَس  الرِّ »َفاْجَتِنُبوا  آیه 

پلیدی های بت ها پرهیز کرد نه برخی از آن ها.
3. از آنجا که اصل اولی در اوامر الهی عینیت است نه کفائت، در صورتی از ظهور عینیت رفع ید 
می شود و به کفائت تبدیل می شود که پس از انجام کار، غرض شارع حاصل شود، یا اصاًلً موضوعی باقی 
نماند تا بگوییم بر دیگران واجب است آن عمل را انجام دهند، مانند تجهیز میت که پس از دفن جنازه، 

هم غرض حاصل می شود و هم موضوعی باقی نمی ماند تا دیگران به آن مکلف گردند.
اکنون باید پرسید آیا غرض از امر به معروف و نهی از منکر که تحقق معروف و برطرف شدن منکر 
است، با امر و نهی یک یا چند نفر حاصل می شود؟ انصاف این است که با امر و نهی یک و چند نفر 
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غرض حاصل نمی شود و تکلیف از دیگران ساقط نمی گردد و الزم است دیگران نیز دخالت کنند تا غرض 
حاصل شود. امام خمینی v در این  باره که باید دیگران نیز به کمک آمران به معروف و ناهیان از منکر 

بشتابند و همه با هم منکرها را از سطح جامعه بردارند، می فرماید: 
اگر با اقدام برخی از مؤمنان، همچنان منکر وجود داشته باشد، بر دیگران نیز واجب است وارد عرصه 

شده و با کمک دیگر برا دران ایمانی خود، منکر را ریشه کن نمایند )تحریر الوسیلة، ج 1، ص527(.
بنابراین، طبق نظر مبارک حضرت امام v، با اقدام برخی از آنان، تکلیف از دیگران ساقط نمی شود 

و الزم است که در این باره، به اندازه کفایت اجتماع کنند
بر فرض اینکه وجوب در این فریضه را کفایی بدانیم تا زمانی که منکر در جامعه رواج دارد و برداشته 
نشده است، نهی از منکر بر همه واجب است؛ بنابراین، چه قائل به وجوب کفایی باشیم یا عینی چندان 

تفاوتی ندارد؛ چرا که در هر دو صورت امر و نهی بر دیگران واجب است.

کاربرد قدرت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
به گونه های مختلف در عرصه زندگی فردی و  از مؤلفه های بسیار مهم و اساسی است که  قدرت 
اجتماعی بشر حضوری جدی دارد، نیروی فیزیکی و جسمانی، توان علمی و اقتصادی، قدرت نظامی، 

سیاسی و اجتماعی نمونه های عینی از قدرت بشر است که در شکل های مختلف رخ می نماید.
 قدرت هرچند موضوعی گسترده است و در عرصه زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه بوده و از 
زوایای گوناگون قابل بحث و گفت وگوست، اما آنچه در این مجال بایسته توجه است، ضرورت فراهم 
آوردن قدرت در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا این فریضه، امری مهم و حیاتی 

است که بدون برخورداری از پشتوانه قدرت، امری ناممکن یا ناکارآمد خواهد بود.
به رغم وجود غنای منابع اسالمی  در ضرورت استفاده از قدرت در اجرای این فریضه، از این اصل 
نه  و  توجه کرده اند  این اصل  به  باید  آن گونه که  نه نخبگان و عوامل فکری  اساسی غفلت شده است؛ 
عوامل اجرایی از این اصل، سود جسته اند؛ برآیند بی توجهی به این اصل، مغفول واقع شدن فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر است، اما خوشبختانه منابع اسالمی سرشار از سفارش به ضرورت کسب قدرت 

در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
نگارنده که از بی توجهی به این فریضه رنج می برد، بر آن شد تا با نگاهی دوباره، ضرورت و اهمیت 
این موضوع را گوشزد نماید و با الهام از آموزه های اسالمی، مانند قرآن، حدیث، سیره عملی پیشوایان 
معصومb و حتی فقه و لغت که همگی تأیید و تأکید بر ضرورت کسب قدرت در اجرای این فریضه 

آسیب  شناسی وضعیت موجود در نگاه نخبگان به فریضه امر به



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 5601

جل

دارند، بایستگی برخورداری از قدرت الزم و به کارگیری آن در اجرای امر به معروف و نهی از منکر را 
تبیین و اثبات نماید.

دالیل کسب قدرت در اجرای امر به معروف
گاهی بیشتر، به ضرورت کسب قدرت در اجرای این فریضه، بخشی از   اینک در این مجال برای آ

دالیل این موضوع را یادآور می شویم:
الف. قرآن

آنگاه که در آیات مرتبط به امر به معروف و نهی از منکر دقت می کنیم، می یابیم که قرآن به روشنی 
بر ضرورت به کارگیری قدرت در اجرای این فریضه داللت می کند. به عنوان نمونه برخی از این آیات را 

یادآور می شویم: 
ْوَلِئک ُهُم 

ُ
أ اْلُمنکِر و  یْنَهْوَن َعِن  ِباْلَمْعُروِف و  ُمُروَن 

ْ
یأ اْلَخیِر و  ِإَلی  ه یْدُعوَن  مَّ

ُ
أ نکْم  َوْلَتکن مِّ  .1

اْلُمْفِلُحوَن؛ باید از میان شما جمعی باشند که به نیکی ها دعوت کنند، به معروف ها امر نمایند 
و از زشتی ها بازدارند و آنان همان رستگاران اند )آل عمران: 104(.

در این آیه  یک نکته جای درنگ و دقت است و آن این است که هر چند در حرف »ِمن« اختالف 
است که آیا بیانیه است یا تبعیضیه، ولی آنچه مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد مفاد آیه است که در 
هر دو صورت، بر ضرورت ستادی عمل کردن در اجرای امر به معروف و نهی از منکر داللت دارد؛ زیرا 
اگر »من« برای تبعیض باشد مفاد آیه این خواهد بود که باید از برخی شماها، گروهی پدید آید و این 
گروه به خوبی ها دعوت کند و به معروف ها امر نمایند؛ و اگر آن طور که شیخ طوسی و دیگران می گویند 
که حرف »ِمن« برای تبیین مخاطب است نه تبعیض، مفاد آیه چنین خواهد بود: باید از تمامی  شماها 
اّمتی شکل بگیرد و این امت به خوبی ها دعوت کند و به معروف ها فرمان دهد؛ بنابراین، سخن از امر و 
نهی امت است نه افراد؛ یعنی ابتدا باید امت که نوعی قدرت است از آحاد جامعه شکل بگیرد و آنگاه که 

شکل گرفت، این امت است که باید به معروف  ها امر کند و از منکرها بازدارد.
به عبارت دیگر، در این آیه دو تکلیف وجود دارد، یکی به افراد و دیگری به امت مربوط می شود، 
تکلیفی که به افراد مربوط می شود این است که گردهم آیند و با اتحاد و انسجام خود امت تشکیل دهند 
و تکلیفی که به امت مربوط می شود این است که پس از شکل  گیری امت، این خوِد امت است که باید به 

معروف  ها امر کند و از منکرها نهی نماید.
طبیعی است که اگر چنین اتفاقی بیفتد و در قالب امت، قدرتی بزرگ فراهم آید، امر به معروف هم 
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مؤثر واقع خواهد شد و هم ضرر و مفسده احتمالی به حد اقل می رسد.

َمُروا ِباْلَمْعُروِف و َنَهوا َعِن اْلُمنکِر؛ 
َ
کاه و أ اَله و آَتُوا الزَّ َقاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم ِفی اأْل کنَّ ِذیَن ِإن مَّ 2. الَّ

آنان، کسانی اند که هرگاه توانایی شان دهیم نماز برپا می دارند، زکات می دهند، به معروف امر و 
از منکر نهی می کنند )حج: 41(.

تنها  از منکر  نهی  به معروف و  امر  به دست می آید که مسئله  آیه  این  از  همان طور که معلوم است 
بدون  است؛ چراکه  از موضع قدرت  مأموریتی  بلکه  نیست؛  برابر خالفکاران  در  یک موعظه عاجزانه 
برخورداری از قدرت الزم نمی توان از منکرات و خالفکاری ها جلوگیری کرد. به همین دلیل است که 
این آیه امر به معروف و نهی از منکر را مانند نماز و پرداخت زکات وامدار مکنت و برخورداری از قدرت 

الزم دانسته است
ْخَری َفَقاِتُلوا 

ُ
ْصِلُحوا َبیَنُهَما َفِإن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلی اأْل

َ
ِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفأ 3. َو

ِه؛ اگر دو طائفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آنان را اصالح  ْمِر اللَّ
َ
ی َتِفیَء ِإَلی أ ِتی َتْبِغی َحتَّ الَّ

تعدی می کند  آن طایفه که  با  کند  تعدی  بر دیگری  آن دو  از  یکی  آن دو  از  یکی  اگر  و  دهید 
بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد )حجرأت: 9(.

در اینکه اختالف افراد و درگیری طوائف منکر منکر تلقی می شود تردیدی نیست و در اینکه به استناد 
این آیه اصالح میان آنان واجب است، حرفی نیست؛ اما ناگفته روشن است در صورتی می توان اختالف 
را به صلح رساند که میانجی گران از قدرت الزم برخوردار باشند؛ چراکه در غیر این صورت، هیچ کس به 
برقراری صلح میان افراد قدرت نخواهد داشت. طبیعی است که در صورت عدم قدرت، امر به اصالح 

امور میان افراد و طوایف متخاصم امری عبث خواهد بود )حجرأت: 9(.
ب. فقه

به  امر  فریضه  اجرای  در  بر ضرورت کسب قدرت  که  به چشم می خورد  تعابیری  فقهی،  منابع  در 
معروف و نهی از منکر داللت یا اشارت دارد. تعبیر »مولوی بودن امر و نهی« در این فریضه از جمله این 

تعابیر است )جواهر الکالم، ج21، ص381؛ تحریر الوسیلة، ج1، ص399(.
مولوی بودن امر و نهی به این معناست که آمران و ناهیان، از موضع قدرت، دیگران را به معروف ها 

امر نمایند و با هیبت و صالبت، خطاکاران را از زشتی ها و پلشتی ها باز دارند.
المؤِمناُت  و  المؤِمُنوَن  و  آیه  استناد  به  این است که  این فریضه،  نهی در  امر و  بودن  مبنای مولوی 
ِبالَمعُروِف )توبه: 71(، والیت امر و نهی کنندگان در راستای والیت خدا  َیأُمُرون  َاولیاُء بعٍض  َبعُضُهم 
و پیامبر اکرمa است، یعنی خدا و رسول a، حق امر و نهی را. هرچند که نوعی دخالت در امور 

دیگران است به آمران و ناهیان تفویض نموده اند تا بتوانند با امر و نهی به اصالح دیگران بپردازند.

آسیب  شناسی وضعیت موجود در نگاه نخبگان به فریضه امر به
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آنچه تفویضی بودن والیت یاد شده را تأیید می کند، این فراز از سخنان پیامبر اکرمa است که
 امر و نهی کنندگان را خلیفه خدا و جانشین خود معرفی کرده، می فرماید:  َمن امر بالمعروف 
و َنهی عِن المنکر فهو خلیفة الله فی ارِضه و خلیفه رسوِله؛ هر کس به نیکی ها امر کند و 
از بدی ها باز دارد، او خلیفه خدا در زمین و خلیفه رسول خدا است )مجمع البیان، ج1 و2، 

ص807(.

 bج. سیره گفتاری و رفتاری پیشوایان معصوم
از قرآن و دانش فقه که بگذریم، سیره نظری و عملی پیشوایان معصومb نیز حاکی از ضرورت 
به کارگیری قدرت در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. این بخش از منابع قدرت را به 

اختصار در دو فصل یاد می کنیم.
1.  سیره نظری

در این باره که انجام درست و مؤثر امر به معروف و نهی از منکر منوط به داشتن قدرت معنوی، علمی 
و جسمی است، احادیث بسیاری رسیده است که به عنوان نمونه تنها به چند حدیث بسنده می شود.

1. قال النبیa إن الله لیبغض المؤمن الضعیف الذی الدین له، فقیل: و من المؤمن الضعیف 
الذی الدین له؟ قال: الذی الینهی عن المنکر؛ خدا از مؤمن ناتوان که دین ندارد نفرت دارد، 
گفته شد: مؤمنی که دین ندارد کیست؟ فرمود: کسی که نهی از منکر نمی کند )وسائل الشیعة، 

ج11، ص399(.
در نقل شیخ صدوق به جای کلمه الدیَن له، الَزبرَ له آمده است که در این صورت ترجمه 
فاقد هیبت و صالبت است،  را که  یاد شده چنین می شود خدا مؤمن ضعیف  حدیث 

دشمن دارد و او کسی است که از منکرها نهی نمی کند.
أمکنه  َمن  علی  واجبان  المنکر  عن  النهی  و  بالمعروف  واالمر   : Aالصادق قال   .2
دارد واجب است  را  آن  انجام  توان  که  بر کسی  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  ذلک؛ 

)وسائل الشیعة، همان(.
3. امام صادقA در پاسخ این سؤال که آیا امر به معروف بر همه واجب است یا نه؟ 

فرمود:
انما هو علی القوّی المطاع العالم بالمعروف من المنکر ال علی الضعفه الذین الیهتدی 
سبیاًل ]...[؛ همانا این کار بر عهده کسی است که قدرت داشته و از او حرفشنوی داشته 
باشند و خوب را از بد بشناسد نه از فردی ناتوان که راهی از پیش نمی برد )بحار االنوار، 

ج97، ص93(.
همان طور که روشن است در این احادیث، انجام مؤثر امر به معروف و نهی از منکر، تنها در سایه 
برخورداری از قدرت الزم امکان پذیر است و بس. از این رو، پیش از انجام امر به معروف و نهی از منکر 
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باید قدرت الزم را مانند قدرت بیان، قدرت علمی، قدرت سازمانی و مانند آن فراهم نمود. بدیهی است 
که در این صورت، امر و نهی امکان پذیر خواهد شد، هم احتمال تأثیر بیشتر می گردد و هم احتمال ضرر 

به حد اقل می رسد.
2. سیره رفتاری

پیشوایان معصومb افزون بر آنکه از قدرت علمی، معنوی و بیان برخوردار بودند، از قدرت نسبی 
جسمانی نیز برخوردار بودند و گاه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر از قدرت بازو سود می جستند.
کیسه خرما  او گفت: یک  پرسید،  را  او  گریه  و سبب  دید  گریان  را  کنیزکی   Aامام علی روزی 
خریدم و به منزل بردم، ولی آنچه در الیه های زیرین آن قرار داشت، بسیار نامرغوب بود و موالیم دستور 

داد تا آن را به فروشنده بازپس دهم و پولم را دریافت کنم، ولی او به خواسته  من اعتنا نمی کند.
آن حضرت رو به فروشنده کرد و فرمود: اگر این کنیزک راست می گوید، خرماهای خود را پس بگیر 
و پول کنیزک را به وی برگردان، ولی او موافقت نکرد. امام که دید آن مرد نسبت به دستور آن حضرت 
اعتنا نمی کند بی درنگ به زور متوسل شد و او را مجبور کرد تا خرماها را پس بگیرد و پول کنیزک را به 

وی برگرداند )وسائل الشیعة، ج12، ص419؛ فضائل الصحابه، ج2، ص621(
امام صادقA فرمود: جدم علیA مردی قصه گو را در مسجد دید که با گفتن قصه های کم 
ارزش، ایجاد مزاحمت می کرد و مانع نماز مردم می شد، آن حضرت او را با تازیانه از مسجد بیرون کرد 

)وسائل الشیعة، ج3، ص515(.
لغت

از جمله راه هایی که ما را به ضرورت برخورداری از قدرت الزم در اجرای امر به معروف و نهی از 
منکر راهنمایی می کند، توجه به معنا و مفهوم واژه های »امر« و »نهی« در این فریضه است. اگر نیک 
بیندیشیم روشن خواهد شد که قدرت در امر به معروف و نهی از منکر، در متن این دو واژه نهفته است؛ 
چرا که »أمر« در لغت به معنای فرمان و دستور است که توأم با نوعی الزام بر انجام کار است )المفردات، 
ص24(، همان طور که واژه »نهی« نیز به معنای فرمان، دستور و نوعی الزام بر ترک عمل است )همان، 

.)507
بدیهی است این دو واژه در صورتی به فرمان و دستور تفسیر می شوند که امر و نهی کنندگان از اقتدار 
الزم برخوردار باشند. این همان است که در علم اصول، عالمان اصولی می گویند:  علو و برتری که نشان 

از قدرت آمر و ناهی است، در معنای امر و نهی نهفته است )کفایه االصول، ج1، ص305 تا 308(.

آسیب  شناسی وضعیت موجود در نگاه نخبگان به فریضه امر به
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شرط وجود یا شرط وجوب؟
در شریعت اسالم فرایضی وجود دارند که وجوب یا امکان انجام آن ها مشروط به یک سری شرایط 
است. امر به معروف و نهی از منکر از جمله این فرایض است که در فقه برای آن چندین شرط ذکر شده 

است. این شرایط عبارتند از: 
گاهی آمران به معروف و ناهیان از منکر نسبت به معروف ها و منکرها؛ 1. آ

2. احتمال تأثیر امر و نهی بر طرف مقابل؛
3. اصرار شخص خطاکار بر انجام منکر؛

4. عدم وجود مفسده در فرایند امر به معروف و نهی از منکر.
نکته ای اساسی که در اینجا مدنظر است و باید تذکر داد این است که باید دید، آیا شرایط یادشده 
نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از نوع »شرط وجود« محسوب می گردند یا از نوع »شرط 

وجوب«؟
در صورت نخست، مانند وضو نسبت به نماز خواهد بود که با قطع نظر از تحقق شرط و عدم آن، 
نماز واجب است و بر هر مکلفی الزم است برای انجام این واجب، شرایط الزم را کسب کند تا بتواند 
تکلیف خویش را به انجام رساند، ولی در صورت دوم، مانند استطاعت نسبت به حج خواهد بود که بدون 
حصول استطاعت، حج: واجب نخواهد شد و بر حج گزار نیز الزم نیست که استطاعت را برای انجام 

فریضه حج کسب کند.
هرچند برخی فقیهان شرایط امر به معروف و نهی از منکر را از نوع شرط وجوب  دانسته اند، از این 
هم نباید غفلت کرد که برخی دیگر شرایط این فریضه را از نوع شرط وجود یا شرط واجب می دانند؛ یعنی 
همان طورکه وجوب نماز مشروط به طهارت و گرفتن وضو نیست، وجوب این فریضه نیز مشروط به 
شرایط یاد شده نیست و آنچه مشروط است، صحت انجام امر به معروف و نهی از منکر است نه وجوب 
ثانی از جمله  آن، مانند نماز که آنچه مشروط به طهارت است، صحت آن است نه وجوب آن. شهید 

افرادی است که این دیدگاه را در کتاب خود مطرح کرده، می گوید:
أن عدَم العلم بالمعروف و المنکر ال ینافی تعلق الوجوب بمن لم یعلم و إنما ینافیه نفس األمر و 
گاهی شخص از معروف  النهی حذرا من الوقوع فی األمر بالمنکر و النهی عن المعروف؛ عدم آ
و منکر، تعارضی با تعلق وجوب ندارد، لیکن اقدام به فریضه امر و نهی با نداشتن علم و اطالع 
منافات دارد؛ از این جهت که ممکن است امر به منکر و نهی از معروف واقع شود )مسالک 

االفهام، ج3، ص101؛ جامع المقاصد، ج3، ص486(.
ثمره ای که بر این دو دیدگاه بار می شود این است که دیدگاه نخست بر خالف نظریه دوم، از یک سو 
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به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، عظمت و اهمیتی دو چندان می بخشد و از دیگر سو، مسئولیت 
اجتماعی و شهروندی را در جامعه تقویت می کند؛ زیرا بر اساس این دیدگاه، تکلیف گرایی را در میان 
مسلمانان گستردش می دهد و آن را تقویت می کند )نک: تقیه و امر به معروف، ص73 تا 106؛ مسئولیت 

همگانی، ص76 تا 85(.
بدیهی است در این باره تا زمانی که نگاه نخبگان تغییر نکند و بهبود نیابد وضعیت موجود این فریضه 
نیز تغییر نخواهد کرد؛ زیرا بر این اساس که شرایط امر به معروف و نهی از منکر از نوع شرط وجوب 
باشد نه شرط واجب، به مردم آموختیم، در صورتی که شرایط انجام این فریضه را ندارند، نه کسب شرایط 

و تحصیل آن بر آنان الزم است و نه به انجام این فرضه تکلیف دارند!
و نیز در قالب بیان شرایط این فریضه به همگان آموختیم که در صورت احتمال عدم تأثیر امر و نهی 
یا در فرض احتمال ضرر در انجام این فریضه، نسبت به این موضوع تکلیف ندارند و می توانند از مبارزه 
با منکرها پا پس بکشند و بدون آنکه کسی را از منکرها بازدارند به زندگی فردی خود ادامه دهند. این در 
حالی است که اگر شرایط این فریضه را از نوع شرایط وجود بدانیم، همگان را مکلف می کنیم که نخست 

شرایط این فریضه را کسب کنند تا هم امر و نهی امکان پذیر گردد و هم مؤثر واقع شود.
آیا با این نوع نگاه به امر به معروف و نهی از منکر که در صورت عدم برخورداری از شرایط الزم 
این فریضه، نه تحصیل شرایط الزم است و نه انجام امر به معروف و نهی از منکر، احتمال نمی رود که 
ما در دوره آخر الزمان مشمول این سخن عتاب آمیز امام باقرA بشویم که در هشدار به کم کاری و 

عذرتراشی نسبت به انجام امر به معروف و نهی از منکر فرمود: 
َرَر  یکوُن فی آخِر الّزماِن قوٌم ]...[ الیوِجُبون أمرًا ِبَمعروٍف و ال نهیًا َعن ُمنَکٍر إال أِمنوا الضَّ
َخص و الَمعاذیَر؛ در آخرالزمان گروهی می آیند ]...[ امر به معروف  یطُلُبون أِلنُفِسِهم الرُّ
و نهی از منکر را تنها زمانی واجب می دانند که گزندی به آنان نرسد و در پی عذرها و 

بهانه ها هستند )الکافی، ج5، ص55(.
اگر بخواهیم این فریضه در جامعه احیاء شود و جایگاه واقعی خود را بازیابد، الزم است نخبگان 
معاصر در نگاه به این فریضه و شرایط آن تجدید نظر کنند و آن گونه که برخی فقهای پیشین مانند شهید 
ثانی در کتاب »مسالک االفهام« و کرکی در »جامع المقاصد« فتوا داده اند، شرایط این فریضه را از نوع 
شرط واجب بدانند تا مانند مقدمات نماز که بر تحصیل آن وظیفه دارند، برای فراهم آورند مقدمات امر 

معروف و نهی از منکر نیز موظف گردند.
بدیهی است که در این صورت کسی به این بهانه که معروف و منکر را نمی شناسم یا امر و نهی من اثر 
ندارد نمی تواند شانه از زیر بار تکلیف خارج کند و آن را پشت گوش اندازد، بلکه بر اساس این نوع نگاه 
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که شرایط این فریضه از نوع شرط واجب باشند، الزم است برای انجام این فریضه شرایط الزم را تحصیل 
گاه معاصر حضرت امام خمینی v بیاموزیم که به عنوان مقدمه امر به معروف و  کند. این را از فقیه آ

نهی از منکر یادگیری شرایط این فریضه را واجب دانسته، می فرماید: 
ُم َشرائِط األمر بالَمعُروِف و الّنهی َعِن الُمنکر و َموارِد الُوُجوِب و عدِمه و الجواز و  َتَعلُّ یِجُب 
عدِمه حتی ال یقُع فی المنکر فی أمره و نهیه؛ آموختن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و 
مواردی وجوب و عدم آن، جواز و عدم آن واجب است تا در هنگام امر و نهی مرتکب منکر 

نشود )تحریر الوسیلة، ج1، ص401(.
شهید مطری نیز به صراحت بیان کرده که شرایط اجرایی امر به معروف و نهی از منکر از نوع شرایط 

وجودند نه شرایط وجوب )یادداشت ها، ج7، ص71(.
در اینکه برای انجام امر به معروف و نهی از منکر، الزم است مقدمات آن فراهم آید، می توان از آیه 

104 سوره آل عمران استفاده کرد که می فرماید:
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف و یْنَهْوَن َعِن اْلُمنکِر؛ باید که از شما 

ْ
ه یْدُعوَن ِإَلی اْلَخیِر و یأ مَّ

ُ
نکْم أ   َوْلَتکن مِّ

امت شکل بگیرد تا به خوبی ها دعوت کند، به مروف ها امر کند و از منکرها نهی نماید.
همان طور که روشن است، قرآن کریم در این آیه، نخست همگان را موظف کرده تا پیش از انجام امر 
به معروف و نهی از منکر، در قالب تشکیل امت، قدرت الزم را به دست آورند و آنگاه با استفاده از این 
قدرت، به خوبی ها دعوت کنند و از منکرها بازدارند. طبیعی است که در این صورت، هم امر و نهی ها 

مؤثر واقع می شود و هم احتمال ضرر ناشی از امر و نهی منتفی می گردد.
 امام خمینی v در این باره که باید برای ریشه کن کردن منکرها قدرت الزم را فراهم آورد، می فرماید: 
لو توقف إقامه فریضه أو إقالع منکر علی اجتماع عده فی األمر أو النهی ال یسقط الوجوب 
بقیام بعضهم و یجب االجتماع فی ذلک بقدر الکفایه؛ اگر برپایی فریضه ای یا ریشه کن کردن 
منکری، منوط بر این باشد که عده ای در امر به معروف و نهی از منکر اجتماع نمایند، با اقدام 
برخی از آنان، تکلیف ساقط نمی شود و الزم است که در این باره، به اندازه کفایت اجتماع کنند 

)تحریر الوسیلة، ج 1، ص527(.
شهید مطهری نیز بر ضرورت کسب قدرت تأکید کرده و آن را امری بایسته معرفی کرده است و در 

این باره می گوید:
 ]...[ و مقدمتًا باید تحصیل قدرت کنیم )یادداشت ها، ج1، ص252(.

3. روند سیر نزولی یا صعودی؟
از جمله مباحث فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مبحث فرایند انجام این فریضه است. آنان که 
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راجع به این فریضه به طور جامع بحث کرده و اثری تولید کرده  اند، بخشی از کار خود را به بیان مراحل 
این فریضه و مسائل آن اختصاص داده اند و می گویند:  این فریضه سه مرحله دارد که به ترتیب عبارتند 

از:  مرحله قلبی، مرحله زبانی و مرحله یدی.
از آنجا که این مبحث در آثار دیگران به طور مبسوط بحث شده، بنابر تکرار آن نیست، بلکه آنچه این 
نوشته در صدد آن است، بحثی است که مغفول مانده و تا کنون از آن بحث چندانی صورت نگرفته و اگر 
از آن گفت وگویی به عمل آمده، بسیار کم رنگ مطرح شده و بدون اخذ نتیجه رها شده است. آن مطلب 
این است که باید دید آیا سیر مراحل سه گانه در امر به معروف و نهی از منکر، صعودی و از مرحله پایین 

به باالست، یا سیر نزولی و از باال به به پایین است؟
زبانی و یدی  ترتیب مرحله قلبی،  به  و  این فریضه را صعودی  آنکه دیگران مراحل  توضیح مطلب 
می دانند. این در حالی است که احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این است که سیر مراحل این فریضه 

نزولی بوده و از مرحله یدی آغاز و به مرحله زبانی و قلبی ختم می شود.
البته آنچه گفته شد یک فرضیه و صرف احتمال نیست، بلکه احتمالی است که برخی فقیهان نیز 
مانند شهید اول در )القواعد و الفوائد، ص203(، سیوری حلی در )نضد القواعد الفقهیه، ص265(، 
محمدمهدی آصفی در )والیه االمر دراسه فقهیه، ص263 تا 267( و نیز برخی مفسران در تفاسیر خود 
مانند ابوالفتوح رازی در )روض الجنان و روح الجنان، ج4، ص488(، آن را بحث کرده و ایده هایی را 

در این باره مطرح کرده اند.
افزون بر فقه و تفسیر، این مبحث در حدیث نیز آمده است و پیشوایان معصومb به صراحت این 

موضوع را گوشزد کرده اند. به عنوان نمونه چند حدیث را یادآور می شویم: 
1. إّن َرسوَل اللهa َعِهَد إلی علیA وقال: یا علی! ُمر ِبالَمعروِف واْنَه َعِن الُمنَکِر ِبیِدَک 
 Aفإن َلم َتسَتِطْع فِبلساِنک فإن لم َتسَتِطْع َفِبقلِبک؛ رسول خداˆ در عهد نامه ای به امام علی
فرمود: ای علی! با دست خود، به معروف ها امر کن و از منکرها باز دار، اگر نتوانستی با زبانت 
این کار را انجام ده و اگر آن را هم نتوانستی، آن کار را با دلت انجام ده )دعائم االسالم، ج2، 

ص352(.
2. َعِن الّرسولa قال: َمن َرأی ِمنکم ُمنَکرًا َفْلیَغیْرُه ِبیِده فإن َلم یسَتِطْع َفِبِلساِنه فإن َلم یسَتِطْع 
َفِبقلِبه وذلک أضعُف اإلیمان؛ هر کس از شما منکری را ببیند، باید آن را با دست خود و اگر 
نتوانست با زبانش تغییر دهد و باز اگر نتوانست در قلبش آن را انکار نماید و این ضعیف ترین 

مرحله ایمان است )القواعد و الفوائد، ج2، ص203(.
3. قال علیA  : إّن اّوَل ماَتْغِلُبون َعَلیه ِمن الِجهاد بأیدیکم ُثّم ِبألِسَنِتُکم ُثمَّ ِبُقُلوِبکم؛ نخستین 
چیزی از جهاد که شما را پیروز می کند، جهاد با دستتان، سپس جهاد با زبانتان و سپس جهاد 
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با دل هایتان است )مختصر بصائر الدرجات، ص169، محجه البیضاء، ج4، ص106(.
همان طور که روشن است، با اینکه این موضوع در فقه و در تفسیر آمده و احادیث یاد شده نیز بر سیر 
نزولی در مراحل امر به معروف و نهی از منکر صراحت دارند، چرا نخبگان معاصر در بحث از مراحل این 
فریضه، سیر نزولی این مراحل را نادیده گرفته اند و تنها به سیر صعودی بسنده نموده و بر همان اساس 
فتوا داده اند؟ این در حالی است که قول به سیر نزولی در مراحل امر به معروف و نهی از منکر، اعتبار این 
فریضه را باال می برد و تکلیف دیگران را در قبال آن دوچندان می کند؛ زیرا اواًل:  در فرض سیر صعودی، 
شروع از مرحله پایین تر و در فرض سیر نزولی، شروع از مرحله باالتر است، یعنی در سیر نزولی، از همان 
اول، وظیفه آمران و ناهیان، امر و نهی عملی است نه قلبی و زبانی، در حالی که وظیفه اولی در سیر 

صعودی، مرحله قلبی است و به تدریج به سوی دیگر مراحل می رود.
نزولی،  سیر  در  و  است  تأثیر  عدم  و  تأثیر  باالتر،  مرحله  به  انتقال  معیار  صعودی،  سیر  در  ثانیًا:  
استطاعت و عدم استطاعت است. توضیح مطلب آنکه در سیر صعودی گفته می شود اگر امر و نهی در 
مراحل پایین تر مؤثر واقع نشود، نوبت به مراحل باالتر می رسد. در حالی که در سیر نزولی، گفته می شود، 

اگر به هر دلیلی، امر و نهی در مراحل باالتر میسر نباشد، نوبت به مراحل پایین تر می رسد.
ثالثًا: براساس نظریه سیر نزولی، مسئولیت دولت در مرحله اول است؛ یعنی از همان اول، حضور 
حکومت اسالمی امری ضروری و الزم است که باید معرف ها را در جامعه بگستراند و از بروز منکرها 

ممانعت کند، بر خالف احتمال سیر صعودی که مسئولیت حکومت در مرحله سوم خواهد بود.

جمع بندی و نتیجه گیری
فریضه امر به معروف و نهی از منکر، فریضه ای بزرگ و از موضوعات بسیار مهم اجتماعی است 
که باید برای سالم سازی جامعه از هرگونه بدی ها در متن زندگی ما مسلمانان قرار دارد، اما سوگمندانه 
باید اقرار کرد، این فریضه چنان به حاشیه رفته و منزوی گشته که برخی از آن به واجب فراموش شده 

تعبیر کرده اند.
یابد  تنزل  اندازه  این  تا  فریضه  این  رفیع  یا عواملی موجب شده جایگاه  دید، چه عامل  باید  اکنون 
و به دست فراموشی سپرده شود، آیا این مشکل به کوتاهی در تبیین مباحث علمی و نظری و نیز ارائه 
راه کارهای کارآمد از سوی کارشناسان و نخبگان برمی گردد که در این باره کم کاری کرده و آن گونه که 
باید، حق مطلب را ادا نکرده اند؟ آیا این آسیب ، به استادان و گویندگان مذهبی برمی گردد که بدون مطالعه 
و داشتن اطالعات کافی، قبول مسئولیت می کنند  و به عنوان استاد و سخنران در جایگاه استادی قرار 
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انتظارات  به  پاسخ گویی  از  ناتوان  این باره،  در  از اطالعات کافی  برخورداری  دلیل عدم  به  می گیرند که 
مخاطبان خود هستند؟ و آیا این مشکل به عملکرد دست اندرکاران عوامل اجرایی و ستادی این فریضه 
برمی گردد که تنها به نصب تابلو بر سردر ستاد بسنده می کنند و در طول سال، تنها در هفته اول ماه محرم 
که دهه امر به معروف و نهی از منکر نام گذاری شده است، به نصب چند عدد پالکارد و بنر در اماکن و 

معابر عمومی اکتفا می کنند؟
در پاسخ باید گفت: هر یک از عوامل یادشده سهمی در تضعیف و تنزل فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر و به حاشیه راندن آن دارند، اما این تحقیق از میان عوامل یادشده، نگاه نخبگان به این فریضه را 
آسیب  شناسی کرده و به استناد منابع معتبر فقهی و قرآنی، راه برون رفت از این آسیب  را ارائه داده است، 
شاید که تغییری در نگرش نخبگان به این فریضه حاصل شود و این فریضه که از جایگاه بلندش تنزل 

یافته، دوباره احیاء گردد و جایگاه واقعی خود را بازیابد.

آسیب  شناسی وضعیت موجود در نگاه نخبگان به فریضه امر به
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بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی و حقوق اشخاص و تجسس در 
فقه اسالمی

حبیب الله وظیفه مند1

چکیده
از منکر،  ناهیان  و  به معروف  آمران  از  قانون حمایت  از مؤلفه های مسائل  یکی 
فقه  در  و تجسس  و حقوق اشخاص  و حریم خصوصی  رفتار علنی  بررسی مرزهای 
اسالمی است. بنابراین آمران به معروف باید حریم خصوصی مؤمنان جامعه اسالمی 
نداشته  در کارشان  و تجسس  نموده، حفظ حدود کنند  رعایت  را  و حقوق اشخاص 

باشند.
حریم خصوصی به عنوان محدوده شخصی هر فرد یا گروه در جامعه بوده و بسان 
خط قرمزی است برای دیگران که در عرصه حضور در این محدوده، ممنوعیت دارنند 
است،  آنان  خصوصی  حریم  و  مردم  امور  در  فضولی  و  سرکشی  که  هم  تجسس  و 
ممنوع است. حال جای این پرسش است که اواًل تاکجا این حق محفوظ می ماند و 
تجسس و تفتیش حرمت خواهد داشت؟ آیا این خط قرمز، استثناء بردار نیست؟ و ثانیًا 
آیا این خط قرمز برای همه طوایف، مؤمن و غیرمؤمن یکسان است؟ نباید این مرزها 

مشخص شود!
ایمانی  جامعه  در  فقط  خصوصی  وحریم  حدود  حفظ  اواًل  گفت  باید  پاسخ  در 

1. مدرس و مربی گروه معارف اسالمی دانشکده فنی شهید منتظری و مدیر گروه معارف اسالمی مؤسسه آموزش عالی توس.
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الزم االجراء و خط قرمز است و حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس نسبت به غیر 
مؤمنان و دشمنان ناست؛ و ثانیًا مورد استثناء آن اینکه این حق برای دولت اسالمی 
است که به انگیزه امنیت ملی و آرامش هر بیشتر هموطنان و شهروندانش، بتواند با 
اطالعات دقیق و اسرار متقن از مؤسسات و ادارات دولتی و غیر دولتی، اماکن، ابنیه، 
منازل، محل و...، اطمینان حاصل نموده، تجسس و تفتیش نماید. خصوصًا در روزگار 
یعنی  خود  سرسپرده  عمال  توسط  که  آمریکایی  بین المللی  صهیونیسم  نفوذ  سیطره 
داعشی های قبایلی آل سعود در جنگ نرم کارگردانی می شود، این حاکمیت و اشراف 

اطالعاتی، جایز بلکه واجب به نظر می رسد.

واژه های کلیدی
حریم خصوصی، امر به معروف و نهی از منکر، تجسس، تفتیش.

مقدمه
آیات 104، 110 و 114  بیشتر در  از منکر در لسان قرآن کریم،  به معروف و نهی  امر  عظمت واژه 
آل عمران: 157 و 199 سوره اعراف و 71 سوره توبه آمده است؛ و به صورت لفظ »آمر و ناهی« در آیه 

112 سوره توبه آمده است.
در آیه 104 سوره آل عمران: امت اسالمی را به  صورت وجوبی به انجام این فریضه امر نموده و آنان را 

از رستگاران معرفی می نماید:
ْوَلئک ُهُم 

ُ
ُمُروَن ِبالَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمنکِر َو أ

ْ
ه یْدُعوَن ِإلَی الَخیِر َو یأ مَّ

ُ
نکْم أ  َو ْلَتکن مِّ

کار شایسته  به  و  کنند  نیکی دعوت  به  را[  ]مردم  گروهی،  میان شما،  از  باید  و  اْلُمْفِلُحوَن 
وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند.

 و در آیه 110 همین سوره، امت اسالمی را بهترین امت در جهت اجرای این فریضه معرفی می نماید.
در نگاه پیامبر گرامی اسالمی حضرت محمد بن عبداللهa و اهل بیت وحی و عصمت b، امر 
به معروف و نهی از منکر از اعظم واجبات و عالیترین فرائض شمرده شده و آمران به معروف و ناهیان از 
منکر از با تقواترین افراد معرفی شده اند. فردی در حین سخنرانی پیامبر گرامی اسالم از ایشان پرسیدند 

که بهترین مردم چه کسی است؟ فرمودند: 
آمرهم بالمعروف و انهاهم لله و ارضاهم کسی که از همه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر 
از  تر  راضی  او  به مشیت  نسبت  و  دارد  را  تقوای خداوند  بیشتر  از همه  که  و کسی  می کند 
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دیگران است. )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج1 و2: 614(
راه خدا،  در  و )حتی( جهاد  نیک  کارهای  تمام  آمده است:  اینطور   Aالمؤمنین امیر  بیان  در  و 
در برابر امر به معروف و نهی از منکر، همچون آب دهان در برابر دریای پهناوری است )نهج البالغه، 

الحکمه374(؛ و در بیان امام صادقA می خوانیم:
 امر به معروف و نهی از منکر، روش پیامبران و شیوه صالحان و فریضه بزرگ الهی است که 
سایر فرائض و واجبات به وسیله آن بر پا می شوند و در پرتو آن، راه ها امن می گردد و کسب 
و کار مردم حالل می شود و حقوق افراد تأمین می گردد و زمین ها آباد و از دشمنان، انتقام 

گرفته می شود و همه کارها روبراه می گردد )وسائل الشیعة، ج11:395(.
فضیلت امر به معروف و نهی از منکر خود در بینش اسالمی عالوه بر اینکه از فروعات دینی است، از 
مباحث اعتقادی است که جایگاهی بس مقدس و ویژه دارد. به طوری که می بینیم علت پذیرش خالفت 
امیرالمؤمنینA بعد از قتل عثمان، چیزی جز اجرای این اصل فراموش شده نیست. همچنین علت 
قیام امام حسینA هم انجام امر به معروف و نهی از منکراست. حضرت علیA در وصیت خود 

به فرزندانش می فرماید:
ْشَراُرکْم [ ِشَراُرکْم ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل 

َ
ی َعَلیکْم ]أ ْهی َعِن اْلُمْنکِر َفیَولَّ ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ

َ
 اَل َتْتُرکوا اأْل

یْسَتَجاُب َلکْم )نهج البالغه، نامه 47( امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای 
شما بر شما مسّلط می گردند، آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهد!

 و حضرت همچنین در بیان دیگری خطاب به امام حسنA می فرماید: ِ
ِبُجْهِدک   َفَعَلُه  َمْن  َبایْن   َو  ِلَساِنک  َو  ِبیِدک  اْلُمْنکَر  ْنکِر 

َ
أ َو  ْهِلِه 

َ
أ ِمْن  َتکْن  ِباْلَمْعُروِف  ُمْر 

ْ
أ َو 

)نهج البالغه، نامه31( به نیکی ها امر کن و خود نیکوکار باش و با دست و زبان بدی ها را انکار 
کن و بکوش تا از بدکاران دور باشی .

شورای  مجلس  سوی  از  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  حمایت  قانون  تصویب  و  تبویب   
اسالمی، بسی مایه خرسندی و سربلندی جامعه ایمانی اسالمی است. از آن مهم تر بسی مایه سرافرازی 
و چشم روشنی است که اگر به امضای رییس جمهوری محترم مزین و متبرک گردد؛ که قطعًا و مطمئنًا 

در راستای اهداف رسیدن به حاکمیت و اقتدار ملی خواهد بود.
یکی از مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بررسی مرزهای رفتارعلنی و 
حریم خصوصی وحقوق اشخاص وتجسس در فقه اسالمی است؛ که حریم خصوصی محدوده و خط 

قرمز افراد محسوب می شود و تجسس در حریم خصوصی ممنوع است.
قرآن کریم سه ویژگی بارز برای مؤمنان مورد ستم قرار گرفته که به اذن پروردگار به جهاد و مبارزه 

می پرتازند، معرفی می نماید:

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی و حقوق  ...
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َمُروْا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوْا َعِن اْلُمنکِر 
َ
کوه َو أ َلوه َو َءاَتُوْا الزَّ َقاُموْا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ
اُهْم فِی اأْل کنَّ ِذیَن ِإن مَّ  الَّ

ُموِر )حج/41( همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا 
ُ
ِه َعِقَبه اأْل ِللَّ َو 

می دارند و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و 
فرجام همه کارها از آِن خداست.

اقامه  اهل   .1 شدند:  مستقر  زمین  روی  در  که  وقتی  است  این  جهادگران  مهم  ویژگی  سه  این 
نمازشوند؛2. زکات پرداخت نمایند؛3. امر به معروف نمایند و نهی از منکرکنند.

پس آنانی که اقامه نماز و زکات می پردازند آمر به معروف و ناهی از منکرخواهد بود. این سه ویژگی 
ایمانی اسالمی کمک  اقتدار جامعه  به  اعتقادی،  این مقوله  از  باهم دارای اهمیت است. جانب داری 
می نماید تا هرچه سریعتر در جهت نهادینه نمودن منویات خود که همان تمدن سازی و ساختن انسان 

کامل است، برسد.
آیه شریفه به خوبی گوش زد می کند که اگر بخواهیم اقامه نماز در جامعه مستقر بشود و زکات به 
اهلش برسد و مردم زکات مال خود را بدهند، باید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جریان داشته و 
از قداست آن کاسته نشود و آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت شوند؛ و از طرفی حقوق اشخاص 
مصون از دست برد شود و حریم خصوصی افراد رعایت شده، مردم در آسودگی کامل و بدور از تجسس 

و تفتیش در عرض و آبرو و اموال و حقوق خود، زندگی گرمی و با محبتی داشته باشند.
در فقه اسالمی که برگرفته از آموزه های وحیانی کتاب قرآن کریم و سنت نبوی شریف و ائمه هدی
ممنوعیت  و  خصوصی  حریم  حفظ  رعایت  لزوم  بر  توصیه  و  تأکید  از  مشحون  بحمدالله  است،   b
و  و همکاری  افزایش همدلی  و  تحقق جامعه سالم  موانع  از  یکی  نوبه خود  به  اصوال  است.  تجسس 
انسجام اجتماعی، تجسس است. ضرورت حفظ حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس آنجا بیشتر در 
جامعه پررنگتر خواهد بود که موارد نکته به نکته مصادیق حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس و موارد 

نقض آن تذکر داده شده شود.
در آیه 163 تا 166 سوره اعراف سرنوشت شوم کسانی است که قبل از اسالم امر به معروف و نهی 

از منکر را ترک کردند: 
ِتیِهْم ِحیَتاُنُهْم یْوَم َسْبِتِهْم 

ْ
ْبِت ِإْذ َتأ تِی کاَنْت َحاِضَره اْلَبْحِر ِإْذ یْعُدوَن فِی السَّ یه الَّ َو َسْلُهْم َعِن اْلَقْر

ِلَم  نُهْم  مِّ ه  مَّ
ُ
أ َقاَلْت  ِإْذ  َو  یْفُسُقوَن.  ِبَما کاُنوْا  َنْبُلوُهم  ِتیِهْم. کَذاِلک 

ْ
َتأ اَل  یْسِبُتوَن  اَل  یْوَم  َو  ًعا  ُشرَّ

ا  ُقوَن. َفَلمَّ ُهْم یتَّ کم  َو َلَعلَّ بُهْم َعَذاًبا َشِدیًدا َقاُلوْا َمْعِذَره ِإلَی  َربِّ ْو ُمَعذِّ
َ
ُه ُمْهِلکُهْم أ َتِعُظوَن َقْوًما اللَّ

کَاُنوْا  ِبَما  ِبیِس  ِبَعَذاِب  َظَلُموْا  ِذیَن  الَّ َخْذَنا 
َ
أ َو  وِء  السُّ َعِن  ینْهْوَن  ِذیَن  الَّ نَجیَنا 

َ
أ ِبِه  ُذکُروْا  َما  َنُسوْا 

ا نُهوْا َعْنُه ُقْلَنا لُهْم کوُنوْا ِقَرَده َخاِسیَن و از اهالی آن شهری که کنار  ا َعَتْوْا َعن مَّ یْفُسُقوَن. َفَلمَّ
یا بود، از ایشان جویا شو: آن گاه که به ]حکِم [ روز شنبه تجاوز می کردند؛ آن گاه که روز  در
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شنبه آنان، ماهیهایشان روی آب می آمدند و روزهای غیر شنبه به سوی آنان نمی آمدند. این 
ایشان  از  که گروهی  گاه  آن  و  نافرمانی می کردند، می آزمودیم؛  آنکه  به سبب  را  آنان  ما  گونه 
گفتند: برای چه قومی را که خدا هالک کننده ایشان است، یا آنان را به عذابی سخت عذاب 
خواهد کرد، پند می دهید؟ گفتند: تا معذرتی پیش پروردگارتان باشد و شاید که آنان پرهیزگاری 
کنند پس هنگامی که آنچه را بدان تذکر داده شده بودند، از یاد بردند، کسانی را که از ]کار[ بد 
باز می داشتند نجات دادیم؛ و کسانی را که ستم کردند، به سزای آنکه نافرمانی می کردند، به 
عذابی شدید گرفتار کردیم؛ و چون از آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند، به آنان گفتیم: 

بوزینگانی رانده شده باشید
در تفسیر صافی در زیر آیات فوق از کتاب کافی نقل شده که امام صادقA در تفسیر آیات فرمودند 
»این جمعیت، سه دسته بودند: دو دسته آن ها )گنهکاران و سکوت کنندگان( هالک شدند و یک دسته 
)امر به معروف و نهی از منکر کنندگان( نجات یافتند« )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج4:493؛ امر 

به معروف و نهی از منکر: 32(
پس مقصود آیه این است که در میان گروه تبهکار، متجاوز به حریم و حدود خدا که ماهی می گرفتند، 
ما  بودند  معتقد  بودند.  افتاده  در  تجاوزگری  و  بدکاری  این  با  بلکه  نمی نشستند،  آرام  که  بودند  گروهی 
ازجانب خداوند یک رسالت داریم و ان این است که نگذاریم حق به پشت پرده ها برود. وقتی انسان هایی 
دارند تسلیم فساد می شونددسِت کم به آن ها تذکر بدهیم تا در پیشگاه الهی اگر از ما سؤال شد که دیدی 
نابینا به چاه است چرا خاموش نشستی و گناه کردی، بگوییم خاموش ننشستیم و ثانیًا خواستند بر آن ها 
ُقوَن(. پس دچار نا امیدی نمی شوند! این  ُهْم یتَّ کم  َو َلَعلَّ اثر بگذارند، شاید با تقوا شوند )َقاُلوْا َمْعِذَره ِإلَی  َربِّ

تعلیم الهی در تعلیمات حضرت یعقوبA هم است:
ِه ِإالَّ  ْوِح اللَّ ُه اَل یْایُس ِمن رَّ ِه ِإنَّ ْوِح اللَّ ِخیِه َو اَل َتْایُسوْا ِمن رَّ

َ
ُسوْا ِمن یوُسَف َو أ یَبنیَّ اْذَهُبوْا َفَتَحسَّ

اْلَقْوُم اْلکاِفُروَن )یوسف: 87( ای پسران من، بروید و از یوسف و برا درش جستجو کنید و از 
رحمت خدا نومید مباشید، زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی شود.

پیامبر خدا جناب یعقوبA به فرزندانش دستور تجسس می دهد: فرزندانم درست است سال ها 
بازهم  نیست، ولی  به خالصی  امیدی  و  فرماندار مصرشده  مأموران  برا درش هم گرفتار  و  رفته  یوسف 
بروید، تجسس و تحسس کنید، شاید رد پای یوسف و برا درش را پیدا کنید. از این امید واری و گشایش 

بخشی خداوند نباید نومید شد. )باید و نبایدها، ص 49(

جایگاه مسئله
حفظ حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس درفقه اسالمی

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی و حقوق  ...
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خداوند منان در آیه 12 سوره حجرأت در مقام بیان ممنوع بودن تجسس و تفتیش در اسرار و امور 
دیگران را گوشزد می نماید: 

ْعُضکم  ُسوْا َو اَل یْغَتب بَّ ّن ِإْثٌم َو اَل تَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ ِذیَن َءاَمُنوْا اْجَتِنُبوْا کِثیًرا مِّ یَها الَّ
َ
یأ

ِحیٌم  رَّ اٌب  َتوَّ َه  اللَّ ِإنَّ  َه  اللَّ ُقوْا  اتَّ َو  َفکِرْهُتُموُه  َمیًتا  ِخیِه 
َ
أ َلْحَم  کَل 

ْ
یأ ن 

َ
أ َحُدکْم 

َ
أ یِحبُّ   

َ
أ َبْعًضا 

)الحجرأت/12( ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره ای از 
از شما  آیا کسی  از شما غیبت بعضی نکند؛  و بعضی  گمانها گناه است و جاسوسی مکنید 
دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید. ]پس [ از خدا بترسید که 

خدا توبه پذیر مهربان است.
و در آیات 27 و 28 سوره نور، ممنوعیت ورود در حریم خصوصی و مصو نیت مسکن مردم و منع 

تجسس در امور آنان را نهادینه کرده است: 
ْهِلَها َذاِلکْم َخیٌر 

َ
ُموْا َعلَی أ ِنُسوْا َو ُتَسلِّ

ْ
ِذیَن َءاَمُنوْا اَل َتْدُخُلوْا ُبیوًتا َغیْر ُبیوِتکْم َحتَی  َتْسَتأ ا الَّ یهَّ

َ
یأ

َحًدا َفاَل َتْدُخُلوَها َحتَی  یْؤَذَن َلکم  َو ِإن ِقیَل َلکُم اْرِجُعوْا 
َ
ْم تَجُدوْا ِفیَها أ کْم َتَذکُروَن. َفِإن لَّ کْم َلَعلَّ لَّ

ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َعِلیٌم )النور/27 و28( ای کسانی که ایمان آورده اید،  ْزکَی  َلکْم َو اللَّ
َ
َفاْرِجُعوْا ُهَو أ

به خانه هایی که خانه های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سالم گویید. 
این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید؛ و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخِل آن مشوید 
تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما گفته شد: برگردید برگردید که آن برای شما سزاوارتر 

است و خدا به آنچه انجام می دهید، داناست.
و  والدین  زندگی  محدوده  به  را  کنیزها  و  غالمان  فرزندان،  ورود  خداوند،  نور  سوره   58 آیه  در  و 
همسران، به عنوان حریم خصوصی خانواده و حق خلوت آنان در سه وعده با اذن و اجازه مشروط ساخته 

است. )حق حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران: 109(:
ن  اٍت مِّ ِذیَن َلْم یْبُلُغوْا الُحُلَم ِمنکُم  َثاَلَث َمرَّ یَماُنکْم َو الَّ

َ
ِذیَن َمَلکْت أ ِذیَن َءاَمُنوْا ِلیْسَتِذنکُم الَّ یَها الَّ

َ
یأ

کْم  ِهیَره َو ِمن َبْعِد َصَلوه اْلِعَشاِء َثاَلُث َعْوَراٍت لَّ َن الظَّ َقْبِل َصَلوه اْلَفْجِر َو ِحیَن َتَضُعوَن ِثیاَبکم مِّ
ُه َلکُم  اُفوَن َعَلیکُم َبْعُضکْم َعلَی  َبْعٍض کَذاِلک یَبیِن اللَّ َلیَس َعَلیکْم َو اَل َعَلیِهْم ُجَناُح َبْعَدُهنَّ َطوَّ
ُه َعِلیٌم َحکیٌم. )النور/58( ای کسانی که ایمان آورده اید، باید غالم و کنیزهای شما  ااْلیاِت َو اللَّ
و کسانی از شما که به ]سن [ بلوغ نرسیده اند سه بار ]در شبانه روز[ از شما کسب اجازه کنند: 
پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه های خود را بیرون می آورید و پس از نماز شامگاهان. 
]این[، سه هنگام برهنگی شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست که غیر از این ]سه 
هنگام [ گرد یکدیگر بچرخید ]و با هم معاشرت نمایید[. خداوند آیات ]خود[ را این گونه برای 

شما بیان می کند و خدا دانای سنجیده کار است.
و در آیه 19 سوره نور خداوند، تفتیش نمودن از عقاید و اسرار و خطاهای مؤمنان و نیز افشا وآشکار 

کردن آن ها را حرام می داند:
ُه  ْنیا َو ااْلِخَره َو اللَّ ِلیٌم فِی الدُّ

َ
ِذیَن َءاَمُنوْا لُهْم َعَذاٌب أ ن َتِشیَع اْلَفاِحَشه فِی الَّ

َ
وَن أ ِذیَن یِحبُّ ِإنَّ الَّ
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نُتْم اَل َتْعَلُموَن )النور/19( کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان 

َ
یْعَلُم َو أ

آورده اند، شیوع پیدا کند، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پر درد خواهد بود و خدا ]ست که [ 
می داند و شما نمی دانید. )مفاهیم القرآن، ج 2: 450( تجسس در زندگی شخصی و خانوادگی 

افراد نیز مشمول این حکم است.
و در آیه 189 سوره بقره: ورود مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه دیگری، ممنوع کرده است: 

ُتوْا اْلُبیوَت ِمن ُظُهوِرَها 
ْ
ن َتأ

َ
اِس َو اْلَحّج  َو َلیَس اْلبِر ِبأ ه ُقْل ِهَی َمَواِقیُت ِللنَّ ِهلَّ

َ
یْسُلوَنک َعِن اأْل

ُتْفِلُحوَن )بقره: 189( درباره  کْم  َلَعلَّ َه  ُقوْا اللَّ ْبَواِبَها َو اتَّ
َ
أ ُتوْا اْلُبیوَت ِمْن 

ْ
أ َقی  َو  َو اَلکنَّ اْلبِرّ َمِن اتَّ

و  مردم  برای  گاه شماری  ]شاخِص [  آن ها  بگو:  می پرسند،  تو  از  ماه [  ]ی  هاللها  ]حکمت [ 
]موسم [ حّج اند و نیکی آن نیست که از پشِت خانه ها درآیید، بلکه نیکی آن است که کسی تقوا 

پیشه کند و به خانه ها از دِر ]ورودِی [ آن ها درآیید و از خدا بترسید، باشد که رستگار گردید.
بنابراین ورود بدون اجازه به منزل دیگران، در بادی امر خود حریم خصوصی منازل و اماکن محسوب 
می گردد. این ورود در ملک دیگری تحت عناوین غصب و تصرف عدوانی قابل بررسی است. ماجرای 
حدیث معروف »ال ضرَر و ال ضراَر فی االسالم« در مورد سمره بن جندب که قاعده ی فقهی الضرر از 

آن استخراج گردیده به گونه ای داللت بر این معنی دارد. )القواعدالفقهیه، ج74:1(
به نظر فقهای شیعه و اهل سنت، هرگاه کسی در پی تجسس از درون منزل مؤمن برآید، صاحب منزل 
حق دارد وی را از این کار باز دارد و اگر تجسس کننده کار خود را ادامه دهد، صاحب خانه مجاز است با 
پرتاب سنگریزه وی را از این کار منع کند. به نظر بسیاری از فقها، اگر این کار منجر به جراحت و حتی 
مرگ این شخص شود، صاحب خانه ضامن نیست: )وسائل الشیعة، ج 29، 59؛ جواهرالکالم، ج 41: 

660؛ الموسوعه الفقهیه المیسره، ج 10: 169(.
حتی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم تجسس ممنوع است. جلوگیری از وقوع 
آشکار منکرات یکی از وظایف نظام اسالمی است و در صدر اسالم چه بسا خود حاکمان این مهم را انجام 
می دادند )االحکام السلطانیه و الوالیات الدینیه: 413(. بعدها منصبی خاص با عنوان حسبه پدید آمد 
و متصدی آن یعنی محتسب موظف شد که با تظاهر »به ترک معروف« یا »انجام منکر« مقابله کند. به 
نوشته غزالی، محتسب باید از منکر آشکار که نیاز به تجسس ندارد، جلوگیری کند. بنا بر این، محتسب 
یا ناهی از منکر مجاز نیست که در امور پنهانی مردم تجسس و اسرار مخفی آنان را افشا کند )غزالی، 
1412 ق، ج 3: 28(. بسیاری از مؤلفانی که به شرایط حسبه توجه داشته اند، بر این نکته تصریح کرده و 
به حدیث مشهور نبوی استناد نموده اند؛ طبق آن حدیث، اگر کسی مرتکب کاری منکر شود و کار خود 
را آشکار کند حد بر او جاری خواهد شد )الموطا، ج 2: 825؛ االحکام السلطانیه و الوالیات الدینیه: 
405(. سیره صحابه بزرگ هم آن بوده که تنها در صورت بروز و آشکار شدن منکر، گناهکار را مجازات 
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می کردند و برای کشف منکر تجسس نمی نمودند. )سنن ابوداوود، ج 4: 272، ح 2618(
حضرت علیA در عهدنامه مالک اشتر به وی توصیه فرمود که در عیوب مردم که بر وی پوشیده 

است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم پوش باشد )نهج البالغه، نامه 53(.
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسالمی ایران با استناد به آیات قرآن 
وروایات و ممنوعیت تجسس در امور دیگران مورد دقت و تأکید قرار گرفته است. در اصول 22 و 23 
و 25 قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز رد پای توجه به این حق را می توان پیدا کرد. اصل 22 قانون 
اساسی می گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که 
قانون تجویز کند. اصل 23 قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل 25 این مسئله را بیان 
می کند که بازرسی، نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و 
تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس بدون حکم قانونی ممنوع 

است.

بررسی دامنه تجسس از جهت معنای لغوی واصطالحی
قال  آمده:  العرب  لسان  در  است.  امور  درون  از  جستجو  معنای  به  عرف  و  لغت  در  »تجسس« 
اللحیانی: تجسست فالنًا و من فالن بحثت عنه کتحسست، )تهذیب اللغه، ج 10، زیر »جّس«( لحیانی 
می گوید: »تجسست فالنًا ومن فالن« یعنی پیرامون او جستجو کردم همانند »تحسست«. ظاهر این 

سخن نشان می دهد میان. معنای لغوی »تجسس« و »تحسس« تفاوتی نیست.
و یا در سند دیگری جاسوسی و تجّسس از ریشه »جّس یجّس« بوده و به  معنای حس کردن با دست 
برای شناسایی چیزی است )شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، ج5: 166 167؛ قاموس قرآن، 
ج2: 38(؛ و تجّسس تفتیش از بواطن امور است و بیشتر در مورد امور شر به کار می رود و منظور از 
جاسوس هم کسی است که صاحب اسرار شر است؛ و جاسوس همان عین است که به تجّسس از اخبار 
می پردازد )لسان العرب، ج2: 283؛ المنجد فی اللغه واالعالم: 90(. البته در امور خیر هم از واژه تحّسس 
استفاده می شود و در قرآن )روح المعانی، زیر سوره حجرأت: 12( کریم هم به همین معنا به کار برده شده 

است. در فارسی هم واژه تجسس به معنای »خبر جستن« به کار رفته است. )فرهنگ عمید: 541(
در کاربردهای فقهی و اصطالحات اخالقی، تجسس به معنای جستجو در امور پنهانی مردم تعریف 
شده است. البته این واژه بیشتر در مورد جستجو در بدی ها و نقاط ضعف دیگران به کار می رود و کسی 
که چنین کاری را انجام می دهد، در اصطالح، جاسوس نامیده می شود. )لسان العرب، ج 6: 38( بنا بر 
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آنچه عالمه طباطبایی در المیزان بیان کرده می توان گفت که این تعریف همان تعریف و کاربردی است که 
در فرهنگ قرآن مطرح است؛ زیرا در فرهنگ قرآن، تجسس عبارت از دنبال عیب های پنهانی مردم رفتن 
گاهی از امور ناپسند و پنهانی، تفتیش نمودن است. )المیزان فی تفسیر القرآن،  و از رازهای آنان جهت آ
ج 18: 323( این معنا همان چیزی است که اهل لغت و حدیث از جمله ابن اثیر آورده اند. وی می نویسد: 
تجسس، جستجو کردن از چیزهای پنهانی است و بیشتر در کشف امور شری که مخفی هستند استعمال 
می شود و جاسوس به کسی گفته می شود که بدی های پنهان مردم را پی گیری می کند. )النهایة فی غریب 

الحدیث و االثر، لغت »جسس«(
شهید ثانی در تعریف اصطالحی تجسس می فرماید: این است که بندگان خدا را زیر پرده ستاریت 
پروردگار رها نکنی و پرده از روی کار آنان برداری و آنچه را که خداوند پوشیده داشته آشکار کنی که این 
کار وسیله کسب اطالع از امور مخفی آن ها و پرده برداشتن از روی اسرارشان می شود و در نتیجه آنچه 
بر تو پوشیده بود آشکار می گردد که اگر مخفی بود دل و دینت سالم تر می ماند. )کشف الریبه عن احکام 

الغیبه: 9(
البته معنای واژه تحسس هم نیز مانند تجسس، همان خبر جستن و کنجکاوی کردن در اسرار است 
)یوسف: 87( اما بسیاری از مفسران از جمله طبرسی و قرطبی، میان مفهوم این دو واژه تفاوت قائل 
اند که تجسس، جستجو در باطن کارها و بیشتر مربوط به امور شر است، اما  شده اند، از جمله گفته 
گاهی جستن از ظواهر امور به واسطه حواس ظاهری است و اینکه بیشتر در امور خیر به کار  تحسس آ
می رود، یا آن که تحسس جستجو برای دیگری و تجسس کاویدن برای خویش است. )مجمع البیان فی 
تفسیر القرآن، الجامع الحکام القرآن، زیر آیه 12 سوره حجرأت و آیه 87 سوره یوسف و نیز بحار االنوار، 

ج 64،: 312 313(.

نگاه قرآنی تفسیری به تجسس ممنوع
از آسیب  های اخالقی و شخصیتی  آیه 12 سوره حجرأت، آن گاه که  خداوند متعال در قرآن کریم 
انسان ها سخن می راند، تجسس در امور و زندگی شخصی دیگران را یاد می کند و ایمان آورندگان را از 
استمرار این رفتار ناپسند اخالقی بر حذر می دارد. آیه شریفه در مقام بیان برخی احکام اخالقی اجتماعی 
بوده که عبارتند از: یک: اجتناب از ظن در حق برا دران دینی )بحار االنوار، ج 64: صص 313-312(. 
دو: نهی از تجّسس در احوال مردم، سوم: نهی از غیبت و تحریم غیبت؛ حکمی که در این مجال استفاده 
می شود تجّسس و جاسوسی است و چنانکه از ظهور آیه شریفه برمی آید حکم تجّسس و جاسوسی، 
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حرمت است؛ و با توجه به قرائنی که در آیه شریفه وجود دارد می توان مدعی شد که همه نواهی موجود 
در آیه شریفه انصراف )الموسوعه الفقهیه المیسره، ج 10: 161( دارد به جائی که مفسده محتمل داشته 
باشد؛ و طبعًاً یا به واسطه حکومت قاعده مصلحت یا قرائن موجود در آیه در جایی که مصالحی بر آن بار 

باشد خارج از ظهور آیه شریفه خواهد بود.
که  استفاده شده  »کثیرًا«  قید  از  تحریم سوء ظن  قلمرو حکم  بیان  برای  شریفه  آیه  در  مثال  برای 
مستفاد از آن این است که همانا همه سوء ظن ها محّرم نیست، لذا ادعای اطالق تالی فاسد خواهد داشت 
و بر این اساس مثاًلً در باب غیبت شیخ انصاری می فرمایند: دلیل حرمت غیبت بی اعتبار کردن شخص 
مؤمن و اذیت اوست، حال اگر فرض شود که در این غیبت برای غیبت کننده مصلحتی وجود دارد که به 
داللت عقل و شرع این مصلحت با اهمیت تر از مصلحت احترامی است که از عدم بیان آن گفتار برای 
مؤمن حاصل می شود، واجب است که حکم برطبق مصلحت )حاشیه الخرشی علی مختصر خلیل، ج 

4، 28( مهم تر صورت گیرد.
مراد از نهی در تجسس

منظور از نهی تجّسس در آیه شریفه چیست؟ مرحوم عاّلمه طباطبایی تجّسس را به معنای پی گیری 
و تفّحص از اموری می داند که مردم عنایت دارند پنهان بماند و فرد آن ها را پی گیری کند تا خبردار شود. 
)المیزان فی تفسیر القرآن، ج18: 484(. مرحوم طبرسی هم از آنجایی که تجّسس را ناظر به امور شرعی 
می داند، نهی از تجّسس را ناظر به عیوب مسلمانان تفسیر می نماید. لذا آیه را این گونه معنا می نماید: 
»دنبال عیوب مسلمانان نگردید و در این مقام برنیایید که اموری را که صاحبانش می خواهند پوشیده 

باشد تو آن ها را فاش کنی« )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج9: 137(.
مؤمنان مخاطب نهی از تجسس در امور نهادهای اسالمی

اکنون می پرسیم که مخاطب آیه شریفه چه کسانی اند؟ و ثانیًاً از چه کسانی نباید تجّسس به عمل 
آورد؟ چه آنکه برای تبیین قلمرو حرمت شناخت پاسخ این دو سؤال الزم است؛ اما در اینکه مخاطب 
نهی چه کسانی هستند، به قرینه صدر آیه، قدر مسّلم اهل ایمان مخاطب این نواهی قرار گرفته اند؛ و 
چنانکه از ظهور آیه به قرینه صدر آیه )یا ایها الذین آمنوا( برمی آید افراد حقیقی را مّدنظر دارد اما برخی 
قائلند همان طور که آیه شریفه تجّسس فردی را تحریم می کند تجّسس دولت اسالمی را هم بر مؤمنان 
تحریم می کند و استدالل کرده اند به فهم فردی که در مقابل عمر احتجاج به آیه شریفه نمود و او را به 
عنوان حاکم از خانه اش بیرون کرد. )کنزل العمال فی سنن االقوال و االفعال، ج 3، 808، ح 8827؛ 
من هدی القرآن، ج13: 420( اما اینکه مخاطب آیه شریفه را دولت اسالمی بدانیم محتاج قرینه است و 
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حال آنکه قرینه ای وجود ندارد؛ و استدالل مستدل هم به شمولیتی که آن فرد در مقابل عمر احتجاج کرد 
که فاقد حجیت است؛ و البته ادله ای هم که نهی از دخول به خانه اغیار می کند مخاطبش اهل ایمان به 
عنوان افراد حقیقی بوده نه دولت اسالمی و حتی اگر مخاطب آیه را هم دولت اسالمی و هم افراد حقیقی 
بدانیم نتیجه یکی خواهد شد. چه آنکه در جایی که بنا به مصالحی بزرگتر از مصلحت حفظ عرض و 
حریم خصوصی اهل ایمان ناگزیر از جاسوسی گردیم تجّسس جائز و حتی گاهی واجب و الزم گردد، 

دولت اسالمی اجازه تفتیش و جاسوسی پیدا می کند.

حرمت تجسس از مؤمنان فقط
در جمع بندی می توان گفت دولت اسالمی یا تخّصصًا خارج از مخاطبین آیه شریفه است یا اگر قائل 
به خروج موضوعی نباشیم تخصیصًا اخراج می گردد؛ و در پاسخ به سؤال دوم باید گفت که قدر متیقن از 
آیه شریفه، اهل ایمان و کسانی که در حکم اهل ایمان هستند و معاضد این بیان، احادیث بسیاری است 
که قائل به حرمت بیوت، عرض، اموال و جان مسلمین است و اهل ایمان را امر به حمل فعل غیر، به 
احسن و اصح می کند. از سوی دیگر اینکه بسیاری از علماء تجّسس از عیوب مؤمنین را جزء گناهان 
کبیره شمرده اند قرینه ای بر این است که قدر متیقن از ادله تحریم جاسوسی و تجّسس از عیوب اهل 
ایمان است؛ و از سوی دیگر چنانکه عالمه طباطبایی می فرمایند: تعلیلی که در جمله )أیحُبّ احدکم 
ان یاکل لحم اخیه( برای حرمت غیبت آمده تعلیل برای حرمت تجّسس هم است، چون فرق غیبت و 
تجّسس تنها در این است که غیبت اظهار عیب مسلمانی است برای دیگران و تجّسس عبارت است از  
گاهی به عیب او پیدا کنیم ولی در اینکه هر دو عیب جویی است مشترک است  اینکه به  وسیله ای علم و آ
و در هر دو می خواهیم عیبی پوشیده را برمال کنیم در تجّسس برای خود ما در غیبت برای دیگران؛ و 
به قرینه تعلیلی که در آیه شریفه آمده است، می توان دریافت که غیبت و تجّسس متعلق حکم تحریم 
واقع شده اند فقط نسبت به مسلمانان است. چه آنکه رابطه اخوت صرفًاًً در بین مؤمنان صادق است 
)المیزان فی تفسیر القرآن، ج18: 485(. خالصه اینکه آیه مبارکه از تجّسس و تفتیش اسرار اهل ایمان 

از مسلمانان نهی نموده و صحابه، مفّسران و محدثان هم همین معنی را فهمیده اند.

نگاه روایی به مصادیق تجسس ممنوع
در احادیث وارده از حضرات معصومینb، متذکر این نکته شده است کسی که به رغم خواست 
افراد به گفتگوی آنان گوش دهد نکوهش شده و جزایش در روز قیامت، ریختن سرب گداخته در گوش 

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی و حقوق  ...
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وی است )نورالثقلین، ج 5: 93(.
امام صادقA در تبیین مطلوبیت جهل و نادانی در برخی از موارد، جهل و نادانی به امور را در 
سه چیز از جمله نسبت به چیزی که مقصود شرع نیست، مطلوب می داند )تحف العقول عن آل الرسول: 
317( تا این گونه نشان دهد که فضولی و تجسس در حریم خصوصی دیگران نه تنها مقصود شریعت 
نیست، بلکه جهل به آن عین کمال و دانایی است. علمای اخالق هم جستجو کردن در اسرار و امور 
پنهانی از جمله عیوب دیگران را ناپسند شمرده اند )تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، ج1: 115 و ج 2: 208؛ 

کشف الریبه عن احکام الغیبه: 23(.
از مصادیق تجسس ممنوع، استماع مکالمات غیرعلنی اشخاص است که مشمول حکم آیه 12 سوره 
حجرأت و احادیث مربوط به آن می گردد. پلیس در عصر ما نیز باید به این نکته توجه داد که وظیفه آنان 
این است که جلوی خالف ها را بگیرند؛ اما این وظیفه و تکلیف مشروط به آن است که عمل منکر و 
خالف، بدون تفحص و تجسس برای آنان ظاهر و آشکار باشد وگرنه اگر بخواهند با تجسس و تفحص، 
این کشف، دیگر واجب نیست؛ زیرا هرگونه تجسسی در حریم  پنهان چون زنا را کشف کنند،  خالف 

خصوصی شهروندان جامعه اسالمی روا نیست. )تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، 5(
بنابراین پلیس نمی تواند با باز کردن در بسته ای و یا گوش دادن مخفیانه، بر خود معلوم دارد صدایی 
که می آید گناه است یا نه چنان که بر او جایز نیست تا با بوییدن دهان کسی معلوم کند شراب خورده یا نه 
یا از کسی بخواهد آنچه در زیر جامه دارد نشان دهد که آیا مثاًل آلت قمار یا موسیقی مطربی دارد یا نه؟ 

)جامع السعادات، ج 2: 250(
همچنین این منع از تجسس زیاد در امور مربوط به خانواده و همسر و اهل و عیال نیز است )معراج 
السعاده: 234( چرا که خود را مبتالی به سوء ظن و همسر را به فکر زشت رهنمون می گردد. )المحجه 

البیضاء، ج 4: 104(

امام خمینی v و پیامدهای منفی تجسس ممنوع
1. کیفر رسوایی در دنیا

حضرت امام خمینی v با تذکر و یادآور ی غیرت خداوند، هتک مستور مؤمنان را، هتک ناموس 
الهی برمی شمارد. ایشان می گویند: خداوند تبارک و تعالی غیور است و هتک مستور مؤمنین و کشف 
عورات آن ها، هتک ناموس الهی است. پس باید معالجه باطن را بکنیم و مرض قلب را عالج نماییم، 
امام صادقA در حدیثی به نقل از رسول اکرمa، مرز اسالم و ایمان در روابط جمعی را پایبندی به 
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تکالیف اخالقی و الهی برمی شمارد و مسلمانان را از هرگونه جستجوگری در زندگی خصوصی دیگران 

:aباز می دارد. قال رسول الله
یا معشر من أسلم بلسانه ولم یخلص اإلیمان إلی قلبه ال تذّموا المسلمین وال تتّبعوا عوراتهم. 
فإّنه من تتّبع عوراتهم تتّبع الله عورته و من تتّبع الله عورته یفضحه ولو فی بیته؛ )اصول کافی، 
ج2،: 354، ح 2(. ای گروهی که به زبان اسالم آوردید و ایمان به قلب شما وارد نشده، مذّمت 
نکنید مسلمانان را و جستجو نکنید قبایح مستوره آن ها را؛ زیرا که کسی که عورات آن ها را 
جستجو کند، خداوند جستجو کند عورات او را؛ و کسی را که خدا جستجوی عورت او کند، 

مفتضح کند او را و اگرچه در خانه اش باشد. )چهل حدیث: 307 – 305(
2. گسترش نفاق و میراندن الفت ها

امام پس از ذکر منزلت اتحاد و الفت انسانی و اسالمی خطرهایی را که جستجوگری های باطل و 
عیب جویی های شیطانی به همراه دارند، یادآور می شود. )چهل حدیث: 309 310.(

مأموریت های پیامبرگرامی اسالم هرگز با شیوه ناپسند تجسس در حریم خصوصی دیگران سازگاری 
پیراسته  آمیز  و خسران  منفی  رویه  از  را  کریمانه خود  سیره  این حقیقت،  اعالم  با  اسالم  پیامبر  ندارد. 

می نمایاند: 
إّنی لم ُاؤَمر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشّق بطونهم؛ )کنزل العمال فی سنن االقوال و 
االفعال، ج 11،: 311، ح 31597( من مأمور نیستم که دل های مردم را بکاوم و درونشان 

را بشکافم.
از  را  مردی  خواندن  آواز  صدای  می کرد.  شبگردی  مدینه  در  خطاب  عمربن  که  می گویند 
خداوند  که  کرده ای  خیال  خدا!  دشمن  گفت: ای  و  رفت  باال  خانه  دیوار  از  شنید.  خانه ای 
برای تو گنهکار پرده پوشی می کند؟ آن مرد گفت: ای امیرمؤمنان! تو هم درباره من تند نرو. 
اگر من یک گناه کردم تو سه گناه مرتکب شدی. خداوند فرموده است: تجسس نکنید و تو 
تجسس کردی! و نیز فرموده است: و از درها وارد خانه ها بشوید و تو از دیوار باال آمدی و 
بدون اجازه بر من وارد شدی! درحالی که خداوند متعال فرموده است: وارد خانه هایی جز 
خود نشوید، مگر آن که اجازه بگیرید و بر اهل آن ها سالم کنید عمر گفت: اگر تو را ببخشم 
بیرون رفت.  از منزلش  و  را بخشید  او  آری. خلیفه  برمی داری؟ گفت:  این کارها  از  دست 

)همان، ج 3، 808، ح 8827(
تا آن جا به مسئله تجسس اهمیت می دهد و آن را نکوهیده می شمارد که حتی   a پیامبر اسالم 
به  رهگذر  این  از  است  ممکن  زیرا  می دارد؛  باز  بدکاره  زنان  با  آمیز  تجسس  گفتگوی  از  را  مسلمانان 

مسلمانی بهتان زده شود و او در ارتباط با خانواده و جامعه دچار مشکل شود: 
ال تسألوا الفاجره، من فجر بک؟ فکما هان علیها الفجور، یهون علیها أن ترمی البرئ المسلم؛ 
)تهذیب االحکام، ج10،: 48، ح 177( از زن بدکاره نپرسید، چه کسی با تو فسق کرد؟ زیرا 

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی و حقوق  ...
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همان گونه که به راحتی مرتکب فحشا می شود، به آسانی هم مسلمان بی گناهی را بدنام می کند.

نتیجه گیری
آنچه مهم است اینکه اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید با هزینه باشد و نباید در مصاف با 
رفتار علنی، حقوق اشخاص و حریم خصوصی مردم مؤمن مورد تعدی و تجاوز قرار بگیرد! تجسس و 
سرک کشیدن از محدوده زندگی مردم مؤمن موجب بد بینی آنان می گردد؛ که در جای خود یکی از موانع 
تحقق جامعه سالم و داشتن انسجام اجتماعی با افزایش همدلی و همکاری هرچه بیشتر، تجسس است.
 وقتی بد بینی حاکم شود، محبت در آن جامعه رخت برمی بندد و قلوب مردم از یکدیگر وحشی، 
فراری و پر از کینه می شود. در نتیجه روابط سالم جای خود را کم کم به روابط ناسالم و نفاق می دهد ودر 
جامعه بذر نفاق و دورویی پاشیده شده و بازار افتراء و تهمت شیوع پیدا می کند. بنابراین راه عالج قطعی 
و درمان اینست که بیاییم با رعایت تقوای الهی، اسرار مردم و امور پنهان آنان را همواره مستور نگه داریم 
و پرده دری ننماییم. پس در نتیجه می گوییم اواًل باید رعایت مصون بودن حریم خصوصی مردم مؤمن از 
تجسس و تفتیش در جا معه اسالمی فرهنگ سازی و نهادینه شود. ثانیًا مؤمنان جامعه فقط، مشمول 
خطاب آیه نهی از تجسس درباره قاطبه مؤمنین و عرض و آبروی آنان، هستند، نه دولت اسالمی. ثالثًا 
دولت اسالمی می تواند به خاطر امنیت شهر وندانش و به جهت حفظ نظامی الهی –اسالمی تجسس 
و تفتیش بر مؤمنان و غیر مؤمنان داشته باشد. رابعا حفظ حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس درباره 
جامعه اسالمی که مردم مؤمن زندگی می کنند، اختصاص دارد؛ و اینکه مراد، عام بودن خطاب آیه ناست 

و در نتیجه تجسس نسبت به دشمنان حرمت ندارد!

پیشنهاد
با حمد و ثنای الهی و شکرانه کمک او جل شانه، از اینکه توفیق را نصیب اینجانب حقیرگردانید تا 
بتوانم چند سطری را مسطور نمایم؛ امید است هر آنچه را که نیتم بود و نوشتم و آنچه را ننوشتم همه را 
به رضای خود قبول نموده بپذیرد و برکت دهد. در خاتمه به عنوان پیشنهاد، اموری را یادآور ی مجدد 

برای تحقق آن می نمایم:
از منکر را ترک نکنند؛ طبق  به معروف و نهی  امر  بر جامعه اسالمی زیبنده است که هیچگاه   .1

مضامین روایات اگر ترک شود بدان امت بر آنان حاکم می شوند.
2. شایسته و سزاوار است تک تک افراد جامعه اسالمی خصوصًا نخبه گان دانشگاهی و حوزوی 
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باالخص مسئولین و دولت مردان، حتی شخص رئیس جمهور محترم، از آمران به معروف و ناهیان از 

منکر، حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی به عمل آورند.
3. منشور مصوبه چند ماده ای مدون شده توسط نماینده گان محترم مجلس شورای اسالمی درباره 

امر به معروف و نهی از منکر امید می رود ان شاء الله به امضاء رئیس جمهور محترم برسد.
4. تجسس و تفتیش و فضولی کردن در امور مردم، باید هرچه سریعتر قطع شود. بنابراین راه نجات 
امت اسالمی بعد از وجوب انجام امر به معروف و نهی از منکر، پرهیزکاری و تقوا پیشی نمودن از هتک 
حرمت و ریختن عرض و آبروی مؤمنین و غبیت آنان، در هر امری از امور اجتماعی، سیاسی، فرهنکی، 
خانوادگی و... است. همان طور که از امام خمینی v در کتاب چهل حدیث از معظم له نقل شد، باید 
این مرض قلبی عالج یابد و اال در  همین دنیا خداوند امور مستور و مخفی مارا برمالء و رسوا می سازد. 

نعوذ بالله!
آنان  افراد، اشخاص حقیقی حقوقی، قاطبه مؤمنین که حق و حیات خلوت  5. حریم خصوصی 
شمرده می شود، باید از دست برد و ورود بدون اذن صاحبانش جلوگیری شده و محفوظ و محترم بماند.

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی و حقوق  ...
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31( مدرسی، محمد تقی )1406 ق(. »من هدی القرآن« قم: دارالهدی.

32( معلوف، لویس )بی تا(. »المنجد فی اللغه واالعالم« قم: اسماعیلیان.
33( موسوی خمینی، سید روح الله )1368 ش(. »چهل حدیث« تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

34( نجفی، محمد حسن بن باقر )1400 ق(. »جواهرالکالم« تهران: دار الکتب االسالمیة.
35( نراقی، احمد )1377 ش(. »معراج السعاده« تهران: انتشارات علمیه اسالمیه.

36( النراقی، مهدی )1383 ق(. »جامع السعادات« نجف: جامعه النجف الدینیه.
37( نوری، حسین )1367(. »امر به معروف و نهی از منکر« قم: دفتر تبلیغات اسالمی.
38( ورام، مسعود بن عیسی )بی تا(. »تنبیه الخواطر و نزهه النواظر« قم: مکتبه الفقیه.

بررسی مرزهای رفتار علنی و حریم خصوصی و حقوق  ...





بررسی جایگاه کرامت انسان و تأثیر احیاء آن بر دین گرایی
محمد جواد نوروزی

چکیده
این تحقیق بر آن است تا جهت تبیین روش صحیح امر به معروف و نهی از منکر 
به بررسی جایگاه کرامت انسان و تأثیر احیاء آن بر دین گرایی افراد جامعه بپردازد. بر 
ْمنا َبنی  آَدم « و این  اساس مبانی عقلی و نقلی انسان دارای کرامت ذاتی است »َو َلَقْد کرَّ
کرامت مسئله ای نمادین نیست بلکه مرهون خالفت او در زمین است، زیرا جانشین 
ابعاد روح انسان، حس دینی است که  از  موجود کریم، کرامت دارد. همچنین یکی 
ِه  یِن َحنیفًا ِفْطَرَت اللَّ ِقْم َوْجَهک ِللدِّ

َ
در قرآن و روان شناسی به آن اشاره شده است »َفأ

اَس َعَلیها«. از طرفی، حس دین داری و کرامت فطری انسان زوال پذیرند،  تی  َفَطَر النَّ الَّ
به طوری که گناه می تواند انسان را تا مرحله »ِاْن ُهْم ِااّل کااَلنعاِم« و »شیاطین ااِلنِس 
و الجّن« تنزل دهد. با توجه به این واقعیت، خداوند متعال انبیاء را به عنوان آمران 
َما  »ِإَنّ انسان مبعوث ساخت  احیاء کرامت حقیقی  برای  از منکر  ناهیان  و  به معروف 
ْخاَلِق«؛ اما همیشه کرامت خیالی زرمندان و زورمندان عالم با 

َ
َم َمَکاِرَم اأْل َتِمّ

ُ
ُبِعْثُت أِل

ْعلی « و با توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مانع از نهادینه شدن 
َ
کُم اأْل َنا َربُّ

َ
شعار »أ

دین در جامعه شد تا حدی که امروز نیز این برای تحقق کرامت خیالی خود، جهان 
را به آتش کشیده اند. در مقابل، مصلحان الهی هیچ گاه از این ابزارها برای استقرار 
ایمان  حّنانیت،  اصول  با  خود  کریم  نفوس  با  بلکه  نکردند،  استفاده  جامعه  در  دین 
گاهی افزایی و ملکه سازی دین، بر توده های مردم تمرکز نموده  افزایی، ِخرد افزایی، آ
و زیست آزادانه، هدفمند، عزتمند و پاک را برای آنان به ارمغان آوردند؛ بنابراین با توجه 



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 5921

جل

به نظر می رسد  به دین داری و کرامت حقیقی،  افراد جامعه  به اشتیاق درونی عموم 
کاربردی ترین روش اجرای امر به معروف و نهی از منکر برای نهادینه  کردن دین در 

جامعه، احیاء کرامت نفس در مخاطبین دعوت های الهی است.
واژه های کلیدی

 امر به معروف و نهی  از  منکر، کرامت انسان، جامعه، دین گرایی

طرح مسئله
بر اساس آموزه های قرآن کریم فریضه امر به معروف و نهی از منکر اساس دعوت همه انبیاء بوده 
ْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمنکِر  ُمُروَن ِبالْمَ

ْ
یْرِ َو یأ ه یْدُعوَن ِإلَی الْخَ مَّ

ُ
نکْم أ است. چنان که می فرماید: »َو ْلَتکن مِّ

آیه »تبعیضیه« دانسته اند.  این  از نحویین »من« در  اْلُمْفِلُحون « )آل عمران: 104( برخی  ُهُم  ْوَلئک 
ُ
أ َو 

)تفسیر الجاللین: ج 1، 66(؛ یعنی بعضی از افراد باید امر به معروف انجام دهند. برخی دیگر »من« را 
بیانیه دانسته اند که در این صورت معنی آیه این می شود: شما با این اجتماع صالح که دارید، باید امتی 
بحث  می فرماید:  اقوال  این  بیان  از  بعد   v به سوی خیر دعوت می کنند. عالمه طباطبایی  که  باشید 
درباره بیانیه یا تبعیضیه بودن »من« فایده چندانی ندارد؛ چراکه درهرصورت آیه بر وجوب کفایی داللت 
خواهد داشت. )المیزان، ج 3، 578( همچنین قرآن کریم می فرماید »َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم 
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو یْنَهْوَن َعِن اْلُمنکِر« )توبه 71( نظرات و تفسیرهای مختلفی در زیر این 

ْ
ْوِلیاُء َبْعٍض یأ

َ
أ

آیه ذکرشده است که اکثرًا داللت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارد. )التبیان، ج 5، 257 و 
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن 

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ه أ مَّ

ُ
متشابه القرآن، ج 2، 187(. همچنین آیه »کنُتْم َخیْرَ أ

اْلُمنکِر َو ُتْؤِمُنوَن ِبالله « )آل عمران 110(. این آیه نیز در زمره آیات قرآنی است که بر وجوب امر به معروف 
و نهی از منکر داللت دارد. مقرون شدن امر به معروف و نهی از منکر باایمان به خدا داللت بر وجوب 
ُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمنکِر« )لقمان 17( قرین شدن 

ْ
َلوه َو أ ِقِم الصَّ

َ
آن دارد. همچنان که در آیه: »یاُبنَی  أ

امر به معروف و نهی از منکر با اقامه نماز داللت بر وجوب آن دارد. )المقنعة، 808( و آیات بسیار دیگر. 
)حسینی، 103 104(

از سوی دیگر، متأسفانه علیرغم تالش های همه مصلحان الهی در طول تاریخ هنوز شاهد مظاهر 
و  دین گریزی ها  این  دالیل  از  یکی  می رسد  نظر  به  جامعه هستیم.  در  دین  به  بی توجهی  یا  دین گریزی 
یا کمرنگ شدن کرامت و عزت نفس  به معروف، مسئله سقوط  بی توجهی به دعوت مصلحان و آمران 
انسان است، زیرا کسی که ارزش و قیمت خود را نداند، خودش را به هر قیمتی ولو به َثمن َبخس خواهد 
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فروخت، چنانکه در جهت مقابل نیز، هر کس فطرت خداجو و حّس دین گرایی خود را نمیراند، قطعًاً 

خودش را به کم تر از بهشت نمی فروشد.
به همین دلیل بر آن شدیم تا جهت ارائه روشی کاربردی در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر به 
بررسی ابعاد و زوایای این مطلب بپردازیم. با توجه به تتبع نگارنده هرچند مقاالت و کتب متعددی به 
تفکیک درباره هر یک از این موضوعات به رشته تحریر درآمده است اما این اثر در نوع خود پژوهشی 
نو محسوب می شود زیرا قصد دارد ضمن تبیین مبانی ثبوت، سقوط و امکان احیاء کرامت انسان و با 
بررسی روش های کاربردی احیاء کرامت انسان و آثار آن در دین گرایی افراد جامعه، نگاه و روشی صحیح 

را به آمران به معروف و ناهیان از منکر ارائه دهد.
اکنون سؤال این است که روش صحیح اجرای امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ چرا برخی از 
نفوس، موعظه مصلحان الهی را نمی پذیرند؟ به طور کلی، دلیل دین گریزی برخی از افراد جامعه چیست؟ 
چگونه می توان حّس دین گرایی را در میان افراد جامعه افزایش داد؟ آیا میان کرامت انسان و دین گرایی 
رابطه ای وجود دارد؟ مبانی ثبوت کرامت انسان چیست؟ مبانی امکان سقوط کرامت انسان کدام است؟ 
مبانی امکان احیاء کرامت انسان کدام است؟ اصول و روش های احیاء کرامت انسان کدام است؟ احیاء 

کرامت انسان چه آثاری بر دین گرایی افراد جامعه دارد؟
برای پاسخ به این سؤاالت ابتدا به بیان چیستی کرامت و دین گرایی خواهیم پرداخت و ضمن تفکیک 
کرامت حقیقی و خیالی به بیان مبانی عقلی و نقلی ثبوت، سقوط و احیاء کرامت حقیقی انسان خواهیم 
افزایش  در  این مسئله  آثار  به  نفس  کرامت  احیاء  کاربردی  و روش های  بیان اصول  از  و پس  پرداخت 

دین گرایی در جامعه خواهیم پرداخت.

چیستی کرامت
تعریف کرامت

کرامت به دو معنا آمده است: 1. آنچه از عارف و ولی از اعمال خارق العاده ظهور کند مثل خبر غیبی 
و خبر از آینده و یا شفای بیماری و تغییر در چیزی. 2. عنایات و توّجهات ویژه حق تعالی بر بندگان و 

بهره مند کردن آن ها از فیوضات خویش در دنیا و آخرت. )شرح دعاء السحر، 169(.
در این مقاله تنها به معنای دوم کرامت خواهیم پرداخت که به معنی سخاوت، شرافت، نفاست و 
عزت نفس است. چنان که گفته شده: »الکرم ضّد اللؤم« یعنی کرم ضد لئامت است پس کریم به معنی 
یٌم « )نمل 40(. برخی گفته اند: »کرم الّشی ء کرما: نفس و عّز فهو کریم«  ی َغِنی کِر سخی است: »َفِإنَّ َربِّ

بررسی جایگاه کرامت انسان و تأثیر احیاء آن بر دین گرایی...
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یٍم « )یس، 11( برخی دیگر گفته اند:  ْجٍر کِر
َ
ْرُه ِبَمْغِفَره َو أ بنابراین کریم به معنی نفیس و عزیز است »َفَبشِّ

کرم اگر وصف خدا واقع شود مراد از آن احسان و نعمت آشکار خداست و اگر وصف انسان باشد نام 
اخالق و افعال پسندیده اوست که از وی ظاهر می شود به کسی کریم نگویند مگر بعد از آنکه آن اخالق 
و افعالی از وی ظاهر شود و هر چیزی که در نوع خود شریف است با کرم توصیف می شود. پس در هر 
جا از قرآن لفظ کریم یا کرامت و یا فعل آن آمد با در نظر گرفتن تناسب محل می شود آن را به یکی از 
ْمنا َبِنی آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفی اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر« )اسراء  معانی چهارگانه که در اول گفته شد گرفت. »َو َلَقْد کرَّ
کِرِمی َمْثواهُ « 

َ
ِتِه أ

َ
ِذی اْشَتراُه ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأ ْمَت َعَلی« )اسراء: 62(. »َو قاَل الَّ ِذی کرَّ یَتک هَذا الَّ

َ
 َرأ

َ
70( »أ

)یوسف 21( )قاموس قرآن، ج 6، 103(
کرامت حقیقی و خیالی

روح انسان عالوه بر امتیازات جسمی دارای مجموعه ای از استعدادهای عالی برای پیمودن مسیر 
تکامل است. قرآن کریم این کرامت و سعادت را مربوط به حقیقت انسان می داند و با خطاب »یا اّیها 
الّناس« همه ابناء بشر را به احیاء این کرامت حقیقی فرا خوانده است. در این میان تبهکاران عالم نیز در 
طول تاریخ برای کرامت خیالی خود جهان را به کام ظلم و خشونت و آتش بردند، غافل از اینکه صاحبان 
کرامت حقیقی با ظلم و خشونت بیگانه اند. امام خمینی v می فرماید: »اگر انبیاء در یک مکان جمع 
شوند باهم اختالف پیدا نمی کنند، زیرا مقصد و هدف و مقصود، یکی و الهی است«. )صحیفه نور، ج 

)135 ،18
خداوند  برگزیده  قوم  را  خود  که  مسیحیان اند  و  یهودیان  خیالی،  کرامت  به  مبتالیان  بارز  مصداق 
اُؤُه« )مائده، 18( و حتی می گفتند کسی  ِحبَّ

َ
أ َو  ِه  اللَّ ْبناُء 

َ
أ َنْحُن  صاری   َو النَّ اْلیُهوُد  می دانستند »َو قاَلِت 

مانند حفظ  باور در صفات روحی شان  این  که  تا جایی  ندار.  را  ما  بر  اعتراض  اهل کتاب حق  از  غیر 
ییَن َسبیل «  مِّ

ُ
ُهْم قاُلوا َلیَس َعَلینا ِفی اأْل نَّ

َ
امانات و پرهیز از تضییع حقوق مردم نیز تأثیر گذاشت »ذِلک ِبأ

)آل عمران: 75(؛ این به خاطر آن است که می گویند: »ما در برابر اّمیین ]غیر یهود[، مسئول نیستیم«. 
با اینکه می دانستند که خدای تعالی چنین سنتی را در کتاب آسمانی اش برای آنان مقرر نکرده و به چنین 

اعمالی رضایت نداده است
بنابراین، کرامت الهیه و محترم بودن در درگاه خدا آن قدر مبتذل و آسان نیست که هر کس خود را 
به صرف خیال منتسب به خدا کند و یا به آن برسد و یا هر متکبر و فریبکاری انتساب خود را کرامت 
پنداشته و نژاد خود و یا دودمانش را به مالک همین انتساب خیالی تافته جدا بافته بداند، بلکه رسیدن به 
کرامت الهی شرایطی دارد و آن وفای به عهد و پیمان خدا و داشتن تقوا در دین خدا است، اگر این شرایط 
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الهی قرار می گیرد، والیتی که جز  تمام شد کرامت حاصل می شود، یعنی آدمی مورد محبت و والیت 
بندگان باتقوای خدا کسی به آن نمی رسد و اثر آن نصرت الهیه و حیات سعیده ای است که باعث آبادی 

دنیا و صالح باطن اهل دنیا و رفعت درجات آخرتشان می شود )المیزان، ج 3، 417(.

چیستی دین گرایی
هر انسانی به مقتضای فطرت خود کمال را می پسندد و می ستاید و آن را جستجو می کند؛ و از طرفی، 
پایانی  به هر مرتبه از کمال که می رسد در جستجوی کمال باالتر از آن است و کمال خواهی او نقطه 
اَس َعَلیها« )روم 30(؛  النَّ َفَطَر  تی   الَّ ِه  اللَّ ِفْطَرَت  یِن َحنیفًا  ِللدِّ ِقْم َوْجَهک 

َ
ندارد. چنانکه می فرماید: »َفأ

آری، ممکن است در عمل نتواند به کماالتی که در نظر دارد برسد، ولی دست نیافتن به کمال ایده آل غیر 
از تمایل فطری به سوی کمال است.

از سوی دیگر، انسان چه در قلمرو واقعیت های اجتماعی و چه در عرصه پدیده های طبیعی، هر چه 
یافته است، محدود و زوال پذیر است، بدین جهت کمال مطلوب و ایده آل فطرت خود را در این جهان 
محدود و زوال پذیر نیافته و نخواهد یافت. از این رو، به جهان ماورای طبیعت گرایش یافته است و به 
وجود حقیقتی متعالی معتقد شده است. البته، انسان همواره در تصویر آن حقیقت متعالی راه صواب را 
نپیموده است؛ و به دلیل اینکه دستگاه ادراکی او با موجودات مکانی و زمانی انس گرفته است. چه بسا 
آن حقیقت متعالی را در قالب تمثال ها نمادهای طبیعی تصور نموده است. )درآمدی بر کالم جدید، 30( 

ه واِحَده َفاْخَتَلُفوا« )یونس 19( مَّ
ُ
اُس ِإالَّ أ چنانکه قرآن کریم می فرماید: »َو ما کاَن النَّ

در حقیقت اگر انسان در مسائل دین شناسی به گونه افقی بیندیشد و همه مسائل را بر اساس روال 
ماّدی و عادی تبیین کند و منطقه ادراک و اندیشه او خیال و وهم باشد، یا هرگز گرایش به دین ندارد یا 
گرایش او کم تر است. از این رو، ممکن است این نوع دین داری زوال پذیر باشد؛ اما اگر بر اساس سیر 
عمودی و با دید الهی، دین را بررسی کند و دریابد که حقیقت دین از نزد خدا آمده است و منطقه اندیشه 

و ادراک او به سمت عقل باشد، گرایش و اشتیاق او به دین بیشتر است. )دین شناسی، 49(
به دلیل بروز این انحرافات، خداوند متعال انبیاء و مصلحان بشری را برای هدایت انسان ها برانگیخت 
ْن ُتْبَسَل َنْفٌس ِبما کَسَبْت  « )انعام 70(؛ و با این 

َ
تا دانسته های فطری شان را به یادشان بیاورند »َو َذکْر ِبِه أ

)قرآن(، به آن ها یادآوری نما تا گرفتار )عواقب شوم( اعمال خود نشوند! چنان که به مؤمنان نیز به عنوان 
خلفای خدا و انبیاءb در زمین فرمان داد تا برای بقای دین امر به معروف و نهی از منکر کنند. 

ولِئک ُهُم 
ُ
أ َو  اْلُمْنکِر  یْنَهْوَن َعِن  َو  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
یأ َو  اْلَخیِر  ِإَلی  ه یْدُعوَن  مَّ

ُ
أ ْلَتکْن ِمْنکْم  َو 
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اْلُمْفِلُحوَن )آل عمران 104(
اکنون پس از بیان اجمالی چیستی کرامت و دین گرایی و ضرورت بهره مندی از ظرفیت امر به معروف 
و نهی از منکر در جهت تقویت دین داری افراد جامعه، به بیان مبانی عقلی و نقلی ثبوت، سقوط و احیاء 
کرامت انسان و تأثیر آن بر دین گرایی افراد جامعه می پردازیم تا این امر ما را در توسعه و اثربخشی مسئله 

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه یاری نماید.

مبانی عقلی و نقلی ثبوت، سقوط و احیاء کرامت انسان
الف. مبانی ثبوت کرامت انسان

1. محوریت کرامت انسان در ادراکات عقلی
ابن سینا در نمط هشتم کتاب اشارات، در بیان برتری لذات باطنی بر لذات حسی، کرامت انسانی 
را لذت درونی شمرده است که در نظر انسان کریم النفس، فدا نمودن جان برای به دست آوردن آن نیز 

یبنده و شایسته توصیف شده است. ز
مردمان کریم النفس لذت بخشش و خورانیدن و پوشانیدن و راحت رسانیدن را بر لذات و شهوات 

حیوانی که دیگران برای آن ها سر و دست می شکنند )از قبیل خوردن و پوشیدن و آسودن( مقدم 
می دارند و دیگران را بر خویشتن پیش می اندازند؛ و همچنین آدم  بزرگ نفس آنجا که امر دایر بشود که 

آبرو و کرامت خود را از دست بدهد یا گرسنگی و تشنگی بکشد تحمل گرسنگی برای محافظت بر 
آبرو در نظرش کوچک می آید و آنجا که در مبارزات با حریف روبرو می گردد مرگ و هالکت ناگهانی 
را کوچک می شمرد و گاهی یک تنه بر گروه کثیری حمله می برد و جان خود را به خطر می اندازد. به 

خاطر ستایش لذت بخشی که ولو پس از مردن از وی خواهد شد و چنین فرض می کند که بعد از مردن 
این ستایش به او خواهد رسید و او لذت خواهد برد. )اشارات، 413 414 و مجموعه آثار، ج 7، 81 

)82
2. محوریت کرامت انسان در تکوین

ْمنا َبنی  قرآن حکیم انسان را موجودی می شمارد که خداوند به وی کرامت بخشیده است »َلَقد کرَّ
آَدَم« )اسراء، 70(. این کرامت یک ارزش نظری است که بعدًا می تواند جنبه عملی پیدا کند. اّما نباید 
گمان کرد که این ارزش نظری در ردیف اعتباریات جای دارد. کریم بودن انسان واقعیتی است همانند 
کریم بودن فرشتگان و قرآن که همه این ها مظاهر کرامت خداوندند. البّته آن ذات اقدس بالّذات کریم 
است. بدین ترتیب، کرامت انسان نشان دهنده آن است که وی حقیقتًا ازلحاظ وجودی دارای امتیاز و 
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برجستگی است.

برتر و عالی  تکوین دارای کیفیتی  آن است که وی در عالم  از  انسان حاکی  بیان، کرامت  به دیگر 
است و گوهر برین موجودات جهان به شمار می رود. به همین دلیل، خداوند پس از آفرینش این گوهر 
ممتاز، به ابلیس خطاب می کند: »ما َمَنَعک أن َتْسُجَد ِلما َخَلْقُت ِبیَدی« )ص، 75(؛ چرا در برابر آنچه 

با دودست خویش آفریدم، سجده نکردی؟
نقش  او  آفرینش  در  الهی  بدین معناست که همه شئون  با دودست خدا،  انسان  آفرینش  بنابراین، 
داشته اند و از این رو انسان می تواند مظهر همه اسمای خداوند باشد و خلیفه او )در عالم تکوین( گردد. 

)فلسفه حقوق بشر، 161 162(
مهم ترین جلوه های کرامت انسان در عالم تکوین عبارت اند از:

َم ءاَدَم ااَلسماَء  علم به اسماء: انسان تنها موجود شایسته شناخت اسمای حسنای الهی است: »وَعلَّ
ها« )بقره: 31( و به همین جهت معّلم فرشتگان نیز هست: »قاَل یا ءاَدُم َانِبئُهم ِبَاسمائِهم«. )بقره:  کلَّ

.)33
ْرِض َخلیَفه« )بقره 

َ
ی جاِعٌل ِفی اأْل خالفت: کرامت انسان، مرهون خالفت اوست که فرمود »ِإنِّ

30( زیرا جانشین موجود کریم، کرامت داردو چنین کرامتی که از ناحیه خالفت الهی باشد، بهره غیر 
انسان نیست.

ر  تسخیر آسمان و زمین برای او: ذات پاک باری تعالی آسمان و زمین و آنچه در آن هاست را مسخَّ
موِت وما ِفی ااَلرِض َجمیًعا«.  َر َلکم ما ِفی السَّ خلیفه خودکرده است که روی زمین زندگی می کند »و َسخَّ

)جاثیه، 13(
بصیرت بر خویشتن: درآیات ستایش از انسان آمده است که او بصیرت دارد »َبِل ااِلنسُن َعلی 

َنفِسِه َبصیَره« )قیامه، 14( و از سرچشمه های این بصیرت این است که وی ملهم به تشخیص خیر از 
شّر است: »َفَالَهَمها ُفجوَرها وَتقوها«. )شمس، 8( )تفسیر انسان به انسان، 216 220(.

3. محوریت کرامت انسان در تشریع
می پروراند.  شریعت  احکام  با  را  انسان  او  و  است  موجودات  همه  مرّبی  و  مدّبر  سبحان  خداوند 
هماهنگی احکام و دستورات شریعت الهی باکرامت فطری انسان مصداق بارز همین تربیت و پرورش 
انسان  کرامت  اساس  بر  اسالم  در  ارث  نظام  چنان که  است  انسان  کرامت  پی  در  الهی  است. شریعت 
پی ریزی شده است. در توضیح این مطلب باید گفت: در تقسیم و توزیع ارث، دو دیدگاه هست: دیدگاه 
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اسالم که بر اساس کرامت و ارزش های اعتقادی انسان است و دیگری دیدگاه جاهلیت که بر توانایی های 
نظامی و اقتصادی او تکیه دارد.

تقسیم ارث در عصر جاهلی، مطابق ارزش های جاهلی بوده است، از این رو طبق برخی نقل ها1، 
افرادی که توان جنگ و غارتگری داشتند و می توانستند از جان و مال قبیله خود دفاع و در غارت دیگر 
قبایل شرکت کنند، از ارث نیز بهره مند بودند؛ ولی افرادی که در تولید و اقتصاد خانواده و نبردها و به 
نیز  ارث  از  زنان،  و  کودکان  سالمندان،  مانند  نداشتند،  غارتگری سهمی  و  غنائم جنگی  آوردن  دست 
بی بهره بودند. این معیار براثر نگرش آنان به جنبه های مادی انسان بود؛ اگر بشر تنها از ُبعد مادی ارزیابی 
گردد و ُبعد روحانی و انسانی او فراموش شود، کسی ارزشمند است که در به دست آوردن منافع مادی 

می تواند مؤثر باشد، هرچند از راه غارتگری و خونریزی، چون حرمتی برای اخالق نیست.
 )29 )حجر  ُروحی«  ِمن  فیِه  »َنَفخُت  چهره  با  را  او  و  می دارد  گرامی  را  انسان  اسالم  مقابل،  در 
می شناساند، از این رو توزیع ارث را با توّجه به کرامت انسان تحلیل می کند و تأثیر افراد در مسائل نظامی 
و کسب درآمد را معیار نمی داند، بلکه انسان بودن را در تقسیم ارث مطرح می کند؛ چه زن باشد یا مرد و 

چه کودک ناتوان باشد یا بزرگ توانمند. این نوع تقسیم ارث، ارزش دادن به کرامت انسان است.
با توجه به این حقیقت، خداوند متعال در انتهای آیات مربوط به تشریع ارث، تجاوز از حدود الهی را 
َه َو َرُسوَلُه َو یَتَعدَّ ُحُدوَدُه  خوارکننده و موجب از بین رفتن کرامت انسان در آخرت می داند »َو َمْن یْعِص اللَّ
یْدِخْلُه نارًا خاِلدًا فیها َو َلُه َعذاٌب ُمهین « )نساء 14(. در حقیقت کسی که با حکم فقهی شریعت یا حکم 
رهبری رسول ا کرم و امامان معصومb مخالفت کند، آلوده وارد محشر می شود؛ زیرا کرامت فطری خود 

را ازدست داده و برای احیاء آن کرامت ازدست رفته خود باید از آلودگی ها پاک شود.

4. محوریت کرامت انسان در اخالق  اسالمی
از دیدگاه استاد شهید مطهری در اخالق اسالمی، محور و آن چیزی که حجم اخالقی به دور آن 
می گردد یا آن نقطه ای از روح انسان که اسالم روی آن دست گذاشته است برای احیای اخالق انسانی 
و برای اینکه انسان را به سوی اخالق سوق بدهد، »کرامت نفس« است  )مجموعه آثار، ج 22، 396(. 
ایشان در توضیح این مطلب می گوید: انسان به حسب »من« ملکوتی خودش کماالتی دارد، کماالتی 

1. کانت العرب فی الجاهلیه یورثون الذکور دون اإلناث، فنزلت اآلیه ردًا لقولهم، عن قتاده و ابن جریج و ابن زید و قیل: 
کانوا ال یورثون إاّل من طاعن بالرماح )1( و ذاد )2( عن الحریم و المال، فقال تعالی مبینا حکم أموال الناس بعد موتهم، 
بعد أن بین حکمها فی حال حیاتهم )التبیان، ج 3، ص 120(. 1 ـ  طاعن بالرماح: کنایه از کسی است که توان جنگیدن 

دارد 2 ـ  ذاد: حمایت و حفظ کردن. )تسنیم، ج 17، ص 418(
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واقعی نه قراردادی، چون انسان تنها بدن نیست، نفس هم هست. کاری که متناسب باکمال معنوی و 
روحی انسان باشد، می شود کار علوی و کار ارزشمند و کاری که با جنبه  علوی روح ما سروکاری ندارد 
می شود یک کار عادی و کار مبتذل. حکما نیز گفته اند، نفس انسان دو گونه کمال دارد: کمال نظری و 
کمال عملی؛ یادگرفتن ها و به دست آوردن حقایق عالم کمال نظری نفس است و اخالق فاضله کماالت 
عملی نفس است، یعنی نفس را در مقام عمل رشد می دهد و رابطه اش را با بدن متعادل می کند و به آنچه 
کمال واقعی نفس هست کمک می کند؛ بنابراین، تمام خوبی ها و بدی ها بیان کننده رابطه شئ باکمال 
خودش است. از این رو، علیرغم اینکه استاد مطهری اصول اخالقی  را مشترک، کلی و دائم می داند، 
»کرامت نفس انسان«، »من علوی« یا »روح الهی« را معیار سنجش فضائل و رذایل اخالقی دانسته 

و می گوید:
انسان به  حکم اینکه دارای یک شرافت و کرامت ذاتی است که همان  جنبه ملکوتی و نفخه الهی 
گاهانه آن کرامت را احساس می کند، بعد در میان کارها و ملکات، احساس می کند که این کار  است، ناآ
یا این ملکه با این شرافت متناسب هست یا نیست؛ وقتی احساس تناسب و هماهنگی می کند، آن را خیر 
و فضیلت می شمارد و وقتی آن را به خالف آن کرامت می یابد، آن را رذیلت می داند؛ بنابراین نفس انسان 

نیز در ماوراء طبیعت کماالتی دارد )همان، ج 13، 737 739(.
با این بیان، نقش بنیادین »کرامت انسان« در حوزه اصول و باید و نبایدهای اخالقی بیش ازپیش 

روشن شد. چنانکه آیت الله جوادی آملی نیز در این باره می فرماید:
کرامت نظری انسان می تواند بزرگواری های ارزشی و عملی فراوانی را نیز برای او به همراه داشته 
در  و  نظری  اصل  این  به  عنایت  با  باید  حقوقی  و  اخالقی  تعالیم  همه  کرامت،  همین  دلیل  به  باشد. 
سازگاری کامل با آن تنظیم شوند. هنگامی که بپذیریم انسان گوهری کریم و ارزشمند است، خواه ناخواه 
بر این باور خواهیم بود که نه تنها آزادی، امنیت و... حّق اویند، بلکه باید به گونه ای تفسیر و تنظیم شوند 

که باکرامت وی سازگار باشند. )فلسفه حقوق بشر، 162(

5. محوریت کرامت انسان در حقوق اسالمی
از نقاط برجسته حقوق اسالمی آن است که تمامی احکام و قوانین موضوعه در باب حقوق جزائی و 
مدنی آن بر اساس حفظ کرامت انسان پایه گذاری شده است. کرامت انسان در حقوق اسالمی از حقوق 
بنیادین است که مرتبط با ذات و سرشت انسان هاست. کرامت نفس انسان از حقوق جهانی و برای تمام 
ملت ها و فرهنگ هاست به طوری که استیفای آن برای رسیدن انسان به رفاه و سعادت ضروری است. از 
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نکات مهم در این موضوع آن است که این حق با سلب وجود، حیات و هستی انسان نیز لغو و بی معنا 
خواهد بود چنانکه قابل ارث، انتقال، معامله و دادوستد و توقیف هم نیست و کسی هم حق تعدی و 

تجاوز بر آن را ندارد.
به عنوان یک نمونه عینی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. به عنوان یک متن حقوقی برآمده 
از حقوق اسالمی. دو اصل درباره شرافت و کرامت انسان وجود دارد: یکی درباره تساوی افراد و دیگری 
درباره تساوی اقوام. قانون گذاران می توانستند این دو اصل را در یک اصل بگنجانند؛ ولی چون این دو 
اصل، بیانگر دو مطلب جداگانه است و قانون اساسی باید با قانون عادی فرق کند و همه کلمات و الفاظ 
آن دقیق و حساب شده باشد، دو اصل ارائه شد. در یک اصل آمده است که همه افراد از کرامت انسانی 
آمده  برابر قانون یکسان اند. در اصل دیگر  ندارد و همه در  برتری  بر دیگری  برخوردارند و هیچ فردی 
است که همه نژادها، طایفه ها و قبیله ها یکسان اند و هیچ نژادی با نژاد دیگر و هیچ قبیله ای با قبیله دیگر 
تفاوت ندارد. دلیل تفکیک این دو اصل، این است که اصل نخستین از آیه سوره »حجرأت« گرفته شده 
است که گویای تساوی افراد است و اصل دوم از سخنرانی رسمی رسول گرامیa پس از فتح مکه، 
درباره برابری اقوام و نژادها برداشت شده است و این دو موضوع، کاماًل از هم جداست. )شکوفایی عقل 

در پرتو نهضت حسینی، 218(
قابل ذکر است که حق کرامت نفس در حقوق اسالمی حقی آمیخته با تکلیف است؛ بنابراین هرگاه 
سخن از حق به میان آید، پای تکلیف نیز به میان می آید زیرا همان گونه که در قرآن بیان شده است، منشأ 
َک« )بقره 147(؛ بنابراین انسان در برابر خالق خود به عنوان  حق، خداوند متعال است »اْلَحقُّ ِمْن َربِّ
معطی حق، تکالیفی را بر عهده دارد و این برخالف تفکر اومانیستی غربی است که انسان در آن، نسبت 

به خداوند تکلیفی ندارد.
جایگاه  تفاوت  درباره  )مّدظّله(  خامنه ای  الله العظمی  آیت  حضرت  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

کرامت انسان در حقوق بشر اسالمی با حقوق بشر غربی می فرماید:
حقوق بشر به شیوه فرهنگ غربی، ضد حقوق بشر و حقوق ستمگران بر آحاد بشر است. این حقوق 
بشر، حقوق بشر نیست. ما طرفدار حقوق بشریم و اسالم طرفدار حقوق انسان است. هیچ مکتبی به 
قدر اسالم، ارزش و کرامت انسان را واال نمی داند. یکی از اصول اسالمی که همیشه در تعریف و معرفی 

اسالم مطرح شده است، اصِل »تکریم انسان« است. )بیانات در دیدار جمعی از زنان 1371/09/25(
بر  نه  است،  تنظیم شده  بشر  »خلیفهاللهی«  واقعیت  اساس  بر  انسان  حقوق  اسالمی،  حقوق  در 
اساس »أنا رّبکم األعلی« )نازعات 27( و در چنین فضایی است که هم کرامت انسان و هم هویت وی 
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محفوظ مانده است. چراکه اگر خدایی انسان، محور تعیین حقوق او باشد، چیزی از کرامت و هویت او 

باقی نمی ماند. )حق و تکلیف در اسالم، 113 114(

ب. مبانی امکان سقوط کرامت انسان
1. امکان سقوط انسان از مقام خالفت اللهی

کرامت آدمی به پاس کرامت خدایی است که فرمود: »ِاّنی جاعٌل فی ااَلرِض خلیفه« )بقره: 30(؛ 
کرامت انسان به دلیل خالفت و جانشینی خداست؛ اما اگر انسان بر سفره خلیفه بنشیند و به میل خود 
کار کند، غاصب است. چنین انسانی دیگر کریم نیست و مستحق آن حقوق و مزایا نخواهد بود، بنابراین 
اوست.  بر سر  )انعام: 112(  الجّن«  و  ااِلنِس  )فرقان، 44( و »شیاطین  کااَلنعاِم«  ِااّل  ُهْم  »ِاْن  تازیانه 
)نسیم اندیشه، دفتر اول، 57( چراکه احساس شرافت فطری انسان آلوده با ارتکاب معاصی می میرد و 
ْرض « )اعراف: 

َ
ْخَلَد ِإَلی اأْل

َ
ُه أ سقوط می کند  چنان که قرآن کریم می فرماید: »َو َلْو ِشْئنا َلَرَفْعناُه ِبها َو لکنَّ

176( امام علیA نیز می فرماید: »َمْن کُرَمْت َعَلیِه َنْفُسُه َهاَنْت َعَلیِه َشْهَوُتُه« )بحاراالنوار، ج 67، 
َر َعَلیَها ِلَساَنُه« )بحاراالنوار، ج 68، 290(. )مجموعه آثار، ج 13، 604  مَّ

َ
78(، »َهاَنْت َعَلیِه َنْفُسُه َمْن أ

)605
2. امکان هتک کرامت انسان توسط شیطان

مَت َعَلی« دلیل عزم جدی او بر  ذی کرَّ حسادت و رشک شیطان به کرامت انسان »قاَل أَرأیَتک هذا الَّ
یَتُه إاّلَقلیال« )اسراء،  رَتِن إلی یوِم الِقیاَمه ألحَتِنکنَّ ُذرِّ هتک کرامت فطری انسان است که گفت »َلِئن أخَّ
ِه« )نساء 119(. این وعده شیطان به قدری  62( چنان که با تأکید فراوان تکرار کرد »َفَلیَغیُرنَّ َخْلَق اللَّ
جدی است که خداوند متعال به بندگانش هشدار می دهد که مراقب حمالت بی امان دشمن قسم خورده 
ِلباَسُهما  َعْنُهما  یْنِزُع  ه  اْلَجنَّ ِمَن  َبَویکْم 

َ
أ ْخَرَج 

َ
أ کما  یطاُن  الشَّ کُم  یْفِتَننَّ ال  َبنی آَدَم  »یا  باشند  خود  نامرئی 

َتَرْوَنُهْم« )اعراف: 27( بر اساس این مبانی می توان  ُه یراکْم ُهَو َو َقبیُلُه ِمْن َحیُث ال  ِإنَّ یُهما َسْوآِتِهما  ِلیِر
ادعا کرد هدف اصلی شیطان، زوال کرامت فطری انسان هاست چراکه نفوس لئیمه لشگریان شیطان و 

عامل اجرای وسوسه های او هستند 
ْمواِل 

َ
ْجِلْب َعَلیِهْم ِبَخیِلک َو َرِجِلک َو شاِرکُهْم ِفی اأْل

َ
َو اْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتک َو أ

یطاُن ِإالَّ ُغُرورًا )اسراء 64( ْوالِد َو ِعْدُهْم َو ما یِعُدُهُم الشَّ
َ
َو اأْل
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ج. مبانی عقلی و نقلی امکان احیاء کرامت انسان
1. امکان تغییر اخالق

برهان عقلی و شواهد تجربی نشان می دهد که اخالق تغییرپذیر است؛ َبدان، خوب و خوبان، بد 
می شوند. البته همان گونه که در علوم، گاهی فراگیری، سهل و گاهی سخت است، در اخالق هم چنین 
است؛ فراگیری علوم و اخالق و تخّلق به اخالق جدید برای سالمندان، سخت است؛ ولی سخت بودن 
غیر از محال بودن است. نشانه تغییرپذیری خلق آن است که برای هرکسی تکلیف تا لحظه مرگ وجود 
به  تکلیف  و  به محال« است  تکلیفی، »تکلیف  باشد، چنین  تغییر عادت، محال  اگر  دارد، درحالی که 
محال هم ممکن نیست از حکیم مطلق صادر شود. پس تکلیف دائمی در تمام ادوار زندگی، نشانه امکان 
تغییر اخالق، است و نباید گفت اگر کسی با برخی مسائل اخالقی عادت کرده باشد، تغییر آن محال 

است.
انبیاء  و  است  قابل تغییر  ُخلق  ولی  نیست،  قابل تغییر  َخلق  می گوید:  احیاءالعلوم  کتاب  در  غزالی 
آمدند که ُخلق را عوض کنند. )احیاءالعلوم، ج 3، 55( رنگین پوست و سیاه روی، نمی تواند رنگ پوست 
خود را تغییر بدهد؛ ولی اگر قلب کسی سیاه باشد می تواند آن را با توبه سفید کند؛ چنان که عّده ای چنین 

کردند و عّده ی که قلبشان سفید و روشن بود، خدای نخواسته به دام ارتداد افتادند و سیاه دل شدند: 
ُه ِلیْغِفَر َلُهْم )نساء 137(  ذیَن آَمُنوا ُثمَّ کَفُروا ُثمَّ آَمُنوا ُثمَّ کَفُروا ُثمَّ اْزداُدوا کْفرًا َلْم یکِن اللَّ ِإنَّ الَّ
بنابراین تغییر، هم در اعتقاد و هم در اخالق و عمل ممکن است. )مبادی اخالق درقرآن، 89 

)90
لذا انسان به حکم فطرت انسانی خود می تواند فرهنگ یگانه، ایدئولوژی یگانه داشته باشد؛ می تواند 
علیه محیط طبیعی و محیط اجتماعی، علیه عوامل تاریخی، علیه عوامل وراثتی خود قیام کند و خود را 

از اسارت همه این ها رها سازد. )مجموعه آثار، ج 2، 239(

برهان نقلی بر امکان تغییر اخالق
تغییر اخالق، به صورت روشن درآیات قرآن کریم نیز مطرح شده و آیات در این زمینه چند دسته است:

دسته ی از آن، مصداق تغییر اخالق را بازگو می کند ولی عنوان »تغییر« در آن نیست.
تذکر  هم  را  اخالق  تغییر  عنوان  می کند،  گوشزد  را  تغییر  مصداق  اینکه  از  گذشته  دیگر،  دسته ی 
آیاتی که دستور  نیازی به شمارش آن ها نیست: چون نوع  آیات بخش اول فراوان است و  اما  می دهد؛ 

اطاعت، توبه: تقوا و عدل می دهد، به این معناست که شما اخالقتان را عوض کنید؛ مانند: 
ُقوا  ذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
َه َما اْسَتَطْعُتْم )تغابن 16(، یا أ ُقوا اللَّ ْقوی  )مائده 8(، َفاتَّ ْقَرُب ِللتَّ

َ
اْعِدُلوا ُهَو أ



603
َه َحقَّ ُتقاِته  )آل عمران 102(؛ این ها و صدها دستورالعمل اخالقی دیگر، نشانه آن است که  اللَّ
اگر این اوصاف معین را ندارید، آن ها را فراهم کنید و اگر دارید نگذارید تغییر کند و در تداوم 

آن بکوشید.
بخش دوم آیات که گذشته از دستورالعمل اخالقی، عنوان تغییر را هم دارد، در سوره مبارکه »انفال« 

و »رعد« آمده است؛ در سوره انفال می فرماید: 
ْنُفِسِهم  )انفال 53( نعمت 

َ
ِبأ ی یَغیُروا ما  ْنَعَمها َعلی  َقْوٍم َحتَّ

َ
أ ِنْعَمه  َه َلْم یک ُمَغیرًا  نَّ اللَّ

َ
ِبأ ذِلک 

ذات اقدس اله، تفّضل است. ممکن است کسی به جایی نرسد؛ ولی خدا به او نعمت برساند. 
)مبادی اخالق درقرآن، 92 93(؛ بنابراین تغییر اخالق حتی برای آن ها که قلبشان َقّسی است 
)بحاراالنوار، ج 51، 71(  َمْوِتها )حدید 17(.  َبْعَد  ْرَض 

َ
اأْل یْحی  َه  اللَّ نَّ 

َ
أ اْعَلُموا  ممکن است 

)مبادی اخالق درقرآن، 100(.

2. تربیت پذیری انسان
بشر متمدن در این مطلب شک ندارد که یک نفر انسان احتیاج دارد به تربیت، همان طوری که یک 
درخت یا یک گل و یا یک اسب احتیاج دارد به تربیت. حتی وحشی ترین انسان ها نیز که هنوز در مراحل 
اولیه زندگی بسر می برند. برای اعاشه خود به تربیت حیوانات و به کشت و زرع و تربیت گیاهان و درختان 
گاه نیستند، ولی به هرحال به لزوم تربیت و  می پردازند. گو اینکه درست به رموز تربیت و پرورش آن ها آ
پرورش گیاهان و حیوانات پی برده اند. می رسیم به انسان؛ اینجاست که فرق متمدن و وحشی آشکار 
می گردد. عده ای فکر می کنند که انسان احتیاج به تربیت و پرورش ندارد. ولی حق آن است که انسان 
به دلیل داشتن استعدادهای فراوان در وجودش، بیشتر احتیاج دارد به تربیت و پرورش و تعلم آداب و 

عادات نیک و خصائل عالی. )مجموعه آثار، ج 22، 109 111(
اما اصل مهم در مورد تربیت انسان آن است که انسان هم نیاز به مربی خارجی مانند انبیاءa دارد 
و هم مربی درونی، یعنی هرکس باید در خودش حالت مربیگری نسبت به خودش داشته باشد چنان که 
ُتَحاَسُبو«  ْن 

َ
أ َقْبِل  ُتوَزُنوا َو َحاِسُبوَها ِمْن  ْن 

َ
أ َقْبِل  ْنُفَسکْم ِمْن 

َ
أ ِ »ِزُنوا  امیرالمؤمنین علیA می فرماید: 

)بحاراالنوار، ج 4، 310(؛ ای بندگان خدا بیش از آنکه مورد سنجش قرار گیرید خود را بسنجید و قبل از 
آنکه شمارا به پای حساب ببرند، حساب خود را برسید.

الهی و صاحبان نفوس کریمه، کرامت  تربیت مصلحان  تا تحت  انسان قابلیت دارد  بنابراین نفس 
خود را بازیابد.
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3. بعثت انبیاء و صالحان
احیاء  و  اخالقی  نابسامانی های  به  بخشیدن  سامان   bانبیا بعثت  ضرورت  ادله  بهترین  از  یکی 
کرامت انسان هاست که انسان های بد آموخته را به اخالق خوب تربیت کنند؛ زیرا اگر تغییر اخالق و 
ر نمی بود، انبیاء مبعوث نمی شدند چون برفرض هم که بیایند و  دگرگونی اوصاف نفسانی، ممکن و میسَّ
مردم را عاِلم کنند، وقتی علم نتواند نهاد آنان را دگرگون کند، بعثت و تعلیم چه سودی خواهد داشت؟ در 
این صورت، تعلیم کتاب و حکمت، باری بر روی دوش انسان ها خواهد بود و انبیاء رنجی بر رنج های 

انسان ها می افزایند، رنج فراگیری و رنج ناهماهنگی بین علم و اخالق.
لّذت  هم  گرفتند،  یاد  وقتی چیزی  می شود  برطرف  رنج  دو  هر  باشد،  ممکن  نفس  تهذیب  اگر  اما 
می برند که از درد جهل رهایی یافتند و هم لّذت می برند که آن رذایل اخالقی را در سایه این علوم و معارف 
آموخته شده عوض می کنند و اگر مستکبران دعوت انبیاء را نپذیرفته اند، اما بسیاری از افراد پذیرفته اند. 
مستکبران براثر اینکه اموال و اواًلدشان، »فتنه« ای برای آنان بود، توفیق تهذیب روح، نصیبشان نشده 
دیگر، جزء  معاصی  و  دروغ  تعّدی،  تجاوز،  بت پرستی، شرک،  قماربازی،  میگساری،  است؛ چنان که 
اخالق رایج مردم »حجاز« شده بود و در میان مردم »مدین« »ِحْجر« و سرزمین قوم »عاد« و »ثمود« 
و... هم رایج بود؛ ولی انبیاء آمدند و تا حدودی، موّفق شدند و برخی از آن ها را اصالح کردند؛ گرچه 
در بعضی از ادوار تاریخی، توفیق هدایت، کمتر نصیب مردم می شده و اکثر آنان به طرف فساد می رفتند.

باید بین سختی و امتناع فرق گذاشت؛ انبیاb هم آمدند و تا حدودی در تغییر اخالق موفق بودند، 
گاهی بدهند و  هم آن ممکن را به فعلیت رساندند و هم آن دشوار را سهل کردند؛ زیرا وقتی به انسان آ
گاه شود که رذیلت اخالقی سّم است، از آنجا که به حیات خود عالقه مند است و یقین دارد که  انسان، آ
این سّم او را از پا درمی آورد، از آن دست برمی دارد. انبیاb نه تنها از راه علم حصولی بلکه از راه علم 
حضوری و شهودی، در انسان باور ایجاد می کردند که آن باور در تغییر اخالق، نقش سازنده ی دارد. 

)مبادی اخالق درقرآن، 87 89(
و  اصول  بیان  به  اکنون  انسان،  کرامت  سقوط  و  ثبوت  نقلی  و  عقلی  مبانی  اجمالی  تبیین  از  پس 
اولیه برای  نویسنده یکی از ضروریات  به اعتقاد  افراد جامعه می پردازیم.  روش های احیاء آن در میان 
آمران به معروف و ناهیان از منکر آشنایی با روش های انجام و نهادینه سازی آموزه های دینی است که در 

اینجا به فراخور موضوع به نمونه هایی از این روش ها اشاره می کنیم:
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اصول و روش های احیاء کرامت انسان
1. اصل حّنانیت

«؛  حنان بر وزن سحاب به معنی مهربانی است مانند اینکه گویند: »َحَناَنک یا َربِّ َو َحَناَنیک یا َربِّ
یعنی رحمت و مهربانی تو را می خواهم ای پروردگار. کلمه حّنان: صیغه مبالغه و از اسماء حسنی است 
ان«: ای بسیار مهربان و ای بسیار عطاء کننده. در حکمت 10 نهج البالغه آمده است: »َو  اُن یا َمنَّ »یا َحنَّ
وا ِإَلیکْم«؛ که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک بریزند؛ که مراد شوق یا مهربانی است. ناگفته  ِإْن ِعْشُتْم َحنُّ
نماند: اصل َحِنین به معنی شوق و شدت گریه است و مهربانی معنای الزم آن است لذا حنین به معنی 

ناله، مهربانی و شوق به کار می رود. )قاموس قرآن، 189(
ا َو َزکاه َو کاَن َتِقیا«  این واژه در قرآن در مورد حضرت یحییA استفاده شده است »َو َحنانًا ِمْن َلُدنَّ
)مریم 12 13(؛ و رحمت و محبتی از ناحیه خود به او بخشیدیم و پاکی )دل وجان(! و او پرهیزگار بود! 
نزد خودمان یک  از  به یحیی حکمت دادیم، فرمود ما  بعدازاین که فرمود ما در کودکی  خداوند متعال 
َحنان، یک انعطاف، یک گرایش، یک عالقه و شیفتگی به او دادیم و وی را به خودمان وابسته و دل بسته 
کردیم. حنانیت در آیه  شریفه یا صفت برای خداست، یا وصف یحیی؛ اگر وصف خدا باشد به معنای 
رحمت اوست و اگر به معنای تحنن و رقت قلب از ناحیه  خدا برای بندگان باشد، وصف یحیی است که 
مردم را به طاعت الهی دعوت می نمود. )مقتنیات الدرر، ج 7، 10( ازجمله نعمتی که پروردگار عالم به 
یحییA موهبت فرمود، او را مورد رحمت خاص خود قرارداد که موجب محبت و رحمت او به مردم 
و جامعه  توحیدی شد؛ همچنین سبب شد که مردم نسبت به وی محبت داشته باشند، به طوری که هر 
کس با ایشان مالقات می کرد، صفا و نورانیت و عاطفه  او قلوب مردم را به خود جلب می نمود. )انوار 

درخشان، ج 10، 359(
بنابراین، حّنانیت و شفقت و محبت نسبت به بندگان خداوند از اساسی ترین اوصاف مصلحان جامعه 
و آمران به معروف و ناهیان از منکر است چنانکه عاطفه حضرت یحییA قلوب مردم را به خود جلب 
یطاَن«  َبِت ال َتْعُبِد الشَّ

َ
می نمود و حضرت ابراهیمA با سوز و محبت به عموی خود هشدار داد که »یا أ

)مریم، 44(؛ ای پدر جان! شیطان را پرستش مکن!  قرآن کریم در توصیفی منحصربه فرد روحیه تبلیغی 
ْم َحریٌص  ْنُفِسکْم َعزیٌز َعَلیِه ما َعِنتُّ

َ
پیامبر اکرمa را این گونه ترسیم می کند که »َلَقْد جاَءکْم َرُسوٌل ِمْن أ

َعَلیکْم ِباْلُمْؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیٌم« )توبه 128(؛ به یقین، رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما 
بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است! تا جایی که 
ُمْؤِمنین«  )شعراء، 3( گویی می خواهی  الَّ یکوُنوا 

َ
أ َنْفَسک  ک باِخٌع  خطاب به آن حضرت فرمود: »َلَعلَّ

بررسی جایگاه کرامت انسان و تأثیر احیاء آن بر دین گرایی...
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جان خود را از شّدت اندوه از دست دهی به خاطر اینکه آن ها ایمان نمی آورند!
ْنُفِسِهْم َقْواًل َبلیغًا« )نساء 63( گفتار خوش 

َ
از این رو انبیاء مأمورند تا با سخن رسا »َو ُقْل َلُهْم فی  أ

و زبان شیرین  »َفُقْل َلُهْم َقْواًل َمیُسورًا« )اسراء 28( و سخن نرم »َفُقوال َلُه َقْواًل َلینًا« )طه 44( با افراد 
اِس ُحْسنًا« )بقره 83( و سنجیده  جامعه خود سخن بگویند چنان که مؤمنان مأمورند تا نیکو »َو ُقوُلوا ِللنَّ

»َقْواًل َسدیدًا« )احزاب 70( با یکدیگر سخن بگویند.
عالمه طباطبایی v می فرماید: قول را می توان کنایه از »رفتار« گرفت برای اینکه غالبًا بین گفتار 
ُقوُلوا  »َو  فرموده:  تعبیر می شود، هم چنان که  به »رفتار«  از »قول«  گاهی  یعنی  رفتار مالزمه هست  و 
اِس ُحْسنًا« )بقره 83( در این آیه »رفتار نیک با مردم« را تعبیر کرده »به قول نیک« کلمه: »قول«  ِللنَّ
اگر باصفت »سدید« توصیف شود، ظاهر در این معنا خواهد بود که: چنین قولی قابل آن هست که به 
آن معتقد شوند و بر طبقش عمل کنند و اگر باصفت »معروف« و یا »نرم« توصیف شود ظهور در این 
خواهد داشت که: قول معروف و قول لین قابل آن هست که کرامت و حرمت انسان ها را حفظ کند. 

)تفسیر المیزان، ج 4، 317(
از این رو امرو نهی دینی باید با زبان خوش، رفتار مهربانانه، حّنانیت و سوز درونی آمر و ناهی همراه 
ه« )مستدرک الوسائل، ج 12،  ْصُح َثَمَره اْلَمَحبَّ باشد چرا که نصیحتی مؤثر است که میوه محبت باشد »النُّ
430(. اکنون دلیل تقدم اصل حّنانیت بر اصول دیگر نیز روشن گردید، زیرا تا مخاطب، عشق و محبت 

داعی الی الله را احساس نکند، مشکل است بتواند با اصول دیگر به دعوت داعی پاسخ مثبت بدهد.

2. اصل ایمان افزایی
ایمان، عبارت است از جای گیر شدن اعتقاد در قلب و این کلمه از ماده )ءم ن( اشتقاق یافته، کانه 
شخص باایمان، به کسی که به درستی و راستی و پاکی وی اعتقاد پیداکرده، امنیت می دهد، یعنی آن چنان 
دل گرمی و اطمینان می دهد که هرگز در اعتقاد خودش دچار شک و تردید نمی شود، چون آفت اعتقاد و 

ضد آن شک و تردید است. )المیزان، ج 1، 72 73(
انسان است؛  از عوامل کرامت  بالتبع یکی  تقوا و  ارکان تشکیل دهنده  پایه ها و  ترین  از مهم  ایمان، 
همچنان که قرآن کریم پس ازآنکه تنها متقین را شایسته هدایت الهی می شمارد، در وصف آن ها بر صفت 
ِذیَن یْؤِمُنوَن  ِذیَن یْؤِمُنوَن ِباْلَغیِب ]...[ َو الَّ ِقیَن، الَّ ْلُمتَّ یَب ِفیِه ُهًدی لِّ ایمان تأکید می ورزد: »َذِلک اْلکَتُب اَل َر

نِزَل ِمن َقْبِلک َو ِبااَلِْخَره ُهْم یوِقُنوَن«؛ )بقره: 2 4(.
ُ
نِزَل ِإَلیک َو َما أ

ُ
ا أ بِمَ

همچنین قرآن مجید در بیان داستان حبیب نجار که در شهر انطاکیه به دو فرستاده حضرت مسیح
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A ایمان آورده و مردم را به پیروی از این حواریون عیسیA فراخوانده و بدین سبب توسط مردم 
بهشت  در  را  او  برخورداری  بود، )مجمع البیان، ج 8، 658–659( عامل  به شهادت رسیده  کفرپیشه 
ِبُعوْا  ْقَصا اْلَمِدیَنه َرُجٌل یْسَعی  َقاَل یَقْوِم اتَّ

َ
از کرامت الهی، ایمان به پروردگار ذکر می نماید: »َو َجاَء ِمْن أ

ه َقاَل یاَلیَت َقْوِمی یْعَلُموَن، ِبَما َغَفَر لِی َربّیِ   نَّ کْم َفاْسَمُعوِن، ِقیَل اْدُخِل الْجَ اْلُمْرَسِلیَن ]...[ ِإنّیِ  َءاَمنُت ِبَربِّ
َو َجَعَلنِی ِمَن اْلُمکَرِمین « )یس 20 27(.

َه اَل یکِرُم ُروَح کاِفٍر َو َلکْن  از امام باقرA در زیر آیه 70 سوره اسراء نقل شده که فرمود: »ِإنَّ اللَّ
وح« ؛ )تفسیرالقمی، ج 2، 22( همانا خداوند روح  ِم ِبالرُّ ْفِس َو الدَّ َما کَراَمه النَّ ْرَواَح اْلُمْؤِمِنیَن َو ِإنَّ

َ
یکِرُم أ

کافر را گرامی نمی دارد، ولی ارواح مؤمنان را گرامی می دارد و کرامت نفس و خون فقط به روح است.
همان طور که پیش تر بیان شد، منشأ کرامت انسان، نفخه روح الهی در کالبد اوست؛ اما با عنایت به 
این روایت، معلوم می شود کسی می تواند کرامت بالقوه و ودیعه نهان در وجودش را به فعلیت برساند که 
از نور ایمان بهره مند باشد؛ و این چنین است که نفس و خون او نیز از کرامت برخوردار می گردد. )مهدی 

رضوانی پور، کرامت انسان(
از این رو امام خمینی v درباره اهمیت کسب مراتب باالی ایمان می فرماید:

»باید انسان درصدد تحصیل ایمان برآید که اگر خدای نخواسته از این عالم. که دار تغیر و تبّدل است 
و هریک از ملکات و اوصاف و احوال قلبی را می توان در آن تغییر داد. بیرون رویم و از ایمان دست 
و  واقع خواهیم شد  بزرگ  و در خسران  آمد  وارد خواهد  ما  به  فوق العاده  باشد، خسارت های  تهی  ما 

ندامت های بی پایان نصیب ما خواهد گردید« )شرح حدیث جنود عقل و جهل، 104(

3. اصل ِخرد افزایی
عقل و ِخرد بزرگ ترین نعمت الهی و مهم ترین ابزار معرفت انسانی است. حیات حقیقی انسان همان 
حیات معقول است و در صورت عدم استفاده از ابزار عقل، تردیدی نیست که زندگی انسان به مرحله 
ذیَن ال یْعِقُلون «. )انفال، 22( انسان  مُّ اْلُبکُم الَّ ِه الصُّ َوابِّ ِعْنَد اللَّ حیاِت حیوانی تنّزل می یابد: »ِإنَّ َشرَّ الدَّ
چون در مسیر زندگی خویش از عوامل مهم انسانی، غفلت می ورزد، نظام حیاتی اش در دنیا از قوانین 

حیات حیوانی، پست تر و پلیدتر می گردد: 
ْعیٌن ال یْبِصُروَن 

َ
ُلوٌب ال یْفَقُهوَن ِبها َو َلُهْم أ

ُ
ْنِس َلُهْم ق َم کثیرًا ِمَن اْلِجنِّ َو اإْلِ نا ِلَجَهنَّ

ْ
َو َلَقْد َذَرأ

اْلغاِفُلون  )اعراف:  ولِئک ُهُم 
ُ
أ َضلُّ 

َ
أ َبْل ُهْم  ْنعاِم 

َ
ولِئک کاأْل

ُ
أ َلُهْم آذاٌن ال یْسَمُعوَن ِبها  َو  ِبها 

179(. )حق و تکلیف در اسالم، 286 287(

بررسی جایگاه کرامت انسان و تأثیر احیاء آن بر دین گرایی...
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 بنابراین امتیاز انسان بر سایر موجودات، عقل ممیز است که اگر آن را به کار نگیرد، شبیه حیوان و 
بلکه پست تر از آن است.

عالمه طباطبایی در المیزان می فرماید: انسان در میان سایر موجودات عالم. خصوصیتی دارد که در 
دیگران نیست و آن داشتن عقل است. معنای تفضیل انسان بر سایر موجودات این است که در غیر عقل 
از سایر خصوصیات و صفات هم انسان بر دیگران برتری داشته، هر کمالی که در سایر حیوانات است، 

حد اعالی آن در انسان است. )المیزان، ج 13، 215(
به همین جهت قرآن یکی از عوامل و عناصر سازنده انسان یا بال های تکامل وی را پرورش ِخرد و 
اندیشه می داند؛ یعنی انسان به وسیله رشد صحیح عقل و اندیشه خود و بهره برداری از آن در جهت هدف 
آفرینش، می تواند »کرامت فطری« خود را حفظ یا بازیافته و در نتیجه از حیات طیبه برخوردار شود. 
چون در نهاد انسان بذر تمایالت گوناگون افشانده شده که هر یک در تألیف سعادت، ترقی و پیشرفت 
او نقش مهمی دارد. بشر از راه هدایت طبیعی نمی تواند راه خوشبختی را بشناسد و در طریق سعادت 
گام بردارد. حیوان راه کمال خود را با هدایت تکوینی می پیماید و برای رسیدن به کمال الیق خود نقطه 
اتکایش غریزه است؛ اما غریزه قادر نیست نقش رهبری انسان را همچون حیوانات به عهده بگیرد و از 
انحطاط و سقوطش جلوگیری کند، بلکه عقل و خرد نخستین راهنمای انسان است که او را از صنف 
حیوانات جدا کرده و راه زندگی را جلوی پای او می گشاید و از راه تفکر و تعقل می تواند راه سعادت و 

کرامت را تشخیص دهد. )رسالت اخالق در تکامل انسان، 65( )کرامت انسان در قرآن، 51(

4. اصل آگاهی  افزایی
هم پایه  و  همدوش  سال  میلیون  در طول صدها  که  نیست  طبیعی  حیوانی  انسان  اسالم،  دیدگاه  از 
سایر جانوران درصحنه تنازع بقا، باخیانت، نسل خود را حفظ کرده باشد، بلکه موجودی است که در 
آن پرتوی از روح الهی است و فرشتگان به او سجده برده اند و خلیفه خداوند در زمین است. در پیکر 
با بدی،  این موجود، علی رغم تمایالت حیوانی به شهوت و شر و فساد، جوهر پاکی است که بالذات 
خونریزی، دروغ، فساد، زبونی، پستی، حقارت و تحمل زور و ظلم ناسازگار است؛ مظهر عزت کبریایی 
گاهی های  ِلْلُمْؤِمِنیَن« )منافقون، 8(. از این رو، در تعلیمات اسالمی آ ه َو ِلَرُسوِلِه َو  ِه اْلِعزَّ ِللَّ است: »َو 
انسانی بسیار موردعنایت است، یعنی توجه دادن انسان به کرامت ذات و شرافت ذات خودش، توجه دادن 
به عزت و بزرگواری ذاتی خودش. )مجموعه آثار، ج 2، 492 493( با توجه به این ویژگی به نظر می رسد 
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گاهی انسان است زیرا درک صحیح از حقایق  یکی از ابزارهای مهم در تبلیغ دین بهره گیری از ادراک و آ
احکام الهی و فهم رابطه تقّید به دستورات دینی باکرامت و شرافت انسان در گسترش فضائل اخالقی در 
جامعه بسیار مؤثر است. به عبارت دیگر »خودشناسی«، »جهان شناسی« و »شناخت رابطه میان خود و 

جهان« در نهادینه سازی اخالق و کرامت در جامعه نقش بسیار مهمی دارد.
با  زیرا  کند؛  کشف  را  خود  الهی«  »روح  همان  یا  »خود«  انسان  که  کوشاست  قرآن  همین  برای 
شناختن آن »خود« است که انسان  احساس شرافت و »کرامت« و تعالی می کند و خویشتن را از تن 
به قداست  و  )بحاراالنوار، ج 100، 39(  َدِنیه«  َعْن کلِّ  َنْفَسک  برتر می شمارد »اکِرْم  پستی ها  به  دادن 
خویش پی می برد، مقدسات اخالقی و اجتماعی برایش معنی و ارزش پیدا می کند. )مجموعه آثار، ج 2، 

)284
طریق  از  انسان  زیرا  می شود،  نفوس  تهذیب  سبب  خودشناسی  و  شناخت  گاهی،  آ دلیل  این  به 
خودشناسی به کرامت نفس و عظمت این خلقت بزرگ الهی و اهّمیت روح آدمی که پرتوی از انوار الهی 
و نفحه ای از نفحات رّبانی است پی می برد؛ آری! درک می کند که این گوهر گران بها را نباید به ثمن و 
بهای ناچیز فروخت و به آسانی از دست داد! تنها کسانی خود را آلوده رذایل اخالق می کنند و گوهر پاک 
روح انسانی را به فساد و نابودی می کشانند که از عظمت آن بی خبرند. )اخالق در قرآن، ج 1، 322 323(

5. اصل دعوت به تحقیق
یکی از اصول دعوت انبیاء الهیb اصل دعوت به دین داری بر پایه تحقیق است. قرآن کریم از 
پیامبران الهی نقل می کند که به قوم خویش می گفتند: سخن ما را بسنجید، اگر بهتر از سخن پیشینیان 
شما بود، آنگاه بپذیرید. هرکسی، در هر رشته ای خواه تابع، خواه متبوع باید محّقق باشد. قرآن به افراد 
ِبُع کلَّ  ِه ِبَغیِر ِعْلٍم َو یتَّ اِس َمْن یجاِدُل ِفی اللَّ تابع می گوید: در تبعیتتان باید اهل تحقیق باشید. »َو ِمَن النَّ
َشیطاٍن َمرید« )حج 3(. بعضی از مردم جاهالنه، درباره جهان بینی و خداشناسی جدال می کنند؛ از این 

رو یک تابع کور هستند و از هر شیطان متمّردی اطاعت می کنند.
در سوره حج نیز به کسانی که متبوع و مطاع عوامند و با سوءاستفاده از جهل عوام، راهنما و هادی 

آنان شده اند، می فرماید:
ِنیٍر، َثانِیَ  ِعْطِفِه ِلیِضلَّ َعن َسِبیِل  ِه ِبَغیْرِ ِعْلٍم َو اَل ُهًدی َو اَل کَتاٍب مُّ ِدُل فِی اللَّ اِس َمن یُجَ  َو ِمَن النَّ

ِریق  )حج 8 9(؛  ْنیا ِخْزٌی َو ُنِذیُقُه یْوَم اْلِقیاَمه َعَذاَب الْحَ ِه َلُه فِی الدُّ اللَّ
بعضی از مردم جاهالنه درباره خدا جدال می کنند و چون داعیه رهبری دیگران رادارند و از خطر 
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جاه طلبی مصون نیستند، بدون برهان عقلی یا نقلی، بر این کار اصرار می ورزند.
پس بعضی بدون تحقیق تابع اند و برخی بدون تشخیص، متبوع و قرآن کریم، هر دودسته را مذّمت 
تابعان جاهل  آیه اول  کرده، می فرماید: خدای سبحان در دنیا و آخرت، آن ها را رسوا خواهد کرد. در 
مذمت شده بودند و در آیه بعدی، متبوع های جاهل نکوهش شدند؛ و جامع هر دو گروه همان »هوی 
محوری« است که یکی را به تعصب و سّنت گرایی باطل می کشاند و دیگری را به هوس ریاست می اندازد 
از این رو هر دو گروه مذموم اند؛ بنابراین، منطق همه انبیاء این است که به مردم می گویند: باید در تحصیل 

ق باشید. )سیره  پیامبران در قرآن، ج 6، 80 83( مکتب اعتقادی محقِّ

6. اصل ملکه سازی
انسان است، زیرا  نهاد  الهی در  این فطرت  انسان مهم است استقرار دائمی  آنچه در بحث کرامت 
اوصاف مثبت و منفی انسان در صورتی منشأ اثر است که در نهاد انسان مستقر باشد. چنانکه فرق است 
بین »آن ها که شرک ورزیدند« و »آن ها که صبر کردند« و »آن ها که ظلم کردند« و »آن ها که تعدی 
اول  با کلمات »المشرکین«، »الصابرین«، »الظالمین«، »المعتدین«، »الشاکرین«. دسته  نمودند«، 
تنها داللت دارد بر اینکه کارها از آنان سرزده، ولی دسته دوم داللت دارد بر اینکه این کارها صدورش 
آنان شده است. همین طور است صفت کرم و کرامت در انسان. مثاًلً وقتی  عادت و صفت همیشگی 
به  زد،  او سر  از  این عمل  بار  دو  یا  و  یک بار  اینکه  بر  دارد  تنها داللت  کرد،  کرامت  فالنی  می گوییم: 
نیز دارد، )وقتی می گوییم فالنی کریم  آن  بر استقرار و دوام  بر صدور، داللت  خالف صفت که عالوه 
است معنایش این است، عمل کرامت عمل همیشگی او است( و می فهماند این معنای وصفی برای او 

ملکه ای شده که هرگز از او جدا نمی شود. )المیزان، ج 4، ص: 58 59(
نتیجه خواهد رسید و  به  پیداست که هر تالش روشمند، هدفمند و علمی در هر عرصه ای  ناگفته 
به طورقطع آثار و برکات خود را نشان خواهد داد؛ بنابراین به نظر می رسد در صورت شناخت مبانی عقلی 
و نقلی ثبوت، سقوط و احیاء کرامت انسان و اجرای اصول و روش دقیق برای حفظ و احیاء این کرامت، 
آثار و برکات فردی و اجتماعی آن نیز ظاهر خواهد شد؛ زیراقطعًاً توجه آمر به معروف و ناهی از منکر به 
مسئله کرامت انسان و تالش دلسوزانه برای احیاء آن، انگیزه دینی و دین گرایی افراد جامعه را افزایش داده 

و آثار با برکت آن در جامعه نمایان خواهد شد و اکنون به برخی از این آثار اشاره می کنیم:
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آثار احیاء کرامت نفس در دین گرایی انسان
1. آزاد زیستن

ْنساُن ِلیْفُجَر  انسان ماّدی خود را در برابر خداوند متعال، موجودی آزاد و مستقل می پندارد »َبْل یریُد اإْلِ
ماَمُه« )قیامه، 5( چنانکه در ماّده سی »اعالمیه جهانی حقوق بشر« انسان در انتخاب راه شخصی خود 

َ
أ

آزاد فرض شده و به او حق داده شده است تا بدون عنایت به مبدأ و معاد هر که را می خواهد، به همسری 
مفهوم  دو  میان  می داند،  الهی  منشأی  دارای  را  کرامت  که  النفس  کریم  انسان  بینش  در  اّما  برگزیند. 
آزادی فرق است، به طوری که تنها وقتی  خود را در قلمرو دین و حفظ رابطه اش با خداوند جهان آفرین، 
می نگرد، خود را آزاد می بیند؛ اّما آنگاه که خود را در برابر خداوند مالحظه می کند، درمی یابد که یک بنده 

محض است.
یکی از برترین نمونه های آمیختگی آزادی و بندگی در نظر انسان کریم النفس در سخنان امام علی
اَل 

َ
A تبلوریافته است. آنگاه که در تبیین هر سه گونه آزادی اخالقی، عرفًانی و حقوقی می فرماید: »أ

َماَظه؟« )بحاراالنوار، ج 70، 32(؛ آیا آزاده ای نیست که از این »خرده طعام مانده در میان  ُحرٌّ یَدُع َهِذِه اللُّ
دندان های نسل پیش« درگذرد؟ با دقت در این سخن درمی یابیم که آغاز آن، آزادی اخالقی؛ و فرجامش، 
آزادی عرفًانی وارستگی از همه بندهای جهان است. آن حضرت در جای دیگر با اشاره به آزادی حقوقی 
می فرماید: »و اکرم َنْفسک عن کل دنیه وان َساَقْتک الی الرغائب« )همان، ج 100، 39(؛ جان خود را از 
هر فرومایگی بپاالی، اگرچه دوست داشتنی و دلخواه تو باشد(. سپس آن حضرت در تبیین آزادی حقوقی 
می فرماید: »َفِإنَّک َلْن َتْعَتاَض ِبَما َتْبُذُل ِمْن َنْفِسک ِعَوضًا« )همان(؛ تو هرگز در برابر آنچه از جانت مایه 

می گذاری، برابری درخور و شایسته نمی یابی(
انسان  باکرامت نفس  النفس، قصرها و ریاست ها و دارایی ها هرگز نمی توانند  انسان کریم  در نظر 
برابری کنند. هر کس کرامت روح را بدهد و آن ها را بگیرد، زیانکار است. پس هر سه گونه آزادی، مورد 
تأیید دین است. اّما در برابر خداوند، هیچ گونه آزادی و اختیاری در میان نیست. نزد خدا همه عبدند و 
حمَن َعبدًا« )مریم، 93( و کسی که به این پیمان  رِض إاّل آِتی الرَّ

َ
مملوک: »إْن کلُّ َمْن فی الّسمواِت َو األ

گردن نهاده است، هرگز خود را در انتخاب آزاد نمی داند؛ و نیز همین کس، در گستره دین و پیمان خود، 
هرگز تن به بندگی هیچ کس و هیچ چیز نمی دهد و در اوج آزادگی به سر می برد. )فلسفه حقوق بشر، 265 

)267
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2. پاک زیستن
امیر مؤمنانA کرامت نفس انسان را عاملی اساسی در مقابله با شهوات و سست و ضعیف دیدن 
آن می شمارد. قال علیA: »َمْن کُرَمْت َعَلیِه َنْفُسُه َهاَنْت َعَلیِه َشْهَوُتُه« )نهج البالغه، حکمت 449(، 
کسی که کرامت نفس دارد، شهوت ها نزدش خوار و حقیرند، چنان که آن حضرت در معرفی مشتاقان 
ه َساَل َعِن  بهشت می فرماید که از شهوات و تمایالت سرکش کناره گیری می کند: »َفَمِن اْشَتاَق ِإَلی اْلَجنَّ
َهَوات «. )تحف العقول، 165( آری درون شهوت آتش است و مقدمه اشتیاق به بهشت، گریز از آتش  الشَّ

است )تسنیم، ج 13، 331 332(.
3. عزتمند زیستن

دارای  وقتی  آدمی  دارد.  بالفطره وجود  انسانی  هر  در  و  است  انسان  ذاتی  و شرافت  کرامت  حس 
کرامت نفس شد و به ارزش انسانی خویش واقف گردید شئون مادی و عالئق دنیوی در نظرش کم ارج 
می آید، به آن ها بی اعتنا می شود و خود را بزرگ تر از آن می داند که طوق اسارت دنیا را به گردن افکند و 
برای دست یافتن به تمنیات حیوانی و ارضای غرایز، مرتکب گناه گردد و ارزش انسانی خود را تنزل دهد. 
اولیای گرامی اسالم، علو همت و بزرگی روح افراد عزیز النفس را در خالل روایات بیان نموده و نتیجه و 

اثر کرامت نفس را خاطرنشان ساخته اند که از آن جمله می توان به این روایات اشاره نمود:
کَباُت  النَّ ِفیَها  ُر  ُتَؤثِّ اَل  یَمه  اْلکِر ْفُس  النَّ نمی کند؛  اثر  بزرگوار  نفس  در  مصیبت ها  و  رنج ها 

)غررالحکم، 83(؛
ْنیا ِفی  الدُّ َنْفُسُه َصُغَرِت  کسی که کرامت نفس دارد، دنیا در دیدگانش کوچک است؛ »َمْن کُرَمْت 

َعینِه«. )همان، 231(
زندگی در این است که انسان بمیرید اما پیروز، مرگ در این است که بمانید و زیردست:

َو اْلَحیاه فی َمْوِتکْم قاِهریَن َو اْلَمْوُت فی َحیاِتکْم َمْقهوریَن )نهج البالغه، خطبه 51(؛
من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمکاران را جز رنج نمی بینم: 

إّنی ال أَری اْلَمْوَت ااّل َسَعاَده َو اْلَحیاه َمَع الّظاِلمیَن ااّل َبَرمًا )تحف العقول، 245(؛
ِنیَئه )همان، 241(؛ ا الدَّ پستی از ساحت ما به دور است َهیَهاَت ِمنَّ

َشَرَف  نَّ 
َ
أ اْعَلْم  َو  از مردم است  بی نیازی  به عبادتش در شب و عزتش در  بدان، شرافت مرد 

اس )بحاراالنوار، ج 72، 106(؛ ُه اْسِتْغَناُؤُه َعِن النَّ یِل َو ِعزَّ ُجِل ِقیاُمُه ِباللَّ الرَّ
کسی که ارزش نفسش را بشناسد، آن را برای نابود شدنی ها خوار نمی سازد؛ َمْن َعَرَف َقْدَر 

َنْفِسِه َلْم یِهْنَها ِباْلَفاِنیاِت. )غررالحکم و دررالکلم، فصل 78، ح 973(؛
کَباُت. )همان،  ُر ِفیَها النَّ یَمه اَل ُتَؤثِّ ْفُس اْلکِر رنج ها و مصیبت ها در نفس بزرگوار اثر نمی کند؛ النَّ

فصل 1، ح 1591(؛



613
ْنیا ِفی  کسی که کرامت نفس دارد، دنیا در دیدگانش کوچک است؛ َمْن کُرَمْت َنْفُسُه َصُغَرِت الدُّ

َعیِنه . )همان، فصل 78، ح 1475(
4. هدف دار زیستن

نه  کریم  انسان  در حقیقت  است.  زیستن  برای هدف دار  برای  درونی  بهترین عامل  انسان  کرامت 
بیهوده گار است و نه بیهوده انگار. به بیان دیگر، میزان احساس کرامت نفس در میان افراد یک جامعه بر 
کاهش میزان بیهوده کاری و افزایش میزان زیست هدفمند آن ها تأثیر مستقیم دارد. کار لغو، عملی است 
که نه واجب باشد و نه مباح؛ عملی که صاحبش در دنیا و یا آخرت از آن سودی نبرد مانند خوردن و 

آشامیدن به انگیزه شهوت در غذا.
انسان چیست؟ و چگونه می توان  لهو و لعب در نفس  از  این است که منشأ اجتناب  اکنون سؤال 
ْغِو  ِذیَن ُهْم َعِن اللَّ افراد جامعه را از امور لغو و بیهوده بر حذر داشت؟ عالمه طباطبایی در تفسیر آیه »َو الَّ

ُمْعِرُضوَن« )مؤمنون، 3(، منشأ اعراض از لغو را کرامت نفوس مؤمنین دانسته و می فرماید:
الزمه  اعراض از عمل بیهوده و لغو آن است که نفس آدمی خود را بزرگ تر از آن بداند که به 

کارهای پست اشتغال ورزد و بخواهد که همواره به کارهای بزرگ بپردازد و این کنایه از علو همت 
و کرامت نفوس ایشان است و این هم اقتضای ایمان واقعی است، چون سروکار ایمان هم با ساحت 

عظمت و کبریایی و منبع عزت و مجد و بهاء است و کسی که متصف به ایمان است جز به زندگی 
سعادتمند ابدی و جاودانه اهتمام نمی نماید و اشتغال نمی ورزد مگر به کارهایی که حّق، آن را عظیم 

بداند و آنچه را که فرومایگان و جاهالن بدان تعلق و اهتمام دارند عظیم نمی شمارد و در نظر او خوار و 
بی ارزش است )المیزان، ج 15، 9 10(.

ذیَن ُهْم َعِن  بنابراین کسی که کرامت نفس خود را حفظ نماید، از لهو و لعب اعراض می کند »َو الَّ
ْغِو ُمْعِرُضوَن« )مؤمنون، 3( زیرا نفس خود را باارزش تر از آن می بیند که به طور مثال هم نشین جاهالن  اللَّ
کَرُموَن «   ْعَرُضوا َعْنُه« )قصص، 55( آن چنان که بهشتیاِن کریم »َفَواکُه َو ُهم مُّ

َ
ْغَو أ شود »َو ِإذا َسِمُعوا اللَّ

)صافات، 42( در مقامی کریم اند »َو َمقاٍم کریٍم« )دخان، 26( بنابراین، از لغو و گناه »ال یْسَمُعوَن فیها 
ابًا« )نبأ، 35( و از سخن لغو  ثیمًا« )واقعه، 25( از لغو و دروغ »ال یْسَمُعوَن فیها َلْغوًا َو ال کذَّ

ْ
َلْغوًا َو ال َتأ

ثیم «  )طور، 23(.
ْ
سًا ال َلْغٌو فیها َو ال َتأ

ْ
مبّرا هستند »یَتناَزُعوَن فیها کأ

نتیجه گیری
حقیقت آن است که میان احساس کرامت فطری انسان و دین گرایی رابطه تنگاتنگی برقرار است. به 

بررسی جایگاه کرامت انسان و تأثیر احیاء آن بر دین گرایی...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 6141

جل

این بیان که هر چه میزان کرامت نفس در میان افراد یک جامعه بیشتر باشد دین گرایی و به عبارتی، تقید 
به آداب شرعی نیز در آنان بیشتر دیده می شود. در مقابل، هر چه میزان کرامت نفس در میان افراد جامعه 
کاهش یابد، میزان گرایش به دین  نیز کاهش می باید و در نتیجه بزه و گناه نهان و آشکار در زندگی فردی 
و اجتماعی افزایش می یابد؛ بنابراین، در حقیقت اجتماع متأثر از شخصیت درونی هر یک از افراد خود 
است و این مسئله دارای آثار مثبت و منفی مستقیم بر زندگی افراد جامعه است. از طرفی اقامه فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر اساس عامل بقای دین در جامعه است از این رو با عنایت به رابطه کرامت 
انسان، دین داری مردم و مسئله امر به معروف و نهی از منکر با یکدیگر یافته های این مقاله را در چند 

مورد بیان می نماییم:
1. کرامت فطری انسان هدیه بزرگ خداوند متعال به بشر و نتیجه خلیفه اللهی انسان در زمین است.
این  اثر گناه و معصیت  بلکه ممکن است در  نیست  ثابت و الیتغیر  امری  انسان  2. کرامت فطری 

شرافت از انسان ساقط شود.
3. کرامت فطری ازدست رفته انسان با توجه به امکان تغییر اخالق بشر و تربیت پذیری نفس قابل 
بازیابی مجدد است؛ زیرا اخالقیات انسان اعم از ملکات و امور اکتسابی از امور قابل بازگشت و اصالح 

و کمال هستند.
به عبارت دیگر  دارد.  تأثیر مهمی  آن  دین گرایی  میزان  بر  افراد جامعه  در  میزان احساس کرامت   .4

جامعه ای دین دار و اخالقی است که افراد آن دارای کرامت نفس باالیی باشند.
5. بهترین روش برای احیاء کرامت نفس انسان، محبت، شفقت و حّنانیت مصلحان الهی جامعه 

است. به بیان دیگر مخاطِب دعوت باید احساس کند که واقعًا این نصیحت میوه محبت است!
گاهی افزایی، دعوت به تحقیق درباره دین و تالش برای ملکه نمودن  6. ایمان افزایی، ِخرد افزایی، آ
آموزه های دینی در نفوس افراد جامعه از مهم ترین روش های احیاء امر به معروف و نهی از منکر است.

7. احیاء کرامت نفس افراد جامعه عامل مهمی در پیشگیری از گناه فردی و اجماعی افراد جامعه 
است.

8. جامعه ای آزاد، پاک، عزتمند و هدف دار است که افراد آن دارای کرامت نفس باالیی باشند.

پیشنهادها
1. به مسئولین اجرایی کشور پیشنهاد می شود همان گونه که دوبار واژه کرامت در قانون اساسی کشور 

ذکر شده است، توجه بیشتری به اعتالی عّزت و کرامت افراد جامعه داشته باشند.
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2. به متولیان فرهنگی کشور پیشنهاد می شود تا عوامل افزایش و زوال کرامت نفس افراد جامعه را 

رصد و آسیب  شناسی نمایند.
3. به متولیان آموزشی کشور پیشنهاد می شود تا برای حفظ کرامت نفس دانش آموزان و دانشجویان 

گاهی الزم را به آنان بدهد. نسبت به سالمت عقل و ایمان و دین آنان اهتمام ویژه ای داشته و آ
4. به متولیان رسانه ملی پیشنهاد می شود تا در برنامه های خود مرز میان کرامت حقیقی و خیالی را 

به مخاطبین خود منتقل نماید.
5. به آمران به معروف و ناهیان از منکر پیشنهاد می شود تا پیامبرگونه با حکمت و صبر و محبت 

کرامت نفس مخاطبین خود را احیاء نمایند.

بررسی جایگاه کرامت انسان و تأثیر احیاء آن بر دین گرایی...



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 6161

جل
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دو جلد
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ابن شهرآشوب، محمد )1410 ق(؛ متشابه القرآن و مختلفه، قم، انتشارات بیدار، چاپ اول، دو جلد
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ـــــــــــــــــ، )1393 ش(، حق و تکلیف در اسالم، قم، نشر: اسراء، یک جلد
ـــــــــــــــــ، )1395 ش(، ادب فنای مقربان، قم، نشر اسراء، چاپ هشتم، نه جلد
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اول، یک جلد
حسینی اجداد، سید اسماعیل و رخشنده نیا، سیده اکرم، امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه 
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آن، دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، گیالن، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 

114 101 ،1391
حسینی همدانی، سید محمد، )1404 ق ( انوار درخشان ، تهران، ناشر: لطفی ، چاپ: اول ، هیجده جلد

امام، چاپ  آثار  تنظیم و نشر  تهران ، مؤسسه  السحر، ترجمه،  خمینی، سیدروح الله، )1388 ش (، شرح دعاء 
دوم، یک جلد

ــــــــــــــــــ، )بی تا( صحیفه امام ، تهران، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، بیست ویک جلد
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رضوانی پور، مهدی، )1386(، کرامت انسان از دیدگاه قرآن، مجله کرامت، همایش امام خمینی و قلمرو دین، 
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صادقی، سید محمود، )1385 ش( نسیم اندیشه، )پرسمًان آیت الله جوادی آملی(، قم، نشر اسراء، چاپ اول، 

یک جلد
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جلد
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بررسی جایگاه کرامت انسان و تأثیر احیاء آن بر دین گرایی...





واکاوی وجوب عینی و کفایی امر به معروف و نهی از منکر 
 مرتضی نوروزی1

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر، از مهمترین واجبات دین مبین اسالم است. آراء 
فقهاء نسبت به وجوب عینی یا کفایی این دو فریضه مختلف است. یکی از چالش های 
مهم این مسئله ارائه تصویر و تبیین تفاوت بین وجوب عینی و کفایی است. این دو 
تکلیف در نحوه تعلق و ارتباط شان به آمر و مأمور یکسانند اما تفاوت بین آن دو به 
روش  با  می کوشد  حاضر  مقاله  می شود.  مربوط  عمل  و  فعل  به  تکلیف  تعلق  نحوه 
توصیفی و تحلیلی اختالف میان فقیهان را بر طرف کرده و از راه تعدد مراتب امر به 

معروف و نهی از منکر بین نظرات آن ها جمع نماید.

واژه های کلیدی
معروف، منکر، امر، نهی، وجوب، عینی، کفایی. 

مقدمه
یکی از احکام شرعی که جهت تنظیم حیات انسان و تضمین سعادت او از طرف شارع مقدس صادر 
شده است، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. این فریضه از مهمترین فرائضی است که در قرآن 
کریم و روایات اهل بیتb به آن سفارش شده است. اهمیتی که اسالم برای این عمل قائل شده است 

1. عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیه
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در هیچ دین دیگری مشاهده نمی شود. در کالم امیر المؤمنین علیA امر به معروف و نهی از منکر 
از شأن و مرتبه ای باالتر از جهاد در راه خدا و سایر اعمال نیک، برخوردار است. حضرت می فرمایند: 

ها و الجهاُد فی سبیل اللِه عند االمِر بالمعروف و النهی عن المنکر ااّل کنفثة  و ما اعماُل الِبرِّ کلِّ
فی بحٍر ُلّجٍی)نهج البالغه فیض االسالم، 1263( همه اعمال خیر و جهاد در راه خدا در مقایسه 

با امر به معروف و نهی از منکر به مانند رطوبت و قطره آبی در مقابل اقیانوس است.
از  نمود  باید مشخص  به عینی و کفایی است.  آن  از تقسیماِت حکم تکلیفی وجوب، تقسیم  یکی 
بررسی ادله امر به معروف و نهی از منکر وجوب عینی آن استفاده می شود یا وجوب کفایی آن؟ در صورتی 
که مفاد ادله را وجوب کفایی بدانیم، آیا این واجب کفایی یک وظیفه ی عمومی است و بر عهده عموم 
مسلمین گذارده شده است؟ یا نهاد خاصی متکفل انجام آن است؟ مقاله حاضر می کوشد به پاسخ این 

چند سؤال بپردازد.
به این بحث  ابتدا  از آنجا که در ماهیت واجب کفایی اقوالی در کلمات اصولیین مشاهده می شود 

پرداخته و سپس وارد آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر می شویم.

تصویر وجوب کفایی
آنچه نزد فقهاء و اصولیین معروف است وجوب در واجب عینی به هر یک از افراد مکلفین به نحو 
مستقل تعلق می گیرد. به تعبیری همه افراد به نحو عام استغراقی مکلف هستند. اما در واجب کفایی آنچه 
مورد اتفاق است دو اثر و دو خاصیت است: اول اینکه هر که واجب کفایی را اتیان کند مستحق ثواب 
است و دوم اینکه اگر واجب کفایی ترک شود و توسط کسی اتیان نگردد همه مکلفین مستحق عقوبت 
تارکش مستحق عقاب  و  ثواب  فاعلش مستحق  که  را می گویند  فعلی  آن  که واجب،  آنجا  از  هستند. 
است، در واجب کفایی مشکله ای رخ می دهد. زیرا اگر واجب کفایی به همه مکلفین تعلق گرفته است، 
پس چرا در اثر اتیان یک نفر از بقیه ساقط می شود؟ دیگر اینکه چرا همگی مستحق ثواب نباشند؟ و اگر 
واجب کفایی به یکی از مکلفین تعلق گرفته، پس چرا در صورت ترک شدن آن و عدم حصولش، همه 

مستحق عقاب هستند؟
تصویرهای مختلفی  و  دیدگاه ها  کفایی  واجب  به  نسبت  اصولیین  میان  در  باعث شده  این مشکله 
تعلق گرفته  از مکلفین  به واحد معینی  این است که در واجب کفایی وجوب  مطرح شود. یک تصویر 
باشد. تصویر دیگر این است که به واحد مرّدد تعلق گرفته است. تصویر سوم این است که به »صرف 

الوجود« مکلف تعلق گرفته باشد. تصویر چهارم این است که به
 مجموع من حیث المجموع مکلفین تعلق گرفته باشد و باآلخره تصویر پنجم این است که به 
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جمیع مکلفین تعلق گرفته باشد.)نهایة الدرایة، 2: 277(

 این که در واجب کفایی وجوب به واحد معینی از مکلفین تعلق گرفته باشد، صحیح نیست زیرا این 
خالف فرض است. چون در صورت عدم حصول، کسی قائل به استحقاق عقوبت مکلف معینی نشده 
است، بلکه همه مکلفین مستحق عقوبت هستند. پس معلوم می شود وجوب به واحد معینی از مکلفین 
تعلق نگرفته است. تصویر دوم که به یکی از مکلفین به نحو مردد تعلق گرفته باشد، هم صحیح نیست 
زیرا اگر منظور از یکی از مکلفین، مفهوم احد است اشکالش این است که مفهوم احد که از عقالء نیست 
و حال آنکه شرط تکلیف، عقل و بلوغ است و اگر منظور مصداق یکی از آن ها است اشکالش این است 
که تردید در ناحیه مکلفین معقول نیست. چون ضروری است که خطاب به شخص معینی باید توجه پیدا 
کند. امکان ندارد تحریک شخص مردد صورت گیرد و روشن است که تکلیف چیزی جز بعث و تحریک 

به معنای ایجاد داعی و انگیزه نیست.)الحجة فی الفقه، 1: 215( 
این که وجوب به »صرف الوجود« مکلف تعلق بگیرد،  نیز دارای اشکال است، چون  تصویر سوم 
»صرف الوجود« اصطالحی است که اصولیین آن را بر اولین وجود که از آن به ناقض عدم کلی تعبیر 
الوجود« دارند  ایشان است. اطالق دیگری که در »صرف  این اطالق رایج  می شود، اطالق می نمایند. 
همان وجود مبهم به لحاظ خصوصیات را می گویند. همچنین اطالق سومی نیز در بین اصولیین وجود 
دارد که همان البشرط قسمی است که مساوی با اطالق است. مکلف به نحو مطلق و »صرف الوجودی« 
بر فرد فرد مکلفین قابل انطباق است. بعد از این که سه معنی برای »صرف الوجود« معلوم گردید، گفته 
می شود اگر منظور اولین وجود است، باید گفت نسبت به فعل، اولین وجود معقول است، اما اولین وجود 
از عنوان مکلف نمی تواند مراد باشد. زیرا اگر کسی بگوید در وجوب کفایی وجوب به »صرف الوجود« 
مکلف  ترین  قدیمی  بر  این  باشد،  مکلف  اولین وجود  معنایش  الوجود«  و »صرف  گرفته  تعلق  مکلف 
منطبق می شود و بر سایرین انطباق نخواهد داشت و اگر کسی بگوید تکلیف به اولین کسی که به فعل 
قیام کرده است تعلق گرفته است، این معنایش این است که تحقق فعل را مفروض گرفته باشیم و دیگر 

تکلیف به معنای طلب تحصیل فعل بی معنا باشد.)منتقی االصول، 2: 499( 
نیز اشکالش واضح است  این  اگر متعلق وجوب، وجود مبهم عاری از خصوصیات مکلف باشد، 
چون برحسب واقع و در مقام ثبوت، اهمال و ابهام محال است و در واقعیات اهمال راه ندارد. )نهایة 

الدرایة، 2: 278( 
و اگر منظور معنای سوم »صرف الوجود« که البشرط قسمی است باشد، بازگشت آن به این است که 
حکم یعنی وجوب در واجب کفایی به فرد فرد مکلفین تعلق گرفته باشد که همان دیدگاه و تصویر پنجم 

واکاوی وجوب عینی و کفایی امر به معروف و نهی از منکر 
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است که به آن خواهیم پرداخت.
نسبت به تصویر چهارم که وجوب به مجموع من حیث المجموع تعلق گرفته باشد. این هم دارای 
اشکال است. زیرا مجموع بما هو مجموع دارای عقل و اختیار نیست و از بعث مولی منبعث نمی شود. 
به عبارت دیگر عنوان مجموع عاقل نیست تا بتوان او را مورد خطاب قرارداد و گفت ایها العاقل و حال 
آن که در هر تکلیفی وجود عاقل مختاری که قابلیت انبعاث داشته باشد، الزم است. )تقریرات فی اصول 

الفقه، 109(
اما پنجمین تصویر یعنی وجوب به جمیع و کل واحد از مکلفین تعلق گرفته باشد، مختار محقق 
اصفهانی )نهایة الدرایة، 2:  279( و عده دیگری همانند آیت الله بروجردی است. مفاد کالم ایشان در 
تبیین ماهیت وجوب کفایی چنین است: در واجب کفایی، وجوب و بعث به هر یک از مکلفین یعنی »کل 
واحد« از ایشان تعلق گرفته است، اما مبعوث الیه طبیعت غیر مقید به صدورش از افراد است. وقتی یکی 
از مکلفین طبیعت را ایجاد نماید به خاطر تحقق آن، امر ساقط می شود. چون در اثر اتیان آن یک نفر، 
مطلوب مولی حاصل شده است. به عبارت دیگر هر وجوب و بعثی که به سوی مکلفی توجه پیدا می کند 
دارای سه گونه ربط، تعلق و اضافه است، یکی به آمر و مولی، دیگری به مکلف و مأمور و سوم به عمل و 
مأموٌر به. باید دید فرق بین واجب عینی و کفایی در کدام یک از این سه ناحیه است؟ وجوب صادر شده 
از مولی اضافه و ربطش به مولی این است که از او صادر شده است. اضافه و ارتباطش به مکلف و مأمور 
این است که او به سمت مطلوب مولی تحریک شده است. اضافه و ارتباطش به عمل و مأموٌر به شبیه به 
قیام عرض در موضوع است. تفاوت بین واجب عینی و واجب کفایی از جهت اضافه و ربط اول و دوم 
نیست چون در هر دو واجب از مولی و آمر، طلب و وجوب صادر شده است و در هر دو مأمور و مکلف 
به سوی فعل، مبعوث و برانگیخته شده است. تفاوت بین عینی و کفایی در اضافه سوم است زیرا اضافه 
و ربط تکلیف و وجوب به فعل و عمل در واجب عینی مقّید به صدورش از آحاد مکلفین مباشرتًا است 
و برحسب این قید تکلیف به تعداد مکلفین متعدد می شود، اما در واجب کفایی اضافه وجوب به عمل و 
مأموٌر به با قید صدورش از هر یک از مکلفین بالمباشرة نیست. به تعبیری مطلوب در وجوب کفایی نفس 
طبیعت فعل با همان اطالق ذاتیش است، اما در وجوب عینی مطلوب، طبیعت فعل مقّید به صدورش از 
فاعل خاص است. سر مطلب هم این است که اوامر تابع مصالح و اغراض هستند. اگر مصلحت مترتب 
بر صدور فعل از هر یک از مکلفین باشد به گونه ای که فعل با قید صدورش از فاعل خاص مصلحت 
داشته باشد مثل وجوب صالة که تکامل شخص و دور شدنش از فحشاء و منکر مترتب بر صالة صادره 
از خود اوست، در این صورت وجوب عینی است. اما اگر مصلحت در مجرد طبیعت فعل در خارج باشد 
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و صدورش از فاعل خاصی دخیل نباشد مثل وجوب تجهیز مّیت، در این صورت متعَلق تکلیف نفس 
طبیعت به اطالق ذاتیش است و وجوب کفایی خواهد بود و دیگر تقیید طبیعت به صدورش از شخص، 
گزاف خواهد بود. از آنجا که هر یک از مکلفین قدرت بر تحصیل این طبیعت مطلقه را دارند مولی و آمر 
می تواند به هر یک از آن ها امر کند، وقتی طبیعت در خارج محقق شد آن هم توسط هر که باشد، تمام 
اوامر به طور قهری ساقط می شود. چرا که مطلوب مولی حاصل شده است و اگر همگی نافرمانی کرده و 
عصیان نمودند و کسی آن طبیعت را محقق نساخت همه مستحق عقوبت خواهند بود. خالصه کالم این 
که فرق بین عینی و کفایی به »مکلف« برنمی گردد بلکه به »مکلٌف به« برمی گردد. مکلٌف به در کفایی 
»مطلق الطبیعة« است اما در عینی »الطبیعة بقید صدورها من الفاعل الخاص« با توضیحی که گذشت، 

است.)نهایة االصول، 1:  210(

وجوب امر به معروف و نهی از منکر
در میان فقهاء امامیه هر دو قول یعنی هم وجوب عینی و هم وجوب کفایی نسبت به امر به معروف 
و نهی از منکر مشاهده می شود. بنا بر آنچه مرحوم صاحب جواهر نقل کرده است فقهایی مانند سید 
ثانی،  اول، شهید  مقداد، شهید  فاضل  ادریس حّلی،  ابن  زهره،  ابن  قاضی  ابوصالح حلبی،  مرتضی، 
خواجه نصیر طوسی و مقدس اردبیلی قائل به وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر شده اند. در 
مقابل فقیهانی همچون شیخ طوسی، ابن حمزه، فخر المحققین قائل به وجوب عینی شده اند. )جواهر 

الکالم، 21:  359(
مرحوم شیخ طوسی که از قائلین به وجوب عینی است چنین می گوید:

االمر بالمعروف و نهی عن المنکر فرضان من فرائض االسالم و هما فرضان علی االعیان ال 
یسع احدًا ترکهما و االخالل بهما یعنی دو فریضه ای است که هیچ کس نمی توانذ آن ها را ترک 

نماید. )النهایة، 299( 
همچنین در کتاب دیگری می گوید: 

واختلفوا فی کیفیة وجوبه فقال االکثر انهما من فروض الکفایات اذا قام به البعض سقط من 
الباقین و قال قوم هما من فروض االعیان و هو االقوی عندی لعموم آی القرآن و االخبار یعنی 
اکثر فقهاء وجوب آن دو را وجوب کفایی می دانند که در صورت انجام آن دو توسط بعضی از 
مکلفین، از بقیه ساقط می شود. عده ای از فقهاء آن ها را واجب عینی می دانند که همین عینی 

در نزد ما اقوی است، دلیل آن هم عموم آیات قرآن و روایات است. )االقتصاد:  147(
چنانچه مشاهده می شود دلیل ایشان عموم و ظهور آیات و روایاتی که داللت بر وجوب این دو فریضه 

واکاوی وجوب عینی و کفایی امر به معروف و نهی از منکر 
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دارد، است. مشهور اصولیین ظهور صیغه امر را در عینی بودن دانسته و کفایی بودن را نیازمند قید زائد بر 
صیغه امر می دانند که در صورت عدم ذکر آن، عینی بودن ثابت می گردد. )کفایة االصول:  99(

در مقابل این گروه، فقهایی که قائل به وجوب کفایی هستند نیز دلیل اقامه کرده اند. مرحوم عالمه 
حّلی از سّید مرتضی چنین نقل می کند:

احتج للکفایة باّن المطلوب فی نظر الشرع تحصیل المعروف و ارتفاع المنکر و لم یتعّلق غرضه 
من مباشر بعینه فیکون واجبًا علی الکفایة یعنی دلیل بر کفایی بودن این دو واجب این است که 
غرض شارع تحصیل معروف و منتفی شدن منکر است نه این که غرض صدور امر به معروف 

و نهی منکر توسط هر مکلف معینی باشد. )مختلف الشیعة، 1:  338(
از منکر دارای مراتبی  به معروف و نهی  امر  اینکه  به یک نکته ضروری است و آن  اینجا توجه  در 
است. یک مرتبه آن مربوط به قلب و مرتبه بعد آن مربوط به لسان و مراتب دیگرش ضرب و جرح و 
همین طور باالتر از آن قتل است. نسبت به مرتبه ای از آن می توان قائل به وجوب عینی آن شد و توجه به 
نکته گفته شده باعث جمع بین اقوال فقهاء در عینی و کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر می شود. 
در حقیقت در مرحله قلبی و امر لسانی می توان به وجوب عینی آن دو فریضه قائل شد اما مراحل باالتر 
از آن وجوب عینی ندارد بلکه هرگاه این مراحل باالتر از بعضی مثل حاکم محقق شود، از مابقی ساقط 

می شود. )جواهر الکالم، 21:  262(
بنابراین بر هر مکلف مسلمانی سعی در بسط معروف و اشاعه آن و ریشه کن کردن منکر و فساد و 
سعی در اقامه حدود الهی به اندازه قدرتی که دارد واجب است. نهایت امر هرگاه وجود عمل مستلزم 
ضرب و جرح باشد مشروط به اذن حاکم خواهد بود تا با اذن او و تحت اشراف حکم او صورت گیرد تا 
موجب هرج و مرج و اختالل نشود. روشن است که هرگاه حکومت مبتال به کم بودن اعوان باشد باید 
حکومت را در بسط معروف و دفع منکر مساعدت و یاری نمود. حتی اگر حکومت حقی توسط فقیه 
عادل در منطقه ای موجود نبود واجب است در جهت تحقق معروف و دفع منکر سعی و تالش داشته 
باشند. در حقیقت می توان گفت مرتبه ای از مراتب امر به معروف و نهی از منکر جزء فرائض عاّمه ای 
به نحو عینی که همان مرحله قلبی و اعتقادی است. مرحله  بر همه مسلمانان واجب است  است که 
لسانی آن بر همه به نحو واجب کفایی و مراحل باالتر جزء فرائض خاصه ای است که از شئون حکومت 

و شخص حاکم است. 
وقتی به آیات و روایات مراجعه می شود از عده ای از آن ها عمومی بودن آن دو فریضه استفاده می شود 
و از تعداد دیگری از ادله نقلیه خاص بودن آن دو فریضه و از شئون حاکم بودن استظهار می شود. در اینجا 

مناسب است به نمونه ای از دو طائفه اشاره گردد.
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از طائفه اول که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه عمومی هر مرد و زن مسلمانی معرفی می کند، 

می توان به آیات زیر اشاره کرد:
1 قوله تعالی: »والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و 
یقیمون الصالة ]...[« )توبه آیه 71( چنانچه مشاهده می شود حکم در آیه شریفه عمومیت دارد و شامل 
هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه ای می شود، حتی به خصوص مؤمنات نیز تصریح کرده که نص در عموم 
خواهد بود. خداوند متعال به والیت عامه ای که بر عباد دارد برای همگان حق والیت و حق امر و نهی 

را قرار داده است البته حّد والیت در اینجا به اندازه جواز امر و نهی است.
و  بالمعروف  اآلمرون  الساجدون  الراکعون  السائحون  الحامدون  العابدون  »التائبون  تعالی:  قوله   2
الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین« )توبه آیه 112( در این آیه شریفه نیز موضوع 
جمیع مؤمنین است مخصوصًا با توجه به آیه قبلی که می فرماید خداوند جان ها و مال های مؤمنین را 

درقبال بهشت خریداری می کند، استفاده می شود.
3 قوله تعالی: »کنتم خیر امٍة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله 
]...[« )آل عمران آیه 110( ظهور این آیه شریفه نیز در این است که خطاب به همه مسلمین است چون 

منظور از ناس همه مردم از مسلمانان و غیر آن ها است و مفاد آیه این است که مسلمانان بهترین امتی 
هستند که خلق شدند و جهت نفع مجتمعات بشری آفریده شده اند. مالک بهتر بودن آن ها این است که 
باعث بسط معروف و جلوگیری از منکرات و اصالح جوامع بشری می گردند. در مجمع البیان از پیغمبر 

اسالمb نقل می کند که
شما از هفتاد امت برتر و بهتر و گرامی تر نزد پروردگار می باشید. )مجمع البیان، 1:  486(

ظهور هر سه آیه ای که گذشت در این بود که فریضه امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای عمومی 
در حد سایر فرائض است.

از طائفه دوم که مستفاد از آن این است که آن دو فریضه فریضه ای خاص هستند، می توان به آیات و 
روایات زیر تمسک و اشاره نمود.

1. قوله تعالی: »الذین ان مکناهم فی االرض اقاموا الصالة و آتوا الزکاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن 
المنکر ولله عاقبة االمور« )حج آیه 41( ظهور این آیه شریفه که در سیاق آیات قتال آمده است در این 
است که امر به معروف و نهی از منکری که در آیه آمده است از نوعی است که متوقف بر سلطه و تمکن 
در روی زمین است. مراد از اقامه صالة و ایتاء زکاة اتیان شخصی آن دو نیست. بلکه مراد اشاعه صالة 
و زکاة و ترویج و تثبیت آن ها در جامعه که از شئون حکومت حّقه است است. همان که در زیارت امام 

واکاوی وجوب عینی و کفایی امر به معروف و نهی از منکر 



 مجموعه مقاالت همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به
مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر د 6261

جل

حسین A می گوییم شهادت می دهم که شما نماز را اقامه کرده و زکات را اتیان نموده و امر به معروف 
و نهی از منکر نموده اید.

:A2 روایت مسعدة بن صدقه از امام صادق
سمعته یقول – و ُسئل عن االمر بالمعروف و النهی عن المنکر أواجب هو علی االّمة جمیعًا؟. 
فقال ال فقیل له: و ِلَم؟ قالA انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر ال 
علی الضعیف الذی ال یهتدی سبیاًل الی اّی من اّی یقول من الحق الی الباطل ]...[ )وسائل 

الشیعة، 11:  400( 
این روایت ظهورش در نوع خاصی از امر به معروف و نهی از منکر است یعنی آنچه متوقف بر نیرو و 
قدرت و سلطه خارجی است که مشتمل بر ضرب و جرح نیز است و اال امر و نهی جزئی در حالت عادی 

اختصاص به فردی دون فردی ندارد بلکه بدون اشکال جزء فرائض عاّمه است.
بعضی از فقهاء احتمال داده اند این موثقه و مانند آن در قبال کسانی صادر شده که نسبت به سکوت 
ائمه معصومینb و سکوت شیعیان ایشان در قبال منکرات معترض بوده و حال آن که این اعتراض 

کنندگان هیچ توجهی به امکانات و ظروف نداشته اند. )دراساٌت فی والیة الفقیه، 2:  229(
3 کالم امیر المؤمنین علیA در نهج البالغه: 

ایها المؤمنون انه من رای عدوانًا یعمل به و منکرًا یدعی الیه فانکره بقلبه فقد سلم و بریء و من 
انکره بلسانه فقد أجر و هو افضل من صاحبه و من انکره بالسیف لتکون کلمة الله هی العلیا و 
کلمة الظالمین هی السفلی فذلک الذی اصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نّور فی قلبه 

الیقین )نهج البالغه فیض االسالم:  1262( 
با شمشیر اشاره  از منکر یعنی قلبی، لسانی و  A به سه مرحله نهی  این کالم حضرت علی  در 
باعث ظهور کالم  بوده است،  در هنگام جنگ صفین  این خطبه  القاء  که  این  به  توجه  با  اما  می کنند. 
حضرت در تشویق لشکرشان بر قتال می گردد و واضح است که چون قتال تحت دستور و لواء حضرت 

بوده است دیگر نمی توان از این حدیث جواز اقدام با شمشیر حتی بدون ادن امام را استفاده کرد.
آنچه ذکر شد نمونه هایی از هر یک از دو طائفه روایات اشاره شده است. اما چنانچه قباًل تذکر داده 
شد حاصل جمع این دو دسته روایات این است که عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر مانند هر 
فریضه دیگری متوقف بر علم و قدرت است. حال بعضی مراتب امر به معروف و نهی از منکر مثل انکار 
به قلب و ارشاد به لسان از چیزهایی است که مقدور هر مسلمانی است اما ضرب و جرح و باالتر از آن 
در قدرت هر فردی نیست که در این صورت بر عهده حاکم و اعوان و ایادی او خواهد بود. البته بر امت 

اسالمی تایید و مساعدت حاکم شرعی و سعی برای تحقق حکومت اسالمی واجب است.
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نتایج تحقیق
 آنچه در واجب عینی مطلوب آمر را تشکیل می دهد طبیعت فعل مقّید به صدورش از فاعل معّین 

است اما مطلوب آمر در واجب کفایی از چنین قیدی مبّراست.
 وجوب در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به بعضی از مراتب آن وجوب عینی است و نسبت به 

سایر مراتب، وجوب کفایی است.
 وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به بعضی از مراتب وظیفه ای عمومی است و اختصاص 

به حاکم ندارد اما متکفل بعضی از مراتب آن، حاکم و ایادی او هستند.
 

 پیشنهادها
 تعیین یک متن فقهی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر مشتمل بر تحلیل و استدالل، به عنوان 
متن درسی طالب حوزه علمیه در مقطع سطح و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رشته های مرتبط با 

فقه.
 جهت دهی پایان نامه ها و رساله های حوزوی و دانشگاهی به موضوعاتی مانند ماهیت شناسی قیام 

جناب زید بن علی C و شهید فخ و ارتباط آن با فریضه امر به معروف و نهی از منکر.
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