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  بنيان همگاني در مديريت سياسي جامعة دين راهبردهاي نظارت
 *فاطمه براتلو

  
  

  چكيده
وف و نهي از اند كه امر به معر از صدر اسالم تاكنون، برخي انديشمندان بر اين بوده

اي فردي است و مانند بسياري تكاليف و احكام الهي، بر فرد مسـلمان   منكر، وظيفه
در اين ديدگاه، شرايط و مقتضيات زمان و مكان، كمتـر  . واجدالشرايط واجب است

ديـدگاه ديگـر، امـر بـه     . مؤثّر است و حكومت ديني و اسالمي وظيفة خاصي ندارد
بر وظيفه فـردي، موضـوعي اجتمـاعي و حكـومتي     معروف و نهي از منكر را افزون 

هـا و   مـدار و ايجـاد زمينـه    بر مبناي نگرش دوم، توسعة فرهنـگ شـريعت  . داند مي
هـاي   كار مناسب و بسياري ديگر از مؤلفه بسترهاي گسترش آن، فراهم آوردن سازو

يكــي از . گــردد بنيــان مطــرح مــي مــديريت سياســي خــرد و كــالن، در نظــام ديــن
گيرد، نظام، پايش و   اي مهم كه بايد در طراحي هر سيستم، مد نظر قرار ه نظام خرده

. گيري، ثبات، تداوم و پويايي هر نظامي، به آن وابسته است نظارت بوده، اساسا شكل
اين مقاله، در صدد است كه به موجب حديث شريف، امـر بـه معـروف و نهـي از     

بنيان معرفـي نمايـد كـه     ينمنكر را يك نظام نظارت همگاني در مديريت جامعة د
رسالت اجراي شرايع الهـي و ايجـاد جامعـه و حكومـت اسـالمي و تضـمين تحقـق        

اي را از مجموعه آراي فقهي و  فرضي، نمونه با چنين پيش. اهداف آن را بر عهده دارد
پيماييم، و در پايان، بـا رويكـردي اسـتراتژيك از     هاي انديشمندان اسالمي مي نظريه

هـاي تجـويزي و سـپس راهبردهـاي      »بايـد «يفي حاصل شده از آن، هاي توص »است«
  .آوريم نظارت همگاني را در نظام اسالمي به دست مي

                                                  
  E-mail: Baratlou@ihcs.ac.irت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ئعضو هي* 
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مدار، مديريت سياسـي، نظـام نظـارت     بنيان، فرهنگ شريعت جامعة دين :ها كليدواژه
  .همگاني، تفكر استراتژيك، امر به معروف و نهي از منكر

  مقدمه
عفري، انگيزه و فلسفة وجودي امر بـه معـروف و نهـي از    بزرگوار محمدتقي ج ةعالم

ترين وظـايف انبيـا    داند؛ اين، خود از اساسي منكر را قرار دادن انسان در مسير كمال مي
در طول تاريخ، تـالش بـراي احيـا و اجـراي ايـن      ). 1/237: 1380جعفري، (بوده است 

نبش و حتي انقالب و نظـامي  طلبي، گاه تا تجلي ج اي بوده كه اين كمال فريضه، به گونه
  . نو، پيش رفته است

در جمهوري اسالمي ايران، دعوت به خير، «: در اصل هشتم قانون اساسي آمده است  
اي است همگاني و متقابل بر عهدة مردم در برابر  امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه

  . »يكديگر، دولت در برابر مردم و مردم در برابر دولت
بـر  ...  ،1404ساله، جامعه ايراني در سـال   انداز بيست ه موجب سند چشمهمچنين ب  

ساالري ديني، عدالت  هاي اسالمي، ملي و انقالبي، با تأكيد بر مردم اصول اخالقي، ارزش
... پـذير  فعال، مسـئوليت ... ها هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان اجتماعي، آزادي

  . متّكي خواهد بود... ي اجتماعيبرخوردار از روحية تعاون و سازگار
براي رسيدن به اين منظور، ضروري است در مديريت سياسي كـالن نظـام اسـالمي،      

صـالح مـي دانـد، اسـتخراج شـود،        هاي فريضه، به منزلـة آنچـه شـارع مقـدس     »است«
ميان وضع موجود و مطلوب، محاسبه و در نهايت،   هاي آن ترسيم گردد، و فاصله »بايد«

چنين نگاهي، مستلزم تعبيـري  . ي آن در مسير رشد و تعالي جامعه تدوين شودراهبردها
نظـران دينـي،    رو آرا حكومتي فقهـا، انديشـمندان و صـاحب    جامع و عميق است؛ از اين

  . مالك پردازش واقع شده است
؛ 7/57؛ اعـراف،  114، 113، 110، 3/104آل عمران، (آيات متعددي از قرآن كريم   

، بر فريضة امر به معروف و نهي از منكر تأكيد صريح )22/90؛ حج، 112، 9/71توبه، 
وجود ) 601-11/393: تا حرعاملي، بي: ك.ر( همچنين به موجب روايات بسياري. دارد
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هاي  دارد كه به موجب آنها، اين فريضه، مانند هر مفهوم قرآني و اسالمي، ابعاد و جنبه
اين فريضه، بعد هدايت فـردي و هـم    .مختلف و متنوعي دارد كه مكمل يكديگر هستند

اجتماعي دارد؛ هم مفهومي فرهنگي و تربيتي، هم مقولة اجتماعي و مديريتي است؛ هـم  
اين حكم ، مانند تمامي احكـام  . عبادت و بندگي است، هم شأن حاكميت و حسبه دارد

 اي امر به معروف و نهي از منكر، گسـتره . شرع مقدس، به حكم عقل نيز ضروري است
از فرد تا جامعه دارد و شامل اصل برپـايي اسـالم، اجـراي احكـام و اقامـه حكومـت       

  : اين فريضه، دو دسته است ةآيات قرآن دربار. شود اسالمي مي
در يك دسته، امر به معروف و نهي از منكر، تكليف يكايـك تلقـي شـده اسـت       

ونهي از منكـر را   در دسته دوم، امر به معروف). 31/17؛ لقمان، 112و  9/71توبه، (
همچون يك فريضـة حكـومتي و مسـئوليت كـالن، بـر دوش حاكميـت و مـديريت        

به بيان ديگر، بايد در حكومت اسالمي نهادي براي اين منظور . اسالمي قرار داده است
نـه تنهـا تكليـف يكايـك       در اين حالت، امر به معروف و نهي از منكـر، . بر پا شود

هـا و نهادهـايي    حاكميت اسالمي و تشكيالت، دستگاهافراد، بلكه وظيفة مديريت و 
؛ اعراف، 22/41؛ حج، 3/104آل عمران، (هايي از اين حاكميت هستند  است كه شعبه

7/57.(   
تكليـف دوم، مسـئوليت   . هاي عمليه، اغلب به تكليف اول اشاره شده است در رساله  

امر  اين حالت، در. بر دوش كسي است كه قدرت را در دست دارد وحكومت اسالمي 
المطلوب نـدارد،   به معروف و نهي از منكر، در درجه اول، ماهيت ارشادي و دعوت الي

بلكه ايجاد و اجراي مطلوب شرعي است و از اين رو شباهت زيادي به احكام حكومتي 
بايد به برپايي كل احكام فردي و حكومت اسالمي  ).118: 1389مهدوي زادگان، (دارد 

اين معروف، . هاي برپايي معروف را در كلّ جامعه هموار كند ايد و راهاجتماعي امر نم
هـاي كـالن اجتمـاعي و     فوق طاقـت، قـدرت و تـدبير يـك فـرد اسـت و بـه سياسـت        

  .گردد كه محلّ تنظيم آن حكومت است هايي باز مي برنامه
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  بنيان نظارت در نظام مديريت سياسي دين
در مجموعــه روايــات شــيعي، ... بــوده اســت  هدر صــدر اســالم نظــارت، امــري نهادينــ

بـار   35، حـدود  »المسـلمين  ه الئمـه النصـيح «براي ديگران، حتي با عنوان  1خيرخواهي
، خيرخواهي را قسيم اطاعت و نـه مصـداق آن قـرار    )ع( علي  حضرت. تكرار شده است

يعةِ و النَّصيحةُ في الْمشْهد و الْمغيـبِ  و أَما حقِّي علَيكُم فَالْوفَاء بِالْب«: داده و فرموده است
رُكُمينَ آمةُ حالطَّاع و وكُمعينَ أَدةُ حابالْإِج 134نهج البالغه، خطبه ( »و.(   

شـدة شـارع مقـدس، ادارة      باور مسلمانان بر اين است كه بنا به نظم و نظام تعريـف   
هـا و   در اين الگـو، نظـام  . كارآمد مبتني استجامعة اسالمي، بر الگويي جامع، كامل و 

شده، نظام حكومت اسالمي   ريزي دار، عميق و برنامه ساختارهاي عالي، در ارتباطي معني
و ) ع(نظام مديريت و هدايت در تئوري امامـت معصـوم  : خواهد داد كه در آن  را شكل

الحسـنه و   قرض هاي اصلي خمس، زكات، انفاق، واليت فقيه، نظام اقتصادي با چارچوب
امـام  . نظام دفاعي با تئوري جهاد و راهبرد بازدارندگي توضـيح و تبيـين گرديـده اسـت    

  :فرمايد مي) ع(محمد باقر
انّ األمر بالمعروف و النّهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرايض و تـأمن المـذاهب و   

حـر  ( .داء و يستقيم األمـر تحلّ المكاسب و تُرد المظالم و تعمر االرض و ينتصف من االع
  ).5/55: م1992؛ كليني، 11/399: تا عاملي، بي

شيوة صالحان و فريضة بزرگي  حقّا كه امر به معروف و نهي از منكر، روش پيامبران، ... 
ها حـالل   ، كسب]امنيت اجتماعي[ها ايمن  شود؛ راه است كه ديگر فرايض، با آن برپا مي

سـالمت اقتصـادي و روانـي و    [گردانـده   بان آنهـا بـاز   ، مظالم به صاح]امنيت اقتصادي[
شـود و كارهـا اسـتوار     ها آبـاد و از دشـمنان انتقـام گرفتـه مـي      ، زمين]برقراري عدالت

  ).11/399: تا ؛ حر عاملي، بي5/55: 1992كليني، ... (]استقرار نظام الهي[گردد مي
قـاي نظـام، بـه آن    گيري و تداوم حركت و ب شارع مقدس، براي نظامِ نظارت كه شكل  

ترين الگوهاي هدايتي و نظارتي را بـا كاركردهـايي اجتمـاعي و     وابسته است، يكي از كامل
                                                  

خيرخواهي مصاديق مختلفي دارد؛ براي مثال، قبل از عمل حاكم، خيرخواهي، در دعا كردن براي حاكم و اطاعـت از  . 1
  .حاكم است ولي بعد از عمل و اشتباه او، خيرخواهي در تذكر دادن اشتباه به اوست
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قوام، رشد، كمال ... «: فردي معرفي نموده كه همان نظام امر به معروف و نهي از منكر است
ه و صالح، به امر به معروف و نهي از منكر وابسته است و اينهاست كه نظام را جوان نگـ 

  ). 19/4/79: مقام معظم رهبري در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام(» ...دارد مي
ها و كاركردهاي  اش، واژة كاملي براي مفاهيم، نقش نظارت، با همة معاني گسترده  

فريضة امر به معروف و نهي از منكر نيست، اما در ادبيات سياسـي و مـديريتي و در   
تواند نقش و كـاركرد ايـن    ترين مفهومي است كه مي كهاي اجتماعي، نزدي بستر نظام

در ايـن ادبيـات، نظـارت،    . فريضه را در طراحي نظام اسالمي تبيـين و تعريـف نمايـد   
اطالعات مربوط به عملكرد يك   شده كه طي آن، مجموعه ريزي فرآيندي است برنامه

اق يـا مغـايرت   شود تا ميزان انطبـ  آوري و تجزيه و تحليل مي جمع 1مجموعه يا نظام،
هـا، قـوانين، معيارهـا و ضـوابط حـاكم بـر آن        با اهداف، برنامـه ) ها هست(عملكرد 
ارائه   ، تشخيص داده شود و در نهايت، پيشنهادهاي الزم براي اصالح)بايدها(  مجموعه

  . گردد

  ها روش تبيين راهبرد
تماعي است اج –در پي بركشيدن راهبردهاي نظارت عام در مديريت سياسي  اين مقاله،

فـرض كـاركرد مؤكّـد نظـارتي      كه براساس اصل ضرورت تفكر استراتژيك و با پـيش 
  .آورد ها را به دست مي »بايد«و  شمرد ها را برمي »است«فريضه، 

رويكـرد حكـومتي و    برآمـده از هاي فريضة امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر،       »است«  
هـايي اسـت    »اصل«ه، خود مترتب از هاي اين فريض »است«بديهي است كه . استاجتماعي فقه

انـداز   ها، چشم» اصل« 2.كه شارع مقدس در دو حوزه كتاب و سنت بدان تأكيد و اهتمام دارد
يـا  ) Mission Statements( ها همان بيانية مأموريت »است« جامعه، و) vision(مطلوب 

جهـت  ) Long-term objectives(رسالت جوامـع اسـت كـه بـه اهـداف بلندمـدت       
                                                  

هايي اسـت و عـالوه بـر همـة اينهـا در       نظام ردهتر جاي گرفته و همچنين داراي خ ، خود در درون نظامي بزرگ نظام. 1
  .باشد عرض خود مي هاي هم ارتباط با ساير نظام

  .البته مقالة حاضر، محل پرداختن به اين موضوع نيست.. 2
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هايي چـون چالشـي    شده در تأمين مأموريت كه ويژگي هاي خاص حاصل نتيجه. دهد مي
هـايي اسـت كـه در حـوزة فقـه و       »است«بودن، با ثباتي، روشني و عقاليي دارد، همان 

  .نظران و علماي ديني است شريعت برآمده از تفقه فقها، صاحب
راتژيك يا مـديريت  اغلب، تدوين رسالت يا مأموريت، نخستين مرحله از تفكر است  

  :يابد هاي زير تدوين مي به طور كل، رسالت، با پاسخ به پرسش. استراتژيك است
  كه هستيم؟) 1  
نيازهاي بنيادين سياسي و اجتماعي يا مسائل سياسي و اجتمـاعي كـه بايـد حـل و     ) 2  

 فصل شود، كدام است؟
 د باشد؟بيني نيازها يا مشكالت چه باي عملكرد ما براي تشخيص يا پيش) 3  
 هاي محوري ما كدامند؟ فلسفة ما چيست؟ ارزش) 4  
 چه چيزي متمايزكنندة ماست؟) 5  
پاسخ كامل به اين سؤاالت، مبناي استواري براي توصيف موقعيـت مـا در آينـده يـا       

 .سازد انداز موفقيت ما فراهم مي چشم
بـه   هـاي اجتمـاعي ـ سياسـي، التفـات      حضور انديشة مديريت استراتژيك در نظـام   

نظران مديريت اسـتراتژيك،   صاحب. پيوسته در نظام است هم فرايندي پويا، مستمر و به
 گـذرد  دانند كه در مغز انسان باهوش مي اين فرايند را به مثابة نسخة دومِ آن چيزي مي

ايجـاد  : دارنـد   ها در هر جايگاهي، سه مسئوليت اصلي استراتژيست). 4: 1385فرد آر، (
سازي در مسير اهداف كالن نظام، ايجاد تعهد و ايجـاد   ير و بالندهبسترهاي ضروري تغي

  ).همانجا(توازن بين ثبات و نوآوري براي بقا و حيات نظام 
با اين وصف از تفكر استراتژيك، بديهي است كه اتّخاذ ابزار مديريتي از ايـن نـوع،     

گوي حاكميت ديني، اي كه ال در شرايط سيال و پر فراز و نشيب اين زمانه، براي جامعه
: نظـران مـديريتي، منـافعي چـون     با توجه به گفتة صاحب. مطلوب اوست، رهگشاست

رسـاني اثـرات    هـا، حـداقل   ها، هماهنگي و كنترل فعاليت ها و فرصت آگاهي از اولويت
شرايط نـامطلوب يـا اضـطرارها، حمايـت از اهـداف بلندمـدت، اثربخشـي در زمـان،         

دهـي بـه    منابع كمتر بـراي خطـا و اصـالح، چـارچوب     جويي به مقياس با صرف صرفه
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بينانـه و نظـم را در    نگـرش خـوش    ها، تقويت ارتباطات، يكپارچگي و تعيين مسئوليت
  ).53: همان(مديريت سازمان جامعه در بردارد 

نكتة قابل توجه اينكه استراتژي، در ارتش يا صنعت، بـر تعـارض و رقابـت مبتنـي       
توانـد   بنيـاد، مـي   راتژيك در نظم امور مديريت سياسي ديـن كه تفكر است است، در حالي

  . باشد» فاستبقوالخيرات«صريحي بر   اشاره
هـاي حاكميـت    »اسـت «پس از تدوين مأموريت يا رسالت، و به تعبير اين نوشـتار،    

اسالمي، و دستيابي به شناخت از محيط دروني و پيرامـوني، نظـام بـا مشـكل شناسـايي      
  .جه خواهد بودمسائل استراتژيك موا

  :براي تعيين مسائل استراتژيك، بنا به موقعيت، سه رويكرد پيشنهاد شده است  
انـداز   خاص شرايطي اسـت كـه اجمـاع دشـوار اسـت و چشـم       ؛رويكرد مستقيم. 1  

موفقيت، از قبل طراحي نشده يا رسيدن به آن دشوار باشد و از سويي، محيط پـرتالطم،  
هـايي  »اصل«ين تحقيق، وجود كتاب و سنت، در قالب در ا. تدوين اهداف را مشكل كند

انـداز موفقيـت، اتخـاذ رويكـرد مسـتقيم را در تعيـين مسـائل          دهنـده بـه چشـم    شكل
  .كند استراتژيك نفي مي

در صورت حضور رهبري قدرتمند در پيشـبرد اهـداف، توافـق    ؛ ها رويكرد هدف. 2  
هاي موجود  پيچيدگي. تژيك استدربارة اهداف، شيوة مناسبي براي تدوين مسائل استرا

  .دهد مندي از اين رويكرد را نيز در اولويت قرار نمي در جامعه، بهره
براي ترسيم تصـوير مطلـوب جامعـه، يـا     ؛ انداز موفقيت رويكرد موسوم به چشم. 3  

از ). 87: 1372برايسـون،  (رود  بهترين حالت براي رسيدن به وضع مطلوب به كـار مـي  
رسوالن و پيامبريِ آنان، لطف شـارع اسـت، ايـن گزينـه، بهتـرين       آنجا كه پيام رسالت

بـه موجـب ايـن    . رسد رويكرد براي تدوين راهبردهاي نظارت كالن جامعه به نظر مي
هـا بـراي عرصـة عمـل،     »بايـد «ها در عرصـه تئـوري و نظـر،    »است«رويكرد از برايند 

سازي و مديريت قـرار   شود و مبنايي براي تدوين راهبردها در حيطه تصميم استخراج مي
  .گيرد مي
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 فقيهان و انديشة ديني انديشمندانهاي فريضه در آراي فقهي  »است«
اندازي مطلوب از فريضة امر به معروف و نهي از منكر و در بيان وظايفي  در ترسيم چشم

اكثر فقها امر به معروف و نهي از منكر عملي را : كه بر عهدة مردم و حتي حاكمان است
. شـمارند  دانند و اذن امام يا سلطان را الزم مـي  حيطه مكلّفان عادي و معمولي خارج مي از

: گويد ، با نگاه حكومتي به امر به معروف و نهي از منكر ميالنهايهشيخ طوسي، در كتاب 
آن بخش از اين فرع ديني را كه به حكومت و قدرت سياسي بستگي دارد، يـا بـه عبـارت    

  . به جامعه و ايجاد جو آرام، بايد با اجازه قدرت سياسي باشدامنيت بخشيدن . ديگر
و شناسـي   در كنار شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر، بايد علم معـروف   

طور مختصر، در بـابي   به ،)ق 676-602(محقق حلّي . منكرشناسي هم وجود داشته باشد
شـرايع  وي در كتـاب  . سـت مستقل، به موضوع امر به معروف و نهي از منكر پرداخته ا

  :ابتدا معروف و منكر را چنين تعريف كرده است االسالم
معروف، عبارت است از هر عمل نيكي كه رجحاني زائد بر حسن خود دارد؛ اگر انجام   

و منكر، هر عمـل زشـت و بـدي    . اش به آن رجحان، واقف باشد يا راهنمايي شود دهنده
: 1377حلـي،  (ه باشد يا به قبح آن راهنمايي شود اش به قبح آن آگا است كه انجام دهنده

22/368.(  
واالتـرين مراتـب امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، و        : گويـد  مي جواهرصاحب   

ترين و مؤثّرترين مراتب آن، به ويژه نسبت به بزرگان دين، آن است كـه   باالترين، متقن
ـ چـه  ـجامة منكر  جامة معروف بر تن كرده، واجبات و مستحبات را به جا آورند و

را از تن به درآورند با عمل خـود، افـراد را امـر و نهـي      ـمحرمات و چه مكروهات ـ
  ).162: 1373صاحب جواهر، (كنند 

، در انتهاي بحث جامع المقاصددر كتاب ) ق 940-870(محقق كركي يا محقق ثاني   
. پرداختـه اسـت  جهاد، مانند بسياري از فقها به موضوع امر به معروف و نهي از منكـر  

ايشان، ضمن اعتقاد به وجوب عيني امر به معـروف و نهـي از منكـر، يكـي از شـروط      
وي، اين را شرط . (وجوب اين فريضه را علم به معروف يا منكر بودن فعل دانسته است

  ). واجب مي داند نه شرط وجوب
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هميـت و  ، آيـات قـرآن دربـارة ا   البيان هزبددر كتاب  )ق 993متوفي(محقق اردبيلي   
جايگاه امر به معروف و نهي از منكر را آورده و ضمن تفسير و تبيين آنها، بر وجـوب  

، »كنـتم خيـر امـه   «آيـه مباركـه   : شرعي و عقلي اين فريضه تأكيد كرده و گفتـه اسـت  
فهماند كه برترينِ امت اسالمي، به اعتبار اقدام آنها به امر به معروف و نهي از منكر  مي

وي با تأكيد بر كفايي بودن وجوب امر به معروف و نهي از منكر، . تو ايمان به خداس
. نمايد لزوم اقدام به آن را منوط به تحقّق شرايط، از جمله شناخت معروف و منكر مي

محقق، ضمن بيان مراتب امر به معروف و نهي از منكر، در خصـوص اداي ايـن فريضـه    
حكّام جور را از ارتكاب منكر و بر مردم واجب است : در برابر حاكم جور مي گويد

  .ترك معروف منع نمايند
در تبيين اصل امر به معروف و نهي از منكر، ابتدا بـه بيـان   ) ق 911متولد (شهيد ثاني   

بـراي  : گويـد  دانـد و مـي   مفهوم معروف و منكر پرداخته، وجوب امر و نهي را كفايي مي
. اي فراهم آيـد  ه تحقق چنين وظيفهايفاي اين فريضه، بايد شرايطي در نظر گرفت كه زمين

. دهد اولويت مي) شناخت معروف و منكر(شهيد ثاني، در شرايط چهارگانه خود، به علم 
وي در بحث فروع دين، امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را      ). 2/414: تا شهيد ثاني، بي(

بـه سـبب   ) 204: 1409شـهيد ثـاني،   (همانند جهاد، داراي ابعاد سياسي و عبادي مي دانـد  
آنكه تكليف شرعي هر فرد در برابر خالق خويش است امري عبـادي؛ و بـه دليـل اينكـه     

  .دربارة ديگران، جامعه و حكومت و تخلفات آنان مطرح مي شود، كاري سياسي است
اين فريضـه، واجـب بلكـه از واجبـات      )ق 1090-1017(در نگاه محقّق سبزواري   

و ملت به امر به معروف و نهي از منكر بسته  امر دين و نظام ملك. مؤكّد اسالم است
است و اگر مردم دست از آن بردارند و فاسقان و فاجران را به سـبب اعمـال زشـت و    

مرتبـه آفـت    ناخوشايندشان تعزير نكنند و به خود گذارند، فساد سرايت كنـد و مرتبـه  
و مرج، در همـة  گردد و هرج  ها شايع مي عام گردد و طبايع بهايم و سباع در ميان انسان

  ).قسم اول، باب هفتم، فصل اول: تا شهيد ثاني، بي(اوضاع به هم رسد 
وي مانند بسياري از فقها، امر به معروف و نهي از منكـر را بـر دو قسـم واجـب و       

از » منكـر «و » معـروف «داند و شروط آن را علم و آگاهي آمر و ناهي بـه   مستحب مي
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بدي و نيكي فعل، از ضـروريات و قطعيـات   : دهد مه ميوي ادا. شمارد راه سند، الزم مي
  : گويد وي مي. گونه اختالفي دربارة آن نباشد باشد و هيچ
تا جميع احتماالت بر طرف نشود و راه عذر بالكليه مسدود نباشد، متعرض نبايد شد تـا    

معصيت ثابت نباشد؛ و در مقام نهي درنبايد آمد و تفحص و تجسس نبايد كرد و متعرض 
  ).همانجا(» اندرون خانة مردم نبايد شد و سخنان غمازان و ساعيان را نبايد شنيد

اعانـت و   كار امر به معروف و نهي از منكر، بـي : وي در باب وظيفة علما مي گويد  
شود؛ چه معرفت معروف و منكر، به حكـم و   يابد و منتظم نمي امداد علما صورت نمي
  .آيد فتواي ايشان درست مي

عالوه بر ديدگاه قدما، در شرايط خـاص قبـل و بعـد از تشـكيل حكومـت      ) ره(ينيامام خم  
برآمـر  : گويـد  داند و مي اسالمي، امر به معروف و نهي از منكر را وجهي از رحمت رحيميه مي

به معروف و ناهي از منكر الزم است كه به قلب خود از اين رحمت رحيميه بچشاند، نظـرش  
خود فروشي و تحميل امر و نهي خود نباشد؛ زيرا كه اگر با اين نظـر  در امر و نهي، خودنمايي و 

اهللا  مشي كند، منظور از امر به معروف و نهي از منكر كه حصول سعادت عباد و اجراي احكـام 
  . »كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته«): 1/23: 1388خميني، (در بالد است حاصل نشود 

امـر و   …:ن فريضه، يك وظيفـة عمـومي اسـت   از نگاه مقام معظم رهبري، اداي اي  
نهي، فقط زبان و گفتن است، البته يك مرحله قبل از زبان هم دارد كـه مرحلـه قلـب    

مقـام معظـم   ... (است و اگر آن مرحله باشد امر به معروف زبـاني كامـل خواهـد شـد    
تي از نگاه ايشان، امر و نهي صادقانه، مولود چنـين وضـعي  ). 79نماز جمعه آذر : رهبري
تـرين، كارآمـدترين و كارسـازترين     شـيرين   يكـي از نـوترين،  : فرمايـد  ايشـان مـي   .است
نظارتي و كمك ... هاي تعامل اجتماعي، همين امر به معروف و نهي از منكر است شيوه

شود كه گناه، در نظر مردم، هميشه گناه بماند و تبديل  موجب مي... به شيوع خير است
امر بـه  ... 1هاي مهم وجود دارد نهي از منكر در همه زمينه ...به ثواب و كار نيك نشود

                                                  
عـدم رعايـت حقـوق جوانـان،     ... عدم رعايت حقوق زنان... بازي در مسائل عمومي كشور سوءاستفاده از منابع عمومي، رفيق. 1

اتالف منابع عمـومي، اتـالف   : شود از آنها نهي كرد و بايد نهي كرد از جمله منكراتي در سطح جامعه كه مي... كنانحقوق كار
  ... منابع حياتي، اتالف برق، اتالف وسايل سوخت، اتالف مواد غذايي، اسراف در آب و اسراف در نان
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فقط مسئوليت مسئوالن كشور در ايـن  . معروف و نهي از منكر واجب حتمي همه است
  گاه اين نظام اسالمي، هميشـه  آن... اما آحاد مردم هم وظيفه دارند... تر است باب سنگين

رهبري، در ديدار با زنـان نخبـه و    مقام معظم(ماند  تر و تازه و با طراوت و شاداب مي
روح و مدل امر به معـروف، مـدل امـر و    ) ... 13/4/1386: هاي مختلف فعال در عرصه

در نهايت اينكه مصداق كامل و تمام امر به ... نهي است؛ خواهش، تقاضا و تضرع نيست
معروف، ايجاد جامعه و حكومت اسالمي و مصداق كامل نهي از منكـر، نهـي از يـك    

نگري، ايـن حكـم عظـيم خداونـد، در      ه طاغوتي است، اما در صورت فقدان وسيعجامع
مقام معظم رهبري، در ديـدار بـا علمـا و روحانيـان     (مسائل جزيي خالصه خواهد شد 

  ).12/10/1386: استان يزد
شهيد دكتر بهشتي، به تبيين معـروف و منكـر و معيارهـاي شـناخت آن در ادوار و       

، شناخت و قضاوت نهايي را خارج از توان فـرد و در حيطـة   اعصار پرداخته و در آخر
مشتمل بر ده سخنراني ذيـل تفسـير    بايدها و نبايدهاكتاب . وظايف رهبري دانسته است

ايراد شده و به موضوع امـر   1353سوره آل عمران است كه در سال  110تا  102آيات 
امر بـه معـروف و   «: ستدر اين كتاب آمده ا. به معروف و نهي از منكر اختصاص دارد

امر به معروف و نهي  ).172: 1379حسيني بهشتي، (» نهي از منكر، موجب امنيت است
امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر، ). 187: همــان(از منكــر، واليــت اجتمــاعي اســت 

هـاي ترقـي و    سازي و بهداشت محيط اجتماعي است و بهداشت محيط، از جلـوه  محيط
  ).169: همان( تكامل علم و عمل بشري است

شـناس اسـت؛ و مـا     كـس  هاي همه بدي  شناس، و منكر، كس هاي همه معروف، خوبي  
شناس معروف و منكر بهره  كس هاي همه براي شناخت و شناساندن اسالم، بايد از روش

ايـن  . كنـد  آيين خدا، آن آييني است كه امر بـه معـروف و نهـي از منكـر مـي     . بگيريم
  ).97، 96: همان(آواست  ها هم شناخت، با فطرت همه انسان

هـا، معـروف    هـا، قـانون و نظـام    از نظر اسالم، يك سلسله كارها، رفتارها، خصلت  
يـك  .  شـده بـه خـوبي    است؛ يعني شايسته، نيك، پسنديده، همه كس شناس و شـناخته 

هـاي ديگـر، منكـر اسـت؛      ها، نظام ها، قانون ها، خلق ها، خوي سلسله از كارها، خصلت
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يـك  ... شده و همه كس شـناس اسـت   شناخته. دار ر شده، مردود، مردود نشانانكا يعني 
در همـة   ـــ شـناس، داراي ارزش و اعتبـار    كـس  سلسله معيارهاي عمومي، مطلـق، همـه  

هاي زندگي بشر  ها و در همة دوران ها و در همة سيستم شرايط و احوال و در همة نظام
در مقابل آنهـا، يـك سلسـله    . اختيار داريمبه عنوان معيارهاي پسنديده در  ــتا امروز 

 1هـاي ثابـت،   ارزش... معيارهاي ديگر به عنوان معيارهاي مردود و ناپسند و ناشايسـت 
ها، بايد معيارها را به  براي قضاوت در مورد نظام... ها نمي شود دستخوش دگرگوني نظام
با   .مگاني نيستشناخت برخي معيارها نيز ه). 13، 102: همان(كار ببريم نه بر عكس 

اينكه آنها هم معيارهايي ثابت و اصيل و از نظر ارزش و اعتبـار، بـه زمـان و مكـان و     
هستند، شناسـايي آنهـا بـه ايـن آسـاني و سـادگي         ها ناوابسته ها و سيستم شرايط و نظام

  . تر نياز دارد هاي وسيع و به آگاهي... نيست
ي، از نظر قانون كلي و به اصـطالحِ  گاهي اوقات، معروف و منكر، از نظر معناي كل  

شده است، ولي در مقام اجرا و عمـل، نـه معيارهـاي     روز، از نظر ايدئولوژيك، شناخته
شدة ايدئولوژيك و  هاي شناخته كارها، معروف  مختلف در يك كار، بلكه در مجموعة

گيرند  كنند و در برابر هم قرار مي شدة ايدئولوژيك، با هم تزاحم مي منكرهاي شناخته
شناخت برايند نهايي معروف و منكـر،  ). 102: همان(كنند  گيري را مشكل مي و تصميم

اصالً در بسياري مسايل اجتماعي، از توان فـرد خـارج اسـت و بايـد در دايـرة وظـايف       
ها و نهي از منكرها، نـه   نتيجه اينكه بخشي از امر به معروف 2.رهبري امت قرار گيرد

ل، از مجراي شناخت معروف و منكر، از حـدود مسـئوليت   از نظر قدرت، بلكه در اص
به بيان ديگر، شناخت معروف و منكر حتي ضمن اجرا، حتماً بايـد بـا   . فرد خارج است
شرط انجام وظيفة بزرگ امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، شـناخت       . شناخت باشد

رد شناخت معروف و منكر، در بيشتر موارد، بـه خصـوص مـوا   . معروف و منكر است
: همـان (رود  هاي فردي فراتر مي هاي اجتماعي، معموالً از حدود آگاهي مربوط به تالش

                                                  
بخشـش و ايثـار، و زشـت شـناختن بخـل و       خـوب شـناختن جـود و   ) بـه عنـوان مثـال   : (اي از ارزشهاي ثابت نمونه. 1

  .است...خودنوازي
  ).21: همان: (ك.ر. ، هدف داشتن و رهبري داشتن است»امت«خصلت  .2
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125.(  
بايد قبل از امر و نهي خدا، از معروف مانند عدل و احسان و از منكر مانند فحشا و   

هــا بايــد موازنــه و  در مــورد اصــطكاك ارزش... 1)56: همــان. (بغــي شــناخت داشــت
مثبت بود، آن كار معروف و خوب اسـت؛ و    ل، به تنهايي،بندي كرد كه اگر حاص جمع

آنچـه منطـق   ). 126، 125: همـان (اگر حاصل موازنه، منفي بود، كار، منكر و بد است 
هاي دقيق علمي و عقلي، منبع پـرارج وحـي بـه نيكـي      هاي عمومي، بررسي بينش  فطرت،

، ناپسـند آيـد   »فـت درجات معر«است؛ و آنچه از نظر يكي از اين » معروف«شناسد  مي
  ).129: همان(اي از اين مراحل، در قلمرو رهبر امت است  شناخت پاره. است» منكر«

اسالم نخواسته موضوع امر به معروف و نهـي از منكـر را   : دارد استاد مطهري بيان مي  
معروف، يعني هر كـار خيـر و نيكـي،    : به امور معين محدود كند؛ كلمه عام آورده است

از نظـر اسـالم، معـروف و منكـر،     ... منكر، يعني هرچه زشت و پليد است :نقطه مقابلش
هاي منفي اسـالمي   هاي مثبت اسالمي، در معروف و تمام هدف محدود نيست؛ تمام هدف

عيب كار در امر به معروف و نهي ). 2/154: ب1364مطهري، (گيرد  جاي مي» منكر«در 
منطـق،  ) 57: الـف 1364مطهري، (ايم  هكه هنوز منطق را وارد آن نكرد از منكر، آن است

معـروف سـر    اين است كه مزاج اجتماع را به دست آوريم كه چرا منكر را پذيرفته و از
 باز زده است و معناي فكر اجتماعي، بحث اجتماعي و عمـل اجتمـاعي همـين اسـت كـه     

ا جـز  مـ .... عوامل، علل و معلوالت اجتماعي را بشناسيم؛ و گر نه، ما مرد اجتمـاع نيسـتيم  
آميز كرد و بعد هم اعمال زور  بايد پندهاي تحكّم معتقديم ابتدا. شناسيم نمي» بند«و » پند«

                                                  
: توانست خوبي و بدي را بفهمـد  ــ برخالف اشاعره ــ اگر دين و وحي هم نبود، بشر مي) ع(مطابق مكتب اهل بيت . 1

و آنچه بشر به هدايت فطري به بدي شناخته بـد  » معروف«ب است و آنچه بشر به هدايت فطري به نيكي شناخته، خو
  ).77: همان(است و منكر 

رسـد و   هايي را كه عقل بدان نمي كاري وحي ريزه» كلّما حكم به شرع حكم به العقل«: كار عقلي است وحي كمك  
ايـن گفتـه   ). 81-79: همـان (عقل كل عقليم و نه  دهد؛ چون واقعيت اين است كه نه بي ابعاد ناشناخته را به ما نشان مي

خـود خـدا   . كه در شناخت احكام، عقل را دخالت ندهيد، همان اشعري مذهبي است و اصالً چنين چيزي ممكن نيست
پس، معيـاري داريـم   » ...ان اهللا يأمر بالعدل و االحسان و ينهي عن الفحشاء و المنكر«: در قرآن عقل را دخالت داده است

كند و اين معيارها را پيش از وحي و امر و نهـي   كند و از چه چيزهايي نهي مي ه چيزهايي امر ميكه بفهميم خدا به چ
  ).84-82: همان(فهميم  خدا مي
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ما بايد بدانيم كه در راه امر به معروف و نهـي  . »نهند چون پند دهند نشنوي، بند«: و جبر
  ).61: همان(تر است  از منكر، غير از پند و بند، منطق ديگري هم هست كه صحيح

در مرحلـة اول،  : داند گانة قلب، زبان و دست مي ري منطق را در مراحل سهاستاد مطه  
اي  حضور اين فريضه، در فلسفة كلّيِ زندگي است؛ منطق بياني هم در زبان و قلم، به گونـه 

كه حقايق را روشن و در خور فهم و هضم افراد قرار دهد؛ منطق عملي، به معناي انتخاب 
البته گاهي اوقات، خود اعمـال زور،  . راه عملي باشيم نندة ك  درست راه است، يعني انتخاب

ها بايد اعمال خشونت شود و نبايد رأفت مـا را   طور كه در مجازات همان راه عملي است؛
مطابق تعبير قرآن، در جلوگيري از منكرات هم گاهي بايد اعمال خشونت شود . اخذ كند

بازي، اعمال  ، مرحله جنجال، رجاله، اما مرحلة عمل)مراهمه و احمي مواسمه قد أحكم(
  ). 2/99: ب1364مطهري، (خشونت و زورگويي صرف نيست 

مرحلة قلب، آمر به معروف و ناهي از منكر بود؛ يعني عمل از عمق ضـمير   بايد در  
دوم، مرحلة زبان؛ يعنـي  . گرفته و از سر اخالص و دلسوزي و عالقه باشد ما سرچشمه

سوم، مرحلة عمل، البته نه به ... نه متحكّم و آمر ده باشد،كنن بيان ما روشنگر و هدايت
  ). همان(است  قدمي در راه خير و استباق كه در قرآن معناي زور، بلكه به معناي پيش

دفاع از حق به معني حقيقت؛ و دفاع از حـق بـه معنـي    : ما، در اسالم دو دفاع داريم  
شـود، امـر بـه معـروف و نهـي از      جايي كه حقايقي در اجتماع پايمال . حقوق اجتماعي

اين . آيد شناسد به ميان مي منكر، مبارزه با منكرات و اشاعه آنچه اسالم آن را نيك مي
). 175: 1382مطهـري،  (دفاع يا همان امر به معروف و نهي از منكـر، همگـاني اسـت    

اصالح طلبي، در قرآن، هم به عنوان شأن پيامبري مطرح اسـت و هـم مصـداق امـر بـه      
هر امر به معـروف  . ف و نهي از منكر كه از اركان تعليمات اجتماعي اسالم استمعرو

و نهي از منكر، لزوماً مصداق اصالح اجتماعي نيست، ولي هر اصالح اجتماعي، مصـداق  
البته ايـن وظيفـه بـزرگ، دو    ) 7: 1367مطهري، (امر به معروف و نهي از منكر است 

  .و بصيرت؛ و ديگري، قدرت داشتن يكي رشد، آگاهي: ركن و شرط اساسي دارد
تـرين شـرط گـزاردن فريضـه را      مهـم ) 2/82: ب1364مطهري، (هاشمي رفسنجاني   

از نگاه وي، فريضة امر بـه معـروف و نهـي از منكـر، يـك سيسـتم        .شمارد آگاهي مي
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انتقادي و ابتكـاري بـزرگ، در هـر زمـان اسـت كـه اصـالحي خودكـار را در بسـتر          
در جامعة زنده، امر به معروف و نهي از منكـر، بـر   . اه داردعملكردي فرهنگي به همر

پايه آگاهي جريان دارد و ضامن بقاي ديگـر فـرايض اسـت و بـه عنـوان يـك وظيفـه        
طور كه بايد  انجامد؛ اگر آن اعتنايي مي همگاني، در يك زمينه گسترده، به خروج از بي

  ).2/200: همان(اجرا شود 
 ،»يعلّمهم الكتاب و الحكمـة و يـزكيهم  «ب آية شريفة اهللا جوادي آملي، به موج آيت  

: گويـد  و مـي . دانـد  تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفس را پيشاپيش امر به معروف مي
امـر بـه   ... ابتدا بايد روشن شود كه امر بـه معـروف چيسـت؟ نهـي از منكـر چيسـت؟      

محض  سياسي است، واجب عبادي -معروف و نهي از منكر، واجب حكومتي و عبادي 
هاى حكومت را چهار فريضة نماز، زكات، امر بـه معـروف و    قرآن كريم پايه... نيست

الـذين أخرجـوا   ... ذن للّذين يقاتلون بأ نّهم ظلموااُ«: نهى از منكر مى داند و مى فرمايد
الّذين إن مكّنّاهم فى األرض أ قاموا الصلوة واتوا الزّكوة و أ مروا ... من ديارهم بغير حقّ

  ).41-22/39حج، ( »...عروف و نهوا عن المنكر و للّه عاقبة االموربالم
ايشان، همچنين، تصريح دارد كه آمر به معروف و نـاهي منكـر، غيـر از شخصـيت       

اين شخصيت حقوقي، بايـد از موضـع آمـر،    . كند حقيقي، يك شخصيت حقوقي پيدا مي
وف و نهي از منكر، از تعليم، بنابراين، قلمرو امر به معر. امر و از موضع ناهي، نهي كند

  .تزكيه، ارشاد فرهنگي، كار فرهنگي، خواهش و نصيحت جداست
بـور از واژة حـرام بـه منكـر و عبـور از واژة      ع: گويـد  مي اهللا حائري شيرازي آيت  

واجب، حيثيتي از امر ارزشي است كه خداونـد  . واجب به معروف، فلسفه و علتي دارد
كه شارع از آن نهي كرده پس از اين حيث م چيزي است و حرا... به مكلف اعالم كرده

اي بوده كه شارع، راضي به تحقق آن مفسـده نبـوده، پـس     يا از باب اينكه در او مفسده
امـا  . حيثيت واجب و حرام، يا حيثيت نظر شارع اسـت يـا حيثيـت مصـلحت مكلـف     

ترك نماز، از حيثي كـه امـر شـارع    . معروف و منكر، همان، اما با حيثيتي ديگر است
ت، ترك فرمان است، اما از اين حيث كه حيـات، سـعادت و مصـلحت مكلـف در     اس

  .»الصالة متعمداً فقد كفر  من ترك«اوست، ترك آن مضر به حال مكلف است 
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شدن نزد جامعه و معرفت يافتن جامعه به آن و  پسند شدن امر، يعني پذيرفته جامعه   
دانـد و   عه آن را مطلوب ميمعروف چيزي است كه جام. در يك كالم، قبول كردن آن

» عنـد شـارع  «طور نيست كـه معـروف    اين. منكر آن است كه جامعه آن را انكار كند
اند شما براي دو كـار بايـد تـالش     اما گفته. منكر باشد» الواقع في«معروف باشد و منكر 

بايـد  . يكي اينكه انجام واجب، در ميان مردم، معروف و تبديل به فرهنگ شـود : كنيد
. اش كنيم پسند و پسنديده را كه شارع خواسته، تبديل به فرهنگ كنيم يعني عامهچيزي 
  .بودن، وضع موجود است؛ و منكربودن، وضع مطلوب حرام

  شناختي هاي انجام فريضه در حوزه نظر و عمل، با رويكرد آسيب »بايد«
سه حوزه توان به  امر به معروف و نهي از منكر و به بيان ديگر، نظارت همگاني را مي

  :تقسيم كرد
دارد، عبـارت   اي كه اين وظيفـه را بيـان مـي    وظيفة حكومت در برابر مردم؛ آيه) 1  

و لْتَكُنْ منْكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخَيرِ و يأْمرُونَ بِالْمعرُوف و ينْهونَ عنِ الْمنْكَرِ و «: است از
اين آيه، امر به معروف و نهـي از منكـر را   ). 3/104مران، آل ع( »أُولئك هم الْمفْلحونَ

هاي اسالمي، به ايـن    در گذشته، در حكومت. داند ها و تشكيالت دولتي مي وظيفة گروه
  . گفتند نهادها حسبه مي

ايـن  . وظيفة عموم مؤمنان در قبال همديگر؛ همه مؤمنان بايد آمر و ناهي باشـند ) 2  
تُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف و تَنْهـونَ عـنِ   كُنْ«: دسته آيات عبارتنـد از 

هم الْمنْكَرِ و تُؤْمنُونَ بِاللَّه و لَو آمنَ أَهلُ الْكتابِ لَكانَ خَيراً لَهـم مـنْهم الْمؤْمنُـونَ و أَكْثَـرُ    
لْمؤْمنُونَ و الْمؤْمنات بعضُهم أَولياء بعضٍ يأْمرُونَ و ا«؛ )3/110آل عمران، (» الْفاسقُونَ

  ـولَهسر و ونَ اللَّـهطيعي ؤْتُونَ الزَّكاةَ وي الةَ وونَ الصقيمي نْكَرِ ونِ الْمنَ عونْهي و رُوفعبِالْم 
كيمزيزٌ حع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمرْحيس كاين آيـات، اطـالق دارنـد كـه     ). 9/71توبه، ( »أُولئ

مردم در برابر هم وظيفه دارند و حتي امر به معروف و نهي از منكـرِ مـردم در برابـر    
 . گيرد حكومت يا حكومت در بر مردم را برمي

وظيفة مردم در برابر حاكمان؛ در قرآن به صراحت اين قسم ذكـر نشـده و تنهـا    ) 3  
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گيرد،با اين حال، از بسياري روايات بـه دسـت    سم را دربرمياطالق آيات مربوط، اين ق
ال تَتْرُكُـوا  : باشد؛ براي نمونه، اين فراز از نهج البالغـه  آيد كه اين قسم نيز در نظر مي مي

تَجاب لَكُـم   الْأَمرَ بِالْمعرُوف و النَّهي عنِ الْمنْكَرِ فَيولَّى علَيكُم أَشْرَاركُم ثُم تَدعونَ فَلَا  سـي
 ).47نهج البالغه، نامه (

پس، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه مردم در برابـر حكومـت اسـت،گرچه      
و ما أَعمالُ الْبِرِّ كُلُّها و الْجِهاد فـي سـبِيلِ   : فرمايد مي) ع(حق آنها نيز هست حضرت علي

هيِ عنْ الْمنْكَرِ إِلَّـا كَنَفْثَةٍ في بحرٍ لُجي و إِنَّ الْأَمرَ بِالْمعرُوف اللَّه عنْد الْأَمرِ بِالْمعرُوف و النَّ
كَل كُلِّه كنْ ذَلأَفْضَلُ م قٍ ونْ رِزانِ منْقُصلَا ي لٍ ونْ أَجانِ مقَرِّبنْكَرِ لَا ينِ الْمع يالنَّه ـةُ  وم

 ).374نهج البالغه، حكمت ( عدلٍ عنْد إِمامٍ جائرٍ
سطح دانش، نگرش و شناخت آحاد جامعه، در باره موضـوع روشـني چـون امـر بـه        

بسياري از مردم و حتـي انديشـمندان،   . هاي مشهودي دارد معروف و نهي از منكر، تفاوت
ه، دانند و بر همين بنا عمل كرد درباره اين فريضه، به نوعي الزام قائلند و آن را قهرآميز مي

: شهيد بزرگوار استاد مطهري در اين بـاره نظـري متفـاوت دارد   . كنند يا به عمل توصيه مي
توبـه،  (» المؤمنون والمؤمنات بعضـهم اوليـاء بعـضٍ يـأمرون بـالمعروف     «طبق آية كريمه 

عالقـه بـه سرنوشـت     - نه ايمان تقليدي و تلقينـي   –الزمة ايمان حقيقي و واقعي ). 9/71
الزمة امر   .امر به معروف و نهي از منكر است  اين محبت و عالقه، الزمة. يكديگر است

به معروف و نهي از منكر، قيام بندگان است براي اداي وظيفه عبادت و خضوع در برابـر  
همچنـين، الزمـة امـر بـه     . پرودگار يعني نماز؛ و كمك و دستگيري از فقرا يعني زكـات 

و زنده شدن همه دستورات ) ص(رسول خدااطاعت از خداوند و  معروف و نهي از منكر، 
حامي و دوست همديگرنـد و   مؤمنان به موجب اينكه نزديك به يكديگرند، . ديني است

مندند؛ و در حقيقت، به سرنوشت خود كه يك واحـد را تشـكيل    به سرنوشت هم عالقه
و كننـد و يكـديگر را از منكـر     ورزند، از اين رو امر به معـروف مـي   دهد، عالقه مي مي

، ناشـي از وداد ايمـاني   )امر به معروف و نهي از منكـر (اين دو عمل . دارند ها باز مي زشتي
بالفاصله پس از بيان  ــ يأمرون بالعمروف و ينهون عن المنكر ــ است و لذا اين دو جمله

  ). 51: الف 1364مطهري، (والء ايماني مسلمان آمده است 
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پـدري كـه بـه    . گيرد ود آنها سرچشمه ميعالقه به سرنوشت اشخاص، از عالقه به خ  
امـا  . كنـد  فرزندان خويش عالقه دارد، قهراً به سرنوشت و رفتار آنان احساس عالقـه مـي  

اي   ممكن است درباره فرزندان ديگران، چنين احساسي نكند؛ چون بـه خـود آنهـا عالقـه    
ي به وجـود آورد  مند باشد و كار نيكشان در او احساس اثبات ندارد تا به سرنوشتشان عالقه

امر به معروف، در اثرِ همان احسـاس اثبـات اسـت و نهـي از     . و كار بدشان احساس نفيي
تـا دوسـتي و محبـت نباشـد، ايـن احساسـات در نهـاد انسـاني         . منكر در اثر احساس نفي

امر به معروف و نهـي از منكـر، بـر محبـت و دوسـتي      ). 25: 1378مطهري، (جوشد  نمي
در صـورت دانـايي و   . آن، وداد ايماني است نه صرفاً قهـر و الـزام   استوار است و خاستگاه

  .توان اشتياق و رغبت به اين نوع وداد ايماني را انتظار داشت شناخت آحاد جامعه، مي
مردم را بايد با حقايق و نتايج و حكمت مادي : عالمه محمدتقي جعفري معتقد است  

ه با اين آشنايي، مردم در آن حقايق قطعي است ك. و معنوي عقايد و احكام آشنا ساخت
دهند، بلكه آنها را هماننـد قـوانين ضـروري، طبيعـي      و احكام، انكار و ترديد نشان نمي

كنند و به تطبيق حيات مادي و معنـوي بـر آنهـا شـوق و رغبـت جـدي نشـان         تلقي مي
  ).239: 1380جعفري، (دهند  مي
ر به معروف و نهي از منكـر  ممكن است در كتب فقهي و معارف اسالمي دربارة ام  

و موضوعات مرتبط با آن، تعريف روشني آمـده باشـد، امـا در مـورد مفـاهيم كليـديِ       
حـق حـريم   . خورد هاي فراوان به چشم مي مرتبط با آن، به ويژه از منظر حقوقي، ابهام

خصوصي و به تعبير ديگر، حق خلوت آدميان يا حق آزادي و حق شهروندي، از مفاهيم 
ناپذير آن با امر بـه معـروف و    است كه با وجود تعامل انكارناپذير و اجتناب اي اساسي

بـرد؛ بـه نحـوي كـه مرزهـاي آن       نهي از منكر، همچنان در فضايي مه آلود به سـر مـي  
  .نامعلوم و تعريف نشده است

آزادگي، آزادمنشي، حريم خصوصي و حقّ مصونيت انسان در آن حـريم، از اصـولي     
با وجود اين، هر يك از مفاهيم . ورزد مي بر استحكام آن تأكيد مياست كه مباني اسال

يادشده، به بازتعريف نياز دارد، به ويژه آنكه جوامع انساني، روز به روز به جوامعي با 
  . شود تر مبدل مي روابطي پيچيده
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نگري، از  نگري و جزئي محدود كردن مفهوم امر به معروف و نهي از منكر، سطحي  
: مقام معظم رهبري، در ديدار با علما و روحانيون استان يزد(ين فريضه است آفات مهم ا

انجامد و مصاديق مورد مالحظه را  كه به رويارويي مردم با يكديگر مي) 12/10/1386
هـا و   گيـرد و صـرفاً پـرداختن بـه معلـول      با درجة اهميت و اولويت پايين در نظر مـي 

  .آورد هاي ظاهري را به وجود مي پديده
هـاي نادرسـت اجـراي آن،     اي شيوه و نيز پاره» نهي«و » امر«ترس پنهاني از دو واژة   

ايـن در  . سبب شده است جمعي به آثار عملي اين نهاد اخالقي و اجتمـاعي بـدبين شـوند   
حالي است كه در عرف ما، حمايت از كـار نيـك و مبـارزه بـا پليـدي و ظلـم، ارزش       

  . آيد اخالقي به شمار مي
هاي ارتباطي، امـر بـه معـروف و     كنوني، با وجود توسعه كمي و كيفي شيوهدر دنياي   

هـاي   ترين و كارآمدترين تعامل اجتماعي است، به ابزار و شـيوه  نهي از منكر را كه شيرين
  . كهنه محصور نمودن، آفتي است كه رشد اين فريضه را با كندي مواجه كرده است

آنكـه يـك تكليـف دينـي اسـت، تعـاملي       امر به معروف ونهي از منكر، افزون بر   
قانوني و نظامي  ـ  اي مديريتي و نظارتي، مفهومي حقوقي سياسي، حركتي اجتماعي، مقوله

، به طور مشـخص،  »نظام«امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان يك . فرهنگي است
بـه  ) 19/4/79: در ديدار با مسئوالن و كـارگزاران نظـام  (در بيانات مقام معظم رهبري 

 .خورد چشم مي
حال، اينكه كدام معروف و منكـر،  . ها و منكرها بسيار گسترده است دايره معروف  

اي است كه با وجود تأكيد مقام  در شرايط زماني مشخص، اولويت و اهميت دارد، نكته
بـه بيـان ديگـر در ايـن فريضـه،      . معظم رهبري، تـاكنون بـه آن پرداختـه نشـده اسـت     

تفكر استراتژيك، بـر مـديريت سياسـي حكومـت دينـي      . است نشده» گذاري اولويت«
حاكم نبوده است؛ يعني اين فريضه، امري قابل مـديريت تلقـي نشـده و بـه تبـع آن، در      

اي  خورد يا ساختار و تشـكيالت يكپارچـه   چشم نمي هاي كالن رد پايي از آن به برنامه
ترسيم نشده و نظارت براي آن طراحي نشده است يا رهبري و هدايت واحدي براي آن 

  .مندي برآن حاكم نشده است نظام
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گيري اصلي امر به معروف ونهي از منكر، بنا به فرمايش مقام معظم رهبـري،   جهت  
گيري، مستلزم  اين جهت. تعيين شده است» ضد سلطة اشرار«البالغه  برگرفته از بيان نهج

و دقيـق ايـن فريضـه و    فهـم صـحيح   . هاي نفوذ آنهاست شناخت دقيق سلطة اشرار و راه
گيـري از سـاختار و    اي است كه با شناخت مفهومي و همچنين بهره پيامدهاي آن، نكته

  .شود روشي كه اين هدف را محقق سازد حاصل مي
با وجود اهميت امر به معروف و نهي از منكر، شمار آثار منتشرشده در اين زمينه،   

ن مبـاني نظـري ايـن تكليـف دينـي و      توجهي مطالعاتي و تحقيقاتي در تبيـي  حاكي از بي
 .اجتماعي است

امر به معروف ونهي از منكر، يك واجب دينـي اسـت، امـا حافظـه تـاريخيِ ايـن         
ها، بيشتر حول فرد متمركز بوده و اوامر و  ها و تكليف دهد كه خطاب فريضه، نشان مي

  . تكاليف اجتماعي آن، كمتر بيان گرديده است
متفاوت در زمينه سازماندهي اين فريضه وجود دارد كـه  از نظر تاريخي، دو تجربه   

  : هاي خود را دارد و چالش هر يك، نقاط قوت و ضعف
گيـرد و   عباس را در بـر مـي   دورة اول كه بيشتر صدر اسالم تا پيش از حكومت بني  

طي آن، امر به معروف و نهي از منكر، به همت مردم و نـه در قالـب سـازمان و نهـاد     
  . شد يمشخص انجام م

عباس به بعد شكل گرفـت و طـي آن، يـك نهـاد معـين،       دورة دوم كه از زمان بني  
  . دار شد معروف و نهي از منكر را در جامعه عهدهوظيفه امر به 

در دورة انجام فردي اين فريضه،بدون سازمان رسمي، نگرش به آن بـه عنـوان يـك      
ديگـران، خـود را موظـف بـه      وظيفة فردي مثل نماز و روزه بوده و هر فرد مسـتقل از 

  . اي گروهي ديده است نه به عنوان وظيفه انجام مي
امكـان   هاي موجود، براي واجدان حقيقـي شـرايط ايـن فريضـه،      به دليل محدوديت  

به كار گـرفتن افـراد ناآگـاه در ايـن كـار، از      . شود توسعه و تعميق اين وظيفه ميسر نمي
تواند اين اصـل را   رين خطا در اين حوزه، ميت كوچك. جهاتي، تأثيرهاي نامطلوب دارد

به تاثير وارونه و نامطلوب گرفتار سازد؛ در اين صورت، نهي از چنان نهي از منكـري،  
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امر به معروف و نهي از ). 1/267: 1377خميني، (تر است از توصيه كردن بدان  شايسته
  . منكر، ماهيتي خاص دارد و باالتر از ارشاد، وعظ و دعوت است

. امعه اسالمي، به تدريج به اين فكر افتاد كه به اين مهـم، شـكلي سـازماني بدهـد    ج  
نويسان، در زمان مهدي، خليفـة سـوم عباسـي بـه      كه به گفتة اكثر تاريخ» دايرة حسبه«

دايرة حسبه، يـك  . شد، نمودي از اين احساس ضرورت است طور رسمي بنيانگذاري مي
و اجراي نهـي از منكـر را بـه عهـده داشـت      سازمان زير نظر دولت بود كه هماهنگي 

كوشيد با امكانات و نظارت قواي دولتي، به  و مي). حسبه و محتسب: تا ذيل دهخدا، بي(
به داليلي، چون اهم بودن حرمت تجسس از . ايفاي همه جانبة اين وظيفة خطير بپردازد

نهـي از   در بعـد سـازماني   شـدن  وجوب نهي از منكر، ايجاد مصونيت كاذب و سياسـي 
ها، دايرة حسبه به صـورت تشـريفاتي و بـدون     منكر و ضعف در بعد مذهبي حكومت

اختيارات مهم و بدون عمق و غناي فرهنگي و مذهبي، به حيات خـود ادامـه داد و بـه    
اش از دست رفت و سرانجام به صورت نهادي فرعي و جزئي از نهـاد   تدريج شكل اوليه

دوره، از اواسـط روزگـار فاطميـان و اواخـر عهـد      ايـن  . گـردد  شرطه، در آن ادغام مي
  .عباسيان آغاز شد و تا پايان دورة صفويان ادامه يافت

تـوان بـه وفـور در     وجود اين گونه تجارب تاريخي كـه آثـار و شـواهد آن را مـي      
  . فرهنگ و ادبيات كشور يافت، بر اين فريضه سايه افكند و تأثيرگذاشت

و پيچيـدگي خـاص آن، الگـوي    » ظرافـت «به سبب  امر به معروف و نهي از منكر،  
توان در اين خصوص، به يـك بررسـي صـرفاً     مي. طلبد خاصي براي مطالعه و بررسي مي

هـاي   رود كه زوايـاي مهـم و پيچيـدگي    تاريخي و زماني بسنده نمود، اما احتمال آن مي
  .شمار آن به خوبي به دست نيايد بي

اي اسـت كـه    گونـه  معروف ونهي از منكـر، بـه   تلقّي عموم از پيشينة اجرايي امر به  
دايرة معروفات، نظير احسان به فقرا، صدقه، رازداري، محبت، همكاري، تواضع، حلم و 

  .از منكرات محدودتر است؛ در حالي كه تكيه اصلي بر نهي از منكرات است... صبر و
، اصالح )گيمصوب شوراي عالي انقالب فرهن(هاي مقابله با تهاجم فرهنگي  در سياست  

ـ ايرانـي و انقـالب      هاي اسالمي ، ترويج و گسترش معرفت و ارزش)بند سوم(رفتار مديران 
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، اهتمام به آراستگي سيماي جامعه بـه مظـاهر   )بند چهارم(اسالمي و رسوخ در قلوب افراد 
بنـد  (، گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكـر  )بند هفتم(اسالم و انقالب اسالمي 

افزون بر اين، در اصل هشتم قانون اساسـي، بـر ايـن    . به تصريح آمده است)... چهارمو بيست
  .خورد نمي  فريضه تأكيد شده است، با اين حال، برنامة منسجمي در اين باره به چشم

طي قرن اخير، فرهنگ سياسي غالب، بر ليبرال دموكراسي استوار بوده كه بر حفـظ    
بنابراين، در ظاهر، ورود بـه  . تأكيد داشته است هويت و حريم اشخاص با تعريف خود

اين تصور، اجراي فريضـه را گـاه   . رفتارهاي فردي با آثار اجتماعي، مقبوليت كلي ندارد
  .كند هايي مواجه مي با چالش

  راهبردهاي نظارت همگاني
بنابراين براي تـدوين  . هاي انجام فريضه است»بايد«آنچه گذشت، حاوي مطالبي درباره 

  :دهاي نظارت همگاني بايد موارد ذيل در نظر باشدراهبر
شناسـي فريضـة امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، عوامـل و          ـ در بحث از آسـيب   

هاي اين تعامل اجتماعي، بـه ويـژه خـاص سـطح      سازي روش هاي مخل در نهادينه زمينه
  . دانش، آگاهي و شناخت، بسيار قابل تأمل است

  . است تعميم كاركردي و عميق آن ضروري به دليل اهميت اين فريضه، ـ   
  .خورد در مفاهيم كليدي مرتبط، به ويژه از منظر حقوقي، ابهام فراوان به چشم ميـ   
حق حريم خصوصي، حق آزادي و حق شهروندي، از مفاهيم اساسي است كه با وجود ـ   

 . يد بازتعريف شودناپذير با امر به معروف و نهي از منكر، با تعامل غيرقابل انكار و اجتناب
سطح دانش، نگرش و شناخت يكايك جامعه، در مورد موضوع روشـني همچـون   ـ   

  . فريضه امر به معروف و نهي از منكر، بايد همسان باشد
بسياري از مردم و حتي انديشمندان، امر به معروف و نهي از منكر را قرين نـوعي  ـ   

  . كنند يا به آن توصيه مي دانند و بر همين مبنا عمل كرده، الزام و قهر مي
نگـري،   نگري و جزئي محدود كردن مفهوم امر به معروف و نهي از منكر، سطحيـ   

مقام معظم رهبري، در ديدار با علما و روحانيون اسـتان  (از آفات مهم اين فريضه است 
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 ).12/10/1386: يزد
  .ستهاي اين فريضه در مرحلة عمل ا درك صحيح و اجراي درست، از ضرورتـ   
  .هايي معروف و منكر بايد تعيين گردد اولويتـ   
اي نهـاده كـه پـس از     آگاهي رنج برده و در نتيجه، پاي در عرصـه  اين فريضه، از ناـ   

از اين رو، در اذهان عـام و خـاص، از ايـن    . يك دوره صعود، رو به افول گذاشته است
اشخاص دلسوز اسـالم و   ها بسياري از اي نقش بسته است كه تا مدت فريضة برتر، چهره

اند در سامانة اجتمـاعي بـه آن نزديـك شـوند و نقـش       نظام اسالمي كمتر جرئت كرده
  . اجتماعي خود را در قبال آن ايفا كنند

امر به معروف ونهي از منكر، عالوه بر آنكه يك تكليف ديني است، يك تعامل ـ   
مي حقوقي و قانوني و يـك  اي مديريتي و نظارتي، مفهو سياسي، حركتي اجتماعي، مقوله

  . نظام فرهنگي است
شمار آن را به خوبي  هاي بي بررسي صرفاً تاريخي و زماني، زواياي مهم و پيچيدگيـ   

 . سازد هاي ديني و فرهنگي آن را نمايان نمي دهد و ظرافت نشان نمي
اي اسـت كـه دايـرة     تلقّي تاريخي از امر بـه معـروف و نهـي از منكـر بـه گونـه      ـ   

وفات، نظير دستگيري از فقرا، صدقه، رازداري، محبت، همكاري، تواضـع، حلـم و   معر«
از منكرات محدودتر است و تكية اصلي، بر نهي از منكرات است كه در آن » ...صبر و

 .زمينه نيز بيشتر بر منكرات خاص توجه شده است
اري را منـابع و عوامـل بسـي   » نظام«به عنوان يك  امر به معروف و نهي از منكر،ـ   

   1.درگير آن به جهت نايل شدن به اهداف غايي آن درگير خواهد كرد
اينكه كدام معروف و منكـر، در  . دايرة معروفات و منكرات، بسيار گسترده استـ   

اي اسـت كـه بـا وجـود تأكيـدها،       شرايط زماني مشخص، اولويت و اهميت دارد نكتـه 
                                                  

، به طور مشخص در بيانات مقـام معظـم رهبـري در    »نظام«توضيح نگاه و تلقّي از امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك . 1
در مفهوم نظام بـه مقـوالت مهمـي چـون اهـداف و      : ... خورد به چشم مي 19/4/79ن نظام در مورخ ديدار با مسئوالن و كارگزارا

گيري ها، ساختار و نهادمند نمودن موضوع، برنامه دقيق و زمانمند، هسته مديريتي و سياسـتگذار، فرآينـدهاي قـانوني شـامل      جهت
  .بايد دقت و توجه نمودكارها و اطالعات نظام مربوطه، نظارت و پايش و امثال آن  گردش
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» گـذاري  اولويـت «در ايـن فريضـه،     ،عبارت ديگر به . تاكنون به آن پرداخته نشده است
  . انجام نشده است

  . حاكميت تفكر استراتژيك بر اين مقوله، الزم استـ   
هاي كالن رد  اين فريضه، يك امر قابل مديريت تلقي نشده و به تبع آن، در برنامهـ   

اي براي آن طراحي نشـده   خورد يا ساختار و تشكيالت يكپارچه چشم نمي پايي از آن به
همچنين منابع و اعتبارات الزم . ا رهبري و هدايت واحدي جهت آن ترسيم نشده استي

 .مندي برآن اعمال نگرديده است  براي آن تدارك ديده نشده و نظارت نظام
گيري اصلي امر به معروف و نهي از منكـر، بنـا بـه فرمـايش مقـام معظـم        جهتـ   

ايـن  . تعيـين شـده اسـت   » شـرار ضـد سـلطة ا  «البالغـه،   رهبري، برگرفتـه از بيـان نهـج   
هـاي نفـوذ آنهـا و همچنـين      گيـري، مسـتلزم شـناخت دقيـق سـلطة اشـرار و راه       جهت
  .گيري از ساختار و روشي است كه اين هدف را محقق سازد بهره
يكي از اركان مهم و كارآمد در ساختار كلّي اجراي اين فريضه، نهادهاي مـدني و  ـ   

 .غير دولتي و مردمي است
سازي و پاسخگويي دولت به معناي اعم آن، امكان نظارت عمومي  ر شفافضعف دـ   

و در صورت لزوم، امر به معروف و نهـي از منكـر را توسـط نهادهـاي مـدني فـراهم       
  .سازد مي
هـاي فرهنگـي    توان دريافت كه در انجام اين فريضـه، سـهم دسـتگاه    به روشني ميـ   

  . تر است جدي
غالب در غرب، بر ليبرال دموكراسي اسـتوار بـوده   طي قرن اخير، فرهنگ سياسي ـ   

  .نمايد است؛ فرهنگي كه بر حفظ هويت و حريم اشخاص با تعريف خود تأكيد مي
ظرافت و پيچيدگي خاص امر به معروف و نهي از منكر و چند وجهي بـودن آن،  ـ   

  .نمايد مند دربارة اين مقوله تأكيد مي بر اهميت و لزوم پژوهش گسترده و نظام
ها و آفـات   از آنجا كه اين فريضه، عمومي است، آگاهي جامعه از مفاهيم و روشـ   

  .و خطرات آن، ضرورت جدي دارد
هاي تخصصـي بـراي تـرويج ايـن فريضـه در       هاي عمومي، آموزش در كنار آموزشـ   
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  . سطح جامعه الزم است
 .گانه اين فريضه، بايد مورد توجه واقع شود مراتب سه  
توسـعه  «: هبرد اصلي امر به معروف و نهي از منكر، عبارت اسـت از در مجموع، را  

امر به معروف و نهي از منكر با اولويت وجه مردم به دولت، از طريق همگاني كـردن  
هاي فرهنگي و بسط آنها و نيز مديريت هماهنـگ و   آن با استفاده از بسترها و ظرفيت

  .»يكپارچه در اين زمينه
اي اجرايي و از نظـر   ريزي استراتژيك، از نظر فنّي برنامه امهاز آنجا كه در نظام برن  

مسـائل  : گويي به چهار دسته از مسائل را داشته باشـد  سياسي مقبول است كه توان پاسخ
برايسـون،  (كـردن   انساني، مسائل فرايندي، مسائل ساختاري و مسائل مربـوط بـه نهـادي   

هـاي   مطالعـه، بـه تفكيـك بخـش     براين اساس، راهبردهاي نهايي در اين). 221: 1372
  :اي بدين قرار است وظيفه

  در مسائل مربوط به نهادي كردن  )الف
  هاي حوزه فرهنگي  راهبردـ 

  اجتماعي و مشاركت عمومي؛  مداري جامعه، گسترش مسئوليت ارزشـ   
 باور عمومي به معروف بودن واجبات و منكر بودن محرمات؛ ـ   
ي، پرسشـگري و پاسـخگويي، بـه منزلـة يـك      حاكميت فرهنگ نقد و نقدپـذير ـ   

 يا هنجار؛  ارزش
 احترام به حفظ حقوق ديگران و كرامت انساني؛ـ   
 ؛»مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود و جامعه«سازي انديشه  نهادينهـ   
 . اذعان عمومي به شخصيت حقيقي و حقوقي آمران و ناهيانـ   

 هاي حوزه پژوهش راهبردـ 
شناسي معـروف و منكـر از طريـق نخبگـان، انديشـمندان و       عرفتتقويت حوزة مـ   

  پژوهشگران؛ 
 مندي جامعه علمي از ساير مراكز پژوهشي تخصصي كشورهاي اسالمي؛ تسهيل در بهرهـ   
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 ها؛ ها و روش ها، برنامه ها در اتّخاذ سياست مندي از نتايج پژوهش بهرهـ   
 . عهبرخورداري از متون فقهي متناسب با نياز جامـ   

  در مسائل فرايندي )ب
  مندي امر به معروف و نهي از منكر بر پايه دانايي؛  نظامـ   
 مديريت هماهنگ؛ ـ   
 تدبير بر پايه اصل هشتم قانون اساسي؛ـ   
 نهاد؛  وجود نهادهاي مردمـ   
 .هاي صرفاً بازدارنده و سخت هاي تشويقي و نرم به جاي روش اولويت روشـ   

  در مسائل انساني ) ج
 بسط آگاهي و آموزش هدفمند در نظام اجتماعي؛ـ   
 هاي تخصصي متناسب با نيازها؛ آموزشـ   
 .برخورداري آحاد مردم از دانش و بينش كافي و عميق با حداقل فاصلهـ   

  در مسائل ساختار اجتماعي) د
 توسعه همبستگي و وفاق اجتماعي؛ـ   
 نوايي؛ بسط انگيزه خيرخواهي و همـ   
 نجارپايي در ميان جامعه؛فراگيري هـ   
 نهادينه شدن نظارت اجتماعي؛ـ   
 .ثبات بر هويت ايراني ـ اسالمي جامعهـ   

  كالم آخر
گيري از سازوكار امر به معروف و نهي از منكر، به عنـوان الگـوي    عزم ملّي براي بهره

فرهنگي در نظام نظارت همگاني از طريق افزايش نقش و سهم مردم و تعامل كارآمد و 
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مند آنان و نيز بهبود نظام هدايت و نظـارت از طريـق تقويـت سـاختار فرهنگـي،       ظامن
ساز مشاركت اجتماعي به عنوان حق و تكليف و نيـز   تقويت فرهنگ عمومي كه زمينه

بخشـي در   گسترش، تبيين و ترويج معروفات و شناساندن و زدودن منكرات بـا اولويـت  
هـا بـه منظـور     گذاري ها و سياست گيري كنار آگاه سازي، ترغيب، مشاركت در تصميم

هاي مادي و معنوي در توليد علم  حفظ منافع جمعي و نيز به كارگيري و توسعه ظرفيت
نهـاد،   هاي مردم و دانش در سطوح ملي و امتي، و بسط و توسعه نهادهاي ديني و سازمان

يحت و امـر  براي ايفاي حقوق اجتماعي ـ سياسي مردم از طريق دعوت به خير، نقد، نص 
به معروف و نهي از منكر، به ويژه در سطح مردم در برابر دولت، به عنوان راهبردهاي 

  . نظارت همگاني در نظام اسالمي محل توجه است
بديهي است پس از به دست آمدن راهبردها از اسناد و متون باالدستي، كه البتـه هـدف   

متولّي بايد در حوزة انجام وظايف هر يك از نهادهاي   اين نوشتار بوده، در مرحله بعد،
مـدت خـود را    هاي بلندمدت و كوتـاه  ها را شناسايي و برنامه ها و فعاليت خود، سياست
هاي جـدي آن در ايـن     ها با توجه به آسيب بديهي است تداخل مسئوليت. تعريف نمايند

 مرحله، بايد مورد توجه خاص قرار گيرد و در صورت لـزوم، بـراي انجـام كارآمـد و    
  . اثربخش اين فريضه بازمهندسي شود

 منابع
  .خرّم: ، قمامر به معروف و نهي از منكر .1375 اسالمي اردكاني، حسن

  . جا ، بيتحليلي نو و عملي از امر به معروف و نهي از منكر در عصر حاضر .1375 اكبري، محمد رضا
ولتـي و غيـر انتفـاعي، ترجمـه عبـاس      هـاي د  ريزي استراتژيك براي سـازمان  برنامه .1372. ام.برايسون، جان
 .نشر مركز آموزش مديريت دولتي: ، تهرانمنوريان

 . مؤسسة تدوين و نشر آثار عالمه جعفري: ، تهرانرسائل فقهي .1380 جعفري، محمدتقي
  .82، شمارة كيهان انديشه مجلة ، »امر به معروف و نهي از منكر در دورة صفوي« .1377 جعفريان، رسول

  .جا ، بيوسائل الشيعه ]تا بي[حمد بن حسن حرعاملي، م
: ، تهـران امر به معروف و نهي از منكـر از ديـدگاه قـرآن   : بايدها و نبايدها .1379حسيني بهشتي، سيد محمد 

 .بقعه
 همكتـب العلميـ  : ، تهـران شرايع االسـالم  .1377جعفر بن الحسن بن يحيي بن سعيد  حلي، ابوالقاسم نجم الدين

  .هاالسالمي
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 .موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، هآداب الصلو .1388 ني، روح اهللاخمي
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