
 

 با دولت و مسئوالن"امربه معروف و نهی از منکر"یی مقولهرابطه

 
 مرتضی نداف 

 کارشناس وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس 

 

 چکیده: 

ه ویژه مسئولین  ری کنیم باییکدیگر را    از منکر()امر به معروف و نهی  همه ما می دانیم و وظیفه داریم که در احیای این فریضتین

ه بیشتر از همه باید به این واجب فراموش شده بها بدهند و در مقابله هر مطالبه گری و انتقادی جبهه گیری دولتی و غیردولتی ما ک

برخور لیّن  لحنی  و  نرم  زبان  با  باید  هم  منکر  از  ناهی  و  معروف  به  آمر  منتها  بسپارند  و گوش  باشدنکنند  داشته  مناسبی  با    د  تا 

رو به رو نشود. هدف ما انتقاد صحیح  و مناسب به مسئولین و دولت هست با رعایت همه مراحل و شرایط امر به    پرخاش مسئولی

معروف و ونهی از منکر که آمر و ناهی ما با شرایط سخت مسئولین ان شاءاهلل رو به رو نشوند و همه ی مردم بتوانند به راحتی و  

 البه کنند. ئولین محترم ما مطسمدون ترس و واهمه از ب

 امر به معروف و نهی از منکر، مسئوالن، دولت، انتقاد، مطالبه گری واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه: 

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصل نظارت عمومی یا ضمانت اجرایی قوانین اسالم مطرح است و خداوند نظارت بر حسن 

از این رو هر فرد و گروهی همواره چشمان بیدار امت   .می از هر قشری نهاده استعهده فرد فرد جامعه اسالاجرای احکام الهی را بر

نگذارد پا  زیر  و  نموده  رعایت  را  اسالمی  قوانین  االمکان  حتی  کند  می  تالش  و  دانسته  خویش  مراقب  را   .اسالمی 

از   ی وف و نهامر به معر یآثار اجتماع  نیو از مهم ترخارج است  از داخل و  تیآرامش و امن ازمندین  شیخو یی ایپو یبرا  یهر جامعه ا

به    ی و سازندگ  ی احکام، آبادان  یجامعه، وحدت، اجرا  یمثل بقا  ضهیفر  ن یا  یآثار اجتماع   ریاست و سا  ی اجتماع   تیامن  جادیمنکر ا

 شود. ی جاد میا تیامن یدنبال برقرار

بعد از نماز، روزه و خمس ذکر  مده است و از واجباتی است که در فروع اسالم  امر به معروف و نهی از منکر به طور مفصل در قرآن آ

است زکات  پرداخت  و  خدا  راه  در  جهاد  همچون  فرایضی  ردیف  در  نیز  اهمیت  نظر  از  و  است   .شده 

افراد با  حکومت اسالمی حکومت مردم و قانون است و همه مردم در قدرت، شخصیت، احترام و مسئولیت یکسانند و از نظر قرآن،  

خواهد، برای دیگران یت دارند و درواقع مسلمان واقعی نیز کسی است که هر چه برای خود میایمان چه مرد و چه زن بر یکدیگر وال

 .پسندد برای برادران و خواهران دینی خود نیز روا نداردنیز بخواهد و هر چه بر خود نمی

افتراء، ضرب، جرح و قتل    ن،یهتو   لیاز منکر به اعمال مجرمانه از قب  یو نه   حق ندارد به عنوان امر به معروف   ی گروه  ای شخص    چیه

 .دی مبادرت نما

اساس قانون  نه  یاصل هشتم  و  به معروف  امر  تمامتر در خصوص مقوله  مقرر شده که در جمهور   یبه صراحت هر چه  منکر    ی از 

دولت    ر،گیکدیو متقابل بر عهده مردم نسبت به    یهمگاناست    ی افهیاز منکر وظ  یامر به معروف و نه  ر،ی دعوت به خ  رانیا  یاسالم

خود قرار  ی اجتماع  ی زندگ یاز برنامه ها ی ک یاصل مهم را درك کرده و  ن یا د ینسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و مردم با

و بشارت دهنده    ی( اله  یرزهاکنندگان از منکر را حافظان حدود )و م   یسوره توبه آمران به معروف و نه  112  هیخداوند در آ  .دهند

 هستند.  یافراد مومنان واقع  ن یکرده است و ا ی به مؤمنان معرف

از مبانی دین مقدس   باالیی برخوردار هستند اما آگاهی الزمی  از مدارك تحصیلی  از کارکنان دستگاه های اجرایی اگر چه  برخی 

ندارن تشیع  مذهب  و  اداراسالم  نظام  های  ناهنجاری  از  بسیاری  و  اد  می  اتفاق  دلیل  همین  به  و  ناخواسته   .فتد ی 

از   از ظرفیت حوزه های علمیه ساعاتی  بهره گیری  با  عالی وزارتخانه ها و همچنین مدیرعامالن سازمان های مختلف باید  مقامات 

از منکر در ادهفته را برای تشریح و تبیین ارزش های اسالم ناب محمدی)ص( به خصوص فر ارات کل یضه امر به معروف و نهی 

تخصیص دهند چرا که تنها از این طریق می توان نظام اداری سالمت و بدون حاشیه را برای کشور  استانی و حتی ادارات شهرستانی

 ( 1396)حجت االسالم و المسلمین قربانپور،.رقم زد

 و   آثار  شود  اجرا  جامعه  «منکر  از  نهی  و   معروف  به  امر  »  در  ستی  در  به  اگر  که  می آید  به شمار  اسالم   بنیادین  و  اساسی   پایه های

 و  تأثیر  دلیل  به  آثار  این  وجود.  جامعه  در  شدن مفاسد  برطرف  و  امنیت،  ایجاد  واجبات،  انجام  همچون  دارد؛  پی  در  زیادی  برکات

  جامعۀ   در  امر  این  اجرای.  گردد  می  اجرا  و  احیا  الهی  احکام  سایر  واجب  به این  عمل  با  زیرا  است؛  جامعه  در  نهاد  این  اجرای  اهمیت

  اما.  اقدام کند  آن  انجام  به  خود،  توانایی  حد  در  دارد  وظیفه  هرکس  آن،  براساس  که  میشود  محسوب  وظیفۀ اجتماعی  یک  اسالمی،

 .  مردم بر  مردم و دولت  بر مردم، مردم بر  دولت نهی  و امر قبیل از گیرد؛می صورت گوناگون  هایصورت  به عمل این اجرای



 

  داده  قرار  خاصی   گروه   گاهی   و  افراد  عموم  را  امر  این  گذار، متولّی   قانون  و   شارع  حقوقی،  و   فقهی  مبانی   زا  بسیاری  در  که   آن رو  از

رعایت احکام   مستلزم  نیز نهاد دو این  از هریک سوی از امر این اجرای آنکه حال  و  اختالفات گردیده، برخی  وجود سبب همین است،

  این  در اختالفاتی  آنها سبب سوی از محدوده   این دقیق  نبودن مشخص.  است منکر  زا نهی  و  معروف به امر  باب در  شده  مراتب وارد و

  هر   وظیفۀ  محدودة  است  الزم  خصوص،  این  در  نظری واحد  آوردن  دست  به  و  جایگاه  تبیین  منظور  به  بدین روی،.  است  شده  زمینه

  دو  این  از  هریک  توسط  منکر  از  نهی   و  معروف  به  امر  تا   شود  بررسی  حقوقی  و  مبانی فقهی  براساس  ملت   و  دولت  از  اعم   افراد،  از  یک

 ( 1392)رضایی،.کند عمل خود وظیفۀ به شده،  مشخص محدودة  در بتواند کدام هر و گیرد خوبی صورت به نهاد

 

 معنای اصطالحی امر به معروف و نهی از منکر: 

ها و  است که عقل یر کار، ضد معروف و هرکشناخته شده و من کوین عتیکه با عقل و شر  یهر کار یاست برا یاصطالح، اسمامر در 

و    یبد  عتیو شر  نیسپس د  کنند،یآن کار سکوت م  یو خوب  یها در زشتعقل  کهنیا  ای   کندیآن را حکم م  یزشت  م،یسل  یخردها

ب  یزشت را  به معروف    پس .  کند یم  انیآن  ن  یعنیامر  به  دادن  نه  یکیفرمان  بد  یو  از  باز داشتن  منکر،  ناپسند  یاز  و    ت.سا  یو 

 (94باشد.)امر به معروف و نهی از منکر،صهمچنین نام های دیگر آن فریضتین و واجب فراموش شده می

 

 :منکر  از  نهی  و   معروف   به   امر مراتب  و  شروط

  مانظ  در.  است  کرده  مسئلۀ بیان  بارها  کریم  قرآن  «  منکر  از  نهی  و   معروف  به  امر  »  اسالمی  جامعۀ  برای  ویژه  وظیفۀ  یک  به عنوان  را

  به   نمىتوان  آنها،  فهم  بدون  که  است  شروطی  و  مترتب بر احکام  و  دارد  خاصى  جایگاه  منکر  از  نهى  و  معروف   به  امر  اسالم،  اعتقادى

 . پرداخت همدیگر  بر ملت  و متقابل دولت  های عرصه  در نهاد  این جایگاه  تفکیک

 :شودمی ذکر شروط این اختصار، به  ذیل، در

 توجه  نیز  آن  بر   مترتب  شروط  احکام و   به   باید  بلکه  نیست،   کافی  وجوب  مطلق   به  کردن  اکتفا  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  باب   در

  عمل  این آنها،  بدون و است شرط چند  به  مشروط منکر از و نهى  معروف  به  امر که  است معروف دین،  عالمان و  فقیهان میان  در . کرد

 براى  غالبا  .  مىگردد   آشکارتر  شروط  این   اهمیت  است،   جامعه  عمومى  مصالح   ه ب  ناظر  این فریضه  که  آنرو  از .  آیدنمی  شمار  به  واجب

چهار  این معروف؛  و  منکر  ة  ادام  بر  اصرار.  3  تأثیر؛  احتمال.  2  منکر؛   و  معروف   شناخت.  1:  برمىشمارند  شرط  واجب  .  4  ترك 

  ).311 ص  ،1 ج  ،ق 1408 حلّى، محقق  ؛ 437 ص  ،9 ج  ق،  1414 حلّى، عالّمه) آن اجراى نبودن مفسدهانگیز

 

 : امر به معروف و نهی از منکر اولین گام در كاهش آسیب های اجتماعی

داشت با خشونت جرم و جنایت تمام نمی شود بلکه  پیامبر گرامی اسالم)ص( با نرمی و لطافت توانست درمردم نفوذ کند وباید توجه 

شد خواهد  بسیار سخت  آن  کنترل  و  گردد  می  ب  .پنهان  افترا،  افراد    یتهمت،  و  آبرویی  اخالقی  فساد  انواع  و  فحشا  به  گرایش   ،



 

رای امر به معروف و نهی  انتخاب افراد با انگیزه، از درون هر دستگاه و نهاد به عنوان شومی باشد    اقتصادی را به عنوان مصادیق منکر

امر به معروف و نهی از منکر باید با    .دآموزش دادن و مدیریت کردن صحیح می توان امور را پیش بر  از منکر شیوه مناسبی است وبا

فرهنگ سازی، الگو سازی، رفتارسازی و جذاب سازی در الیه های مختلف اجتماعی به خصوص دستگاه های دولتی همراه باشد،  

صورت   ردو زیر بنای امر به معروف باید باالبردن انگیزه مسئولیت پذیری در افراد و کارکنان دستگاه های دولتی باشد و    زیرساخت

اقشار مختلف مردم به خصوص کارکنان نظام    .تحقق این امر با کاهش معضالت ومنکرات در جامعه و نظام اداری روبرو خواهیم شد

ف و نهی ازمنکرمچ گیری و یا بازی کردن با آبروی و شخصیت مردم نیست بلکه هدایت مردم به اداری باید بدانند که امر به معرو 

اسالم ناب محمدی)ص( و زدودن افعال نادرست از چهره جامعه ایران اسالمی است و مردم باید بدانند در    مسیر ارزش های متعالی 

د بسیاری از مشکالت اخالقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در  فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیاء شوصورتی که  

  .معه ای پاك همراه با رعایت همه اصول خداوندی و وجدانی خواهد بودا ججامعه حل می شود و این فریضه الهی زمینه ساز معرفی  

عروف و ناهیان از منکر به در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون حمایت از آمران به م

 .به تصویب رسید 94عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم و در سال

عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و  ، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترك فعل و قولی که بهقانون در این

بر اساس ماده چهار این قانون، مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی،    .نع شده باشدیا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا م

دی که  است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت بوده و مرتبه عملی آن در موارد و حدو  نوشتاری و عملی 

ء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نیازمند فضاسازی  وی تاکید کرد: احیا  .قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است

 که باید این فریضه الهی را جدی گرفته و با تولید آثار فاخر مردم را برای   تمناسب از سوی رسانه ها به خصوص صدا و سیما اس

 انجام آن مکلف کنند. 

 

 مردم:   بر  آن نهی  و  امر   و  دولت  جايگاه

 اصالح  برای  خاص  گروهی  حکومت به  جانب  از  آن  واگذاری  یا  و  دولت  جانب  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  نهاد  گرفتن  عهده  بر

  طوالنی   بس  سابقهای  حکومتی،  کارگزاران  «  حسبه  »  که  کرد  و اشاره  دولت  توسط  امر  این  اجرای  بلکه  نیست،  ای  هتاز  نظر  جامعه،

  توسط  سمت  این )ع( علی  حضرت  سپس  و  در  اسالمی  جامعۀ  کمان  حا   و   امامان  دیگر  به نقش و  توانمی  میان،  این  در  که  دارد

 1409 منتظرى،) کردند  می نظارت گوناگون های صحنه  بر  و گرفتمی انجام یحضور صورت به اسالم اولیۀ هایپیامبر اکرم)ص( قرن

  به   خطّاب  عمربن  نقش  به  توانمی  میان،این    در  که  گرفت  می  صورت  هم  خلفا  توسط  بیش  و  کم   کار  این(.    403ص  ،3  ج  ق،

را  که  بود  خوردن  شراب  حال  در  که کسی  کرد  اشاره  اینمونه   عربستان   دولت  به  میتوان  هم  امروزی  دولتهای  از.  کرد  سرزنش  او 

  بداند  خواهدمی  که  است  ایبرجسته  نمونۀ  وهابیت  نهضت  .کندمی  نهی  و  امر  مردم   به  عام،   مأل  و در  صورت علنی  به  که  کرد  اشاره

 .( 281 و 132 ص  ،1 ج  ، 1386 کوك،)  بردارند دست آن از تا  بگوید آنها به و کنند می مردم چه

 : نسبت به دولت و مردم  اجايگاه مردم و امر و نهی آنه

بردن    نیبوده که برای از ب  منکر  از  ی امر به معروف و نه  یاساس  های  هیهای گوناگون، از پاآنها در حوزه   ینظارت بر مردم و امر و نه

 فهیوظ  نیدارد. ا  یبرای جامعه در پ  یو مذهب  یاس یس  ،یاجتماع   و اصالح جامعه در اسالم الزم است و آثار متعدد   ی مفاسد اجتماع 



 

کر به  از من  ی امر به معروف و نه  رایز  د؛یآیبه شمار م  یدولتمردان و نظام حکومت  کارگزاران،  برای نظارت بر مردم،  یساز و کار مهم

 نیوجود چن  گر، ید  سوی  سو، سبب انجام واجبات و دوری از محرّمات در جامعه خواهد شد ، و از  کیاز    ، یاقدام مردم   کی  صورت

و ترس از ضرر   ی طلب  کسالت، راحت  ، یدر اثر تنبل  بخواهند  که  ی از منکر در صورت  ی امر به معروف و نه  یِلصابرای مسئوالن    ی اقدام

 ن یوجوب ا  لی. دلهاستیآن بکاهند، جبران کنندة کاست  تیفیو ک  تیاز کم  ای   کنند  ترك  یکل  فوت منافع، آن را به  ای   یعقالن  ریغ 

 گذاشته است.  شانیر عهدة امتعال آن را ب است که خدواند  یف یحق و تکل مردم،  نظارت از جانب

 

 منکر:   از نهی  و معروف به  امر   قانون  وضع  لزوم  ادلّة

 لیاقت:بی   و فاسد  افراد مسئولیت  و حکومت از  جلوگیری  -1

  حضرت علی)ع(می فرمایند:» از تشویق همدیگر به انجام کارهای شایسته و بازداشتن از ارتکاب کار زشت خودداری نکنید و بدانید 

می مسلط  شما  بر  بدکاران  کنید  ترك  را  کار  این  اگر  مسلط  وقتی  شوند.که    نمی   قبول  شما  دعای  کنید  دعا   هرقدر  شدند  آنها 

 (   77 ص ،  97 ج  ق، 1403 شود«)مجلسی،

ای در  هجامع  ی وقت  از منکر است. اما   ی از تسلط افراد بد و مفسد اجرای امر به معروف و نه  رییهای جلوگ  از راه   ی کیمبنا،  بر این  

را نخواهند  گرانی و برخورد با د  حتیاجازة نص خود آور نداشته باشد، افراد بهالزام ی از منکر، قانون ینظارت و امر به معروف و نه  ۀنیزم

 داد.

 :جامعه در  عدالت  ايجاد  -2

 وجود   قوی  نظارت  ایجامعه  رد  اگر  چراکه  است؛  آن  در  عدالت  ایجاد  و  جامعه  اصالح  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  آثار  مهمترین  از

  ثروتی  و  مال  و  موقعیت  هر  از  امکان،  صورت  در  و  دهد  خود انجام  خواست  به  را  کاری  هر  خودسرانه  میتواند  هرکس  باشد  نداشته

 .است دیگران حق تضییع و بی عدالتی  آمدن وجود به وصفی چنین نتیجۀ .کند سوءاستفاده خود رفاه  و  منافع برای

 هستند   اىدسته  آنان،  میان  در  «.مى کنند   پیروى  آنان  از  دیگران  که   هستند  قومى  آخرالزمان،  :»در میفرمایند  ینهزم  این   باقر در  امام

  خود  بر  را   منکر  از  نهى   و   معروف  به   امر  خردند   کم   و  جویند؛ بى تجربه  مى   تمسک  شرع  ظواهر  به  و   کنند   مى  تالوت  قرآن  که  ریاکار

  مالك  را  علما   فاسد   آگاهی ها  و  لغزشها  مىتراشند؛  عذر  و  توجیه  راه  خود  براى  باشند؛  ایمن  ضرر  از  که  آنگاه   مگر  نمى شمرند،  واجب

  اگر  و   نیاید؛  وارد  آنان زیانى  جان  و  مال  به  که  جایى  تا  آورند،مى  روى  دیگر  چیزهاى  و  روزه  و  نماز  به  مى دهند؛   قرار  خویشعمل  

   بدن و مال  با  که  کارى به نماز

 

  همانا.  کشیدند  دست  فرایض  اشرف  و  کاملترین  از  که  همانگونه  مى کشند؛  دست  (   هم)  آن  از  آورد  وارد  ىزیان   می دهند   انجام  خود

  که خشم  است  هنگام   این  در .  مىگردد  اقامه  فرایض  سایر  آن،  به وسیلۀ  که  است  بزرگى  بسیار  فریضۀ  منکر  از  نهى   و   معروف   به  امر

  بزرگان   جایگاه   در  کودکان  و  جایگاه بدکاران  در  نیکان   پس .  مىگیرد  دربر  را  آنان   همۀ  وى   عقاب  و  مى رسد  نهایت  به  آنان   بر  خداوند

  واجبات  دیگر   آن،  با   که  است  بزرگى  بسیار  واجب  است؛  شیوه صالحان   و   انبیا   راه   منکر  از  نهى   و   معروف  به  امر.  مى رسند  هالکت  به



 

  آباد   زمین  و  شود،می  بازگردانده  آنان  به  مدیدگانست  حق  و  مى گردد  حالل  کار  و  کسب  و  امنیت مى یابد،  مذاهب  و  گردد،  مى  اقامه

  دیگر و  آبادی امنیت،  با عدالت، مستقیمی ارتباط منکر از نهی و معروف  به  امر اقامۀ که میکند بیان صراحت، به روایت مى گردد، این 

 برای   بنابراین،.  پذیرفت   دنخواه  تحقق  اسالمی  حکومت  و قدرت  حمایت   سایۀ  در   جز  آن  شدن  اجرایی  و   دارد  اجتماعی   زندگی   ابعاد

.  کنند  فراهم  را  مهم  این  تحقق  زمینۀ  بتوانند  تا   باشند  توانایی  و  اختیار  دارای  باید  مردم  دولت و  جامعه،   در  امنیت  و  عدالت  برپایی

.  کند  کمک  ،و حقیقی  حقوقی  از  اعم   ،   افراد  توانایی   و   اختیار  به  میتواند  که  است  روشهایی   از  یکی  حوزه،  این  در  قانونی متناسب  وضع

 .است قرار گرفته گذار قانون توجه مورد کمتر  عادی، مردم برای بهویژه قانون، در جایگاه  این اما

 

 تداخل با كار دولت

اگر امر به معروف وظیفه تمامی افراد جامعه تلقی شود و هر فردی بدون إذن و نظارتی از حکومت حق داشته باشد به اجرای این  

دولت پیگیری نمی کند؟ و اگر پیگیری  ه پیش می آید این است که اگر در کشور تخلفی رخ میدهد چرا  فریضه بپردازد، سؤالی ک

 می کند آمر به معروف چه نقشی دارد؟

اگر مصلحتی در عدم پیگیری وجود دارد که دولت به واسطه آن مصلحت پیگیری را ترك کرده است، پس در پیگیری حسبه هم  

مبارزه کند و حسبه حق دخالت ندارد. ی در ترك پیگیری نیست، وظیفه دولت است که با منکرات  خیری نخواهد بود و اگر مصلحت

اگر وظیفه حسبه، مبارزه با تخلفات سطحی و جزئی در گوشه و کنار خیابان ها و مسائلی در حد تخلفات ساده اخالقی است، این  

معروف  ست؛ مضاف بر اینکه چنین وظیفه ای با آنچه از امر به  مطلب نیازمند همگانی کردن امر به معروف و بسیج عمومی جامعه نی

فهمیده میشود سازگاری ندارد، زیرا هدف این اصل چیزی بسیار بیشتر از تذکرات اخالقی و نصیحت های شفاهی است و در حدی  

ب استواری دین و  ( و موج12387، حدیث ش 2۵۵، 6ق، ج1404است که گفته شده امر به معروف هدف تمامی ادیان )ری شهری، 

( و اگر  397،  11ق، ج1403و نیز ر.ك. حر عاملی،    1288و    12389، حدیث ش  2۵۵،  6ق، ج1404قوام شریعت است )ری شهری،  

وظیفه آمران به معروف مبارزه با همه منکرات کوچک و بزرگ است، این کار از توان این افراد بیرون است، زیرا مبارزه با تخلفات 

المپیچیده و سازمان ی از کارهایی است که دولت های  افته مانند قاچاق و دزدی های بزرگ و باندهای بین  للی فحشا و مانند آن 

بزرگ هم از عهده اش بر نمی آیند تا چه رسد به گروه های مردمی، و به فرض هم که سازمان حسبه توان آن را داشته باشد با  

یس( با نیروهای محلی  که از تداخل کار نیروی انتظامی )پل  61و    49، بی تا،  وظایف دولت در تداخل خواهد بود )وزارت کشور ایران

شکایت کرده است، زیرا یکی از عمده ترین وظایف حکومت، حفظ امنیت و مبارزه با تخلفات بزرگ و تأمین سالمت و رفاه جسمی و  

از بی نظمی و هرج و مرج و سوءاستفاده روحی جامعه است و دخالت حسبه در این کار به معنی دولت در دولت است و زمینه س

 .خواهد شد

القبال،  آثا) به صراحت  تاریخی  اخوه  71و    2۵م،  1917ر  )ابن  تلویح  با  کهن  فقهی  آثار  و  ماوردی،    ۵3ق،  1409(  بصری  بعد؛  به 

فکیک وظایف  درصدد ت  90ق،  1403؛ ابویعلی،  436،  1ق، ج1370؛ ابراهیم،  226ق،  13۵2و نیز ابن خلدون،    67-72و    96ق،  1406

و متطوع و مانند آن هستند. این گونه تالشها در تفکیک وظایف به طور ضمنی داللت    حسبه از وظایف سایر افراد مشابه چون قاضی

دارد و بر وقوع تداخل ها و بروز مشکالتی از این ناحیه بر جامعه اسالمی و نحوه اجرای این دو فریضه تحمیل شده است. گواه آن  

ده که تفکیک میان آنها ایجاد اشکال کرده و گاه خطر طمع  ته اختیارات و وظایف آمران به معروف به قدری زیاد بواست که در گذش

محتسب به اموال و آبروی مردم و سوءاستفاده از اختیارات را ایجاد کرده است. وقتی کتاب هایی مانند »احکام السلطانیه« و »معالم  



 

دوره ها منشور و مالك عمل دایرة حسبه  محققان تاریخ حسبه و امر به معروف بوده و در بعضی ازالقربه« که تقریبا منبع بسیاری از  

(، بخش  3۵4،  1ق، ج1406مدخل امر به معروف و همین مدخل در بصری ماوردی    206،  10، ج1380قرار داشته است )پاکتچی،  

سایر آمران به معروف از سوی دیگر اختصاص میدهد،    های مفصلی را به مرزبندی میان وظایف قاضی و حسبه از سویی، و حسبه و

ه این مطلب است که عدم تفکیک میان وظایف نهادهای مشابه مشکالتی را به بار آورده و موجب تداخل وظایف و اختالل امور گوا

القی اختصاص دهند  گردیده است و شاید به همین دلیل باشد که بعضی از علمای اهل سنت می کوشند امر به معروف را به امور اخ

خود بحثی از امر به معروف را ذکر نکنند    را جایگزین وظیفه نهی از منکر سازند و در کتب  ( و وظیفه نصیحت48۵،  1380المبتون،  

و به جای آن از وظیفه نصیحت به عنوان وظیفه عموم مردم نام ببرند )همان(. گویی این بزرگواران برای پیشگیری از درگیری های  

به معروف است رسیاسی ک نتایج تداخل وظایف دولت و آمران  از  آمیز و  ه  اند که بعد مذهبی و نصیحت  این دیده  را در  اه چاره 

اخالقی امر به معروف را به عموم مردم واگذار کنند و بعد عملی و پیچیده آن را در وظایف حکومت بگنجانند و بدین سان در مقابل  

فتوا دهند و شاید گنجادولت عمال به عقب نشینی سازمان حسب  بوده  به معروف  امر  به معروف در  ه که متصدی  امر  ندن مباحث 

کتاب احکام السلطانیه و نگنجاندن آنها در کتب فقهی که در آثار اهل سنت رایج است نیز اعتراف ضمنی به دولتی بودن حسبه و  

 آفات روشهای غیردولتی از جمله حسبه سازمانی باشد. 

انونی برای اجرای امر به معروف پس از چالش ها و  سال از پیروزی انقالب ق  37یران نیز وقتی پس از گذشت  در جمهوری اسالمی ا

اختالف نظرهای فراوان در مجلس شورا تصویب می شود، قبل از ابالغ، رئیس جمهور به دالیلی از جمله تداخل کاری با دولت طی  

ین موضوع نیز تأییدی  ( و ا1396اردیبهشت    1۵نون می گردد )خبرگزاری ایرنا،  نامه ای به رهبر انقالب متقاضی توقف اجرای این قا

 های ناصالح قدیم ندارد. است که این تداخل آفتی است که به ذات امر به معروف بر می گردد و اختصاص به دولت

 

 تعالیم اسالمی را در محیط كار احیاء كنید

محیط کار، اسالم حس شود.  را در فضای محیط کار، احیا کنید. طوری شود که در  زبان گویا، یعنی اینکه مفاهیم و تعالیم اسالمی  

کرد در آن محیط، همه چیز ضد اسالم است. به یک  رفت، احساس مینه مثل دوران طاغوت که انسان وقتی به داخل محیطی می

می که  متدین  آدم  یک  به  و  نگاهمسلمان  ررسیدند،  از  و  سردی  روی  از  بغض،  روی  از  بیها  بود.وی   اعتنایی 

 کردند، همه چیز غیراسالمی بود. نقطههایی که گاهی بعضی از مردان و زنان میگرید مردان، جلفرفتار زنان، پوشش زنان، برخور

 شود نگاه کند ببیند آثار اسالم همه جا پیداست.ای میآن، فضای اسالمی است؛ به نحوی که وقتی انسان وارد ادارهمقابل 

دهند و حدود  کنند؛ کارش را انجام میای بشاش برخورد میاو با چهرهآید، با  روند نماز. مراجع که میشود، مردم میمیوقت ظهر  

آیند. مردان و زنان ارتباطات و برخوردشان در داخل اداره، متین و محترمانه کنند. زنان با پوشش مناسب میاسالمی را رعایت می

است.   اسالمی  محیط،  این  گونه شوداست.  این  محیط،  که  کنید  کاری  باید  د  .) شما  باداریدر    یاسالم  ی هاانجمن  یاعضا  رهبری 

 (1371سال  ،سراسر کشور یها مارستانیها و بادارات، کارخانه

 

 



 

 ترين حوزه امر به معروف و نهی از منکر است امر و نهی مسئوالن مهم

شما باید ما را به معروف  ترینش حوزه مسئوالن است؛ یعنی  رد که باز مهماهای گوناگون دالبته امر به معروف و نهی از منکر حوزه

آنها   از  باید  بلکه  تقاضا،  و  خواهش  صورت  به  نه  هم  آن  بخواهند؛  را  خوب  کار  مسئوالن،  از  باید  مردم  کنید.  نهی  منکر  از  و  امر 

نماز    یهاخطبهمقام معظم رهبری،    .) ی وجود داردن های گوناگوترین حوزه است، البته فقط این حوزه نیست، حوزهبخواهند. این مهم

 (1379سال  ،جمعه تهران

 

 گیری: نتیجه

امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت کامال آرام و با شرایطی که اهل بیت و علمای ما بیان کردند انجام شود.و به گفته مقام  

 باشد. قوله میممعظم رهبری امر به معروف و نهی از منکر مسئوالن مهمترین 

ی از مسئولین مطالبه گری و انتقاد داشته باشد اما نه با خواهش و تمنا که آقا خواهش میکنم فالن کار  هرکسی باید بتواند به راحت

  را انجام نده.خیر باید انجام ندهد حالت استعالیی داشته باشد.مسئولین و دولت ما باید کارهایشان را به نحو احسن انجام بدهند لکن

ه ی آحاد مردم است، وظیفه ماست که تذکر بدهیم.تا در دفعات بعدی هیچ مسئولی  سها انگاری به وجود آمد این وظیفدر جایی  

 کار مردم را روی زمین نگذار که فردای قیامت پاسخگوی تک تک ما باشد.اما با روی خوش... 

هرکس وظیفه  د.ی به ویژه مسئولین ما کاری انجام نمی دهنناگر به صورت خیلی پرخاشگرانه و خشمگینانه امر و نهی شود هیچ انسا

 و رسالتی دارد که باید به درستی و بدون ذره ای حق الناس بر گردنشان باشد، چه مردم در قبال دولت و مسئولین و چه بلعکس 

 و به پیشرفت داشته باشیم. ر ان شاءاهلل که مسئولین ما هم پذیرای انتقاد و مطالبه گری مردم باشند تا جامعه ی بهتر و کشوری 

 

 تشکر:

المسلین  و  االسالم  حجت  فارس  استان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  محترم  دبیر  ویژه  به  مسئولین  از  قدردانی  و   تشکر 

 بنده حقیر را در این امر یاری نمودند. که با بیانات شیوا و گیرای خود عباسی  کرم
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Abstract 

We all know and have a duty to help each other in reviving these duties (enjoining the good and 

forbidding the evil), especially our governmental and non-governmental officials, who must value this 

forgotten obligation the most, and in the face of any demands. And they should not take sides in 

criticism and listen to it, but the one who commands the good and forbids the bad should also have a 

good attitude with the soft language and tone of the line so that he does not face responsible 

aggression. Our goal is to criticize the officials and the government correctly and appropriately, 

observing all the stages and conditions of enjoining the good and forbidding the evil, so that our 

commands and prohibitions do not face the difficult conditions of the officials, God willing, and all 

people can easily and without fear. Fear to demand from our esteemed officials. 

Keywords: Enjoining the good and forbidding the evil, officials, government, criticism, demanding 

 


