کاربستهای تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در

پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث

منطــوق تربیتــی اصــل هشــتم قانــون اساســی ،ســازوکاری غیــر
چکیده كیفــری ،خیرخواهانــه ،کمهزینــه ،تقویتکننــدهی ارزشهــای
انســانی و عاملــی بازدارنــده و نوعــی نظــارت عمومــی و مراقبت
(ع)
همگانــی اســت كــه در آیــات متعــدد قــرآن ،بیــان و عمــل امئ ـهی معصومیــن
و قانــون اساســی جمهــوری اســامی ای ـران (اصــل هشــتم) ،بــر آن تأکیــد شــده
اســت .بــا عنایــت بــه بــركات و آثــار تربیتــی ،اجتامعــی ،اقتصــادی و معنــوی
امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،راهــكار پیشــگیرانهی اســام بــرای مبــارزه بــا
بزهــكاری و پیشــگیری از وقــوع جــرم و انحــراف ،عصیــان جوانــان ،جنایــات
ســازمانیافته ،حقكشــی ،كژمــداری ،هــر ج و مــرج گرایــی ،آدمكشــی و آدمربایــی،
اعتیــاد ،بیعدالتیهــای اجتامعــی و بیگانگــی از آزادی درونــی و فكــری ،توســل
بــه ایــن ســازوکاری پیرشفتــه اســت .هــدف مقال ـهی حــارض ،مــدد رســاندن بــه
مانایــی ،پویایــی و نهادینــه کــردن ایــن فرضیــهی الهی_تربیتــی اســت کــه عاملــی
ب ـرای نجــات مردمــان ،از هبــوط بــه كژیهــا و كجرویهــا تلقــی میشــود .ایــن
مقالــه در پــی آن اســت تــا تــوان قانــون اساســی (اصــل هشــتم) و آموزههــای
دینی_تربیتــی و اثرگــذاری آن در پیشــگیری از وقــوع جــرم در جامعــه را تحلیــل
کنــد .بررســیها نشــان میدهــد کــه تعــرض قانونگــذار و تأکیــد آموزههــای
دینــی بــر اعــال ایــن اصــل ،بــه منظــور نهادینــه کــردن اصــول تربیــت اســامی
در جامعــه ،معنــادار و مفیــد بــه مقصــود اســت .تحقیــق حــارض از نظــر هــدف
کاربــردی ،نــوع آن کیفــی و از لحــاظ گــردآوری دادههــا ،اســنادی و مطالعــات
ثانویـهی فـرا ترکیــب و مبتنــی بــر مطالعـهی منابــع برخــط داخلــی و خارجــی بــه
روش تحلیــل انتقــادی اســت.
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 - 1مقدمه

اهمیــت جنبههــای تربیتــی و پیشــگیرانهی امربهمعــروف و نهــی از منکــر در آیــات و روایــات
بهانــدازهای اســت کــه بســیاری از فقهــا ،ایــن فــرع دینــی را از ســویی ،مبنــای انقــاب علیــه حکومتهــای
اســتبدادی و ایجــاد نظــام اســامی و از ســوی دیگــر ،مهمتریــن راهــکار دوام و قــوام حکومــت میداننــد
(عبدالخدایــی ،1396 ،ص  )70بااینحــال و علیرغــم الـزام اصــل هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایـران مبنــی بــر اجـرای ایــن واجــب همگانــی ،هنــوز زمینـهی الزم بـرای درک اهــداف و جایــگاه حقوقــی آن
نــزد کارگـزاران نظــام و اندیشــمندان حقوقــی بـرای ترویــج و نهادســازی و نــزد افــکار عمومــی بـرای مطالبــه
و اج ـرا فراهــم نشــده اســت .امــام باقــر(ع) میفرمایــد :امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،شــیوهی پیام ـران و
روش نیــکان و برتریــن رضورتهــای جامعــه اســت کــه ســایر رضورتهــا بــر شــانهی آن استواراســت .انجــام
ایــن تکلیــف ،امنیــت را برقـرار و ســامت اقتصــادی را تضمیــن و بیعدالتــی را برطــرف و آبادانــی را برقـرار
میکنــد و دشــمن را وادار بــه قبــول حــق میســازد و امــور را در مج ـرای صحیــح مینهــد (حــر عاملــی،
 ،1401ج  11ص  .)359خداونــد در قــرآن مىفرمایــد« :ولتکــن منکــم امــة یدعــون الــی الخیــر و یأمــرون
باملعــروف و ینهــون عــن املنکــر (آلعمـران)110،؛ بایــد از میــان شــا گروهــی باشــند کــه مــردم را بــه نیکــی
دعــوت کننــد و مــردم را امربهمعــروف و نهــی از منکــر مناینــد ».سیاســت پیشــگیری از جــرم ـ بــه معنــای
اقدامهــا و تدابیــر غیــر کیفــری كــه از رهگــذر كاهــش یــا از میــان بــردن علــل جــر مزا موجــب جلوگیــری از
وقــوع بزهــكاری میشــود ـ در سیاســت جنایــی اســام جایــگاه واالیــی دارد (ریاحــی ،1396 ،ص  .)195از
طرفــی ،تــاش همـهی پیــامآوران الهــی معطــوف بــه ایــن بــوده اســت تــا انســان بــه شــأن و منزلــت واقعــی
و الهــی خویــش آگاه شــود و همـهی شــئون حیــات خویــش را بــر اســاس حرمــت نهــادن بــه كرامــت و رشــد
همهجانب ـهی هویــت انســانی ســامان بخشــد (بابایــی ،1394 ،ص .)156
جــرم انگاریهــای نادرســت و برخوردهــای نســنجیده ،ازجملــه معضــات جامعــهی ایــران اســت.
جرمانــگاری بــدون توجــه بــه مــاك رضورت و عدالــت كــه بــا قلمــرو و آزادیهــای اساســی افـراد متــاس دارد،
ممكــن اســت بــه تــورم عنوانهــای مجرمانــه منتهــی شــود .شــاید بتــوان گفــت در كنــار افزایــش جمعیــت
و مشــكالت اقتصــادی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و جرائــم نوپدیــد دیگــر ،بیتوجهــی بــه امربهمعــروف و نهــی
از منكــر بهعنــوان عامــل پیشــگیرانه ،موجــب افزایــش میــزان جرائــم در جامعــه خواهــد شــد (باقــری،
 ،1387ص  .)3جانمایـهی محصــول كارگاه وحــی ،ســاخنت انســان كامــل و مدینـهی فاضلــه و حیــات طیبــه
و ذیمعقولــی اســت كــه در آن ،صلــح و امــن ســایه گسـرانیده و عدالــت ســپهر فراگیــر خــود را ســایهبان
یكایــك شــهروندان مملكــت متبــوع خویــش قـرار داده اســت .ایــن امــر ،تنهــا در گــرو زنــده بــودن فریضـهی
امربهمعــروف و نهــی از منكــر بهعنــوان ســازوکاری تربیتــی قابــل تحقــق اســت .آنچــه امــروزه در جامعـهی
ایـران مــورد وفــاق اكرثیــت اعــم از خــواص و عــوام اســت ،افزایــش جرائــم گوناگــون در بعــد كمــی و كیفــی
و تأثیــر عواقــب مخــرب آن بــر زندگــی فــردی و اجتامعــی اســت .ازآنجاکــه امربهمعــروف و نهــی از منكــر
بهعنــوان ســازوکاری غیــر كیفــری ،خیرخواهانــه ،کمهزینــه ،تقویتکننــده ارزشهــای انســانی و عاملــی
بازدارنــده اســت؛ لــذا توســل بــه آن در پیشــگیری از ارتــكاب جرائــم در جامعــه رضورت پرداخــن و اجـرای آن
را دوچنــدان کــرده اســت (نجفــی ابرندآبــادی ،1395 ،ص .)6
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بــه اعتقــاد بســیاری از اف ـراد اهــل تحقیــق ،روشهــای ســنتی مبــارزه بــا جرائــم یعنــی اعــال قوانیــن
كیفــری توســط دســتگاههای ذیربــط هامننــد نظــام قضایــی و پلیــس و گاه اعــال روشهــای اصالحــی و
تربیتــی ،نتیجـهی چشــمگیری در پیشگیــری از وقــوع جــر م و یــا كاهــش آن و حتــی تكـرار جرائــم نداشــته
اســت (صفــاری ،1380 ،ص  .)272شــاید اولیــن و بهرتیــن اثــر علمــی و مســتند در ایــن مــورد ،مقالــهی
مارتیــن ســن باشــد كــه بــا جمعبنــدی تحقیقــات انجامشــده دربــارهی موضــوع پیشــگیری از وقــوع جــرم،
بــه نظریـهی «هیچچیــز یــا هیچیــک از شــیوههای برخــورد بــا مرتكبیــن جرائــم كارایــی نــدارد» اشــاره کــرد
(مارتیــن ســن ،2016 ،ص  .)35دیــن اســام نیــز ب ـرای هم ـهی زمینههــای فــردی ،خانوادگــی و اجتامعــی،
برنامههــای ســودمندی ازجملــه توســل بــه امربهمعــروف و نهــی از منكــر ارائــه میکنــد .قانونگــذار
اساســی مــا نیــز ،بــا بینشــی خردمندانــه ،راهحــل تربیتــی و پیشــگیرانه از وقــوع جرائــم را بــه نحــو بســیار
مطلوبــی ،در ســایهی اجـرای اصــل هشــتم قانــون اساســی پیشبینــی کــرده كــه در برچیــدن اســباب وقــوع
جــرم بســیار مؤثــر اســت و معطــل کــردن آن ،آثــار و تبعــات جربانناپذیــری بـرای جامعــه بــه بــار خواهــد
آورد .بــه نظــر میرســد تبییــن مبانــی حقوقــی ایــن فریضـهی اجتامعــی میتوانــد عــاوه بــر تحقــق مــوارد
یادشــده ،الگــوی تربیتــی و عقلــی مناســبی را بــه ســایر جوامــع اســامی انســانی بـرای تضمیــن ارزشهــای
قانونــی و اخالقــی ارائــه دهــد .بــر همیــن اســاس ،در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا نخســت ،دیدگاههــای
ارائهشــده دربــارهی مبانــی عقلــی امربهمعــروف و نهــی از منکــر بازخوانــی و نقــد شــود؛ دوم ،بــه اهــداف
مشــرک آن بــا نهادهــای حقوقــی معــارص اشــاره شــود و ســوم ،جایــگاه تربیتــی برتــر آن بــه لحــاظ دارا بــودن
مبنــای موجــه نســبت بــه نهادهــای حقــوق بــری معــارص بــه اثبــات رســد .پرســش اصلــی ایــن اســت کــه
قانــون اساســی (اصــل هشــتم) و آموزههــای دینی_تربیتــی تــا چــه انــدازه تــوان اثرگــذاری در پیشــگیری از
وقــوع جــرم در جامعــه را دارنــد؟

 2ـ تعریف و مفهومشناسی امربهمعروف و نهی از منكر و تربیت

تربیــت مصــدر بــاب تفعیــل اســت کــه ریشـهی آن «ربــب» یــا «ربــو» اســت .در تفــاوت ایــن دو ریشــه
رب (ربــب) الصغیــر؛ یعنــی ســوق دادن کــودک بهســوی کــال و ربــا (ربــو) الصغیــر؛ یعنــی
گفتهانــدّ :
کــودک رشــد کــرد (مصطفــوی ،1402 ،ج  ،4ص )35؛ پــس اگــر تربیــت از ریشــه (ربــو) باشــد ،بــه معنــای
پــروردن بدنــی و اگــر از ریشــه (ربــب) باشــد ،بــه معنــای پــروردن معنــوی اســت .لغویــون ،بیشــر بــه معنای
پــروردن معنــوی متایــل دارنــد (ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،1ص  .)401همچنیــن ،از ریش ـهی (ربــأ) بــه معنــای
جــای بلنــد و مــکان مرتفــع ،ارشاف داشــن ،محافظــت و مراقبــت اســت (فراهیــدی ،1410،ج  ،8ص .)288
تربیــت در عــر کنونــی ،بــه معنــای اقداماتــی اســت کــه پرورشدهنــده انجــام میدهــد تــا رفتــاری را در
پرورششــونده نهادینــه کنــد و مرتبــی (پرورششــونده) را بهســوی هــدف تربیــت بکشــاند .مربــی شــامل
معلــم ،جامعــه ،والدیــن و حکومــت اســت.
امربهمعــروف :عبــارت اســت از واداشــن مــردم بــه کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود یــا بهوســیلهی زبــان
و یــا بهوســیلهی عمــل (جبعــی عاملــی 1967 ،م ،ج  ،2ص .)409
نهـــی از منکـــر :عبـــارت اســـت از بازداشـــن مـــردم از انجـــام گناهـــان ،یـــا بهوســـیلهی زبـــان و یـــا
کاربستهای تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با
رویکردی به قرآن و حدیث
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بهوســـیلهی عمـــل (هـــان).
معروفهــا و منکرهــا را حســب رشایــط خــاص خــود ،میتــوان فقهــی (اخالقــی) یــا حقوقــی (قانونــی)
دانســت .درعینحــال ،منابــع شــناخت معروفهــا و منکرهــای فقهــی ،رشع و عقلانــد و منابــع شــناخت
آنهــا در حقــوق ،احــکام رشعــی اســت کــه در قالــب قانــون یــا مقــرره بــه تصویــب رســیده اســت (جــوان
آراســته ،1397 ،ص  .)331عبــارات امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،در زبــان و فهــم عــرف ،شــاید اجبــار،
تفتیــش عقیــده و تعقیــب را در ذهــن متبــادر ســازد ،حالآنکــه اســام عقیــده دارد گزینــش آزاد ،ایــان را بــه
وجــود مـیآورد و از نظــر اخالقــی شــخص را پایبنــد میکنــد و پلیــس درونــی میســازد (امینــی ،1372 ،ص
)56؛ بنابرایــن ،اســام همـهی قواعــد را در مرحلـهی نخســت ،بــر پایـهی همیــن انگیــزهی درونــی و اخالقــی
بنــا مینهــد .بــه گزینــش آزاد اهمیــت میدهــد و آن را جانشــین سیاســت زور میكنــد .رویکــرد تربیتــی
امربهمعــروف عبــارت اســت از :تشــویق و واداشــن دیگـران بــه انجــام افعــال و داشــن صفاتــی كــه بــه حكم
عقــل و از طــرف شــارع بــه نیكــی توصیفشــده باشــد و نهــی از منكــر ،بــر حــذر داشــن دیگـران از انجــام
افعالــی اســت كــه از طــرف شــارع و بــه حكــم عقــل ،بــه قباحــت و زشــتی از آنهــا یادشــده باشــد (هاشــمی،
 ،1374ص  .)208قانــون حامیــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منكــر مصــوب فروردینمــاه 1394
مجلــس شــورای اســامی نیــز در «مــادهی  »۱ایــن قانــون ،بــه بیــان تعریفــی از معــروف و منکــر پرداختــه
اســت .از منظــر قانــون موصــوف« ،معــروف و منكــر عبارتنــد از :هرگونــه فعــل ،قــول و یــا تــرك فعــل و قولی
كــه بهعنــوان احــكام اولــی و یــا ثانــوی ،در رشع مقــدس و یــا قوانیــن ،مــورد امــر قرارگرفتــه و یــا منــع شــده
باشــد ».در تکمیــل تعریــف فــوق« ،مــادهی  »2بیــان م ـیدارد« :امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،دعــوت و
واداشــن دیگـران بــه معــروف و نهــی و بازداشــن از منكــر اســت»؛ و «مــادهی  »3بــه ایــن امــر اشــاره دارد
کــه «امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،در ایــن قانــون ،ناظــر بــه رفتــاری اســت كــه علنــی بــوده و بــدون
تجســس مشــخص باشــد».

 3ـ اهمیت و نقش تربیتی امربهمعروف و نهی از منكر

درهــمتنیدگــی تعلیــم و تربیــت و حیــات انســان موجــب شــده اســت کــه رویکــرد انســان بــه مقولـهی
امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،بهمثابــه ســازوکاری خیرخواهانــه و کمهزینــه در دفــع رش و عمــل بــه
خیــر ،واجــد بایســتگی دوچنــدان باشــد .اســام مکتبــی تربیتــی اســت کــه هــر چــه در آن آمــده ،بهنوعــی بــا
تزکیــه و تربیــت انســان ارتبــاط دارد و آیههــا و احادیــث زیــادی بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد (صالحـ یزاده
و محمــدی ،1394 ،ص  .)3بااینحــال ،فقهــای امامیــه لــزوم اجـرای امربهمعــروف و نهــی از منکــر را موکــول
بــه تحقــق رشایطــی دانســتهاند کــه یکــی از آنهــا ،مصونیــت آمــر و ناهــی ،اطرافیــان و آحــاد جامعــه از رضر
حاصــل از اجـرای آن اســت .ایــن اناطــه و اشـراط بهگونـهای اســت کــه اگــر آمــر بـ ه معــروف و یــا ناهــی از
منکــر ،در امرونهـیاش ،از رضر در امــان و مصــون نباشــد ،در مرتکــز اذهــان مترشعیــن چنیــن امربهمعــروف
و نهــی از منکــری واجــب نیســت .بااینوجــود ،برخــی ایــن قــول مشــهور را خدشـهدار میداننــد و قائــل بــه
وجــوب مطلــق و غیــر معلــق ایــن فریضــه اســامی هســتند (محســنی دهکالنــی و دیگـران ،1396 ،ص .)110
گــواه مدعــای ایشــان نیــز برخــی اقدامــات اصالحگرایانــه در تاریــخ همچــون قیــام امــام حســین(ع) و یــا حتــی

46

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 1

اقــدام بــه امربهمعــروف و نهــی از منکــر برخــی از ناهیــان از منکــر و آم ـران بــه معــروف در ســالهای
اخیــر در کشــور اســت .اهمیــت فریضـهی کارآمــد امربهمعــروف و نهــی از منکــر را در ذیــل و بهاختصــار،
از منظــر قــرآن کریــم ،روایــات و دانشــمندان مســلامن بررســی میکنیــم.

 -3-1امربهمعروف و نهی از منکر از نظر قرآن کریم

قــرآن کریــم در حــوزهی امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،در تقویــت و بالندگــی رسمایــه اجتامعــی
نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد و مهمتریــن مؤلفههــای رسمایــهی اجتامعــی یعنــی اعتــاد ،مشــارکت،
اتحــاد ،حامیــت و امنیــت اجتامعــی ،در ســه اصــل قرآنــی مدنظــر ،منــود و جلــوهای خــاص داشــته و ضمــن
رفــع کاســتیها و نقایــص رسمای ـهی اجتامعــی غــرب ،بــه تقویــت و بالندگــی آن پرداختــه و راهکارهــای
ارزشــمندی بــه ایــن منظــور ارائــه گردیــده اســت (پیروزفــر و دیگـران ،1396 ،ص  .)76قــرآن كریم در تشــویق
اف ـراد بــه امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،تنهــا ایامنآورنــدگان و انجامدهنــدگان عمــل صالــح و کســانی
را کــه ب هراســتی در امــور و شــكیبایی توصیــه میکننــد ،از رســتگاران برمیشــارد (عــر 3،و  .)4دعــوت
بــه تطهیــر نفــس و پایبنــدی بــه اخــاق حســنه (شــمس 9 ،و  ،)10تحقیــر و نكوهــش رفتارهــای زشــت و
مجرمانــه (روم ،)28،تشــویق بــه ازدواج (نــور ،)32،دعــوت بــه برقـراری و بســط عــدل و داد در میــان مــردم
(نســاء ،)135،امــر بــه پرداخــت صدقــه بــه شــكل واجــب یــا مســتحب (بقــره ،)195،نصیحــت لقــان بــه
پــرش كــه وی را بــه امــر معــروف و نهــی از منكــر نصیحــت میكنــد (لقــان ،)17/وجــوب امربهمعــروف
و نهــی از منكــر آنجــا كــه خداونــد دســتور داده كــه همــواره در میــان شــا امتــی باشــند تــا مــردم را بــه
نیكیهــا دعــوت کننــد و امربهمعــروف و نهــی از منكــر مناینــد و صــاح و رســتگاری در ایــن صــورت میــر
خواهــد بــود ،همگــی از مــواردی هســتند کــه قــرآن بــه آنهــا دســتور داده و اشــاره کــرده اســت.
در قــرآن بــر امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،ترغیــب و توجــه بســیاری شــده اســت؛ ماننــد آیـهی «کنتــم
خیــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون باملعــروف و تنهــون عــن عــن املنکــر و تؤمنــون باللــه (آلعمـران)110،؛
شــا بهرتیــن امتــى هســتید كــه بـراى مــردم بیــرون آورده شــدید .امربهمعــروف و نهــى از منكــر مىكنیــد و
بــه خــدا ایــان مىآوریــد ».آیـهی ذیــل ،یکــی دیگــر از آیاتــی اســت کــه بهمنظــور امربهمعــروف و اصــاح
جامعــه نــازل اســت« :ادع الــی ســبیل ربــک بالحکمــة و املوعظــه الحســنة و جادلهــم بالتــی هــی احســن
(نحــل)125،؛ مــردم را بــا حکمــت و انــدرز نیکــو بــه راه پــروردگارت فراخــوان و بــا آنــان بــه نیکوتریــن
شــیوه مجادلــه کــن ».و نیــز آیـهی « ...یأمــرون باملعــروف و ینهــون عــن املنکــر و یســارعون فــی الخیـرات
و اولئــک مــن الصالحیــن (آلعم ـران)114،؛ بــه نیکــی فرمــان میدهنــد و از کار ناپســند بازمیدارنــد و در
کارهــای خیــر پیشــتازند و آنــان از صالحاننــد» ،از همیــن دســته اســت؛ همچنیــن در آیـهی ذیــل میفرمایــد:
«الذیــن ان مکناهــم فــی االرض اقامــوا الصــاة و آتــوا الــزکاة و أمــروا باملعــروف ونهــوا عــن املنکــر و للــه
عاقبــة االمــور (حــج)41،؛ هامنــا کســانی کــه چــون در زمیــن بــه آنــان توانایــی دهیــم ،منــاز بــر پــا میدارنــد
و زکات میدهنــد و بــه کارهــای پســندیده امــر میکننــد و از کارهــای ناپســند بازمیدارنــد و فرجــام
همـهی کارهــا از آن خــدا اســت ».و آنجــا كــه میفرمایــد ...« :و در روابــط دوســتانه و برادرانـهی خــود نیــز،
یكدیگــر را امربهمعــروف و نهــی از منكــر میکننــد .در ایــن صــورت اســت كــه مــورد مرحمــت پــروردگار
کاربستهای تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با
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قــرار میگیرنــد» (توبــه )79 ،و آنجــا كــه از آثــار نامطلــوب تــرك امربهمعــروف و نهــی از منكــر ســخن
میگویــد .بــه رسگذشــت اصحــاب سـ ْبت اشارهشــده اســت كــه گروهــی از آنــان رشیعــت آســانی را رعایــت
نكردهانــد و در برابــر ایــن گنــاه ،عــدهای آنــان را بــا پنــد و انــدرز ،نهــی از منكــر کردنــد و درنتیجــه ،گــروه
آمریــن بــه معــروف و ناهیــان از منكــر مــورد لطــف خداونــد قرارگرفته و نجــات یافتنــد (اعـراف 164،و )165
و . ...همگــی ایــن آیــات ،نشــانگر بخشــی از مســائل گوناگونــی هســتند كــه اســام ب ـرای برپایــی حیــات
اجتامعــی ســامل و بــه دور از انحـراف ،بــه آنهــا دعــوت میكنــد و بــا قلعـهی مســتحكم امربهمعــروف و نهــی
از منكــر ،حامــی آنهاســت .در ایــن آیــات ،جنبههــای تربیتــی کامـاً روشــن اســت و همـهی افـراد جامعــه را
در برمیگیــرد؛ چــون آیــات امربهمعــروف و نهــی از منکــر نســبت بــه همـهی افـراد جامعــه اطــاق دارنــد.
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تبییــن اینکــه امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،چگونــه رســتگاری و ســعادت و تربیــت آدمــی را در
پــی دارد ،در کالم پیشــوایان دیــن بهخوبــی آمــده اســت و نهــی از منکــر نیــز چنیــن اســت ،بهویــژه کــه
آنچــه از نهــی از منکــر متوجــه اف ـراد جامعــه میشــود ،بیشــر مراتــب قلبــی و لســانی اســت؛ زی ـرا نــه
چشــان حکومــت و دســتگاههای دولتــی ،همیشــه و همهجــا حضــور دارنــد و نــه بــه مصلحــت اســت
کــه فهرســت بزرگــی از وظایــف بـرای دولــت تهیــه شــود (خــروی ،1387،ص  .)68امیراملؤمنیــن(ع) دربــارهی
فلســفهی امربهمعــروف و نهــی از منکــر و نقــش تربتــی آن میفرمایــد« :خداونــد امربهمعــروف را ب ـرای
اصــاح تودههــای نــاآگاه و نهــی از منکــر را ب ـرای بازداشــن ناآگاهــان و ســفیهان از زشــتیها ق ـرار داده
اســت» (نهجالبالغــه ،حکمــت  .)252نیــز حــرت دربــارهی پیامدهــای امربهمعــروف و نهــی از منکــر
میفرمایــد« :امربهمعــروف و نهــی از منکــر را تــرک نکنیــد کــه ارشار و بدهــای شــا ،بــر شــا مســلط
میشــوند» (هــان ،نامـهی  .)47حــرت زهـرا(ع) میفرمایــد« :خداونــد متعــال بـرای مصلحــت عامــه مــردم،
امربهمعــروف و نهــی از منکــر واجــب کــرده اســت» (صــدوق ،1413،ج  ،3ص  .)568پیامــر(ص) میفرمایــد:
«بدانیــد کــه همـهی شــا مســئول هســتید و نســبت بــه زیردســتان خــود بازخواســت میشــوید .فرمانــروای
مــردم ،مســئول مــردم اســت و نســبت بــه زیردســتانش بازخواســت میشــود ،مــرد ،رسپرســت خانــواده اســت
و نســبت بــه آنــان ،بازخواســت میشــود .زن ،مســئول خانــه شــوهر و فرزنــدان او اســت و در برابــر آنــان،
بازخواســت میشــود ...پــس همـهی شــا مســئول هســتید و همهتــان در برابــر زیردســتان خــود ،بازخواســت
میشــوید» (ابنابیفــراس ،1410،ج  ،1ص .)6
(ص)
از امـام رضا(ع) نقلشـده اسـت« :رسـول خدا چنین بـود كه بارها مىفرمود :وقتى امـت من امربهمعروف
و نهـى از منكـر را واگذارنـد ،پـس باید با خدا اعالن جنگ کنند» (حر عاملـی ،1401،ج  ،11ص .)394
و از پیغمــر(ص) نقلشــده اســت« :حقیقت ـاً خــداى ع ـ ّز و جـ ّـل نســبت بــه مؤمــن ضعیفــى بغــض دارد
كــه دیــن نــدارد .پــس گفتــه شــد :مؤمــن ضعیفــى كــه دیــن نــدارد ،یعنــى چــه؟ فرمــود :كــى اســت كــه
نهــى از منكــر منىكنــد» (هــان ،ص  )397و بــاز از پیغمــر(ص) اســت كــه فرمــود« :مادامىكــه امــت مــن
امربهمعــروف و نهــى از منكــر مىكننــد و بــر نیــى یــاری مىرســانند ،در خیــر هســتند .پــس وقتــى چنیــن
نكردنــد ،برکتهــا از آنــان ســلب مىشــود و برخــی از آنــان بــر برخــی دیگــر مســلط مىشــوند و ب ـراى
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آنــان یــاورى نیســت؛ نــه در زمیــن و نــه در آســان» (هــان ،ص  )398و امیراملؤمنیــن(ع) فرمــود« :هامنــا از
پیشــینیان ،كســاىن كــه هــاك شــدند ،تنهــا وقتــى بــود كــه گناهــان را انجــام مىدادنــد و ربّانیــون و احبــار،
آنــان را از ایــن كار نهــى منىكردنــد .بهدرســتی كــه آنــان چــون در معــاىص ،بــه آخریــن درجــه رســیدند و
ربّانیــون و احبــار ،آنــان را از ایــن كار منــع نکردنــد ،عقوبتهــا بــر آنــان نــازل شــد؛ پــس امربهمعــروف كنیــد
و نهــى از منكــر بنامییــد و بدانیــد كــه امربهمعــروف و نهــى از منكــر ،هرگــز اجــى را نزدیــك منىكننــد
و رزقــى را قطــع منىمناینــد» (هــان ،ص  .)395از امــام محمدباقــر(ع) میفرمایــد« :در آخرالزمــان گروهــى
هســت كــه در میــان آنــان ،از دســتهاى ریــاکار پیــروى مىشــود كــه قــرآن خوانــدن و عبــادت كــردن را به خود
مىبندنــد ،تازهبهدورانرســیدگان و بیخردانانــد؛ نــه امربهمعــروف را واجــب مىشــارند و نــه نهــى از
منكــر را ،مگــر زمــاىن كــه از رضر آن آســودهخاطر باشــند .بــه دنبــال اینانــد كــه ب ـراى خودشــان رخصتــى
بیابنــد و عــذرى پیــدا كننــد .ســپس فرمــود :و اگــر منــاز بــه دیگــر كارهایــى رضر مىرســانید كــه بــا اموالشــان
و یــا بــا بدنهایشــان انجــام مىدهنــد ،حت ـاً منــاز را (هــم) تــرك مىكردنــد ،هامنگونــه كــه باالتریــن و
رشیفتریــن واجبــات (یعنــى امربهمعــروف و نهــى از منكــر) را تــرك كردنــد .هامنــا امربهمعــروف و نهــى
از منكــر واجــب بزرگــى اســت كــه بــا آن واجبــات (دیگــر) برپــا مىشــود .در آنجــا (كــه امربهمعــروف و
نهــى از منكــر را تــرك كننــد) غضــب خــداى عـ ّز و جـ ّـل بــه مرحلـهی كــال مىرســد و خداونــد همــه را بــا
عقابــش فرامیگیــرد؛ پــس نیــكان در خانـهی بــدان و ُخــردان در خانـهی بــزرگان نابــود مىشــوند» (هــان،
ص  )394-395و از محمدبنمســلم روایــت اســت« :حــرت امــام صــادق(ع) بــه شــیعیان نوشــت كــه حتـاً
ســاملندان و خردمنــدان شــا بــه نادانــان و ریاس ـتطلبان توجهــى مىكننــد و یــا آنكــه لعنــت مــن حت ـاً
بــه همـهی شــا خواهــد رســید» (هــان ،ص  .)395امــام علــی(ع) نیــز میفرمایــد« :امربهمعــروف و نهــی از
منكــر ،مانــع نزدیــك شــدن اجــل و فزونــی روزی میشــود و بهرتیــن فضیلــت دراینبــاره ،بیــان كالم عادالنــه
نــزد حاكــم ســتمگر اســت» (فیضاالســام؛  ،1374ص  .)1263امــام حســین(ع) نیــز هــدف از قیــام خــود را
احیــاء امربهمعــروف و نهــی از منكــر و اصــاح امــت جــد بزرگــوارش عنــوان میکنــد.
در ایــن احادیــث ،جنبههــای تربیتــی کامـاً روشــن اســت و همـهی افـراد جامعــه دربــر میگیرنــد؛ زیـرا
نســبت بــه همـهی افـراد جامعــه اطــاق دارنــد .امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،حــوزهی نظــارت همگانــی
را بــر اجـرای پیشــگیری مراقبتــی توســعه میدهــد .دولــت اســامی کــه بخشــی از تربیــت و پــرورش افـراد
جامعــه بــر عهــدهاش اســت ،بایــد نهادینــه شــدن اصــل امربهمعــروف و نهــی از منکــر را در جامعــه فراهــم
آورد و حــدود و رشایطــی را لحــاظ کنــد کــه در احادیــث و متــون دینــی بـرای ایــن وظیفــه آمــده اســت تــا
از ایــن طریــق ،یکــی از مهمتریــن برنامههــای سیاســت جنایــی مشــارکتی اســامی ،محقــق و عملــی شــود
(نــک :خــروی ،1387،ص  .)87بخشــی از آموزههــای بــه یــادگار مانــده از امــام علــی(ع) ،افـراد را بــه مقابلــه
بــا وضعیتهــای خــاص جــر مزا ترغیــب میکنــد کــه احتــال بزهدیدگــی یــا بزهــکاری انســان را فراهــم
مـیآورد؛ امــری کــه امــروزه از آن بــا عنــوان «پیشــگیری وضعــی» یــاد میکننــد (هــان).

کاربستهای تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با
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امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،بــه معنــای یــادآوری بــه خیــر و حــق و متوجــه ســاخنت دیگ ـران بــه
کارهــای بــد و زیــانآور اســت .عقــل بــه حســن کارهــای خیــر و نیکــی و قبــح هرچــه بــد و ظلــم اســت،
حکــم میکنــد .امربهمعــروف و نهــی از منکــر بــه حکــم عقــل واجــب اســت .وجــوب عقلــی امربهمعــروف
و نهــی از منکــر ،بــه ســبب آن اســت کــه امربهمعــروف و نهــی از منکــر لطــف هســتند و بــر اســاس قواعــد
عــدل ،لطــف بــر خداونــد ،عق ـاً واجــب اســت؛ لــذا امربهمعــروف و نهــی از منکــر عق ـاً واجــب اســت
(جبعــی عاملــی 1967،م ،ج  ،2ص .)409-410
لــزوم جلوگیــری از معصیــت؛ یکــی از احــکام عقلــی آن اســت کــه باید از معصیــت و تخلف از دســتورات
و اوامــر مولــی جلوگیــری کــرد .نتیجـهی ایــن حکــم عقلــی آن اســت کــه مرتکــب منکــر و تــارک معــروف،
مســتحق مؤاخــذه خواهنــد بــود؛ درنتیجــه ،عقــل ،مکلــف را ملــزم بــه اقامـهی امربهمعــروف و نهــی از منکر
میکنــد .اصــل  156قانــون اساســی نیــز بــه همیــن منظــور تنظیمشــده اســت .وجــوب حفــظ نظــام جامعــه
نیــز یکــی از احــکام عقلــی اســت .عقــل بــه لــزوم تــدارک همـهی امــوری حکــم میکنــد کــه در حفــظ نظــام
نقــش دارنــد کــه امربهمعــروف و نهــی از منکــر یکــی از آنهــا اســت.
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از نــگاه امــام محمــد غزالــی ،امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،ركــن اعظــم دیــن اســت و اگــر دفــر ایــن
روش بســته شــود و علــم و عمــل بــه آن فرونهــاده شــود ،دی ـنداری نابــود میگــردد و گمراهــی هم ـهی
افـراد را فرامیگیــرد و نادانــی گســرش مییابــد .تباهــی و نابســامانی شــعلهور میشــود و شــهرها ویـران و
شــهروندان هــاك میگردنــد (پژوهشــكده حــوزه و دانشــگاه ،1382 ،ص  )286ابوحامــد غزالی در بازشــكافت
ایــن فریضـهی الهــی ،بــه رشوط محتســب اشــاره كــرده و رشط اول آن را تكلیــف دانســته اســت؛ بنابرایــن،
ایــن امــر بــر غیــر مكلــف واجــب نیســت ،هرچنــد كــه كــودك و نوجــوان نیــز مجازنــد امربهمعــروف و نهــی
از منكــر کننــد .وی ،رشط دوم را ایــان ،ســوم عدالــت ،چهــارم جــواز و پنجــم توانایــی دانســته اســت .در
رشایــط محتسـبفیه یعنــی منكــری كــه بالفعــل موجــود و ناروایــی آن بیاجتهــاد معلــوم باشــد ،رشط اول
آن اســت كــه منكــر باشــد ،دوم موجــود باشــد و ســوم مســلم باشــد و در رشوط محتسـبعلیه -مـراد كســی
كــه از منكــر بازداشــته میشــود -رشط اول را آن میدانــد كــه فعلــی كــه از آن بازداشــته میشــود ،بایــد در
حــق وی منكــر بهشــار آیــد .دوم آنكــه الزم نیســت مكلــف باشــد .ســوم آنكــه متیــز در حــق او رشط نیســت
(نــک :غزالــی ،1359،ج  ،2ص .)339-352
رشایط وجوب امربهمعروف و نهى از منك ر در سخنان دانشمندان عبارتند از:
الــف .امركننــده و نهىكننــده بداننــد كــه آنچــه شــخص مكلّــف تــرك كــرده یــا انجــام داده ،معــروف یــا
منكــر اسـت؛ پــس بــر كــى كــه معــروف و منكــر را منىشناســد ،واجــب نیســت.
ب .انجامدهنــدهی حــرام یــا ترککننــدهی واجــب ،بــر آن ارصار و پافشــاری داشــته باشــد؛ بنابرایــن،
اگــر انســان بدانــد کــه شــخص گناهــکار ،از آن گنــاه دســت کشــیده و پشــیامن شــده اســت ،در ایــن صــورت،
وجــوب امربهمعــروف و نهــی از منکــر ســاقط میشــود ،بلکــه ح ـرام اســت.
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ج .احتــال تأثیــر امــر یــا نهــى را بدهـد؛ پــس اگــر بدانــد یــا اطمینــان پیــدا كنــد كــه تأثیــر نــدارد ،واجب
نیست .
د .در انــكار (و امــر یــا نهــى) او رضر و مفســدهاى نباشــد و از وارد شــدن رضر جانــی یــا مالــی یــا آبرویــی
نســبت بــه کســی کــه امربهمعــروف و نهــی از منکــر و یــا نســبت بــه برخــی از مؤمنیــن آســوده باشــد؛
بنابرایــن ،اگــر از چنیــن رضری آســودگی نباشــد ،امربهمعــروف و نهــی از منکــر ح ـرام اســت .در متوجــه
شــدن رضر ،تفاوتــی میــان اینكــه بالفعــل باشــد یــا در آینــد ه نیســت؛ پــس اگــر تــرس داشــته باشــد كــه در
آینــده ،رضرى بــه او یــا بــه غیــر او مىرســد ،وجــوب (انــكار) ســاقط مىشــود (نــک :امــام خمینــی،1394،
ج  ،1ص 494-499؛ جبعــی عاملــی 1967،م ،ج  ،2ص .)409
بـراى امربهمعــروف و نهــى از منكــر مراتبــى اســت كــه در صــورت حصــول مطلــوب از مرتبـهی پایینتر-
حتــى بــا احتــال حصــول آن -جایــز نیســت كــه بــه مرتبـهی باالتر تعــدى کرد.
مرتبـهی اول .ایــن اســت كــه كارى انجــام بدهــد كــه از آن ناراحتــى قلبــى او از منكر آشــكار شــود و اینكه
از او مىخواهــد كــه معــروف را انجــام دهــد و منكــر را تــرك کنــد و بـراى آن درجــاىت اســت:
ماننــد بــر هــم نهــادن چشــم و عبــوىس و گرفــن صــورت و ماننــد روگردانــدن یــا پشــت كــردن بــه او و
از او كنــار كشــیدن و تــرك رابطــه بــا او و امثــال آن .در صــورت احتــال تأثیــر و رفــع منكــر ،واجــب اســت
كــه بــه مرتبـهی اول كــه ذكــر شــد ،اكتفــا شــود .همچنیــن در هــان مرتبـهی اول واجــب اســت بــه درجـهی
ضعیفتــر اكتفــا شــود و اگــر اثــر نكــرد ،بــه درجــهی ضعیفتــر بعــدى منتقــل شــود و انــكارش را از
مختــر رشوع كنــد و اگــر تأثیــر نگذاشــت ،مقــدارى بیشــر كنــد ،مخصوصـاً اگــر طــرف در موقعیتــى باشــد
كــه بهماننــد كار او هتــك مىشــود كــه تعــدى از مقــدار الزم جایــز نیســت .پــس اگــر احتــال مىدهــد
كــه بــا برهــم گذاشــن چشــم كــه -مطلــب را بفهامنــد ،مطلــوب حاصــل مىشــود ،برایــش جایــز نیســت كــه
بــه مرتبـهی باالتــر تعــدى كنــد؛ مثـاً اگــر رو گردانــدن و تــرك رابطــه بــا او ،موجــب تخفیــف یافــن منكــر
مىشــود.
مرتبــهی دوم .امــر كــردن و نهــى كــردن بــا زبــان .اگــر بدانــد كــه مقصــود بــا مرتبــهی اول حاصــل
منىشــود ،در صــورت احتــال تأثیــر واجــب اســت بــه مرتبـهی دوم منتقــل شــود و اگــر احتــال دهــد كــه بــا
موعظــه و ارشــاد و گفتــار نــرم ،مقصــود حاصــل مىشــود ،هــان واجــب اســت و تعــدى از آن جایــز نیســت.
جایــز نیســت كــه انــكار را بــا حـرام و منكــر همـراه کنــد؛ ماننــد ناسـزا و دروغ و اهانــت؛ امــا اگــر منكــر
از مــواردى باشــد كــه شــارع مقــدس بــه آن اهتــام دارد و درهرحــال ،راىض بــه حصــول آن نیســت؛ ماننــد
قتــل نفــس محــرم و ارتــكاب زشــتیها و كبائــر مهلكــه ،جایــز اســت ،بلكــه جلوگیــرى و دفــع آن واجــب
اســت و لــو اینكــه مســتلزم ماننــد آنچــه باشــد کــه ذكــر شــد (دروغ و اهانــت و  ،)...درصورتیکــه منــع آن،
متوقــف بــر اینهــا باشــد .اگــر بعــى از مراتــب گفتــار از جهــت اذیّــت و اهانــت كمــر از آنچــه باشـ د کــه
در مرتبـهی اول ذكــر شــد ،واجــب اســت بــه آن اكتفــا کنــد و مقــدم بــر آن اســت؛ پــس اگــر وعــظ و ارشــاد بــا
زبــان نــرم و روى بــاز ،فرضـاً مؤثــر یــا محتملالتأثیــر باشــد و اذیتــش از تــرك رابطــه و اعـراض از او و ماننــد
اینهــا كمــر باشــد ،تعــدى از آن بــه اینهــا جایــز نیســت؛ بنابرایــن ،آمــر و ناهــى بایــد مالحظـهی مراتــب
و افـراد را بکننــد و كار را از مختــر رشوع مناینــد تــا بــه مرحلـهی قوىتــر از آن برســند.
کاربستهای تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با
رویکردی به قرآن و حدیث
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مرتبـهی ســوم .ایــن اســت كــه انــكار بــا دســت باشــد .اگــر بدانــد یــا مطمــن شــود كــه مطلــوب بــا دو
مرتبـهی ســابق حاصــل منىشــود ،بــه مرتبـهی ســوم منتقــل میگــردد و آن (عبــارت از) اعــال قــدرت اســت
و البتــه بایــد مراعــات مختــر آن و ســپس باالتــر از آن را بکنــد .درصورتیکــه جلوگیــرى اینچنینــی ،محــذور
كمــرى از غیــر آن داشــته باشــد ،واجــب اســت بــه آن اكتفــا کنــد (نــک :امــام خمینــی ،ج  ،1ص .)505-510
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امربهمعــروف و نهــی از منكــر گســره فراوانــی دارد و در متــام شــئون زندگــی انســان ،قــادر بــه دخالــت
اســت؛ بــه همیــن علــت ،در قانــون اساســی جمهـــوری اســـامی ایـران ،بهعنــوان نظـــارت همگانــی ،موضوع
اصــل هشــتم قرارگرفتــه اســت .مطابــق «مــادهی  »1قانــون پیشــگیری از جــرم کــه در تاریــخ  ۱۳۹۴/۶/۲۱از
ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه تصویــب رســیده ،تعریــف پیشــگیری از جــرم چنیــن آمده اســت:
«پیشــگیری از جــرم عبــارت اســت از پیشبینــی ،شناســایی و ارزیابــی خطــر وقــوع جــرم و اتخــاذ تدابیــر و
اقدامــات الزم بـرای از بیــن بــردن یــا كاهــش آن» .همچنیــن در «مــادهی  »2همیــن قانــون آمــده اســت« :در
اجـرای بنــد  5اصــل  156قانــون اساســی ،مبنــی بــر اقــدام مناســب قــوهی قضائیــه بـرای پیشــگیری از وقــوع
جــرم و اصــاح مجرمیــن و اتخــاذ سیاسـتهای جامــع ،هامهنــگ و اثربخــش در زمینـهی پیشــگیری از جــرم
بــا مشــاركت مــردم ،اجتامعــات محلــی و نهادهــای غیردولتــی شــورایی بــه نــام شــورای عالــی پیشــگیری
از جــرم  ...تشــكیل میگــردد ».مطابــق «مــادهی  ،»3ازجملــه وظایــف ایــن شــورا ،تصویــب طرحهــا و
برنامههــای پیشــگیری از جــرم و اتخــاذ سیاســتهای الزم بــرای توســعه و گســرش فرهنــگ پیشــگیری
از جــرم و  ...اســت كــه بــه نظــر میآیــد قدمــی اساســی در احیــا امربهمعــروف و نهــی از منكــر اســت.
همچنیــن در «تبــرهی  2بنــد  9مــادهی  »2ایــن قانــون ،دولــت موظــف شــده اســت بهطــور جداگانــه و
متمركــز ،بودجـهای بـرای اجـرای برنامههــای ملــی ،منطقـهای و محلــی بـرای پیشــگیری از جــرم منظــور کنــد
كــه ایــن امــر نیــز میتوانــد ضامنــت اجرایــی بســیار ســودمندی بـرای اجرایــی کــردن امربهمعــروف و نهــی
از منكــر باشــد.
رویکــرد تربیتــی امربهمعــروف و نهــی از منکــر مــورد تعــرض قانونگــذار در «مــادهی  »۴قانــون
حامیــت از آمـران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر مصــوب  1394قرارگرفتــه اســت و اینگونــه بیــان مـیدارد:
«مراتــب امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،قلبــی ،زبانــی ،نوشــتاری و عملــی اســت كــه مراتــب زبانــی و
نوشــتاری آن وظیفـهی آحــاد مــردم و دولــت اســت و مرتبـهی عملــی آن در مــوارد و حــدودی كــه قوانیــن
مقــرر كــرده ،تنهــا وظیفــهی دولــت اســت» .تأســیس اســامی امربهمعــروف و نهــی از منکــر میتوانــد
بهمثابــه قدرتــی نــرم تلقــی شــود .ازآنجاکــه «قــدرت نــرم» از یــک منظــر ،زاییــدهی «افــکار عمومــی» اســت،
مســئلهی موردبحــث مــا ایــن اســت کــه مناسـبترین بســر شــکلگیری افــکار عمومــی چیســت .بــه نظــر
میرســد کــه مناس ـبترین و مطمنئتریــن خاســتگاهی را کــه ب ـرای افــکار عمومــی میتــوان رساغ گرفــت،
معــروف و منکرهــای رشعــی و قانونیانــد و هــرگاه فرهنــگ مســئولیتپذیری در جامعــهای نهادینــه و
از بهرتیــن شــیوههای دعــوت بهــره گرفتــه شــود ،قویتریــن و نابتریــن قــدرت نــرم در عرصــه اجتــاع
پدیــد میآیــد و همــگان از مزایــای بیشــار آن ازجملــه مواهــب تربیتــی بهرهمنــد خواهنــد شــد (جــوان
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در سیاســت جنایــی اســام ،پیشــگیری از جــرم و كژرویهــا منحـرا ً وظیفـهی حكومــت نیســت ،بلكــه
هــر فــرد مكلفــی كــه نســبت بــه آنهــا آگاهــی یابــد ،وظیفــه دارد كــه در حــد تــوان خــود ،نســبت بــه ایــن
امــر اقــدام كنــد؛ زیـرا بقــای جامعــه و حفــظ ارزشهــای انســانی ،اســتقرار عــدل و تضمیــن ســعادت و آزادی،
مســتلزم خــروج از بیتفاوتــی اســت؛ یعنــی از یكســو در گــرو امربهمعــروف و از ســویی در جلوگیــری از
پلیدیهــا ،فســاد و منكــر اســت (كینیــا؛  ،1357ص .)350
اگــر امربهمعــروف و نهــی از منكــر را امــری پیشــگیرانه بـرای جلوگیــری از اعــال و رفتــار ناصــواب در
جامعــه بدانیــم ،آنــگاه الزم بــه نظــر میرســد تــا معنــی پیشــگیری را در دو مفهــوم لغــوی و عــام آن تعریــف
کنیــم .پیشــگیری در لغــت بــه معنــای جلوگیــری كــردن ،رفــع كــردن ،تقدیــم بــه حفــظ و صیانــت معنــی
كردهانــد (معیــن ،1381 ،ص .)282
در معنــای عــام نیــز پیشــگیری هــر اقدامــی اســت كــه مانــع ارتــكاب جــرم شــود كــه ایــن اقــدام یــا
اقدامهــا میتوانــد جنبههــای مختلفــی داشــته باشــد .پیشــگیری در اســام نیــز از اهمیــت بسـزایی دارد تــا
آنجــا كــه گفتهشــده اســت« :اســام دیــن پیشــگیری از جــرم اســت» (عبدالرحمنبنســعد ،2016 ،ص .)169
یكــی از شــیوههای مهــم پیشــگیری ،شــیوهی اصالحــی یــا اجتامعــی اســت .در پیشــگیری اصالحــی یــا
اجتامعــی ،از طریــق اصالحــات فــردی و اجتامعــی كــه زیربنــای اصلــی و اساســی رویكرد پیشــگیری اجتامعی
اســت ،عقیــده بــر ایــن اســت كــه از طریــق شــناخت علــل ارتــكاب جــرم اعم از فــردی یــا اجتامعــی و برطرف
كــردن آنهــا بــا انجــام اصالحــات فــردی و اجتامعــی و درمــان نارســائیها و ناهنجاریهــای جســمی و روحــی
مرتكبیــن و بــاال بــردن ارزشهــای اجتامعــی و ثبــات و وابســتگی بــه آنهــا ،تقویــت نهادهــای اجتامعــی،
توســعه و تعالــی فرصتهــای اقتصــادی ،تحصیلــی ،تفریحــی ،مســكن و امثــال اینهــا ،میتــوان از متایــات
مجرمانــه در اف ـراد جلوگیــری كــرد .حــرت لــوط هنگامیکــه میخواهــد اف ـرادی را از امــر شــنیع لــواط
منــع کنــد ،بــه آنــان میگویــد :دخـران مــن بـرای رفــع نیــاز جنســی شــا پاکترنــد (هــود.)78 ،
شــیوهی دیگــر ،پیشــگیری طریقــی اســت كــه در آن ،عامــل شــكل یــا شــیوهی دخالــت و جلوگیــری از
وقــوع جــرم اهمیــت دارد .در پیشــگیری طریقــی كــه از راه اصــاح مرتكــب یــا اصالحــات اجتامعــی و یــا
حتــی از راه ارعــاب و تنبیــه ممكــن اســت بــه آن دســت یافــت ،فــرد مرتكــب بــه روش لطــف و مهــر و انــدرز
پاســخ مثبــت نــداده اســت.
شــیوهی دیگــر همچــون غیرقابلدســرس كــردن آمــاج جــرم نیــز وجــود دارد كــه آن را پیشــگیری
موضوعــی مینامنــد .در پیشــگیری موضوعــی در اصــل ،موضــوع جــرم ،ممتنــع و از بــروز و ظهــور آن
جلوگیــری میشــود (صفــاری ،1380 ،ص )274
پیشــگیری از فســاد مالــی و اقتصــادی در میــان كارگ ـزاران حكومــت و دولتمــردان نیــز در سیاســت
جنایــی اســام اهمیــت ویــژهای داشــته و بــر نظــارت و حسابرســی دقیــق بــر كارگـزاران و مأمــوران حكومــت
و مســدود كــردن راههــای نفــوذ و فســاد در میــان آنــان تأكیــد شــده اســت (فقیهــی ،1396 ،ص .)562
کاربستهای تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با
رویکردی به قرآن و حدیث
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فریض ـهی الهــی امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،بهعنــوان یــک کنــش دینــی -اجتامعــی و همچنیــن
بهعنــوان نوعــی احســاس مســئولیتپذیری در پیوندهــای گروهــی ،نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد .تحقــق
ســامت و ســعادت و رشــد هــر جامع ـهای ،منــوط بــه توجــه و اهتــام بــه نظــارت همگانــی از ســوی
اعضــای جامعــه اســت (پیروزفــر و دیگ ـران ،1396 ،ص  .)77امربهمعــروف و نهــی از منكــر بهعنــوان یــك
امــر اجتامعــی ،در مــوارد گوناگــون جنب ـهی ارشــادی دارد و ازاینجهــت نیــز یــك روش تربیتــی کارآمــد و
اساســی اســت؛ زیـرا انســان طبیعتـاً ارشــاد را بهــر از دســتور دادن تحمــل میكنــد .درواقــع ،مســئله روشـنتر
مطــرح میشــود ،جوانــب امــر موردمطالعــه قـرار میگیــرد ،آثــار و نتایــج كار پیشبینــی میشــود ،دو طــرف
تجربیــات خــود را مطــرح میكننــد و فــرد تحــت ارشــاد ،خــود متوجــه بــدی یــا خوبــی عمــل میشــود و بــه
كاری اقــدام یــا از انجــام كاری خــودداری میكنــد (رشیعتمــداری ،1380 ،ص  .)199البتــه نبایــد فرامــوش كــرد
كســی كــه میخواهــد دیگ ـران را از انجــام كار زشــت بــازدارد ،بایــد واقع ـاً از ماهیــت عمــل ناپســند آگاه
باشــد ،زیانهــای آن را بدانــد و در رشایــط و موقعیتــی باشــد كــه بتوانــد دیگــری را ارشــاد کنــد؛ بــه همیــن
علــت اســت کــه «مــادهی  »۳قانــون حامیــت از آمـران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر بیــان داشــته اســت:
«امربهمعــروف و نهــی از منكــر در ایــن قانــون ،ناظــر بــه رفتــاری اســت كــه علنــی بــوده و بــدون تجســس
مشــخص باشــد ».بــه نظــر میرســد كــه اجتامعــی بــودن امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،ابتــدا از كانــون
خانــواده رشوع میشــود و وظیفـهی پــدر و مــادر اســت تــا در تربیــت فرزنــدان خــود اهتــام جــدی داشــته
باشــند و آنــان را امرونهــی کننــد .آموزههــای دینــی مــا ناظــر بــه اهمیــت ایــن مســئله اســت .آنجــا كــه در
ســورهی مریــم آیـهی  ،55خداونــد دربــارهی حــرت اســاعیل میفرمایــد« :خانــوادهی خــود را بــه منــاز و
زكات امــر میكــرد و نــزد پــروردگارش پســندیده بــود ».ســورهی لقــان آیــات  17تــا  19نیــز ایــن مســئله را
بهخوبــی بیــان میکنــد (امینــی ،1372 ،ص  .)101میتــوان گفــت كــه منك ـرات فــردی ،در اصــل ،معلــول
نابســامانیهای اجتامعــی اســت .فضائــل و مفاســد موجــود در هــر جامعــه ،پیــش از آنكــه ناشــی از اعــال
و خصلتهــای فــردی باشــد ،معلــول رشایــط و زمینههــای موجــود در هــر جامعــه اســت .دراینبــاره ،اصــل
ســوم قانــون اساســی ،دولــت را بــه ایجــاد محیــط مســاعد بـرای رشــد فضایــل اخالقــی ،بــر اســاس ایــان و
تقــوا و مبــارزه بــا كلیـهی مظاهــر فســاد و تباهــی موظــف کــرده اســت .اهــم قوانیــن و سیاسـتهایی كــه
میتوانــد هــدف مذكــور را تأمیــن و منجــر بــه ایجــاد جامعـهای ســامل شــود ،تحــت عناویــن ذیــل قابلذکــر
اســت:
 .1قوانیــن و سیاسـتهای عدالــت اجتامعــی نظیــر حــذف واقعــی ربــا ،محــو بــازار فاســد ،تنظیــم ثــروت
عامــه ،رفــاه و تأمیــن اجتامعــی همگانی و كار بیشــر.
 .2آسانسازی مقدمات و هدایت جوانان برای تشكیل خانواده.
 .3تأمین آزادیهای مرشوع مردم (مطبوعات ،احزاب و اجتامعات).
 .4اصالح ساختار اداری و ایجاد نظام اداری صحیح و مبارزه با ركود اعامل اداری.
 .5اقدامــات اساســی و زمانبندیشــده بـرای عمـران روســتاها ،مبــارزه بــا تراكــم جمعیــت در شــهرهای
بــزرگ و تنظیــم مشــاغل بــر اســاس نیــاز روز.
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 .6تقویت آموزشوپرورش و باال بردن آگاهیهای عمومی.
 .7رشكــت دادن عمــوم مــردم در همـهی امــور ،بــر اســاس بــه كار انداخــن اســتعدادها و خالقیتهــای
جامعه.
 .8تــاش بــرای نهادینــه كــردن حاكمیــت قانــون در متــام عرصههــای مختلــف فرهنگــی ،اجتامعــی،
سیاســی ،اقتصــادی و غیــره.
 .9ســاماندهی امكانــات و برنامههــای مختلــف ســازمانها و نهادهــای متولــی امربهمعــروف و نهــی
از منكــر.
بــه همیــن منظــور و بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع« ،مــادهی  »۱۶قانــون حامیــت از آم ـران بــه
معــروف و ناهیــان از منکــر مصــوب  ،1394وظایــف ذیــل را بــه ســتاد امربهمعــروف و نهــی از منکــر محــول
کــرده اســت« .ســتاد امربهمعــروف و نهــی از منكــر كــه در ایــن قانــون ســتاد نامیــده میشــود ،عهــدهدار
وظایــف زیــر اســت:
 .۱تعییــن سیاس ـتها و خطمش ـیهای اساســی در زمین ـهی ترویــج و اج ـرای امربهمعــروف و نهــی از
منكــر و پیشــنهاد آن بــه مبــادی ذیربــط.
 .۲تبــادل اطالعــات و نظــرات بــرای شــكلگیری سیاســتهای مربــوط بــه امربهمعــروف و نهــی از
منكــر.
 .۳آسیبشناسی و ریشهیابی علل ترك معروف و ارتكاب منكر.
 .۴تعیین الگوهای رفتاری.
 .۵زمینهســازی جهــت مشــاركت همهجانبـهی آحــاد مــردم و دســتگاههای اداری و رســانههای عمومــی
در امــور مربــوط بــه فریضـهی امربهمعــروف و نهــی از منكــر.
 .۶رصد اقدامات انجامشده در اجرای این قانون و انعكاس آن به مراجع ذیربط.
 .۷تدوین راهربدهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه.
 .۸آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینهی امربهمعروف و نهی از منكر و ترویج گسرتش فرهنگ آن.
 .۹شناسایی ظرفیتها و كمك به تشكیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال.
 .۱۰حامیت همهجانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منكر.
 .۱۱پیگیــری مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در خصــوص راهكارهــای اجرائــی فرهنــگ عفــاف
و حجــاب.
 .۱۲ارائهی گزارش ساالنه به مقام معظم رهربی و قوای سهگانه و مردم».

 .7امربهمعروف و نهی از منكر بهمثابه یك راهربد و الگوی عملی

بــه ســبب آنکــه اســام بــه نقــش مهــم و ســازندهی الگوهــا در تربیــت اف ـراد واقــف اســت ،بــه اف ـراد
ممتــازی كــه موقعیــت خــاص اجتامعــی ،فرهنگــی دارنــد و میتواننــد ب ـرای ســایر اف ـراد بهعنــوان الگــو و
رسمشــق پذیرفتــه شــوند ،ســفارش میكنــد تــا رفتــار و ســیرهی آنــان را بـرای اصــاح خــود بهکارگیرنــد .بــه
ایــن علــت اســت كــه عمیقتریــن و پیروزمندانهتریــن وســیلهی تربیــت را تربیــت كــردن بــا منونـهی عملــی و
کاربستهای تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با
رویکردی به قرآن و حدیث
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رسمشــق زنــده دانســتهاند (قطــب ،بیتــا ،ص  .)251منونـهی الگــوی عملــی امربهمعــروف و نهــی از منكــر
را میتــوان پیامــر اســام(ص) دانســت و ایــن الگــو در اعــال ســایر امئــه معصومیــن(ع) نیــز قابـلدرک اســت.
گروهــی عقیــده دارنــد كــه اگــر آمــر بـ ه معــروف و ناهــی از منكــر بدانــد امرونهـیاش فعـاً مـــؤثر نیســـت
یــا نســبت بــه مخاطــب ـ تــارك معــروف و فاعــل منكــر ـ اثــر نــدارد ،امربهمعــروف و نهـــی از منكـــر واجــب
نیســت (ایزدیفــرد ،1393 ،ص  .)224بیتردیــد قیــام امــام حســین(ع) كــه بــا هــدف احیــاء امربهمعــروف و
نهــی از منكــر انجــام شــد ،خــود گــواه گویایــی بـرای تأكیــد بــر الگــوی عملــی بــودن امربهمعــروف و نهــی از
منكــر اســت و بــا توســل بــه ایــن الگــوی عملــی میتــوان بــر نظریـهی مذکــور خدشــه وارد کــرد.
از طرفــی ،ارتبــاط میــان امربهمعــروف و نهــی از منكــر بــا جامعهشناســی و روانشناســی اجتامعــی
بهگونـهای اســت كــه بـرای شــناخنت علــت ارتــكاب منكــر ،بـرای چگونگــی مبــارز ه بــا آن ،راهحلهــای عملــی
ارائــه میكننــد .در اینجــا منونـهای از آن را نقــل میكنیــم :ژا ك لوكــرك؛ جامعهشــناس فرانســوی ،در كتــاب از
حقــوق طبیعــی تــا جامعهشناســی ،مــوردی را نقــل میكنــد كــه در دهكــدهای زنــای بــا محــارم شــایع شــده
بــود و پــس از مطالعـهی فـراوان ،دولــت بــه ایــن نتیجــه رســید كــه كمبــود مســكن بـرای اعضــای خانوادههــا
و خوابیــد ن و ســكونت جمعــی آنــان در یــك اتــاق ،ســبب ایجــاد ایــن منكــر شــده اســت؛ بــه همیــن علــت
نیــز ،بــا ایجــاد خانــه در آن دهكــده ،بیــاری از بیــن رفــت .ایــن منونــه كــه جنبـهی محلــی دارد و منیتــوان
از آن قاعــدهی كلــی اســتنباط كــرد ،دسـتکم نشــان میدهــد كــه گاه راهحلهــای تجربــی و عملــی تــا چــه
انــدازه ب ـرای مبــارزه بــا فســاد مؤثــر اســت (کاتوزیــان ،1384 ،ص  .)137هامنگونــه كــه بــه امربهمعــروف
و نهــی از منكــر در اصــل هشــتم قانــون اساســی مــا توجــه شــده اســت ،ایــن فریضــه ازجملــه اعــال عبــادی
اســت كــه نظــام اســامی ب ـرای مقابلــه بــا رش و فســاد ،آن را بهعنــوان یكــی از فرایــض مهــم رشعــی بنــا
نهــاده اســت.

 .8امربهمعروف و نهی از منكر بهمثابه یك حق

حــق داشــن جامع ـهی ســامل خواســتهی بهجایــی اســت كــه همــگان بــدان معتقدنــد؛ امــا واقعیــت از
پدیدههــا ،رفتارهــا و حــاالت نگرانکننــدهای حكایــت دارد كــه همیشــه و در همــهی جوامــع ،ســامت
ایــدهآل را تهدیــد میکنــد و موجبــات نارضایتــی و ناامنــی مــادی و معنــوی را فراهــم میســازد و تبعــات
تلخــی را بــه بــار مــیآورد .تاریــخ همــهی جوامــع ،نشــاندهندهی واكنشهــای متفاوتــی نســبت بــه
انحرافــات و تباهیهــای اجتامعــی بــوده اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت كــه جامعــه متعلــق بــه هم ـهی
مردمــی اســت كــه آن را تشــكیل میدهنــد و رش و فســاد ،گریبــان همــه را میگیــرد .امــروزه ،گســردگی
مفاســد بهانــدازهای اســت كــه بــدون التـزام و مشــاركت همــگان ،بهعنــوان یــك حــق ،مقابلــه بــا آن ناممكــن
اســت .دموكراســی نیــز كــه مبیــن جلوههــای بــارز حضــور مــردم در صحنههــای مختلــف اســت ،میتوانــد
عامــل قدرمتنــدی ب ـرای مقابلــه بــا مفاســد اجتامعــی باشــد .امربهمعــروف و نهــی از منكــر بهعنــوان یــك
حــق فــردی ،اجتامعــی و حكومتــی ،در منابــع فقهــی و حقوقــی مــا بــه نحــو شایســتهای تبییــن شــده اســت
(هاشــمی ،1381 ،ص .)207
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 .9امربهمعروف و نهی از منكر بهمثابه یك تكلیف

در امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،روحیـهی علمــی و هوشــیاری اســامی ایجــاب میكنــد تــا دربــارهی
آنچــه منیدانیــم ،تحقیــق كنیــم و دانســتهها را در ذهــن بســنجیم و آنــگاه دربــارهی خــوب و بــد آن
بــه داوری بنشــینیم .پرســش ایــن اســت كــه چ ـرا مســلامنان بایــد از دیگ ـران بخواهنــد قوانیــن و عــادات
پســندیده را رعایــت کننــد و از پلیدیهــا ،زشــتیها و جرائــم بپرهیزنــد .آیــا چنیــن تكلیفــی الزمـهی لطــف
و هدایــت اســت یــا وســیلهی ارعــاب و تفتیــش؟ و آیــا در دنیــای كنونــی ،از ایــن روش تربیــت اجتامعــی
و روانــی ،در پیشــگیری از جرائــم اســتفاده مفیــد و مؤثــر میشــود یــا خیــر؟ در جــواب میتــوان گفــت
كــه قــرآن امربهمعــروف و نهــی از منكــر را ســبب رســتگاری دانســته اســت .از طرفــی ،ایــن امــر آنــگاه كــه
بهعنــوان یــك تكلیــف تلقــی شــد ،هــم بهصــورت انگیــزه فــردی درمیآیــد و هــم آثــار اجتامعــی دارد.
فــرد خــود درصــدد كنــرل اعــال خویــش برمیآیــد و هنگامیکــه تخلــف دیگــری را میبینــد ،در خــود
احســاس مســئولیت میکنــد و میــل دارد متخلــف را از انجــام عمــل ناپســند بــازدارد .بــا همیــن احســاس
مشــرك ،خــود را از ارتــكاب كارهــای ناپســند بازم ـیدارد و جمــع را نیــز از ارتــكاب جرائــم منــع میكنــد
(رشیعتمــداری ،1380 ،ص  .)201بـرای موفقیــت در امربهمعــروف و نهــی از منکــر نیازمنـ ِـد اصــاح ســاختار،
ایجــاد ســازمانهای موردنیــاز ،تربیــت نیروهــای شایســته و تبییــن جایــگاه حقوقــی آنهــا در نظــام آموزشــی
و نهادهــای حکومتــی هســتیم ،در غیــر ایــن صــورت ،فســاد رفتهرفتــه گســرش مییابــد و نظــام اســامی را
بــا خطــر مواجــه میکنــد (مرتضــوی ،1396 ،ص .)409

 .10نتیجه

بــا مداقــه در رویکــرد قانونگــذار اساســی در اصــل هشــتم کــه امربهمعــروف و نهــی از منکــر را
بهعنــوان ســازوکاری پیشــگیرانه از وقــوع جــرم در جامعــه پیشــنهاد کــرده اســت و کنــکاش در آیــات و
روایــات میتــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه اســام معــروف و منكــر را معیــن کــرده ،بــه روشهــای
تأثیرگــذار تربیتــی و تحقــق اجــرای آن عنایــت داشــته و در اختیــار انســانها قــرار داده اســت .از ایــن
منظــر ،واجبــات و مســتحبات ،معــروف و محرمــات و مكروهــات ،منکرنــد .در اصــل مرتقــیِ امربهمعــروف
و نهــی از منکــر بهعنــوان سیاســتی پیشــگیرانه و تربیتــی ،مـراد پیشدســتی كــردن و آگاه كــردن و هشــدار
دادن اســت كــه بــر ایــن اســاس ،شــامل همـهی تدابیــری میشــود كــه از اســاس ،مانــع شــكلگیری جــرم و
بــزه در صحنـهی اندیشـهی بزهــكار و ســاحت جامعــه در مراحــل پیــش از وقــوع ،مرحلـهی وقــوع و پــس از
وقــوع جــرم اســت .ازآنجاکــه امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،زمینهســاز نهادینــه شــدن الزامــات تربیتــی و از
عوامــل مهــم پیشــگیری از بزهــكاری اجتامعــی اســت ،سیاســت مجــازات اســام بـرای افـراد مجــرم و بزهــكار
در جامعــه عاملانــه ،آگاهانــه ،عادالنــه و مصلحتگرایانــه اســت .از طرفــی ،بایــد توجــه داشــت كــه پیشــگیری
بهعنــوان ســامانهی كنــرل اجتامعــی حتــی میتوانــد بیشــر از اصــاح ،تربیــت و بازآمــوزی موردتوجــه قـرار
گیــرد.
بــه نظــر میرســد بهرتیــن شــیوهی تحقــق ایــن امــر ،اج ـرای امربهمعــروف و نهــی از منكــر و اقام ـهی
آن در جامعــه اســت؛ لــذا بــه فراخــور میــزان و مرتبــهی بلــوغ اجتامعــی ،حاكــان و نخبــگان درصــدد
کاربستهای تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم با
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اتخــاذ روشهــای پیشــگیرانه برمیآینــد و بــا تعبیـهی ســازوکارهای تربیتــی متناســب بــا ســاختار فرهنگــی
و مهندســی اجتامعــی جامع ـهی خویــش ،بــه پدیدارشناســی جــرم و بــزه در جامعــه روی بیاورنــد و روش
مناســب پیشــگیرانهی امربهمعــروف و نهــی از منكــر را اتخــاذ کننــد .ب ـرای تحقــق بــرون-داد تربیتــی و
اجــرای امربهمعــروف و نهــی از منكــر بهعنــوان عامــل پیشــگیری از جــرم ،ایجــاد زمینههــا و بســرهای
ذیــل رضوری میمنایــد:
 .1اج ـرای عدالــت اجتامعــی نــه بهعنــوان یــك شــعار بلكــه بهعنــوان راهــردی فراگفتامنــی بهعنــوان
رسفصــل مطالبــات مــردم.
 .2رفاه اجتامعی و مبارزه با مظاهر فقر ،فساد و گرفتاری در جامعه.
 .3ایجاد امنیت اجتامعی از طریق استفاده از سازوکارهای مناسب برای تأمین روانی جامعه.
 .4حامیت از خانواده از طریق نهادینهسازی مشاوران خانواده ،مددكاران خانوادگی و. ...
 .5تنظیــم نظــام آموزشــی بهعنــوان ســنگ بنــای روشهــای پیشــگیرانه ،از طریــق تعلیــم و ترویــج
حقــوق و تكالیــف شــهروندی ،فعالســازی نهادهــای فرهنگــی ،اجتامعــی و سیاســی همچــون ســتاد احیــا
امربهمعــروف و نهــی از منكــر ،بهکارگیــری تشــکلهای مردمنهــاد ،حضــور مؤثــر در شــبکههای اجتامعــی
بــا محوریــت نهادینــه کــردن ایــن فریض ـهی ارزشــمند ،اســتفاده از پیامكهــای مؤثــر و تیزرهــای تبلیغاتــی
صداوســیام و. ...
 .6اطالعرســانی و تبلیغــات مناســب ،شناســایی علــل و عوامــل بــروز جــرم ،مطالعــه و واكاری ریشـهها
و منافــذ وقــوع جــرم و. ...
 .7اتخــاذ تدابیــر بازپرورانــه ،مــددكاری و مشــاورهدرمانی ،كیفرزدایــی ،بســیج ملــی ب ـرای پیشــگیری از
وقــوع جــرم و نهادینــه کــردن مســئلهی امربهمعــروف و نهــی از منكــر در اذهــان عمــوم.
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