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منطــوق تربیتــی اصــل هشــتم قانــون اساســی، ســازوکاری غیــر 
ــای  ــده ی ارزش ه ــه، تقویت کنن ــه، کم هزین ــری، خیرخواهان كیف
انســانی و عاملــی بازدارنــده و نوعــی نظــارت عمومــی و مراقبت 
همگانــی اســت كــه در آیــات متعــدد قــرآن، بیــان و عمــل امئــه ی معصومیــن)ع( 
ــر آن تأکیــد شــده  ــران )اصــل هشــتم(، ب و قانــون اساســی جمهــوری اســامی ای
ــوی  ــی، اقتصــادی و معن ــی، اجتامع ــار تربیت ــركات و آث ــه ب ــت ب ــا عنای اســت. ب
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــام ب ــگیرانه ی اس ــكار پیش ــر، راه ــی از منک ــروف و نه امربه مع
ــات  ــان، جنای ــان جوان ــراف، عصی ــرم و انح ــوع ج ــگیری از وق ــكاری و پیش بزه
ســازمان یافته، حق كشــی، كژمــداری، هــرج  و مــرج گرایــی، آدم كشــی و آدم ربایــی، 
اعتیــاد، بی عدالتی هــای اجتامعــی و بیگانگــی از آزادی درونــی و فكــری، توســل 
ــه  ــه ی حــارض، مــدد رســاندن ب ــه ایــن ســازوکاری پیرشفتــه اســت. هــدف مقال ب
مانایــی، پویایــی و نهادینــه کــردن ایــن فرضیــه  ی الهی_تربیتــی اســت کــه عاملــی 
بــرای نجــات مردمــان، از هبــوط بــه كژی هــا و كج روی هــا تلقــی می شــود. ایــن 
ــون اساســی )اصــل هشــتم( و آموزه هــای  ــوان قان ــا ت ــی آن اســت ت ــه در پ مقال
دینی_تربیتــی و اثرگــذاری آن در پیشــگیری از وقــوع جــرم در جامعــه را تحلیــل 
ــای  ــد آموزه ه ــذار و تأکی ــرض قانون گ ــه تع ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــد. بررس کن
دینــی بــر اعــامل ایــن اصــل، بــه منظــور نهادینــه کــردن اصــول تربیــت اســامی 
در جامعــه، معنــادار و مفیــد بــه مقصــود اســت. تحقیــق حــارض از نظــر هــدف 
ــات  ــنادی و مطالع ــا، اس ــردآوری داده ه ــاظ گ ــی و از لح ــوع آن کیف ــردی، ن کارب
ثانویــه ی فــرا ترکیــب و مبتنــی بــر مطالعــه ی منابــع برخــط داخلــی و خارجــی بــه 

روش تحلیــل انتقــادی اســت.

واژگان کلیدی: 
امربه معروف و نهی از منكر، آموزه های 
دینی، قانون اساسی، پیشگیری از جرم.



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث44
دوره 5 :: شماره 1

1 - مقدمه
اهمیــت جنبه هــای تربیتــی و پیشــگیرانه ی امربه معــروف و نهــی از منکــر در آیــات و روایــات 
به انــدازه ای اســت کــه بســیاری از فقهــا، ایــن فــرع دینــی را از ســویی، مبنــای انقــاب علیــه حکومت هــای 
ــد  اســتبدادی و ایجــاد نظــام اســامی و از ســوی دیگــر، مهم تریــن راهــکار دوام و قــوام حکومــت می دانن
)عبدالخدایــی، 1396، ص 70( بااین حــال و علی رغــم الــزام اصــل هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
ایــران مبنــی بــر اجــرای ایــن واجــب همگانــی، هنــوز زمینــه ی الزم بــرای درک اهــداف و جایــگاه حقوقــی آن 
نــزد کارگــزاران نظــام و اندیشــمندان حقوقــی بــرای ترویــج و نهادســازی و نــزد افــکار عمومــی بــرای مطالبــه 
و اجــرا فراهــم نشــده اســت. امــام باقــر)ع( می فرمایــد: امربه معــروف و نهــی از منکــر، شــیوه ی پیامــران و 
روش نیــکان و برتریــن رضورت هــای جامعــه اســت کــه ســایر رضورت هــا بــر شــانه ی آن استواراســت. انجــام 
ایــن تکلیــف، امنیــت را برقــرار و ســامت اقتصــادی را تضمیــن و بی عدالتــی را برطــرف و آبادانــی را برقــرار 
ــی،  ــد )حــر عامل ــح می نه ــور را در مجــرای صحی ــول حــق می ســازد و ام ــه قب ــد و دشــمن را وادار ب می کن
ــد: »ولتکــن منکــم امــة یدعــون الــی الخیــر و یأمــرون  1401، ج 11 ص 359(. خداونــد در قــرآن مى فرمای
باملعــروف و ینهــون عــن املنکــر )آل عمــران،110(؛ بایــد از میــان شــام گروهــی باشــند کــه مــردم را بــه نیکــی 
دعــوت کننــد و مــردم را امربه معــروف و نهــی از منکــر مناینــد.« سیاســت پیشــگیری از جــرم ـ بــه معنــای 
اقدام هــا و تدابیــر غیــر کیفــری كــه از رهگــذر كاهــش یــا از میــان بــردن علــل جــرم زا موجــب جلوگیــری از 
ــی دارد )ریاحــی، 1396، ص 195(. از  ــگاه واالی ــی اســام جای ــوع بزهــكاری می شــود ـ در سیاســت جنای وق
طرفــی، تــاش همــه ی پیــام آوران الهــی معطــوف بــه ایــن بــوده اســت تــا انســان بــه شــأن و منزلــت واقعــی 
و الهــی خویــش آگاه شــود و همــه ی شــئون حیــات خویــش را بــر اســاس حرمــت نهــادن بــه كرامــت و رشــد 

همه جانبــه ی هویــت انســانی ســامان بخشــد )بابایــی، 1394، ص 156(.
جــرم انگاری هــای نادرســت و برخوردهــای نســنجیده، ازجملــه معضــات جامعــه ی ایــران اســت. 
جرم انــگاری بــدون توجــه بــه مــاك رضورت و عدالــت كــه بــا قلمــرو و آزادی هــای اساســی افــراد متــاس دارد، 
ممكــن اســت بــه تــورم عنوان هــای مجرمانــه منتهــی شــود. شــاید بتــوان گفــت در كنــار افزایــش جمعیــت 
و مشــكات اقتصــادی، اجتامعــی، فرهنگــی و جرائــم نوپدیــد دیگــر، بی توجهــی بــه امربه معــروف و نهــی 
ــری،  ــد )باق ــد ش ــه خواه ــم در جامع ــزان جرائ ــش می ــب افزای ــگیرانه، موج ــل پیش ــوان عام ــر به عن از منك
1387، ص 3(. جان مایــه ی محصــول كارگاه وحــی، ســاخنت انســان كامــل و مدینــه ی فاضلــه و حیــات طیبــه 
و ذی معقولــی اســت كــه در آن، صلــح و امــن ســایه گســرانیده و عدالــت ســپهر فراگیــر خــود را ســایه بان 
یكایــك شــهروندان مملكــت متبــوع خویــش قــرار داده اســت. ایــن امــر، تنهــا در گــرو زنــده بــودن فریضــه ی 
امربه معــروف و نهــی از منكــر به عنــوان ســازوکاری تربیتــی قابــل تحقــق اســت. آنچــه امــروزه در جامعــه ی 
ایــران 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 امربه معــروف و نهــی از منكــر 
ــی  ــانی و عامل ــای انس ــده ارزش ه ــه، تقویت کنن ــه، کم هزین ــری، خیرخواهان ــر كیف ــازوکاری غی ــوان س به عن
بازدارنــده اســت؛ لــذا توســل بــه آن در پیشــگیری از ارتــكاب جرائــم در جامعــه رضورت پرداخــنت و اجــرای آن 

را دوچنــدان کــرده اســت )نجفــی ابرندآبــادی، 1395، ص 6(.
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بــه اعتقــاد بســیاری از افــراد اهــل تحقیــق، روش هــای ســنتی مبــارزه بــا جرائــم یعنــی اعــامل قوانیــن 
كیفــری توســط دســتگاه های ذی ربــط هامننــد نظــام قضایــی و پلیــس و گاه اعــامل روش هــای اصاحــی و 
تربیتــی، نتیجــه ی چشــمگیری در پیش گیــری از وقــوع جــرم  و یــا كاهــش آن و حتــی تكــرار جرائــم نداشــته 
ــه ی  ــورد، مقال ــن م ــتند در ای ــی و مس ــر علم ــن اث ــن و بهری ــاید اولی ــاری، 1380، ص 272(. ش ــت )صف اس
مارتیــن ســن باشــد كــه بــا جمع بنــدی تحقیقــات انجام شــده دربــاره ی موضــوع پیشــگیری از وقــوع جــرم، 
بــه نظریــه ی »هیچ چیــز یــا هیچ یــک از شــیوه های برخــورد بــا مرتكبیــن جرائــم كارایــی نــدارد« اشــاره کــرد 
ــی و اجتامعــی،  ــردی، خانوادگ ــرای همــه ی زمینه هــای ف ــز ب ــن اســام نی ــن ســن، 2016، ص 35(. دی )مارتی
ــذار  ــد. قانون گ ــه می کن ــر ارائ ــی از منك ــروف و نه ــه امربه مع ــل ب ــه توس ــودمندی ازجمل ــای س برنامه ه
اساســی مــا نیــز، بــا بینشــی خردمندانــه، راه حــل تربیتــی و پیشــگیرانه از وقــوع جرائــم را بــه نحــو بســیار 
مطلوبــی، در ســایه ی اجــرای اصــل هشــتم قانــون اساســی پیش بینــی کــرده كــه در برچیــدن اســباب وقــوع 
جــرم بســیار مؤثــر اســت و معطــل کــردن آن، آثــار و تبعــات جران ناپذیــری بــرای جامعــه بــه بــار خواهــد 
آورد. بــه نظــر می رســد تبییــن مبانــی حقوقــی ایــن فریضــه ی اجتامعــی می توانــد عــاوه بــر تحقــق مــوارد 
یادشــده، الگــوی تربیتــی و عقلــی مناســبی را بــه ســایر جوامــع اســامی انســانی بــرای تضمیــن ارزش هــای 
قانونــی و اخاقــی ارائــه دهــد. بــر همیــن اســاس، در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا نخســت، دیدگاه هــای 
ارائه شــده دربــاره ی مبانــی عقلــی امربه معــروف 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 بــرشی معــارص بــه اثبــات رســد. پرســش اصلــی ایــن اســت کــه 
قانــون اساســی )اصــل هشــتم( و آموزه هــای دینی_تربیتــی تــا چــه انــدازه تــوان اثرگــذاری در پیشــگیری از 

وقــوع جــرم در جامعــه را دارنــد؟

2 ـ تعریف و مفهوم شناسی امربه معروف و نهی از منكر و تربیت
تربیــت مصــدر بــاب تفعیــل اســت کــه ریشــه ی آن »ربــب« یــا »ربــو« اســت. در تفــاوت ایــن دو ریشــه 
ــی  ــر؛ یعن ــو( الصغی ــا )رب ــامل و رب ــوی ک ــودک به س ــوق دادن ک ــی س ــر؛ یعن ــب( الصغی ــد: رّب )رب گفته ان
کــودک رشــد کــرد )مصطفــوی، 1402، ج 4، ص 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 )ابن منظــور، 1414، ج 1، ص 401(. همچنیــن، از ریشــه ی )ربــأ( بــه معنــای 
جــای بلنــد و مــکان مرتفــع، ارشاف داشــنت، محافظــت و مراقبــت اســت )فراهیــدی،1410، ج 8، ص 288(. 
تربیــت در عــر کنونــی، بــه معنــای اقداماتــی اســت کــه پرورش دهنــده انجــام می دهــد تــا رفتــاری را در 
ــی )پرورش شــونده( را به ســوی هــدف تربیــت بکشــاند. مربــی شــامل  ــد و مرب ــه کن پرورش شــونده نهادین

معلــم، جامعــه، والدیــن و حکومــت اســت.
امربه معــروف: عبــارت اســت از واداشــنت مــردم بــه کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود یــا به وســیله ی زبــان 

و یــا به وســیله ی عمــل )جبعــی عاملــی، 1967 م، ج 2، ص 409(.
نهـــی از منکـــر: عبـــارت اســـت از بازداشـــنت مـــردم از انجـــام گناهـــان، یـــا به وســـیله ی زبـــان و یـــا 
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ــامن(. ــل )هـ ــیله ی عمـ به وسـ
معروف هــا و منکرهــا را حســب رشایــط خــاص خــود، می تــوان فقهــی )اخاقــی( یــا حقوقــی )قانونــی( 
دانســت. درعین حــال، منابــع شــناخت معروف هــا و منکرهــای فقهــی، رشع و عقل انــد و منابــع شــناخت 
آنهــا در حقــوق، احــکام رشعــی اســت کــه در قالــب قانــون یــا مقــرره بــه تصویــب رســیده اســت )جــوان 
ــار،  ــاید اجب ــرف، ش ــم ع ــان و فه ــر، در زب ــی از منك ــروف و نه ــارات امربه مع ــته، 1397، ص 331(. عب آراس
تفتیــش عقیــده و تعقیــب را در ذهــن متبــادر ســازد، حال آنکــه اســام عقیــده دارد گزینــش آزاد، ایــامن را بــه 
وجــود مــی آورد و از نظــر اخاقــی شــخص را پایبنــد می کنــد و پلیــس درونــی می ســازد )امینــی، 1372، ص 
56(؛ بنابرایــن، اســام همــه ی قواعــد را در مرحلــه ی نخســت، بــر پایــه ی همیــن انگیــزه ی درونــی و اخاقــی 
ــد. رویکــرد تربیتــی  ــه گزینــش آزاد اهمیــت می دهــد و آن را جانشــین سیاســت زور می كن ــا می نهــد. ب بن
امربه معــروف عبــارت اســت از: تشــویق و واداشــنت دیگــران بــه انجــام افعــال و داشــنت صفاتــی كــه بــه حكم 
عقــل و از طــرف شــارع بــه نیكــی توصیف شــده باشــد و نهــی از منكــر، بــر حــذر داشــنت دیگــران از انجــام 
افعالــی اســت كــه از طــرف شــارع و بــه حكــم عقــل، بــه قباحــت و زشــتی از آنهــا یادشــده باشــد )هاشــمی، 
ــاه 1394  ــوب فروردین م ــر مص ــان از منك ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــت از آم ــون حامی 1374، ص 208(. قان
مجلــس شــورای اســامی نیــز در »مــاده ی 1« ایــن 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 به عنــوان احــكام اولــی و یــا ثانــوی، در رشع مقــدس و یــا قوانیــن، مــورد امــر قرارگرفتــه و یــا منــع شــده 
باشــد.« در تکمیــل تعریــف فــوق، »مــاده ی 2« بیــان مــی دارد: »امربه معــروف و نهــی از منكــر، دعــوت و 
واداشــنت دیگــران بــه معــروف و نهــی و بازداشــنت از منكــر اســت«؛ و »مــاده ی 3« بــه ایــن امــر اشــاره دارد 
ــدون  ــوده و ب ــی ب ــاری اســت كــه علن ــه رفت ــون، ناظــر ب ــن قان کــه »امربه معــروف و نهــی از منكــر، در ای

تجســس مشــخص باشــد.«

3 ـ اهمیت و نقش تربیتی امربه معروف و نهی از منكر
درهــم  تنیدگــی تعلیــم و تربیــت و حیــات انســان موجــب شــده اســت کــه  رویکــرد انســان بــه مقولــه ی 
ــه  ــل ب ــع رش و عم ــه در دف ــه و کم هزین ــازوکاری خیرخواهان ــه س ــر، به مثاب ــی از منک ــروف و نه امربه مع
خیــر، واجــد بایســتگی دوچنــدان باشــد. اســام مکتبــی تربیتــی اســت کــه هــر چــه در آن آمــده، به نوعــی بــا  
تزکیــه و تربیــت انســان ارتبــاط دارد و آیه هــا و احادیــث زیــادی بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد )صالحــی زاده 
و محمــدی، 1394، ص 3(. بااین حــال، فقهــای امامیــه لــزوم اجــرای امربه معــروف و نهــی از منکــر را موکــول 
بــه تحقــق رشایطــی دانســته اند کــه یکــی از آنهــا، مصونیــت آمــر و ناهــی، اطرافیــان و آحــاد جامعــه از رضر 
حاصــل از اجــرای آن اســت. ایــن اناطــه و اشــراط به گونــه ای اســت کــه اگــر آمــر بــه  معــروف و یــا ناهــی از 
منکــر، در امرونهــی اش، از رضر در امــان و مصــون نباشــد، در مرتکــز اذهــان مترشعیــن چنیــن امربه معــروف 
و نهــی از منکــری واجــب نیســت. بااین وجــود، برخــی ایــن قــول مشــهور را خدشــه دار می داننــد و قائــل بــه 
وجــوب مطلــق و غیــر معلــق ایــن فریضــه اســامی هســتند )محســنی دهکانــی و دیگــران، 1396، ص 110(. 
گــواه مدعــای ایشــان نیــز برخــی اقدامــات اصاح گرایانــه در تاریــخ همچــون قیــام امــام حســین)ع( و یــا حتــی 
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ــه معــروف در ســال های  ــران ب ــان از منکــر و آم ــی از منکــر برخــی از ناهی ــه امربه معــروف و نه ــدام ب اق
اخیــر در کشــور اســت. اهمیــت فریضــه ی کارآمــد امربه معــروف و نهــی از منکــر را در ذیــل و به اختصــار، 

از منظــر قــرآن کریــم، روایــات و دانشــمندان مســلامن بررســی می کنیــم.

1-3- امربه معروف و نهی از منکر از نظر قرآن کریم
ــی  ــه اجتامع ــی رسمای ــت و بالندگ ــر، در تقوی ــی از منک ــروف و نه ــوزه ی امربه مع ــم در ح ــرآن کری ق
ــارکت،  ــامد، مش ــی اعت ــی یعن ــه ی اجتامع ــای رسمای ــن مؤلفه ه ــد و مهم تری ــا می کن ــی را ایف ــش مهم نق
اتحــاد، حامیــت و امنیــت اجتامعــی، در ســه اصــل قرآنــی مدنظــر، منــود و جلــوه ای خــاص داشــته و ضمــن 
ــه و راهکارهــای  ــی آن پرداخت ــت و بالندگ ــه تقوی ــرب، ب ــه ی اجتامعــی غ ــص رسمای ــع کاســتی ها و نقای رف
ارزشــمندی بــه ایــن منظــور ارائــه گردیــده اســت )پیروزفــر و دیگــران، 1396، ص 76(. قــرآن كریم در تشــویق 
ــح و کســانی  ــدگان عمــل صال ــدگان و انجام دهن ــا ایامن آورن ــر، تنه ــی از منك ــروف و نه ــه امربه مع ــراد ب اف
ــد، از رســتگاران برمی شــامرد )عــر،3 و 4(. دعــوت  ــه می کنن ــور و شــكیبایی توصی ــه به راســتی در ام را ک
بــه تطهیــر نفــس و پایبنــدی بــه اخــاق حســنه )شــمس، 9 و 10(، تحقیــر و نكوهــش رفتارهــای زشــت و 
مجرمانــه )روم،28(، تشــویق بــه ازدواج )نــور،32(، دعــوت بــه برقــراری و بســط عــدل و داد در میــان مــردم 
)نســاء،135(،  امــر بــه پرداخــت صدقــه بــه شــكل واجــب یــا مســتحب )بقــره،195(، نصیحــت لقــامن بــه 
پــرش كــه وی را بــه امــر معــروف و نهــی از منكــر نصیحــت می كنــد )لقــامن/17(، وجــوب امربه معــروف 
و نهــی از منكــر آنجــا كــه خداونــد دســتور داده كــه همــواره در میــان شــام امتــی باشــند تــا مــردم را بــه 
نیكی هــا دعــوت کننــد و امربه معــروف 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 امربه معــروف و نهــی از منکــر، ترغیــب و توجــه بســیاری شــده اســت؛ ماننــد آیــه ی »کنتــم 
خیــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون باملعــروف و تنهــون عــن عــن املنکــر و تؤمنــون باللــه )آل عمــران،110(؛ 
شــام بهریــن امتــى هســتید كــه بــراى مــردم بیــرون آورده شــدید. امربه معــروف و نهــى از منكــر مى كنیــد و 
بــه خــدا ایــامن مى آوریــد.« آیــه ی ذیــل، یکــی دیگــر از آیاتــی اســت کــه به منظــور امربه معــروف و اصــاح 
جامعــه نــازل اســت: »ادع الــی ســبیل ربــک بالحکمــة و املوعظــه الحســنة و جادلهــم بالتــی هــی احســن 
ــن  ــه نیکوتری ــان ب ــا آن ــروردگارت فراخــوان و ب ــه راه پ ــو ب ــدرز نیک ــا حکمــت و ان ــردم را ب )نحــل،125(؛ م
شــیوه مجادلــه کــن.« و نیــز آیــه ی »... یأمــرون باملعــروف و ینهــون عــن املنکــر و یســارعون فــی الخیــرات 
و اولئــک مــن الصالحیــن )آل عمــران،114(؛ بــه نیکــی فرمــان می دهنــد و از کار ناپســند بازمی دارنــد و در 
کارهــای خیــر پیشــتازند و آنــان از صالحاننــد«، از همیــن دســته اســت؛ همچنیــن در آیــه ی ذیــل می فرمایــد: 
»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 می دارنــد 
و زکات می دهنــد و بــه کارهــای پســندیده امــر می کننــد و از کارهــای ناپســند بازمی دارنــد و فرجــام 
همــه ی کارهــا از آن خــدا اســت.« و آنجــا كــه می فرمایــد: »... و در روابــط دوســتانه و برادرانــه ی خــود نیــز، 
یكدیگــر را امربه معــروف و نهــی از منكــر می کننــد. در ایــن صــورت اســت كــه مــورد مرحمــت پــروردگار 
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ــخن  ــر س ــی از منك ــروف و نه ــرك امربه مع ــوب ت ــار نامطل ــه از آث ــا ك ــه، 79( و آنج ــد« )توب ــرار می  گیرن ق
می گویــد. بــه رسگذشــت اصحــاب ســبْت اشاره شــده اســت كــه گروهــی از آنــان رشیعــت آســامنی را رعایــت 
نكرده انــد و در برابــر ایــن گنــاه، عــده ای 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 )اعــراف،164 و 165( 
و... . همگــی ایــن آیــات، نشــان گر بخشــی از مســائل گوناگونــی هســتند كــه اســام بــرای برپایــی حیــات 
اجتامعــی ســامل و بــه دور از انحــراف، بــه آنهــا دعــوت می كنــد و بــا قلعــه ی مســتحكم امربه معــروف و نهــی 
از منكــر، حامــی آنهاســت. در ایــن آیــات، جنبه هــای تربیتــی کامــاً روشــن اســت و همــه ی افــراد جامعــه را 
در برمی گیــرد؛ چــون آیــات امربه معــروف و نهــی از منکــر نســبت بــه همــه ی افــراد جامعــه اطــاق دارنــد.

2-3- نقش تربیتی امربه معروف و نهی از منکر و اهمیت آن در قرآن و احادیث
ــی را در  ــت آدم ــعادت و تربی ــتگاری و س ــه رس ــر، چگون ــی از منک ــروف و نه ــه امربه مع ــن اینک تبیی
ــژه کــه  ــن اســت، به وی ــز چنی ــی آمــده اســت و نهــی از منکــر نی ــن به خوب ــی دارد، در کام پیشــوایان دی پ
ــه  ــرا ن ــی و لســانی اســت؛ زی ــب قلب ــراد جامعــه می شــود، بیشــر مرات ــی از منکــر متوجــه اف آنچــه از نه
ــه مصلحــت اســت  ــه ب ــد و ن ــی، همیشــه و همه جــا حضــور دارن چشــامن حکومــت و دســتگاه های دولت
کــه فهرســت بزرگــی از وظایــف بــرای دولــت تهیــه شــود )خــروی،1387، ص 68(. امیراملؤمنیــن)ع( دربــاره ی 
فلســفه ی امربه معــروف و نهــی از منکــر و نقــش تربتــی آن می فرمایــد: »خداونــد امربه معــروف را بــرای 
ــرار داده  ــرای بازداشــنت ناآگاهــان و ســفیهان از زشــتی ها ق ــر را ب ــی از منک ــاآگاه و نه اصــاح توده هــای ن
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــای امربه مع ــاره ی پیامده ــرت درب ــز ح ــت 252(. نی ــه، حکم ــت« )نهج الباغ اس
ــام مســلط  ــر ش ــام، ب ــای ش ــه ارشار و بده ــد ک ــرک نکنی ــر را ت ــی از منک ــروف و نه ــد: »امربه مع می فرمای
می شــوند« )هــامن، نامــه ی 47(. حــرت زهــرا)ع( می فرمایــد: »خداونــد متعــال بــرای مصلحــت عامــه مــردم، 
امربه معــروف و نهــی از منکــر واجــب کــرده اســت« )صــدوق،1413، ج 3، ص 568(. پیامــر)ص( می فرمایــد: 
»بدانیــد کــه همــه ی شــام مســئول هســتید و نســبت بــه زیردســتان خــود بازخواســت می شــوید. فرمانــروای 
مــردم، مســئول مــردم اســت و نســبت بــه زیردســتانش بازخواســت می شــود، مــرد، رسپرســت خانــواده اســت 
و نســبت بــه آنــان، بازخواســت می شــود. زن، مســئول خانــه شــوهر و فرزنــدان او اســت و در برابــر آنــان، 
بازخواســت می شــود... پــس همــه ی شــام مســئول هســتید و همه تــان در برابــر زیردســتان خــود، بازخواســت 

)ابن ابی فــراس،1410، ج 1، ص 6(. می شــوید« 
از امـام رضا)ع( نقل شـده اسـت: »رسـول خدا)ص( چنین بـود كه بارها مى فرمود: وقتى امـت من امربه معروف 

و نهـى از منكـر را واگذارنـد، پـس باید با خدا اعان جنگ کنند« )حر عاملـی،1401، ج 11، ص 394(.
ــاً خــداى عــّز و جــّل نســبت بــه مؤمــن ضعیفــى بغــض دارد  و از پیغمــر)ص( نقل شــده اســت: »حقیقت
كــه دیــن نــدارد. پــس گفتــه شــد: مؤمــن ضعیفــى كــه دیــن نــدارد، یعنــى چــه؟ فرمــود: كــى اســت كــه 
ــاز از پیغمــر)ص( اســت كــه فرمــود: »مادامى كــه امــت مــن  نهــى از منكــر منى كنــد« )هــامن، ص 397( و ب
امربه معــروف و نهــى از منكــر مى كننــد و بــر نیــى یــاری مى رســانند، در خیــر هســتند. پــس وقتــى چنیــن 
ــراى  ــر برخــی دیگــر مســلط مى شــوند و ب ــان ب ــان ســلب مى شــود و برخــی از آن ــد، برکت هــا از آن نكردن
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آنــان یــاورى نیســت؛ نــه در زمیــن و نــه در آســامن« )هــامن، ص 398( و امیراملؤمنیــن)ع( فرمــود: »هامنــا از 
پیشــینیان، كســاىن كــه هــاك شــدند، تنهــا وقتــى بــود كــه گناهــان را انجــام مى دادنــد و ربّانیــون و احبــار، 
آنــان را از ایــن كار نهــى منى كردنــد. به درســتی كــه آنــان چــون در معــاىص، بــه آخریــن درجــه رســیدند و 
ربّانیــون و احبــار، آنــان را از ایــن كار منــع نکردنــد، عقوبت هــا بــر آنــان نــازل شــد؛ پــس امربه معــروف كنیــد 
ــد  ــك منى كنن ــز اجــى را نزدی ــر، هرگ ــى از منك ــه امربه معــروف و نه ــد ك ــد و بدانی ــر بنامیی ــى از منك و نه
و رزقــى را قطــع منى مناینــد« )هــامن، ص 395(. از امــام محمدباقــر)ع( می فرمایــد: »در آخرالزمــان گروهــى 
هســت كــه در میــان آنــان، از دســته اى ریــاکار پیــروى مى شــود كــه قــرآن خوانــدن و عبــادت كــردن را به خود 
ــى از  ــه نه ــامرند و ن ــب مى ش ــروف را واج ــه امربه مع ــد؛ ن ــیدگان و بی خردان ان ــد، تازه به دوران رس مى بندن
منكــر را، مگــر زمــاىن كــه از رضر آن آســوده خاطر باشــند. بــه دنبــال این انــد كــه بــراى خودشــان رخصتــى 
بیابنــد و عــذرى پیــدا كننــد. ســپس فرمــود: و اگــر منــاز بــه دیگــر كارهایــى رضر مى رســانید كــه بــا اموالشــان 
ــن و  ــه باالتری ــه ك ــد، هامن گون ــرك مى كردن ــامً منــاز را )هــم( ت ــد، حت ــا بدن هایشــان انجــام مى دهن ــا ب و ی
رشیف تریــن واجبــات )یعنــى امربه معــروف و نهــى از منكــر( را تــرك كردنــد. هامنــا امربه معــروف و نهــى 
ــا مى شــود. در آنجــا )كــه امربه معــروف و  ــا آن واجبــات )دیگــر( برپ از منكــر واجــب بزرگــى اســت كــه ب
نهــى از منكــر را تــرك كننــد( غضــب خــداى عــّز و جــّل بــه مرحلــه ی كــامل مى رســد و خداونــد همــه را بــا 
عقابــش فرامی گیــرد؛ پــس نیــكان در خانــه ی بــدان و ُخــردان در خانــه ی بــزرگان نابــود مى شــوند« )هــامن، 
ص 395-394( و از محمد بن مســلم روایــت اســت: »حــرت امــام صــادق)ع( بــه شــیعیان نوشــت كــه حتــامً 
ســاملندان و خردمنــدان شــام بــه نادانــان و ریاســت طلبان توجهــى مى كننــد و یــا آنكــه لعنــت مــن حتــامً 
بــه همــه ی شــام خواهــد رســید« )هــامن، ص 395(. امــام علــی)ع( نیــز می فرمایــد: »امربه معــروف و نهــی از 
منكــر، مانــع نزدیــك شــدن اجــل و فزونــی روزی می شــود و بهریــن فضیلــت دراین بــاره، بیــان كام عادالنــه 
ــام خــود را  ــز هــدف از قی ــزد حاكــم ســتمگر اســت« )فیض االســام؛ 1374، ص 1263(. امــام حســین)ع( نی ن

احیــاء امربه معــروف و نهــی از منكــر و اصــاح امــت جــد بزرگــوارش عنــوان می کنــد.
در ایــن احادیــث، جنبه هــای تربیتــی کامــاً روشــن اســت و همــه ی افــراد جامعــه دربــر می گیرنــد؛ زیــرا 
نســبت بــه همــه ی افــراد جامعــه اطــاق دارنــد. امربه معــروف و نهــی از منکــر، حــوزه ی نظــارت همگانــی 
را بــر اجــرای پیشــگیری مراقبتــی توســعه می دهــد. دولــت اســامی کــه بخشــی از تربیــت و پــرورش افــراد 
جامعــه بــر عهــده اش اســت، بایــد نهادینــه شــدن اصــل امربه معــروف و نهــی از منکــر را در جامعــه فراهــم 
آورد و حــدود و رشایطــی را لحــاظ کنــد کــه در احادیــث و متــون دینــی بــرای ایــن وظیفــه آمــده اســت تــا 
از ایــن طریــق، یکــی از مهم تریــن برنامه هــای سیاســت جنایــی مشــارکتی اســامی، محقــق و عملــی شــود 
)نــک: خــروی،1387، ص 87(. بخشــی از آموزه هــای بــه یــادگار مانــده از امــام علــی)ع(، افــراد را بــه مقابلــه 
ــا بزهــکاری انســان را فراهــم  ــی ی ــامل بزه دیدگ ــه احت ــد ک ــب می کن ــا وضعیت هــای خــاص جــرم زا ترغی ب

مــی آورد؛ امــری کــه امــروزه از آن بــا عنــوان »پیشــگیری وضعــی« یــاد می کننــد )هــامن(.
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3-3- امربه معروف و نهی از منکر و نقش تربیتی آن از نظر عقل
ــه  ــر و حــق و متوجــه ســاخنت دیگــران ب ــه خی ــادآوری ب ــای ی ــه معن امربه معــروف و نهــی از منکــر، ب
کارهــای بــد و زیــان آور اســت. عقــل بــه حســن کارهــای خیــر و نیکــی و قبــح هرچــه بــد و ظلــم اســت، 
حکــم می کنــد. امربه معــروف و نهــی از منکــر بــه حکــم عقــل واجــب اســت. وجــوب عقلــی امربه معــروف 
و نهــی از منکــر، بــه ســبب آن اســت کــه امربه معــروف و نهــی از منکــر لطــف هســتند و بــر اســاس قواعــد 
ــذا امربه معــروف و نهــی از منکــر عقــاً واجــب اســت  ــد، عقــاً واجــب اســت؛ ل ــر خداون عــدل، لطــف ب

ــی،1967 م، ج 2، ص 409-410(. )جبعــی عامل
لــزوم جلوگیــری از معصیــت؛ یکــی از احــکام عقلــی آن اســت کــه باید از معصیــت و تخلف از دســتورات 
و اوامــر مولــی جلوگیــری کــرد. نتیجــه ی ایــن حکــم عقلــی آن اســت کــه مرتکــب منکــر و تــارک معــروف، 
مســتحق مؤاخــذه خواهنــد بــود؛ درنتیجــه، عقــل، مکلــف را ملــزم بــه اقامــه ی امربه معــروف و نهــی از منکر 
می کنــد. اصــل 156 قانــون اساســی نیــز بــه همیــن منظــور تنظیم شــده اســت. وجــوب حفــظ نظــام جامعــه 
نیــز یکــی از احــکام عقلــی اســت. عقــل بــه لــزوم تــدارک همــه ی امــوری حکــم می کنــد کــه در حفــظ نظــام 

نقــش دارنــد کــه امربه معــروف و نهــی از منکــر یکــی از آنهــا اســت.

4-3- امربه معروف و نهی از منکر و نقش تربیتی آن از دیدگاه دانشمندان
از نــگاه امــام محمــد غزالــی، امربه معــروف و نهــی از منكــر، ركــن اعظــم دیــن اســت و اگــر دفــر ایــن 
ــود می گــردد و گمراهــی همــه ی  ــن داری ناب ــاده شــود، دی ــه آن فرونه ــم و عمــل ب روش بســته شــود و عل
افــراد را فرامی گیــرد و نادانــی گســرش می یابــد. تباهــی و نابســامانی شــعله ور می شــود و شــهرها ویــران و 
شــهروندان هــاك می گردنــد )پژوهشــكده حــوزه و دانشــگاه، 1382، ص 286( ابوحامــد غزالی در بازشــكافت 
ایــن فریضــه ی 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 امربه معــروف و نهــی 
از منكــر کننــد. وی، رشط دوم را ایــامن، ســوم عدالــت، چهــارم جــواز و پنجــم توانایــی دانســته اســت. در 
رشایــط محتســب فیه یعنــی منكــری كــه بالفعــل موجــود و ناروایــی آن بی اجتهــاد معلــوم باشــد، رشط اول 
آن اســت كــه منكــر باشــد، دوم موجــود باشــد و ســوم مســلم باشــد و در رشوط محتســب علیه- مــراد كســی 
كــه از منكــر بازداشــته می شــود- رشط اول را آن می دانــد كــه فعلــی كــه از آن بازداشــته می شــود، بایــد در 
حــق وی منكــر به شــامر آیــد. دوم آنكــه الزم نیســت مكلــف باشــد. ســوم آنكــه متیــز در حــق او رشط نیســت 

)نــک: غزالــی،1359، ج 2، ص 339-352(.
 رشایط وجوب امربه معروف و نهى از منكر  در سخنان دانشمندان عبارتند از:

الــف. امركننــده و نهى كننــده بداننــد كــه آنچــه شــخص مكلـّـف تــرك كــرده یــا انجــام داده، معــروف یــا 
منكــر اســت ؛ پــس بــر كــى كــه معــروف و منكــر را منى شناســد، واجــب نیســت.

ــن،  ــد؛ بنابرای ــته باش ــاری داش ــر آن ارصار و پافش ــده ی واجــب، ب ــا ترک کنن ــرام ی ــده ی ح ب. انجام دهن
اگــر انســان بدانــد کــه شــخص گناهــکار، از آن گنــاه دســت کشــیده و پشــیامن شــده اســت، در ایــن صــورت، 

وجــوب امربه معــروف و نهــی از منکــر ســاقط می شــود، بلکــه حــرام اســت.
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ج. احتــامل تأثیــر امــر یــا نهــى را بدهــد ؛ پــس اگــر بدانــد یــا اطمینــان پیــدا كنــد كــه تأثیــر نــدارد، واجب 
نیست.

د. در انــكار )و امــر یــا نهــى( او رضر و مفســده اى نباشــد و از وارد شــدن رضر جانــی یــا مالــی یــا آبرویــی 
ــه برخــی از مؤمنیــن آســوده باشــد؛  ــا نســبت ب نســبت بــه کســی کــه امربه معــروف و نهــی از منکــر و ی
ــن رضری آســودگی نباشــد، امربه معــروف و نهــی از منکــر حــرام اســت. در متوجــه  ــر از چنی ــن، اگ بنابرای
شــدن رضر، تفاوتــی میــان اینكــه بالفعــل باشــد یــا در آینــده  نیســت؛ پــس اگــر تــرس داشــته باشــد كــه در 
آینــده، رضرى بــه او یــا بــه غیــر او مى رســد، وجــوب )انــكار( ســاقط مى شــود )نــک: امــام خمینــی،1394، 

ــی،1967 م، ج 2، ص 409(. ــی عامل ج 1، ص 499-494؛ جبع
بــراى امربه معــروف و نهــى از منكــر مراتبــى اســت كــه در صــورت حصــول مطلــوب از مرتبــه ی پایین تر- 

حتــى بــا احتــامل حصــول آن- جایــز نیســت كــه بــه مرتبــه ی باالتر تعــدى کرد.
مرتبــه ی اول. ایــن اســت كــه كارى انجــام بدهــد كــه از آن ناراحتــى قلبــى او از منكر آشــكار شــود و اینكه 

از او مى خواهــد كــه معــروف را انجــام دهــد و منكــر را تــرك کنــد و بــراى آن درجــاىت اســت:
ماننــد بــر هــم نهــادن چشــم و عبــوىس و گرفــنت صــورت و ماننــد روگردانــدن یــا پشــت كــردن بــه او و 
از او كنــار كشــیدن و تــرك رابطــه بــا او و امثــال آن. در صــورت احتــامل تأثیــر و رفــع منكــر، واجــب اســت 
كــه بــه مرتبــه ی اول كــه ذكــر شــد، اكتفــا شــود . همچنیــن در هــامن مرتبــه ی اول واجــب اســت بــه درجــه ی 
ــكارش را از  ــود و ان ــل ش ــدى منتق ــر بع ــه ی ضعیف ت ــه درج ــرد، ب ــر نك ــر اث ــود و اگ ــا ش ــر اكتف ضعیف ت
مختــر رشوع كنــد و اگــر تأثیــر نگذاشــت، مقــدارى بیشــر كنــد، مخصوصــاً اگــر طــرف در موقعیتــى باشــد 
ــامل مى دهــد  ــر احت ــس اگ ــز نیســت. پ ــدار الزم جای ــه تعــدى از مق ــك مى شــود ك ــد كار او هت ــه به مانن ك
كــه بــا برهــم گذاشــنت چشــم كــه- مطلــب را بفهامنــد، مطلــوب حاصــل مى شــود، برایــش جایــز نیســت كــه 
بــه مرتبــه ی باالتــر تعــدى كنــد؛ مثــاً اگــر رو گردانــدن و تــرك رابطــه بــا او، موجــب تخفیــف یافــنت منكــر 

مى شــود .
ــه ی اول حاصــل  ــا مرتب ــه مقصــود ب ــد ك ــر بدان ــان. اگ ــا زب ــردن ب ــى ك ــردن و نه ــر ك ــه ی دوم. ام مرتب
منى شــود ، در صــورت احتــامل تأثیــر واجــب اســت بــه مرتبــه ی دوم منتقــل شــود و اگــر احتــامل دهــد كــه بــا 
موعظــه و ارشــاد و گفتــار نــرم، مقصــود حاصــل مى شــود ، هــامن واجــب اســت و تعــدى از آن جایــز نیســت.
جایــز نیســت كــه انــكار را بــا حــرام و منكــر همــراه کنــد؛ ماننــد ناســزا و دروغ و اهانــت؛ امــا اگــر منكــر 
از مــواردى باشــد كــه شــارع مقــدس بــه آن اهتــامم دارد و درهرحــال، راىض بــه حصــول آن نیســت؛ ماننــد 
قتــل نفــس محــرم و ارتــكاب زشــتی ها 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 ...(، درصورتی کــه منــع آن، 
متوقــف بــر این هــا باشــد. اگــر بعــى از مراتــب گفتــار از جهــت اذیـّـت و اهانــت كمــر از آنچــه باشــد  کــه 
در مرتبــه ی 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، فرضــاً مؤثــر یــا محتمل التأثیــر باشــد و اذیتــش از تــرك رابطــه و اعــراض از او و ماننــد 
این هــا كمــر باشــد، تعــدى از آن بــه این هــا جایــز نیســت؛ بنابرایــن، آمــر و ناهــى بایــد ماحظــه ی مراتــب 

و افــراد را بکننــد و كار را از مختــر رشوع مناینــد تــا بــه مرحلــه ی قوى تــر از آن برســند.
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مرتبــه ی ســوم. ایــن اســت كــه انــكار بــا دســت باشــد. اگــر بدانــد یــا مطمــن شــود كــه مطلــوب بــا دو 
مرتبــه ی ســابق حاصــل منى شــود ، بــه مرتبــه ی ســوم منتقــل می گــردد و آن )عبــارت از( اعــامل قــدرت اســت 
و البتــه بایــد مراعــات مختــر آن و ســپس باالتــر از آن را بکنــد. درصورتی کــه جلوگیــرى این چنینــی، محــذور 
كمــرى از غیــر آن داشــته باشــد، واجــب اســت بــه آن اكتفــا کنــد )نــک: امــام خمینــی، ج 1، ص 505-510(.

4 ـ امربه معروف و نهی از منکر به مثابه امر پیشگیرانه از جرم
امربه معــروف 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 ایــران، به عنــوان نظـــارت همگانــی، موضوع 
اصــل هشــتم قرارگرفتــه اســت. مطابــق »مــاده ی 1« قانــون پیشــگیری از جــرم کــه در تاریــخ 1394/6/21 از 
ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه تصویــب رســیده، تعریــف پیشــگیری از جــرم چنیــن آمده اســت: 
»پیشــگیری از جــرم عبــارت اســت از پیش بینــی، شناســایی و ارزیابــی خطــر وقــوع جــرم و اتخــاذ تدابیــر و 
اقدامــات الزم بــرای از بیــن بــردن یــا كاهــش آن«. همچنیــن در »مــاده ی 2« همیــن قانــون آمــده اســت: »در 
اجــرای بنــد 5 اصــل 156 قانــون اساســی، مبنــی بــر اقــدام مناســب قــوه ی قضائیــه بــرای پیشــگیری از وقــوع 
جــرم و اصــاح مجرمیــن و اتخــاذ سیاســت های جامــع، هامهنــگ و اثربخــش در زمینــه ی پیشــگیری از جــرم 
ــام شــورای عالــی پیشــگیری  ــه ن ــا مشــاركت مــردم، اجتامعــات محلــی و نهادهــای غیردولتــی شــورایی ب ب
ــا و  ــب طرح ه ــورا، تصوی ــن ش ــف ای ــه وظای ــاده ی 3«، ازجمل ــق »م ــردد.« مطاب ــكیل می گ ــرم ... تش از ج
ــگیری  ــگ پیش ــرش فرهن ــعه و گس ــرای توس ــت های الزم ب ــاذ سیاس ــرم و اتخ ــگیری از ج ــای پیش برنامه ه
ــا امربه معــروف و نهــی از منكــر اســت.  ــد قدمــی اساســی در احی ــه نظــر می آی از جــرم و ... اســت كــه ب
همچنیــن در »تبــره ی 2 بنــد 9 مــاده ی 2« ایــن قانــون، دولــت موظــف شــده اســت به طــور جداگانــه و 
متمركــز، بودجــه ای بــرای اجــرای برنامه هــای ملــی، منطقــه ای و محلــی بــرای پیشــگیری از جــرم منظــور کنــد 
كــه ایــن امــر نیــز می توانــد ضامنــت اجرایــی بســیار ســودمندی بــرای اجرایــی کــردن امربه معــروف و نهــی 

از منكــر باشــد.
رویکــرد تربیتــی امربه معــروف و نهــی از منکــر مــورد تعــرض قانون گــذار در »مــاده ی 4« قانــون 
حامیــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر مصــوب 1394 قرارگرفتــه اســت و این گونــه بیــان مــی دارد: 
ــی و  ــب زبان ــه مرات ــی اســت ك ــتاری و عمل ــی، نوش ــی، زبان ــر، قلب ــی از منك ــروف و نه ــب امربه مع »مرات
نوشــتاری آن وظیفــه ی آحــاد مــردم و دولــت اســت و مرتبــه ی عملــی آن در مــوارد و حــدودی كــه قوانیــن 
ــد  ــر می توان ــی از منک ــروف و نه ــیس اســامی امربه مع ــت اســت«. تأس ــه ی دول ــا وظیف ــرده، تنه ــرر ك مق
به مثابــه قدرتــی نــرم تلقــی شــود. ازآنجاکــه »قــدرت نــرم« از یــک منظــر، زاییــده ی »افــکار عمومــی« اســت، 
مســئله ی موردبحــث مــا ایــن اســت کــه مناســب ترین بســر شــکل گیری افــکار عمومــی چیســت. بــه نظــر 
می رســد کــه مناســب ترین و مطمن تریــن خاســتگاهی را کــه بــرای افــکار عمومــی می تــوان رساغ گرفــت، 
ــه و  ــه ای نهادین ــئولیت پذیری در جامع ــگ مس ــرگاه فرهن ــد و ه ــی و قانونی ان ــای رشع ــروف و منکره مع
ــامع  ــرم در عرصــه اجت ــدرت ن ــن ق ــن و ناب تری ــه شــود، قوی تری ــره گرفت ــوت به ــن شــیوه های دع از بهری
پدیــد می آیــد و همــگان از مزایــای بی شــامر آن ازجملــه مواهــب تربیتــی بهره منــد خواهنــد شــد )جــوان 
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ــته،1394، ص 56(. آراس

5. امربه معروف و نهی از منكر به مثابه یك امر پیشگیرانه
در سیاســت جنایــی اســام، پیشــگیری از جــرم و كژروی هــا منحــراً وظیفــه ی 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؛ زیــرا بقــای جامعــه و حفــظ ارزش هــای انســانی، اســتقرار عــدل و تضمیــن ســعادت و آزادی، 
مســتلزم خــروج از بی تفاوتــی اســت؛ یعنــی از یك ســو در گــرو امربه معــروف و از ســویی در جلوگیــری از 

ــا؛ 1357، ص 350(. پلیدی هــا، فســاد و منكــر اســت )كی نی
اگــر امربه معــروف و نهــی از منكــر را امــری پیشــگیرانه بــرای جلوگیــری از اعــامل و رفتــار ناصــواب در 
جامعــه بدانیــم، آنــگاه الزم بــه نظــر می رســد 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 

ــن، 1381، ص 282(. ــد )معی كرده ان
ــا  در معنــای عــام نیــز پیشــگیری هــر اقدامــی اســت كــه مانــع ارتــكاب جــرم شــود كــه ایــن اقــدام ی
اقدام هــا می توانــد جنبه هــای مختلفــی داشــته باشــد. پیشــگیری در اســام نیــز از اهمیــت بســزایی دارد تــا 
آنجــا كــه گفته شــده اســت: »اســام دیــن پیشــگیری از جــرم اســت« )عبدالرحمن بن ســعد، 2016، ص 169(.
یكــی از شــیوه های مهــم پیشــگیری، شــیوه ی اصاحــی یــا اجتامعــی اســت. در پیشــگیری اصاحــی یــا 
اجتامعــی، از طریــق اصاحــات 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 اصاحــات فــردی و اجتامعــی و درمــان نارســائی ها و ناهنجاری هــای جســمی و روحــی 
ــا، تقویــت نهادهــای اجتامعــی،  ــه آنه ــات و وابســتگی ب ــردن ارزش هــای اجتامعــی و ثب ــاال ب ــن و ب مرتكبی
توســعه و تعالــی فرصت هــای اقتصــادی، تحصیلــی، تفریحــی، مســكن و امثــال این هــا، می تــوان از متایــات 
ــواط  ــوط هنگامی کــه می خواهــد افــرادی را از امــر شــنیع ل ــری كــرد. حــرت ل ــه در افــراد جلوگی مجرمان

منــع کنــد، بــه آنــان می گویــد: دخــران مــن بــرای رفــع نیــاز جنســی شــام پاک ترنــد )هــود، 78(.
شــیوه ی دیگــر، پیشــگیری طریقــی اســت كــه در آن، عامــل شــكل یــا شــیوه ی دخالــت و جلوگیــری از 
وقــوع جــرم اهمیــت دارد. در پیشــگیری طریقــی كــه از راه اصــاح مرتكــب یــا اصاحــات 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.
شــیوه ی دیگــر همچــون غیرقابل دســرس كــردن آمــاج جــرم نیــز وجــود دارد كــه آن را پیشــگیری 
ــور آن  ــروز و ظه ــع و از ب ــرم، ممتن ــوع ج ــل، موض ــی در اص ــگیری موضوع ــد. در پیش ــی می نامن موضوع

جلوگیــری می شــود )صفــاری، 1380، ص 274(
ــز در سیاســت  ــان كارگــزاران حكومــت و دولت مــردان نی ــی و اقتصــادی در می پیشــگیری از فســاد مال
جنایــی اســام اهمیــت ویــژه ای داشــته و بــر نظــارت و حسابرســی دقیــق بــر كارگــزاران و مأمــوران حكومــت 

و مســدود كــردن راه هــای نفــوذ و فســاد در میــان آنــان تأكیــد شــده اســت )فقیهــی، 1396، ص 562(.
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6. امربه معروف و نهی از منكر به مثابه کاربستی تربیتی
ــن  ــی و همچنی ــی- اجتامع ــش دین ــک کن ــوان ی ــر، به عن ــی از منک ــروف و نه ــی امربه مع فریضــه ی اله
به عنــوان نوعــی احســاس مســئولیت پذیری در پیوندهــای گروهــی، نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد. تحقــق 
ــی از ســوی  ــارت همگان ــه نظ ــامم ب ــه و اهت ــه توج ــوط ب ــه ای، من ــر جامع ــد ه ــعادت و رش ســامت و س
ــوان یــك  اعضــای جامعــه اســت )پیروزفــر و دیگــران، 1396، ص 77(. امربه معــروف و نهــی از منكــر به عن
ــی کارآمــد و  ــك روش تربیت ــز ی ــه ی ارشــادی دارد و ازاین جهــت نی امــر اجتامعــی، در مــوارد گوناگــون جنب
اساســی اســت؛ زیــرا انســان طبیعتــاً ارشــاد را بهــر از دســتور دادن تحمــل می  كنــد. درواقــع، مســئله روشــن تر 
مطــرح می شــود، جوانــب امــر موردمطالعــه قــرار می گیــرد، آثــار و نتایــج كار پیش بینــی می شــود، دو طــرف 
تجربیــات خــود را مطــرح می كننــد و فــرد تحــت ارشــاد، خــود متوجــه بــدی یــا خوبــی عمــل می شــود و بــه 
كاری اقــدام یــا از انجــام كاری خــودداری می كنــد )رشیعتمــداری، 1380، ص 199(. البتــه نبایــد فرامــوش كــرد 
ــازدارد، بایــد واقعــاً از ماهیــت عمــل ناپســند آگاه  كســی كــه می خواهــد دیگــران را از انجــام كار زشــت ب
باشــد، زیان هــای آن را بدانــد و در رشایــط و موقعیتــی باشــد كــه بتوانــد دیگــری را ارشــاد کنــد؛ بــه همیــن 
علــت اســت کــه »مــاده ی 3« قانــون حامیــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر بیــان داشــته اســت: 
»امربه معــروف و نهــی از منكــر در ایــن قانــون، ناظــر بــه رفتــاری اســت كــه علنــی بــوده و بــدون تجســس 
مشــخص باشــد.« بــه نظــر می  رســد كــه اجتامعــی بــودن امربه معــروف و نهــی از منكــر، ابتــدا از كانــون 
خانــواده رشوع می شــود و وظیفــه ی پــدر و مــادر اســت تــا در تربیــت فرزنــدان خــود اهتــامم جــدی داشــته 
باشــند و آنــان را امرونهــی کننــد. آموزه هــای دینــی مــا ناظــر بــه اهمیــت ایــن مســئله اســت. آنجــا كــه در 
ســوره ی مریــم آیــه ی 55، خداونــد دربــاره ی حــرت اســامعیل می فرمایــد: »خانــواده ی خــود را بــه منــاز و 
زكات امــر می كــرد و نــزد پــروردگارش پســندیده بــود.« ســوره ی لقــامن آیــات 17 تــا 19 نیــز ایــن مســئله را 
ــول  ــردی، در اصــل، معل ــه منكــرات ف ــوان گفــت ك ــی، 1372، ص 101(. می ت ــد )امین ــان می کن ــی بی به خوب
نابســامانی های اجتامعــی اســت. فضائــل و مفاســد موجــود در هــر جامعــه، پیــش از آنكــه ناشــی از اعــامل 
و خصلت هــای فــردی باشــد، معلــول رشایــط و زمینه هــای موجــود در هــر جامعــه اســت. دراین بــاره، اصــل 
ســوم قانــون اساســی، دولــت را بــه ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی، بــر اســاس ایــامن و 
تقــوا و مبــارزه بــا كلیــه ی مظاهــر فســاد و تباهــی موظــف کــرده اســت. اهــم قوانیــن و سیاســت هایی كــه 
می توانــد هــدف مذكــور را تأمیــن و منجــر بــه ایجــاد جامعــه ای ســامل شــود، تحــت عناویــن ذیــل قابل ذکــر 

اســت:
1. قوانیــن و سیاســت های عدالــت اجتامعــی نظیــر حــذف واقعــی ربــا، محــو بــازار فاســد، تنظیــم ثــروت 

عامــه،  رفــاه و تأمیــن اجتامعــی همگانی و كار بیشــر.
2. آسان سازی مقدمات و هدایت جوانان برای تشكیل خانواده.

3. تأمین آزادی های مرشوع مردم )مطبوعات، احزاب و اجتامعات(.
4. اصاح ساختار اداری و ایجاد نظام اداری صحیح و مبارزه با ركود اعامل اداری.

5. اقدامــات اساســی و زمان بندی شــده بــرای عمــران روســتاها، مبــارزه بــا تراكــم جمعیــت در شــهرهای 
بــزرگ و تنظیــم مشــاغل بــر اســاس نیــاز روز.
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6. تقویت آموزش وپرورش و باال بردن آگاهی های عمومی.
7. رشكــت دادن عمــوم مــردم در همــه ی امــور، بــر اســاس بــه كار انداخــنت اســتعدادها و خاقیت هــای 

معه. جا
ــی،  ــی، اجتامع ــف فرهنگ ــای مختل ــام عرصه ه ــون در مت ــت قان ــردن حاكمی ــه ك ــرای نهادین ــاش ب 8. ت

ــره. سیاســی، اقتصــادی و غی
ــی امربه معــروف و نهــی  ــف ســازمان ها و نهادهــای متول ــات و برنامه هــای مختل 9. ســاماندهی امكان

از منكــر.
ــه  ــران ب ــت از آم ــون حامی ــاده ی 16« قان ــت موضــوع، »م ــه اهمی ــت ب ــا عنای ــور و ب ــن منظ ــه همی ب
معــروف و ناهیــان از منکــر مصــوب 1394، وظایــف ذیــل را بــه ســتاد امربه معــروف و نهــی از منکــر محــول 
کــرده اســت. »ســتاد امربه معــروف و نهــی از منكــر كــه در ایــن قانــون ســتاد نامیــده می شــود، عهــده دار 

وظایــف زیــر اســت:
1. تعییــن سیاســت ها و خط مشــی های اساســی در زمینــه ی ترویــج و اجــرای امربه معــروف و نهــی از 

منكــر و پیشــنهاد آن بــه مبــادی ذی ربــط.
ــی از  ــروف و نه ــه امربه مع ــوط ب ــت های مرب ــكل گیری سیاس ــرای ش ــرات ب ــات و نظ ــادل اطاع 2. تب

منكــر.
3. آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترك معروف و ارتكاب منكر.

4. تعیین الگوهای رفتاری.
5. زمینه ســازی جهــت مشــاركت همه جانبــه ی آحــاد مــردم و دســتگاه های اداری و رســانه های عمومــی 

در امــور مربــوط بــه فریضــه ی امربه معــروف و نهــی از منكــر.
6. رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعكاس آن به مراجع ذی ربط.

7. تدوین راهردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه.
8. آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه ی امربه معروف و نهی از منكر و ترویج گسرش فرهنگ آن.

9. شناسایی ظرفیت ها و كمك به تشكیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال.
10. حامیت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منكر.

11. پیگیــری مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در خصــوص راهكارهــای اجرائــی فرهنــگ عفــاف 
و حجــاب.

12. ارائه ی گزارش ساالنه به مقام معظم رهری و قوای سه گانه و مردم.«

7. امربه معروف و نهی از منكر به مثابه یك راهربد و الگوی عملی
بــه ســبب آنکــه اســام بــه نقــش مهــم و ســازنده ی الگوهــا در تربیــت افــراد واقــف اســت، بــه افــراد 
ممتــازی كــه موقعیــت خــاص اجتامعــی، فرهنگــی دارنــد و می تواننــد بــرای ســایر افــراد به عنــوان الگــو و 
رسمشــق پذیرفتــه شــوند، ســفارش می كنــد تــا رفتــار و ســیره ی آنــان را بــرای اصــاح خــود به کارگیرنــد. بــه 
ایــن علــت اســت كــه عمیق  تریــن و پیروزمندانه تریــن وســیله ی تربیــت را تربیــت كــردن بــا منونــه ی عملــی و 
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رسمشــق زنــده دانســته اند )قطــب، بی تــا، ص 251(. منونــه ی الگــوی عملــی امربه معــروف و نهــی از منكــر 
را می تــوان پیامــر اســام)ص( دانســت و ایــن الگــو در اعــامل ســایر امئــه معصومیــن)ع( نیــز قابــل درک اســت. 
گروهــی عقیــده دارنــد كــه اگــر آمــر بــه  معــروف و ناهــی از منكــر بدانــد امرونهــی اش فعــاً مـــؤثر نیســـت 
یــا نســبت بــه مخاطــبـ  تــارك معــروف و فاعــل منكــرـ  اثــر نــدارد، امربه معــروف و نهـــی از منكـــر واجــب 
نیســت )ایزدی فــرد، 1393، ص 224(. بی تردیــد قیــام امــام حســین)ع( كــه بــا هــدف احیــاء امربه معــروف و 
نهــی از منكــر انجــام شــد، خــود گــواه گویایــی بــرای تأكیــد بــر الگــوی عملــی بــودن امربه معــروف و نهــی از 

منكــر اســت و بــا توســل بــه ایــن الگــوی عملــی می تــوان بــر نظریــه ی مذکــور خدشــه وارد کــرد.
ــی  ــی اجتامع ــی و روان شناس ــا جامعه شناس ــر ب ــی از منك ــروف و نه ــان امربه مع ــاط می ــی، ارتب از طرف
به گونــه ای اســت كــه بــرای شــناخنت علــت ارتــكاب منكــر، بــرای چگونگــی مبــارزه  بــا آن، راه حل هــای عملــی 
ارائــه می كننــد. در اینجــا منونــه ای از آن را نقــل می كنیــم: ژاك  لوكــرك؛ جامعه شــناس فرانســوی، در كتــاب از 
حقــوق طبیعــی تــا جامعه شناســی، مــوردی را نقــل می كنــد كــه در دهكــده ای زنــای بــا محــارم شــایع شــده 
بــود و پــس از مطالعــه ی فــراوان، دولــت بــه ایــن نتیجــه رســید كــه كمبــود مســكن بــرای اعضــای خانواده هــا 
و خوابیــدن  و ســكونت جمعــی آنــان در یــك اتــاق، ســبب ایجــاد ایــن منكــر شــده اســت؛ بــه همیــن علــت 
نیــز، بــا ایجــاد خانــه در آن دهكــده، بیــامری از بیــن رفــت. ایــن منونــه كــه جنبــه ی محلــی دارد و منی تــوان 
از آن قاعــده ی كلــی اســتنباط كــرد، دســت کم نشــان می دهــد كــه گاه راه حل هــای تجربــی و عملــی تــا چــه 
انــدازه بــرای مبــارزه بــا فســاد مؤثــر اســت )کاتوزیــان، 1384، ص 137(. هامن گونــه كــه بــه امربه معــروف 
و نهــی از منكــر در اصــل هشــتم قانــون اساســی مــا توجــه شــده اســت، ایــن فریضــه ازجملــه اعــامل عبــادی 
ــا  ــوان یكــی از فرایــض مهــم رشعــی بن ــا رش و فســاد، آن را به عن ــه ب ــرای مقابل اســت كــه نظــام اســامی ب

نهــاده اســت.

8. امربه معروف و نهی از منكر به مثابه یك حق
حــق داشــنت جامعــه ی ســامل خواســته ی به جایــی اســت كــه همــگان بــدان معتقدنــد؛ امــا واقعیــت از 
ــامت  ــع، س ــه ی جوام ــه و در هم ــه همیش ــت دارد ك ــده ای حكای ــاالت نگران کنن ــا و ح ــا، رفتاره پدیده ه
ایــده آل را تهدیــد می کنــد و موجبــات نارضایتــی و ناامنــی مــادی و معنــوی را فراهــم می ســازد و تبعــات 
ــه  ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــان دهنده ی واكنش ه ــع، نش ــه ی جوام ــخ هم ــی آورد. تاری ــار م ــه ب ــی را ب تلخ
انحرافــات و تباهی هــای اجتامعــی بــوده اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت كــه جامعــه متعلــق بــه همــه ی 
ــرد. امــروزه، گســردگی  ــان همــه را می گی ــد و رش و فســاد، گریب ــه آن را تشــكیل می دهن مردمــی اســت ك
مفاســد به انــدازه ای اســت كــه بــدون التــزام و مشــاركت همــگان، به عنــوان یــك حــق، مقابلــه بــا آن ناممكــن 
اســت. دموكراســی نیــز كــه مبیــن جلوه هــای بــارز حضــور مــردم در صحنه هــای مختلــف اســت، می توانــد 
عامــل قدرمتنــدی بــرای مقابلــه بــا مفاســد اجتامعــی باشــد. امربه معــروف و نهــی از منكــر به عنــوان یــك 
حــق فــردی، اجتامعــی و حكومتــی، در منابــع فقهــی و حقوقــی مــا بــه نحــو شایســته ای تبییــن شــده اســت 

ــمی، 1381، ص 207(. )هاش
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9. امربه معروف و نهی از منكر به مثابه یك تكلیف
در امربه معــروف و نهــی از منكــر، روحیــه ی علمــی و هوشــیاری اســامی ایجــاب می كنــد تــا دربــاره ی 
ــد آن  ــوب و ب ــاره ی خ ــگاه درب ــنجیم و آن ــن بس ــته ها را در ذه ــم و دانس ــق كنی ــم، تحقی ــه منی دانی آنچ
بــه داوری بنشــینیم. پرســش ایــن اســت كــه چــرا مســلامنان بایــد از دیگــران بخواهنــد قوانیــن و عــادات 
پســندیده را رعایــت کننــد و از پلیدی هــا، زشــتی ها و جرائــم بپرهیزنــد. آیــا چنیــن تكلیفــی الزمــه ی لطــف 
و هدایــت اســت یــا وســیله ی ارعــاب و تفتیــش؟ و آیــا در دنیــای كنونــی، از ایــن روش تربیــت اجتامعــی 
ــوان گفــت  ــر؟ در جــواب می ت ــا خی ــر می شــود ی ــد و مؤث ــم اســتفاده مفی ــی، در پیشــگیری از جرائ و روان
كــه قــرآن امربه معــروف و نهــی از منكــر را ســبب رســتگاری دانســته اســت. از طرفــی، ایــن امــر آنــگاه كــه 
ــی دارد.  ــار اجتامع ــم آث ــد و ه ــردی درمی آی ــزه ف ــم به صــورت انگی ــد، ه ــی ش ــف تلق ــك تكلی ــوان ی به عن
ــد، در خــود  ــری را می بین ــف دیگ ــه تخل ــد و هنگامی ک ــش برمی آی ــرل اعــامل خوی ــرد خــود درصــدد كن ف
احســاس مســئولیت می کنــد و میــل دارد متخلــف را از انجــام عمــل ناپســند بــازدارد. بــا همیــن احســاس 
ــد  ــع می كن ــم من ــكاب جرائ ــز از ارت ــكاب كارهــای ناپســند بازمــی دارد و جمــع را نی مشــرك، خــود را از ارت
)رشیعتمــداری، 1380، ص 201(. بــرای موفقیــت در امربه معــروف و نهــی از منکــر نیازمنــِد اصــاح ســاختار، 
ایجــاد ســازمان های موردنیــاز، تربیــت نیروهــای شایســته و تبییــن جایــگاه حقوقــی آنهــا در نظــام آموزشــی 
و نهادهــای حکومتــی هســتیم، در غیــر ایــن صــورت، فســاد رفته رفتــه گســرش می یابــد و نظــام اســامی را 

ــد )مرتضــوی، 1396، ص 409(. ــا خطــر مواجــه می کن ب

10. نتیجه
ــر را  ــی از منک ــروف و نه ــه امربه مع ــتم ک ــل هش ــی در اص ــذار اساس ــرد قانون گ ــه در رویک ــا مداق ب
ــات و  ــکاش در آی ــرده اســت و کن ــنهاد ک ــه پیش ــرم در جامع ــوع ج ــازوکاری پیشــگیرانه از وق ــوان س به عن
روایــات می تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه اســام معــروف و منكــر را معیــن کــرده، بــه روش هــای 
ــن  ــت. از ای ــرار داده اس ــان ها ق ــار انس ــته و در اختی ــت داش ــرای آن عنای ــق اج ــی و تحق ــذار تربیت تأثیرگ
منظــر، واجبــات و مســتحبات، معــروف و محرمــات و مكروهــات، منکرنــد. در اصــل مرقــِی امربه معــروف 
و نهــی از منکــر به عنــوان سیاســتی پیشــگیرانه و تربیتــی، مــراد پیش دســتی كــردن و آگاه كــردن و هشــدار 
دادن اســت كــه بــر ایــن اســاس، شــامل همــه ی تدابیــری می شــود كــه از اســاس، مانــع شــكل گیری جــرم و 
بــزه در صحنــه ی اندیشــه ی بزهــكار و ســاحت جامعــه در مراحــل پیــش از وقــوع، مرحلــه ی وقــوع و پــس از 
وقــوع جــرم اســت. ازآنجاکــه امربه معــروف و نهــی از منكــر، زمینه ســاز نهادینــه شــدن الزامــات تربیتــی و از 
عوامــل مهــم پیشــگیری از بزهــكاری اجتامعــی اســت، سیاســت مجــازات اســام بــرای افــراد مجــرم و بزهــكار 
در جامعــه عاملانــه، آگاهانــه، عادالنــه و مصلحت گرایانــه اســت. از طرفــی، بایــد توجــه داشــت كــه پیشــگیری 
به عنــوان ســامانه ی كنــرل اجتامعــی حتــی می توانــد بیشــر از اصــاح، تربیــت و بازآمــوزی موردتوجــه قــرار 

گیــرد.
بــه نظــر می رســد بهریــن شــیوه ی تحقــق ایــن امــر، اجــرای امربه معــروف و نهــی از منكــر و اقامــه ی 
ــدد  ــگان درص ــامن و نخب ــی، حاك ــوغ اجتامع ــه ی بل ــزان و مرتب ــور می ــه فراخ ــذا ب ــت؛ ل ــه اس آن در جامع
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اتخــاذ روش هــای پیشــگیرانه برمی آینــد و بــا تعبیــه ی ســازوکارهای تربیتــی متناســب بــا ســاختار فرهنگــی 
ــد و روش  ــزه در جامعــه روی بیاورن ــه پدیدارشناســی جــرم و ب و مهندســی اجتامعــی جامعــه ی خویــش، ب
ــی و  ــرون-داد تربیت ــق ب ــرای تحق ــد. ب ــر را اتخــاذ کنن ــی از منك ــروف و نه مناســب پیشــگیرانه ی امربه مع
ــا و بســرهای  ــاد زمینه ه ــرم، ایج ــگیری از ج ــل پیش ــوان عام ــر به عن ــی از منك ــروف و نه ــرای امربه مع اج

ذیــل رضوری می منایــد:
1. اجــرای عدالــت اجتامعــی نــه به عنــوان یــك شــعار بلكــه به عنــوان راهــردی فراگفتامنــی به عنــوان 

رسفصــل مطالبــات مــردم.
2. رفاه اجتامعی و مبارزه با مظاهر فقر، فساد و گرفتاری در جامعه.

3. ایجاد امنیت اجتامعی از طریق استفاده از سازوکارهای مناسب برای تأمین روانی جامعه.
4. حامیت از خانواده از طریق نهادینه سازی مشاوران خانواده، مددكاران خانوادگی و... .

ــج  ــم و تروی ــق تعلی ــگیرانه، از طری ــای پیش ــای روش ه ــنگ بن ــوان س ــی به عن ــام آموزش ــم نظ 5. تنظی
حقــوق و تكالیــف شــهروندی، فعال ســازی نهادهــای فرهنگــی، اجتامعــی و سیاســی همچــون ســتاد احیــا 
امربه معــروف و نهــی از منكــر، به کارگیــری تشــکل های مردم نهــاد، حضــور مؤثــر در شــبکه های اجتامعــی 
بــا محوریــت نهادینــه کــردن ایــن فریضــه ی ارزشــمند، اســتفاده از پیامك هــای مؤثــر و تیزرهــای تبلیغاتــی 

صداوســیام و... .
6. اطاع رســانی و تبلیغــات مناســب، شناســایی علــل و عوامــل بــروز جــرم، مطالعــه و واكاری ریشــه ها 

و منافــذ وقــوع جــرم و... .
7. اتخــاذ تدابیــر بازپرورانــه، مــددكاری و مشــاوره درمانی، كیفرزدایــی، بســیج ملــی بــرای پیشــگیری از 

وقــوع جــرم و نهادینــه کــردن مســئله ی امربه معــروف و نهــی از منكــر در اذهــان عمــوم.
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