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جایگاه و نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر مسئوالن حکومتی از دیدگاه 
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 چکیده

يكی از احكام اجتماعی دين مبین اسالم که به نحو کفايی بر آحاد جامعه واجب گرديده،  عنوان بهامر به معروف و نهی از منكر، 

عمومی و همگانی بر عملكرد افراد، نظارت سیاست جنايی مشارکتی اسالم است و مردم مستقیماٌ و از طريق نظارت  های جلوهاز 

است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت  محور دينجامعه  های ويژگیدارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منكر از 

م نسبت و امت را ايجاد نموده است. مطابق اصل هشتم قانون اساسی، اجرای اين فريضه را وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مرد

هر مسلمانی خود را در مقابل اعمال  ديگر عبارت بهبه يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است، 

، چنین دهد مینشان  العمل عكسبه حقوق ملت و حدود الهی  ها گروهو نسبت به تعدی و تجاوز افراد و  داند میديگران مسئول 

؛ بلكه موجب آسايش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی سازد نمیديگران وارد  های آزادیوق و بر حق ای خدشه تنها نهنظارتی 

 وانعن بهداد که نقشی که امر به معروف و نهی از منكر در جامعه  نشان. نتايج پژوهش حاضر شود میفردی و جمعی اشخاص 

مشخصی صورت پذيرد و حدود و میزان اين نوع  که اين تكلیف با معیارهای کند مینظارت همگانی بر عهده دارد، ايجاب 

موجب بروز  بسا چهمداخله و مشارکت به نحو دقیق و سنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به اين مهم توجه نگردد، 

نینی با اتخاذ سیاست جنايی تق تواند می گذار قانونو  شود میدر نظام اداری، اجتماعی، اقتصادی و... حكومت و کشور  ومرج هرج

سنجیده و با توجه به قانون اساسی کشور و شرايط زمانی و مكانی خاص جامعه خود، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای 

 پیشگیری از جرم فراهم آورد. های برنامهاجتماعی را در 
 

 محور دينامر به معروف و نهی از منكر، سیاست جنايی، پیشگیری از جرم، نظام های كلیدی:  واژه
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