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 کیده چ

 یو مقررات  نیاز قوان  يسر  کیاز زوال آن به    يریجلوگ  نیخود و همچن  یاجتماع   یمحافظت از زندگ  يبشر از همان ابتدا برا 

و پیشگیري از جرم از هرج و مرج    يریجلوگ  باشد و سببمی  کریم و روایاتمورد تاکید قرآنکه    ینیقوان  ن تریاز مهم  .آورد  يرو

حفظ دین و    که  ،این دو فریضه آن استبهترین دلیل بر اهمیت    .استاز منکر    ی امر به معروف و نه  اجراي  شودیدر جامعه م

تر  روز به روز به انحطاط نزدیک و نزدیکفاصله گرفت  اي که از این دو اصل  جامعه با تمام ابعادش به آن بستگی دارد و جامعه

به   "معروف "آمده است؛ امر به"و نهی از منکر  امر به معروف "در تعریف    .شود و دچار انواع جرایم در ابعاد مختلف خواهد شد می

مانع شدن از    به معناي:   "منکر"از    ی و نه  ، به زبان باشد یا به عمل  ،از اوامر پروردگار است  يردن دیگران به پیرووادار ک  معناي: 

عقل و فطرت    ، نصوص دینی  ،توان بههاي شناخت این دو اصل میاز راه  . انجام گناهان است آن هم به زبان باشد یا به عمل

  ، الهی  اتواجب  دیگربرپا داشتن  توان به: مسبب  میف و نهی از منکر  ام امر به معروانجفردي و اجتماعی  آثار  از جمله    .اشاره کرد

رحمت   لبتوان به سو از پیامدهاي ترک آن هم می  . . .و  دشمنان  يمومنان و خوار   یدلگرم  ،حفظ امنیت   ،تا و آخرسالمت دنی

و    پیشگیري از جرمقطعی و عینی بین    کارتباطی بسیار نزدی  در واقع  .اشاره کرد  . . .و  تسلط اشرار  ،اعدم استجابت دع  ،الهی

دهد و آنرا در  اي که این دو فریضه را اصل و اساس قرار میبدین گونه جامعهمنکر وجود دارد؛  فریضه امر به معروف و نهی از  

مبرا می انواع جرایم  از  آن جامعه  پیاده کند  غفلت  و جامعه  ،شودمتن جامعه  اصل  این  از  انواع جرایم کند گریباناي که  گیر 

 .  خواهد شد

 

 جرم  ،پیشگیري ،منکر  ،معروف های كلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

بشر از همان ابتدا براي محافظت از زندگی اجتماعی خود و همچنین جلوگیري از زوال آن به یک سري از قوانین و مقرراتی 

ترین قوانینی که باعث جلوگیري از یکی از مهم .گونه هرج و مرجی در جامعه شودي این مقررات مانع هر تا به وسیله .روي آورد

در مباحث اسالمی امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه    . باشدشود امر به معروف و نهی از منکر میهرج و مرج در جامعه می

است جامعه  در  عمومی  نظارت  براي  دو    .اساسی  دینمهم  این  الینفک  ضروریات  و   از  احکام  علت  به  و  هستند  اسالم  مبین 

ي امر به به هر حال اهمیت فریضه  .(1400زاده:  زاده و حاجیاسماعیل)  شوند مضامین مشترکشان غالباً در کنار هم بحث می

و    ، اندشدهکه سایر فرایض و دستورهاي اسالمی در پرتو آن به پا    ، هاي اسالمی تا بدان جا استمعروف و نهی از منکر در آموزه

ي مهم به اجرا گذاشته اي این دو فریضهاي اسالمی منوط به انجام و اجراي این دو عنصر است و هرگاه در جامعهتحقق جامعه

  ؛ (1397چالشی:  )  بود نشوند و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند مرگ آن جامعه حتمی خواهد  

ي سعادتمند خواهد  بلکه مسبب پیشبرد جامعه به سمت جامعه ، ی از منکر نه تنها موجب نجات جامعهبنابراین امر به معروف نه 

موالیمان    و   ؛ شد فراموش شده همین بس که  واجب  این  اهمیت  البالغه در حکمت  )  امیرالمومنیندر  نهج  در  -می  374ع( 

مْرَ  یلِ اللَّهِ ِعنْدَ الَْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ َعنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ وَ إِنَّ الْأَ وَ مَا أَْعمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِفرمایند:  

  زى نیس امر به معروف و نهى از منکر چی  برابرتمام کارهاى نیک و جهاد در راه خدا در  ترجمه:    ،بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ َعنِ الْمُنْکَرِ

پهناور انداختن آب دهان در دریاى  از منکر    ،ت جز به مانند  از ارکان جهاد را امر به معروف و نهی  و در حکمتی دیگر یکی 

  کرد یو با رو  یلتحلی  –  یفیپژوهش با روش توص  نیا  .دانددانسته و این دستور دینی را برابر با جهاد در راه خداوند متعال می

  ف یابتدا به تعر  هاي اجتماعی بر اساس آیات و روایات نقش امر به معروف و نهی از منکر در کنترل آسیببا هدف    یی روا  یقرآن

اشاره نموده و در    آن  یو فرهنگ  یاسسی  –  یشناخت آن پرداخته سپس به آثار اجتماع   هاياز منکر و راه   یامر به معروف و نه

 . پرداخته است می از جرا يریشگیاز منکر در پ  یانتها به نقش مهم امر به معروف و نه

 

 پیشینه پژوهش   -2

هاي فراوانی انجام گرفته است که از هاي اجتماعی پژوهشدر راستاي نقش امر به به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب

روش بودهنظر  متفاوت  هم  با  کار  انجام  فرآیند  و  آن  ،اند شناسی  جمله  از  میکه  مطالعات ها  به    اياشاره(  1)جدولذیل    توان 

 فرمود:

 پیشینه پژوهش  .1جدول  

 نتیجه   عنوان  نویسندگان  نویسنده /

 

 ( 1393) ندري 

 

 

 

 (1393) ندري

هاي  نقش امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب

 اجتماعی با تاکید بر آیات و روایات

 

اندازه که دو فر امر به معروف و    ضهیهر 

عمل  ینه جامعه  در  منکر  شود   یاز 

ب  بهي  بندیپا اسالم   شتر یدستورات 

آس آن  دنبال  به  و  شد    هابیخواهد 

-یکاهش م   ي اقتصاد  ، ی اسیس  ، یفرهنگ

آس  ياریبس  جهینت  در   ابد ی   يهابیاز 

نظام  یاجتماع  خرده  از  فوق    يها که 

 .  ابدییکاهش م  شودیم  یناش
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 (1394) میرزاییسید 

 

 از جرم  ريیشگینهی از منکر در پ نقش امر به معروف و 

پ  خصوص   نیا  رانهیشگینقش  در  نهاد 

جلوه   يژه یوهاي  از کار  ی کیگناه و جرم  

با  یاسالم  یانقالب که  توجه    ستیاست 

  ی بدان شده و در جامعه اسالم  ی مضاعف

مفهوم بس  به  جامعه  و  معنا  جیاعم    يبه 

 .  گردد حیمسئله تصر نیاخص به ا

  

 (1397) فردسالک

 

م رج   زا  یريشگیدر پ   رمنک  زا  یوف و نهربه مع  رامنقش  

 انیرا ییجنا استیدر س

 

از منکر   یهنوز نقش امر به معروف و نه 

از جرم در تمام مراحل آن    يریشگیدر پ 

ارتکاب   نیاز وقوع جرم و ح  شیپ   یعنی

بزرگان حکومت ما   يبرا  ،آن و پس از آن

قانون    یدرون از  نتوانسته  است که  نشده 

 .  فراتر برود یاساس

 

 

 ادبیات تحقیق  -2

 معنای امر به معروف و نهی از منکر   .2-1

 امر و نهی   -

 

 داراي دو معنا است: امر:   .1

-قرآنشود در آیاتی از شود و فعل و صفت از آن مشتق نمیالف: به معناي کار و چیز در این معنا به صورت امور جمع بسته می

 کریم به همین معنا استعمال شده است همانند آیات ذیل: 

وَإِلَى اللََّهِ   "همچنین آیه  و ؛ترجمه: در کارها با آنان مشورت کن .(159عمران / آیه )سوره مبارکه آل"اَلَْأمْرِ فِی  اوِرْهُمْ وَ ش  "

 .  گرددکارها به خدا باز میترجمه: همه  .(109)سوره مبارکه آل عمران / آیه "تُرْجَعُ الُْأمُورُ

-ب: به معناي دستور و فرمان و برانگیختن به چیزي اگر به این معنا باشد جمع آن اوامر است و فعل و صفت از آن مشتق می

  .(29ه )سوره مبارکه اعراف / آی"قُلْ أَمَرَ رَبَِّی بِالْقِسْطِ  "کریم در این معنا استعمال شده است مانند:  شود و در آیاتی از قرآن

 .  ترجمه: بگو پروردگارم به قسط و عدل فرمان داده 

 .  ترجمه : خداوند فرمان داده جز او را نپرستید .(40) سوره مبارکه یوسف / آیه "أَمَرَ أَلََّا تَعْبُدُوا إِلََّا إِیََّاهُ   "

 .  (1352قرشی: ) استو مقصود از کلمه امر به معروف معناي دوم آن است یعنی دستور و فرمان 

 

 باشد: به معنی »بازداشتن و منع کردن از چیزي« می  ،نهینهی:    .2

 .  بهشت جایگاه اوست ،را از هوا و هوس باز داردوَ أَمََّا مَنْ  "
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و    هاانسان نمازگزار را( از زشتی)  نمازترجمه: همانا    .(45)سوره مبارکه عنکبوت / آیه  "َعنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر  إِنََّ الصََّالةَ تَنْهى  "

ترجمه: آن کس که از مقام پروردگارش بترسد   .(40)سوره مبارکه نازعات / آیه  "خافَ مَقامَ رَبَِّهِ وَ نَهَى النََّفْسَ َعنِ الْهَوى منکرات  

 .  داردو نفس خود باز می

 به معناي نهی کردن یکدیگر است:  ، تناهی از باب تفاعل

فَعَلُوهُ    " یکدیگر را   ،دادند ترجمه: آنها از اعمال زشتی که انجام می  . ( 79)سوره مبارکه مائده / آیه  "کانُوا ال یَتَناهَوْنَ َعنْ مُنکَرٍ 

 .  (1388مسعودي: )  کردندنهی نمی 

 

 معنای معروف و منکر   .1-2-1

 گوید: راغب اصفهانی می  .معروف: به معناي »شناخته شده« آمده و ریشه آن معرفت و عرفان است –الف 

العِرفان وَ  الَثره  ،اَلمعرفة  تَدَبٌّر  وَ  بتفکٌّر  الشیئی  عرفان  . اِدراک  و  به   ، ترجمه: معرفت  تدبر  و  تفکر  روي  از  است  شناختن چیزي 

 . ي اثر آنواسطه

بِه العقل أو الشرع حُسنهگوید: و المعو درباره معروف می یُعرَفُ  لِکُل فِعلٍ  ترجمه: هر کاري که خوبی آن به واسطه   .روف اسمٌ 

 .  عقل و یا دین شناخته شود معروف نام دارد

 راغب اصفهانی در تعریف منکر نوشته است 

یا اگر    .(1392اصفهانی:  راغب  )  شودهاي صحیح و سالم به زشتی و قبح آن حکم نماید منکر نامیده میهر عملی را که عقل

عقل نداند که آن کار خوب است یا بد و مردد بماند ولی شریعت به بدي و ناپسندي آن حکم کند آن نیز منکر است بنابراین 

و دین به آن سفارش کرده باشد معروف و هر آنچه را که دین یا عقل یا هر دو ما را از انجام آن بازداشته   هر آنچه را که عقل

 .  شودده مینهی نامی

 

 معنای امر به معروف و نهی از منکر   .2-2-1

 : است فرموده منکر از نهی و معروف به امر مفهوم توضیح در ، )ره(ثانی شهید بزرگ فقیه

  ،معروف به : امرفعال او قوالً فعل المعاصی من المنع هو ،المنکر عن النهی و فعال او قوالً الطاعه علی الحمل هو  ،بالمعروف االمر"

 است گناهان انجام از شدن مانع  ،منکر از نهی و ،عمل به یا  زبان باشد به ،است پروردگار اوامر از پیروي به دیگران کردن وادار

 .  (1383)شهید ثانی: "عمل به یا باشد زبان به هم آن

 : نویسد می مورد این در جرجانی میرشریف

 الیالئم عما الزجر المنکر عن النهی و المنجیه (1382 ،مترجم: احمد سیاح ،معلوف) المراشد الی االرشاد هو بالمعروف االمر "

 با که است اموري بازداشتن از منکر از نهی و است بخش نجات  هاي راه به راهنمایی و ارشاد ، معروف به امر . . .: و فی الشریعه

 . ندارد سازگاري شریعت

 ،معروف به امر: الشهوه النفس و الیه تمیل عما نهی المنکر عن النهی و السنه و الکتاب یوافق بما امر بالمعروف االمر ": قیل و

 آن به شهوت و نفس که است چیزهایی از منکر بازداشتن از نهی و است سنت و کتاب مطابق  چه آن به است فرمان و امر

 .  (1394)جرجانی: "دارد تمایل

 بیان را جاهل ارشاد موضوع خواهدنمی ،معروف به امر آیات ،است عمل و اجرا يمرحله به مربوط منکر از نهی و معروف به امر

 معروف ترویج و کردن وادار ،آنجا در امر بلکه ؛نیست منکر بیان ،منکر از نهی از مقصود و ؛ندارد آنها به اختصاص الاقل و کند

 و معروف به امر مورد در هر مسلمان  که ايوظیفه بنابراین  . است منکرات از  جلوگیري و داشتن باز:  منکر از نهی از مقصود  .است
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 در را آن باید که است پیام این يمجریه يقوه جزء و که مجري باشد او در احساس این باید که ،است این دارد منکر از نهی

 .  (1393ندري: ) بپوشاند عینیت لباس آن به برساند و تحقق و عمل مرحلة به جامعه

 

 های شناخت معروف و منکرراه  .3

 كریم قرآن  -الف

ها و منکرها باشد  ترین منبع براي معروفترین و کاملبه یقین در این کتاب آسمانی زندگی انسان بیان شده است فلذا باید غنی

 .  قابل درک است ،ع() معصومگیري از سخن که با تدبر در آن و بهره

 

 ع()   معصومین سنت و سیره    -ب

خداوند    .هاي زندگی استي عرصهمنطق عملی ایشان در همه  ،راه و روش زندگی معصومین قول و فعل و رفتار و تقریرشان

آیه   فَانْتَهُوا  "فرماید:  چنین می  8متعال در سوره مبارکه حشر  َعنْهُ  نَهَاکُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ  الرََّسُولُ  آتَاکُمُ  را    "وَمَا  آنچه  ترجمه: هر 

ایستید باز  بازداشت  را  آنچه شما  از  را بگیرید و  ثقلین چنین )  خدارسول    .رسول خدا به شما داد آن  ص( در حدیث معروف 

شوید  تا زمانیکه به آن متمسک می  ،؛ کتاب خدا و عترت و خاندانم ام فرمودند: همانا من در میان شما دو چیز گرانبها قرار داده

 .  هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هرگز از هم جدا نخواهند شد تا کنار حوض بر من وارد گردند

 

 

 : عقل سلیم پ

مقتضاي آن عمل کند و به  عقل نیروي خیر از شر و صالح از مفسد است و غرض از تشخیص خیر و شر این است که آدمی به  

 .  آن معتقد و ملتزم باشد و در مقام به دست آوردن خیر منافع برآید و شر و مفسد را ترک کند

اءُ و  فأمَّا الظَّاهِرَةُ فالرُّسُلُ و األنبی  ، إنَّ للَّه ِ علَى النَّاسِ حُجَّتَینِ : حُجَّةٌ ظاهِرَةٌ و حُجَّةٌ باطِنَةٌ    ،یا هِشامُ  "ع( فرمودند:  )  کاظم امام  

 "و أمَّا الباطِنَةُ فالعُقولُ  ،األئمَّةُ علیهم السالم 

رسوالن و پیامبران و امامان    ، حجَّت آشکار  . اى هشام! خداوند را بر مردم دو حجَّت است: حجَّت آشکار و حجَّت نهانترجمه:  

 .  ( 16 ،1جلد  ، 1390کلینی: )  خردهایندعلیهم السالم هستند و حجَّت نهان 

 

 ج: فطرت

سرشت و طبیعتی خاص آفریده شده است که تبدیل ناپذیر است و همه الزامات تشخیص و قبول دین حق در خلقت انسان از  

خاص زندگی اوست دارد و اگر انسان به حالت   او نهاده شده است و بر اساس آمادگی پذیرش و عمل به دین را که همان سنت

فر به نقل از سالک)  سازندینکه عوامل خارجی او را از راهش منحرف  مگر ا  ، گزیند همانا راه دین را بر می  ، فطري خود رها شود

 سوره مبارکه روم اشاره فرمود:  30توان به آیه که از جمله می ،آیات متعددي در این باره وجود دارند  .(1397پاکیزه: 

 "ا یَعْلَمُونَلَ النََّاسِ أَکْثَرَ وَلَکِنََّ الْقَیَِّمُ الدَِّینُ ذَلِکَ اللََّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا  هَا َعلَیْ النََّاسَ فَطَرَ الََّتِی اللََّهِ فِطْرَتَفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدَِّینِ حَنِیفًا  "

را این دین کن  ،با گرایش کامل به حق  ترجمه: پس روي خود  آفرید   ، به سوي  بر آن  را    ، با همان سرشتی که خداوند مردم 

 .  دانندولی بیشتر مردم نمی ،همان دین پایداراین است  ،آفرینش خدا تغییر پذیر نیست
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 پیشگیری از جرم  در منکر از نهی و معروف به امر نقش  .4

 مفهوم جرم در لغت  -

  به   و وادار کردن  گناه  ارتکاب  ،کردن  کسب  ،کردن  حمل  ،درخت از میوه چیدن  ،کردن  قطع  معانی  به  ، ر م  ج  از ریشه عربی  ،جرم 

 .  ( 119 ،6ج   ،ق 1409فراهیدي: ) استکار رفته  ناپسند به کاري

 

 مفهوم اصطالحی جرم:   -

 قضایى تعریف همان آن مضیق در مفهوم جرم  .کرد بنديطبقه موسَّع و مُضیقَّ دسته دو در توان مى را جرم از شده ارائه معناي

 آنچه.   است شده گرفته نظر در تأمینى اقدام یا مجازات آن براي در قانون که فعل ترک و فعل هر یعنى دارد؛ را خود قانونى و

 هنجارها مخالف با رفتار نوع  هر که است آن موسع معناي  ،شودمى اراده واژه این از جرم از پیشگیري شناسى و جرم مباحث در

  باشد  نشده یا باشد شده لحاظ قانون در براي آن مجازاتى که این از اعم  ،گیردمى بر در را جامعه پذیرش مورد معیارهاي و

 . (1394توسلی و صادقی به نقل از رشاد:  )

 

 انواع جرم   .5

 در اصطالح حقوق كیفری   -

 توصیف هاو مکان هازمان همه در که ،است جرمی نسبی جرم از منظور .دارد نسبی مفهومی کیفري حقوق  نظر از جرم

 وصف جوامع تشکیل ابتداي همان یا از که است رفتاري نسبی جرم دیگر عبارت به و است ننموده حفظ را خود مجرمانه

 دیگر يمجرمانه عنوان یک به کال یا رفته بین از تاریخ طول ،در است داشته را وصف این اگر اینکه ،است نداشته مجرمانه

 .  (1394سید میرزایی به نقل از صالحی: ) است گشته مبدل

 

 تعریف پیشگیری   .6

 هنوز حال عین در ولى   ،گرفته است انجام جرم زپیشگیري ا و بنديطبقه و تعریف براي شناسان جرم توسط زیادي هايتالش

 درک وجود خصوص  در که ،دهندمى هشدار همچنان شناسانجرم  و است نیامده دست به زمینه این در صریحى و روشن توافق

پیشگیري  مفهوم آیا که این مورد در  رسدمى نظر به  حتى کرد؛  احتیاط باید جرم مورد پیشگیري از در توافق و واحد تعریف و

 فرایند بر کیفري عدالت نظام تأثیرات شامل که این یا و شودمى اطالق  جرایم برکاهش مؤثر غیرکیفري  اقدامات بر جرم صرفا از

 .  (1394توسلی و صادقی به نقل از رشادتی: ) ندارد وجود نظر اتفاق  ،شودمى نیز بزهکاري

 

 پیشگیری از جرم و انواع آن  .7

موضوع را   نیا  . است  شده  لیتبد   ی از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناس  ی کیاست که به    يااز جرم چند دهه  يریشگیپ 

مالحظه   ،شودیاعمال م  ییکا یو آمر  ییاروپا  ياز کشورها  يار یکنترل جرم که در بس  يها  استیدر آثار مدون س  یتوان حتیم

مانند    يریو مؤثر در مقابل تداب  نهیبه  يکردیاز جرم را به عنوان رو  ير یشگیپ   ،شرفتهیپ   يکشورها  یحقوق  يامروزه نظام ها  .کرد

 زین  در عصر حاضر  .ندینمایمتنوع اجرا م  يهاشناخته و در قالب برنامه  تیبه رسم   يفریعدالت ک  ياجرا   اشکال متنوع نظارت و

  انیتعارضات موجود م  ،يشهر  بافت  يسازدگرگون  ،در جامعه  رییچون تغ  یمیغالباً مفاه  ،از جرم  يریشگیبه هنگام صحبت از پ 

  به ذهن متبادر   يشهر  یو طراح   يکنولوژتوسعه ت  ،مختلف  يکنشگران دستگاه ها  ان یتعارضات م  ،ی مختلف اجتماع   ي هاگروه

  نیهمراه بوده است؛ ا  ی اجتماع   راتییاز گذشته با تغ  ش یب  ،از جرم  يریشگیپ   است یتوان گفت امروزه سیم  قتیدر حق  .شودیم

 .  (1394سید میرزایی: ) یدنمایم  فایا یجرم نقش مهم یبررس يموجود برا ریانواع مختلف تداب یی شناسا در استیس

 

https://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
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 پیشگیری اولیه یا نخستین   -

هاي ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی پیشگیري نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه

تالش بر این است که افراد جامعه به سوي    ،در این مرحله از پیشگیري  .(149و    150  ،1383رایجیان اصلی:  )  یرندگقرار می

جرم   نکنندارتکاب  پیدا  پیشگیري  . گرایش  از  سطح  این  در  و    ، هدف  افراد  شدن  مجرم  عدم  منظور  به  زندگی  شرایط  بهبود 

بیشتر توجه به رویداد جرم معطوف است تا    ،در پیشگیري اولیه  . هایی است که روابط سالم را بهبود بخشدهمچنین تولید ارزش

 .  (25 ،1387بیات و همکاران: شده )مجرم تحریک 

 ی وضعیپیشگیر  -

دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و  کاري و بزهگیري است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهاي از پیششیوه 

دیدگی  در این روش گاهی فرد در معرض بزه جلوگیري کند ، مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم

با حم و  گرفته  قرار  ازمدنظر  آن  ایت  یا  وقوعاو  معرض  در  )جرم    چه  جلوگیري آماجاست  مجرمانه  عمل  تحقق  از  جرم(  هاي 

مکانمی از  اعم  شرایط محیطی  تغییر  با  نیز  مواردي  در  و  و    ،شود  .  زمان   . دشوارتر   ،.  آن  وقوع  یا  سلب  تحقق جرم  امکان 

 .  (1383 میر خلیلی:گردد )می

 پیشگیری اجتماعی   -

اجتماعی گونه و  اي  پیشگیري  افراد  عمومی  اجتماعی  زندگی  فعاالنه دولت در محیط  با مداخله  است که  پیشگیرانه  تدابیر  از 

آسیب و  جرم  زیربنایی  علل  به  اجتماعیاهتمام  حقوق    ،هاي  پاسداشت  رهگذر  از  را  شهروندان  کرامت  با  توأم  زیستن  بستر 

می  ،اقتصادي فراهم  آنان  فرهنگی  و  دیگر سخن  . آورداجتماعی  فعالیتپیشگی  ، به  اجتماعی  بر میري  در  را  به  هایی  که  گیرد 

علل بنیادین ایجاد رفتار منحرفانه را مورد    ،هاي اجتماعی مشابهفقر و آسیب  ، آموزش و پرورش ناکارآمد   ،منظور کاهش بیکاري

می قرار  اجتماعی   .دهند توجه  پیشگیري  طرفدار  شناسان  جرم  نگاه  کمبودهاي  ،در  قربانی  که  است  از    بزهکار شخصی  ناشی 

 .  (1396قماشی و عارفی: است )ساختاري  –هاي شخصی و شرایط اجتماعی ویژگی

 آثار امر به معروف و نهی از منکر   .8

 آثار فردی امر به معروف و نهی از منکر   -

 الف: آثار فردی از بعد دنیوی:

 چنان  ، شوندمند میبهره دنیا و دین سالمتی از کاري چنین به اقدام با منکر از ناهیان و معروف به آمران  دنیا:و  دینسالمت 

 عمل بدان نیز خود و کند معروف به شود: امرمی سالم و آخرتش دنیا باشد او در خصلت سه کس  هر فرمودند: علی حضرت که

 .  باشد بزرگ خداوند حدود نگهبان .نگردد آن هم گرد خود و کند منکر از ینه . نماید

 نیروهاي خداوند تردید که بدون شود می محسوب الهی ماموران از کند منکر از نهی و معروف به  امر که کسی  الهی: نصرت

 را آنها کس هر که هستند الهی آفریده دو منکر از نهی معروف و به امر د:فرمای  می باقر حضرت  .فرمود خواهد یاري را خویش

 .  (1394سید میرزایی به نقل از آمدي: ) گذاردمی  تنهایش خدا گذارد تنها را آن دو کس هر و کندمی یاریش خدا ،کند یاري

 را  روزي نه و کندمی نزدیک را اجل نه منکر از نهی و معروف به امر همانا فرماید:می مومنان امیر روزي: و عمر نشدن کم

 .  (206 ،156خطبه  ، نهج البالغه) دهد می کاهش

 از کنندگاننهی ما ،کردند فراموش ،بود شده  تذکر داد  آنان به که را آنچه چون فرماید: پسمی قرآن در خداوند  بالها: از نجات

 . (165آیه  ، اعراف) کردیم گرفتار زیانبار عذاب به ورزیدندمی فسق که را کسانی و دادیم نجات را بدي
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 ب: آثار فردی از بعد اخروی:

وصف   در مجید قرآن  .گردد خشنود او از خداوند  ،دهد  انجام را بزرگی عبادت چنین کس هر که است بدیهی  خشنودی خدا:

سوره مبارکه  )  بود راضی او از پروردگارش و داشتمی  وا زکات دادن و نماز به را خویش بستگان فرماید: اومی  پیامبر اسماعیل

 .  (55مریم/ آیه 

 سوره مبارکه آل(رستگارانند کنندمی  منکر از نهی و معروف به امر که است: مومنانی فرموده کریم قرآن  رستگاری: و فالح

 . (104 عمران/ آیه

نهج  )  کندمی بزرگ را اجر و چندان دو را ثواب منکر از نهی و معروف به فرمایند: امرمی باره این در علی امام ثواب فراوان:

 .  (208 ،155خطبه  ،البالغه

 معروف به امر در جدیت صورت در وصف این با   . شوندمی گناه مرتکب بیش و کم معصومین جز به مردم همه دوزخ: از رهایی

 آتش  هايشعله که دیدم خواب در فرمودند: شبی)  ص )  اکرم نبی   . بخشدمی رهایی دوزخ از را آنان خداوند منکر از نهی و

 .  دادند قرارش فرشتگان با داده نجات آتش از را او و آمدند منکر از نهی و معروف ،به امر ولی اند گرفته بر در را مردي )دوزخ(

وارد  برین بهشت به مخصوص درب از را خویش صاحب منکر از نهی و معروف به امر زیباي خلق سرانجام  برین: بهشت

 .  کرد خواهد نائل سرا آن زیباي زندگی به ساخته

 .  (1394سید میرزایی: ) شودوارد نمی آن از معروف اهل جز که معروف درب نام به است دربی را فرمودند: بهشت صادق  حضرت

 

 آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر   .10

با امر به معروف و    .یکی از آثار ارزشمند انجام امر به معروف و نهی از منکر برپا داشتن واجبات استبرپا شدن واجبات:    -

از کمرنگ شدن ارزش از منکر نه تنها  توان  جلوگیري کرد بلکه در جهت توسعه و گسترش آن میتوان  هاي اسالمی مینهی 

پوشد زیرا اینها خود از بهترین مصادیق  حرکت نمود با امر به معروف و نهی از منکر دیگر واجبات الهی جامعه عمل به خود می 

بها در حدیثی گران  ع(صادق )همانگونه که امام    .معروف هستند و امر به آنها یعنی توصیه به عمل به انجام آن واجبات است

ترجمه: امر به معروف و نهی از منکر واجب بزرگی است که به واسطه آن واجبات   ، "  فَرِیضَةٌ َعظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ  "فرمودند:  

 .  (265 ، 7ج  ،1394قرائتی: ) یابد دیگر ثبات می

أَ  "دلگرمی مومنان و خواری دشمنان:    - مِنْهَا َعلَى  فِی  الْجِهَادُ  الصِّدْقِ  وَ  الْمُنْکَرِ  َعنِ  النَّهْیِ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  الَْأمْرِ  َعلَى  رْبَعِ شُعَبٍ 

الْمُنْکَرِ نَهَى َعنِ  مَنْ  وَ  الْمُؤْمِنِینَ  بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ  أَمَرَ  فَمَنْ  الْفَاسِقِینَ  مَنْالْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ  وَ  الْکَافِرِینَ  أُنُوفَ  أَرْغَمَ  فِی     صَدَقَ 

و نهى   ، امر به معروف ترجمه:  "  امَةِ وَ الْکُفْرُالْمَوَاطِنِ قَضَى مَا َعلَیْهِ وَ مَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِینَ وَ َغضِبَ لِلَّهِ َغضِبَ اللَّهُ لَهُ وَ أَرْضَاهُ یَوْمَ الْقِیَ

و آن کس    ، پشتوانه نیرومند مؤمنان است  ،کرد  پس هر کس به معروف امر  .و دشمنى با فاسقان  ،راستگویى در هر حال   ،از منکر

از زشتى ها نهى کرد پایدارى کند حقَّى را که بر    ، بینى منافقان را به خاک مالید  ، که  و آن کس که در میدان نبرد صادقانه 

او بوده ادا کرده است و روز    ،خدا هم براى او خشم آورد  ،و کسى که با فاسقان دشمنى کند و براى خدا خشم گیرد  ،گردن 

سازد را خشنود  او  راسخ  ،بنابراین؛  قیامت  دارد  که  راهی  در  را  مومنان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  و محکمامر  میتر  و  تر  کند 

  ، نهج البالغهکند )هاي شومشان که به فساد کشاندن مسلمانان بویژه نسل جوان است ناکام می دشمنان را در رسیدن به نقشه

 .  (448 ،31حکمت 

 

 اثر سیاسی امر به معروف و نهی از منکر  .11

تواند عملکرد مسئوالن را تحت کنترل خود قرار داده و از انحراف حاکمیت از حاکم و  نظام اجتماع از طریق نظارت همگانی می

  . یدجلوگیري نما  ،هرج و مرج در جامعه خواهد شد  ،محارب آن  ،هاي الهی قرآنی که قطعاً موجب تسلط اشرارحکومت با ویژگی

-قضایی می  ، اقتصادي ، امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مصادیق آن رعایت عدالت است از طریق رعایت عدالت اجتماعی
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استقرار حاکمیت در  گرددتواند  قرآنی  معیارهاي  با  منطبق  مسیر صحیح  از  حاکمیت  و  مردم  مانع خروج  و  گذاشته  تاثیر    . ها 

با عمل    ،خواهد پیشواي مردم باشد و مردم را به دنبال خود ربه راهی دعوت کند ه میفرمایند: »آن کس کع( می)  یعلحضرت  

کند و خودش را تربیت و  آن کس که خودش را تعلیم و تلقین می  ،خود را تربیت کند   ،و روش اخالقی خوب و اخالق صحیح

 .  (1395پور: ت«)نادعلیتر است از آن کس که معلوم و مربی دیگران اسبراي احترام شایسته ،کند تادیب می

 

 اثر فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر   .12

در فرهنگ اسالمی    . کنداي با مالحظات خاص خود نقش آفرینی میترین مولفه قدرت نرم در هر جامعهفرهنگ به عنوان اصلی

جایگاهی ممتاز و بی بدیل    رسمی()نظارت غیر    نهادینه شدن احساس مسئولیت همگانی و به دنبال آن تحقق نظارت مردمی

توان به دالیل فراوان می  ، دارد؛ احساس مسئولیت و نظارت هرچند کم و بیش در همه جوامع وجود دارد اما در جوامع اسالمی

فرهنگ عزت    ،فرهنگ معنویت  ، فرهنگ مقاومت  ، فرهنگ شهادت  .گستره و عمق بسیار بیشتري سراغ گرفت  ، آن را با شدت

منکر   در سایه امر به معروف و نهی از  ،تولید قدرت نرم سهم بسزایی دارند  وانمندي علمی که همگی در بازمندي و فرهنگ ت

این امر با بهره از شیوهامکان پذیر است و اگر  جوان )  یمباشمی ترین نوع قدرت را شاهد  ناب  ،هاي درست صورت پذیردگیري 

 . (1394آراسته:

 

 ز منکر ترک امر به معروف و نهی اآثار  .13

در اینجا دسته دیگري از کلمات و سخنان وارد   .طبعاً ترک آنها نیز حرام است  ،از آنجا که این دو فریضه بر مسلمانان واجبند

آثار مترتب بر   ، نماییم که بیشتر اختصاص دارند به ترک امر به معروف و نهی از منکررا ارائه می ،السالمشده از حضرت امیر علیه

 .  نمایدها را وادار به ترک این فریضه میهمچنین علل و عواملی که انساناین ترک و  

اهلل السفهاء لركوب فلعن  .اهلل لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم اال لتركهم االمر بالمعروف و النهی عن المنکران(  1

 المعاصی و الحکماء لترک التناهی

لذا    .نکرد مگر به خاطر اینکه آنان امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردندخداوند افراد قرن گذشته و پیش از شما را لعن  

نداشتن گناهکاران مورد لعن قرار   ها را به خاطر ارتکاب معاصی و حکما و دانشمندان را به دلیل ترک تناهی و بازخداوند نادان

 .  (282 ،192خطبه  ،«)نهج البالغهداده است

 ف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شراركم ثم تدعون فال یستجاب لکمال تتركوا االمر بالمعرو(  2

 براي نجات از آن وضع  )  یدکنشوند و آنگاه دعا میمی  نامر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید؛ زیرا بدان بر شما مستولی» 

 .  (398 ،48نامه  ،«)همان منبع باال  شود( ولی دعاي شما مستجاب نمی

لم یطمع فیکم من لیس مثلکم و لم یقو من  ، الحق و لم تهنوا عن توهین الباطلایها الناس لولم تتخاذلو عن نصر( 3

 قوی علیکم 

از هرگز کسی که    ،کردیددادید و در تحقیر و کوچک کردن باطل سستی نمیاگر در یاري حق پستی به خرج نمی  ،ي مردما»  

 .  ( 226 ،166خطبه  ، «)همان منبع باالگشتگاه فرد قوي بر شما مسلط نمیورزید و هیچشما نسبت به شما طمع نمی

ذلک    (4 عن  االحبار  و  الربانیون  ینهاهم  لم  و  بالمعاصی  عملوا  حینما  قلبکم  كان  من  هلک  . انما   . بهم   .  فنزلت 

 العقوبات 

این دلیل هالک شدند که  »   به  پیشوایان مذهبیمرتکب گناه میگذشتگان  از منع نمی   ،شدند و رهبران و  را  لذا  آنان  کردند 

 .  ( 21 ،1371«)کورانی: هاي خداوند شامل حالشان گردیدمجازات 

اهلل فی دار قدسه و تکونوا اعز اولیائه؟ ظهر الفساد فال منکر مغیر و ال زاجر مزدجرا فبهذا تریدون ان تجاوروا(  5

 اهلل عن جنته و ال تنال مرضاته اال بطاعه یخدعهیهات ال  
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خواهید در  آیا اینگونه می  . اي نیست که آن را باز دارددارندهفساد آشکار شده است اما کسی نیست که آن را تغییر دهد و باز

خدامنزل هرگز!  آیید؟  به حساب  او  اولیاي  عزیزترین  از  و  شوید  و همنشین  مجاور  با خداوند  الهی  قدس  مورد  گاه  در  را  وند 

 .  توان رضاي او را به دست آوردتوان گول زد و جز با اطاعت نمیبهشتش نمی

علیه  ،ها و احادیثی که گذشتبندي روایتبا جمع از دیدگاه امام علی  از ترک فریضه امر به    ،السالمدر مجموع  آثار زیر ناشی 

 : معروف و نهی از منکر خواهد بود

 ( گمراهیرفتن )اهالن بیت و دنبال ناعدم پیروي از اهل( 1

 لعنت خداوند که شامل هر دو قشر سفیه و عالم جامعه خواهد شد( 2

 هاي شرور جامعه بر دیگرانمستولی شدن بدان و انسان( 3

 عدم استجابت دعا ( 4

 .  به طمع افتادن بیگانگان و اقویا در مورد مسلمانان (5

 .  سرازیر شدن سیل بالها بر آنانهالکت مردم و  (6

 .  نشینی با خداوندعدم امکان مجاورت و هم (7

 .  عدم امکان اینکه انسان جزء اولیاي عزیز خداوند بشود( 8

 .  ( 173 ،129خطبه  ،()نهج البالغهمیت االحیاءانسان )خاصیتی بی (9

 

 نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری جرایم   .14

ابزاري نیرومند به   اسالمی است که بعد از پیروزي انقالب اسالمی به مثابه معروف و نهی از منکر یکی از نهادهاي اجتماعی امربه 

از جایگاه عمده اي در راستاي جهت دادن تابعان افزاري  افزاري نه سخت  اجتماعی کشورمان و به ویژه گرایش به    لحاظ نرم 

همواره این سازه اسالمی بازویی وزین در   ،ازاین رو  .گردید  رایند اجتماعی برخوردار معروف و عدم دست یازي به منکرات در ف

پرتو تعالیم و موازین مسلم اسالمی که تمامی گستره هاي اجتماعی را تحت   اسالمی به شمار آمده و در  فرهنگ سازي ایرانی

ر به نیکی و خیر و نهی از منکر و بدي به تصویر شالوده هاي دین مبین اسالم را از رهگذر ام  توانسته است  ،پوشش قرار داده

  به عنوان قاعده و اصل در نظام اسالمی به مفهوم اعم و نظام حقوق اسالمی در معناي   ، نهی  و  اینکه این مقوله امر   فارغ از  .بکشد

می شود که به    ز قلمداداین نهاد به منزله ابزاري پیشگیرانه در دنیاي علوم جنایی و به ویژه جرم شناسی نی  ،اخص بوده و هست

قبال دستیازي تابعان اجتماعی به    تواند درمی  ،تواند افراد جامعه را از ارتکاب هرگونه گناه بازداردهما ن گونه که می  ،موجب آن

 .  (1392عزیزي: کند )وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا 

 

 جلوگیری از پرورش و سلطه كژروان و مجرمان   -

ایـن نکـته به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است که محیط اجتماعـی مـی در علـوم   حـل  توانـد مجنایـی و جـرم شناسـی 

باشـد پـرورش مجـرمان  و  براي میکروب  ، رشـد  ارتکاب   .هادرسـت همانـند محیط کشت  براي  الزم  استعدادهاي  که  کسانی 

دارند را  مجرمانه  از  ، اعمال  مقاومتـی  گونه  هیچ  بدون  روبه  اگر  جامعـه  شوندناحـیه  رساندن    ، رو  فعلیت  به  براي  الزم  فرصت 

باندیشه را  افزایش شـمار    . بینندر مهیا مییشتهاي شریرانه خویش  و  بزهکاري  افزایش  روندي جز  پیامد چنین  است  طبیعی 

لیت را بر دوش مسئوـن  اگر هر یک از اعضاي اجتماع ای  ،به عکس  . مجـرمان و منحرفان و حاکمیت و سلطه آنها نخواهد بود

ناهنجاري مقابل منکرات و  باید در  بایستدخود احساس کند که  ـ  با کمترین مرتبه آن  هاي  فرصت  ،ها به شـکلی ـ هر چند 

گردد و وقتی تعداد منحرفان و  شود و پرورش و رشد آنها متوقف میتبهکاري و کژروي از دست این گونه اشـخاص گرفته می

نیز گرفته خواهد شدج  ، مجرمان کاهش یافت به همین جهت این فریضه رادع و مانع مهمی در    . لوي تسلط و حاکمیت آنها 

 .  (1383آبادي: حاجی دهباشد )مقابل سفیهان و بیخردان و مجرمان می



فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات  

 37-50، صفحات  1401 پاییز ،3 شماره  ،8 دوره

47 

 

 

 ها سازی برای رواج هنجارها و دعوت به نیکیزمینه  -

کار فراهمکرداز  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مهم  هنجارهاي  به  عمل  زمینه  هنجارسازي  تقویت  و  جامعه  ها  نظر  مورد  هاي 

نمایند و از بدي و  هاست؛ وقتی اعضاي اجتماع مراقب هم بوده و یکدیگر را سفارش به حق و نیکی می اسالمی و عمل به نیکی

به خصوص اگر    ، آورداد را فراهم میها در روح و روان افراین خود به تدریج زمینه نهادینه شدن و رسوخ نیکی  ، دارندزشتی باز

 .  آنچنان که باید و شاید به این فریضه عمل شود و آداب و سنن آن رعایت شود

ها را در  تواند بسیاري از هنجارآید نیروي عظیمی است که پشتوانه اجتماعی دارد و میچه از عمل به این فریضه به دست میآن

و روان اینط  ذهن  از  و  به دیگر واجبات و سنن  افراد درونی سازد  راه عمل  را  هاي دینی در جامعه اسالمیهنجار)   ی الهریق   )

  ،هاي سیاست جنایی و حتی از منظري کالنامر به معروف و نهی از منکر است که آن را از دیگر آموزه  کرداین کار  .فراهم آورد

 .  (1397فرد: سالک سازد )هاي اسالم منحصر و متمایز میاز دیگر آموزه

 

 گیری نتیجه

 باشد: انجام شده نتایج ذیل مورد توجه می با توجه به پژوهش

وجوب امر   .گرددترین واجبات است که سایر واجبات دینی هم به سبب آن دو استوار میامر به معروف و نهی از منکر از عالی .1

 . آن دو تأکید فراوان شده استو نهی از منکر از ضروریات دین مبین اسالم است و در قرآن و اخبار نسبت به 

ها گنجانده شود  ها وحافظهو فقط تعریفی از آن در دل کتاب  در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر کنار گذاشته شود  .2

-اجتماعی و فساد جامعه را دربر می  هایی همچون بحرانبحران  ،با ارزش شمرده شود  ،بی ارزش و منکرات  ،هابه تدریج ارزش

 .  و جامعه روز به روز به وادي سقوط وهالکت نزدیک خواهد شد گیرد 

دگرگون سازي  مسبب    ،مایه تشویق نیکوکاران جامعه  ،نشانه فطرت بیدار جامعه  ،که امر به معروف   ،آنچه اهمیت دارد این است 

  اي کهلذا جامعه  .اهل استمایه تذکر و آگاه کردن افراد ججامعه و  سیاسی و اقتصادي    ، فرهنگی  ،و اصالح ساختارهاي اجتماعی 

نماید میهاي اسالمی  براساس آموزه از منکر عمل  به معروف و نهی  امر  به سمت و سوي مدینه فاضله حرکت    تواند خصوصاً 

 .  نماید
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Abstract 
From the very beginning, mankind turned to a series of rules and regulations to protect its social life and prevent 

its deterioration. One of the most important laws that are emphasized in the Holy Qur'an and hadiths that prevent 

chaos and prevent crime in society is the implementation of what is good and forbidding what is bad. The best 

reason for the importance of these two precepts is that the preservation of religion and society in all its 

dimensions depends on it, and a society that distanced itself from these two principles is getting closer and closer 

to degeneration day by day and suffers from all kinds of problems. Crimes will be in different dimensions It is 

mentioned in the definition of "Commanding what is good and forbidding what is bad"; Commanding "known" 

means: forcing others to follow God's commands, be it by word or deed, and prohibiting "denial" means: 

preventing from committing sins, be it by word or deed. Among the ways of knowing these two principles, we 

can refer to religious texts, reason and nature. Among the individual and social effects of doing what is good and 

forbidding what is bad, it can be: the cause of fulfilling other divine duties, health in this world and the hereafter, 

maintaining security, encouraging the believers and humiliating the enemies, etc. It is possible to point out the 

denial of God's mercy, the lack of response to prayer, the control of the wicked, etc In fact, there is a very close, 

definite and objective connection between crime prevention and the duty of enjoining good and forbidding evil; 

In this way, a society that makes these two duties the basis and implements them in the text of the society, that 

society will be exempted from all kinds of crimes, and a society that neglects this principle will suffer from all 

kinds of crimes.  
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