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 هرای آمروزه  جملره  از اندیشره  صراحاا   نظرر  در دیربراز  منکرراز  از نهی و معروف به امر: چکیده

 کرارکرد  و جایگراه  آ ، هرای آمروزه  سرایر  با مقایسه در که شدمی محسوب اسالم جنایی سیاست

 جامعره  شرهروندا   عمروم  متوجره  سرویی  از آمروزه  این چه است، نموده اخذ را فردی به منحصر

 سیاسرت  از نمرودی  خود که است بوده هاآ  اجتماعی هایسمت و مناصب از نظر قطع با اسالمی

 اسرالمی  نظررا  صراحب  برخری  دیردااه  از آنکه ویژه به شود،می محسوب اسالم مشارکتی جنایی

 آمروزه  این حضور دیگر سویی از و بوده آموزه این روح با موافق بیشتر آ  تشکلی و جمعی صورت

 – آ  ارانره اصرالح  ترثيیر  نیر   و( پس و حین پیش،) مجرمانه عمل ایریشکل مراحل تمامی در

 کرارکرد ...  و اجتمراعی  روابر   همه بر آ  حاکمیت و – رودمی انتظار جامعه از که حدی در الاته

 دقیرق  تایرین  برا  کره  صرورتی  در آمروزه  ایرن  حال، عین در. است داده آ  به ممتازی و نظیر بی

   .باشد داشته دناال به مخرب بسیار کارکردی تواندمی نااشد همراه آ  عملی و نظری مرزهای
 جامعه مجرمانه، عمل جنایی، سیاست منکر، از نهی و معروف به امر کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1

 شرده  واقرع  اررا   پرژوهش  توجه مورد قال از تر بیش اخیر های دهه در که است جنایی علوم از ای شاخه جنایی سیاست

 دارای آ  برر  حراک   نظام کشف و آ  های آموزه تحلیل و استخراج و«  سالم ا جنایی سیاست» در پژوهش میا  این در.  است

 مرا  ، جنرایی  سیاست های آموزه تر وسیع منظر از کیفری های آموزه ارتااط و جایگاه نکرد  لحاظ و نگری ج ئی. است اهمیت

 و معرروف  بره  امرر  ، اسرالم  جنایی سیاست مه  بسیار های آموزه جمله از. دارد می باز جنایی سیاست نوع هر صحیح فه  از را

 تحقق بر اساسی قانو  در تا داشته آ  بر را اسالمی جمهوری اذار قانو  که آ  ضرورت و اهمیت رغ  به که است منکر از نهی

 دالیرل  جملره  از خرود  این ، نگارنده زع  به و است نگرفته قرار شده، یاد پژوهشی زاویه از بررسی و تحلیل مورد ورزد، اصرار آ 

  . است اسالمی نظام استقرار از قر  ربع اذشت رغ  به ما جامعه در مه  اصل این تحقق امکا  عدم
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  بدنه اصلی مقاالتمتن یا . 2

 جایگاه امر به معروف -1

 قرآنجایگاه امر به معروف در  -1-1

سوره والعصر که اوائل بعثت در مکه نازل شده  این موضوع از هما  روزهای اول بعثت پیامار)ص( مورد عنایت اسالم بوده است.

خواهد تا یکدیگر را به کارهای از مومنا  می کند ومی معروف اشاره به امر به، )تواصوا بالحق و تواصوابالصار( است، در جمله

 حق و پایداری در راه خدا سفارش کنند.

تمام مردا  و زنا  با ایما  نسات به یکدیگر حق والیت دارند تا  فرماید:قرآ  می امر به معروف یک وظیفه عمومی است.

 یکدیگر را به معروف سفارش کنند و از منکر باز دارند.

 جایگاه امر به معروف در روایات -1-2

 .زمین هستند آمرا  به معروف جانشینا  خدا در پیامار اکرم )ص( فرمودند:

تمام کارهای خیر و حتی جهاد در راه خدا، نسات به امر به معروف مثل  فرمایند:الاالغه میامیرالمؤمنین علی )ع( در نهج

 رطوبت دها  است به آب دریا.

 شود.ها حالل و زمین آباد میبا امر به معروف و نهی از منکر، کسب فرماید:میامام باقر )ع( 

امر به معروف و نهی از منکر ترک شود،  اار امر به معروف و نهی از منکر در آ  زنده باشد. داند کهای را رستگار میقرآ  جامعه

 پاسخی نشنوند.، هر چه فریاد زنندبه تدریج اشرار حاک  خواهند شد وکار به جایی خواهد رسید که خوبا  

 آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر -2

 ی ساکت مرده استجامعه

 اید.زنده، )و لک  فی القصاص حیاة( اار قاتل را به قصاص رساندید قرآ  می فرماید:

 کشد.نفس می هامیا  زندهای است که در ت است، مردهوتفاها بیبدی ها وخوانی :کسی که در برابر خوبیدر حدیث می

افراد شریک انهکار حساب  نشانه رضایت است که در این صورت بر اساس آیات و روایات، این اونه، ااهی سکوت در برابر اناه

 شوند.خواهند می

هر اقدامی باید در « اه  و مه »اار از اول جلو منکر ارفته نشود، پی در پی خطراتی به دناال خواهد داشت.ارچه طاق قانو  

 ولی باید در انجام این دو وظیفه ب رگ، ااهی به استقاال خطر رفت.، محاساه کرد و هر حرکتی را سنجیده انجام داد

 مفاهیم، مبانی و شرایط امر به معروف و نهی از منکر -3

را « معروف و منکر»معنای معروف و منکر: در تایین معنای معروف و منکر اقوال اونااونی ارایه شده است؛ برخی معنای 

اند عالوه بر این، در تایین دانند؛ و برخی دیگر مستحاات و مکروهات را نی  به معنای این دو اف ودهواجاات و محرمات می

مرحوم عالمه طااطاایی معروف را به معنای آ  چه که با  عقل( نی  لحاظ شده است؛ مفهوم این دو واژه مرجع تشخیص )شرع و

فالمعروف یتضمن هدایة العقل و حک  »اوید: جامعه سازاار و در میا  آنا  مرسوم و متداول باشد دانسته و میذایقة افراد یک 

؛ در این معنا مرجع تشخیص معروف عالوه بر عقل و شرع، عرف اجتماعی نی  «الشرع و فضیلته الخلق الحسن و سنن االدب

 باشد.می

هی از منکر در سیاست جنایی بر حسب این که چه معنایی از معروف یا منکر اراده از این نظر، تایین جایگاه امر به معروف و ن

باشد؛ زیرا اار مقصود از معروف تنها واجاات و مقصود از منکر تنها محرمات باشد کارکرد این آموزه در شود، متفاوت می
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رفتاری سیاست جنایی اسالم، به غیر از  شود؛ در حالی که در منطقسیاست جنایی اسالم تنها به این بخش رفتاری محدود می

ایرد؛ اف و  بر این، به لحاظ این، که محوریت بحث در سیاست این دو، مستحاات، مکروهات و حتی مااحات نی  در بر می

قلمرو  جنایی رایج، هنجارها و نابهنجارها است، تایین نوع رابطه معنایی میا  معروف و منکر با هنجارها و نابهنجارها، در تعیین

های اونااونی از هنجار و نابهنجار ارایه باشد. توضیح این که: در علوم اجتماعی ارچه تعریفو کارکرد این آموزه ضروری می

ارزشمندی »و  »مقاولیت و پذیرش اجتماعی»ایرد: شده است ولی به هر حال در معنای هنجار دو نکته مه  مد نظر قرار می

های اجتماع هستند. در مقابل، به بیا  دیگر، هنجارها شکل پذیرفته شده و مقاولیت یافته ارزش .«بنفسه یا بالتاع یک رفتار

های شود و مغایر با ارزشامر نابهنجار، رفتاری است که از نظر همه یا بیشتر افراد اجتماع، به عنوا  امری بد و ناپسند تلقی می

معروف و »رف خوبی و بدی است و به همین لحاظ است که به عجار، ممورد قاول آ  اجتماع است؛ از این رو هنجار و نابهن

شود. با وجود این، تفاوت معنایی بسیار مهمی میا  معروف و هنجار و منکر و نابهنجار وجود دارد و آ  این ن دیک می« منکر

جتماعی آ  ندارد؛ منکر نی  ار چه که معروف بیانگر خوبی و نیکی و ضرورت انجام یک کار است، اما ل وًما داللتی بر مقاولیت ا

 مقاولیت اجتماعی آ  نیست.  به معنای عدم تاًرحکایت از قاح و زشتی یک عمل )فعل یا ترک فعل( دارد ولی ضرو

شود. در این برداشت که امر به معروف و نهی از منکر، کلیه تدابیر مردمی، حکومتی )قوه مجریه( و قضایی را شامل می

از امر به معروف و نهی از منکر است، عمل به هر یک از قوانین و تکالیف شرعی و از جمله قوانین ج ایی ترین برداشت موسع

توا  امر به معروف و نهی از منکر را عنوانی برای عمل به همه آید. از این نظر میمصداقی از عمل به این آموزه به حساب می

نست، حتی نوع رفتار یک عال  دینی نی  به لحاظ آ  که الگویی رفتاری برای های اخالقی داها و نصیحتاحکام و قوانین، توصیه

ها با از دیدااه اسالم، سرنوشت انسا  آید.دیگرا  است امر به معروف و نهی از منکر و بلکه مصداق بارز آ  به حساب می

اند ولی چو  نسات دادهی نیک انجام میها ارچه خود کارهااند که در آ  انسا یکدیگر اره خورده است؛ جوامعی وجود داشته

ها را نی  در خود فرو برده است و به اصطالح، تر و خشک را با ه  سوزانده اند، عذاب الهی آ اعتنا بودهبه کارهای بد دیگرا  بی

شوند، وجود ل میها تاعات اعمال سوء دیگرا  را متحماست. در متو  اسالمی، اخاار و روایات فراوانی مانی بر این که انسا 

کنند. در متو  دینی برای تفهی  این مطلب از تشایهات بسیار رسایی ها با سکوت خود رفتار آنا  را تثیید میدارد؛ زیرا آ 

ها در کند که سالمت آ های یک جامعه را به مسافرا  یک کشتی تشایه میپیامار اکرم)ص( انسا  استفاده شده است؛ مثالً

تفاوت بماند؛ بر همین اساس است که تواند نسات به سالمت و ایمنی کشتی بینمی است و هیچ کسارو سالمت کشتی 

فردارایی است را  نشینی، که اار نگویی  مصداق بارز، دست ک  باید افت از جمله مصادیقاسالمی، ع لت و اوشه هایآموزه

از اصحاب « سعد بن اشجع»اند. دانسته ی ضروریانسا  را امر« پذیری اجتماعیمسئولیت»ناپسند و غیرقابل قاول و 

کرد رشد و هدایت انسا  در اری  از اجتماع و مسئولیت اجتماعی های ناروا از اسالم، اما  میپیامار)ص( بود که با برداشت

پیشه  داریاست؛ وی در مقابل پیامار)ص( و جمعی از صحابه ایستاد و خدا و رسولش را اواهی ارفت که ع لت و شب زنده

ای! وقتی با مردم آمی ش نداری چگونه امر به معروف و نهی از منکر خواهی کاری انجام نداده»کند، پیامار)ص( به او فرمود: 

 کرد؟ 

 حدود و ثغور )شرایط ( امر به معروف ونهی از منکر  -4

بندی بسا در بیشتر موارد نتوا  طاقهدر کتاب های فقهی، برای امر به معروف و نهی از منکر، شرایطی بیا  شده است، اما چه 

تر جلوه کند، ار چه منسجمی در این زمینه مشاهده نمود. شاید آ  چه عادالقادر عوده در کتاب خویش آورده است، منطقی

. 7 . مثمور و منهی؛1. آمر و ناهی؛ 1رسد با توجه به این که امر به معروف و نهی از منکر از سه رکن: جامع نیست. به نظر می
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شود، باید از سه دسته شرای  سخن افت. این شرای ، در حقیقت، راهکارهایی است که شرع مقدس فرآیند )عمل( تشکیل می

 اسالم برای کارآمدتر کرد  و يمربخشی هر چه بیشتر و بهتر این آموزه ارایه کرده است.

 شرایط آمر و ناهی  -4-1

یک فرد باشد یا اروهی از اجتماع، شرایطی ذکر شده است که الاته توافق کلی در کالم فقها برای آمر و ناهی، اع  از آ  که 

 درباره همة آ  ها وجود ندارد.

عهده کسی است که شرای  عامه تکلیف را داشته باشد ؛ یعنی  امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجاات است و طاعا بر -

 باشد.« مکلف »به لحاظ شرعی 

قدرت نی  یکی از شرای  عامه تکلیف است که با ناود  آ  تکلیف نی  ساق  می شود. در امر به معروف و نهی از منکر نی  آمر  -

و ناهی باید عمال قدرت انجام این مه  را داشته باشد. نهایت این که، در فرض عدم قدرت بر انجام هیچ یک از مراتب سه اانه 

برخی معتقداند بایستی در قلب خود معروف را نیک دانسته و از منکر بی ار باشد، ولی برخی دیگر ای، افتاری و رفتاری(، )چهره

منکر نیست بلکه از لوازم و تاعات ایما  است که اساسا قابل امر و نهی  معتقداند این امر در راستای امر به معروف و نهی از

 نیست.

بر انسا  فاسق، تکلیفی از  از منکر شرط است که آمر و ناهی عادل باشد و برخی از فقیها  معتقداند در امر به معروف و نهی -

اند و نی  سوره بقره( تمسک جسته 44سوره صف و  7و  7این نظر نیست. اینا  برای اياات مدعای خویش به آیاتی از قرآ  )

قامت است و کسی که عاج  از اصالح است و مستقی  کرد  دیگرا  فرع بر است هدایت دیگرا  فرع بر هدایت یافتن»اند: افته

 ؛«دیگرا  عاج تر است خویشتن است از اصالح

 رابط شخص امر یا نهی شونده  -4-2

و از سوی دیگر، از جمله شرای  امر به معروف و نهی از منکر احتمال تثيیر آ  است و بدیهی است نسات به غیر مسلما  چنین 

باالخره امر به معروف و نهی از منکر بر حسب آ  چه شریعت در باب معروف یا منکر  تواند معنا داشته باشد وتر میاحتمالی ک 

 توا  به پذیرش چنین تفسیری مل م کرد.شود و غیر مسلما  را نمیافته است معنا می

جامعه  یها را براشناسد و وجود آ بسیاری از مصادیق معروف و منکر اموری است که عقل انسا  ها آ  را معروف و منکر می

 .پنداردبشری مفید و ضروری یا خطرناک می

ای که در پایا  این بحث الزم است به آ  اشاره شود این است که ممکن است پذیرش نهی از منکر نسات به غیر نکته

در شرط بعدی  مسلمانا  از باب امر به معروف و نهی از منکر نااشد بلکه از باب ل وم بازداشتن دیگرا  از اضرار به غیر باشد، که

توا  فرد غیر مکلف را از ارتکاب منکرات بازداشت یا به شونده: آیا میمکلف بود  امر یا نهی در این باره سخن خواهی  افت.

ای از فقیها  بر وجوب آ  انجام معروفات امر نمود و آیا این امری واجب است یا خیر. در قسمت بازداشتن از منکرات، قول پاره

تفاوتی ندارد که فاعل منکر مکلف باشد یا غیر مکلف، پس اار کسی کودک یا »نویسد: عادالقادر عوده می باشد. مثالًمی

خواری منع کند و ه  چنین اار خواری مشاهده کند، وظیفه دارد شراب او را بری د و او را از شرابای را در حال شرابدیوانه

کند بر وی واجب است که او را از آ  عمل منع کند و یا با حیوانی ن دیکی میمیای زنا مجنونی را مشاهده کند که با ز  دیوانه

  ؛«نماید

اند و آ  این شونده بر ارتکاب اناه: برخی از شرط سومی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر سخن افتهاصرار شخص نهی

دلیل ما بر وجوب »اند: باشد. برخی از فقها در این باره افتهکننده واجب، اصرار بر ادامه اناه و منکر داشته که انهکار و ترک

است، زیرا عقل، حک  به سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت عدم اصرار بر « حک  عقل»این شرط، منحصر به 
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ای که داللت قلی، اطالق ادلهکند. بر این اساس که در این صورت، امر و نهی، لغو و بیهوده خواهد بود و با این دلیل عاناه می

توا  دریافت که فرد بر اناه اصرار ندارد بین فقها ؛ اما این که چگونه می«ارددکند مقید میبر وجوب این دو فریضه می

ای از فقیها  مثل ابن ادریس و محقق حلی عدم وجود اماره ر و نه بینه ر بر این مطلب را کافی نظر وجود ندارد و پارهاتفاق

اند. ضمن اینکه ادله امر به معروف و نهی از منکر مطلق است و وجود چنین شرطی محل تثمل است، به ویژه آ  که نستهدا

اند که با ناود آ  چندا  اند چنا  معنای موسعی برای آ  در نظر ارفتهحتی کسانی که قائل به وجود چنین شرطی شده

اند پس اار قصد و استمرار به تصمی  بر ارتکاب اناه دانسته و افته« امتناع»ل را در مقاب« استمرار اناه»تفاوتی ندارد، زیرا 

 کسی شراب بخورد و بعد بتوا  فهمید که او قصد دارد فق  یک بار دیگر بخورد واجب است او را نهی از منکر کرد.

به معروف و نهی از منکر  رعایت حدود و موازین شرعی: رعایت حدود و موازین شرعی سومین شرطی است که باید در امر

سازد. از این رو اار نهی از منکر ای ممنوع میاعمال اردد. این شرط انجام امر به معروف و نهی از منکر را به هر طریق و وسیله

مردم باشد حرام است، زیرا خداوند از تجسس در امور دیگرا  نهی فرموده است.  متوقف بر تجسس و کاوش در امور شخصی

شود. سیاست جنایی ها از جمله اموری است که در سیاست جنایی اسالم به شدت بر آ  تثکید میروش ها وراهمشروعیت 

پژوهش ارا  واقع شده است. در این میا  پژوهش  های اخیر بیشتر از قال مورد توجهای از علوم جنایی است که در دههشاخه

نگری و ای آ  و کشف نظام حاک  بر آ  دارای اهمیت است. ج ئیهو استخراج و تحلیل آموزه« سیاست جنایی اسالم»در 

های سیاست جنایی، ما را از فه  صحیح هر نوع سیاست تر آموزههای کیفری از منظر وسیعلحاظ نکرد  جایگاه و ارتااط آموزه

ز منکر است که به رغ  اهمیت و های بسیار مه  سیاست جنایی اسالم، امر به معروف و نهی ادارد. از جمله آموزهجنایی باز می

اذار جمهوری اسالمی را بر آ  داشته تا در قانو  اساسی آ  را به تصویب برساند نگارنده در این مقاله ضرورت آ  که قانو 

کوشد تنها بخشی از این مسئله را که اختصاص به جایگاه و کارکرد امر به معروف و نهی ازمنکر در سیاست جنایی اسالم می

 و تايیر آ  بر جامعه را، مورد بحث و بررسی قرار دهد. دارد

 سیاست جنایی -5

تایین نقش، می ا  و چگونگی کارایی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسالم، از سویی مستل م شناخت 

معروف و نهی از منکر در  های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب، و از سوی دیگر، نیازمند شناخت کارکردهای امر بهویژای

 های سیاست جنایی اسالم است.های منحصر به فرد این آموزه در میا  سایر آموزهنظام اجتماعی و سرانجام، بررسی ویژای

 مفهوم سیاست جنایی -1 -5

مورد قاول  اذرد، اما هنوز معنایی کهبه حوزه مااحث حقوقی می« سیاست جنایی»با آ  که بیش از یک قر  از ورود اصطالح 

شناختی، فلسفی و ارزشی دارد همگا  باشد برای آ  ارایه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفت

دهد. سیر تحول معنایی این واژه از الشعاع قرار میاونه امور، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحتها در اینتنوع دیدااه و

سیاست جنایی با حقوق کیفری آغاز و تا بس  داد  معنای آ  به حد ن دیک شد  زیاد به سیاست اجتماعی انگاری مترادف

 پیش رفته است.

شناسانه درباره پدید سیاست جنایی یک تثمل و تفکر معرفت»کند: خان  کریستین الزرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می

شود. ماارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا ب هکاری به اجرا اذاشته می مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای

بینی به دهی همراه با واقعهای سیاسی، برای پاسخسیاست جنایی یک راهارد )استراتژی( حقوقی و اجتماعی ماتنی بر ا ینه

 ؛«مسایل ناشی از پیشگیری و سرکوبی )کیفر( پدیده مجرمانه در معنای وسیع آ  است

 کارآمدی سیاست جنایی -6-1
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های یک سیاست جنایی کارآمد و توا  ویژایباره، مینظرا  در اینهای صاحببا نظر به تعریف یاد شده، و با تحلیل نوشته

 مطلوب را مورد بحث قرار داد.

 های بنیادین اندیشیدگی، عقالنیت و سنجیدگی در عین ابتنای بر اصول و ارزش -2 -6

درک و تدبیر و  در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً« سیاست»عقالنیت و سنجیدای، برخاسته از مفهوم ویژای 

« مندتدبر و چاره اندیشی حکومت )دولت( قانو »اندیشی مسایل جامعه است؛ به همین جهت فوئر باخ، سیاست جنایی را چاره

شود. ماارزه و رویارویی با جرم سخن افته می« استراتژی»یاست جنایی از کند؛ و به لحاظ این ویژای است که در ستفسیر می

ها و کارها و تدابیر و سنجش آ سنجی، شناخت اهداف، یافتن راهشناسی، موقعیتیافت مسئلهدر حقیقت، استراتژی، ره

 باشد. ها میسرانجام یافتن نوعی نظ  و انظااط و ارتااط و سازما  داد  آ 

سازد. در واقع ، هر یک از بود  سیاست جنایی را ضروری می« علمی»دیگر، این سنجیدای و اندیشیدای است که از سوی 

ها و تدابیر بایستی در معرض آزمو  و تجربه و خطا قرار ایرد و با ارفتن بازخوردهای مناسب، نسات به تعمی  و آموزه

خورد و به همین شود و با آ  پیوند میشناسی بسیار ن دیک میجرممندی آ  اقدام شود. از این رو سیاست جنایی به قانو 

نظرا  علوم اونااو  در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بود  سیاست دلیل است که باید از متخصصا  و صاحب

رده سازد بهره جست. در جنایی به معنای آ  نیست که بتوا  از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآو

شود. در این اذرد و پذیرفته یا رد میهای بنیادین مورد قاول هر جامعه میواقع این تدابیر، از کانال و صافی اصول و ارزش

 های دینی و غیر دینی نیست.جهت فرقی میا  سیاست جنایی ماتنی بر فلسفه

 ت مهمجامعیت در موضوع با اولویت دادن به جرایم و انحرافا -7

شود، بلکه موضوع سیاست جنایی تمامی جرای  و در سیاست جنایی هرا  به یک یا چند جرم و انحراف خاص توجه نمی

اویند. در واقع جرای  شناسی از ارتااط جرای  با یکدیگر سخن میهای جرمانحرافات است، به ویژه آ  که امروزه یافته

ای با جرای ، ماارزه و پیشگیری از انحرافات به این، الزمه رویارویی و مقابله ریشه هایی مرتا  با یکدیگراند. اف و  برمجموعه

زدایی و اذاری به حدی است که امروزه از جرمغالای است. به هر حال، اهمیت مسئله اولویت معنای نقض هنجارهای

شود و این هاهمه در راستای فته میکیفرزدایی ر در حوزه حقوق ر و تساهل و تسامح ر در حوزه سیاست اجتماعی ر سخن ا

 .ارددتر مطرح میتر به جرای  و انحرافات مه توجه بیشتر و جدی

 گرایانه و پیشگیرانه های اصالحها و تدابیر با تأکید بر روشجامعیت در روش -8

جوید نه آ  که تنها به کمک میهای مؤير در رویارویی و ماارزه با جرای  و انحرافات یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش

ارایانه مانند آ  چه در جوامع نخست وجود داشت، بسنده کند. برای شناخت و سنجش می ا  های کیفری و سرکوبروش

هایی که مورد توصیه آ  سیاست جنایی است مراجعه کرد. ل وم کارآمدی یک سیاست جنایی بایستی به فهرست و سیاهه روش

تدابیر رویارویی با جرم و انحراف، ناشی از استردای و تفاوت عوامل و زمینه های پیدایش و رواج جرای  ها و جامعیت در روش

تر مورد تثکید های فردی و درونی و اجتماعی و بیرونی است. با وجود این، آ  چه امروزه بیشو انحرافات، اع  از عوامل و زمینه

ها اونه روشارا است؛ زیرا اینارایانه و درما ایری اصالحه و آ  ه  با جهتهای پیشگیراناست، در پیش ارفتن تدابیر و روش

 کند.ای و اساسی در ماارزه با جرم و انحراف ایفا میاست که نقش ریشه

شود و نظام اسالمی بر ای که در آ  بر پیروی از هنجارهای دینی تثکید میبدیهی است اار سخن از جامعه دینی باشد؛ جامعه

های اسالمی است و آ  چه طرد حاک  است و سعی و کوشش همه نهادها در جهت درونی کرد  و رواج هنجارها و ارزشآ  
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تغییر نظام »توا  از های دینی است، نمیشود هنجارهای اجتماعی مغایر با ارزششده است یا در جهت طرد آ  تالش می

منکر سخن افت. در حقیقت، شرط عدم مفسده که فقها در مقام بیا  به عنوا  یک کارکرد امر به معروف و نهی از « اجتماعی

اند، مغایر با تغییر نظام اجتماعی در فرض تحقق جامعه اسالمی است. شرای  وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیا  کرده

ید حفظ نظ  و کیا  اسالمی را الاته در این معنا، کارکرد امر به معروف و نهی از منکر با نظارت اجتماعی یکی نیست. ولی با

مراعات کرد. به بیا  دیگر، کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی بازداشتن کج روا  و منحرفین در کنار حفظ 

 .شودحکومت اسالمی است و تنها به حفظ حکومت اسالمی و حفظ نظ  اجتماعی بسنده نمی

 هی از منکر در جامعهکارکردها و پیامدهای امر به معروف و ن

در متو  اسالمی، نتایج و پیامدهای مهمی برای امر به معروف و نهی از منکر بیا  شده است. در این میا ، آ  چه مه  است 

اند؛ زیرا اجرای این فریضه کردهنوعی پندار زدایی از آيار و تاعات سویی بوده است که مردم از عمل به این فریضه تصور می

ایراد صدمات و لطمات جسمی و اقتصادی به شخص آمر و ناهی منتهی شود، به دلیل این که این امر خوشایند  تواند بهمی

ای ر چه بسا رگ حیات منحرفا  و مجرما  نیست؛ مجرمانی که عالوه بر قدرت بدنی و جسمی ر به ویژه در جرای  شاکه

رو امنیت بدنی، اجتماعی و اقتصادی آمر و ناهی در معرض خطر اقتصادی و اجتماعی جامعه را به نوعی در دست دارند! از این 

تواند رادع و مانع مهمی در عمل به این فریضه باشد. در کلمات اهربار پیشوایا  دینی به شدت با ایرد و این امر میقرار می

اند که نه مرگ از منکر دو خصلت به درستی که امر به معروف و نهی»فرماید: این پندار ماارزه شده است. مثال امام علی)ع( می

به موازات این پندارزدایی، سعی پیشوایا  دینی بر این بوده است که  ؛«کاهندکنند و نه روزی کسی را میکسی را ن دیک می

غات نقش تالی»ار با بیا  نتایج بسیار مطلوب و مؤير این فریضه، مردم را به اجرای آ  ترغیب و تشویق نمایند که این خود بیا 

 ، است. «سازنده در سیاست جنایی اسالم

 های منحصربه فرد امر به معروف و نهی از منکر درسیاست جنایی اسالمویژگی

با توجه به مجموع آ  چه تاکنو  پیرامو  آموزه امر به معروف و نهی از منکر افته شد و با توجه به کلیت مااحثی که در 

 های منحصر به فرد این آموزه را به شرح زیر تایین کرد:ویژایتوا  شود، میسیاست جنایی مطرح می

 گیری عمل مجرمانه به معروف و نهی از منکر در تمامی مراحل شکل کارآیی امر

هر عمل مجرمانه خواه در مدت زمانی کوتاه انجام ایرد یا به نتیجه رسید  آ  نیازمند زمانی طوالنی باشد، در فرایندی خاص 

ها قابل نامند که خود متشکل از اعمالی است که به لحاظ حقوقی تمامی آ عمل مجرمانه می« مسیر»آ  را  ایرد کهشکل می

مجازات نیست؛ به همین جهت افته شده است که حقوق ج ا به افراد آماده شد  و فکر کرد  دربارة اعمال مجرمانه و حتی 

 ای از وقوع جرم را داشت. از حقوق ج ا انتظار پیشگیری ریشهتوا  دهد. از این نظر نمیانجام برخی مقدمات کار را می

شود، مانند تعقیب، محاکمه و مجازات های سیاست جنایی اسالم تنها مرحله پس از وقوع جرم را شامل میبرخی از آموزه

ها، امر به معروف و نهی باشد، مانند دفاع مشروع، اما در میا  همه آموزهمجرمین، و برخی دیگر تنها خاص زما  وقوع جرم می

دهد. تحلیل ای است که تنها به یک مرحله خاص، اختصاص ندارد، بلکه سه مرحله یاد شده را پوشش میاز منکر آموزه

های موجود در باب شرای  امر به معروف و نهی از منکر، حکایت از آ  دارد که برخی این آموزه را به مرحله پس از وقوع نوشته

دهند. اما با توجه به توضیحاتی که ارایه شد، جای تردید نیست که اسالم همواره بر نوعی کنترل و نظارت جرم اختصاص می

اجتماعی غیر رسمی و عمدتا غیر سرکوب ار توجه دارد تا شخص در پرتوی این مه  و به لحاظ نوع تعاملی که با جامعه پیدا 

یگاه اجتماعی خویش، دست از ارتکاب جرم یا تداوم و استمرار آ  بردارد کند و نی  با توجه به نیاز وی به اجتماع و حفظ جامی
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دهد، از انجام عمل شوم خویش پشیما  اشته و تا حدی تاوا  عمل خویش را ای که اجتماع به او میو با بازخورد منفی

های روشنی بر وقوع و اار نشانهتوا  افت این آموزه تنها خاص یک مرحله از وقوع جرم است. از این ربپردازد. بنابراین نمی

جرم در آینده ن دیک وجود داشت باید مداخله کرد و الاته نوع و مصداق امر به معروف و نهی از منکر در این مرحله با آ  چه 

 دهد متفاوت است.در مرحله وقوع یا پس از وقوع جرم رخ می

 فراگیری این آموزه نسبت به عموم انحرافات و جرایم 

ای است که در ای نیست که نسات به یک انحراف یا جرم و اناه خاص مؤير باشد، بلکه آموزهنهی ازمنکر آموزه روف وامر به مع

توا  آ  را نوعی تدبیر یا برنامه عام دانست. در مقابل، در سیاست مقابل عموم انحرافات کاراشایی دارد و از این جهت می

تنها نسات به یک نوع انحراف یا جرم خاص، اير اصالحی و بازدارندای دارد؛ مثال شود که هایی یافت میجنایی اسالم، آموزه

فراه  کرد  موجاات ازدواج جوانا  عمدتا ناظر به پیشگیری از انحرافات جنسی است، یا مثال انفاق و ایثار مال خود به فقرا و 

ست؛ اما امر به معروف و نهی از منکر، به لحاظ مساکین بیشتر در جهت بازدارندای مجرما  بالقوه از جرای  علیه اموال ا

باشد. الاته برخی وجود دارد، دارای صفت بازدارندای نسات به همه انحرافات و جرای  می« منکر»و « معروف»عمومیتی که در 

رندای اقامة نماز باشد. مثال در نصوص دینی به صراحت از بازداهایی میهای جنایی اسالم نی  دارای چنین ویژایدیگر از آموزه

های دیگری که برای امر به نسات به فحشا و منکرات یاد شده است؛ )ا  الّصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر(؛ ولی ویژای

 باشد.معروف و نهی از منکر بیا  شد را دارا نمی

عوامل جرم زا را دست  کارکرد آ  همهکند بلکه نهی ازمنکر تنها با یک علت جرم زا مقابله نمی به بیا  دیگر، امر به معروف و

 نماید.ها را تا حد زیادی عقی  میخوش تغییر و تحول ساخته و آ 

 

 گیری. نتیجه3

های سیاست جنایی اسالم است که حکایت از نقش و جایگاه بدنه اجتماعی الف :امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه

 در کنترل و پیشگیری از جرم دارد.

های سیاست جنایی اسالم از امتیاز بیشتری برخوردار های امر به معروف و نهی از منکر در مقایسه با دیگر آموزهویژایب: 

توا  به عمومیت داشتن، انعطاف در نمود رفتاری و عملی، حاکمیت بر همة رواب  اجتماعی، ها میاست. از جمله این ویژای

ها و... ای برای تحقق دیگر آموزهزمینه ای وارایانه، نقش پایهحدی سرکوب عین حال تا ارایانه و درکارکرد پیشگیرانه و اصالح

 اشاره کرد.

اذار جمهوری اسالمی اصلی از اصول اساسی خود را به این آموزه اختصاص داده و بر ضرورت ج: به همین ساب قانو 

 عملی شد  آ  تثکید نموده است.

ناهی، مخاطاا   و در تایین مفهوم این آموزه، مرزهای عملیاتی آ  و شرای  ناظر به آمر نظرا د: با این اوصاف، بین صاحب

رسد از جمله اموری که مانعی مه  بر سر راه عملی شد  هر چه بیشتر و نظر وجود ندارد. به نظر میو قلمرو و استره آ  اتفاق

مواردی که طاق نظر برخی فقها از مصادیق منکر است  بهتر این آموزه بوده است، همین امر است؛ به ویژه آ  که برخی از

 تواند از جمله موارد نقض قانو  و حتی جرم محسوب شود.می

شود در این زمینه از منظری نو و جامع پژوهشی عمیق انجام پذیرد؛ پژوهشی که نتیجه آ  ح: به همین ساب پیشنهاد می

 وزه باشد. تهیه راهنما و دستورالعمل برای عملیاتی شد  این آم
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