دورة  ،1شمارة  ،1بهار 111-123 :1931

تمایز بین «دعوت به خیر» با امر به معروف و نهی از منکر و
تأثیر آن در سیاستگذاری و نهادسازی فرهنگیحقوقی در
جمهوری اسالمی ایران

اکبر طالبکی طرقی ،1ابراهیم موسیزاده
 .1استادیار مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران
 .2دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2

Email: e.mousazadeh@ut.ac.ir

چکیده
قرآن مجید به دعوت به خیر در کنار امر به معروف و نهی از منکر و مقدم بر آن فرمان داده اس ت ل لک
در بستتتیتار از کتس تیستتتیر و فقهیم ااتیام کافی برا تهیی واه افتراق ای دو و نتاید آن دیده
نییشتتتود کته تهلور آن در بیتواهی نظام تقنینی به تعیی حدود و شتتترای و کییی دعوت به خیرم
بهرغم تأکید اصت اشتتم قانون اساسیم مشااده میشود .ای مقالهم ابتدا با کاوش در منابع یادشدهم به
می پردازد که ام باالصاله
تهیی میهومم ابعاد و مصتادی دعوت به خیر مانند تهلی،م آموزش و نصتی
نقش مهنایی در ستیاست گذار و نهادستاز فرانگی در کشتور دارند و ام به دلی زمینهساز برا
ت ق امربهمعروف و نهیازمنکر از اایی زی اد برخوردارند و ستس،م نقا تیایز بی ای دو فریهه را
روشت میکند تا راه تعیی مهنا و خ مشتی برا نهاداا دارا کارویۀۀ مشتتر( امانند صداوسییا و
نهتاداا نارر ایوون شتتتورا عالی انقالب فرانگی یا خای یکی از ای دو امانند نیرو انتظامی و
مجل ،خهرگان راهر ایوار و زمینه برا ت قیقات بعد درمورد آستیسشناسی مهنایی و عیلکرد
ای نهاداا و سیاس گذار در ای زمینه فراام شود.

کلیدواژگان
ارشاد ااا م تهلی،م تعلیمم شورا عالی انقالب فرانگیم مجل ،خهرگان راهر م نصی
 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
عهارت «دعوت به خیر»م تنها یک بار در آیات قرآن استتتیاده شتتده استت ل اما قرارگرفت آن در
کنار امربهمعروف و نهىازمنکر و امر شتتارب به انجام آن از ستتو ام مستتلیانم 1نشتتانداندۀ
اایی ای میهوم اس  .در نظام حقوقی ایهور اسالمی ایران و در اص اشتم قانون اساسی2
نیز دعوت به خیرم ورییها ایگانی شتیرده شده و تعیی حدودم شرای و کییی آن بر عهدۀ
قانون گذاشتته شتده است  .ای امر شتناخ ابعاد ای فریهه را یرور میسازدل باای حالم در
بیشتتتتر کتس فقهی و تیاستتتیر قرآنیم بی اصتتتطال «دعوت به خیر» انه لزوماً میهوم آن با
امربهمعروف و نهیازمنکر تیکیکی مشتتتااده نییشتتتود که بهطور خایم قاعدها اداگانه برا
انجام دعوت به خیر را بیان کند.
فریتتیا اصتتلی ای مقاله آن استت که در مقام عی م بی ای دو میهوم ادعوت به خیر و
امربتهمعروف و نهیازمنکر تیاوت اا مهیی واود دارد .اول اینکه آمر و ناای باید حال علو و
استتعال نسه به مأمور و منهی داشته باشند احلیم بی تا . 151 :ایونی امربهمعروف و نهیازمنکر
با خوااش و تینا انجام نییشتتتودل 3درحالیکه در دعوت ای گونه نیستتت  .دوم اینکه ننانکه
گیته شده اس م در امربهمعروفم معروفی تر( میشود و در نهیازمنکرم منکر ارتکاب مییابد
و ستس ،نوب به امر و نهی میرسدل برخالف دعوت به خیر که الزم نیس معروفی تر( شود و
منکر ارتکاب یابد و قه از آن شتیا میتوانید دعوت به خیر کنید اارسطام  . 1331الهته در موارد
اندکی میک استت امر و نهی قه از ارتکاب فع وااس شتتتود 4اموستتو خیینیم  311 :1425ل اما
عیومیت ندارد .تیاوت اا دیگر نیز بی ای دو واود دارد که در مهاحث بعد به آن اشتتتاره
خوااد شد.
االس اینجاست که بی تواهی به میهوم دعوت به خیرم در آیا مورد استناد اص اشتم نیز
مشتتااده میشتتودل نراکه در ای آیهم یعنی «والیؤمنون والیؤمنات بعهتتهم لولیاء بعض یأمرون
بالیعروف وینهون ع الینکر» اتوبه 11/م عهارت دعوت به خیر واود ندارد .ای در حالی اس که
آیا مناستتتستر با م توا اصتتت م یعنی «ولتک منکم اما یدعون إلی الخیر ویأمرون بالیعروف

« .1ولتک منکم اما یدعون إلی الخیر ویأمرون بالیعروف وینهون ع الینکر و اولئک ام الییل ون» اآل عیران114/
« .2در ایهور استالمی ایرانم دعوت به خیرم امربهمعروف و نهیازمنکر ورییها اس ایگانی و متقاب بر عهدۀ
مردم نسته به یکدیگرم دول نسته به مردم و مردم نسه به دول  .شرای و حدود و کییی آن را قانون معی
میکند :والیؤمنون و الیؤمنات بعههم اولیاء بعض یأمرون بالیعروف و ینهون ع الینکر».
 .3مردم باید از مسئوالن کارِ خوب بخوااندم آن ام نه به صورت خوااش و تقایال بلکه باید از آنها بخوااند اسخنرانی
مقام معظم راهر ل خطههاا نیاز ایعه . 1313/13/25
« .4اگر از حال شتتخ به صتتورت علم یا اطیینان یا از دلی معتهرى یا اطیینان راار شتتود که او مىخوااد
معصیتى را مرتکس گردد که تا به حال آن را انجام نداده اس م راار آن اس که نهى او وااس اس ».
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وینهون ع الینکر  »...واود داشتته اس که ارنند در مجل ِ،بررسی نهایی قانون اساسی نیز
مورد تذکر واقع شتتده 1اادارۀ ک امور فرانگی و رواب عیومی مجل ،شتتورا استتالمیم  413 :1334و از ستتو
نایس رئی ،تأیید شتد 2اادارۀ ک امور فرانگی و رواب عیومی مجل ،شتورا اسالمیم  411 :1334م اما به دلی
واود بعهتی اختالفاا درمورد انطهاق ای آیه با ایگانیبودن ورییه 3و پیشنهاداایی مهنی بر
حذف عهارت «دعوت به خیر» از مت اصتت م ب ث درمورد تیییر آیه به الستتا دیگر موکول
گردیدل الهته به دلی بررسینکردن مجددم به ایی شک باقی ماند.
گیتنی است ایگانیبودن با آیا حذفشتتده منافاتی نداشت  4.الهته باید به ای نکته اشتتاره
شود که در السا پایانی مجل،م بررسی نهایی قانون اساسی االستا شص وایتم که در آن مجیوب
اصتول قانون استاستی به تصتویس نهایی و امهتا نیایندگان رسیدم دو قسی مقدمه و خاتیا
قانون استاسی نیز بهترتیسم به تأیید 5و است هار 3نیایندگان رسیده اس  .در قسی خاتیه که
عنوان آن «بخشتی از آیات و روایات که زیربنا قانون استاستی اس » بود و نایسرئی ،مجل،
آن را با تعهیر «قستیتی از مهانی قانون استاستی در نصوی اسالمی» 1قرائ میکندم 8به ار دو
« .1مشتکینى :اوالً در ای آیه دعوت به خیر است  .اانیاً مى خواایم اص را رااع به تیام طهقات بگوییم .پ ،بهتر
اس آیا وَ لْتَکُ مِّنکُمْ لُمَّاٌ یَدْعُونَ إِلىَ الخَیرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالیَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَ ِ الْیُنکَرِ باشد».
« .2نایسرئی :،اما رااع به آیهم قهالً ام آیا ولتک منکم بودهم بهخصوی با بودن دعوت به خیر که در آیا وَ لْتَکُ
مِّنکُمْ لُمَّاٌ یَدْعُونَ إِلىَ الخَیرِم امر به خیر م صراح داردم اولى اس که ای آیه را بنویسیم و رااع به آیا دیگر نهاید
ب ث کنیم».
 .3منشتأ اختالف نظر فقها درمورد کیایی یا عینیبودن ای فریهتهم تیستیر اس که از کلیا م در عهارت منکم
امه واود داردم ننانوه بعهتی آن را «م » تهعیهتیه میدانند که گروای از مسلیانان را مکلف به اتیان ای وااس
میکند اواوب کیایی و بعهتی آن را «م » تهیینی میدانند که ایا ام مسلیان را مکلف دانسته اس اواوب
عینی .
 .4برخى گیتهاند :سیاق ای آیه اولتک منکم اما ای اس که واوب ای دو واوب کیایى اس ل ولى رااراً
نون خطاب در ای آیه متواه ایا مسلیانان اس ل آنوه از آن استیاده مىشودم ای اس که بر ایا مسلیانان
وااس اس که دستهاى را براى انجام ای امر مهم اختصای داند امنتظرى نجفآبادىم حسی علىم پیشی . 355 :
 .5عل اینکه از لیظ تصویس استیاده نگردیدم عدم بررسی آن در ص مجل ،و در نتیجهم عدم امکان استناد به
آن به عنوان بخشی از قانون اساسی اس ل گرنه به امها نیایندگان رسیده اس  :مقدم مراغها  :ای مقدمه را از
قانون اساسی ا دا کنیدل نون در السه طر نشده .رئی :،در السا مشتر( طر شده اس ل ولی الهته مال(
استناد نیس اادارۀ ک امور فرانگی و رواب عیومی مجل ،شورا اسالمیم . 1813 :1334
 .3ای قسی م تنها برا نیایندگان قرائ شد و به امها آنان نرسید.
 .1ادارۀ ک امور فرانگی و رواب عیومی مجل ،شورا اسالمیم .1811 :1334
 .8ای قسی که مشتی بر آیات و روایات نارر بر اصول متعدد و بعهی فصول قانون اساسی اس و مهنا و
اه گیر آناا را مشخ مینیایدم متأسیانه در بیشتر کتس قانون اساسی حذف شده اس  .برا مشاادۀ یکی
از موارد استثنا که ای قسی را بدون اشاره به مراع تدوی آن و با عنوان «آیات و روایات مرته با قانون اساسی»
آورده اس م ر :(.معاون حقوقی و امور مجل ،ریاس ایهور م ا 1383م مجیوعه قانون اساسی ایهور اسالمی
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آیا پیشگیته بهعنوان مهنا اصت اشتتم اشاره شده و آیا «فهشر عهاد الذی یستیعون القول
فیتهعون احستنه »...ازمر11/و 18نیز بهعنوان آیا «مناستس اصت  »8درج شتده اس اادارۀ ک امور
فرانگی و رواب عیومی مجل ،شورا اسالمیم  1813 :1334که با میهوم دعوت به خیر تطاب دارد.
درارحتال و بتاتواتهبته تیتاوتنظر دربتارۀ نوب رابطتا ای میهوم بتا میهوم امربهمعروف و
نهى ازمنکرم الزم اس میهوم لیو و اصطالحی آن با دق بررسی شود و با بررسی منابع فقهیم
تیاوتاا یا شهاا اا ای دو میهوم با یکدیگر مشخ شود .در صورت تیکیک ای دو میهومم
قاعدتاً آاار متیاوت فقهی و حقوقی بر آناا بار شتتده و حدودم شتترای و کییی ت ق آناا از
یکدیگر متیایز خوااد شد .انجام ای تیکیکم نتاید بسیار مهم زیر را در پی دارد:
سیطرۀ
الف امکان شتناستایی نهاداا متولی «دعوت به خیر» فراام میشود و آنان ت
اصت اشتم قرار میگیرند .اایی ای مویوب در آنجاس که اگر تاکنونم امور مانند ارشاد و
آموزش و تهلی،م در قالس وزارتخانهاا آموزشوپرورشم ت قیقات و فناور و فرانگ و ارشتتتاد
اسالمیم سازمان تهلییات اسالمیم سازمان فرانگ و ارتهاطات اسالمی و...م ازو ورایف حکوم
تلقی شتده و حهتور مردم در ای عرصته کار اختیار فری میشتدم از ای پ ،مردم نیز در
کنار دول مورف دانستتتته میشتتتوند و دول نیز برا فراامکردن زمینا حهتتتور مردم دارا
تکالییی خوااد شتد .عالوه بر ای م پ ،از شتناستایی مصادی دعوت به خیر که در اص اشتم
بهعنوان «ورییا متقاب » شتناخته شتده است م پاسه به سؤاالتی مانند اینکه آیا ورود به عرصا
تعلیموتربی ورییا اولیا مردم اس یا دول امصها یزد م  111: 1383روش میشودل نراکه اص
اشتم ارگونه اولویتی را در ای موارد منتیی میسازد و نییتوان به استناد قرارگرفت بعهی از
ورایف مربو به دعوت به خیر مانند آموزشوپرورش رایگان 1بر عهدۀ دول م مسئولی مردم را
در ای زمینهاا منتیی دانس .
ب بته دلی تیاوت «ادف» و «روش اارا» دعوت به خیر با امربهمعروف و نهیازمنکر به
ل تا فقهی و ارتهتا تنگتاتنگ ای دو مقوله با یکدیگرم تییز دستتتتگاهاا متولی «دعوت به
خیر» از دستتگاهاا متولی «امربهمعروف و نهیازمنکر» به سیاس گذار متیاوت و در نتیجهم
انتظار متیاوت از ای دستتتگاهاا منجر میشتتود .در مرحلا بعدم امکان تعیی نوب ارتها ای دو
نوب دستگاه با یکدیگر فراام خوااد شد .ایونی نوب تعام مردم و دول با یکدیگر در ای دو
عرصه متیاوت خوااد شد که خود نیازمند تدبیر فرانگی و قانونی متیاوت اس .
به عهارت دیگرم میروی فرعی ای مقاله آن استتت که تیایز بی امربهمعروف و نهیازمنکرم
ایرانم ناپ ششم.13-38 :
 .1اص سوم قانون اساسی :دول ایهور اسالمی ایران مورف اس برا نی به ااداف مذکور در اص دومم ایا
امکانات خود را برا امور زیر به کار برد :آموزشوپرورش و تربی بدنی رایگان برا ایه در تیام سطو و تسهی و
تعییم آموزش عالی.

تمایز بین «دعوت به خیر» و امربهمعروف و نهیازمنکر و تأثیر 199 ...

تأایر بستیار مهیی در ستیاست گذار و نهادساز فرانگی و حقوقی خوااد داش  .رسیدن به
ای نتیجهم ابتدا مستلزم پاسه به ای پرسش اس که تیایز دعوت به خیر با امربهمعروف و نهى
از منکر در نیس ؟ برا رسیدن به پاسهم الزم اس ابتدا میهوم دعوت به خیر و مصادی آن و
ستس ،تیایز آن با امربهمعروف و نهى ازمنکر ازایله در بعد شترای و مراتس بررسی شود .بدی
منظورم بتا مرااعته بته کتتاب ختانهاا و نرمافزاراا مواودم مستتتتقیم به کتس متعدد فقهی و
تیستیر مرااعه گردید تا از مهاحثی که بهطور غیرمستتقیم و از خالل ب ث از مصادی دعوت
به خیر مطر شتده اندم بتوان به اصت مویتوب رسیدل یعنی از کنار ام نیدن فروعاتم به اص
مطلس و نتاید الزم دس یاف .
تاکنون ایچ کتاب یا مقالها با عنوان دعوت به خیر نوشتتته نشتتده استت و تنها رااع به
بعهتی مصادی آن مانند النصی ه الئیا الیسلیی مطالهی واود دارد که آن ام بدون اشاره به
رابطا آن با دعوت به خیر است  .به طری اولی باید گی که ایچ نوشتها یاف نگردید که در
آن ااتیامی دربارۀ تعیی شتترای و مراتس دعوت به خیر صتورت گیته باشتتدل بنابرای م میتوان
ادعا کرد که ای مقاله ام در ب ث از شاخصهاا دعوت به خیرم ام در تعیی شرای و ام در
معرفی نهاداا متولی آن سابقها ندارد.

مفهوم دعوت به خیر
درمورد میهوم دعوت به خیر میتوان نند دیدگاه را مطر کرد:
 .1برابر دعوت به خیر با امربهمعروف و نهیازمنکر :ای دیدگاه را میتوان در بعهتتی تیاستتیر
قرآنی مشتااده کردل ازایله اینکه « :خداوند از خیر و شتر تعهیر به معروف و منکر کرده اس »
اطهاطهاییم ج 518 :3و «وَ یَأْمُرُونَ بِالْیَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَ ِ الْیُنْکَرِ عطف استتت بر قول یَدْعُونَ
إِلَى الْخَیْرِ از قهی عطف تیستتیرى و تیصتتی بعد از اایال برا ااتیام به شتتأن امربهمعروف و
نهىازمنکر» احسینی اراانىم . 114: 1414
 .2عتامبودن دعوت بته خیر نستتته به امربهمعروف و نهیازمنکر :ننانکه در بعهتتتی از کتس
تیستتتیر و فقهیم دعوت بته خیر برابر دعوت بته دی انجیى کتاشتتتف الیطاءم  115 :1423یا «خیر»
میهومی عتام و بته معنا ار امر نیکو از منظر عق و شتتترب ازایله امربهمعروف و نهیازمنکر
دانستتته شتتده اس ت ااردبیلىم بی تا321:ل استتد فای ت کارییم بی تا . 312 :ایونی خیر را امر اعم از
تکالییی شتتتام افعال و تر( فع اا و نهیازمنکر خواندهاند اقطسالدی راوندىم بی تا . 331 :به عهارت
دیگر و برخالف دیدگاه اولم آیا «ولتک منکم امه یدعون الی الخیر »...نشتتانداندۀ رابطا عیوم
و خصوی مطل بی ای دو میهوم اس و «امربهمعروف و نهیازمنکرم مصداق بارز دعوت اس .
ار امر و نهیم نوعی دعوت اس ل نه برعک »،ایزدىم . 235 :1415
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 .3معنتا ختای دعوت به خیر و تیاوت آن با امربهمعروف و نهیازمنکر :برخی ای مقوله را به
معنا ارشتاد و تعلیم احکام 1اموسوى قزوینىم  548 :1421میدانند یا آن را از مصادی ت ذیرل یعنی
ترستانیدن مؤم از وقوب در یرر دینی و دنیو اموسوى قزوینىم  233 :1424برشیردهاند .بعهی نیز
با استیاده از آیات قه و بعد از آیا «ولتک منکم امه یدعون الی الخیر»...م مصداق اصلی دعوت
به خیر را دعوت به ات اد مسلیی معرفی کردهاند2امطهرىم بی تا. 218 :
بر مهنا دیدگاه آخر با افزودن مصادی دیگر مانند تهلی،م بهخوبی میتوانیم تیاوت دعوت
بته خیر بتا امربتهمعروف و نهیازمنکر را نشتتتان دایم و عالوه بر الوگیر از خل مهتاحتث با
یکتدیگرم اتایگتاه دعوت به خیر را مشتتتخ و برا ت ق آن برنامهریز کنیم .بهطور مثالم
تیاوت تهلی ،با امربهمعروف و نهیازمنکر ننی بیان شتده اس که« :تهلی،م مرحلا شناساندن و
خوبرستاندن اس  .پ ،مرحلا شناخ اس ل ولى امربهمعروف و نهى از منکرم به مرحلا اارا و
عی مربو اس  .ورییهاى که ار مسلیان از نظر تهلی ،داردم ای اس که باید ای احساس در
او پیدا بشتتود که به نوبا خودش حام پیام استتالم است  .اما ورییهاى که ار مستتلیان درمورد
امربهمعروف و نهىازمنکر داردم ای است که باید ای احستاس در او باشد که مجرى و ازء قوۀ
مجریا ای پیام استتت که باید آن را در اامعه به مرحلا عی و ت ق برستتتاند و به آن لهاس
عینی بسوشاند» امطهرىم بی تا. 323 :
بتاتواتهبته آنوتته بیتان شتتتدم میتوان گیت کته دعوت بته خیرم مقتدمتتا امربتهمعروف و
نهی ازمنکر استتت  .طهیع ت امربتته معروف و نهى ازمنکر بتتا معنى تعلیم و ارشتتتتاد و نصتتت م
متیتاوت و بته گونتهاى استتت کته متالزم بتا عی و ت ق معروف و ریشتتتهک شتتتدن منکر
استتت و بته ایی دلیت م ای مرحله پ ،از انجام مراح ستتتهگانا تعلیم و ارشتتتاد و نصتتت
انجام مىگیرد و قه از اتیام ای مراح م توستت به امربهمعروف و نهىازمنکر نادرستت استت
و با موازی اسالم وف نیىداد اعیید زنجانىم  . 231 :1421بنابرای م موارد مانند تعلییجاا را که
عنوان مراتس امربهمعروف و نهیازمنکر آورده شده
در بعهتی از کتس امصها یزد م  34 :1383ت
3
است م صرفاً بهعنوان یکی از مراح مقدماتی آن و در قالس دعوت به خیر میتوان پذیرف  .در
 ...« .1م واوب ارشاد و تعلیم األحکام الثاب بعیومات الکتاب و السنّام فی الکتاب قوله عزّ م قائ  :و لتک منکم
لما یدعون إلى الخیر».
« .2قرآن مىگوید از تیرقه بسرایزید .بعد مىفرماید :وَلْتَکُ ْ مِنْکُمْ امَّاٌ یَدْعونَ الىَ الْخَیْر .مث اینکه در اینجا منظور
قرآن از «خیر» بیشتر ایان ات اد اس ل یعنى در میان شیا باید ایعیتى باشد که اییشه مسلیی را به وحدت و
ات اد دعوت کند و با تیرقهاا و افتراق اایى که میان مسلیی اس م مهارزه کند و بجنگد».
 .3در ای کتاب به ای نکته تصری شده اس که برخی فقها معتقدند تعلیم ااا به دعوت به خیر بازمیگرددم نه
امربهمعروف و نهیازمنکرل نون اگر کسی از تکلییی بیخهر باشد و بدی دلی آن را انجام ندادم آموزش ای تکلیف
به او امربهمعروف نیس ل بلکه امربهمعروف یادآور تکلییی اس که کسی آن را میداندم ولی انجام نییداد.
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ای مقتتالتتهم نظر ستتتوم پتتذیرفتتته شتتتده استتت
خوااد شد.

کتته دالیت آن در مهتتاحتتث آتی روشتتت

مصادیق دعوت به خیر
پ ،از شناخ میهوم دعوت به خیر و تیاوت آن با امربهمعروف و نهى ازمنکرم با نگاای به منابع
فقهی مشتخ میشتود که ای میهوم کاربرد گستترده ا در فقه داشته و خود دارا مصادی
متعدد استت که بهرغم شتتهاا پایها بی آناام کاربرد آناا از انجام توصتتیها فرد تا
حاکم استتتالمی در معنا خای خود متیاوت خوااد بود .بنابرای م الزم استتت ای
نصتتتی
مصادی بررسی شود و به احکامی تواه شود که میک اس بهطور خای بر اریک بار شود.

 .1ارشاد (تبلیغ و تعلیم)
معیوالً در کتس فقهیم عهارت «ارشتاد ااا و تنهیه غاف » تولمان استیاده میشود
32 -31ل انصتتار دزفولىم  . 13 :1415عناوی اعالمم تهلی ،و تعلیم نیز بهااى ارشتتاد در کلیات فقها به
کار رفته است اایعى از پۀواشتگرانم  351 :1423ل ازایله اینکه تهلی ،را بر ارک ،که قادر به ارشاد
ااا و تنهیه غاف باشدم وااس کیایی دانستهاند احسینی شیرازىم . 281 :1428
درمورد مهنا واوب ارشاد و تعلیم احکامم عالوه بر دلی عقلیم به واوب دعوت به خیر در
آیا «ولتک منکم اما یدعون الی الخیر» نیز استناد شده اس  .اموستوى قزوینىم  . 233 :1424درمورد
تیاوت ارشتتاد ااا با امربهمعروف و نهىازمنکر گیتهاند« :ارشتتاد در اایى اس ت که شتتخ م
نسته به حکم یا مویوب یا ار دو ااا باشدل بر خالف امربهمعروف و نهىازمنکر که فردم عالم
به حکم و مویوب اس » اایعى از پۀواشگرانم . 351 :1423
به عهارت دیگرم زمانی که فرد عیداً عی خالف شتترب انجام میدادم عی او معصتتی و
منکر خوااد بود که نیازمند امربهمعروف و نهىازمنکر است امصتتطیوىم . 33: 1421ارشتتاد ااا به
احکام شترعى وااس است ل ولى اکثر فقها ارشاد به مویوب را وااس ندانستهاند اموحد لنکرانىم بی
تا . 84 :الهتهم برخى از فقیهان در صتورت ايی شتدن ااا بر اار اعالم مویوب یا افتادن و در
عستر و حرجم آن را حرام دانستهاندل مگر در امور مهیى مانند اانم آبروم ناموس مؤمنان و اموال
قاب اعتناى آنانم به تصتتری برخى که از حکم فوق مستتتثناس ت و ارشتتاد ااا در ای موارد
وااس اس احسینی شیرازىم . 438 :1421
برخى فقهام خوردنىاا و نوشتتتیدنىاا را نیز از موارد استتتتثنا شتتتیردهاند که در صتتتورت
نج،بودنم اعالم آن را به ااا وااس مىدانند اایعى از پۀواشتتگرانم  . 351-358 :1423ایونی اگر
فتاع به مها بودن فع حرامى یا به اواز تر( وااهى معتقد باشتتتدم امربهمعروف و نهىازمنکر
انجیىم :1415
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ستاق مىشتود و ایی طور اس در ار موردى که تار( وااس و فاع حرام عذر داشته باشدل
لک از راه تنهیه غاف و ارشاد ااا م تنهیه و ارشاد الزم اس اموحد لنکرانىم بی تا. 231:
درمورد تهلی ،گیته شده اس که مترادف ابالغ بوده و به معنا دعوت مردم اااا قاصر یا
مقصتر به اصتول یا فروب دی از سو علیا با گیتار نرم و ادال احس اس امشکینیم بیتا. 125 :
به نظر مرحوم مشکینیم خطاب آیا «ولتک منکم اما یدعون الی الخیر » ...به تیام مردم اس ل
اما نون انجام تهلی ،در عصر حایر نیازمند تأسی ،حوزهاا علیی ه اس و عاما مردم از انجام
ای تکلیف قاصرندل بنابرای م خطاب آیه در حقیق متواه والی و حاکم مسلیانان اس امشکینیم
بیتا. 125 :

 .2تواصی
یکی از میتاایم قرآنی مشتتتابه با دعوت به خیرم تواصتتتی به ح و صتتتهر استتت که در قرآن
بدان اشتتاره شتتده اس ت  .ای میهوم بهصتتراح در اص ت اشتتتم بیان نشتتده اس ت ل اما اشتتارۀ
مختصتتتر بتته رابطتتا آن بتتا میتتاایم دعوت بتته خیر و امربتتهمعروف الزم بتته نظر می رستتتد.
درمورد میهوم تواصتتتی یتا مواصتتتاۀ کته در لیت به معنا وصتتتی کردن به یکدیگر استتت
اقرشتتتىم  224: 1412م می توان از منتتابع فقهی ننتتد برداشتتتت ارائتته داد .بعهتتتی تواصتتتی
بته ح را بتا امربهمعروف یکستتتان شتتتیردهاند 1استتتروى مازندرانىم  213 : 1382ل ننانکه بعهتتتاً
از عهارت «التواصتتی بالیعروف و التناای ع الینکر» استتتیاده شتتده استت اب رانىم . 44 :1423
بعهتتتی نیز آن را حتاصتتت ایع امربهمعروف و نهیازمنکر و دعوت به خیر اطری ىم 358 :1413
یتتا تهلی 2،احستتتینی شتتتیرازىم  282 :1428دانستتتتتته ان تد .بتتاتواتته بتته مال( استتتتعالیی بودن
امربتتهمعروف و نهی ازمنکرم بتته نظر می رستتتد کتته میهوم تواصتتتی ازو مصتتتادی دعوت بتته
خیر باشد.

 .3تحذیر
بعهی از کتس فقهیم ت ذیر یا ایان برحذرداشت را به «ترسانیدن مؤم از وقوب در یرر دینی
یا دنیو » معنا کرده و انجام آن را به استتتناد واوب دعوت به خیر وااس دانستتتهاند اموستتوى
قزوینىم  . 211 :1424از مصتتادی ت ذیر میتوان به منع طلها علوم دینی از اشتتتیال نزد شتتخ
م العقد و العی و الصهر على لخذه و مشقا ت یله لو على مصائس الدنیا و نوائهها لو

« .1لمر ک واحد االخر بال
ع الیعصیا و التق م فیها».
 « .2و إيا ااتیع شرائ التهلی ،و األمر بالیعروف و النهى ع الینکر فی لکثر می او فی دائرته فهو مکلف بذلک
لیهاً و فی القرآن ال کیم« :و تواصوا بال و تواصوا بالصهر».
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فاستتدالعقیده یا منع مردم عاد از ارتها با افراد که باعث گیراای در دی میشتتوندم اشتتاره
نیود که از طری بیان فستتاد عقیدۀ فرد مذکورم ولو به قیی افشتتا استترار و ت ق مییابد
اموسوى قزوینىم . 211 :1424

 .4نصیحت
وارد شده اس  1و به تهع آنم
در کتس حدیثی شتیعیم احادیث متعدد درمورد واوب نصی
3
بتابی ت ت ای عنوان و ت ریم تر( آن واود دارد 2.ازآنجاکه گاه از ای وااس در کنار دعوت
به خیر و امربهمعروف و نهیازمنکر نام برده شتده است استروى مازندرانىم  331 : 1382و گاه نص و
را مترادف امربهمعروف و نهیازمنکر و ارشاد معنی کردهاند ام یود عهد الرحیانم بی تا421 :
نصتی
حاکیان و لزوم شناسایی ارتها آن با اص اشتمم بررسی
و باتواه به اایی مویتوب نصتی
بیشتر در ای زمینه یرور به نظر میرسد.

 .1 .4معنای نصیحت
نصتتی م در «نصتت »م یعنی خلوی و خالیبودن از غش ریشتته دارد و به معنا فع یا کالمی
اس ت که از آن برا نصتتی شتتونده ارادۀ خیر میشتتود امجلستتىم  . 142 :1414در فارستتی به ای
مقولهم خیرخواای میگوییم.

 .2 .4انواع نصیحت و مفهوم آن
باتواهبه تعابیر مواود در روایاتم میتوان نصی

را در بعد ااتیاعی 4به سه نوب تقسیم کرد:

 .1ر :(.کلینىم ابو اعیر م ید ب یعقوبم ا 1411ا ق م الکافی ا  -االسالمیا م ناپ نهارمم تهرانم دار الکتس
االسالمیام الد 2م صی ه .218
 .2ر :(.حرّ عاملىم م ید ب حس م ا 1413ا ق م وسائ الشیعام مؤسسه آل الهی علیهم السالمم قمم الد 13م
صی ه .381
 .3امام خیینیاره م بعهی از ای احادیث را یعیف دانسته و معتقد اس که ای گونه عهارات بر واوب شرعی دالل
ننیودهم تنها حقوق مؤمنی بر یکدیگر را میرساند :موسوى خیینىم سید رو اهللم ا 1415ا ق م الیکاسس الی رما
الإلمام الخیینی م ناپ اولم تهرانم مؤسسه تنظیم و نشر آاار امام خیینى اره م الد 1م صی ه .433
اخیرخواای مردم برا خداوند نیز اشاره شده اس که بعهی فقها آن را طرفینی
 .4در روایات به لزوم نصی
میدانند « :نصی ا اللّه لخلقه بدعائه الى ما او خیر لهم فى الدنیا و اآلخرۀ لو نصی تهم النیسهم بالتزام مریات اللّه
تعالى و نصی تهم للّه و اى رااعا الى نصی تهم النیسهم و اى االییان باللّه و نیى الشریک و تر( االل اد فى ياته
و صیاته و تنزیهه ع النقای و القیام بطاعته و االاتناب ع معصیته و ال س له و الهیض فیه و مواالت م لطاعه
و معادات م عصاه و االعتراف بنعیته و الشکر علیها  :»...اسروى مازندرانىم . 332 :1382

 191پژوهشهای معاصر انقالب اسالمی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار 1931

برادر مسلیان امردم نسه به مردم
 .1 .2 .4نصی
ام
خل
مؤم و نصی
را که در روایات از آن به نصی
ای نوب نصتی
تعهیر شده اس م به «ارشاد فرد به مصال دینی و دنیو م تعلیم ااا م تنهیه غاف و »...امجلستىم
 142 :1414معنی کردهاند .برای اساسم میتوان آن را نوعی دعوت به خیر م سوب کرد.
با دعوت به خیر
گیتنی اس ت رااراً اشتتترا( لیظی خیرخواای اترایا فارستتی نصتتی
را ایان دعوت به خیر دانسته و تیامی روایاتی را که در آناا
مواس شده اس بعهی نصی
ستخ گیته شتدهم به دعوت به خیر تعهیر کنند اارسطام  . 1331ای نظرم درخور تأم
از نصتی
است ل نراکه خیر در دعوت به خیرم لیظی کلی و دارا مصتتادی متعدد و نارر به عیلی است
که فرد به انجام آن دعوت میشتود .امام طلس خیر در نصتی م نارر به انگیزۀ فرد ناصت اس .
بنابرای م مستاو دانست ای دو نیازمند دلی اس ل نراکه اص بر ای اس که ار لیظی وااد
معنا خاصتتتی است ت و شتتتارب در استتتتیاده از آن مقصتتتود خاصتتتی را دنهال میکند .الهته
را یکی از انواب دعوت به
ننانکه بیان شدم به دلی شهاا در کارکرد و نتاید میتوان نصی
خیر دانس .
 1اکلینىم 218 :1411

عاما مسلیی احکوم نسه به مردم
 .2 .2 .4نصی
امیرالیؤمنی اب در خطهتا  34نهدالهالغتهم یکی از حقوق مردم را کته بر عهدۀ حاکم استتت م
در ای مقام به نظر
آنان اعالم کردند 2استتیدریتتىم  . 44 :1414درمورد معنا نصتتی
نصتتی
میرستتتد که اینجا نیز ایان خیرخواای در قالس ارشتتتاد فرد به مصتتتال دینی و دنیو م تعلیم
ااا م تنهیه غاف و ...مدنظر باشد.
ائیا مسلیی امردم نسه به حاکیان
 .3 .2 .4نصی
در نند حدیث به ای عنوان تصری شده اس ل ازایله حدیثی از پیامهراکرمای که میفرماید:
نسته به خدا و رسولش و
است  .آن حهترت تویتی میداد که آنم نصتی
دی نصتی
کتابش و «ائیا مسلیی » و نسه به تیام مسلیانان اس و در روایتی دیگر میفرماید سه نیز
ائیا مستلیی اس
است که ایچ مستلیانی به آن خیان نییورزد که یکی از آناام نصتی
امجلسىم . 231 :1414
در ای قستی تالش شد تا مصادی دعوت به خیر احصا گرددل گرنه میک اس مصادی
« .1ع لبی عهد اللّه اب قال :یجس للیؤم على الیؤم النّصی ا له فی الیشهد و الْیییس و قال رسول اللّه ای :
إنّ لَعظم النّاس منزلاً عند اللّه یوم القیاما لَمشاام فی لَریه بالنّصی ا لخلقه».
« .2لَیها النّاس إنّ لی علیکم حقّا و لکم علی ح ّ فأَما حقّکم علی فالنّصی ا لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلییکم
کیال تجهلوا و تأْدیهکم کییا تعلیوا».
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دیگر نیز واود داشتته باشتد .الهته آنوه اایی داردم تطاب ای مصادی با شرایطی اس
در ادامه خوااد آمد.

که

شرایط دعوت به خیر
بتاتواتهبته تعتدد مصتتتادی دعوت به خیرم می توان برا واوب اریک از آنان در کتس فقهیم
شترایطی یاف که الزم است در ایا آناا واود داشتته باشد و شاید بتوان گی ایگی نقطا
مقاب شرای امربهمعروف و نهیازمنکرند .ای شرای در ادامه مطر میشوند.

 .1قصور و خطای مرتکب (عامدانهنبودن)
متعل به امور دینی باشتتدم باید شتتیوۀ
عالمه مجلستتی معتقد استت که اگر مویتتوب نصتتی
امربهمعروف و نهیازمنکر را در پیش گرف امجلستتىم  . 142 :1414ای در حالی استت که ننانکه
را بهطور کلی امور دینی و دنیو دانسته بود و مشخ
قهالً اشتاره شدم ایشان مویوب نصی
نیس ت که منظور و از امور دینی که متیایزکنندۀ ای دو فریهتته از یکدیگر اس ت م نیس ت ؟
کالم شیه انصار میتواند در شناخ امر به ما کیک کند .ایشان در مقام بیان شرای نصی م
به لیزش و خطا برادر مؤم اشتتاره میکند 1اانصتتارى دزفولىم  . 13 :1411از بیان ایشتتان میتوان
در زمانی استت که طرف مقاب دنار لیزش و خطاستت و
استتتنها کرد که اایگاه نصتتی
میهوم مخالف آن ای استت که اگر آن فرد عیداً مرتکس حرام یا تر( وااس شتتدم دیگر اایی
واود ندارد و قاعدتاً نوب به امربهمعروف و نهیازمنکر میرستتتد .به بیان دیگرم
برا نصتتتی
ننانکه درمورد مصتتادی دعوت به خیر اشتتاره شتتدم تا زمانی که فرد در رعای احکام شتترعی
یا ارشادکردنم او را متنهه کردل اما اگر
دنار قصور اس م باید از راه اا مختلف ازایله نصی
در مستائ دینی تقصتیر داشت م در صتورت واود شرای امربهمعروف و نهیازمنکرم امر و نهی
خوااد شد.
تواه به ای مال(م تا حد زیاد از خل مهاحث الوگیر میکند .بهطور مثال گیته شده
است که « اگر حاکم مرتکس اشتهااى ازئى گردد یا اینکه از وى معصیتى ازئى صادر شود که
به اصتول شتریع و مصتال استالم و مسلیانان لطیهاى وارد نیى آورد و اساس عی و حکم او
کتاب و ستن باشتتدم خروج علیه وى نهتنها وااس نیست م بلکه اایز نیز نیست و از مقام خود
و ارشاد
عزل نیى شودل بلکه اگر احتیال اصرار بر گناه از سوى او برودم وااس اس او را نصی
کرد» امنتظرى نجفآبادىم  . 383 :1413باتواه به آنوه بیان شدم باید گی بخشی از ای کالم نندان
دقی نیست ل نراکه اگر حاکم مرتکس «گناه» عید ولو کونک شودم فارغ از اار آن بر عدال
« .1ال یرفع الید ع نصی ا اخیه الیسلم لو رلى منه الزل و الخطأ».
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و م در صورت واود احتیال تکرار و تأایر باید او را امربهمعروف و نهیازمنکر کرد و دیگر اایی
و باقی نخوااد ماند.
برا نصی

 .2جهل به حکم
قهالً اشتاره شتد که ارشاد ااا م در صورت اه مرتکس به حکم وااس اس ل اما اگر فرد اه
به مویتوب داشته باشدم وااس نیس ل مگر در امور مهیی که شارب به انجام یا تر( آناا رایی
نهاشد .ای امر درمورد سایر مصادی دعوت به خیر نیز اار اس .
عالوه بر شرای یادشده باید گی دعوت به خیرم یکی از شرای اصلی واوب امربهمعروف و
نهیازمنکرم یعنی احتیتال تکرار ااصتتترار مرتکتس و نیز احتیال تأایر را ندارد .به عهارت دیگرم
واوب آن عامتر است  .تویتتی آنکه اگر آمر یا ناای احتیال نداد که گناه تکرار خوااد شتتد یا
اینکه امر و نهی او رو مرتکس تأایر خوااد داش م ورییه ا بر عهدۀ و نخوااد بود .حال اگر
احتیتال داد کته مرتکتسم بتاز ام گناه خود را انجام خوااد داد و نیز احتیال داد که امر و نهی
تأایر خوااد داشتتت ل اما پ ،از اقدام به امر یا نهیم مرتکس به انجام گناه ادامه دادم قاعدتاً دیگر
تکرار امر و نهی وااس نیس ل نون احتیال تأایر نزدیک به صیر اس 1.
الهتهم طه نظر شتتیه انصتتار و عالمه مجلستتیم بر نصتتی کننده وااس استت که اگر
خود ادامه داد اانصارى دزفولىم . 13 :1411
را نسذیرف م باز ام به نصی
نصتی شتوندهم نصی
ای نظریه را میتوان به ستتایر مصتتادی دعوت به خیر نیز تستتر داد .به ل ا عقلی نیز ای
مال( پذیرفتنی استت ل نراکه اوالً اه یا خطا ار مؤم ناشتتی از ملکها نیستتانی و امر
و ...آن را از بی
مستتیر است که قطعاً به تکرار منجر خوااد شتد و باید با مداوم بر نصی
برد .اتانیتاً دعوت و از حد گیتار فراتر نرفته و تکرار آن مؤونها نداردل بر خالف امربهمعروف و
نهیازمنکر که در صورت احتیال تأایرم به اقدام عیلی منجر خوااد شد.

مراتب دعوت به خیر
مراتس دعوت به خیرم ننانکه درمورد امربهمعروف و نهیازمنکر مشخ شده اس م در ایچیک
از منابع فقهی مشتتااده نییشتتودل اما میتوان با بهرهگیر از بعهتتی اشتتارات در کتس فقهی و
الگوبردار از شتتتیوۀ فقهتا در تعیی مراتتس امربتهمعروف و نهیازمنکرم طرحی اولیه را در ای
زمینه ارائه کرد.

 .1الهته اگر شتخصتی بتواند مقدمات تأایرگذار را فراام کندم تیستک به عدم تأایر از و پذیرفته نیس ل نراکه
فراامکردن مقدمه وااس اس االنور الهیدانیم . 1413
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 .1مرتبۀ عملى
در تیامی کتس فقهی که به روایات معصتتومی اب مستتتند استت م مرتها ستتوم امربهمعروف و
نهی ازمنکرم مرتها ید نام دارد و نه مرتها عی  .ای مرتهه شتام اعیالی ایوون یرب مادون یا
مافوق ار م شتکستت آالت حرام و ...اس  .شیه طوسى در کتاب نهایه میفرماید که منظور از
مرحلا ید در امربهمعروف و نهیازمنکرم اقدام عیلى نستته به شتتخصتتى که «معروف» را تر(
مىکنتد یا «منکر» را انجام مىدادم نیستتت ل بلکه «آمر به معروف» و «نااى از منکر» باید به
گونها رفتار کند که الگوى عیلى براى دیگرانم مخصتتوصتتاً تارکان معروف و آلودگان به منکر
گردد اطوستىم  233 :1411م ایان گونه که حدیث «کونوا دعاۀ للنّاس بییر للسنتکم» دالل بر ای
مطلس دارد امکارم شیرازىم . 42: 1425
باتواهبه تیاوتاا امربهمعروف و نهی ازمنکر و دعوت به خیر که قهالً بدان اشاره شدم دق
در روای مورد استناد که از دعوت مردم و نه امر و نهی آناا سخ به میان آورده اس و تواه
بته روایتات متعتدد کته در آن مرتها ید امربهمعروف و نهیازمنکر مستتتتلزم نوعی درگیر با
مرتکس عید گناه به صتورت یترب یا ار یا گرفت آل ارم و  ...تلقی گردیده اس م بهنظر
می رسد که ای اقدام پسندیدهم یعنی تخل به اخالق الهی نوعی دعوت به خیر اس و نییتوان
آن را ازو مراتس امر و نهی قرار داد .بنابرای م اینکه زمینهساز انجام معروف و تر( منکر را در
قالس تهلی ،عیلی معروف و تر( عیلی منکر از مصتتادی مرحلا ید در امربهمعروف و نهیازمنکر
به حساب آوریم اغالمیم  31 :1332م قاب قهول نخوااد بود.
برخی با واود اعتراف به اینکه صتتتاحس اواار نیز مانند اکثر فقهام بهصتتتراح مرتها ید را
شتام یترب و امثال آن دانسته اس م تالش کردهاند با استناد به ای قول ایشان که باالتری و
مؤارتری نیونا امربهمعروف و نهیازمنکر را در تخل به اخالق کرییه دانستتته استت م تیستتیر
موستتعی از مرحلا ید کنند و امور مانند نوشتتت مقاله و کتاب یا تأستتی ،مدارس را يی ای
مرحله بگنجانند انور ایدانیم 1413م  . 251ای در حالی است که مصتادی یادشدهم ایگی شرای
دعوت به خیر را دارند و نیاز به ال اق آن به مرتها ید واود ندارد.
درارحالم ای دیدگاهاا بهخوبی نشتتتان میداد که نگونه عدم تیایز بی ای دو وااس در
ستتیاستت گذار م نهادستتاز و تعیی ورایف برا دستتتگاهاا اار میگذارد .امام شتتاید بهتری
مصتداق برا تهیی مرحلا عیلی دعوت به خیر را بتوان در داستتان اقدام امام حس اب و امام
حسی اب برا آموزش ویو به پیرمرد ااا یاف  .در ای واقعهم ای دو بزرگوار وقتی مشااده
ن یودند که آن شتخ م ااا به حکم ویتو اس م در عویِ دعوت زبانی که میتوانس مواس
رنجش پیرمرد شتتودم خود اقدام به ستتاخت ویتتو صتت ی در مقاب نشتتیان و کرده و
غیرمستتتقیم او را ارشتتاد کردند .بنابرای م در دعوت به خیر باید از مرحلا عیلی با وصتتف بستتیار
شروب کرد که احتیال تأایر بیشتر دارد.
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انجام ای مرتهه ام از سو مردم و ام دول احاکم و کارگزاران قاب تصور اس  .میتوان
مصتداق دعوت عیلی را در موارد دانست که مثالً دول در صترفهاویی در مصرف آب و برق
و ...پیشقدم میشتتود و مصتترف خود را بهینه میکند و آن را کااش میداد یا کالً در بهرهور
از امکانات و نیرو انسانی خود کوشش فراوان میکند .ای مواردم دعوت عیلی دیگران به ننی
کاراایی اس .

 .2مرتبۀ گفتارى
عالوه بر آنوه در ب ث از مصتادی نام برده شتدم برگزار کالساا آموزشیم برپایی نیایشگاهم
وعظ و تهلی ،عیومی و ...انواعی از مصتتداق دعوت به خیر استت  .در نط اا پیش از دستتتور
نیتاینتدگان مجل ،و ستتتخنرانی مستتتئوالن نیز باید دعوت مردم به خیر انجام گیرد .شتتتاید
قانون گذار مجل ،شتورا اسالمی و ویع مقررات از سو دول برا تسهی اارا کاراا
اقتصتتاد م ااتیاعیم فرانگی که ستتودمند و میید به حال اامعه باشتتدم اادا اایزه و ...را نیز
بتوان نوعی دعوت عیوم مردم یا نخهگان به انجام ای امور خیر تلقی کرد.

 .3مرتبۀ قلبی
فقهتایی ایوون عالمته حلی و صتتتاحتس اواار معتقتدنتد کته مرتهتا قلهی در امربهمعروف و
نهیازمنکر صترف ناراحتی قلهی نیست ل بلکه ننانکه در بعهتی روایات تصتتری گردیده اس م
بدی معناست ت که شتتتخ با دیدن کارااى خالف یا تر( کارااى خوبم قلهاً ناراح و متأاّر
شتتتود و ای تتألّم و ناراحتى در نهره و حرکاتش راار و آشتتتکار گردد .بنابرای م افعالی مانند
اعرای ارو گرداندن م پشت کردن و اجر اتر( معاشترت ازو ای مرتهه شتتیرده شده اس
احلّىم  . 444 :1414ازآنجاکه دعوت به خیرم در واقع تشتتوی به انجام مستتت هات و تر( مکروااتم
ارشتتتاد ااا و تنهیه غاف استتت م عک ،مصتتتادی مرتها قلهی در امربهمعروف و نهیازمنکر
ااخمکردنم اعرای و روترشکردن که انها سلهی داردم در اینجا اقداماا ایجابی اایگاه داردم
مانند حهور در مجال ،تقدیر و نکوداش و. ...

دعوت به خیر؛ سیاستگذاری و نهادهای متولی
در مقایستته با ستتایر فروب دی و احکام شتترعیم در روایاتم تعابیر استتتثنایی دربارۀ اایی
امربهمعروف و نهیازمنکر به کار رفته استت  .بنابرای م ار آنوه زمینهستتاز ت ق آن باشتتد نیز
ایی دراتته ااییت خوااتتد داشتتت  .ازای روم دعوت بتته خیر و مصتتتادی آن نیز در نظتتام
فرانگیحقوقی استتتالم اتایگاه ویۀه ا دارندل نراکه شتتترای را برا اارگذار امربهمعروف و
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نهیازمنکر فراام میکننتد .بته عهارت دیگرم زمانی امربهمعروف و ناای از منکر «احتیال تأایر»
امربهمعروف و نهیازمنکر را که ازو شتتترای الزم برا واوب آن است ت م خوااد داد که زمینا
تتأایر فراام بتاشتتتدل ازایلته اینکته نهتاداا فرانگیِ متولی دعوت به خیرم در کنار مردمم با
اقدامات الزم آموزشتتیم تشتتویقی و...م زمینه را برا تأایرپذیر مخاطهان فراام کرده باشتتند.
الهتهم میتوان ادعا کرد که اگر فرانگ اامعه رشد کرده باشدم زمینا ارتکاب بسیار از منکرات
از بی میرود و اصوالً نوب به امربهمعروف و نهیازمنکر نخوااد رسید.
ای امر اایی تیکیک ستتیاست گذار در زمینا دعوت به خیر و امربهمعروف و نهیازمنکر
ازایله رعای اولوی بند در بوداهریز م تیکیک نهاداا متولیم تیاوت در شیوۀ اارا و  ...را
نشان می داد .شهید مطهر از متیکران متأخر اس که تلوی اً به ای مویوب تواه نشان داده
است ت  .ایشتتتان در ب ثی که با عنوان لزوم دخال منط در امربهمعروف و نهیازمنکر دارندم به
مویتوب احتیال تأایر اشاره میکنند و با يکر داستانی واقعیم بهخوبی نشان میداند که نگونه
شتهردار یکی از شهراا ایال فیالدلییا پ ،از بینتیجهبودن موعظه و امر و نهی مردم به تر(
قیارباز م با تدابیر فرانگیم موف به برانداخت ای منکر شد 1امطهر م بی تا. 213-215 :
ایشتتان تصتتری میکند که ما «بییارى اوسبازى و ولوبودن در حاشتتیا خیاباناا و پیروى
میر از مدپرستتى و اسراف و تجی را ام مى خواایم با زبان و موعظه یا مالم و طعنه عالج
کنیم و الهتته بتا ای وستتتایت ناره پذیر نیستتت  .اگر روزى توفی پیدا کنیم که عیالً در فکر
نارهاویى بییتیم و منط را در امربهمعروف و نهى از منکر دخال دایمم ایا ای مشتتتکالت
بهخوبى و آسانى ح مىشود» امطهر م بی تا. 213-2113 :
قتاعتدتتاً ای تتدابیر عیلی در نهارنوب دعوت به خیر قرار میگیرند و زمینه را برا انجام
امربهمعروف و نهیازمنکر فراام میسازند .بنابرای م الزم اس در سیاس گذار اا فرانگی به
ائیا مسلیی نیز به
ای مویتوب تواه شتود .عالوهبر ای م بعهتی مصتادی دیگر مانند نصی
دلی حستاسی فراوانم به تواه دقی نیاز دارد تا در مقام سیاس گذار و اارا با امربهمعروف
و نهیازمنکر خل نگردد و ستتتازوکار الزم برا آن فراام شتتتودل به گونها که ام مردم و ام
حکوم ننان به ورییا خود در ای زمینه عی کنند که مدنظر شارب مقدس بوده اس .
 .1نندی سال پیشم در یکى از شهرااى کونک ایاالت فیالدلییا اامریکا م زناا به قیاربازى مهتال شده بودند .ابتدا
کشیشاا و روزنامهنوی،اا و خطها و فص ا تا مىتوانستند رااع به بدى قیار خصوصاً براى زناا گیتند و نوشتندم
ولى مث ایی حرف ااى خودمانىم گردو روى گنهد سُر خورد و پایی افتاد و به اایى نرسید تا آنکه شهردار م
به فکر افتاد یکىدوتا باشگاه و نیایشگاه انرى زنانه دایر کرده و سرگرمی ااى مناسس در آنجا فراام کندل
سرگرمیاایی از قهی نیایش بوهااى ناق و تندرس م اایزهدادن به مادران کاردانم تهیا کارااى دستى و ...که
اریک برنامه و ترتیهات خاصى داش و مردم را سرِ يوق مىآورد .دوسهسالى از ای اریان گذش که زنااى آن
شهر بهکلى قیار را فراموش کردند .ای را مىگویند نارۀ عیلى و تدبیر عیلى .ای م معناى دخال دادن منط و
تدبیر اس در مهارزه با منکرات امجیوعه آاارم ج . 213-215 :21
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ایجاد نهاداا متولی و تعیی نهارنوب ورایف آنانم بعد دیگر ستتتیاستتت گذار تقنینی
استت که باید بدان تواه کرد .ایان گونه که در مطالس قهلی بیان شتتدم امور مانند آموزشم
را میتوان ازو مصتتادی دعوت به خیر م ستتوب کرد .در نتیجهم باید
ارشتتادم تهلی ،و نصتتی
نهاداایی را که اریک از ای امور را به ستتامان میرستتانندم نهاداا دعوتکننده به خیر تلقی
کردل ارنند ننی عنوانی به ای نهاداا نسه داده نشده باشد.
برای استتتاسم میتوان گی که بعد از تصتتتویس قانون استتتاستتتیم ام مردم و ام نهاداا
حکومتیم بدون آنکه لزوماً به میهوم دعوت به خیر در اصت اشتم تواه داشته باشندم دس به
ایجاد نهاداایی زدهاند که یا مستقییاً کارویۀۀ دعوت به خیر دارند یا زمینا آن را فراام میکنند.
از نهاداا حکومتی میتوان به ناماا زیر اشتاره کرد :وزارتخانهاا فرانگ و ارشتتاد اسالمیم
علومم ت قیقات و فناور م بهداشتت و درمان و آموزش پزشتتکیم آموزشوپرورشم ورزش و امور
اوانانم ستازماناایی مانند صتداوستییام تهلییات اسالمیم مرکز رسیدگی به امور مساادم ستاد
برگزار نیاز ایعهم کییتا امداد امام خیینی اره م بسید مستهعیی و . ...
در ادامه باید گی مردم نیز با ایجاد مساادم ایئ اا مذاهیم مراکز امور خیریهم مدارسم
حوزه اتا علییته و...م زمینته را برا دعوت بته خیر فراام کردند .بعهتتتی از ای نهاداا مانند
صداوسییام بسید مستهعیی یا نهاد روحانی م کارکرد امربهمعروف و نهیازمنکر نیز دارند .سایر
ای نهتتاداتتا نیز بتتا آموزش معروف و منکر یتتا آموزش شتتتیوۀ انجتتام امر و نهی میتواننتتد بتته
امربهمعروف و نهیازمنکر بسردازند که از مصادی خیر اس و مردم را به آن دعوت کنند و زمینا
انجام آن را فراام ستازند .درای میانم گاای نیز بی ای دو ورییهم دس کم از نظر نامگذار و
قراردادن آن بر عهدۀ دستتگاهاا ي رب خل صتورت گرفته است که میتواند ااراا خای
خود را داشته باشد.
االس استت که بعهتتی علیا نکتهستتندم به واگذار ورییا امربهمعروف و نهیازمنکر به
نهاداایی با ناماا دیگر انتقاد کردهاند 1احستتینى تهرانىم  . 254-253 :1421گیتنی استت نامگذار
گشتت اا نیرو انتظامی به نام «گشتت ارشتتاد» که با بدحجابی مقابله میکنندم بدی معنی
اس که افراد بدحجاب از حکم شرعی حجاب ناآگاهاند و قرار اس مأموران نیرو انتظامیم تنها
آنان را ارشتاد کنند .ارنند میک است به دلی یعف نهاداا فرانگیم انجام ای ورییه نیز
بر عهدۀ نیرو انتظامی قرار گرفته باشتدکه اصت ای مویوب م ب ث اس ل اما میدانیم که
 .1امربهمعروف و نهى ازمنكر از مصطلحات اسالم است و نبايد از آن تجاوز كرد .لفظ را هم نبايد تغيير داد .مسئلۀ
استعمال اصطالحات ،مسئلۀ بسيار مهمى است .بسيارى از همان الفاظ اصيل كه در قرآن و سنت آمده و در ميان ما
رايج بوده است ،كمكم از بين رفته و الفاظ و مصطلحات ديگرى جايگزين آنها شده است و بهدنبال آن ،مسمَّيات و
مصطلحات هم از بين رفتهاند.
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کار ای گشت اام بعهتاً از مرحلا ارشاد زبانی فراتر میرود و به امربهمعروف و نهیازمنکر عیلی
نیز کشیده میشود.
عالوه بر آنوه گیته شتدم از منظر نهادساز م گستردگی مصادی خیر و نهاداا متولی آنم
یرور اس نهاداایی برا ایاانگی ای اقداماا در نظر گرفته شود که بیشتر صهیا فرانگی
داشتتته و ااراا بستتیار منیی یا مثهتی را در اامعه بهایراه دارند .با واود یتترورت بیانشتتدهم
تاکنون ستتازمان و دستتتگاای فراقوها به نام دعوت به خیر تأستتی ،نشتتده استت ل اما به نظر
میرسد بنیانگذار انقالب در ایان سالاا ابتدایی پ ،از انقالبم با در( اایی ای مویوبم
به ایجاد نهاد برا تیرکز بر قستی اصلی مسائ فرانگی و آموزشی اقدام کردهاند و آن نهاد
نیز نهودم از ستتاد انقالب فرانگی که بعداا به شورا عالی انقالب فرانگی تیییر نام یاف .
ایونی قانون اساسی ام در اص صدویازدامم زمینا ایجاد نهاد را با عنوان مجل ،خهرگان
حاکم فراام کرد که بررستتی اریک از آناا مجال دیگر میطلهد .يکر
راهر برا نصتتی
ای نکته یترور اس که اص انجام ار دو ورییه از سو یک نهاد ایراد نداردل اما باتواهبه
اینکته امربهمعروف و نهیازمنکر آمرانه استتت و دعوت به خیر ای گونه نیستتت و مخاطس آن
متیاوت اس م باید در انجام آن دق شود.

نتیجه گیری
فریهتتتا دعوت به خیرم میهوم و کارکرد متیاوت با امربهمعروف و نهیازمنکر دارد .ای مقولهم
زمینهستاز ت ق امربهمعروف و نهیازمنکر است و بسیار از ااداف آن را با شیوها مالیمتر و
در قالساا فرانگی م ق میسازدل بنابرای م ااییتی کیتر از امربهمعروف و نهیازمنکر در بقا
و دوام نظام استتالمی ندارد .به عهارت دیگرم بااینکه ام در دعوت به خیر و ام در امربهمعروف و
نهیازمنکر با منکر برخورد میشودم نوب برخورد با مرتکس فع منکرم بسته به اینکه و ااا
بتاشتتتد یا عالم متیاوت خوااد بود و باید به ای نکته در تعیی ورایف متولیان امرم نه مردم و
نه دول م تقستتتیم ای ورایف و ایاانگی بی آنان برا امافزایی در ای زمینه تواه شتتتود.
باتواهبه تصتری اصت اشتم قانون اساسی مهنی بر لزوم تعیی حدودم شرای و کییی دعوت
به خیر در قوانی عاد م در ای مقاله تالش شتد بهرغم صری نهودن منابع فقهیم اوالً تیایز ای
دو فریهته از یکدیگر از سه منظر میهوم امصادی م مراتس و شرای روش شود و اانیاً با معرفی
نهتاداا متولی امر و تهیی تأایر ای تیایز بر کارکرد آنانم زمینا ستتتیاستتت گذار بهمنظور
نهادینهستتاز دعوت به خیر در نظام حقوقی ایهور استتالمی ایران و ایاانگی دستتتگاهاا
فراام گردد.

 111پژوهشهای معاصر انقالب اسالمی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار 1931

منابع
فارسي
 .1اداره ک امور فرانگی و رواب عیومی مجل ،شتورا اسالمیم ا 1334م صورت مشروح مذاکرات
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اإلسالمیةم ناپ دومم قمم نشر تیکرم الد .2
 .31موستوى خیینىم ستید رو ا...م ا 1415ا ق م المکاسب المحرمة (لإلمام الخمینی)م ناپ اولم
تهرانم مؤسسه تنظیم و نشر آاار امام خیینى اره م الد .1
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 .32موسوى قزوینىم سید علىم ا 1424ا ق م ینابیع األحکام فی معرفة الحالل و الحرامم ناپ اولم
قمم دفتر انتشارات اسالمى وابسته به اامعه مدرسی حوزه علییه قمم الد .2
 .33موستتوى قزوینىم ستتید علىم ا 1421ا ق م االرتهاد و التقلید (التعلیقة على معالم األصالالول)م
ناپ اولم قمم دفتر انتشارات اسالمى وابسته به اامعه مدرسی حوزه علییه قم.
 .34نجیى کاشتف الیطاءم احید ب على ب م ید ریام ا 1423ا ق م سفینة النجاة و مشکاة الهدى
و مصياح السعاداتم ناپ اولم نجف اشرفم مؤسسه کاشف الیطاءم الد .2
 .35نور ایتدانیم حستتتی م ا 1413ه ق م االمر بالمعروف و النهی عن المنکرم الطهعه الثانیهم قمم
موسسه الیهد الیوعوداعد للت قی و النشر.
 .33یزدىم م یدم ا 1415ا ق م فقه القرآن (للیزدی)م مؤسسه اسیاعیلیانم ناپ اولم قمم الد .2

