
 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 موانع اجرایی امر به معروف و نهی از منکر

   22/22/49    نشریافته در سایت مرکز تحقیقات مجلس شورای اسالمی. قممصاحبه 

موانع و محدودیت های از برخی در این مصاحبه به دکتر سید حسین شرف الدین از اساتید جامعه شناسی، 

 .اشاره می کنند.موجود در مسیر مشارکت همگانی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر 

دکتر سید حسین شرف الدین در این زمینه گفت: دو فریضه امربه معروف و نهی از منکر برغم پشتوانه نظری قوی، 

موقعیت کانونی در قانون اساسی کشور)اصل ضرورت ساختاری، جایگاه برجسته در منابع و آموزه های دینی، 

هشتم(، مطالبه توده ای مومنان، اهتمام برخی سازمانهای دولتی و غیر دولتی)مردم نهاد(، تاکنون جز در بخش 

منکرات، آنهم تنها در برخورد با برخی از مصادیق انحراف همچون بدحجابی و صرفا توسط برخی سازمانهای 

 .ون گشت ارشاد و نیروی انتظامی جامعه عمل به خود نپوشیده استدولتی ووابسته به دولت همچ

گیری برخی سازمانها و تاسیسات درون سیستمی دارای کارکرد مشابه همچون بازرسی کل کشور، کمیسیون شکل

مجلس، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدامات گسترده نیروی انتظامی در  49اصل 

مبارزه با مفاسداجتماعی و... ؛ ضرورت مشارکت توده ها بویژه در بخش هایی که اساسا به خود آنها محول شده، 

 .تحت الشعاع و تاحدی به محاق برده است

این است که اجرای این دو فریضه در سطح مورد انتظار شریعت و متناسب با الگوی  گفتارفرضیه محوری این 

و  های ساختاریها و ظرفیتبا موانع و مشکالتی در ناحیه عامالن و مجریان و زمینه ترسیمی آن در فقه اسالمی،

برخی  .مواجه است و قاعدتا بدون اقدام در جهت رفع و ترمیم آنها، تحقق این مهم غیر ممکن خواهد بود محیطی

 از عمده ترین این موانع عبارتند از:

 فقدان یک مرکزیت ستادی هدایت گر -

 ات و پژوهش های نظری و میدانیضعف مطالع -



 فقدان یا ضعف عزم ملی و اراده جمعی مسئوالن نظام و آحاد مردم بر مبارزه قاطع با مفاسد و انحرافات -

ضعف التزام عملی اکثریت)به دلیل ضعف جامعه پذیری، ضعف اطالعات الزم از ماهیت امرو نهی، نوع وظیفه و  -

  ...چگونگی اعمال وظیفه و

جه به جایگاه محوری این دو فریضه در شریعت و نقش و کارکرد حیاتی آن در استقرار و استمرار نظام ضعف تو -

 و جامعه اسالمی

فقدان الگوی رفتاری مطلوب و مرجح و قاعده عملی مشخص در برخی سطوح فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،  -

 ...اداری و

  مشخصعدم تبدیل برخی ارزشها به هنجارها و قواعد رفتاری  -

 تاکید بر نبایدها به جای بایدها)غلبه زبان سلبی بر ایجابی( -

ضعف اطالعاتی/ ابهامات مفهومی)امر، نهی، ماموربه، منهی عنه،اطالع آمر و ناهی از آنچه بدان امرو و از آن نهی  -

شیوه های برخورد می کند، اطالع مامور و منهی از آنچه بدان امر یا از آن نهی می شود، حریم خصوصی و عمومی، 

 ...و

تفسیر پذیری ارزش ها و هنجارهای مثبت و منفی در تلقی های مختلف )وجود محمل های توجیهی( و در میان  -

 خرده نظام های جامعه)مثل توجیه عملکرد برخی از ارباب هنر توسط وزارت ارشاد(

وارداتی و عضویت در جامعه جهانی و کثرت و شیوع انحرافات تحت تاثیر زمینه های داخلی و شیوع موج های  -

 در نتیجه از میان رفتن قبح بسیاری از منکرات)و احتماال عدم امید به اصالح وضعیت از طریق تذکر(

وجود زمینه ها و ظرفیت های ساختاری پهن دامنه برای سوء استفاده و ابتال به آسیب ها و انحرافات)بدیهی است  -

 ا تذکارهای توده ای رفع کرد(که این زمینه ها را نمی توان ب

 نامرئی بودن منبع و منشا اصلی و عوامل تقویت کننده بسیاری از منکرات شایع -

محدود شدن تذکارها به سطوح رفتاری به دلیل داشتن جلوه ها و مظاهر آشکار و غفلت از سطوح بینشی و  - 



  اعتقادی

  عتناهمسویی میان آستانه های عفو و گذشت جامعه با شری - 

  غلبه فردگرایی و اولویت دادن منافع فردی بر مصالح جمعی -

 غلبه روحیات عافیت طلبانه و عدم آمادگی برای تحمل هزینه های محتمل ناشی از مشارکت در این امر اجتماعی -

 عدم اعتقاد به والیت متقابل مومنان و آمادگی روحی و تربیتی برای پذیرش تذکارهای مشفقانه -

 موش تمایالت لیبرالیستی و اباحی گری و در نتیجه توجیه و بلکه تجویز تلویحی بسیاری از منکراترواج خا -

 تلقی نسبی گرایی از برخی ارزش های دینی یا از فرمهای تحقق آنها -

 متعارض دانستن وظیفه امرو نهی همگانی با آزادی مدنی و حقوق شهروندی مامور و منهی - 

  نسلی و کاهش نقش خانواده ها در کنترل رفتار فرزندانوقوع پدیده شکاف میان  -

 ارجاع وظیفه به نهادهای دولتی ومدنی و سلب مسئولیت از خود -

 پرهزینه بودن و ریسک باالی امر به معروف و نهی از منکر عمومی در وضعیت کنونی -

 عدم حمایت حقوقی تضمین شده و تعریف شده نظام از آمران و ناهیان -

 


