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امر به معروف و نهی از منکر دو واجب مؤکد کفايی و جزء ضروريات 
مذهب است و آيات و روايات فراوانی بر آن داللت دارد. اين فريضه در 
دارد؛ چرا که  تأثيری عميق و گسترده  انسان  اجتماعی  حوزه ی زندگی 
حکمت نهفته در امر به معروف و نهی از منکر در مدنی الطبع بودن انسان 
است، زيرا انسان های اجتماعی از نظر سلوک و رفتار و اخالق و عقايد، 
اثر متقابل بر يکديگر دارند و انحراف فردی هر يک از اعضای جامعه 
زيان های اجتماعی را به دنبال می آورد. بنابراين حفظ و پاسداری جامعه 
در مقابل هرگونه فساد و تباهی عقاًل اجتناب ناپذير و شرعاً واجب است.

به  حسب  منکر هر کس  از  نهی  به معروف و  امر  ادله ی  به  با توجه 

توانايی موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگيری کند. 

اين امر اختصاص به صنف خاص ندارد و همه از جمله حکومت اسالمی 

مورد خطاب آيات و روايات هستند. حتی قدر متيقن از وجوب ادله برای 

حاکمان و رجال دينی است؛ چرا که خدای متعال وعده داده است که مؤمنان 

و صالحان، وارثان زمين و حاکمان قدرتمند و خليفه ی او خواهند بود که 

نتيجه و عکس العمل طبيعی ايمان و عمل صالح، به دست آوردن تمکن و 

قدرت و رياست و خالفت معرفی شده است: 
وعد اهلل الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما 

استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبد لنهم 

من بعد خوفهم امنا )نور:55(؛ به کسانی از شما که مؤمن بوده عمل 
صالح انجام داده اند، خدا وعده داده است که آنان را جانشين و خليفه 
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خود و وارثان زمين گرداند، همچنان که پيشينيان آنان را خليفه قرار داد 
و دينشان را که برای آنان پسنديده و انتخاب کرده است، بی ترديد به 
نفع آنان تمکن و قدرت خواهد بخشيد و ترس و خوفشان را به امن و 

آرامش مبدل خواهد ساخت.  

در ادامه، آيه ی شريفه حقيقتی را خاطر نشان می فرمايد که برای هر انسان 

مسلمانی تعمق برانگيز و برای مسئوالن نظام و حکومت اسالمی و مؤمنان و 

صالحان اخطاری تکان دهنده و جدی است. آنجا که می فرمايد: 
 یعبدوننی الیشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون ...

)همان(؛ آنان مرا پرستش می کنند و بر من شريک و انبازی قائل نمی شوند 
و هرکس پس از اين کفر ورزد، پس آنان افرادی فاسق و تبه کارند.

در مورد ديگری می فرمايد: 
الذین ان مکناهم فی االرض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف 

و نهوا عن المنکر و هلل عاقبه االمور )حج: 41(؛ ...کسانی هستند که اگر 
قدرت و مکنت در روی زمين به آنان بدهيم، قيام به نماز کنند )نماز 
را برپادارند( و به اتيان و پرداخت زکات و ماليات اسالمی اقدام کنند 
و امر به معروف و نهی از منکر را احياء نمايند و سرانجام همه ی امور 

برای خداست.

برخی با استناد به اين آيات، فريضه ی امر به معروف و نهی از منکر را 

تنها شامل حاکمان می دانند، البته اطالق ادله ی امر به معروف و نهی از منکر و 

اينکه وصف تمکن در آيه دليل بر اختصاص وظيفه به آنها نيست، اين وظيفه 

را شامل همه ی امت اسالمی می کند. 
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بر اين اساس حکومت اسالمی وظيفه دارد به اين فريضه جامه ی عمل سا

بپوشاند. رسالت اين مقاله اين است که اين ادله می تواند بهترين دليل بر 

را  آن  وظيفه ی  گستره ی  و  بوده  حجاب  حوزه ی  در  حکومت  مسئوليت 

مشخص کند. بدين منظور الزم است برای روشن شدن ابعاد بحث، موارد 

ذيل بررسی شود:

الف ـ آيا نهاد امر به معروف و نهی از منکر در حکومت های اسالمی 

سابقه داشته است يا خير؟ با توجه به ظرفيت امر به معروف و نهی از منکر، 

آيا در حکومت نبی اکرم )( و اميرالمؤمنين )( نسبت به حجاب 

روش جزايی اختيار شده است؟ يا در نظام کيفری اسالمی بيان عمومی در 

جرم انگاری مقوالت فرهنگی اتفاق افتاده است يا خير؟

ب ـ آيا دليل نهی از منکر شامل جلوگيری از هر يک از محرمات دينی 

است؟ به عبارت ديگر آيا هر واجبی عنوان معروف و هر حرامی عنوان منکر 

را می گيرد تا بتوان حجاب را نيز جزء معروفات دانست و آن را شامل ادله ی 

امر به معروف و نهی از منکر آورد؟

ج ـ شرايط اجرای اين واجب الهی چيست و آيا می توان اين شرايط را 

در مورد مسئوليت حکومت نسبت به حجاب منطبق دانست؟ 

د ـ با توجه به واژه ی امر و نهی در اين واجب که انصراف به قول دارد، 

آيا مرتبه ی فعلی هم جزء مصاديق اين واجب است يا خير؟ و به عبارتی 

که  کرد  جرم انگاری  مانند حجاب  مقوله ای  برای  آن  واسطه ی  به  می توان 

نتيجه ی آن مجازات است؟
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1. پیشینه ی حکومتی امر به معروف و نهی از منکر

از نهاد »حسبه« می توان به پيشينه ی تاريخی امر به معروف و نهی از منکر 

ياد کرد. حسبه اسم مصدر و از ريشه ی حسب به معنای شمارش کردن است 

)ابن منظور، 1414: ذيل حسب(. البته کاربردهای ديگری نيز در کتاب های لغت 

برای آن آمده است، از جمله طلب اجر و به  دست آوردن پاداش، نيکويی در 

تدبير، خرده گيری بر کار ناپسند کسی )همان( رسيدگی و اشراف )مصطفوی، 

1368: ذيل حسب( کوشش و تالش در کارهای پسنديده و بدون چشم داشت 

و مزد از کسی جز خداوند )راغب اصفهانی، 1414؛ ابن منظور، 1414؛ طريحی، 1375: 

همگی ذيل حسب( که هر يک از اين معانی با توجه به کاربردهای اصطالحی 

اين لغت و الهام از وظايف اين منصب، نقل شده است. بنابراين در بطن اين 

واژه، معنای اجر، قربت و خشنودی خداوند، نظارت و بررسی، رسيدگی، 

آزمايش و… نهفته است.

امور حسبه در اصطالح فقهای شيعه و اهل سنت در دو معنای متفاوت 

به کار رفته است. اهل سنت از حسبه به امر به معروف و نهی از منکر  تعبير 

کرده و گفته اند: 

یباشرونها  األول  الصدر  ائمه  کان  وقد  الدینیه  األمور  قواعد  من  الحسبه 

بانفسهم لعموم صالحها و جزیل ثوابها و هی امر بالمعروف اذا ظهر ترکه 

و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله )ابن اخوه، 376: 51(؛ حسبه، از پايه های 

امور دينی است که پيشوايان نخستين به انجام آن همت می گماشتند؛ 

زيرا صالح آن را فراگير و پاداش آن را بسيار می دانستند. اين حسبه، 
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همان امر به معروف است آن گاه که در جامعه معروف رها شود، و نهی سا

از منکر است آن گاه که زشتی ها در جامعه رواج يابد.

صاحب مجمع البحرين می نويسد: »حسبه، همان امر به معروف و نهی از 

منکر است و در واجب عينی يا کفايی بودن آن، فقيهان اختالف نظر دارند« 

)طريحی، 1375: ذيل حسب( و ابن خلدون نوشته است: »اما الحسبه فهی وظیفه 

دینیه من باب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی هو فرض علی القائم 

بامور المسلمین« )ابن خلدون: ج1، ص225(؛ »حسبه، وظيفه ای دينی از باب امر 

به معروف و نهی از منکر است که بر عهده ی متولی امور مسلمانان است«.

فقهای شيعه از نهاد حسبه دو تفسير مضيق و گسترده کرده اند. در تفسير 

مضيق مراد از حسبه را اموری دانسته اند که شارع مقدس در هيچ شرايطی 

را شامل سرپرستی کودکان و مجانين و  آن  نيست و  آنها  به ترک  راضی 

سفيهان بی سرپرست و اموری از اين قبيل می دانند و  بر واليت داشتن فقيه 

عادل در اين امور، متفق اند )بحرالعلوم، 1403ق: ج3، ص291(.

امام خميني )( در کتاب البيع خود در تعريف امور حسبه می نويسند: 

»امور حسبه اموري است که به يقين می توان گفت شارع مقدس راضي به 

وانهادن آنها به حال خود نيست و حتماً بايد مسئولي عهده دار تصدي آن 

باشد. در اين موارد، اگر يقين حاصل شود که افرادي معين يا نامعين وجود 

دارند که آن امور را تصدي کنند، ديگر بحثي نيست، اما اگر ثابت شود که 

انجام اين امور منوط به نظر امام )( است، در آن صورت، بنا به داليل 

واليت فقيه، اين موارد نيز در دوران غيبت امام )( از جمله اختيارات 
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فقيه خواهد بود« )الموسوی الخمينی: ج2، ص671(. 

امام )( اين اختيارات را براي فقيه محرز می داند:1 »حتي اگر اصل 

واليت فقيه را نيز ناديده بگيريم، هر گاه احتمال دهيم که اين امور به ناچار 

بايد زير نظر يکي از اين سه تن: فقيه عادل، غير فقيه عادل و شخص مورد 

اعتماد انجام گيرد، بايد کسي را انتخاب کنيم که همه ی صفات مورد نظر را 

داشته باشد و چنين شخصي، همانا فقيه عادل مورد اعتماد ماست« )همان(.

همه ی  و  کرده  تفسير  گسترده تر  را  برخی حسبه   )( امام  برخالف 

معروف ها و منکرها را حسبه دانسته و برخی حتی آن را شامل امور مربوط به 

حفظ نظام مسلمين و دفاع و صيانت از حدود و ثغور مسلمين نيز دانسته اند.

شهيد اول در دروس، کتاب الحسبه را در شمار ساير کتاب های فقهی 

نگاشته و در آن به مسائل و شرايط امر به معروف و نهی از منکر پرداخته 

است. ايشان ضمن بر شمردن مراحل امر و نهی و برخورد روش مند و پله ای 

پايان می نگارد:  به سه مرحله اشاره می کند و در  با لغزش کاران  و منطقی 

»اما الجرح والقتل فاألقرب تفویضهما الی اإلمام« )عاملی )شهيد اول(، 1417: ج2، 

ص47(؛ »زخم زدن و کشتن، به امام واگذار شده است«. در ادامه ی بحث از 

حسبه و امر به معروف و نهی از منکر، به اقامه ی حدود و تعزيرات می پردازد 

و آن را در حوزه ی کاری امامان معصوم )( و نايبان خصوصی و عمومی 

آنها می داند: »فیجوز حال الغیبه للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء اقامتها مع 

1- الزم به ذکر است امام خمينی تمام مناصبی را که از جنبه حکومتی برای امام معصوم متصور 
است، برای ولی فقيه هم می داند.
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المکنه ویجب علی العامه تقویته ومنع المتغلب علیه مع اإلمکان.« )همان(؛ در سا

زمان غيبت، بر فقيهی که شرايط الزم را داشته باشد )و در باب قضا خواهد 

آمد( اقامه ی حدود و تعزيرات، اگر توان اجرای آنها را داشت، رواست و 

همگان بايد به ياری وی برخيزند و دست رد بر سينه ی خالف کاران بزنند.

فيض کاشانی نيز، در بررسی مسائل فقهی و دسته بندی احاديث مربوط 

کتاب های  در شمار  را  والشهادات(  واألحکام  الحسبه  )کتاب  وافی  آن،  به 

فقهی می آورد و در آن باب های جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و حدود 

می توان  اشاره  اين  از  کاشانی، 1406: ج16(.  )فيض  را می گنجاند  تعزيرات  و 

دريافت که حسبه با مسائل ديگر فقهی چون جهاد و امر به معروف و نهی از 

منکر، اقامه ی حدود و تعزيرات و قضاوت در اسالم پيوند ژرف و تنگاتنگ 

دارد و از زاويه ی ديگر به مجموعه ی اين امور می توان نام حسبه نهاد.

مرحوم نائيني نيز دامنه ی امور حسبه را بسيار گسترده دانسته و می نويسد: 

»از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است که در عصر غيبت، آنچه از 

باشد،  معلوم  آن  اهمال  به  مقدس  که عدم رضاي شارع  را  نوعيه  واليات 

وظايف حسبه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن متيقن و ثابت 

دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب چون عدم رضايت 

شارع مقدس به اختالل نظام و ذهاب بيضه اسالم، بلکه اهميت وظايف راجع 

به حفظ و نظم ممالک اسالم از امور حسبه از واضح قطعيات است، لهذا 

ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذکور، از قطعيات 

مذهب خواهد بود« )غروی نائينی، 1424: 76(. 
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آيت اهلل عميد زنجاني نيز از امور حسبه به عنوان يک تئوري در وجوب 

اقامه ی حکومت ياد می کند و معتقد است: »تئوري امور حسبه يکي از داليل 

وجوب اقامه ی حکومت اسالمي است، زيرا حفظ مرزهاي کشور و مباني 

مذهب و پاسداري از حريم قوانين الهي و جلوگيري از انحراف جوان ها و 

رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگي، سياسي و نظامي دشمنان و خنثی 

کردن توطئه ها و تبليغات زهرآگين ضد اسالمي که از واضح ترين مصاديق 

امور حسبه است، بدون استقرار يک نظام سياسي مبتني بر اصول و مباني و 

قوانين اسالمي، امکان پذير نيست« )عميد زنجانی، 1366: ج2، ص86(.

در اين صورت تصدی فقيه عادل در امور اجتماعی و سياسی جامعه ی 

مسلمين را نيز می توان از موارد تصدی امور حسبه دانست.

شواهد تاريخی و روايی نيز به چشم می خورد که گويای اين واقعيت 

است: »رسول خدا به گروهی از احتکار کنندگان و انبارگران کاال فرمان داد 

که اجناس و کاالهای پنهان خويش را آشکار سازند و در ديد مردم قرار 

دهند« )ابن بابويه: ج3، ص265( و نيز در سيره ی آن حضرت نوشته اند: »عبور 

پيامبر اکرم )( بر سالخی افتاد که گوسفندی را سالخی کرده و در آن 

می دميد، حضرت به او فرمودند: کسی که بر مسلمانان تقلب کند و دست 

ناپاک و نشسته خود را از بين پوست و گوشت گوسفند فرو برد از ما نيست« 

)المتقی الهندی، 1409: ج4، ص158(.  

در حديث حبابه الوابليه آمده است که گفت: »حضرت علی )( را 

در بين ضابطين نظامی ديدم، شالقی در دست داشته و با آن فروشندگان 
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ماهی های بی فلس و حرام و مارماهی و ماهی خاردار را تنبيه می کردند )حر سا

عاملی، 1409: ج2، ص117(. 

حضرت امير )( در مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه نيز، حّساس 

بوده و برخورد عملی داشتند و تالش می ورزيدند، از فساد و فحشا جلوگيری 

کنند و زمينه ی ازدواج جوانانی که امکان داشت با رفتار خود، فساد را در 

جامعه بگسترانند و خود و ديگران را در باتالق فساد فرو برند، از بيت المال 

فراهم می کرد )همان، ج13، ص132(.

الزم به توضيح است، اين مقاله در پی اثبات واليت فقيه يا مصاديق امور 

حسبه نيست که اين خود بحث گسترده ای را می طلبد، اما با بيان اينکه در 

حکومت های اسالمی نيز نهاد امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته 

و حکومت خود را موظف به اجرای آن می کرده، پيشينه ی تاريخی بحث 

روشن می شود. بنابراين نهاد حسبه که گاهی از آن به عنوان واليت حسبه 

هم ياد می شود، در کالم فقها بوده و تاريخ آن به عصر پيامبر )( می رسد. 

ممکن است گفته شود با توجه به ظرفيت امر به معروف و نهی از منکر، 

در حکومت نبی اکرم )( و اميرالمؤمنين )( روش جزايی نسبت به 

حجاب اختيار نشده است؟ در پاسخ، بايد گفت اول آنکه وجود گزارش 

تاريخی يا نبود آن جزء منابع استنادی فقهی محسوب نمی شود؛ چرا که فقيه 

پس از دستيابی به ادله ی لفظی قانع کننده، هيچ گاه به انتظار سندی تاريخی 

از اجرای حکم نمی نشيند. مگر بنا بر اين بوده است که تمام فعاليت   های 

اجتماعی به کل اسناد تاريخی منتقل شوند؟! )زيبايی نژاد، 1387: 30(. 
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ممکن است ادعا شود: »اين مسئله به عنوان سيره ی متشرعه مطرح است 

که يکی از منابع اصيل فقهی است ، از آنجا که در زمان پيامبر )( و ائمه 

)( چنين رويه ای نبوده است، بنابراين حکومت حق دخالت ندارد«. در 

جواب ذکر 2 نکته ضروری است؛ 

اول اينکه، سيره از جمله داليل لبی بوده که بايد به قدر متيقن آن عمل 

نمود و نمی توان مانند ادله ی لفظی  از اطالق آن بهره جست. با اين وصف، 

بازدارنده  يا  الزام آور  برخورد  بی حجابی  پديده ی  با  اسالم  صدر  در  اگر 

نمی شده، تنها نتيجه ی آن عدم لزوم مداخله ی حکومت است نه عدم جواز 

آن؛ دوم اينکه، اگر گزارش های تاريخی نمايانگر تسامح معصوم ) ( در 

برابر اجرای حکم می بود، می توانست به عنوان قرينه ای در کنار قرائن ديگر 

مالحظه شود که چنين چيزی هم ثابت نيست بلکه با ادله ی روايی نقض 

می شود.

ــيت های معصومين  ــی حاکی از حساس ــه، گزارش های تاريخ دوم آنک

ــت؛ از جمله پيامبر )( در  ــالمی به اين پديده اس ) ( و جامعه ی اس

ــده بود،  فرمانی خطاب به عمروبن حزم که به عنوان والی نجران منصوب ش

ــوی خدا و رسول او... و مردم را از اينکه  ــت از س می فرمايند: »اين بيانی اس

ــود، بازدارد و از اينکه کسی  ــند که عورتشان آشکار ش لباس کوچکی بپوش

ــته کند، نهی کند...« )الحميری، 1963: ج4، ص  ــت سرش انباش موهايش را پش

1015؛ احمدی ميانجی، 1419: ج2، ص527(. 
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اميرالمؤمنين علی ) ( نيز در زمان خالفت و به عنوان حاکم به مردم سا

عراق می فرمودند: »آيا شرم نمی کنيد و به غيرت نمی   آييد که زنانتان راهی 

بازارها و دکان ها می شوند و با افراد بی دين برخورد می کنند« )کلينی، 1429: 

ج11، ص232(.

ــگاری بی حجابی  ــان و مکان در جرم ان ــه، توجه به عنصر زم ــوم آنک س

ــده ی دخالت حداکثری حکومت ها  ــت. در چند دهه ی اخير اي ضروری اس

ــئونات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و دولت های رفاه به  در ش

ــور در تمام عرصه ها پرداخته اند؛  ــم برنامه های همه جانبه ای برای حض تنظي

ــته است. در دوران  ــابقه نداش پديده ای که تقريباً در هيچ دوره ی تاريخی س

ــط خانواده، طايفه و مردم انجام می شد  ــياری از مداخله   ها توس گذشته، بس

ــوردی را ايفا می کرد.  ــش ناظر و هدايت گر کلی و مداخله گر م و دولت نق

ــز مردم خود را  ــی ني ــت که در مقابله با بدپوش بنابراين می توان انتظار داش

موظف به اقدام دانسته اند؛ دست کم در مواردی که با سياست های حکومتی 

ــد. در جوامع گذشته، بيشتر دولت ها کوچک بودند و نيروهای  همخوان باش

انتظامی را تعدادی اندک تشکيل می دادند که مأمور مقابله با ناامنی و پاسخ به 

ــات و اجرای حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً به اين دليل که حکومت  مرافع

ــد، بلکه به اين دليل که  ــوع از مقابله با هر گناه و جرمی می دي ــود را ممن خ

ــردم خود اقدام می کردند و دولت ضرورتی به مداخله ی خود در هر امری  م

ــواردی چون حفظ حجاب  ــن عدم تصدی گری دولتی در م نمي ديد. بنابراي

ــأن خود را مداخله  ــت که دولت های جديد که ش اين نتيجه را نخواهد داش
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ــياری از امور می دانند نيز حق دخالت در موضوعاتی چون حجاب را  در بس

ندارند )زيبايی نژاد، 1387: 31(.

2. تعریف معروف و منکر

و  معروف ها  جزء  عفاف  و  که حجاب  است  اين  نوشتار  اين  مدعای 

به  امر  ادله ی  لذا  است؛  منکرات  بی عفتی جزء  و  بی حجابی  آن  مقابل  در 

معروف و نهی از منکر شامل آن می شود. اين ادعا نقطه ی مقابل ادعای برخی 

نويسندگان )به مدعای مخالف در ادامه بحث اشاره می شود( مبنی بر انکار 

معروف بودن حجاب به معنای اصطالحی در ادله ی امر به معروف و نهی از 

منکر است. بنابراين جهت اثبات ادعای نوشتار حاضر، الزم است معروف و 

منکر، تعريف و مصاديق آن مشخص شود.  

در لغت، »ُعرف و نُکر«، »َمعِرفه و نَِکره« و »معروف و منکر« در برابر هم 

به کار مي روند و در قرآن نيز بارها مشتقات اين دو واژه هم پای هم به کاربرده 

شده است1؛ در کتب لغت نيز واژه ی معروف و منکر با هم معنا شده است. 

را  آن  شرع  که  چيزی  از  است  عبارت  »منکر  است:  آمده  لسان العرب  در 
قبيح و حرام بداند و از انجام آن ناخشنود باشد و معروف ضد منکر است« 

)ابن منظور، 1414: ذيل واژه منکر(. صاحب مقاييس اللغه ابتدا در تعريف عرف 

می نويسد: »عرف در اصل به دو معنا داللت دارد: 1.  پی درپی بودن چيزی 

1- »َوَجاء إِْخَوُة یُوُسَف فََدَخُلواْ َعَلْیِه فََعَرفَُهْم َوُهْم لَُه ُمنِکُروَن« )يوسف: 58(؛  »برادران يوسف آمدند 
و بر او وارد شدند ]او[ آنان را شناخت، ولی آنان او را نشناختند«؛ »یَْعِرفُوَن نِْعَمَت اهللِهّ ثُمَّ یُنِکُرونََها« 
)نحل: 38(؛ »نعمت خدا را می شناسند؛ اما باز هم منکر آن می شوند«؛ »یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن 

الُْمنَکِر« )آل عمران: 104(
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به صورت پيوسته؛  2. سکون و آرامش«. و سپس به معنای معروف پرداخته سا

و معرفت، عرفان و معروف را از ريشه و معنای دوم می داند، زيرا انسان به 

آنچه می شناسد )معروف( آرامش می يابد و از آنچه نمی شناسد، وحشت زده 

شده و فرار می کند )ابن منظور، 1414: ذيل واژه منکر(. 

در برابر »منکر« در کتب لغت در چهار معنا به کار رفته است: امر سخت 

و شديد )فراهيدی، 1409: ذيل واژه منکر(، عدم پذيرش قلبی و عدم اعتراف 

لسانی )فراهيدی، 1409: ذيل واژه منکر(1، فعل قبيح و ناپسند )راغب اصفهانی، 1412: 

ذيل واژه عرف؛ فيومی، 1414: ذيل واژه منکر(2 و در نهايت عدم شناخت3 )راغب 

اصفهانی، 1412: ذيل واژه منکر(. 

با تأمل در کاربردهای اين دو واژه، اصلی ترين معنای »معروف« در لغت، 

»شناخته  شده«، شناختی که نوعاً با باور و پذيرش قلبی همراه است و »منکر« 

اطالق  »ناشناخته«  امر  به  دارد  قرار  معروف  مقابل  در  مفهومی  نظر  از  که 

می شود و کاربرد رايج معروف و منکر در »نيک و بد« و »پسنديده و ناپسند« 

نيز به همين معنای اصلی باز می گردد« )جوان آراسته، 1389: 164(.

شما  به  را  ]قدرتِ [ خويش  نشانه های  »و  )غافر: 81(؛  تُنِکُروَن«  اهللِ  آیَاِت  فََأيَّ  آیَاتِِه  »َویُِریُکْم   -1
می نماياند. پس کدام يک از آيات خدا را انکار می کنيد؟!«؛ »یَْعِرفُوَن نِْعَمَت اهلل ثُمَّ یُنِکُرونََها« )نحل:83(؛ 

»نعمت خدا را می شناسند، اما باز هم منکر آن می شوند«.
2- »َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْولِیَاء بَْعٍض یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن الُْمنَکِر« )توبه: 71(؛ »و 
مردان و زنان با ايمان، دوستان يکديگرند که به کارهای پسنديده وا می دارند و از کارهای ناپسند 
ََّقْد  باز می دارند«؛ »إِنَّ أَنَکَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت الَْحِمیرِ« )لقمان: 19(؛ »بدترين آوازها بانگ خران است «؛ »ل

ُّْکًرا« )کهف: 74(؛ »واقعاً کار ناپسندی مرتکب شدی« . ِجْئَت َشْیئًا ن
َُّکْم قَْوٌم مُّنَکُروَن« )حجر:62 (؛ »]لوط[ گفت: شما مردمی ناشناس هستيد«.  3- دربرخی آيات: »قَاَل إِن
ا َرأَی أَیِْدیَُهْم اَل تَِصُل إِلَْیِه نَِکَرُهْم« )هود: 70(؛ »و چون ]ابراهيم[ ديد دستهايشان به غذا دراز  »فََلمَّ

نمی شود، آنان را ناشناس يافت« .
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اين دو واژه در اصطالح فقهی و حقوقی خويش نيز وامدار معنای لغوی 

خود بوده، با اين تفاوت که برخی قيود به آن افزوده شده است. شيخ طوسی و 

برخی ديگر بدون اينکه معنای معروف و منکر را بياورند در هنگام بيان حکم 

امر به معروف و نهی از منکر، عنوان واجبات و مستحبات را برای معروف، و 

محرمات و مکروهات را برای منکر به کار برده اند )الديلمی، 1414: 263؛ طوسی، 

اما فقهای بعدی  الطرابلسی، 1406: ج1، صص340 و 341(،  ابن براج  1411: 855؛ 

به خصوص عالمه حلی در تعريف آن دو آورده است: »المعروف هو کل 

فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دّل عليه 

و المنکر هو کل فعل قبيح عرف فاعله قبحه او دّل عليه« )اسدی حلی، 1420: 

ج2، صص238 و 239(؛ »معروف عبارت است از هر عمل نيکي که رجحاني 

زائد بر حسن خود دارد، اگر انجام دهنده به آن رجحان، واقف باشد يا به 

آن راهنمايي شود و »منکر« هر عمل زشت و بدي است که انجام  دهنده به 

قبح آن آگاه باشد يا به قبح آن راهنمايي شود«. فقهايي همچون شهيد ثانی، 

صاحب جواهر و... همين تعريف را مبنا قرار داده و آن را نقد کرده اند )العاملی 

)شهيد ثانی(، 1413: ج3، ص99؛ نجفی، 1362: ج21، ص356(. برخی نيز گفته اند: 

»معروف و منکر دو حقيقت شناخته شده نزد عرف هستند. به تعبير ديگر 

معروف آن است که نزد عرف به نيکی شناخته شده باشد و منکر ضد آن 

»هر  است:  معتقد   )(امام خمينی )خوانساری، 1405: ج5، ص398(.  است« 

عملی که عقاًل يا شرعاً واجب باشد امر به آن نيز واجب است و هر چيزی 

که عقاًل قبيح و يا شرعاً حرام باشد، نهی مردم از ارتکاب آن واجب است 
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و هر چيزی که انجام آن مطلوب و مستحب باشد، امر به آن نيز مستحب سا

است و هر چيزی که انجام دادنش مکروه باشد، امر به آن نيز مکروه است« 

الخمينی، 1379: ج1، ص463(. همان گونه که مالحظه می شود مرجع  )موسوی 

تشخيص معروف و منکر، عقل و شرع است؛ لذا هر چه را که اين دو واجب 

يا مستحب بدانند، معروف و آنچه را که حرام يا مکروه بدانند، منکر است. 

عالمه طباطبايی قيد ديگری را در منابع معروف و منکر افزوده که خود 

می تواند دامنه ی معروف و منکر را گسترش دهد و آن، عرف اجتماعی است. 

ايشان می نويسند: »معروف هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی 

شناخته شده بداند، با آن مأنوس باشد، با ذائقه ای که اهل هر اجتماعی از 

نوع زندگی اجتماعی خود به دست می آورد سازگار باشد و به ذوق نزند« 

)طباطبايی، 1374: ج2، ص348(. سپس ايشان تعريف موسعی از معروف داده و 

می نويسد: »کلمه ی معروف هم متضمن هدايت عقل است و هم حکم شرع، 

هم فضيلت اخالقی و هم سنت های ادبی و انسانی« )همان(، عالمه در ادامه 

سنت های انسانی را به سنت های برآمده از فطرت تعبير کرده، آن هم فطرتی 

که از حد نظام خلقت منحرف شده باشد )همان: 349(. از اين منظر، هنجار و 

نابهنجار اجتماعی نيز در محدوده ی معروف و منکر واقع می شود.

با توجه به آنچه گذشت، می توان معروف و منکر را اين گونه تعريف 

کرد: »معروف عبارت است از هر امر شناخته شده ای که شرع، عقل و عرف 

منکر  مقابل،  در  و  کرده  تصريح  را  آن  شايستگی  سالم،  فطرت  از  برآمده 

عبارت است از هر امری که تأييد شده و پسنديده نباشد«. بر اين اساس، 
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ادله ی امر به معروف و نهی از منکر شامل موارد فوق می شود.

با تعريفی که از معروف و منکر در لغت و اصطالح بيان شد، بطالن برخی 

نظريه ها که محدوده ی معروف و منکر را واجب و حرام ندانسته و در نتيجه 

حجاب را جزء معروفات و در مقابل بی حجابی را جزء منکرات نمی داند، 

مشخص می شود. نويسنده ای در استدالل به اينکه حجاب و بی حجابی جزء 

هنجار و ناهنجار اجتماعی نبوده و در نتيجه معروف و منکر نيست، می نگارد: 

»همه ی محرمات، منکر نيستند و همه ی واجبات، معروف نيستند. هنجار و 

ناهنجار1 دانستن کار خوب و بد، به فهم و رويکرد جامعه وابسته است و در 

صورتی شکل می گيرد که پشتوانه ی اجتماعی و عقاليی پيدا کند. اين حرکت 

در صورتی است که فهم اجتماعی بر آن مترتب شود و تنها واجب و حرام 

بودن کافی نيست« )ايازی، 1387: 334 و 335(. 

و  لغوی  معنای  بررسی  از  که  همان طور  بايد گفت،  نظر  اين  نقد  در 

اصطالحی معروف و منکر برمی آيد، معروف و منکر يک معنای وسيع دارد 

که هم واجب و حرام بودن را و هم مستحب و مکروه بودن و هم هنجار 

و ناهنجار اجتماعی بودن را شامل می شود، نه آنکه اين سه مصداق بايد با 

هم جمع باشد تا امری معروف يا منکر شناخته شود. نکته ی بعدی آن است 

که نويسنده برای اين ادعای خود دليل نياورده است، به عالوه بی حجابی را 

ناهنجار اجتماعی ندانستن خود ابتدای سخن است و جنبه ی اجتماعی بودن 

1- هنجارها شکل پذيرفته شده و مقبوليت يافته ی ارزش های اجتماع هستند. در مقابل، امر نابهنجار، 
رفتاری است که از نظر همه يا بيشتر افراد اجتماع، به عنوان امری بد و ناپسند تلقی می شود و مغاير 

با ارزش های مقبول آن اجتماع است )حاجی ده آبادی،1383: 79(. 
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حجاب بر کسی پوشيده نيست. در نتيجه بر فرض پذيرش معنای معروف و سا

منکر مدنظر نويسنده، بر حجاب و بی حجابی عنوان هنجار و ناهنجار صدق 

می کند؛ بنابراين ادله ی امر به معروف و نهی از منکر شامل آن می شود.

3. مراحل امر به معروف و نهی از منکر

ادعای ديگر اين بحث آن است که حکومت وظيفه دارد همه ی مراحل 

امر به معروف و نهی از منکر را االيسر فااليسر در مورد حجاب و ترک آن 

اعمال کند. برای اثبات آن، مراحل اين واجب و مسئوليت حکومت در هر 

مرحله ضروری است. بسياری از فقها برای امر به معروف و نهی از منکر سه 

مرحله قائل اند: مرحله ی قلب، مرحله ی زبان و مرحله ی عمل. 

اولين مرحله ی امر به معروف و نهی از منکر، مرحله ی قلبی است. هر 

مسلمانی وظيفه دارد به محض اطالع از ارتکاب معصيت يک فرد، قلباً از 

انجام دادن آن گناه ناراضی باشد. حضرت علی )( می فرمايند: »آن کس 

که از کار مردمی خشنود باشد، چونان کسی است که همراه آنان بوده و هر 

کس که به باطلی روی آورد، دو گناه بر عهده ی او باشد، گناه کردار باطل و 

گناه خشنودی به کار باطل« )شريف رضی، 1379: حکمت 154(. 

و نيز آن حضرت می فرمايند: »ای مردم، همه ی افراد جامعه در خشنودی 

و خشم شريک اند، چنان که شتر ثمود را يک نفر دست و پا بريد، اّما عذاب 

آن تمام قوم ثمود را گرفت، زيرا همگی آن را پسنديدند« )همان: خطبه 201(.

فقهای عظام به استناد همين روايات فتوا می دهند که رضايت به انجام 

گناه يا ترک واجب حرام است. امام خمينی )( در اين مورد فرموده اند: 
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»رضايت به انجام گناه و ترک واجب حرام است، بلکه دور نيست ناخوشايندی 

قلبی نسبت به آنها واجب باشد« )موسوی الخمينی، 1379: ج1، ص454(. البته اين 

قسم انکار قلبی در مرحله ی امر به معروف و نهی از منکر نيست، بلکه از 

مقتضيات ايمان است )العاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج3، ص103(. 

فردی که می خواهد به وظيفه ی امر به معروف و نهی از منکر عمل کند، 

نخست بايد نارضايتی خود را از گناه ابراز کند به طوری که گناه کار متوجه 

امر به  انجام دادن آن گناه ناراضی است و اين اولين مرحله ی  از  شود او 

معروف و نهی از منکر است؛ چرا که فقها تصريح کرده اند که امر به معروف 

و نهی از منکر تنها به انکار قلبی تصّور نمی شود، زيرا انکار در قلب، امر و 

نهی نيست... بنابراين بايد مسئله ی ديگری را در اين مرحله ی امر به معروف، 

معتبر دانست که اين مرتبه نيز در مرحله ی امر و نهی قرار گيرد و آن اظهار 

نارضايتی نسبت به فعل منکر است به قسمی که بدون تلّفظ سخنی، اظهار 

کراهت در چهره ی او مشخص شود )همان؛ نجفی، 1362: ج21، ص377(.

اين مرحله از امر به معروف و نهی از منکر همان طور که بر افراد جامعه ی 

اسالمی واجب است، بر حکومت دينی نيز واجب است و وظيفه ی احترام به 

بانوان محجبه، گذاشتن پيش شرط برای استخدام و... در اين قسم می گنجد. 

اين مرحله از امر به معروف و نهی از منکر نيز مراتب دارد و تا زمانی که 

مرتبه ی پايين تر تأثيرگذار است و می توان آن را انجام داد، نبايد به مرتبه ی 

بعدی عمل کرد. اين مسئله در خود مراتب هم بايد لحاظ شود. چنان که 

امام خمينی )( فرموده اند: »اگر در اين مرتبه درجاتی باشد، الزم است 
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با احتمال تأثير درجه ی خفيف تر به همان اکتفا کند؛ برای مثال اگر احتمال سا

می دهد که با ترک تکّلم مقصود حاصل می شود، به همان اکتفا کند و به 

درجه ی باالتر عمل نکند، به خصوص اگر طرف شخصی است که اين نحو 

عمل موجب هتک او می شود« )موسوی الخمينی، 1372: م2806(. 

البته برای اين شرط ـ که انتقال به مرحله ی بعدی تنها در صورت تعذر 

از اجرای مرحله ی قبل است  نمی توان دليل معتبری از روايات بيان کرد، اما 

می توان به دو بيان اين مسئله را اثبات کرد: اول اينکه، هدف از بيان روايات 

امر به معروف و نهی از منکر تحقق معروف در جامعه و ريشه کنی منکر 

است و هرگاه بتوان با مرحله ی ضعيف تر اين هدف را محقق کرد، عقاليی 

نيست که مرحله ی شديدتر اجرا شود. دوم اينکه، با تمسک به قانون »ادع 

الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن« )نحل: 

125( می توان گفت که دعوت با حکمت جز با تدريجی عمل کردن محقق 

نمی شود )ايروانی، 1432: ج1، ص565(. بر اين مبنا بايد مراتب را لحاظ و در هر 

مرتبه نيز اصل تدريجی بودن را در نظر گرفت. اگر در مرتبه ی اول يعنی ترک 

معاشرت و ترک تکّلم و امثال اين امور، نتيجه حاصل نشد و تارک واجب يا 

مرتکب فعل حرام از گناه کناره گيری نکرد، بر مکلف واجب است که وارد 

مرتبه ی دوم شود و او را امر به معروف و نهی از منکر کند. در اين مرتبه نيز 

مراحلی تصّور می شود؛ از جمله موعظه و نصيحت و بيان پيامدهای گناه به 

صورت مستقيم و غير مستقيم و  اگر موعظه اثر نکرد، واجب است گناه کار 

را به انجام واجب يا ترک حرام امر و نهی کند.
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حکومت دينی نيز موظف به اجرای اين مرحله بوده و مسئوليت دارد 

که مراتب اين مرحله را نيز رعايت کند؛ برای مثال مسئوليت اطالع رسانی 

مرتبه ی پايين اين مرحله فرض می شود و امر و نهی لسانی، تشکيل و حمايت 

از گروه های امر به معروف مردمی جزء مراتب ديگر اين مرحله است. 

آخرين مرحله ی امر به معروف و نهی از منکر، جلوگيری از منکر با زور 

و قدرت است. امام باقر ) ( می فرمايند: »با دل هايتان اعمال خالف آنها را 

انکار کنيد و با زبانتان آن را اعالم کنيد و با سيلی به صورت آنها بزنيد و در 

راه انجام امر الهی از سرزنش هيچ سرزنش کننده نترسيد«1)حر عاملی، 1409: 

ج 16، ص131(. امام علی )   ( نيز می فرمايند: »ای مؤمنان هر کسی تجاوزی 

را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار کند، خود را از 

آلودگی سالم داشته و هرکس با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد 

و از اولی برتر است و آن کس که با شمشير به انکار برخيزد تا کالم خدا بلند 

و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاری را يافته و نور يقين در دلش 

تابيده است« )شريف رضی: حکمت 373(.

در اين مرحله، اگر جلوگيری از منکر متوقف بر ضرب و وارد کردن آسيب 

به مرتکب منکر باشد، مشروط به اذن امام و دولت اسالمی )حلی، 1408: ج1، 

ِد بِْن َخالٍِد َعْن بَْعِض أَْصَحابِنَا َعْن بِْشِر بِْن  ٍة ِمْن أَْصَحابِنَا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ِعدَّ 1- )ُمَحمَّ
ِ َعْن أَبِي ِعْصَمَة قَاِضي َمْرَو َعْن َجابٍِر َعْن أَبِي َجْعَفٍر ع فِي َحِدیٍث قَاَل: فََأنِْکُروا بُِقُلوبُِکْم َو الِْفُظوا  َعْبِد اهللَّ
ِ لَْوَمَة اَلئٍِم فَِإِن اتََّعُظوا َو إِلَی الَْحقِهّ َرَجُعوا فاََل َسبِیَل  وا بَِها ِجبَاَهُهْم َو اَل تََخافُوا فِي اهللَّ بَِألِْسنَتُِکْم َو ُصکُّ
َِّذیَن یَْظلُِموَن النَّاَس َو یَْبُغوَن فِي اأْلَْرِض بَِغْیِر الَْحقِهّ أُولئَِک لَُهْم َعذاٌب أَلِیٌم ُهنَالَِک  بِیُل َعَلی ال ََّما السَّ َعَلْیِهْم إِن
ْلِم َظَفراً  فََجاِهُدوُهْم بَِأبَْدانُِکْم َو أَبِْغُضوُهْم بُِقُلوبُِکْم َغْیَر َطالِبِیَن ُسْلَطانًا َو اَل بَاِغیَن َمااًل َو اَل ُمِریِدیَن بِالظُّ

ِ َو یَْمُضوا َعَلی َطاَعتِِه(. َحتَّی یَِفیئُوا إِلَی أَْمِر اهللَّ
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ص259؛ نجفی، 1362: ج21، صص386-383( يا اصالتاً از وظايف اختيارات دولت سا

اسالمی )طوسی، 1400: 150؛ موسوی الخمينی، 1379: ج1، ص482( است و اين به 

دليل احتمال هرج ومرج يا ناامنی اجتماعی است که به اذن حاکم موکول شده 

است. بنابراين، مقتضای عموم ادله ی نهی از منکر اين است که اين مرتبه ی 

نهی از منکر هم واجب است، ولی عمل به آن از وظايف و اختيارات دولت 

است که يا خود به آن اقدام کند يا به ديگران اجازه ی اقدام دهد1 )اسدی حلی، 

1413: ج4، ص461(. البته تنها  کسانی می توانند مداخله ی حکومت را در اين 

باره نفی کنند که بر اين باور باشند که در عصر غيبت امام )  ( نهی از 

منکر منحصر به نصيحت است و البته اين ديدگاه با مبنای پذيرش حکومت 

اسالمی در عصر غيبت سازگار نيست. 

بنابراين، در مسئله ی حجاب، هرگاه مراحل قبلی اثر نداشت، حکومت 

دينی وظيفه دارد برای متخلف مجازات تعيين کرده و با قرار دادن ضمانت 

اجرای مؤثر و قوی مانع تکرار گناه شود که اين مسئوليت را حکومت يا خود 

به آن اقدام می کند يا به ديگران اجازه ی اقدام می دهد )همان(. 

1- البته برخی فقيهان شيعه گفته اند که اذن امام شرط نيست؛ »قال الشیخ في االقتصاد:الظاهر من 
مذهب شیوخنا اإلمامیّة اّن هذا الجنس من اإلنکار ال یکون إاّل لألئّمة- - أو لمن یأذن له االمام 
فیه، ثمَّ قال: و کان المرتضی- رحمه اهلل- یخالف في ذلک و یقول: یجوز فعل ذلک بغیر إذنه، ألّن ما 
یفعل بإذنهم یکون مقصودا، و هذا بخالف ذلک، ألنّه غیر مقصود، و انّما قصده المدافعة و الممانعة، فإن 
وقع ضرر فهو غیر مقصود«.و الشیخ وافق المرتضی في کتاب التبیان و نصره و ضّعف ما عداه، و في النهایه 
قال بقوله في االقتصاد. و قال سالر: و أّما القتل و الجراح في اإلنکار فالی السلطان و من یأمره ، و أبو 
الصالح لم یشترط السلطان في ذلک، و به قال ابن إدریس ، و ابن البراج اشترط اذن االمام. و األقرب ما 
قاله السید«؛ ولی معلوم نيست که مراد آنان خصوص امام معصوم است که اجازه آن در زمان غيبت 

شرط نباشد يا اعم از امام معصوم و امام عادل است.
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اشکال مطرح آن است که ظاهر لفظ امر و نهی در آيات و روايات، ناظر 

به قول و کالم است و در آيات زيادی امر کردن و نهی کردن با واژه ی دعوت 

آمده است، در نتيجه مرحله ی يدی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر 

خارج می شود )ايازی، 1387: صص334 و 335(، بنابراين در مسئله ی حجاب و 

عفاف نيز حکومت حق مجازات متخلف را ندارد و نهايت دخالت او تذکر 

لسانی است. 

و  معروف  تحقق  مطلوبيت  نصوص،  از  مستنبط  گفت،  بايد  پاسخ  در 

دوری کردن از منکر به هر وسيله ی ممکنی است. در اين موضوع برای الفاظ 

هيچ خصوصيتی وجود ندارد )ايروانی، 1432: ج1، ص566(. بنابراين از اطالقات 

ادله ی امر به معروف و نهی از منکر استفاده ی وجوب نسبت به مرحله ی 

يدی می شود، البته قاعده ی االيسر فااليسر نيز بايد رعايت شود. رواياتی که 

نمونه ای از آن ذکر شد، نيز بيانگر مراتب اين واجب است و فهم فقها نيز 

اين مطلب را تأييد می کند. حتی محقق اردبيلی که جرح و قتل را امر و نهی 

نمی داند و به طور کلی انجام دادن آن را در قالب امر و نهی، نه برای مردم و 

نه برای حکومت جايز نمی داند، مسئوليت حکومت را در ديگر مراتب امر و 

نهی و نيز اصل ضرب و جرح را از باب اقامه ی حدود، انکار نکرده است1 

)مقدس اردبيلی، 1403: ج7، ص542(.

1-  »و دلیل االمر و النهی ال یدل علیه، الن الجرح والقتل لیسا بامر و النهی و دالله دلیلهما علی اکثر 
من ذلک غیر ظاهر. و لیس العقل مستقاًل بحیث یجد قبح المنکر الواقع و حسن الجرح و القتل لدفعه. و 
االصل عدم الوجوب، بل ال یجوز االیالم اال بدلیل شرعی لقبحه عقال و شرعا، بل لو لم یکن جوازهما 
بالضرب اجماعیا، لکان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد ادلتهما المذکوره مشکا«؛ مقدس اردبيلی، 1403: 

ج7، ص542(.



96

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ن 
ستا

تاب
 / 

64
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

اشکال مطرح بعدی اين است که هيچ کدام از رواياتی که در مراتب سا

امر به معروف و نهی از منکر به دست آمده، بر مرتبه ی عملی و يدی در 

همه ی حوزه های تکاليف شرعی داللت ندارد تا از آنها الزام و اجبار استفاده 

شود، زيرا بر اساس آنچه صاحب وسائل الشيعه، دو باب را به اين موضوع 

اختصاص داده و در باب سوم از ابواب وجوب امر به معروف و نهی از منکر، 

اين مراتب را استنباط و مطرح کرده است، ناظر به احکام فردی و خصوصی 

نيست... بنابراين، داللت روايات نهی از منکر در اقدام عملی مطلق نيست، 

چون تصرف و دخالت در کار ديگران برخالف اصل است و اصل بر واليت 

نداشتن کسی بر کسی ديگر است، مگر در جايی که اين واليت و حدود آن 

با دليل مسّلم ثابت شود، از اين رو، به اين اطالقات نمی توان تمسک کرد و 

چنين اطالقی محرز نيست« )ايازی، همان(. مستشکل در اينجا هر چند پذيرفته 

که مرتبه ی يدی و عملی در حوزه ی اختيارات حکومت است، اما اجرای اين 

مرحله را برای مسائل اجتماعی می داند نه فردی و از آنجا که حجاب را امری 

فردی می داند، بنابراين دخالت حکومت از اين حيث را جايز نمی شمارد. 

فردی؛  نه  است  اجتماعی  امر  يک  حجاب  اوالً  گفت،  بايد  پاسخ  در 

همچنين بر فرض پذيرش فردی بودن حجاب، در تحقيقی که در واژه شناسی 

لغوی و اصطالحی معروف و منکر بيان شد، اجرای اين واجب مقيد به امور 

فردی و اجتماعی نشده است و تنها قيد در مورد واجبات، وجوب آن و در 

مستحبات، استحباب آن است و اطالقات ادله عالوه بر آنکه شامل همه نوع 

واجب و حرامی می شود، شامل مراحل و مراتب مختلف نيز می شود البته با 
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رعايت شرايط آن.

اين نکته را بايد افزود که در مرتبه ی يدی نيز مانند مراتب قبلی اگر بتوان 

مرحله ی سهل تری را در نظر گرفت همان واجب می شود و اجرای مرحله ی 

بعد جايز نيست؛ چرا که مرحله ی يدی در لسان فقها کنايه از قدرتی است 

که افراد عادی توان انجام آن را ندارند و تنها حکومت می تواند آن را انجام 

دهد؛ در مورد مسئله ی حجاب و عفاف، چاپ و نشر کتاب های سودمند، 

ايجاد اشتغال، به ازدواج درآوردن جوانان عزب، و... از مراتب مرحله ی يدی 

است و حتی چنانچه فقها به صراحت بيان کرده اند، آراسته شدن حاکمان و 

دولتمردان به معروف و دوری کردن آنها از منکر، يکی از مصاديق مرحله ی 

يدی است )طوسی، 1400 )الف(: 299؛ نجفی، 1362: ج21، ص380(؛ زيرا اين کار 

باعث می شود که مردم با انگيزه ی قوی تر و بدون اشکال تراشی، خود به 

حجاب و عفاف روی آورده و از رفتارهايی که هنجارشکن است و موجب 

رواج بی عفتی و بی حجابی در جامعه می شود، روی گردان شوند. حال اگر 

بی حجابی يک منکر است، که هست، وظيفه ی دولت و حکومت اسالمی 

عالوه بر پند و موعظه و نهی زبانیـ  که بر عهده ی مردم هم است   مرحله ی 

يدی نيز به عهده ی حکومت اسالمی است.

4 . شرایط امر به معروف و نهی از منکر 

اجرای فريضه ی امر به معروف و نهی از منکر مانند بسياری از فرائض 

شروط  به  معروف  فقهی،  کتب  در  که  شروط  اين  دارد.  شروطی  ديگر 

چهارگانه است، عبارت اند از: علم به معروف و منکر، احتمال تأثير، اصرار 
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و استمرار در ترک معروف و ارتکاب منکر و عدم مفسده در انجام وظيفه. سا

سؤال اين است، همان گونه که اجرای اين فريضه برای افراد مشروط به اين 

شروط است، آيا حکومت اسالمی هم در اجرا بايد به اين شروط پای بند 

باشد يا می تواند با ادعای اينکه برخی از اين شروط برای حکومت تحقق 

پيدا نمی کند، اين فريضه را اجرا نکند؟ بدين منظور در اين قسمت، اين چهار 

شرط به طور جداگانه بررسی و موضع حکومت اسالمی در قبال اين شروط 

و رابطه ی آن با مسئله ی حجاب و عفاف بررسی می شود: 

4-1- علم به معروف و منکر

مراد از شرط آگاهی آن است که مجری امر به معروف و نهی از منکر 

نسبت به دو مسئله آگاهی داشته باشد؛ اول آنکه مصداق معروف و منکر 

را بشناسد و بی جهت به کاری عنوان معروف و منکر ندهد و دوم آنکه 

بداند معروف، ترک و منکر انجام شده است. در وجوب شناخت مصداق 

معروف و منکر بر حکومت سخنی نيست، زيرا حاکم اسالمی بايد فقيه باشد 

اسالم  احکام  اجرای  توانايی  بايد  نيز  اجرايی حکومت  نيروهای  و همه ی 

را داشته باشند. همچنين در علم به اينکه معروفی ترک و يا منکری انجام 

شده نيز شکی نيست و حکومت اين آگاهی را از طريق نظارت هايی که در 

سطح جامعه به طور کلی و در ادارات به طور جزئی انجام می دهد، به دست 

می آورد. 

مسئله ی مهم اينجاست که حکومت حق تجسس در محدوده ی شخصی 

مردم را ندارد. پس اگر زن در محدوده ی زندگی شخصی خود در مقابل 
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نامحرمان، بی حجاب بود و اين مسئله نمود و مفسده ی اجتماعی نيز نداشت، 

حکومت حق تجسس و دخالت ندارد؛ چرا که صحنه ی انجام اين فريضه 

عرصه های آشکار و علنی اجتماعی است و هدف و فلسفه ی اين فريضه 

نيز پاک سازی و بازسازی جامعه است، اما حکومت های صالحه می توانند به 

عنوان احکام ثانوی اگر بر عملی که در حيطه ی خصوصی انجام می شود، 

آگاهی  آن  از  تجسس،  بدون  و حکومت،  شد  مترتب  اجتماعی  مفسده ی 

يافت، از آن جلوگيری و تعليم و ارشاد کند. همچنين حکومت از باب احکام  

را در  نيز می تواند حريم شخصی  و...  فاالهم، نظم عمومی  االهم  الضرر، 

موارد تعارض محدود کند. اگر اين شرط را شرط واجب بدانيم نه وجوب1 

ـ چنانچه اقتضای اطالقات خطاب نيز همين را می رساند )ايروانی، 1432: ج1، 

اقداماتی را  نيز  اين شرط  برای مهيا شدن  ص562( ـ حکومت ملزم است 

انجام دهد؛ از جمله آنکه عده ای را در اين زمينه آموزش دهد، زيرا می داند 

اتفاق می افتد، همچنين  منکرات عفافی و بی حجابی  فی الجمله در جامعه 

اين فريضه وضع کرده که  برای اجرای  قوانين و مقررات جامع و کاملی 

ضمانت اجرای قوی و مؤثر دارد. 

1- تفاوت شرط واجب و وجوب در آن است که شرط واجب، شرط مدلول مادة امر بوده و نتيجه 
اش آن است که واجب نسبت به اين شروط، واجب مطلق است؛ يعنی قبل از آمدن اين شرايط هم 
وجوب فعلی است، پس تهيه مقدمات الزم است اما شرط وجوب، شرط مفاد هيأت امر است، نتيجه 
اش آن است که واجب، واجب مشروط است و مادامی که اين شرط نيامده، وجوبی هم نيست پس 

تحصيل مقدماتش قبل از آمدن شرط هم الزم نيست )مظفر، اصول الفقه، ج1، ص137(.
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4-2- احتمال تأثیرسا

درباره ی اشتراط احتمال تأثير در امر و نهی دو قول کلی وجود دارد، 

برخی قائل اند که اين شرط، شرط وجوب است و برخی آن را شرط واجب 

شمرده اند. مشهور فقيهان احتمال تأثير را شرط وجوب امر و نهی گرفته اند، 

که خود بر چند دسته اند؛ برخی قائل اند که اگر يقين و بلکه ظن به بی تأثير 

بودن داشته باشد، تکليف بر او ثابت نمی شود.1 در اين صورت در مورد 

کاماًل  نادرست  از  راه درست  وضعيت بی حجابی در عصر حاضر، چون  

روشن و حجت شده، و از طرفی چون شرط وجوب است و مکلف در برابر 

شرط وجوب مسئوليتی ندارد و مسئوليت او پس از حصول شرط وجوب 

آغاز می شود؛ لذا فراهم کردن زمينه برای تأثير هم ضرورت ندارد. برخی 

ديگر، با اينکه اين شرط را شرط وجوب می دانند، اما تأثيرگذاری را منوط به 

رفع موانع و زمينه سازی برای تأثير می دانند و با وجود همه ی اين موارد اگر 

احتمال بی تأثيری داد، الزم نيست امر و نهی کند، اما بايد توجه داشت که اگر 

احتمال تأثير را شرط وجوب بدانيم و اين شرط محقق نشد، فقط وجوب 
برداشته می شود، ولی جواز بلکه استحباب آن همچنان باقی است.2

دسته دوم، احتمال تأثير را شرط واجب می دانند. در نتيجه وجوب امر و 

نهی را ساقط شدنی ندانسته و بيان می کنند که بايد برای تأثير نيز تالش کرد 

1- محقق و عالمه حلی، ظن به عدم تأثير و شهيد اول و ثانی، علم به آن را مسقط تکليف امر و 
نهی می دانند )عاملی )شهيد ثانی(، 1413: ج 3، ص 102(.

2- »ومن ثم قیل هنا: إن الوجوب عند عدم تجویز التأثیر یندفع، دون الجواز، بل االستحباب«؛ )عاملی 
)شهيد ثانی(، همان(.
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)ايروانی، همان: ص563(، زيرا شخص در برابر شرط واجب، مسئول است و 

بايد به عنوان مقدمه، خود آن را محقق کند، مانند شرط طهارت برای نماز 

که شرط واجب است، نه وجوب و مکلف بايد آن شرط را خود ايجاد کند. 

از اين رو در نهی از بی حجابی اگر احتمال تأثير داده نشود، بايد موانع تأثير 

را برداشت و زمينه ی پذيرش را ايجاد کرد؛ يعنی هرگز نبايد در برابر گناه 

کوتاه آمد. 

برای اينکه مشخص شود احتمال تأثير، شرط واجب است يا وجوب، 

بايد ادله ی اين شرط بررسی شود. به عبارتی بايد مشخص شود فريضه ی 

امر به معروف و نهی از منکر از جهت اشتراط تأثير، جزء واجبات مشروط 

تأثيرگذاری  برای  نتيجه  نباشد و در  انجام مقدمات عمل، واجب  تا  است 

اقدامی نشود يا جزء واجبات مطلق است که انجام مقدمات فريضه ی امر به 

معروف و نهی از منکر، واجب باشد و از جمله ی اين مقدمات، تأثيرگذاری 

روی افراد است.

از جمله داليل اين شرط، اجماع است. صاحب جواهر ظاهر قول عالمه 

در کتاب منتهی را اين دانسته که اين مسئله اجماعی است )نجفی، 1362: ج21، 

اين  »بر  ادعای اجماع اشکال وارد کرده و می نويسد:  بر  اما خود  ص367( 

اجماع، اشکال می شود به اينکه مرحله ی اول امر به معروف و نهی از منکر 

)قلبی( مشروط به تأثير نيست، بلکه مطلقاً واجب است« )همان(. البته با توجه 

به رواياتی که خواهد آمد، اين اجماع مدرکی خواهد بود که حجيت ندارد، 

به عالوه از نظر صغروی نيز مشکل دارد، زيرا اين مسئله اختالفی است.
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دليل بعدی روايات است. از جمله مهم ترين اين روايات خبر مسعده بن سا

صدقه1، خبر يحيی بن طويل2 و خبر داوود رقی3 است که تمام اين روايات 

عالوه بر ضعف سند، در تعارض با رواياتی است که داللت دارد بر اينکه 

بهترين نوع امر به معروف و نهی از منکر سخن حقی است نزد سلطان ستمگر. 

همچنين روايات مذکور با سيره ی ياران و اصحاب ائمه )( نيز تعارض 

دارد،4 زيرا در اين روايات، شرط تأثير منتفی است و فرد تنها برای بيان حق، در 

مقابل حاکم جور سخن می گويد.  

َِّذي َجاَء َعِن النَّبِيِهّ  »إِنَّ أَْفَضَل الِْجَهاِد َکلَِمُة  1- »َسِمْعُت أَبَا َعْبِد اهللِِ  یَُقوُل، َو ُسئَِل َعِن الَْحِدیِث ال
َعْدٍل ِعْنَد إَِماٍم َجائٍِر«: َما َمْعنَاُه؟قَالَ: »هَذا َعلی  أَْن یَْأُمَرُه بَْعَد  َمْعِرفَتِِه َو ُهَو َمَع ذلَِک یُْقبَُل ِمْنُه، َو إاِلَّ فاَل«.«؛ 
)کلينی، 1429: ج9، ص496( »از امام صادق  شنيدم، در حالی که از ايشان درباره اين حديث نقل 
شده از پيامبر  که »با ارزش ترين جهاد، سخن حقی است که نزد پيشوای ستمگر گفته شود« 
پرسيده شد که معنای آن چيست؟ آن حضرت فرمود: معنای آن، امر )به معروف( به شخص ستمگر 
است پس از آشنايی با معروف، در حالی که آن ستمگر از او بپذيرد و در غير اين صورت، سخن 

حق، ارزشمندترين جهاد نخواهد بود«. 
ََّما یُْؤَمُر بِالَْمْعُروِف َو یُْنهی  َعِن الُْمْنَکِر ُمْؤِمنٌ  فَیَتَِّعُظ، أَْو َجاِهلٌ  فَیَتََعلَّمُ ، َو أَمَّا  2- قال أبوعبداهلل  : »إِن
َصاِحُب َسْوٍط أَْو َسْیٍف، فاَل« )کلينی، همان: ص497(؛ امام صادق  فرمود: »همانا امر به معروف و 
نهی از منکر مؤمنی که تحت تأثير قرار می گيرد و يا نادانی که ياد می گيرد، واجب است، اما )سلطان( 

صاحب شمشير و قدرت، امر و نهی او واجب نيست«. 
ُض  3- سمعت أباعبد اهلل  یقول: »اَل یَْنبَِغي لِْلُمْؤِمنِ  أَنْ  یُِذلَ  نَْفَسهُ  قِیَل لَُه َو َکْیَف یُِذلُّ نَْفَسُه قَاَل یَتََعرَّ
لَِما اَل یُِطیُق..« )طوسی، 1407: ج6، ص180(؛ »از امام صادق  شنيدم که می فرمود: سزاوار نيست 
شخص مؤمن خودش را خوار کند. پرسيده شد: چگونه خودش را خوار می کند؟ فرمود: چيزی را 

بگويد که توان انجام دادنش را ندارد«.  
بَاِن ِمْن أََجٍل َو اَل  4- مثال در نهج البالغه آمده است: » َو إِنَّ اأْلَْمَر بِالَْمْعُروِف َو النَّْهَي َعِن الُْمْنَکِر اَل یَُقرِهّ
یَْنُقَصانِ  ِمنْ  ِرْزقٍ  َو أَْفَضُل ِمْن َذلَِک ُکلِهِّه َکلَِمُة َعْدٍل ِعْنَد إَِماٍم َجائِر« )شريف رضی، 1379: حکمت 380(؛ 
»همانا امر به معروف و نهی از منکر، موجب نزديک شدن مرگ و کم شدن رزق نمی شود و بهتر از 
امر به معروف و نهی از منکر، سخن عدلی است نزد سلطان ستمگر«. »أَْفَضُل الِْجَهاِد َکلَِمُة َحقٍّ ِعْنَد 
ُسْلَطاٍن َجائِر« )پاييزه، 1382: 229(؛ »ارزشمندترين نوع جهاد، سخن حقی است که به سلطان ستمگر 

گفته می شود«.   
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مهم ترين دليل اين شرط دليلی عقلی است مبنی بر اينکه اگر احتمال تأثير 
نباشد منجر به لزوم لغويت می شود )ايروانی، 1432: ج1، ص563(. در جواب 
بايد گفت، مفهوم تأثيری که شرط بودن يا نبودن آن مورد بحث و اختالف 
است، مفهومی گسترده و فراگير است، زيرا گاهی تأثير تدريجی است نه 
فوری، گاهی تأثير اعم است از تأثير در مخاطب يا تأثير در ديگران؛ به اين 
معنا که شخصی که مرتکب گناه شده است، با نهی از منکر متأثر نشود، ولی 
اين نهی، بر ديگران که در آينده قصد ارتکاب گناه دارند، تأثيرگذار باشد؛ 
گاهی تکرار امر و نهی مؤثر است هر چند ممکن است، بار اول تأثير نداشته 
باشد. گاهی نيز آثار مهم ديگری غير از باز دارندگی از گناه و انجام دادن 
واجب بر امر و نهی مترتب می شود؛ مانند احيای احکام شرع، جلوگيری از 
به فراموشی سپرده شدن آنها )قرائتی، 1388: 50-45(، جلوگيری از جری شدن 
افراد گناه کار و به زحمت افتادن خالف کاران. گاهی اوقات سکوت به علت 
تأثير نداشتن، موجب تحقق عنوان حرام ديگری می شود، مانند رضايت و 
همراهی با عمل گناه کار1 و... که در تمام اين موارد احتمال تأثير يا وجود 

1- گاهی امر و نهی از سوی حکومت ، عذر نزد پروردگار است. خداوند تبارک و تعالی درباره 
َّتي   قوم بنی اسرائيل که از ماهی گيری روز شنبه ممنوع شده بودند، می فرمايد: »َو ْسئَْلُهْم َعِن الَْقْریَِة ال
عًا َو یَْوَم ال یَْسبِتُوَن ال تَْأتیِهْم  ْبِت إِْذ تَْأتیِهْم حیتانُُهْم یَْوَم َسْبتِِهْم ُشرَّ کانَْت حاِضَرَة الْبَْحِر إِْذ یَْعُدوَن فِي السَّ
بُُهْم َعذابًا َشدیداً قالُوا  َکذلَِک نَْبُلوُهْم بِما کانُوا یَْفُسُقون َو إِْذ قالَْت أُمٌَّة ِمْنُهْم لَِم تَِعُظوَن قَْومًا اهللُ ُمْهلُِکُهْم أَْو ُمَعذِهّ
َّذیَن َظَلُموا  وِء َو أََخْذنَا ال َّذیَن یَْنَهْوَن َعِن السُّ ا نَُسوا ما ُذکِهُّروا بِِه أَنَْجْینَا ال ِهُّکْم َو لََعلَُّهْم یَتَُّقون فََلمَّ َمْعِذَرًة إِلی  َرب
بَِعذاٍب بَئیٍس بِما کانُوا یَْفُسُقون« )اعراف: 165- 163(؛ »و از آنها درباره ی شهری که در ساحل دريا 
بود، بپرس؛ زمانی که آنها در روزهای شنبه نافرمانی می کردند؛ همان هنگام که ماهيانشان روز شنبه 
آشکار می شدند، ولی در غير شنبه به سراغ آنها نمی آمدند. بدين ترتيب، آنها را به چيزی آزمايش 
کرديم که نافرمانی می کردند. )به ياد آر( هنگامی را که گروهی از آنها گفتند: چرا جمعی را انذار 
می دهيد که سرانجام، خدا آنها را هالک خواهد کرد يا به عذاب شديدی گرفتار خواهد ساخت؟ 

گفتند: برای اعتذار در پيشگاه پروردگار شماست. به عالوه شايد آنها تقوا پيشه کنند«.
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ندارد يا بسيار کم رنگ است1؛ با اين حال امر و نهی واجب است و هيچ سا
محذور لغوی بر آن مترتب نمی شود.

بنا بر نقد اين ادله می توان دريافت که فريضه ی امر به معروف و نهی از 

منکر، از جهت اين شرط، جزء واجبات مطلق محسوب شده و احتمال تأثير 

شرط واجب است نه وجوب. در نتيجه با صرف احتمال عدم تأثير نمی توان 

اين واجب را ترک کرد، به خصوص اگر آن کس که امر و نهی را ترک 

می کند، حکومت اسالمی باشد، چرا که سکوت او هم اهانت به احکام است 

و هم تأييد گناه، وظيفه ی دولت عالوه بر امر و نهی آن است که زمينه ی  

تأثيرگذاری را فراهم کند. نکته ی قابل ذکر اين است که عالوه بر آنچه گفته 

شد، در برخی مراتب امر و نهی که خاص حکومت اسالمی است، احتمال 

منتفی است و مثاًل بر حاکم واجب است حدود را اجرا و  تأثير موضوعاً 

متخلف را مجازات کند؛ خواه احتمال تأثير در کار باشد يا نباشد. 

4-3- اصرار و استمرار در ترک معروف و ارتکاب منکر

برخی از شرط سومی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر سخن 

گفته اند و آن اينکه گنه کار و ترک کننده ی واجب، اصرار بر ادامه ی گناه و 

منکر داشته باشد. در مورد اين اصل دليل تعبدی )آيات و روايات( وجود 

ندارد و از اين رو هيچ کس به روايتی از ائمه تمسک نکرده است. مهم ترين 

دليل بر اعتبار اين شرط حکم عقل است، زيرا اگر اصراری بر کار منکر نباشد 

1- محسن قرائتی،  امر به معروف و نهی از منکر، بيست و يکم، ) تهران : مرکز فرهنگی درس هايی از 
قرآن، 1388 ش(، ص50-45. 
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موضوعی برای امر و نهی باقی نمی ماند )ايروانی، 1432: ج1، ص563( و چه بسا 

به عنوان ثانوی نظير عيب جويی، اذيت کردن و... حرام نيز می شود.

ممکن است در اين دليل اشکال شود، از آنجا که نهی از منکر پس از 

ارتکاب عمل حرام صورت می گيرد ـ يعنی زمانی است که منکر واقع شده 

ـ و شرط وجوب آن نيز، اصرار شخص بر استمرار فعل يا تکرار آن عمل 

است و از طرف ديگر جعل قانون برای جلوگيری از وقوع تکرار گناه و جرم 

است؛ بنابراين، ميان اين دو منطقه مشترکی وجود ندارد که بتوان دليل فقهی 

توسط حکومت، عموم  را  بی عفتی  و  بی حجابی  برای  دادن  قرار  مجازات 

ادله ی نهی از منکر دانست.

در پاسخ بايد گفت اوالً، ادله نهی از منکر عموميت داشته و هم شامل 

رفع است و هم دفع ـ نظير جايی که شخص به مقدمات نزديک فعل منکر، 

اقدام می کند؛ ثانياً، بر فرض پذيرش اين امر که به حسب لفظ، نهی از منکر 

به جايی اختصاص دارد که منکر واقع شده است ـ رفع ـ ولی مالک نهی از 

منکر عموميت دارد و دست کم، موارد شروع در مقدمات قريبه منکر را هم 

در برمی گيرد، فقيهان گفته اند اگر شخص قصد انجام دادن منکری را داشته 

باشد که تاکنون انجام نداده است، نهی کردن وی از منکر واجب است.1 

1- امام خمينی)( در ذيل شرط سوم ـ عدم اصرار بر استمرار ـ می آورد: »لو ظهر من حاله علما 
او اطمئنانًا او بطریق معتبر انه اراد ارتکاب معصیة لم یرتکبها الی اآلن فالظاهر وجوب نهیه« )موسوی 
الخمينی، 1379: ج1، ص470، م 6؛ موسوی خويی، 1410: ج1، ص351، ذيل شرط سوم؛ حسينی 

سيستانی، 1414: ج 1، ص 416؛ ذيل شرط سوم(.
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الزم به ذکر است در مورد حکومت اسالمی در برخی مراحل، شرط سا

اصرار بر منکر، موضوعاً منتفی است؛ برای مثال حاکم بايد قاتل را قصاص 

کند و دست دزد را قطع کند خواه مجرم اصرار بر استمرار داشته باشد يا 

نداشته باشد. به همين ترتيب هر جا بی حجابی و بی عفتی منجر به خدشه دار 

شدن عفت عمومی شود، بحث اصرار منتفی است و در مورد گناه بی حجابی 

نيز مسئله ی اصرار و استمرار کاماًل روشن است و نياز به بحث نيست. در 

و  موضوع حجاب  در  اسالمی  برای حکومت  اين شرط  دادن  قرار  نتيجه 

عفاف با توجه به اينکه عنوان بی حجابی با استمرار شکل می گيرد، منتفی 

است.

4-4- عدم مفسده در انجام وظیفه 

اگر گمان داشته باشد که امر و نهی برای جان، مال يا آبروی او در حال يا 

آينده زيان داشته باشد، وجوب آن ساقط می شود. صاحب جواهر می نويسد: 

»در اين مسئله، آن گونه که برخی نيز اعتراف دارند، خالفی را نيافتم و دليل 

آن، نفی ضرر و ضرار، حرج و نيز سهولت و آسانی دين است و اينکه خدا، 

آسانی را می خواهد، نه سختی را« )نجفی، 1362: ج21، ص371(.

درباره ی اين شرط نيز هم در تعريف مفسده، هم ميزان مفسده ای که بايد 

از آن اجتناب کرد و هم موارد استثنا اختالف نظرها و قيل و قال های فراوانی 

بين فقهاست. پرواضح است اين شرط برای آمر و ناهی است که شخصی 

باشد و از آنجا که حکومت خود قدرت را در دست دارد، می تواند از منکر 

به هر نحوی جلوگيری کند بدون اينکه ضرری برای وی داشته باشد. 
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نتیجه گیری

با عنايت به آنچه تا کنون در خصوص موضوع اين مقاله بيان شد، در مقام 

تطبيق ادله ی امر به معروف و نهی از منکر با مسئوليت حکومت اسالمی در 

حوزه ی حجاب و عفاف، می توان به موارد زير اشاره کرد:

1. شارع مقدس و بنيان گذار اسالم همان گونه که به ابالغ اهداف و احکام 

خويش اهتمام ورزيده، به تحقق اهداف و اجرای احکام خويش نيز اهتمام 

شديد داشته است؛ چرا که هدف از احکامی که خداوند ما را متعبّد به آنها 

کرده است، اجرای آنهاست و بی ترديد دين دارِی حاکمان و کارگزاران امری 

بايسته و الزم است، اما بدون رعايت احکام و قواعد دينی در تدوين و اجرای 

قوانين، کافی نيست، زيرا حکومت دينی به معنای نظام »دين مدار« است. 

پس التزام به احکام الهی از ويژگی های اساسی و جدايی ناپذير حکومت دينی 

است. خطابات امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روايات، مطلق بوده 

و شامل همه ی احکام اجتماعی و فردی می شود و با فرض فردی دانستن 

حجاب باز در حوزه ی مسئوليت حکومت قرار می گيرد.

2. ادله ی امر به معروف و نهی از منکر چه در قالب آيات، روايات و 

دليل عقلی بيانگر اين است که اين وظيفه، تنها يک وظيفه ی فردی نبوده و 

حکومت اسالمی نيز مخاطب چنين خطاباتی است، و از آنجا که اين ادله 

ناظر به روابط متقابل انسان ها و اهميت دادن به سرنوشت ديگران است، 

اين امر موجب مسئوليت، تعهد و تکليف شرعی و سياسی برای حکومت 

می شود. 
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3. هر چند امر به معروف يک واجب کفايی است، اما در فرايند عملياتی سا

شدن آن و با توجه به شرايط، مراتب و مراحلی که دارد، در پاره ای موارد و 

نسبت به دسته ای از معروف ها و منکرها نظير حجاب و عفاف، اين اصل از 

مسئوليت های ضروری دولت است، به گونه ای که نسبت به مجموع نهادها، 

برای دولت وجوب عينی دارد نه کفايی.

4. با توجه به آنکه در مبانی دينی، واليت و حاکميت تنها برای خداست 

و هيچ کس بر ديگران، در زندگی اجتماعی واليت ندارد، مگر آنکه اذنی از 

جانب شارع رسيده باشد؛ لذا اين ادله از آنجا که به نوعی واليت مؤمنين را 

بر يکديگر می رساند و با توجه به خطابات اين ادله که هم به  فرد است و 

هم به حکومت از اين رو تحليل واليت با توجه به وجوب اين فريضه و 

شرايط و مراتب آن برای حکومت، مهم است. نظام حقوقی اسالم اين حوزه 

را نيز مشمول مقررات حقوقی قرار داده؛ لذا بايد چارچوب های حقوقی در 

حوزه ی پوشش و حجاب بازتعريف شود و در اين مسير به حکومت اسالمی 

نقش مؤثر در استقرار اين ضروری دين اعطا شود. 

5. استقرار و نهادينه سازی حجاب و عفاف به توانايی و ظرفيت باالی 

عملياتی نيازمند است و چون حکومت به دليل داشتن قدرت الزم و مطاع 

بودن و نيز داشتن ضمانت اجرايی الزم، اين توانايی و ظرفيت باال را دارد به 

طور طبيعی اين مسئوليت به آن معطوف می شود. 

امر و شرايط و مراتب آن، حکومت  ادله ی  از  بازتعريف  ارائه ی  با   .6

اسالمی مسئوليت زمينه سازی و تحقق همه ی احکام اسالم از جمله حجاب 
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و عفاف را دارد و هيچ حوزه ای خارج از مسئوليت او نيست. با توجه به 

آنکه موضوع حجاب و عفاف با اعتقادات مردم سروکار دارد، گستره ی اين 

مسئوليت عالوه بر برخورد جزايی، زمينه سازی فرهنگی را نيز در برمی گيرد.

7. با توجه به مرتبه ی اول و دوم امر به معروف و نهی از منکرـ  که بيانگر 

وجوب کار فرهنگی برای حکومت اسالمی است ـ در صورت ابالغ قوانين 

تخلف  نهادهای حکومتی،  و  سازمان ها  به  به حجاب  مربوط  مصوبات  و 

مرتبه ی سوم شده و حکومت وظيفه ی  ندادن دستورات مشمول  انجام  و 

و  بدحجابی  بروز  در صورت  نيز،  جامعه  افراد  درباره ی  دارد.  را  برخورد 

با توجه به مراتب االيسر فااليسر برخورد کيفری خواهد شد ـ البته همان 

طور که در متن نيز توضيح داده شد، عدم ورود مجازات خاص در مورد 

بی حجابی در صدر اسالم اشکالی را وارد نمی کندـ، بدين صورت که با تذکر 

و توصيه آغاز و در نهايت به الزام عملی می انجامد. اين الزام حکومتی نيز 

برای تأمين سالمت فضای جامعه و امنيت و عدالت و مصالح اجتماعی و 

جلوگيری از منکرات از اختيارات حکومت و رهبری جامعه است و بايد بر 

اساس قوانين و مقررات مصوب به عمل آيد و از هرگونه عمل شتاب زده و 

سليقه ای در اين موارد پرهيز شود، چه آنکه ممکن است بازتاب منفی تری 

نسبت به بی حجابی در پی داشته باشد.

پیشنهادات راهبردی

1. يکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر مرحله ی قلبی است و 

همان طور که اين امر به افراد جامعه ی اسالمی واجب است، بر حکومت 
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دينی نيز واجب است؛ لذا پيشنهاد می شود با اجرای سياست های تشويقی سا

از جمله ايجاد فضای احترام آميز برای زنان محجبه در ادارات و مؤسسات، 

گذاشتن پيش شرط برای استخدام اين مرحله به منصه ی ظهور برسد. 

2. پيشنهاد می شود به منظور عملياتی کردن مرحله ی لسانی دو مسئوليت 

عمده انجام شود؛ اول، مسئوليت اطالع رسانی در قالب تقويت بنيه ی اعتقادی 

با تبليغ و تبيين کارکردهای حجاب و عفاف، تدوين کتب درسی متناسب، 

پاسخ گويی به شبهات و سؤاالت در حوزه ی حجاب به واسطه ی تربيت و 

به کارگيری نيروهايی در مدارس و دانشگاه ها که هم از جهت نظری و هم 

از جهت عملی اشراف کامل به مسئله  ی حجاب داشته و نيز بيان مناسب و 

قدرت اقناع و صبر دارند. دوم، مسئوليت الگوسازی در قالب معرفی الگوهای 

خوب و موفق که با حجاب به دليل سالمت نفس به موفقيت های تحصيلی، 

شغلی و اجتماعی رسيده اند؛ نظارت بر الگوهای ميانی نظير ورزشکاران و 

بازيگران و قرار دادن ضمانت اجرای مناسب در صورت تظاهر به بی حجابی، 

ايجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی و ترويج و تبليغ الگوهای 

لباس و پوشش ايرانی ـ اسالمی؛ تهيه و توليد محصوالت فرهنگی )فيلم، 

سريال، تئاتر و...( برای ارائه ی الگوی مناسب پوشش.

3. برای اجرای مرحله ی عملی نيز پيشنهاد می شود حکومت با ايجاد 

قالب  در  آنها  به  دادن  سامان  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  گروه های 

سازمان های مردمی، مساجد، کانون های فرهنگی، پايگاه های مردمی بسيج، 

شوراهای محلی، معتمدين محالت و... به اين مهم جامه عمل بپوشاند. البته 
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در  قانون گذاری  و سپس  کارشناسانه  مطالعه ی  با  اسالمی  مجلس شورای 

قالب دادن اختيارات و ضمانت اجراهای متناسب اين مهم را محقق می کند؛ 

همچنين دولت بر مهيا نمودن فضای دينی با از بين بردن زمينه های اختالط 

غير ضروری در محيط های کاری و آموزشی و وضع و اجرای مقررات خاص 

در آن محيط ها، همچنين رفع موانع ازدواج و تسهيل و ترويج آن و نظارت بر 

توليد، واردات و عرضه ی البسه مبتذل و ناهمخوان با فرهنگ اسالمی و ملی 

و در نهايت وضع و اجرای قوانين جزايی و کيفری برای برخورد با اشخاص 

معروف  به  امر  مراتب  در  فااليسر  االيسر  قاعده ی  به  توجه  با  که  حقيقی 

همچنان بر منکر اصرار می ورزند و برخورد با اشخاص حقوقی که وظايف 

خود را در مورد ترويج حجاب انجام نمی دهند، موظف است. 
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منابعسا
قرآن کريم ×
ابن خلدون، عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدون، بيروت، دار إحياء التراث العربي، چهارم. ×
ابن اخوه، محمدبن احمدبن قرشی 1376. آيين شهرداری در قرن هفتم هجری )َمعالُِم  ×

الُْقربَه فی اَحکامِ الِحسبه(، ترجمه ی جعفر شعار، تهران، علمی و فرهنگی.
اکبر  × علی  محقق/مصحح:  الفقيه،   يحضره  ال  من  علی 1413ق.   محمدبن  بابويه،  ابن 

غفاری، قم، اسالمی.
ابن براج قاضی طرابلسی، عبدالعزيزبن نحرير 1406ق. المهذب، قم، اسالمی.  ×
ابن فارس، أحمدبن فارس 1404ق. معجم مقاييس اللغة،  محقق/مصحح: عبدالسالم  ×

محمد هارون، قم . 
الدين  × جمال  محقق/مصحح:  العرب ،  لسان  1414ق.   مکرم  محمدبن  منظور،  ابن 

ميردامادی، بيروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزيع- دار صادر. 
احمدی ميانجی، علی 1419ق.  مکاتيب الرسول ) (، قم، دار الحديث. ×
اسدی حلی، عالمه حسن بن يوسف بن مطهر 1420ق. تحرير األحکام الشرعيه علی  ×

.)( مذهب االماميه، محقق: الشيخ إبراهيم بهادري، قم، مؤسسه امام صادق
ــــــــــ. 1413ق. مختلف الشيعه في أحکام الشريعه. قم، اسالمی. ×
ايازی، سيد محمد علی. »نقد و بررسی ادله ی فقهی الزام حکومتی حجاب«، حجاب  ×

مسئوليت ها و اختيارات دولت اسالمی، ج1، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
ايروانی، باقر 1432ق. دروس تمهيديه فی الفقه االستداللی. قم، دارالفقه. ×
بحرالعلوم )عالمه(، محمدبن محمد تقی 1403ق.  بلغه الفقيه. تهران، منشورات مکتبه  ×

الصادق.
رسول  × حضرت  قصار  کلمات  )مجموعه  الفصاحه  نهج  1382ش.   ابوالقاسم  پاينده، 

(،  تهران،  دنيای دانش.
جوان آراسته، حسين. »منابع شناخت معروف و منکر«، حکومت اسالمی. سال 15،  ×
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ش58، )زمستان 1389ش(. 
حاجی ده آبادی، محمد علی. »امر به معروف و نهی از منکر و سياست جنايی«، فقه و  ×

حقوق، ش1، )تابستان 1383(. 
× .)( حر عاملی، محمدبن حسن  1409ق. وسائل الشيعه. قم، مؤسسه آل البيت
حسينی سيستانی، سيد علی 1414ق. منهاج الصالحين. قم، مکتب آيه اهلل العظمی السيد  ×

السيستاني.
حّلی )محقق(، نجم الدين جعفربن حسن 1408ق. شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و  ×

الحرام. قم، مؤسسه اسماعيليان.
الحميري، ابن هشام. 1963م. السیرة النبویة، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  ×

مصر،  مکتبة محمد علي صبيح وأوالده .
خوانساری، سيد احمد 1405ق. جامع المدارک في شرح مختصرالنافع. قم، مؤسسه  ×

اسماعيليان.
شريف الرضي، محمدبن حسين 1379ش.  نهج البالغه، ترجمه ی محمد دشتی، قم،  ×

مشهور.
الديلمي، أبي يعلی حمزه بن عبد العزيز 1414ق. المراسم العلويه في األحکام النبويه،  ×

تحقيق: السيد محسن الحسيني األميني، قم، المعاونيه الثقافيه للمجمع العالمي ألهل البيت.
مصحح:  × محقق/  القرآن،  ألفاظ  مفردات  1412ق.  محمد  حسين بن  اصفهانی،  راغب 

صفوان عدنان  داوودی، بيروت، دار القلم- الدار الشامیة.
زيبايی نژاد، محمد رضا. »نظام اسالمی و مسئله پوشش زنان«، نظام اسالمی و مسئله  ×

حجاب، قم، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، )1387ش(.
طباطبايی، سيد محمد حسين 1374. الميزان فی تفسير القرآن. ترجمه ی سيد محمد باقر  ×

موسوی همدانی، قم، انتشارات اسالمی.
طوسی، محمدبن حسن 1400 )الف(. النهايه في مجرد الفقه و الفتاوی. بيروت، دار  ×

الکتاب العربي.
ــــــــــ. 1411ق. مصباح المتهجد. بيروت، فقه شيعه.  ×
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الموسوی  خرسان،  ×سا مصحح: حسن  و  محقق  األحکام،  تهذيب  ــــــــــ. 1407ق. 
تهران،  دار الکتب اإلسالميه.

ــــــــــ. 1400)ب(. االقتصاد الهادی الی طريق الرشاد. تهران منشورات مکتبه جامع  ×
چهلستون.

طريحی، فخرالدين 1375ش. مجمع البحرين، محقق/ مصحح: احمد حسينی اشکوری،  ×
تهران ، مرتضوی.

تنقيح شرائع  × إلی  األفهام  زين الدين بن علي 1413ق. مسالک  الثاني(،  العاملي)الشهيد 
االسالم. قم، مؤسسه المعارف االسالميه.

عميد زنجاني، عباسعلي 1368ش. فقه سياسي، تهران، اميرکبير. ×
المله.  × تنبيه األمه و تنزيه  الرحيم 1424ق.  نائينی، ميرزا محمد حسين بن عبد  غروی 

محقق / مصحح: سيد جواد ورعی، قم، دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم. 
فراهيدی، خليل بن أحمد 1409ق. کتاب العين، قم ، هجرت . ×
حسينی  × ضياءالدين  مصحح:  محقق/  الوافي.  1406ق.  محسن  محمد  کاشانی،  فيض 

 . اصفهانی، اصفهان، کتابخانه امام اميرالمؤمنين علي
فيومی، أحمدبن محمد 1414ق. المصباح المنير في غريب الشرح الکبير. قم ، دار الهجرة. ×
قرائتی،  محسن 1388ش. امر به معروف و نهی از منکر.  تهران، مرکز فرهنگی درسهايی  ×

از قرآن.
کلينی، محمدبن يعقوب 1429ق . کافي. قم،  دار الحديث. ×
المتقي الهندي، عالالدين علی 1409ق. کنز العمال، بيروت، الرساله. ×
مصطفوی، حسن  1368ش. التحقيق في کلمات القرآن الکريم، تهران، وزارت فرهنگ  ×

و ارشاد اسالمي. 
إرشاد  × شرح  في  البرهان  و  الفائده  مجمع  1403ق.  محمد  احمدبن  اردبيلی،  مقدس 

األذهان، قم، انتشارات اسالمی.
فقه  × في  الشرعيه  الدروس  محمدبن جمال الدين 1417ق.  اول(،  )شهيد  عاملی  مکی 

اإلماميه. قم، انتشارات اسالمی.
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موسوی خويی، سيد ابوالقاسم 1410ق. منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم.  ×
موسوی الخمينی، سيد روح اهلل 1379ش. تحرير الوسيله، قم، دار العلم.  ×
ــــــــــ.. کتاب البيع. تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی. ×
وزارت  × انتشارات  و  چاپ  سازمان  تهران،  المسائل.  توضيح  1372ش.  ــــــــــ. 

فرهنگ و إرشاد إسالمي. 
النجفي، شيخ محمد حسن 1362ش. جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم. تحقيق  ×

وتعليق: شيخ عباس قوچاني، تهران، دار الکتب االسالميه.


