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مقاله ترويجى
كاركردهاى امر به معروف و نهى از منكر در 

پيشگيرى اجتماعى از جرم
رضا زهروى1 و  زهرا قهرمانى2

چكيده 
زمينه و هدف: پيشگيرى اجتماعى به عنوان يكى از مهمترين رويكردهاى پيشگيرى غيركيفرى از جرم نضج پيدا كرده 
است. پيشگيرى اجتماعى به دو شاخه پيشگيرى جامعه مدار و پيشگيرى رشد مدار تقسيم مى شود. در پيشگيرى 
جامعه مدار كه از قديمى ترين و رايج ترين شكل پيشگيرى غيركيفرى است، اقدامات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى 
پيشگيرانه نسبت به محيط اجتماعى اعمال مى شود و در پيشگيرى اجتماعى رشد مدار، عوامل خطر گرايش افراد 
به ارتكاب جرم در نهادهاى جامعه پذيرى نخستين همانند خانواده، مدرسه و گروه همساالن شناسايى و ارزيابى شده 
است. در اين مقاله تالش شد نقش و كاركرد امر به معروف و نهى از منكر در پيشگيرى اجتماعى از جرم، از منظر 

انواع پيشگيرى اجتماعى جامعه مدار و رشدمدار بررسى شود. 
روش شناسى: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر روش توصيفى- تحليلى است و داده ها به روش كتابخانه اى 

جمع آورى شده اند. 
يافته ها و نتايج: نتايج پژوهش بيانگر آن است كه از ميان مجموع تدابير و راهبردهاى نظام اسالمى، امر به معروف و 
نهى از منكر به عنوان تأسيس اجتماعى و حقوقى برآمده از بطن قواعد اسالم؛ از يك سو با مؤلفه فرهنگى و اجتماعى 
پيوند خورده و از سوى ديگر به دليل غايت اصلى از آن كه همانا جلوگيرى از وقوع منكر و برقرارى معروف است 
به مثابه سيستم پايش و پااليش محيط اجتماعى، مى تواند نقش بى بديلى در سالمت و حفاظت اجتماع ايفاء  كند. 

كليدواژه ها: جرم، پيشگيرى از جرم، پيشگيرى اجتماعى از جرم، امر به معروف، نهى از منكر.
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مقدمه
يكى از نهادهاى بسيار مهم برخاسته از آموزه ها و تعاليم اسالم در حوزه جرم شناسى اسالمى به ويژه در 
زمينه جرم شناسى پيشگيرانه، نهاد امر به معروف و نهى از منكر است. امر به معروف و نهى از منكر از 
فرائضى است كه از منظر دينى هم جنبه فردى دارد و هم ابعاد اجتماعى و در بسيارى از موارد قسمت 
نخست آن (امر به معروف) به صورت همراه با قسمت دوم آن (نهى از منكر) استعمال و تأكيد شده است. 
در واقع اين نهاد، متشكل از دو بعد رفتارى است كه اقتران عملى داشته و هدف مشتركى را كه همان 
پااليش رفتار عمومى و تحكيم آن بر پايه ارزش هاى اجتماعى و اسالمى و عدم نقض اين ارزش ها از طريق 
سيستم خود پااليشى و نظارت همگانى است؛ دنبال مى كند. امر به معروف و نهى از منكر در مقايسه با 
ساير آموزه ها، كاركرد و جايگاه منحصر به فردى دارد زيرا مصداق غير قابل انكارى از بعد اجتماعى دين 
و نفى سكوالريزم را نمايان مى سازد و دقيقًا به همين دليل است كه انتقادات سكوالرها را در رشته هاى 
مختلف علوم اجتماعى و حقوقى، به سمت خود كشانده است. در واقع بايد اذعان كرد كه اين مهم، چيزى 
فراتر از يك آموزه  دينى تك بعدى است، زيرا نهادى مركب و سيستمى محسوب مى شود كه داراى ابعاد 
مختلف است. همچنين اين نهاد از سويى به عنوان يك تكليف و واجب شرعى اجتماعى متوجه عموم 
مردم و شهروندان است. در واقع بدنه  مردمى، بخش اصلى اين نهاد را تشكيل مى دهد كه اين امر نمودى 
از سياست جنايى مشاركتى- اجتماعى است. اين مشاركت مردمى هم به صورت جمعى غير تشكيالتى 
قابل تصور است و هم به صورت جمعى تشكيالتى و از سوى ديگر متوجه دولت و نهاد هاى رسمى دولتى 
نيز مى شود. اين نهاد در تمام مراحل شكل گيرى عمل مجرمانه (پيش از وقوع جرم- حين وقوع جرم - پس 
از وقوع جرم) حضور دارد. به عبارت ديگر، امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يك نهاد اجتماعى 
مركب، طيف وسيعى از اقدامات و تدابير پيشگيرانه را در بر مى گيرد كه در صورت نظام مندى و نهادينه 
شدن آن، نه تنها كاهش جرم و گناه را در فرايند اجتماعى به همراه دارد بلكه در سالم سازى جامعه نيز نقش 

مضاعفى را مى تواند ايفاء مى كند. 
در پيشگيرى جامعه مدار (محيط اجتماعى كالن) در قالب ماهيت و كاركرد اصالحى ظهور و تجلى 
يافته و با رويكرد اصالحى و توسعه اى كه بن مايه اصلى پيشگيرى اجتماع محور است، تعامل و پيوند 
دارد و در پيشگيرى زودرس و رشدمدار از درگاه تعامل با نهادهاى اصلى اين گونه از پيشگيرى، يعنى 
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خانواده و مدرسه با كارويژه تعليمى و تربيتى و كاركرد جامعه پذيرى و كنترلى و نظارتى قابل بررسى 
است. در اين پژوهش سعى بر آن است كه ابتدا جايگاه امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يك جزء 
و زيرمجموعه اى از نظام پيشگيرى اجتماعى (به مثابه يك كل) تبيين شود و سپس كاركردهاى آن در 
پيشگيرى اجتماعى و شقوق اصلى اين گونه از پيشگيرى از جرم (جامعه مدار، رشدمدار) بررسى شود. 
بنابراين پرسش هاى اصلى اين پژوهش  عبارت اند از: 1. جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در نظام 
پيشگيرى از جرم چيست؟ 2. كاركردهاى امر به معروف و نهى از منكر به مثابه سازوكارى از الگو و مدل 
دينى پيشگيرى اجتماعى از جرم كدام است؟ و 3. جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در گونه و انواع 

پيشگيرى اجتماعى (جامعه مدار- رشدمدار) از منظر كاركردى چيست؟
پيشينه: در ارتباط با موضوع پژوهش در ميان منابع پژوهشى، دو دسته از منابع وجود دارد، از يك سو مجموعه اى 
از كتب فقهى غنى كه در خصوص امر به معروف و نهى از منكر، تعريف، شرايط، مراتب و شئون آن را به نحو 
فقهى بحث كرده اند و در كنار آن كتب روايى و احاديث كه بر اهميت و جايگاه اين مهم تأكيد كرده اند. از 
سوى ديگر در زمينه پيشگيرى از جرم مجموعه اى از كتب جرم شناسى وجود دارد كه به تبيين مبانى، مفاهيم 
و انواع تقسيمات پيشگيرى از جرم و سازو كارها ى آن پرداخته اند. در اين ميان دسته سومى قابل شناسايى 
است كه به لحاظ حجم و غناء به فربگى منابع يادشده نيستند اما معدود پژوهش هايى هستند كه به نحو 
تلفيقى به بيان موضوع و مسئله در اين حوزه پرداخته اند. در ميان پژوهش هاى از نوع دسته سوم، پژوهش هاى 
تلفيقى (جرم شناختى- فقهى) كه بيشترين ارتباط و اشتراك را با موضوع تحقيق پيش رو دارند مى توان به 
پژوهش آل طاهر (1377) با عنوان «نقش امر به معروف و نهى از منكر در پيشگيرى از جرم»، كاميابى 
(1379) با عنوان «امر به معروف و نهى از منكر و نقش آن در پيشگيرى از جرم»، رشاتى و زعفرى (1388) با 
عنوان «امر به معروف و نهى از منكر و نقش پيشگيرانه  آنها در وقوع جرم»، فارغى و باقرى (1390) با عنوان 
«نقش امر به معروف و نهى از منكر در پيشگيرى از وقوع جرم در جامعه»، ساعد (1386) با عنوان «تأملى بر 
كاركرد هاى امر به معروف و نهى ازمنكر از منظر جرم شناسى پيشگيرانه»، تقى پور (1376) با عنوان «جايگاه 
امر به معروف و نهى از منكر در سياست جنايى ايران»، حاجى ده آبادى (1383) با عنوان «امر به معروف و 
نهى از منكر و سياست جنايى»، رستمى (1386) با عنوان «سياست جنايى مشاركتى در جمهورى اسالمى 

ايران» و تاليف رشادتى (1387) با عنوان «پيشگيرى از جرم در قرآن كريم» اشاره كرد. 
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مبانى نظرى: پيشگيرى در اصطالح جرم شناسى، عبارت است از «به جلوى تبهكارى رفتن» و با استفاده 
از فنون گوناگون مداخله، از وقوع بزهكارى ممانعت به عمل آورد. اگر پيشگيرى از تبهكارى متضمن 
«آگهى دادن» از چيزى است، به طور انحصارى به عنوان يكى از فنون ممكن مداخله است (اكبرى، 1380، 
ص 54). پيشگيرى اجتماعى از جرم عبارت است از «مجموعه تدابير و اقداماتى كه براى حذف يا كاهش 
علل و موجبات اوليه اجتماعى جرم و آن دسته از عواملى است كه در تكوين جرم مؤثر است». مركز 
بين المللى پيشگيرى از جرم، پيشگيرى اجتماعى را «هر چيزى كه بزهكارى، خشونت و ناامنى را از 
طريق هدف گيرى موفقيت آميز علل شناخته شده جرم از طريق عملى، كاهش مى دهد» تعريف كرده است 
(شاطرى پور، 1388). در بند الف ماده 1 اليحه پيشگيرى از جرم مصوب مجلس در سال 1388، پيشگيرى 
اجتماعى از جرم به عنوان يكى از اشكال پيشگيرى، «تدابير و روش هاى آموزشى، فرهنگى، اقتصادى و 
اجتماعى دولت، نهادها و سازمان هاى غيردولتى و مردمى در زمينه سالم سازى محيط اجتماعى و محيط 
فيزيكى براى حذف يا كاهش عوامل اجتماعى وقوع جرم» تعريف شده است. با توجه به نگرش هاى متفاوت 
نسبت به عوامل اجتماعى جرم، تقسيم بندى هاى مختلفى از پيشگيرى اجتماعى ارائه شده است. از يك 
نظر، پيشگيرى اجتماعى از جرم به پنج زمينه تقسيم شده است: پيشگيرى اوان كودكى يا پيشگيرى 
رشدمدار، پيشگيرى از طريق رويكرد توسعه اجتماعى، پيشگيرى از طريق تمركز بر نهادها، پيشگيرى از 
طريق انحراف مسير بزهكارى گروه هاى در معرض خطر و پيشگيرى از طريق ارزش هاى اجتماعى توسط 

رسانه هاى مكتوب و غيرمكتوب (محمد نسل، 1387، ص 54).
نظريه هاى كنترل، فرض را بر اين قرار مى دهد كه رفتار افراد، رفتارى ضد اجتماعى خواهد بود؛ مگر اينكه 
ديگران، آنها را براى ترك آن هدايت كنند. افزون بر اين، در تبيين هاى كنترل ادعا مى شود كه برخى افراد، 
هيچ گاه با ديگرانى كه قادرند اين نقش را در زمينه كنترل رفتار آنان ايفاء كنند، پيوندى برقرار نمى سازند و 
از اين رو، هيچ گاه كنترل هاى الزم را براى مهار رفتارهاى ضد اجتماعى، در خود درونى نمى كنند. بدين گونه 
به نظر مى رسد كه مى توان پرسش اصلى در اين دسته تبيين ها را آن دانست كه «چرا مردم همنوايى 
مى كنند؟ بر همين اساس مى توان ديد كه در اين تبيين ها، برخالف تبيين هاى ديگر، تمايلى به يافتن 
انگيزه ها و علل رفتار كج روانه وجود ندارد؛ و بيشتر به موقعيتى توجه مى شود كه در آن، افراد براى انجام 
اين گونه رفتارها، آزادى بيشترى به دست مى آورند. به بيان ديگر، اين نحوه تبيين، وقوع كج روى را بر 
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حسب وجود ضعف در فرايند كنترل اجتماعى در جامعه و ناكارآمدى آن در هر دو بعد درونى و بيرونى 
تبيين مى كند؛ و مدعى است كه هنگامى كه كنترل اجتماعى به اندازه كافى قوت داشته باشد، از وقوع 
كج روى جلوگيرى مى شود. اما زمانى كه كنترل هاى داخلى يا خارجى ضعيف بوده، يا از هم پاشيده باشد، 

رفتار كج روانه ظاهر مى شود (سليمى و داورى، 1380، ص 390). 
جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در فرايند كنترل اجتماعى: امر به معروف و نهى از منكر، از يك 
منظر (عام و موسع) ناظر به هر دو فرايند «جامعه پذيرى» و «كنترل اجتماعى» است. اگرچه در تفسيرى 
مضيق، برخى آن را فقط در زمره سازوكارهاى كنترل اجتماعى قرار داده اند (حاجى ده آبادى، 1383، ص 
97). نهى از منكر فرايندى است كه طى آن جامعه يا گروهى از افراد، با رفتارهاى نابهنجار و كجروانه 
مقابله كرده و تالش مى كنند از اين منكرات جلوگيرى كرده و آنها را به سوى هنجارهاى دينى سوق دهند. 
به اين ترتيب، معناى مفهومى نهى از منكر در يك جامعه دينى معادل «كنترل اجتماعى» در تبيين هاى 
اجتماعى است. در ادبيات روايى، نهى از منكر، براى افراد نابخرد كه گرايش به انحراف در آنان زياد است، 
وسيله كنترل قوى محسوب مى شود. در كالمى از اميرالمومنين عليه السالم، در بيان علت وضع و تشريع 
احكام، نهى از منكر به عنوان عامل ردع سفيهان معرفى شده است؛ «فرض اهللا نهى عن المنكر ردعا للسفهاء» 

(نهج البالغه، حكمت 252). 
امر به معروف و نهى از منكر به مثابه سازه كنترل رسمى: كنترل اجتماعى رسمى را در برگيرنده تالش ها و 
اقداماتى برمى شمرند كه منابع اقتدار، آن را براى مقابله با وقوع جرم و كجروى در جامعه عهده دار مى شوند؛ 
اقداماتى كه به سبب متكى بودن بر ضمانت هاى اجرايى دولتى و حكومتى (قدرت)، از يك سو بيشتر 
از ويژگى قهر و اجبار برخوردار مى شود؛ و از سوى ديگر نيز گستره خود را بيشتر به گونه هايى خاص از 
هنجارهاى اجتماعى (يعنى هنجارهاى رسمى يا همان هنجارهاى متكى بر ضمانت اجراهاى حكومتى) 
محدود مى بيند كه هر دو جنبه در امر به معروف قابل فرض است. آن هم بدين سبب كه در بسيارى موارد 
فقط آن دسته هنجارها و الگوهايى كه از پشتوانه نظام باورها و ارزش هاى سنتى، اخالقى، عرفى و مانند آن 
برخوردار نيست، نيازمند اتكاء بر ضمانت اجراهاى حكومتى به حساب مى آيد (صديقى اورعى، بى تا، 
ص 14). اين نوع كنترل از يك سو وجه مميزه گروه هاى دومين به حساب آيد. با اين استدالل كه تنظيم 
مناسبات اجتماعى در اين گروه ها، بيشتر متكى بر هنجارها و الگوهاى رفتارى رسمى و از پيش تعريف 
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شده است؛ و كنترل رفتار نيز گاهى از طريق قوانين و قواعد و مقررات به اجرا در مى آيد. از سوى ديگر 
هم غلبه اين نوع سازوكار كنترل اجتماعى، از جمله ويژگى هاى آشكار جوامع امروز قلمداد شود. آن هم 
با اين توضيح كه هم زمان با گسترده تر و پيچيده تر شدن جوامع، وظيفه اجراى فرايند كنترل اجتماعى 
به تدريج از منابع اقتدار سنتى به مؤسسات و كارگزاران دولتى از حكومت هاى محلى گرفته تا حكومت 
ملى (دولت) انتقال مى يابد و مراحل نهايى اين انتقال هم در جوامع يادشده متجلى مى شود. جوامعى كه 
در آنها، تقسيم كار افزون تر و پيچيده تر است و جمعيت نيز شكلى متراكم تر و متجانس تر به خود گرفته 

است (روسك و وارن، 1369، ص 233). 
جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در پيشگيرى جامعه مدار (توسعه محور) از منظر كاركرد اصالحى: 
پيشگيرى جامعه مدار (پيشگيرى كالسيك) به عنوان يكى از گونه هاى رايج پيشگيرى اجتماعى مطرح 
است. در هر رويكرد پيشگيرانه بايد همزمان سه بعد «نوع جرم»، «مجرم» و «محيط زيست مجرم و تكوين 
جرم» بررسى شود تا برنامه ها به هدف و غايت نهايى كه همان اصالح مجرم و در نهايت اصالح جامعه 
است، نائل آيد (شرافتى پور و عبدى، 1386، ص 95). بر اين اساس چنانچه امر به معروف و نهى از منكر 
نيز بخواهد در قالب اين نوع از پيشگيرى از جرم بروز و ظهور يابد، بايد هر يك از ابعاد سه گانه يادشده 
به نحوى در آن محقق شود. مركز اصلى و هسته مركزى خط مشى هاى بلندمدت پيشگيرى از جرم بايد 
شامل تمهيد حمايت هايى به ويژه از خانواده شود كه در نهى از منكر نيز بايد در قالب امر به معروف درون 
خانواده و در سطح اجتماعى به عنوان امر به معروف برون خانواده قابل تحقق است و البته اين حمايت 
ممكن است شامل طيف وسيعى از برنامه ها و ابتكارهاى افراد جامعه باشد. در اين راهبرد پيشگيرى، به 
اهميت دو عامل پى برده شده است: اولين عامل آن است كه اجتماع و هسته هاى اوليه آن- و نه خبرگان 
و دولت- داراى توان مولدى شوند كه براى مديريت اقدامات، ابتكارها و خالقيت هاى پيشگيرى پايدار 
بر مبناى اجتماع، ضرورى است. عامل دوم، اين است كه بيشتر مشكالت براى توسعه انسانى ناشى از 
عوامل چندگانه و به هم پيچيده يا محروميت است. بر همين اساس، چون افراد مطابق با شرايط محيطى 
حاكم شكل گرفته اند، راهبردهاى پيشگيرى از بزهكارى نيز بايد كليت اين محيطـ  و نه فقط جزيى از 

آن را ـ   مورد توجه قرار دهند.
برخى بر اين باورند كه موفق ترين برنامه هاى پيشگيرى از جرم از طريق توسعه اجتماعى براى ايجاد 
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دگرگونى در اين مسير، برنامه هايى هستند كه اقشار آسيب پذير را در سيبل هدف گذارى خود قرار مى دهند. 
ساماندهى «رويكرد» برنامه هاى پيشگيرى از جرم از طريق توسعه اجتماعى، امرى ضرورى است تا توانايى 
الزم براى تهيه و تدارك راهكارهاى متعدد و متنوع، جهت مقابله با مشكالت و آسيب ها، به دست آيد. با 
وجود اين، بايد با بكارگيرى و برانگيختن توان اجتماع جامه عمل پوشيده شود زيرا اين برنامه ها متكفل 
پاسخ گويى به نياز هاى اجتماعى هستند (غالمى، 1383، ص 143). به نظر مى رسد يكى از نشانه هاى 
پيشرفت جوامع، آن است كه موضوع پيشگيرى از جرم در دستور كار متوليان امر سياست گذارى، قرار 
گيرد كه يكى از طرق تحقق ايده توسعه و تعيين شاخص هاى كاربردى براى نهى از منكر اجتماعى و 
مسئوليت متوليان امر به معروف است تا از كارهاى كلى، پرهيز كرده و بتوان ارزيابى دقيق و حساب 
شده اى را براى مؤاخذه حقوقى ايشان در قبال كوتاهى ها و تقصيرات احتمالى از طريق نهادهاى قضايى 
و نظارتى انجام داد. اين موضوع از چند جهت و در چند سطح قابل بررسى است: اول اينكه، پيشگيرى از 
جرم بيانگر ثبات و استقرار وضعيت جامعه است؛ چه آنكه نگاه پيشگيرى از جرم ناظر به آينده است و 
به دنبال بهبود وضعيت زندگى افراد جامعه و ارتقاء امنيت جامعه است كه به نوبه خود، نشانگر آن است 
كه مديران آن اجتماع عالوه بر اداره امور جارى و فعلى، به فكر اداره وضعيت آينده هستند. در واقع الزمه  
نگاه به آينده، ثبات و استقرار حال كنونى جامعه است. بدون تسلط به وضع موجود نمى توان به فكر آينده 
بود. دوم آنكه، پيشگيرى از جرم نياز به كار جمعى و گروهى دارد. كار جمعى، موجب هم افزايى، تضارب 
افكارو تصميم بهتر و سنجيده تر مى شود؛ چه اينكه متوليان امر، به جاى آنكه هر يك جداگانه و به صورت 
جزيره اى به فعاليت بپردازند، به جايگاه و نسبت فعاليت خود در كل نظام اجتماعى آگاه بوده و مصالح 
عامه را بر اقدامات فردى و تك نهادى ترجيح مى دهند. الزمه پيوستن به كار جمعى براى هر نهاد و دستگاه 
و گروه (اعم از دولتى و مردمى) آن است كه از يك سو، در برنامه ريزى و مديريت مجموعه (خود)، داراى 
انعطاف بوده و نسبت به پذيرش ديدگاه هاى مخالف سعه صدر داشته باشند و از سوى ديگر مسئوليت پذير 
بوده و نواقص يا كاستى هاى كارى خود را پذيرفته و براى رفع آن تدبير كنند. مسئوليت پذيرى خود بيانگر 
تسلط مديران بر اداره امور است. سوم آنكه، هرچه موضوع پيشگيرى از جرائم، به سمت پيشگيرى از 
آسيب هاى اجتماعى نيل يابد؛ نشان ديگرى از پيشرفته بودن آن جامعه است، چه آنكه ارتكاب جرم 
وضعيت نامناسب تر و واكنش شديدترى نسبت به آسيب هاى اجتماعى دارد و هر سه مطلب يادشده در 
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قالب نهى از منكر قابل فرض و تحقق عينى است، به خصوص در جوامع مبتنى بر فقه اماميه كه نهى 
از منكر تا باالترين مقام جامعه و رهبر را نيز شامل شده و مصاديق عينى آن در پاره اى از گستره تاريخى 
اسالم و انقالب بروز كرد اما به دليل فقدان شاخص هاى قابل اندازه گيرى و كلى گويى و كلى كارى هاى 
نهادهاى متولى امر به معروف و نهى از منكر، اين رويه تعميق نشد بلكه برعكس نادر و سطحى و گاهى 
فراموش شده به نظر مى رسد. قرار گرفتن فرد در آسيب ها و ناهنجارى ها ى اجتماعى مى تواند وى را در 
موقعيت ارتكاب جرم در آينده قرار دهد. اما در پيشگيرى اجتماعى، پذيرش هنجارهاى جامعه توسط افراد 
و برنامه ريزى براى جامعه پذيرى، نظم و افزايش بهره ورى سرمايه هاى فرهنگى و اجتماعى و از همه مهم تر 
سرمايه انسانى مورد توجه و هدف است. بنابراين اين رويكرد پيشگيرى، به فرداى جامعه مى انديشد، حال 
هرچه در برنامه ريزى ها وهدف گذارى ها به گروه هاى سنى پايين تر و آسيب پذير تر تمركز شود و هر چه 
از كنترل عوامل خطر به حوزه عوامل حمايتى گرايش يافته شود، پيشرفت جامعه دست يافتنى تر خواهد 
بود. بايد گفت در يك نگاه، تلفيقى از واقع گرايى و آرمان گرايى وجود دارد، از يك سو بايد به مديريت و 
كنترل وضعيت موجود پرداخت و از سوى ديگر با امكانات واقعى (فعلى) و تدبير و برنامه ريزى به فكر 

فردا و آتيه  جامعه بود.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر روش توصيفى- تحليلى است كه با استفاده از منابع 

كتابخانه اى، مطالب جمع آورى شدند. 

يافته ها
كاركردهاى فرهنگى و هويتى امر به معروف و نهى از منكر در تعامل با پيشگيرى اجتماعى: فرهنگ، نظام 
الگودار و  سامان مندى از نمادهاست كه اهداف و جهت گيرى كنشگران را مشخص مى كند و الگوهاى 
نهادمند نظام اجتماعى را شكل مى دهد. نظام فرهنگى، بسيار نمادين و ذهنى است و به آسانى از يك 
نظام اجتماعى به نظام ديگر انتقال مى يابد و عناصر نظام اجتماعى را به هم پيوند مى دهد. همين ويژگى، 
سبب نظارت بر نظام هاى ديگر مى شود و از آنجا كه نظام فرهنگى با يك نظام اخالقى ارائه مى شود، 
شگردهاى يكپارچه كننده و حاكم بر ديگر نظام هاى كنش هم به حساب مى آيد. نماد، ابزار ارتباطى است 
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و معانى اجتماعى را از نسلى به نسل ديگر منتقل كرده، زمينه هاى مناسب را براى انتقال و تداوم ارزش ها 
و باورداشت در فرهنگ به وجود مى آورد (دوركيم، 1382، ص 325). 

اگر دين را مجموعه اى بدانيم كه داراى نماد هاى مقدس است، بخش بارزى از اعمال و باورهاى دينى 
به نوعى نماد و داراى جلوه اى نمادين است. امر به معروف و نهى از منكر، هم به عنوان يك باور و نيز به 
عنوان عمل و مناسك دينى، مى تواند يك نماد تلقى شود. در ادبيات قرآنى و روايى، واژه شعائر معادل 
معنايى براى مفهوم نماد محسوب مى شود (قريشى، 1377، ص 44). همچنين امر به معروف و نهى از 
منكر داراى كاركرد هويتى نيز هست. هويت، در يك تعريف روند ساخته شدن معنا براساس يك ويژگى 
يا يك دسته از ويژگى هاى فرهنگى است كه بر منابع ديگر برترى دارند. هويت ها همواره توليد و باز توليد 
مى شوند (قبادى، 1391، ص 83). بى شك، برخى از اعمال و باورهاى دينى به دليل مقتضاى وجودى و 
به جهت هميشگى و مستمر بودن تحقق آنها در ساحت فردى و اجتماعى جزئى از سنت ها و آداب رسوم 
يك جامعه دينى مى شوند. امر به معروف و نهى از منكر از جمله همين احكام است. امر به معروف و 
نهى از منكر؛ خود به عنوان يك سنت دينى، جزئى از سنت هاى اجتماعى (البته در جوامع اسالمى) به 
شمار مى آيد و اين قابليت را دارد كه الگوها، ارزش ها، باورها، و هنجارهاى فرهنگى را در خود نگه دارد و 
به اقتضاى شرايط به كنشگران منتقل كند. امر به معروف و نهى از منكر، هم به عنوان يك باور و عقيده 
و هم عمل و رفتار، جزئى از هويت فردى و نيز هويت جمعى يك اجتماع اسالمى است. در متون روايى، 
احاديثى روايتگر اين مدعا است كه امر به معروف و نهى از منكر جزئى از هويت فرد است به طورى كه اگر 
اين خصيصه در فرد مسلمان نباشد، نه تنها هويت دينى و ايمانى از او سلب مى شود بلكه هويت انسانى 
او نابود خواهد شد. اميرالمومنين على عليه السالم در اين خصوص مى فرمايد: افرادى كه نه با قلب و 
زبان و دست خود معروف را امر و منكر را نهى و منع نكنند، مرده اى در بين زندگان هستند (نهج البالغه، 
حكمت 373). از حيث منطقى و تنقيح مناط قطعى مى توان نتيجه گرفت در عرصه اجتماعى نيز روح 
امر به معروف و نهى از منكر، حيات جمعى را زنده نگه مى دارد و بنابراين اقامه  اين مهم، جزئى از هويت 

جمعى چنين جامعه اى خواهد بود. 
كاركرد امر به معروف و نهى از منكر در تعامل با نهاد خانواده: تربيت اجتماعى در رويكرد اسالمى، 
داراى ماهيتى فطرى و تابع نيازهاى طبيعى، انسانى، درونى، خود انگيخته و گزينشى، آميزه اى از فرد 
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و اجتماع، عمومى و فراگير و در نهايت از همه مهمتر، مبتنى بر محور توحيدى است. به نظر مى رسد 
اصطالح جريان اجتماعى شدن و جامعه پذيرى ترجمان جامعه شناختى مفهوم تربيت اجتماعى است كه 
يكى از مهم ترين ابعاد و انواع تربيت افراد است. در ميان انواع تربيت، تربيت اجتماعى جايگاه ويژه اى 
دارد؛ زيرا تربيت فرايندى است مستمر كه در بستر جامعه صورت مى گيرد، بعد تربيت اجتماعى به لحاظ 
گستردگى، جامعيت و پيچيدگى پوشش دهنده  تمام نهاد هاى اجتماعى تربيتى مشرف بر امر تعليم و 
تربيت است، به طورى كه از يك سو، رشد شخصيت فردى و از جهت ديگر انتقال ميراث فرهنگى را در 
بر دارد (سبحانى نژاد،1390، ص 13). تربيت اجتماعى از ديدگاه جامعه شناسى به معناى سازگار شدن 
افراد با معيارهاى مدنظر جامعه است تا بتواند در فعاليت هاى جامعه شركت كنند. از جمع بندى تعاريف 
علماى جامعه شناس در باب تربيت اجتماعى مى توان گفت تربيت اجتماعى جريانى است كه طى آن 
نظام تربيتى حاكم بر جامعه هنجارها، مهارت ها، الگو ها، قواعد مورد نياز افراد جامعه و روابط فرد را شكل 
مى دهد، تا افراد بتوانند براساس آموخته هاى خود، ايفاى نقش كنند. «تربيت اجتماعى، آشنايى با مفاهيم 
مختلف زندگى گروهى و مزايا و محدوديت هاى زندگى اجتماعى و شناخت گروه هاى اجتماعى (خانواده، 
امت اسالمى، جامعه بشرى) و ارزش ها و معيارها و قوانين حاكم بر آنهاست» (شكوهى، 1368، ص 47). 
بر اين اساس امر به معروف و نهى از منكر نيز مى تواند به لحاظ غايت و هدف، زمينه تربيت اجتماعى را 
به نحوى فراهم كند كه  فقط به دنبال هم سازى و هم نوايى افراد با ارزش هاى حاكم بر جامعه نيست، بلكه 

هم نوايى به عنوان اثر ضمنى و كاركرد پنهان در مسير تربيت اجتماعى، بروز و تحقق مى يابد. 
نهاد خانواده به عنوان يك محيط اجتماعى خرد در پيشگيرى اجتماعى، و عامل (خطر يا حمايتى) در 
پيشگيرى رشدمدار مدنظر است؛ از طرف ديگر از رهگذر امر به معروف و نهى از منكر، خانواده به عنوان 
محل بروز جريان امر و نهى و بكارگيرى اين سازه و نيز اعضاى خانواده (والدين ـ فرزندان، زن و شوهر) به 
عنوان عامل انسانى و كارگزار اين حكم دينى، مطرح مى شود. آنچه در بررسى كاركردهاى مختلف خانواده 
بايد توجه شود، عملكرد خانواده به عنوان يك سيستم است. اين سيستم خود داراى سيستم هاى فرعى 
است، هر يك از اعضاء خانواده در درون هر سيستم فرعى خانوادگى رابطه والد- كودك، خواهر، برادر، زن 
و شوهر را شكل مى دهد (مهدوى، 1390، ص 124). كاركرد خانواده به عنوان يك سيستم موجب مى شود 
كه هرگونه تغييرى كه در عملكرد هر يك از اجزاء داده شود بر حسن كاركرد ساير اجزاء نيز مؤثر بوده و 
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سيستم هاى فرعى خانوادگى بر يكديگر تأثير متقابل داشته باشند. بهترين زمان براى تربيت اجتماعى 
نيز، دوران كودكى است. زيرا اين دوران زمان و فرصت مناسب براى انواع يادگيرى هاى اجتماعى و روند 
اجتماعى شدن است. تعليم و آموزش، خواه به عنوان عمل مستقل و خواه به عنوان يكى از روش هاى 
تربيتى، يكى از مهمترين كاركرد هاى خانواده و از وظايف اصلى والدين است؛ تعليم در تعامل با يادگيرى 
است. يكى از روش هاى تربيتى، روش الگويى است كه از آن با عناوين الگوسازى، اسوه سازى، الگوگيرى 

ياد مى شود (رمضانى و حيدرى، 1391، ص 6-4). 
هرچند روش الگويى به عنوان سازوكار فراگير در تمامى مقاطع هدايت انسانى مورد استفاده است، 
استفاده اولين اين الگو از همان اوان كودكى، ديده مى شود. روش الگويى از طريق تقليد و تكرار به عنوان 
يگانه روش يادگيرى و نيز تعليم در سال هاى اوليه حيات كودك بروز مى يابد، پايه و اساس شكل گيرى 
شخصيت كودك خاصه در دوره هفت ساله اول از طريق روش الگويى بنيان مى گيرد. تقليد و الگوگيرى 
بنيان يادگيرى در اين دوران است و شاكله اصلى شخصيت كودك را سامان مى دهد (ملكوتى فر، 1388، 
ص 101). كودك از زمانى كه به دنيا مى آيد، والدين اولين افرادى هستند كه در اطراف خود مى بيند و با 
آنها ارتباط برقرار مى كند، كودكان با مشاهده رفتار ديگران به الگوگيرى و تقليد و تكرار عمل مبادرت 
مى ورزد، بنابراين والدين به عنوان الگو و سرمشق اوليه كودك هستند. والدين به عنوان الگوى عينى و 
نخستين، مستقيم در معرض ديد و مشاهده و الگوبردارى از طرف كودكان خود، بايد به نحو غيرمستقيم 
و ضمنى در مسير انتقال معروف ها و ارزش و هنجار ها ظاهر شوند. در واقع در دوره هفت ساله اول (مرحله 
سنى اوليه تربيتى)، روش انتقال مفاهيم از طريق بازى و ارائه مدل و الگوى عينى عمل رفتارى به كودك 

است و امر و نهى مستقيم محل تأثير در اين مرحله سنى نخواهد بود (مفيدى، 1372، ص 57). 
روش ايجاد عبرت و عبرت آموزى يا عبرت گيرى نيز به عنوان يكى از مصاديق مهم امر به معروف و 
نهى از منكر در حقيقت، يكى از روش هاى مهم تربيتى در مسير هدايت انسان است كه به نوعى مرتبط 
با روش الگويى است كه به عنوان مدل و نمونه تربيتى قرآنى در فرايند تربيت، ارائه شده است. عبرت گيرى 
يا عبرت پذيرى، سازوكارى است كه مؤثر در تربيت و هدايت توده هاى افراد از جمله كودكان و نوجوانان 
است. عبرت، حالتى است كه در اثر برخورد با امورى ظاهرى و مشهود، براى انسان پديد مى آيد و به 
معرفتى باطنى و غيرمشهود منتهى مى شود. اين حالت نفسانى، از ناحيه و جهت عامل ايجاد كننده  آن، 
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روش و سبك تلقى مى شود كه گاهى به نحوى توسط خود فرد با مشاهده و آشنايى با مورد عبرت، به 
اين حالت دست مى يابد كه در اين صورت عبرت يك روش خود تربيتى است و گاه، ديگران زمينه ها و 
مقدمات به وجود آمدن عبرت را فراهم مى كنند (قائمى مقدم و عبرت، 1380، ص 22-25). در ادبيات 
قرآنى با عبارات متعدد و متنوع به مسئله عبرت گيرى از سرگذشت و عاقبت نيك صالحان و الگوگيرى 
از روش و منش زندگى اجتماعى آنها و تعمق در علل شقاوت بدكاران و پرهيز از تقليد و اتباع غلط از 
آن ها اشاره و تأكيد دارد. قرآن كريم در ارائه روش عبرتى يا با گزاره هاى مستقيم و بيشتر در شكل داستان 

و بيان شاهد مثال، استفاده كرده است (سوره يوسف، آيه 111 و سوره نازعات، آيه 26). 
همچنان در متون روايى از جمله برادر قرآن، نهج البالغه، معرف روش عبرت گيرى و عبرت آموزى 
و تأكيد بر آن به وضوح ديده مى شود (نهج البالغه، خطبه هاى 103؛ 157؛ 161؛ 192 و حكمت 208، ص 
367): عبرت گيرى به عنوان يك شيوه عمل در مسير هدايت و تربيت، قطعًا مصداقى از امر به معروف 
و نهى از منكر است و ابعاد  وسيع و گستره اى دارد. مورد عبرت مى تواند، امور طبيعى و مخلوقات به 
عنوان آيت الهى و يا سرگذشت و طريق رفتارى و سبك زندگى يك فرد و يا سرگذشت و سرنوشت يك 

اجتماع انسانى باشد. 
روش تشويق و تنبيه نيز آداب و سازوكارى براى برانگيختگى و بازدارندگى به منظور شكوفا شدن 
استعداد هاى انسان براى كمال مطلوب انسانى است. تشويق و تنبيه هم به عنوان عامل انگيزشى براى 
ايجاد رفتار مورد نظر يا طرد و عدم انجام، و نيز حسب روش برخورد و واكنش براى جلوگيرى از تكرار 
عمل (نامطلوب و منكر) و يا تكرار و تداوم عمل مطلوب (معروف) مطرح است. «بشارت و انذار يا تشويق 
و تهديد، بخش مهمى از انگيزه هاى تربيتى و حركت هاى اجتماعى را تشكيل مى دهد، آدمى هم بايد در 
برابر انجام كار نيك تشويق شود، و هم در برابر كار بد كيفر ببيند، تا آمادگى بيشترى براى پيمودن مسير 
اول و گام نگذاردن در مسير دوم پيدا كند» (مكارم، 1371، ج 3، ص 41 ). نظارت و كنترل، يكى ديگر 
از ابعاد تربيت اجتماعى است كه ضامن بقاء و تحقق اهداف جامعه است و خالء ناشى از نبود اين فرايند، 
مى تواند ضررهاى جبران ناپذيرى را بر آن وارد كند. بين دو مقوله پيشگيرى و كنترل، پيوند محكمى 
وجود دارد، به طورى كه بعضى اصطالح «كنترل پيشگيرى» را در اين رابطه بكار مى برند و در تعريف بيان 
شده «پيشگيرى، به كنترلى اطالق مى شود كه قبل از وقوع اتفاق، صورت مى گيرد و از انحراف و تباهى 
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جلوگيرى مى كند» (قاسمى روشن و توانمندى، 1381، ص 17). 
خانواده به عنوان متولى اوليه و اصلى تربيت افراد خاصه كودكان و نوجوانان، عالوه بر نقش تكوينى 
خود بايد در مسير و فرايند تربيت از طريق بكارگيرى اهرم كنترل و نظارت، زمام امور را به دست گيرد تا 
به دور از نظارت ايشان، در معرض آسيب ها و انحرافات قرار نگيرند؛ نقش خانواده و نحوه عملكرد آن در 
تكوين نظام شخصيتى (فردى، اجتماعى) كودك و نوجوان در فرايند تعليم و تربيت، به عنوان عامل نظارت 
و كنترل نزديك و مستقيم به نسبت ساير عوامل كنترل پررنگ تر مى نمايد (سلطانى فر، 1387، ص 
91). در به كارگيرى شيوه و روش نظارت و كنترل، آنچه بايد مدنظر والدين باشد اصل اعتدال و ميانه روى 
است، اعمال كنترل و نظارت معتدل نه تساهل و نه كنترل شديد و خشن و غليظ نظارت و كنترل بزه 
و انحراف از طريق تغيير موقعيت ها و فرصت هاى مجرمانه، بعد ديگرى است كه اين نهاد برعهده دارد، 
نهادى مقدس كه خاستگاه انسان به سوى سعادت و كمال است و اگر دچار معضالت و آسيب شود، انسان 

را به سمت شقاوت، انحراف و سقوط رهنمون خواهد شد (طالبان، 1380، ص 38). 
نحوه عملكرد نهاد مدرسه در فرايند تعليم و تربيت در تعامل با امر به معروف و نهى از منكر: فرايند تعليم و 
تربيت در تمام ساحات شامل تعليم و تربيت اعتقادى، عبادى و اخالقى، تعليم و تربيت اجتماعى و سياسى، 
تعليم و تربيت زيستى و بدنى، تعليم و تربيت زيباشناختى و هنرى، تعليم و تربيت اقتصادى و حرفه اى، 
علمى و فناورانه منطبق بر نظام معيار اسالمى تصور و اطالق دارد. تربيت مقوله اى فراتر از آثار مقطعى و 
زودگذر شخصى بر شخص ديگر تلقى و مجموعه روش عملى گسترده تر از امر و نهى و پند و اندرزگويى يك 
سويه است. تحت چنين رويكرد جامع نگر به مساله تربيت، نظام آموزش و پرورش به عنوان كارگزار رسمى 
اين مهم، بايد از تمام امكانات خود سود جويد و تمهيدات الزم را براى برآورده شدن انتظارات تربيتى بكار 
گيرد. اين رويكرد ناظر بر تمام عرصه ها و ميدان عمل نهاد آموزش و پرورش از مرحله سياست گذارى كالن 
و تعيين چشم انداز گرفته تا برنامه ريزى ها، تعيين محتوا درسى، مقررات و آيين نامه اجرايى و فعاليت هاى 
آموزشى و پرورشى در مدرسه، است و هر يك به نوبه  خود به محملى براى تحقق اهداف تربيتى مبدل 
مى شوند (محسن پور، 1384، ص 90). عملكرد مدرسه در نظام تربيتى در فرايند تعليم و تربيت در سه حوزه 
و مؤلفه، نظام آموزشى (برنامه درسى) ؛ روابط انسانى (معلم ـ   دانش آموز، مدير و مسئول مدرسهـ   دانش آموز، 

دانش آموزان با يكديگر) و شرايط محيطى حاكم بر فضاى مدرسه قابل تصور است. 



13
98 

ييز
، پا
وم
ة س

مار
، ش
د وم

ل  
 سا

ى/
گير

پيش
ت 

هياف
ه ر

لنام
فص

122 

الف. مؤلفه نظام آموزشى (برنامه درسى): دو ويژگى مهم در برنامه درسى به عنوان يك برنامه آموزشى بايد 
وجود داشته باشد؛ نخست آنكه موضوع مورد آموزش در يك سازمان نظام مند پيگيرى شود و اينكه هدف 
از ارائه برنامه، ايجاد يا اصالح و بهبود طرز فكر و رفتار فراگيران و در نهايت ايجاد رفتار ثابت و درونى 
شده در آنها باشد (نيلى احمد آبادى، 1383، ص 102). اهميت اين امر از آنجا جلوه مى نمايد كه محصول 
و خروجى مدرسه (نيرو و سرمايه انسانى) به عنوان ورودى هاى ساير نظام ها و نهادهاى اجتماعى (اعم از 
رسمى و غيررسمى) محسوب مى شوند (جهانيان، 1387، ص 15). بايد در فراگيران اين احساس نهادينه 
شود كه هنگام آموزش و يادگيرى، با عالقه اى خودجوش و با تمام ظرفيت گيرندگى خود بايد وارد شوند 

(خاكى،1390، ص 42). 
در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، راهكارهايى در قالب برنامه هاى تربيتى پيش بينى شده است 
كه خود مى توانند زمينه ساز يا گاهى مصداق عينى امر به معروف و داراى كاركرد اجتماعى تلقى شوند و   
در كنار برنامه درسى و تدريس كالسى، در قالب برنامه ها و فعاليت هاى گروهى در محيط مدرسه و ساير 
نهادهاى فرهنگى و تربيتى مربوطه عملياتى مى شود. ازجمله راهكارها در خصوص فعاليت هاى تربيتى 

و اجرايى مطروحه در اين سند فرادستى عبارت است از:
1. تدوين برنامه هاى عملياتى الزم در راستاى ترويج، تقويت مستمر و تحكيم فضايل اخالقى در محيط هاى 
تربيتى با استفاده از تمام ظرفيت هاى آموزشى و تربيتى با تأكيد بر اولويت كرامت و عزت نفس و 

شجاعت، حيا و عفت، صداقت، مسئوليت پذيرى و نظم در تمام دوره هاى تحصيلى؛
2. توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايى نماز جماعت در مدرسه و تقويت انس با قرآن و توسعه فرهنگ 
و سواد قرآنى، آشنايى با مفاهيم كليدى قرآن و معارف قرآنى بر اساس منشور توسعه فرهنگ قرآنى؛

3. ايجاد سازوكارهاى ترويج و نهادينه سازى فرهنگ تولى و تبرى، امر به معروف و نهى از منكر، روحيه 
جهادى و انتظار «زمينه سازى براى استقرار دولت عدل مهدوى عج» با تأكيد بر بهره گيرى از ظرفيت 

حوزه هاى علميه و نقش الگويى معلمان و اصالح روش ها؛
4. تعميق تقواى الهى و مهارت خويشتن دارى، انتخاب گرى درست و تعالى بخش مستمر با استفاده از 

مناسبت ها و مراسم مذهبى و ملى؛
5. تقويت ايمان، بصيرت دينى و باور به ارزش هاى انقالب اسالمى و توانمندسازى مربيان و فراگيران 
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با استفاده از ظرفيت برنامه هاى آموزشى و تربيتى آموزش و پرورش و حضور فعال و سازمان يافته 
دانش آموزان و مدارس در برنامه هاى سياسى و اجتماعى و انقالبى؛

6. طبقه بندى و متناسب سازى مقوالت و موضوعات تربيتى و اخالقى با مراحل رشد و خصوصيات فراگيران 
و اهداف و نيازهاى نظام تعليم وتربيت رسمى عمومى و جامعه؛

7. استاندارد سازى و تدوين شاخص هاى كيفى براى ارزيابى فعاليت هاى فرهنگى و تربيتى مدارس؛
8. برنامه ريزى به منظور اقناع فكرى دانش آموزان براى پذيرش فرهنگ حيا، عفاف و حجاب مناسب؛

9. تقويت شايستگى هاى حرفه اى و اعتقادى مربيان و فراهم كردن سازوكارهاى اجرايى براى مشاركت 
فعال و مؤثر ايشان در برنامه هاى تربيتى و فعاليت هاى پرورشى مدارس؛

10. ارائه خدمات مشاوره اى- تربيتى براى افزايش سالمت جسمى و روحى دانش آموزان؛
11. طراحى و تدوين برنامه تعليم و تربيت انعطاف پذير، متناسب با ويژگى هاى شخصيتى و محيطى 
استعدادهاى گوناگون فراگيران به منظور شكوفايى استعدادهاى خاص و افزايش كارآمدى و مفيد 

بودن آن ها؛
12. اصالح، ارتقاء و تغيير نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمان فراگير و نيروى اثر گذار اجتماعى 

در خدمت اهداف رشد و تعالى كشور به ويژه اهداف فرهنگى و اجتماعى؛
13. بسترسازى براى حضور فعال دانش آموزان در تشكل هاى رسمى و قانونى با اتكاء به ظرفيت هاى 

آموزش و پرورش؛
14. اصالح و به روز آورى روش هاى تعليم و تربيت با تأكيد بر روش هاى فعال، گروهى و خالق با توجه 

به نقش الگويى معلمان؛
15. ايجاد شبكه  پژوهشى فعال و فراگير در درون ساختار نظام تعليم و تربيت رسمى عمومى با استفاده 

از فناورى هاى نوين و در قالب شبكه ملى اطالعات و ارتباطات؛
16. استقرار نظام خالقيت و نوآورى در آموزش و پرورش در راستاى تربيت جامع و بالندگى معنوى و 

اخالقى (سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 1390).
ب. تعامالت و روابط انسانى در محيط مدرسه: در شرح وظايف معلمان بيان شده كه از مهم ترين رسالت 
معلم اين است كه فراگيران را با مسائل اخالقى، اجتماعى آشنا و آنان را ارشاد، نصيحت و مراقبت كنند 
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تا به انحرافات اخالقى و كج روى دچار نشوند و از شيوع و گسترش رفتارهاى فساد انگيز و بزهكارانه 
بازدارنده و مانع باشند (آراى دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت، 1377، ص 77 و 151). در خصوص 
صفات و احوال متعلم نيز چنين بيان شده است: «شايسته است فردى كه درصدد آموختن دانش بر مى آيد، 
خويشتن را از اخالق زشت و رفتارهاى ناپسند پاك سازد. زيرا دانش، عبادت قلبى و نماز پنهانى است 
و همان كه آدمى مى تواند با آن به خداى خود تقرب پيدا كند» (فيض كاشانى، 1340، ص 65). بدين 
ترتيب ضرورت نهى از منكر براى تحقق چنين تعامالتى مى تواند مصداقى از آثار پيشگيرانه رشدمدار 

در جامعه تلقى شود.

بحث و نتيجه گيرى
امر به معروف و نهى از منكر به عنوان جزئى از مدل و الگوى اسالمى در پيشگيرى اجتماعى قابل شناسايى 
و معرفى  است. در ميان انواع و گونه هاى پيشگيرى، امر به معروف با وجود دارا بودن ظرفيت و سازه  ها 
و مبادى در نظام عدالت كيفرى و از جمله پيشگيرى، هرچند شامل پيشگيرى كيفرى در قالب تعزير 
و امثال آن نيز مى شود اما در بسيارى از موارد نمايه غيركيفرى پيشگيرى اسالمى را بيشتر جلوه  گر 
مى شود. در ميان رايج ترين گونه پيشگيرى غيركيفرى يعنى پيشگيرى اجتماعى و وضعى نيز، برجستگى 
و جلوه هاى اين نهاد در حوزه پيشگيرى اجتماعى ظاهرتر و پررنگ تر است. البته موضوع يادشده مبتنى 
بر مفروضاتى پايه اى و ملتزم پذيرش و قائل شدن به آنها است. اول اين كه: در منظومه سياست جنايى 
اسالم، نظام پيشگيرى و كنترل اجتماعى (پيشگيرى غيركيفرى) در كنار پيشگيرى و عدالت كيفرى 
و بلكه به عنوان سياست اصولى و مقدم از حيث زمانى ـ نه رتبى آن قابل تعريف و شناسايى است. دوم: 
نظام پيشگيرى و كنترل اسالمى از جرم، نه فقط يك نظام ايدئولوژيك بلكه مشتمل بر مبانى، مؤلفه ها 
و شاخص هايى است كه نه تنها قابليت رقابت با مدل هاى موجود و رايج پيشگيرى در جرم شناسى علمى 
(مصطلح) را دارد بلكه به خاطر جامعيت و فراگيرى و تركيبى، مشاركتى و چند نهادى بودن و دربرداشتن 
مجموعه مؤلفه ها، تدابير و سازوكارهاى منحصر به فرد، قادر خواهد بود به عنوان نمونه كارآمد و دست 
برتر در بازار و كارزار نظريه پردازى جرم شناسى خود را به منصه ظهور برساند. سوم: در منظومه و نظام 
جرم شناسى اسالم، (با مركزيت پيشگيرى و كنترل جرم) در ميان مجموعه تدابير و سازوكارها (كه در سه 
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ساحت وحوزه كالن اعتقادى، اخالقيات و احكام قابل تقسيم است)، نظام واره امر به معروف و نهى از منكر 
به عنوان نمونه و فرد اعال قابل تصور و تصوير است. 

در پاسخ به پرسش اصلى پژوهش در خصوص اين كه كاركردهاى امر به معروف و نهى از منكر در 
پيشگيرى اجتماعى كدام است؟ اين پرسش به دو شق منقسم شد: در فاز اول كاركرد اين نهاد در كليت 
پيشگيرى اجتماعى در قالب كاركردهاى بنيادين در دو ساحت كالن فرهنگى و اجتماعى بررسى شد. در 
حوزه فرهنگ، امر به معروف و نهى از منكر به مثابه نمايه اى از جامعه برتر اسالمى و نيز در برد پايين، 
جامعه كوچك مؤمنين متبلور كاركرد نمادين، و به عنوان عنصر جدايى ناپذير از هويت دينى و دين دارى، 
كاركرد هويتى را تأمين مى كند. در حوزه اجتماع، با رهيافتى جامعه شناختى، كاركردهاى اين نهاد به 
عنوان تابعى از كاركرد دينى (اسالم) و بلكه به مثابه فرد و نمونه اعالء و منحصر به فرد با عناوين كاركرد 

انسجام بخشى، كاركرد امنيتى، كاركرد جامعه پذيرى و كاركرد كنترلى تبيين شد. 
خاطرنشان مى شود كه اين پژوهش، مدعى احصاء تمام كاركردهاى اين نهاد نبود، بلكه تالش كرد 
كاركردهاى بنيادين و راهبردى اين نهاد اجتماعى اسالم، از ميان كاركردهاى رايج و متداول احصائى براى 
دين و توابع آن در تعامل با حوزه پيشگيرى اجتماعى و در مقايسه و مقارنه با آنها بيان شود. بدين ترتيب 
پس از تبيين كاركردهاى بنيادين، در فاز بعدى كاركردهاى اين نهاد در انواع پيشگيرى اجتماعى يعنى 
پيشگيرى جامعه مدار و رشد مدار مورد كاوش قرار گرفت. اگرچه بررسى تمام زوايا و ابعاد آن در اين 
پژوهش ممكن نيست، بنابراين ضرورت دارد اين مهم، در پژوهشى مستقل مطالعه شود، با اين وصف، 
به عنوان طرح بحث، در خصوص پيشگيرى جامعه مدار، مى توان گفت اين نوع از پيشگيرى اجتماعى، 
تمركز مطالعاتى خود را بر روى محيط جرم و راهبرد پيشگيرى را در تغيير شرايط و اصالح محيطى بنا 
نهاده است. محيط جرم نيز از بعد محيط اجتماعى عمومى و كالن مدنظر است. مقصود از محيط اجتماعى 
كالن، سياست هاى كالن اجتماعى اعم از سياست هاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى است. بنابراين از 
اين رهگذر و منظر، پيشگيرى جامعه مدار از يك سو با مقوله سياست اجتماعى و سياست گذارى مرتبط 
و از سوى ديگر به لحاظ رويكرد اصالحى و توسعه اى بيشتر با پيشگيرى توسعه اجتماعى و پيشگيرى 
اصالحى پيوند مى خورد. اما در خصوص جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در اين رويكرد پيشگيرى، 
بايد گفت امر به معروف و نهى از منكر از آن حيث كه داراى ماهيت و كاركرد اصالحى است در حقيقت 
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با راهبرد اصالح با مقوله پيشرفت و توسعه به منظور تغيير محيط كه در واقع رويكرد اصلى است كه 
بناى پيشگيرى اجتماعى براساس آن شكل گرفته است، پيوند مى خورد. 

در حيطه پيشگيرى رشدمدار، امر به معروف و نهى از منكر از منظر تعامل با دو نهاد اصلى و كليدى 
درگير در فرايند پيشگيرى زودرس و مداخالت رشدمدار يعنى نهاد خانواده و مدرسه مورد كاوش قرار 
گرفت. همچنين پيوند اين نهاد با ساير مؤلفه ها و نهادهاى مطروح در فرايند و مداخالت پيشگيرانه مبتنى 
بر دكترين پيشگيرى رشدمدار از جمله همساالن، رسانه و محله قابل توجه است كه پژوهش ديگرى را 
مى طلبد. از حيث كاركردى نيز با تكيه بر كاركرد بنيادين تربيتى (تربيت اجتماعى) امر به معروف و نهى 
از منكر، كاركردهاى اين نهاد در قالب كاركرد تعليمى و كاركرد تربيتى و پرورشى در خانواده و مدرسه را 

دارد كه ابعاد مختلف آن مورد كاوش قرار گرفت. 
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