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 االمر بالمعروف والن ف دن المنكر و التشريع الجنائف 
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 الملخص

ابلتشريع اجلنائّي اإلسالمي الذي مُيّثل »األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر« واحداً من التعاليم اخلاصة 
تتعّلق مسألة »األمر ،  فمن جهة.  مقارنة ابلتعليم واملبادئ اإلسالمية األخرى،  يتمّيز مبكانة و فاعلية فريدتني

بغّض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم أو ، ابملعروف والّنهي عن املنكر« بعموم مواطين اجملتمع اإلسالمي
ما يشري حبّد ذاته إىل التشريع اجلنائي الذي يهدف اإلسالم من خالله إىل و هو ، طبقاهتم االجتماعية

خصوصًا ما يراه بعض املفّكرين من املسلمني من أّن معظم ما يتأّلف منه النظام اجلناّئي ، مشاركة اجلميع
بشكل  ، ئيفإّن املبدأ نفسه قد منح النظام اجلنا، من جهة أخرى. اإلسالمي يتالءم و طبيعة املبدأ املذكور

إضافة  ،  ميزة فريدة و ممتازة يف كّل مراحل وقوع الفعل اإلجراّمي )سواء قبل وقوعه أم يف أثنائه أم بعده(،  عامّ 
و هيمنة املبدأ املذكور على   -إىل احلّد الذي ميكن توّقعه ابلطبع من اجملتمع و أفراده-إىل أتثريه اإلصالحّي  

قد يتحّول مبدأ »األمر ، و يف الوقت نفسه، لكن. به ذلككّل تفاصيل العالقات االجتماعية و ما شا
ما يتسّبب يف حدوث نتائج هّدامة إذا مل يكن مقرتانً بتفسري ،  ابملعروف والّنهي عن املنكر« إىل عامل سليب

 .  دقيق و بيان واضح حلدوده النظرية وجماالته العملية
Abstract 
the Promotion of Virtue and Prevention of Vice represent one of the most 

important teachings own criminal Islamic legislation, which is characterized 

by prestige and effectiveness Uniquely compared to the teachings and 

 
 . كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء -1

 . كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء -2



 

 التشريع اجلنائي  و االمر ِبملعروف والنهي عن املنكر  

127 

principles of Islamic. From one hand it related to the issue of the Promotion 

of Virtue and Prevention of Vice, the generality of the citizens regardless of 

their position or status of social strata, which suggests itself to the Islamic 

legislation, which aims to everyone's participation, especially what sees from 

some of Islamic thinkers that most of what had comprised himself the Islamic 

penal system fits with the nature of the said principle, on the other hand, the 

same principle of the penal system has been granted are generally unique 

and excellent feature in all phases of the occurrence criminal act (whether 

before it happens, MV dissuade him or beyond) in addition to its effect 

reformist to the extent expected from the society and its members - and the 

dominance of the said principle on all social relations details and the like at 

the same time could turn the principle of enjoining good and forbidding 

wrong to negative factor causing the destructive results if it was not 

associated interpretation and a clear statement of its borders. theoretical 

and practical fields accurately.  

 المقدمة

يُعدُّ »التشريع اجلنائي أو السياسة اجلنائية« فرعاً من فروع »العلوم اجلنائية« حيث استطاع إاثرة اهتمام  
يف موضوع ، و هكذا فإّن البحث. و جذب انتباههم إليه يف العقود األخرية بشكل خاصّ ، الباحثني

مثّ تسليط الضوء ،  ه أن يكون مبدأ من مبادئه و حتليله»التشريع اجلنائي يف اإلسالم« واستخراج كّل ما ميكن
وال شك يف . حيتّل مساحة كبرية من االهتمام واألمهية يف اًن واحد، على النظام السائد يف ذلك التشريع

، وابألخّص مبادئ التشريع اجلنائي،  أّن النظرة السطحية إىل املبادئ اجلزائية و عدم مراعاة مكانتها أو أمهّيتها
 . شّك يف أّن ذلك سيؤدي إىل احليلولة بيننا و بني فهم دقيق و صحيح ألىّنوع من أنواع التشريع اجلنائيال  

 اوال مشكلة البحث 
يف الراي بشكل كامل لدى املعنيني بدراسة موضوع   اً فقهي  اً تتمثل مشكلة البحث يف ان هنالك اختالف

 .  االمر ابملعروف والنهي عن املنكر والشروط والظروف اخلاصة بتطبيقه وارتباطه ابلقوانني اجلزائية
 ضوع وسبب اختياره  وثانيا اهمية امل

مي فهو يتعلق ميثل مبدا االمر ابملعروف النهي عن املنكر واحدا من التعاليم املهمة يف التشريع االسال
جبميع افراد اجملتمع االسالمي بغض النظر عن مناصبهم او طبقاهتم االجتماعية مما ااثر اهتمام الباحثني  
وجذب انتباههم اليه يف العقود االخرية بشكل خاص لذا فان البحث يف موضوع االمر ابملعروف والنهي 

رية من االهتمام وال شك ان النظرة السطحية  عن املنكر وربطه ابلتشريع اجلنائي االسالمي حيتل مساحة كب
  اىل املبادئ اجلزائية وعدم مراعاة مكانتها امهيتها وابالخص مبادئ التشريع اجلنائي سيؤدي للحيلولة بيننا 

بني فهم دقيق وواضح الي نوع من انواع التشريع اجلنائي يف االسالم ابلتحديد ملبدا االمر ابملعروف والنهي و 
انه مل حيظ ال ابلبحث الدقيق وال ابلدرس املستفيض اللذين  الرغم من امهية هذا املوضع اال    عن املنكر فعلى

يستحقهما مما يؤدي اىل عدم امكانية حتقيق هذا املبدا املهم تطبيقه على مستوى اجملتمعات االسالمية  
وجودة يف أمهية  و تفكيك عناصر الغموض امل، لذاسنحاول يف حبثنا هذا توضيح تطبيقات املبدأ املذكور
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 24:  العدد

 
فريضة »األمر ابملعروف و الّنهي عن املنكر« ابلقدر املستطاع أي كل ما يتعلق ابالمر ابملعروف النهي عن  

 . املنكر يف التشريع اجلنائي االسالمي
 المبحث األول

ذلك وسنوضح يف هذا املبحث مفهوم االمر ابملعرف ومبادئه وشروطه يف السياسة اجلنائية االسالمية 
، خمصصني املطلب االول اىل مفهوم االمر ابملعروف والنهي عن املنكرمن خالل اربعة مطالب وكما يلي 

لب الثالث اىل حدود جاعلني املط ، مبادئ األمر ابملعروف والّنهي عن املنكرونوضح يف املطلب الثاين 
 .  االمر ابملعروف والنهي عن املنكر وشروطه واخري خنصص املطلب الرابع اىل السياسة اجلنائية االسالمية

 مفهوم االمر باملعروف والنهي عن املنكر   -: املطلب االول 
كر« يستند الذي حيمله بعضهم ملوضوع »األمر ابملعروف والّنهي عن املن ،  أو التصّور،  يبدو أّن التعريف

أو حبسب اختالف التفسري لألمر والّنهي وأمثلتهما  ،  »املعروف« و »املنكر«:  إىل املعىن املقصود من كلميت
نَـفِّذ هلما أو الذي يفرض تطبيقهما، و مراتبهما 

ُ
 . و نعين به اآلِمر والنَّاهي، واتلياً وفاقاً للمرجع امل

 :  الفرع االول معن املعروف واملنكر
فقد قال سعد الّدين التفتازاين .  يف بيان معىن »املعروف« و »املنكر«،  و تباينت األقوال،  اختلفت اآلراء

عنَينْي ، (3)عنهما أبهّنما »الواجبات واحملّرمات«
َ
و أضاف آخرون عبارة »املستحّبات واملكروهات« إىل امل

 .  (4)السابقنْي ل»املعروف واملنكر«
ُ
إّن »الّشرع« و »العقل« مها  :  قيل، ،  فردتنيو عن بيان مفهوم هاتني امل

أّما العاّلمة الطباطبائّى فقد فّسر . (5) و هو ما صرّح به الراغب األصفهاين، مرجعا التحديد والتشخيص
و مت تداوله و إشاعته ، »املعروف« أبنّه كّل ما يتماشى مع تقاليد أفراد اجملتمع وأذواقهم و ما عرف بينهم 

و يف . (6)ضمن هداية العقل و حكم الشرع وفضيلته اخللق احلسن و سنن اآلداب«»فاملعروف يت: فقال 
 . فإّن األعراف والتقاليد االجتماعية متّثل مرجع تشخيص املعروف ابإلضافة إىل العقل والّشرع، هذه احلالة 

يف اإلسالم ، اجلنائييف التشريع ، أمهية »األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر« و موقعه من هنا فإّن بيان 
نكر«، خيتلفان حيسب املعىن املطلوب

ُ
راد من »املعروف« أو »امل

ُ
فإذاكان املقصود حبسب املعىن ، أو امل

وكان ، أو املراد من »املعروف« أو »املنكر« فإذا كان املقصود من »املعروف« هو الواجبات، املطلوب
ذ ستقتصر تطبيقات املبدأ على هذا اجلزء من السلوك فعندئ، املعىن املراد من »املنكر« هو احملّرمات فقط

هذا يف الوقت الذي يتعّلق املنطق السلوكّى يف . يف التشريع اجلنائي اإلسالمي من دون غريه من األجزاء
بل و حىت املباحات كذلك فضال عن املعنيني ،  أيضاً ،  السياسة اجلنائية اإلسالمية ابملستحبات و املكروهات

،  أنه ملاكانت املعايري والشواذ متثل حمور البحث يف السياسة اجلنائية الشائعة، يضاف اىل هذا. (7) املذكورين
يتضح لنا مدى أمهية بيان طبيعة العالقة املعنوية القائمة بني »املعروف« و »املنكر« من جهة و بني 

. ضروري املذكور و فاعليتهو ذلك لتحديد جمال املبدأ ال،  »املعايري« و »الشواذ« املشار إليها من جهة أخرى
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، يف العلوم االجتماعية،  و توضيح ذلك هو أنه على الرغم من وجود العديد من التعاريف للمعايري والشواذ
فإنه تبقى هناك مسألتان مهمتان تتعلقان مبعىن »املعيار« و مها أّوال »القبول االجتماعي« و اثنيًا »قيمة  

فإّن املعايري متثل االشكال املقبولة و املعرتف هبا للقيم ، خرىوبعبارة أ . أي سلوك بذاته أو ابلتبع«
فإن االمر الشاذ هو السلوك الذي يعد عند مجيع أفراد اجملتمع أو أغلبهم ، و يف مقابل ذلك. االجتماعية

والشاذ يعربان من هنا فإن املعيار . و اتلياً يتعارض مع القيم املقبولة لدى ذلك اجملتمع، سيئاً و غري مقبول
 فإن هناك، و مع هذا. روف واملنكر«و هلذا السبب فهما أقرب ما يكوانن إىل »املع، عن اجليد والسيء

لكّنه ال ، بني كّل من »املعروف و احلاجة إىل القيام بعمل ما، يف املعىن، بواًن شاسعًا و اختالفًا واضحاً 
فرغم أنه يشري إىل قُبح عمل ما ، و كذلك املنكر. ةيدل ابلضرورة على كونه مقبوال من الناحية االجتماعي

 . )القيام به أو تركه( إاّل أّن ذلك ال يعين ابلضرورة عدم توافره على القبول االجتماعي
فإذا قمنا بوضع األمنوذج اخلاّص ابلسياسة اجلنائية يف اإلسالم ابالستناد إىل ، و مهما يكن من أمر

فإّن ذلك معناه إجياد ، عنا هذا األمنوذج مّتخذين من املعايري والشواّذ حموراً لهواتّب، األمنوذج الشائع واملقبول
رغم أنّه ال ميكن إنكار وجود نوع من الّشبه والتطابق بينهما  ، فرق و حّد بني كّل من املعروف واملنكر

فإّن ، نا يف ذلكوإذا ُرمنا َوضع أمنوذج جديد و عددان األحكام الفقهية اخلمسة املعروفة حمورًا ل. كذلك
طبيعة تصّوران للمعروف واملنكر )ضيقاً كان أم واسعاً( سيكون له أتثريه البالغ يف تطبيقات املبدأ املذكور و 

 . األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر(، دوره )أى
 : الفرع الثان معن المر والنهي 

وأّن »الّنهي« ،  ار« و»اإلجبار« و ما شابهيعين »احلّث« و »االضطر ،  يف اللُّغة،  كّلنا نعلم أّن »األمر«
لكّن التفسري املفهومّى هلاتني املفردتني  .  وكالمها يدّل على استعالء اآلمر والناهى،  معناه »املنع« و»الكّف«

و هكذا مّت ،  مع هاتني الكلمتني،  من حيث املرتبة ،  يف موضوع »االمر ابملعروف والنهى عن املنكر« مرتبط
و بشكل عاّم فقد مّت وضع ثالث مراتب ل»األمر ابملعروف والّنهى .  ن املعاين اجلديدة هلمااستنباط الكثري م

و هو ما الخيضع ،  (8)وعدَّ بعضهم املرتبة القلبية من لوازم اإلميان ،  القلب واللسان واليد:  عن املنكر« و هي
بظهور هذه املرتبة على الوجه فقد فسروا هذا يف الغالب ، و لذلك. ـ كما هو واضح ـ لألمر أن النهي

 . والسيماء
اليندرج ، أو املنع عن أدائه، فإّن جمّرد إصدار االوامر للقيام بفعل ما، و يف ما خيّص املرتبة اللسانية

 . إّن ذلك يعين النصيحة والرتغيب و ما شابه ذلك: بل قالوا، حتت طائلة االمر أو النهي
عن تفسري »اليد« هو »الّضرب« و ، مع األسف ، كتصّور عام،  ائعفإّن الش، أّما ما يتعّلق مبرتبة اليد

بل  ، يف حني ال يقّر بعض الفقهاء اقتصار »الّيد على املوارد املذكورة، »اجلرح« و رمبا »القتل« كذلك
 كتزويج الشبَّان العزَّاب و ،  جماال سلوكيًا واسعاً ، يف ثناايها ، فّسروها أبهّنا كناية عن »السلطة« اليت تشمل

وطبع الكتب القّيمة والنفيسة و نشرها واجياد فرص العمل وغري ، بناء املدارس و املرافق الضرورية األخرى
و كذلك ،  و من الطبيعي أن تؤثر طبيعة التصور املستنبط عن األمر والنهي يف كل مرتبة من مراتبه.  (9)ذلك
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ذلك على دور مبدأ »األمر ابملعروف   من الطبيعي أن يؤثّر،  جواز فرض أي من تلك املراتب أو عدم فرضها

 . والنهي عن املنكر« يف السياسة اجلنائية يف اإلسالم وفاعليتها كذلك
 :  مرجع االمر والنهي )االمر والناهي( الفرع الثالث

اليت أتخذ على عاتقها مسألة تطبيق األمر ابملعروف والنهي عن  ، أو املرجعيات، إّن طبيعة املرجعية
هلا أتثريها كذلك على التفسري املفهومي هلذا املبدأ و ذلك وفقاً لطبيعة السلوك الذي ،  األخرىهي  ،  املنكر

من بني التصورات ، ميكن اإلشارة إىل نوعنْي من التصوُّرات، و يف هذا اجملال . متارسه تلك املرجعيات
 . أو اآلراء اخلاصة ابملرجعيات، واألقوال

مر ابملعروف والنهي عن املنكر« يشمل مجيع اإلجراءات اليت يّتخذها  و هو أّن مبدأ »األ:  التصّور األّول
و من خالل هذا التصّور الذي يعد أوسع تصّور . األفراد واحلكومة )السلطة التنفيذية( واجلهات القضائية

مبا يف ، ميثل تطبيق أي قانون أو تكليف شرعي، مطروح عن مسألة »األمر ابملعروف والنهي عن املنكر«
و هلذا ميكن عد »األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر« .  مصداقاً للعمل ابملبدأ املذكور،  القوانني اجلزائيةذلك  

و حىت طبيعة السلوك املعياري ، عنوااًن لتطبيق مجيع األحكام والقوانني والتوصيات والنصائح األخالقية 
ر ابملعروف والنهي عن املنكر« بل وأمنوذجه فإّن هذا ميثل التطبيق األمنوذجي ملبدأ »األم،  و لذلك.  لالخرين

 . األبرز أيضاً 
فإّن تطبيق القاضي )السلطة القضائية( للقوانني اجلزائية منفصل عن املعىن ، من جهة: التصور الثاين

يطلق على ما تقوم به ، و من جهة أخرى، الذي يتضمنه مبدأ »األمر ابملعروف والنهي عن املنكر«
فإّن ما ميكن إدراجه حتت ،  و هكذا.  مصطلح »احلسبة«،  التنفيذية« وفقاً ملضمون املبدأ املذكور»السلطة  

و بعبارة  . عنوان »االمر ابملعروف والنهي عن املنكر« يشمل تكاليف أفراد اجملتمع اإلسالمي وواجباهتم
ل حكومي واالخر غري األوّ ، نستطيع اإلشارة إىل نوعني من »األمر ابملعروف والنهي عن املنكر«: أخرى

و تعد »احلسبة« أو »االحتساب نوعًا من تدخل احلكومة املباشر يف السيطرة على التصرفات . حكومي
ما ميثل قيام الدولة بتكليف اجلميع ابلعمل ،  و مواجهة حاالت نقض املعايري أو النظم أو التقاليد أو خرقها

أما احلسبة  . . .  »:  هذا األمر يقول »ابن خلدون«عن  .  (10)مبوجب »األمر ابملعروف والنهي عن املنكر«
، فهي وظيفة دينية من ابب االمر ابملعروف والنهي عن املنكر الذي هو فرض على القائم أبمور املسلمني

 . (11)يعني لذلك من يراه أهال له فيتيعن فرضه عليه و يتخذ االعوان على ذلك«
موضوع »األمر ابملعروف والنهي عن املنكر« بوصفه هو  ،  يف هذا البحث،  لكن ما نبغى عرضه و حتليله

و هو فرض من شأنه أن يعني احلكومة على إشاعة كّل ما هو ،  فرضاً مفروضاً على أفراد اجملتمع اإلسالمي
القلب والسيماء واللسان )القول( واليد ، ابلوسائل املختلفة، معروف و منع كّل ما هو منكر و صّده

 . )العمل(
 مبادئ »األمر باملعروف والّنهي عن املنكر« -: الثانياملطلب 

، و هي اليت تشري إىل واقع ذلك األمر و حقيقته، تعد املبادئ األسس والدعامات البنيوية ألّى أمر
من هنا تعد املبادئ مقدمة على املصادر و متميزة  . حبيث يصبح وجود ظاهرة ما أمرًا ضروراًي و منطقياً 

 
 . 64، 2001، احلسيين -10
 . 65، املصدر نفسه -11
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و جتدر اإلشارة إىل أّن بعض املبادئ ال تتعّلق  .  ألّن املصادر تقع يف مرتبة متأخرة عن املبادئعنها؛ و ذلك  
. مبادى عامة و أخرى خاّصة:  أنّه ميكن تقسيم املبادئ إىل نوعني،  ابلضرورة مببدأ معني من دون غريه؛ مبعىن

لنهي عن املنكر« و توضيحها إال أّن كاتب هذه املقالة يقصد بيان بعض من مبادئ »األمر ابملعروف وا
 .  من دون األخذ بعني االعتبار عمومية تلك املبادئ أو خصوصيتها

 الفرع االول املسؤولية االجتماعية لإلنسان
ألنّه ال ميكن تصّور بقائه حّياً بعيداً ، يوصف اإلنسان أبنّه مولود أو خملوق مدين »واجتماعي« بطبعه

لكّن اإلنسان ليس املخلوق الوحيد الذي يتمّتع . و عالقاته معهم عن ارتباطه ابآلخرين من أبناء جنسه
إاّل أنّه بال شّك يعدُّ املخلوق الوحيد الذي يقوم إبدارة حياته االجتماعية تلك وإكساهبا  ، حبياة اجتماعية

املنافع والفوائد اليت ورغم  .  مستنداً يف ذلك إىل العقل والتدبري،  الشكل الذي يليق هبا وفقاً إلرادته و اختياره
فهي يف الوقت نفسه ميكن أن تتسّبب له ابلكثري من املشاكل واالضرار اليت ،  جتلبها عليه حياته االجتماعية
ويعود السبب يف ذلك إىل أّن شخصية اإلنسان هي حاصل التأثري املتقابل . قد يؤدي بعضها إىل هالكه

واملعامالت االجتماعية و تبلور الطاقات والقدرات وازدهارها  وكما أّن مسألة العالقات  .  لتعاطيه مع األفراد
فاّن شقاء الفرد و ضياعه قد يكوانن ، و هو ما أودع يف وجود االنسان يف األصل، تعد أمرًا مرغواًب فيه

 . نتيجة لتصرفات بعض األفراد الذين يتعامل معهم
فقد كانت هناك أمم يف . ا اآلخربعضها ببعضه، ترتبط مصائر أفراد البشر، من وجهة نظر االسالم

و عدم ، و ذلك بسبب جتاهلهم، لكّن هللا تعاىل سّلط عليهم عذابه، املاضي تضّم أفراداً صاحلني و متقني
و هو ما عرّب عنه القرآن الكرمي ، اكرتاثهم مبا كان اآلخرون يقومون به من سوء األعمال و قبيح األفعال

َنًة الَتُ : بقوله النصوص الدينية اإلسالمية   و متتأل. (12). . . ِصيَبه الهِذيَن ظََلُموا ِمنُكْم َخاصهةً َوات هُقوا ِفت ْ
ابلكثري من األخبار والرواايت اليت تشري بصراحة إىل أّن تعّرض بعضهم لتبعات األعمال السيئة اليت يقرتفها  

ما يعين أتييدهم ملا يقوم ، اآلخر سببه سكوت أولئك و عدم مواجهتهم أو اعرتاضهم على تلك األعمال
العديد من التشبيهات واألمثلة من أجل توضيح هذا األمر و و قد استخدمت النصوص الدينية  .  به هؤالء

»مثل القائم على حدود هللا والواقع : و هو قوله، --و من ذلك ما روي عن النيب االعظم. بيانه
فكان الذين يف أسفلها  ، فأصاب بعضهم أعالها و بعضهم أسفلها، كمثل قوم استهموا على سفينة،  فيها

فإن يرتكوهم  ،  لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقاً و مل نؤذ من فوقنا :  فقالوا،  ا على من فوقهمإذا استقوا من املاء مّرو 
 . (13) و إن أخذوا على أيديهم جنوا و جنوا مجيعًا«، و ما أرادوا هلكوا مجيعاً 

فإّن التعاليم اإلسالمية تعدُّ سلوكي االعتزال واالنزواء )و أقّل ما يقال عنهما أهنما أمنوذجان ، هلذا
مشرية إىل أّن قبول أفراد اجملتمع و حتّملهم ملسؤولّياهتم ،  سلوكني غري مقبولني و غري الئقني،  لفردية واالاننية(ل

كان يظّن خطأ    --إن »سعد بن أشجع« و هو أحد صحابة النيب:  و يقال.  ميّثل أمراً ضرورايً للغاية
الناس و هروبه من حتّمل أعباء املسؤوليات االجتماعية  أبّن هداية الفرد و تقواه إمّنا يكمنان يف ابتعاده عن 

و بعض الصحابة وأشهد هللا ورسوله على أن يعتزل  --فوقف يوماً أمام الرسول. امللقاة على عاتقه
داً و مصلياً و ساجداً و راكعاً ، الناس »اي سعد مل تصنع : --فقال له النىبّ . . . و يقوم الليل متهجِّ

 
 . (25اآلية الشريفة )، سورة األنفال -12
 . 882، 2ج ، هـ 1414، صحيح البخاري -13



 
 

132 

 24:  العدد

 
،  و سكون الربية بعد احلضر كفر للنعمة،  إذا مل ختالط الناس،  ملعروف و تنهى عن املنكركيف أتمر اب،  شيئاً 

 . (14)«. . . وآِت النساء، أو معصفراً ، أو حريراً ، والبس ما مل يكن ذهباً ، و كل ابلنهار، من ابلليل
غري نظام أو ليس سوى جمموعة متناثرة من األفراد تتخّبط يف ، فاجملتمع الذي ال يقبل هبذه العملية

 . و لن يكون مصري مثل هذا اجملتمع إال االهنيار والدمار، قاعدة أو معيار
 الفرع الثان والية املؤمنني بعضهم على بعض

إىل مبدأ ،  و يصّر على االلتزام به واحملافظة عليه،  يستند النمط اخلاّص للمسؤولية الذي يطرحه اإلسالم
فتصل هذه الوالية إىل حّد تشمل معه مجيع املؤمنني )أو املسلمني( ، والية املؤمنني بعضهم على بعض

و يعرتف بشكل رمسّي مبوجب تلك املسؤولية  ، بصرف النظر عن منصب كّل منهم أو وضعه االجتماعي
 . بنوع من احلّق والتكليف املتبادل بني مجيع أفراد اجملتمع

قبولة يف الدين اإلسالمي مثل والية الوالد على وتعد هذه الوالية غري بقية أنواع الوالايت األخرى امل
لكّن متيز هذه الوالية من غريها ال يعين أهنا منفصلة متاماً . أو والية اإلمام على الناس و غري ذلك، ولده

و عند وجود أي تعارض يف التطبيق والعمل بني  ، أو أنه ال تربطها هبا أية عالقة، عن بقية أنواع الوالايت
يف هذه  واليةكورة و والية اإلمام )احلاكم( فإّن والية اإلمام هي املرجحة رغم أنّه ال وجود أليّة الوالية املذ 

 . الفرضية 
فإّن أهّم مبدأ لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يتمّثل يف نوع الوالية اخلاصة اليت ،  ومهما يكن من أمر

ما يؤيّد هذه املسألة  . راد اجملتمع اإلسالميبني أف ، يعرتف بوجودها الدين اإلسالمي و شريعته السمحاء 
تتحّدث أوَّال عن  ،  هو أّن بعض النصوص الدينية اليت تتطّرق إىل موضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

وُيسّمى الذين يقبلون أبصل  .  و من مثّ تنتقل إىل حبث هذه الفريضة املتفّرعة عن تلك الوالية،  والية املؤمنني
( من  71و يف اآلية الشريفة ). و يؤمنون مببادئه و تعاليمه ُيسّمون بـ»املؤمنني«، مي و مبدئهالدين اإلسال

. يبني هللا سبحانه و تعاىل للمؤمنني موضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر(15) سورة )التوبة ـ الرباءة(
أبّن الفريضتنْي املشار ، عليها يقول احد استاذة التفسري يف معرض تفسريه لالية الشريفة املذكورة وتعليقه

وهلذا السبب .  إليهما يف اآلية )أي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر( انشئتان عن العالقة أو الرابطة اإلميانية
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ فإّن عبارة  جاءت مباشرة بعد والية املسلمني اإلميانية   أيَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

 . (16)َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعَضُهْم َأولِياُء بَ ْعض  
 املطلب الثالث حدود األمر باملعروف والنهي عن املنكر و شروطه

لكّنه من الصعب ،  بّينت املصادر الفقهية العديد من الشروط ملوضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
و قد يكون ما أورده »عبد القادر . مبكان مالحظة وجود أّى نوع من التصنيف املنسجم يف هذا اجملال 

و ابلّنظر إىل . رغم أّن ما ذكره ليس جامعاً و ال شامال ابلطّبع، منطقياً أكثر من غريه  (17)عودة« يف كتابه
 . أّن مبدأ األمر ابملعروف

 
 . 183، 12ج ، هـ 1408، نوري طربسي -14
َهْوَن َعِن    -15 اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعَضُهْم أَولِياُء بـَْعٍض أَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 . اَّلّلَ َوَرُسوَلُه أُولِئَك َسرَيْمَحُُهْم اَّلّلُ ِإنَّ اَّلّلَ َعزِيز  َحِكيم  
 . 264، 3ج ، 1992، مطهري -16
 . 495، 1ج . ، ت.  د، عودة -17
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 : هي، من ثالثة أركان  والنهي عن املنكر يتأّلف
 ـ اآلمر والناهي1
 ـ املأمور واملنهىّ 2
 ـ العمل )التطبيق(3

إّن الشروط املذكورة تُعدُّ آلّيات ، و يف احلقيقة. فإنّه ال مفّر من التحّدث عن ثالثة أنواع من الشروط
املنكر فاعلية   قّدمتها الشريعة اإلسالمية املقدسة من أجل أن يكتسب مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن

 . و يكون ُمثمراً و مفيداً قدر اإلمكان ، أكرب
 مر والناهيالفرع االول الشروط اْلاصهة ِبآل

ابلشخص الذي ميتلك ، يعد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من مجلة الواجبات املنوطة ابلطبع .1
 . شرعيةالشروط واملواصفات العاّمة للتكليف أي أن يكون »مكلفًا« من الناحية ال

بعضهم ، إّن سبب وجود هذه الفريضة هو الوالية واملسؤولية املخّولة إىل املسلمني : قلنا يف ما سبق .2
و وفاقاً للنصوص الشرعية فإّن الفريضة املذكورة ليست واجبة على غري املسلمني  ،  ولذلك.  جتاه بعض 

االلتزام ابلقول والعقيدة متاماً كما هي احلال مع ألنّه فيغري هذه احلالة فإنّه سيكون على غري املسلمني  
األمر الذي التقبل  ،  وليس هذا سوى اإلكراه واإلجبار بعينه على اعتناق الدين اإلسالمي،  أّى مسلم 

 . به التعاليم اإلسالمية إطالقاً 
أحد »هل إبمكان احلكومة اإلسالمية إلزام غري املسلم ـ بوصفه : وهنا قد يطرح أحدهم هذا السؤال

املواطنني أو األفراد يف اجملتمع اإلسالمي الكبري ـ بتطبيق بعض األمور اليت اتفقت األداين األخرى )إىل 
ابعتبار  ،  جانب الدين اإلسالمي( على كوهنا إّما معروفاً أو منكراً أو مّت اعتبارها مثال من املسّلمات العقلية

: ملنكر؟« ال شّك يف أّن اجلواب عن هذا السؤال هوأّن ذلك يقع ضمن دائرة األمر ابملعروف والنهي عن ا
أي أن يكون هذا الفرد يف ّسن ، نعم؛ لكّن ذلك ابلطبع مشروط أبن يكون الفرد حائزاً على الشرط األّول

و اثنياً أن ال يتناىف العمل ابملبادئ املذكورة أو تطبيقه هلا مع معتقداته الدينية أو تتعارض ،  املسؤولية اجلزائية
-سيكون ابإلمكان تعبئة مجيع أفراد اجملتمع و حشدهم  ،  و يف هذه احلالة .  أبّى شكل من األشكال  معها

و اتليًا االنتقال إىل اخلطوة األخرى املتمثّلة يف حتقيق  ، للعمل مبوجب هذا املبدأ املهمّ  -بشكل أو آبخر
 . (18)املواد القانونية اخلاصة هبذا املوضوع

ففيما يتعّلق .  إذ من دوهنا سيسقط كّل تكليف و يبطل،  العامة للتكليف  تُعدُّ )السلطة( أحد الشروط .3
مبوضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يتوجب على »اآلمر« و »الناهي« أن يكون قادرًا على 

فإنّه يف حال افرتاض عدم قدرة »اآلمر« و»الناهي« على ، و هكذا. تطبيق هذا املبدأ املهّم عملّياً 
فإّن بعضهم ،  ن املراحل الثالث املذكورة )سواء يف السيماء أو القول أو السلوك »الفعل«( تطبيق أّى م

يف حني يعتقد بعضهم اآلخر أّن هذا الشكل  ،  يعتقد بوجوب اعرتافه بقلبه على األقل حبسن املعروف

 
و على ، ؤولّية عاّمة و متبادلة تقعان على عائق األفراد؛ بعضهم جتاه بعضواجبًا و مس، ركاألمر ابملعروف والنهي عن املن -18
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعَضُهْم أَولِياُء وحدوده وأساليبه  كو حيّدد القانون شروط ذل. ومةكومة جتاه األفراد واألفراد جتاه احلكعاتق احل

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ بـَْعٍض أَيُْمُروَن   . «اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ
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ميان و بل هو من لوازم اإل، من التصّرف اليندرج ضمن إطار مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 .  بوصفه ال يقبل األمر أو النهي إطالقاً ، تبعاته
أن يكون اآلمر والناهي عادلني؛ ، يف موضوع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، يرى بعض الفقهاء .4

إىل بعض ،  يف اّدعاءاهتم تلك،  و يستند هؤالء الفقهاء.  حيث ال تكليف على الفاسق من هذه الناحية
ََّي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِلَ تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن * َكَُبَ َمْقتًا ِعنَد اَّللِه َأن تَ ُقوُلوا  منها ، اآلايت القرآنية
ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل و ، (19)َما اَل تَ ْفَعُلونَ  َأََتُْمُروَن اْلنهاَس ِِبْلَِبِ  َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ

إّن هداية اآلخرين متفرعة من اهتداء اهلادي نفسه و إّن تقومي اآلخرين  :  وقالوا يف ذلك،  (20)نَ تَ ْعِقُلو 
لكن أكثر . (21) فمن عجز عن إصالح نفسه كان أعجز عن اصالح غريه. تبدأ ابستقامة املقوم أوال

جانبًا متاماً  فهم يعتقدون أبن غياب هذا الفرض معناه وضع هذه الفريضة ، الفقهاء خيالفون ذلك
»إذا كان ال بّد من أن يقوم رجل كامل ابلدعوة : ويف هذا يقول »سعيد بن جبري«. والتخّلي عنها

أّما نتيجة ذلك . (22)فإنّه لن يقوم أحد ابلّدعوة إىل أّى أمر!«، إىل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 . فهي أّن العدالة تُعدُّ شرطاً مؤثّر ال واجباً 

و هو أن حيصل »اآلمر أو الناهي« على ، شرطًا خامسًا إىل شروط اآلمر والناهي أضاف بعضهم .5
و ال شّك يف بطالن هذا القول لكون املبدأ املذكور ميثل أحد الواجبات . إجازة اإلمام أو احلاكم

نكر لكن ال بّد من التأّمل يف بعض مراتب العمل مببدأ األمر ابملعروف والنهي عن امل.  والفرائض اإلهلية
ألّن احلديث هنا يتعّلق بواجب مجاعّي ال بواجب خاّص خُمّول من   -و خصوصًا املرحلة اليدوية-

 . احلاكم إىل األفراد )كما ما مّر بنا يف موضوع احلسبة(
، مثل عدم ترّتب املفسدة على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، و يبدو أنّه مع وجود شروط أخرى

فإنّه ال حاجة  ، يف حبثنا للشروط املتعلقة بعملية األمر ابملعروف والنهي عن املنكرواليت سنخّصها ابلذكر 
 . إىل وجود مثل هذا الشرط

والذي غالباً ما  ،  ال بّد لنا من التذكري أبّن املقصود ب»املأمور واملنهي«،  وخالصة و مفاد ما نريد بيانه 
و حىت لو مّت حسبان احلاكم نفسه .  يس االعتباريّ هو الشخص الطبيعّي ول،  يرد يف أقوال الفقهاء و كلماهتم

و لكن ابلنظر  .  فإّن احلاكم نفسه هو املعىّن هبذا األمر و ليس النظام احلكوميّ ،  من ضمن هؤالء األشخاص
فإنّه جيدر بنا البحث هنا  ،  إىل البحوث املطروحة بشأن األشخاص االعتبارّيني و مسؤولياهتم اجلزائية واملدنية 

ومهما يكن من أمر فإننا  . ن ابإلمكان إجياد شروط أخرى عن واثقة الشخص االعتباري أم ال فيما لو كا 
 . سنقوم بتوضيح »املأمور واملنهي« مع األخذ بعني االعتبار الشخص الطبيعي بوصفه حموراً لنا

 الفرع الثان الشروط اْلاصة ِبملأمور و املنهي
أن أنمر فرداً  -و هل من الواجب كذلك-مسلماً؟ هل ميكن هل جيب على املأمور واملنهي أن يكون 

أبّن اجلواب عن هذْين السؤالنْي  ، غري مسلم ابملعروف و ننهاه عن املنكر؟ قد خييل لبعضهم للوهلة األوىل

 
 . (3( و )2اآليتان )، سورة الصف -19
 . (44اآلية الشريفة )، سورة البقرة -20
 . 499، 1ج . ، ت.  د، عودة -21
 . املصدر نفسه -22
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إذ من جهة يرتكز موضوع »األمر ابملعروف والنهي عن املنكر« على والية املؤمنني على ، هو ابلنفي!
و من جهة أخرى فإّن من بني الشروط اخلاصة  ، ران إىل ذلك يف حبثنا للمبادئ السابقةكما أش،  اآلخرين

و من الطبيعي أن يكون مثل هذا االحتمال  ،  ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر هو احتمال »مقدار« أتثريه 
ن املنكر يكتسب و اتلياً فإّن موضوع األمر ابملعروف والنهي ع. ضعيفًا يف غري املسلمني من حيث املعىن

معناه وفقًا ملا ورد عنه يف الشريعة يف ابب »املعروف« أو »املنكر« وبذلك ال ميكن إلزام غري املسلمني  
 . بقبول مثل هذا املبدأ

أّوال ألّن الشريعة  ، هناك بعض النقاط اليت ميكن أن تؤثّر سلبًا يف قبول األمر املذكور، و يف املقابل
فما زال  ، طّرق إىل كّل احلاالت املتعلقة ابملعروف واملنكر و مل تقم بتفسريها مجيعاً اإلسالمية املقّدسة مل تت

الكثري من األمثلة اخلاصة ابملعروف واملنكر تُعدُّ أمورًا يقوم عقل اإلنسان بتحديد كون بعضها معروفًا و 
. اً عليه يف بعض األحيان و اعتبار بعضها مفيداً و ضرورايً للمجتمع اإلنساين أو خطر ،  بعضها اآلخر منكراً 

على طاولة البحث اخلاّص ابألخالق املدنية  ، يف الوقت احلاضر، فهناك العديد من املسائل املطروحة
و من تلك األمور مراعاة مسألة  . واالجتماعية ال ميكن اعتبارها أمورًا يعجز العقل البشري عن تصديقها

إذا كان هناك بعض  ، واآلن. ظمة و اللوائح و غري ذلكالنظافة و الطهارة و حسن اجلوار وااللتزام ابألن
األفراد من غري املسلمني ممن يعيشون ضمن شبكة العالقات االجتماعية ال يراعون حرمة تلك األمور و ال 

فهل علينا يف مثل هذه احلالة السكوت و عدم إبداء أي مواجهة أو رّد فعل اجتماعي ، يلتفتون إليها
 إزاءهم؟

فهي قد ال يكون النهي عن املنكر ،  اليت جيدر بنا ذكرها واإلشارة إليها يف هناية هذا البحثأّما املسألة  
بل يدخل ضمن إطار وجوب عدم ، ابلنسبة لغري املسلمني من ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 .  و هو ما سنشري إليه يف الشرط التايل،  اإلضرار )إحلاق الضرر( ابآلخرين
هل ميكن منع الشخص غري املكلف من ارتكاب املنكر أو أمره أبداء املعروف؟ :  واملنهي  تكليف املأمور

رأى بعض الفقهاء  ، و هل يعد هذا أمرًا واجبًا أو غري واجب؟ يف ما يتعّلق ابملنع عن ارتكاب املنكرات
و هذا ، ّلف»ال فرق يف أن يكون فاعل املنكر مكّلفاً أو غري مك: حيث قال »عبد القادر عودة«، وجوبه

فإّن من واجب ذلك الشخص أن أيخذ الشراب ، يعين أنّه لو شاهد أحد ما طفال أو جمنوانً يشرب اخلمر
و كذلك احلال لو رأى أحدهم جمنوانً ميارس الزان مع امرأة جمنونة هي .  و يسكبه بعيداً و مينعهما من تناوله

 . (23)املذكور )الرائي( منعه عن هذا الفعل«فينبغي على الشخص ، األخرى أو ينزوي مع حيوان 
، هذا القول نفسه ،  يف كنز العرفان ،  يستفاد من ظاهر ما قاله السيوري )املعروف ب »الفاضل املقداد«(

»ال شرط يف أن يكون املأمور أو املنهّى مكّلفاً ألنّه مىت ُعِلَم أّن غري املكّلف قد يتّسبب : فقد كتب يقول
و كذا األطفال فال بّد من هنيهم عن ارتكاب كّل  . منعه من القيام مبا يضّر اآلخرينابإلضرار بغريه وجب 

 . (24)حمّرم حىت ال تصبح عادة هلم«

 
 . 502و  501، املصدر نفسه -23
 . 408، 1ج ، 1986،  فاضل مقداد -24
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بل من  ، لكّن البعض اآلخر من الفقهاء ال يعتقد بوجوب مثل ذلك املنع من ابب النهي عن املنكر

سواء أكان ذلك الضرر واقعاً على ،  دوثهابب منع وقوع الضرر الذي ال يرضى الشارع املقّدس بوقوعة أو ح 
 . (25) بل عدوا هذا املنع كمنع بعض احليواانت من اإلضرار بعضها ببعض،  الفرد الذي يرتكبه أم على اآلخرين

يدخل ضمن مجلة األهداف  -سواء على الذات أم على اآلخر-واحلقيقة هي أّن منع وقوع الضرر 
بدو أّن مسألة فصله عن حبث النهي عن املنكر مل تزل غري واضحة  و ي . املرتتبة على ابب الّنهي عن املنكر

وكما قلنا سابقًا فإّن أقوال الفقهاء غالبًا ما تستند إىل عدم ، و يف ما يتعّلق هبذا السياق ابلطبع . املعامل 
و . إال فريق من الفقهاء الذين ال يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة والذين قالوا بوجوب ذلك،  الوجوب

 . هذه املسألة تتطّلب حبثاً مفصال بسبب النتائج الرتبوية املرتتبة عمَّا قاله هؤالء الفقهاء 
رأى بعض الفقهاء أنَّ الشرط الثالث يشري إىل وجوب األمر : إصرار املأمور على ارتكاب املعصية

. املعصية أو املنكرلكون العاصي أو التارك للواجب يعد مصراً على ارتكاب ، ابملعروف والنهي عن املنكر
و عن هذا املبدأ ال يوجد أي دليل عبادي )من آايت أو رواايت( على ذلك؛ و هلذا مل يستدّل أّى منهم 

لكّن ذلك ، (26)و عن الشرط املذكور استدّل صاحب »اجلواهر« بعدم االختالف. على رواية هبذا الشأن 
بل و مل يتطّرق ،  الفقهاء ال يتفقون على وجوب هذا الشرطألّن  ،  ليس دليال على اإلمجاع على هذه املسألة

فإنّه ال بّد من مراجعة العقل  ،  و بناًء على هذا.  بعض الفقهاء )كالعالمة احللّي( إىل الشرط املذكور إطالقاً 
 . يف هذه املسألة 

هو »إّن دليلنا على وجوب هذا الشرط يقتصر على »حكم العقل« ألنّه : قال بعض الفقهاء يف ذلك
الذي حيكم بسقوط وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حال عدم اإلصرار على ارتكاب املعصية؛  

و مع وجود الدليل العقلي هذا ، و على هذا ألساس سيكون األمر و النهي أمراً ابطال و غري ذي جدوى
ىن لنا أن نعلم بعدم إصرار أ ،  و لكن.  (27)يصبح إطالق األدلة الدالة على وجوب هاتني الفريضتني مقيداً«

مثل »إبن إدريس« ،  بل لقد صرّح بعض الفقهاء،  فهذا أمر مل حيصل إمجاع الفقهاء عليه،  الفرد على املعصية 
 . و »احملّقق احلّلى« ابالكتفاء بعدم وجود األمارة أو البينة على هذا األمر

ون وجود كو  ، ر هي أدلة مطلقةكاملن ون األدلة اخلاصة مببدأ األمر ابملعروف والنهي عنكوابلنظر اىل  
، فحىت أولئك الذين قالوا بوجود مثل هذا الشرط أطنبوا يف معناه و توّسعوا،  الشرط الثالث ابعثاً على التأّمل

يعين القصد ، يف مقابل االمتناع، حبيث قّل الفارق بني وجوده و عدمه ألهّنم رأوا أنَّ استمرار املعصية
و علم أبنه يروم تناول الشراب ملرّة  ، ركلو أّن أحدهم شرب املس: و قالوا، عصيةاب املكواالصرار على ارت

 . عندئذ ال بّد من منعه من ذلك، أخرى فقط
 ر« كالفرع الثالث الشروط املتعلقة بعملية »المر ِبملعروف والنهي عن املن

و ، ر نفسهكابملعروف والنهي عن املن أّما اجملموعة الثالثة من الشروط فهي تلك اليت تتعّلق مببدأ األمر 
»ال وجود ألية شروط :  تب »عبد القادر عودة« عن هذا قائالً ك.  ليس ابألمر و املأمور أو الناهي و املنهيّ 

و مثل هذا جائز ، ألّن ابألمر ابملعروف معناه النصيحة واهلداية و التعليم، أو أزمنة معينة لألمر ابملعروف
 

 . 252، 12ج ، هـ 1408، نوري طربسي -25
 . 370، 21ج ، 1983، النجفي -26
 . 163، 1996، نوري -27
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واليت جيب حتّققها جلواز ،  ر و تغيريه فله شروطه اخلاصة بهكأّما النهي عن املن.  ّل وقت و يف أّي ظرفكيف  
الم الفقهاء؛ حيث كل من التفصيل ال وجود له يف  كّن هذا الشكل.  (28)ر«كر أو تغيري املنكالنهي عن املن 

أوردها »عبد القادر روها ختتلف عن تلك اليت  كانت الشروط اليت ذ كو  ،  ل عامّ كقاموا ببحث الشروط بش
اتب و تصّوره كل الذي أشار اليه هذا الكر حىت ابلش كو يبدو أّن األمر ابملعروف والنهي عن املن .  عودة«

ن كفاحتمال التأثري مثاًل يعد من مجلة الشروط اليت مي. ذلك بعض الشروطكليس مطلقًا بل انّه يتضّمن  
و موضوع التمسك أبضعف الوسائل  ، ركعن املن ذلك يف ابب النهيكطرحها يف ابب األمر ابملعروف و  

ألّن مراعاة  ،  ذلك يف ابب األمر ابملعروفكن طرحه  كمي،  ركاتب يف ابب رفع املنكأيضاً الذي أشار اليه ال
اّن مسألة »مراعاة املعايري ،  أو على سبيل املثال .  رها ضروريّة يف ابب األمر ابملعروف أيضاً كاملراتب اليت مّر ذ 

بل ، و هلذا فمن األفضل . ركهلية« جارية سواء يف ابب األمر ابملعروف أم ابب النهي عن املنواحلدود اال
ان طرح كرغم أنّه ابالم، ر فحسبكون مقتصرة على املنكل عاّم ال أن تكال بّد من طرح الشروط بش

 . ر و هو ما سنشري اليه يف هناية املطافكشروط أخرى يف ابب املن
ر األخذ بعني كمن بني الشروط اخلاصة مبوضوع األمر ابملعروف والنهي عن املن: التأثرياحتمال -1

و ال خالف بني الفقهاء الشيعة على هذا . ون األمر أو النهي مؤثرًا بنحو ماكاالعتبار احتمال أن ي
بل ، هذه املسألة  »هناك امجاع حول: بـ »املنتهي« قائالً  متابه املوسو كر العالمة يف  كو ذ . املوضوع اطالقاً 

ثري من الرواايت يف هذا الشأن كوأورد الفقهاء ال. و ال حتتاج اىل أّي استدالل« ، ّل الوضوحكهي واضحة  
استند بعضهم اىل ،  فعلى سبيل املثال.  رغم أن بعضها مطعون فيه اّما من حيث الّسند أم من حيث الداللة

 --»مسعت أاب عبد هللا:  قائالً   --مام الصادقالرواية الواردة عن »داود الرّقي« الذي روي عن اال
واستند ،  (29)يتعّرض ملا ال يطيق«:  يف يذّل نفسه؟ قالكو  :  ال ينبغي للمؤمن أن يذّل نفسه قيل له :  يقول

--»قال أبو عبد هللا --بعضهم اآلخر اىل ما روي عن »حييي الطويل« قوله عن االمام الصادق
فأما صاحب سوط أو سيف ، أو جاهل فيتعلم، ر مؤمن فيّتعظكينهي عن املنامّنا يؤمر ابملعروف و  :

 . ّن ضعف سند هذه الرواية ابلذات واضح بسبب وجود حييي الطويل يف السلسلةكل. (30)فال« 
الم هنا يتعّلق حبدوده و كّن الكل، م العقل«كن عده دلياًل على هذا الشرط هو »ح كغري أّن ما مي

،  يتصف ابلعمومية والشمولية، ركيف ما خيّص األمر ابملعروف أو النهي عن املن، زمفالتأثري الال. جماالته
و .  ر و يرتك املعروف اضافة اىل األفراد اآلخرين داخل اجملتمعكب املنكمبعىن أنّه يشمل الشخص الذي يرت

ّن كل.  اعتقاده ابلتأثريو ال حاجة عند ذاك اىل ظّن االنسان أو  ،  في جمّرد احتمال التأثريكي،  بناًء على هذا
»فلو غلب على :  تابه »شرائع االسالم«كما قال العالمة يف  كقالوا  ،  و منهم »احملقق احللّي«،  بعض العلماء

فهو  --ن استشفافه من سرية األئمة املعصومنيكو ما مي. (31)مل جيب«، أو علم أنّه ال يؤثر، ظّنه
ان أتثريه ضئياًل ابحتمال  ك حال الظّن بعدم أتثريه أو  ر حىت يفكالعمل ابألمر ابملعروف و النهي عن املن

 . عقالينّ 

 
 . 501، املصدر نفسه -28
 . 425، 12ج . ، ت. د، احلّر العاملي -29
 . 400، املصدر نفسه -30
 . 342، 1ج ، هـ 1403، احملقق احللي -31
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ان احتمال عدم التأثري قوايً حبيث شعر االنسان يقيناً بعدم جدوى األمر ابملعروف والنهي كوابلطّبع اذا  

 . عندئذ ال مناص من ترك ذلك، ركعن املن
الثاين من شروط األمر ابملعروف و النهي عن  أّما الشرط : التمّسك أبضعف الوسائل )أو املراتب(-2

و ال بّد ،  فهو وجوب أن يتّم األمر والنهي أبضعف الوسائل أو املراتب ألّن األصل هو حريّة األفراد،  ركاملن
و هذا األمر سار . ان سيتسبب يف حتديد حريّة األفراد أو تقييدهاكتفاء أبضعف الوسائل اذا  كمن اال 

لتا الفريضتني وضع كألّن حرمة ايذاء املؤمن تقتضي يف  ،  ركملعروف والنهي عن املن ذلك يف مسألة األمر ابك
انية الستخدام أضعف املراتب أو كانت مثّة امكر العليا جانبًا اذا  كمراتب األمر ابملعروف والنهي عن املن

 .  أدانها
و أّن الشخص املأمور ، وابلنظر اىل أّن اهلدف من األمر والنهي هو وضع احللول للمسائل ال تعقيدها

بل ان احد الفقهاء ،  فانّه جيب مراعاة مبدأ »األيسر فاأليسر«،  أو املنهي ميتلك حقوقاً ال بّد من احرتامها
 . (32)العظام يقول حبرمة جتاوز املرتبة اليت حيتمل فيها الوصول اىل اهلدف

شرعية اثلث شرط من الشروط الواجب تعد مراعاة احلدود واملعايري ال:  مراعاة احلدود واملعايري الشرعية-3
و حيول هذا الشرط دون تطبيق األمر ابملعروف و النهي .  ركتطبيقها يف مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املن

ر يتوقف على التجسس على األمور أو كان النهي عن املنكفمثاًل اذا  . ر أبّي وسيلة أو طريقةكعن املن
هذا الشرط يعد ذلك حمرمًا لنهي هللا سبحانه عن التجسس على اآلخرين  الشؤون الشخصية لألفراد فاّن 

و من بني األمور اليت حرص التشريع اجلنائي يف االسالم بشّدة على تطبيقها  . اهتم و خطواهتمكأو تتبع حر
يف موضوع .  و عن عدم شرعية التجسس أو جوازه.  و اتباعها هي شرعية االساليب والوسائل اخلاصة بذلك

ون املعصية ظاهرة دون حاجة اىل جتّسس ك»وأّما الشرط الثالث فهو أن ت:  يقول الغزايل، ركي عن املن النه
فاذا بقي الشخص يف داره و أغلق عليه اببه فال جيب التجسس على ما  ، وال جيب التجسس. احملتسب

بل اّن ، أفعاله ذلك التجسس عليه من السطح و مراقبةكو ال جيب  ، يقوم به و يفعله أو يريده دون أمر
ال جيب ،  مخراً مثالً ،  ان يف جعبة الفاسق شيء ماكو اذا  . . .  ما سرته هللا تعاىل ال بّد من أن يبقي مستوراً 

 . (33)ألّن ذلك يعترب من التجسس«، شف عّما حتت عباءته كأمره ابل
 االسالمية املطلب الرابع السياسة الجنائية

يفيته يف السياسة اجلنائية  كر و مقداره و  كابملعروف و النهي عن املنيستلزم تفسري دور فاعلية األمر 
ما حيتاج اىل التعرف اىل خصائص  ك،  معرفة خصائص السياسة اجلنائية الفعالة واملطلوبة من جهة،  االسالمية 

و اىل البحث يف ، ر و فاعليته يف النظام االجتماعي من جهة أخرىكاألمر ابملعروف والنهي عن املن
 . ائص الفريدة هلذا املبدأ ضمن بقية املبادي يف السياسة اجلنائية يف االسالماخلص

 مفهوم السياسة اجلنائية : الفرع االول 
فانّه مل يتّم  ،  اىل البحوث اخلاصة ابحلقوق،  ثر من قرن كقبل أ ،  رغم دخول مصطلح »السياسة اجلنائية«

و يعود السبب يف ذلك اىل أّن السياسة  .  اجلميع و رضاهمنه أن حيوز على قبول  كبعد تقدمي أّي معىن له مي
وال شّك يف أّن تنوّع اآلراء يف . اجلنائية تعد مسألة متجذرة يف أعماق القضااي املعرفية والفلسفية والقيمية

 
 . 476، 1ج ، 1997،  االمام اخلميين -32
 . 507و  506، 1ج ، 1995، الغزايل -33
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و تبدأ مسرية التحول  . مثل هذه األمور سيؤدي اىل التأثري على نوع التصّور املأخوذ عن السياسة اجلنائية
بينما تنتهي عند بسط معناه و توسيعه ،  ونه مرادفاً للسياسة مع احلقوق اجلزائيةكمعىن هذا املصطلح من  يف  

 .  ون فيه قريباً جداً من السياسة االجتماعيةكاد يكاىل حّد ي
»متّثل السياسة اجلنائية نوعاً من التأّمل أو : ريستني الزرج« السياسة اجلنائية قائلةكو تعرف السيدة » 

فيلة مبحاربة  كري املعريّف يف الظاهرة االجرامية و ادراك الظاهرة و فهمها و اجياد الوسائل والّسبل الكالتف
و تعد السياسة اجلنائية اسرتاتيجية حقوقية و اجتماعية  .  التصرفات الىت تؤدي اىل االحنراف وانتهاك القانون 

اضافة اىل الرؤية الواقعية ازاء املسائل  ،  سؤولية اهلدف منها هو حتّمل امل،  مبنية على أساس اخليارات السياسية
 . (34)واألمور النامجة عن الوقاية أو قمع الظاهرة االجتماعية مبعناها األوسع« 

 الفرع الثان فاعلية السياسة اجلنائية
يف هذا ، تبه أصحاب الرأي كو من خالل حتليل ما  ، ابلنظّر اىل التعريف السابق للسياسة اجلنائية

 .  ن اخلوض يف خصائص أيّة سياسة جنائية فعالة و مطلوبةكمي،  و تفسريه، الشأن 
 و يف الوقت نفسه االستناد اىل املبادي والقيم الساسية ، ي و العقالنية والتفح صكاوال( التف 

ألّن ، تتجّلى خاصية العقالنية والتفّحص يف مفهوم »السياسة« ضمن اطار عبارة »السياسة اجلنائية« 
و هلذا . (35)السياسة يف األساس تعين االدراك والتدبري و اجياد احللول والسبل للقضااي اخلاصة ابجملتمع

وألجل .  (36) ومة )أو الدولة( و اجيادها للحلولكيفسر »فيورابخ« السياسة اجلنائية أبهنا تدبري احل،  السبب
و يف .  رتاتيجية مواجهة اجلرمية والتصدي هلايتّم احلديث يف السياسة اجلنائية عن اس ،  أو امليزة،  هذه اخلاصية 

»االسرتاتيجية« مبثابة احلّل األمثل للتعّرف اىل املسائل و تفّحص األوضاع و معرفة األهداف  تعداحلقيقة 
وهنا تساعد على وضع نوع من األنظمة  كاضافة اىل  ، و اجياد احللول و التدابري و اختبارها و مقارنتها

مل جيد »فون ليست« بداً من تفسري »السياسة  ، ّله و بناء على هذاكتنسيق ذلك  واالنضباط والعالقة و 
»هي جمموعة من املبادي واألصول اليت تستطيع الدولة و اجملتمع من خالهلا حماربة اجلرمية : اجلنائية« قائالً 

 . (37)والشّر«
يضفيان الصفة العلمية على فاّن التفحص والتدبري مها اللذان ، و من انحية أخرى، هذا من انحية

ّل مبدأ من املبادىء كو يف الواقع فانّه ال بّد من وضع  . و جيعالن منها أمرًا ضرورايً ، السياسة اجلنائية
واحلصول على النتائج ، ورة و التدابري املتخذة يف بوتقة االختبار و التجربة لتحديد األخطاء والعيوبكاملذ 

و من هنا نالحظ اقرتاب . عميم تلك املبادي و اضفاء الصفة القانونية عليهااملطلوبة واملناسبة املتعّلقة بت
و هذا األمر حبّد ،  حيث تربطها به عالقة و طيدة،  بريكمفهوم »السياسة اجلنائية« من علم اجلرمية اىل حّد  

ة اجلنائية«  ذاته حيّتم علينا االستعانة ابملختّصني و أصحاب الرّأي يف خمتلف العلوم من أجل وضع »السياس
ان االستفادة كّن الّصفة العلمية اليت تطلق على السياسة اجلنائية ال تعين أنّه ابالمكل. املرغوبة والصحيحة

فهذه التدابري يف احلقيقة متّر ، نه أن حيقق األهداف املرجوة يف السياسة اجلنائيةكمن أي مبدأ أو تدبري مي

 
 . 42ـ  41، 2003، الزرج -34
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، ساسية املقبولة و املتفق عليها يف أي جمتمع من اجملتمعاتبقنوات و مرّشحات خاصة ابملبادي و القيم األ

ليس هناك أّي فرق بني السياسة اجلنائية  ،  و بناًء على هذا.  ن البت يف قبوهلا أو رفضها كو حينذاك فقط مي
 . املستندة اىل املدارس الفلسفية الدينية و بني تلك املبنية على أسس الفلسفة غري الدينية 

 والعمومية اىل جانب الولوية اثنيا( الشمولية
و .  ون مؤثّرة و فعالة يف الوقت نفسهكي تكل ،  ون شاملة و جامعةكال بّد ألية سياسة جنائية من أن ت

، تقّسم الشمولية أو اجلامعية اىل ثالثة حماور، ان اليت تتألف منها السياسة اجلنائيةكابلنظر اىل األجزاء واألر 
( الشمولية 3و أخرياً )،  ( الشمولية يف اختاذ االساليب والسبل ووضعها2)،  املوضوع( الشمولية يف  1):  هي

. واالستفادة من تلك املصادر   يف تطبيق املصادر أو املراجع الداخلة ضمن ردود الفعل على الظاهرة االجرامية
اعتماد األولوية يف ما  ال بّد من ، ذلك اىل احلاجة اىل السياسة اجلنائية و فاعلّيتها و ضرورهتاكوابلنظر  

 . يتعّلق ابألساليب والربامج 
 اثلثا( الشمولية يف املوضوع مع أولوية اجلرائم واالحنرافات اْلطية 

بل يشمل موضوع ،  يز على جرمية معينة أو احنراف خاّص بعينهكالرت ،  اطالقاً ،  ال يتّم يف السياسة اجلنائية
والسّيما أاّن نالحظ أّن النتائج اخلاصة بعلم . فات على حّد سواءّل أنواع اجلرائم واالحنراكالسياسة اجلنائية  

ويف احلقيقة اّن اجلرائم مرتبطة بعضها  . لّ ككاجلرمية يف الوقت احلاضر تشري اىل وجود عالقة بني اجلرائم  
ما يعين ، اضافة اىل أّن مواجهة تلك اجلرائم والتصّدي هلا تتطّلب حماربة االحنرافات والوقاية منها، ببعض

ّل تصّور حبيث يتحّدث كفاّن أمهية مسألة األولوية تفوق  ، ن من أمركو مهما ي . رفض املعايري السائدة
املعّنيون ابألمر اليوم عن ازالة اجلرمية والعقاب »يف جمال احلقوق« والتساهل والتسامح )يف جمال السياسة  

د واجلاّد حنو اجلرائم واالحنرافات اليت حتتّل أمهية  ّله ينصّب يف اطار االهتمام املتزايكو ذلك  ، االجتماعية(
 . رب من غريها كأ

 رابعا( الشمولية يف الساليب والتدابي مع التشديد على السبل االصالحية والوقائية
ّل الوسائل املهّمة  كال شّك يف أّن السياسة اجلنائية الفعالة واملؤثرة هي السياسة اليت حتاول االستعانة ب 

، تفي ابتّباع وسائل العقاب والقمعكال أن ت، الصحيحة ملواجهة اجلرائم و التصّدي لالحنرافات واألساليب
و ملعرفة مقدار فاعلية أيّة سياسة جنائية واختبار قدرهتا  . ان سائداً يف اجملتمعات البدائية األوىلكو هو ما  

لسياسات و التشريعات اجلنائية معًا و  ال مفّر لنا من العودة اىل قائمة األساليب والّسبل اليت توصي هبا ا 
اىل ظاهرة انتشار  ، و تعود مسألة مشولية األساليب والتدابري اخلاصة مبواجهة اجلرمية واالحنراف. مراجعتها

مبا يف ، زان عليهاكو اختالف العوامل املؤدية اليهما واألسس اليت يرت، رقعة اجلرمية واالحنراف و اتساعهما
فاّن ما حيظي ابالهتمام  ، ّل ذلككورغم  . الفردية والباطنية واالجتماعية و الظاهريةذلك العوامل واألسس 

رب يف عصران احلايل هو استخدام التدابري واألساليب الوقائية اليت تتمّيز بطابع االصالح واملعاجلة و  كاأل
 . افحة االحنرافكمية ومو هذه األساليب والوسائل من دون شّك تلعب دوراً رئيسياً يف حماربة اجلر ،  اتباعها

 ة اجلماعيةكل  املراجع واملصادر مع أولوية املشار كخامسا( االستفادة من  
تسخري مجيع ، ازاء اجلرمية واالحنراف، تستلزم ردود الفعل و حماوالت التصّدي القوية والشاملة واجلذرية

النظر عن أّن بعض األمور واملسائل  بصرف ، املصادر واملراجع ذات العالقة مبثل هذه الظواهر و توظيفها
ل الظاهرة االجرامية و اشاعتها سببها األداء اخلاطي و غري الدقيق لبعض تلك املراجع كاليت تؤدي اىل تش
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اانت كو ال بّد هنا اذاً من االستعانة ابالم،  و هلذا تصبح تلك املراجع مؤثرة يف ظهور االحنراف.  أو املصادر
ل مؤثر و كها هذه املصادر للوقوف بوجه الظواهر االجرامية بشكيقية اليت متتلو القدرات الطبيعية واحلق

ون السلطة القضائية هي املسؤول الوحيد عن حماربة اجلرائم بل ال بّد كلن ت ، و من هذا املنطلق. اثبت 
ن أفراد ّل فرد مكومية و  كللسلطة التنفيذية واملؤسسات والدوائر واملنظمات واملراجع االجتماعية غري احل

ورة )أي األمر ابملعروف والنهي عن  كال بّد هلم مجيعاً من االسهام يف العملية املذ ،  اجملتمع مبا فيهم املنحرفون 
و قد أثبت فاعلّيته ، ة االجتماعية ميتلك دوراً فاعاًل و أساسياً يف هذا اجملال كااّل أّن عنصر املشار . ر(كاملن

ة االجتماعية اسهام األفراد و املواطنني واملنظمات و اجلماعات كابملشار و نعين  ،  من خالل التجارب املؤثّرة 
اليف كة خبفيض التكفباالضافة اىل أّن من شأن تلك املشار . ومية يف هذا األمر ابلغ اخلطورة كغري احل

حماربتها؛ فدهّنا ستؤدي اىل تعبئة شاملة يشارك فيها اجلميع ملنع الظواهر االجرامية و  ،  ومةكواألعباء على احل
 . ّل األفراد يف اجملتمع ابملسؤوليات املنوطة هبمكو ذلك بسبب شعور  

ت الفردية ، ومة والمن العام  كسادسا( احلافظ على قدرات احل  اىل جانب مراعاة احلقوق واحلرَّي 
، تقديربسبب زعزعتها لألمن العاّم على أقّل  ،  ابالضافة اىل أنَّ اجلرمية تعمل على انتهاك احلقوق الفردية
فغالباً  . ذلك بصبغة اجتماعيةكفاهنا تتصف  ، و جتاهلها للقّيم االجتماعية واالعتداء على حقوق اآلخرين

. ومة واضعاف سلطتها واالخالل ابألمن والنظام العامّ كة احلكسر شو كاىل  ، أو االحنراف، ما تؤدي اجلرمية 
ال بّد لنا أيضاً من التطّرق اىل التدابري واالجراءات ،  اجلزائيةو عندما نتحّدث عن السياسة اجلنائية واحلقوق  

 . ومة و قدرهتا و سلطتها و اعادة األمن واالستقرار اىل اجملتمعكفيلة ابسرتداد هيبة احل كال
هلا القدرة على ،  فرغم أّن التدابري واألساليب اليت تتصف على األغلب ابلقمع واملعاقبة،  ويف هذا الصدد

ثري من األضرار اليت لن  كفاهّنا يف الوقت نفسه قد جتّر وراءها ال ، ورة بسرعةك األهداف املذ ايصالنا اىل
األمر الذي يتناىف  ، ما قد يعّرض احلقوق واحلرايت الفردية اىل خطر حقيقي، ن من معاجلتها بسهولة كنتم

ومة القانون متثل ضرورة  كون ح كوال أحد يشك يف  . ّل اجملتمعاتكابلطبع مع القيم األساسية اليت تتبناها  
و هي حالة تستدعي التنازل عن بعض احلقوق و جزء من ، ملّحة للحياة االجتماعية يف الوقت احلاضر

ومة واستبدادها أو جتاوز املسؤولني  كن جيب أن ال تؤّدي هذه املسألة اىل تعّسف احلكل. احلرايت الفردية
الرغم من أّن التدابري و االجراءات الوقائية غري العقابية  فانّه على ، و يف املقابل . لصالحياهتم و سلطاهتم

 بسبب أتّخر النتائج املطلوبة لتلكو ، نكل، غالبًا ما هتدف اىل احملافظة على حقوق املواطنني و حرايهتم 
 . ثرياً ما تؤدي اىل تعريض النظام واألمن العاّم لالنفالت واألضراركفاهّنا  ، االجراءات

 أفضل النتائج ،  اليفكسابعا( أقل  الت
فال شّك يف أّن وضع ، وركتعدُّ املسألة االقتصادية للسياسة اجلنائية احدى أهّم املسائل يف اجملال املذ 

، التصاميم والربامج و تطبيق االجراءات واألساليب واحلصول على النتائج املرجّوة مثّ اعادة اصالحها وترميمها
، ّلف اجملتمع نفقات و مصاريف مجّةكّله يكال شّك يف أّن ذلك  ،  السياسة اجلنائيةو هو ما يعرب عنه ابدارة  

األمر الذي قد يؤّدي ، ومات والّدول على تغطية ذلك و اسرتداده بطرق غري امليزانية العاّمةكما جيرب احل
جتماعية و ما شابه بري يف الطبقات االكاتلياً اىل ارتفاع األسعار و ازدايد نسبة الفقر وظهور االختالف ال

ذا فاّن احلاجة يف كو ه.  و هذه احلالة ابلذات ستؤدي اىل اجياد بيئة مناسبة و مالئمة لظهور اجلرمية،  ذلك
،  يز على تبيّن اجراء من أهّم االجراءات خالل وضعنا ملبادي السياسة اجلنائيةكالوقت احلاضر تقتضي الرت 
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فل لنا كاىل أقصي حّد من طريق تطبيق االجراءات اليت تاليف املواجهة مع اجلرائم كأال و هو ختفيض ت

و . ننا فيه احلصول على أفضل النتائج املطلوبة كل جّيد يف الوقت نفسه الذي ميكحتقيق هذا اهلدف بش
اليف ال يتعّلق فقط ابستهالك املصادر املادية و كيّتضح هذا األمر ابألخّص عندما نعلم أّن البحث يف الت

رة  كو من هنا جاءت ف.  ذلككورة  كاليف والنفقات املذ كاّن املصادر البشرية تعد ضمن التبل  ،  البشرية  ريغ
رة و عدم اقتصارها على كابالضافة اىل تعميم تلك الف، خصخصة الوقاية من اجلرمية و حماربة االحنراف

ال شّك يف أّن ،  ذه املسألةو يف ما خيص ه  ن اذ.  ة مل تسلم من الّنقد الالذعر كن حىت هذه الفكل.  ومةكاحل
اضافة اىل نتائجها املثمرة والفعالة اليت تعود ، لفة ابلنسبة للدولةكة االجتماعية هي أقّل احللول ت كاملشار 

 . لّ ككعلى اجملتمع  
ننا اجياد عدد آخر من املزااي و كرانها حىت اآلن ميكفاىل جانب اخلصائص اليت ذ ، و على أّي حال 
و هو ما ال نريد يف هذا البحث اخلوض به لتشّعبه ، سياسة اجلنائية الفاعلة واملطلوبةاخلصائص املتعلقة ابل

 . و توّسعه
نتائج األمر بالمعروف والن ف دن المنكر و مردوداته و  : المبحث الثانف

  ف السياالة الجنائية  ف االالالع، خصائصه

، يف أّي نظام اجتماعي، ر و فهمهاكاملن حتتاج دراسة نتائج عملية تطبيق األمر ابملعروف والنهي عن 
ل عاّم اسم  كو بش، اىل مقارنة ذلك مع التدابري واالجراءات األخرى اليت يطلق عليها أحياانً ، من جهة

و من جهة أخرى فاّن ذلك ، أو االشراف االجتماّعي، أو التدابري االجتماعية و السيطرة، االجراءات
عند اشارهتا اىل ضرورة  ،  اليت شددت النصوص الدينية االسالمية عليهايتطّلب معرفة و فهم دقيقني للنتائج  

فانّنا  ،  ّل حبث من هذه البحوث يقتضي جمااًل أوسعكان اخلوض يف تفاصيل  كو ملّا  .  تطبيق هذا املبدأ املهمّ 
مقارنة األمر ابملعروف والنهي فسنشري يف املطلب االول اىل  ابالشارة اىل حبث منها ابختصار ،  هنا،  تفيكسن

نتائج األمر ابملعروف والنهي وجنعل املطلب الثاين اىل  ،  ر مع املواءمة االجتماعية والرقابة االجتماعيةكعن املن
اخلصائص الفريدة ملبدأ »األمر ابملعروف والنهي عن  وخنصص املطلب الثالث اىل ، ريف اجملتمعكعن املن

 . ر« يف السياسة اجلنائية يف االسالمكملنا
املطلب االول مقارنة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع املواءمة االجتماعية والرقابة  

 االجتماعية
ال شّك يف أّن أّي جمتمع ميتلك جمموعة من القواعد واألسس والتقاليد والطقوس والعادات اليت متثل  

ّل جمتمع يسعى كلذلك نرى أّن  . وركة األساسية البقاء احلياة يف اجملتمع املذ مجيعها اخلمرية والبنية التحتي
و اتلياً تشجيع ، نة و تعزيزها و تقويتها كّل الطرق والّسبل املمكاىل احملافظة على تلك التقاليد والعادات ب

االجتماعية« و »الرقابة االجتماعية« اللتان »التأقلم : و تُعد العمليتان . أفراده على االلتزام هبا و مراعاهتا
 . ألهنما تستخدمان للوصول اىل الغرض املطلوب، ال بّد من وجودمها يف أّي جمتمع

 -ّلهاكو طوال حياته  -فعملية »التأقلم االجتماعي« تعّرف أبهنا »عملية يستطيع االنسان بوساطتها 
ّله مع قيامه ببناء داخله و كفية من بيئته و مواءمة ذلك  ّوانت االجتماعية والثقاكتعّلم مجيع العناصر و امل

لينسجم مع بيئته االجتماعية اليت ال بّد ، حتديد معامل شخصّيته متأثراً بتجاربه والعوامل االجتماعية املعنوية
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ا ور أم من التعاريف األخرى يف هذكسواء من التعريف املذ ،  ننا استنتاجهكأّما ما مي  (38)له من العيش فيها«
هو أّن التأقلم االجتماعي هو الذي يعمل على متّثل املعايري والقيم االجتماعية و تثبيتها و ، اخلصوص 

و بعبارة أصّح . ن من بناء ذاته و خلق االنسجام بينها و بني القيم و املعايريكترسيخها داخل الفرد ليتم
ال أن ، برغبة و حرية منه، وجودة يف بيئتهّوانت االجتماعية و الثقافية امل كبينها و بني مجيع العناصر و امل

يل الذات« اليتني مهمتني من آليات »املواءمة كو يعد »التعّلم« و »تش. ون جمربًا على فعل ذلككي
و هي رقابة صارمة  ،  يصل الفرد ايل حالة من الرقابة الباطنية )الذاتية(،  و خالل هذه املرحلة،  االجتماعية«

م يف تصرفاته حىت يف حال غياب املؤسسات اخلاصة ابلرقابة  كا تقود الفرد و تتحألهنّ ،  ذلككللغاية و فعالة  
 . (39)أو السيطرة االجتماعية اخلارجية

فهذا األمر ابلذات له ، ّن عملية »التأقلم االجتماعي« ليست عملية انجحة و موّفقة طوال اخلط كل
ثري من العوامل املختلفة اليت يتّم تناوهلا يف البحوث اخلاصة ابحلاالت الشاذة و علم  كجذوره العميقة يف ال
و هنا أييت دور العملية الثانية اليت يطلق عليها اسم »الرقابة االجتماعية« أو . ذلككاجتماع االحنرافات  

، ثرها شيوعاً كو أ،  ع»االشراف االجتماعي« و هذه الرقابة تعرف أبهنا »واحدة من أهّم حبوث علم االجتما 
و هي تبحث يف موضوع الوسائل واألساليب املتنوعة اليت يستخدمها اجملتمع من أجل هداية األفراد العصاة  

 . (40) و توعيتهم«
وت ابرسونز« الرقابة االجتماعية أبهنا نوع من حتليل العمليات اهلادفة اىل القضاء على كو يعرف »اتل 

فاّن السيطرة االجتماعية تعد مبثابة العامل الذي يقوم برتميم  ،  على هذاو بناءً . امليول والرغبات الشاذة 
أو غّض النظر عن بعض االحنرافات أو الشواّذ البسيطة  ،  ن التساهلكن ابلطبع ميكل.  (41)النظام االجتماعي

اع عن  و عندما تصل تلك االحنرافات مرحلة التطّرف أو الشّدة ال بّد حينها من النهوض والّدف، نوعًا ما
و لذلك تعد السيطرة االجتماعية أو الرقابة االجتماعية خّط الدفاع الثاين عن النظام  ، اجملتمع

 . (42)االجتماعي
ن استنباط أوجه التمييز بني السيطرة )أو الرقابة( االجتماعية و بني التأقلم كمي، و استنادًا اىل ما قيل

جمال التأقلم االجتماعي هو »تثبيت التصّرف أو السلوك فاّن ما يتّم حبثه يف ، من جهة. االجتماعي
التصرف و فاّن البحث يتناول موضوع »التصّدي للسلوك  ،  ن يف ما يتعّلق ابلسيطرة االجتماعيةكل،  الطبيعي«

ن اعتبار »السلوك أو التصّرف املنحرف أو الشاّذ« حّدًا فاصاًل بني كمي، بعبارة أخرى. غري الطبيعي«
جزءًا من ، هذا و تعّد مجيع التدابري واالجراءات اليت تسبق ظهور السلوك املنحرف. ورتنيكالعمليتني املذ 

أّما االجراءات والتدابري اليت تلي ظهور االحنراف أو السلوك الشاّذ و اليت يراد ، عملية التأقلم االجتماعي
ّلها ضمن عملية  كفتندرج  ، ةي تتّم هداية األفراد حنو املعايري الطبيعي كهبا التصّدي للتصّرف املنحرف ل

 . (43) السيطرة االجتماعية
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فاآللية  ، ّل منهماكمن االختالف اآلخر املوجود بني هاتني العمليتني يف نوع اآلليات اخلاصة بكو ي

يف حني أّن اآللية اليت تستخدمها  ، اليت يعتمدها التأقلم االجتماعي هي التقّمص واالستضمار والتعّلم
، غالبًا ما تّتصف بـ »الضغط واالجبار« حىت و ان مّت االعتماد على عامل التشجيعالسيطرة االجتماعية 

ري أبّن كّله ال بّد لنا من التذ كو رغم ذلك  .  فاّن ذلك حيسب ضمن عملية الضغط على الشخص املنحرف
اليب و يف احلقيقة اّن أس. عملية السيطرة االجتماعية نفسها تقوم على أساس عملية التأقلم االجتماعي

تسب شرعيتها من »عملية« كاالجبار والضغط املستخدمة يف »عملية« السيطرة أو الرقابة االجتماعية ت
التأقلم االجتماعي ابلذات؛ و ذلك ألّن السبب يف اجراء العقوابت أو تطبيقها يف أّي جمتمع هو استضمار  

مستحقة ، أو املستضمرة، القَيم املتأّصلةو عندما تصبح . وركأو جتّذر بعض القّيم داخل أفراد اجملتمع املذ 
. ون العقوبة مبثابة ظلم أو استبدادكون موجودة ابلفعل عندئذ ت كل شرّعي من دون أن تكللعقوابت بش
ون السيطرة االجتماعية  كأّما من جهة أخرى فاذا تعّذر تطبيق التأقلم االجتماعي فلن ت ، هذا من جهة

 . (44)ثريكوحدها قادرة على فعل  
فأحياانً .  ركسنقوم بتحليل عملية األمر ابملعروف والنهي عن املن،  الل التوضيح الذي قّدمناه هنا من خ 

ن عدها املشرفة على عملييت »الرقابة االجتماعية« و كحبيث مي، يتّم تقدمي تفسري موّسع هلذه العملية 
 فيه عملية »األمر ابملعروف بينما يقدم بعضهم يف أحيان أخرى تفسرياً مقتضباً يعدّ ،  »التأقلم االجتماعي«

 . ر« جزءاً من عملية »الرقابة االجتماعية« و ليس ضمن عملية »التأقلم االجتماعي«كوالنهي عن املن 
بعد حبثه موضوع مرتبة  ، تاب »اجلواهر«كاّن التفسري الذي قّدمه املرحوم صاحب  ، على سبيل املثال

»اّن من أعظم فروع فريضة األمر :  حيث قال،  ورةكللعملية املذ يعد من مجلة التفاسري املفّصلة واملطّولة  ،  اليد
امه و مراتبه من حيث التأثري سّيما ابلنسبة اىل أئمة الدين و كر و أمسى أح كابملعروف و النهي عن املن

و خلع ،  ان ذلك العمل واجباً أو مستحباً كعلماء الشريعة هو أن يلبس املرء لباس احملاسن )ابلعمل( سواء أ
و ، ميل ذاته و نفسه ابألخالق االسالمية العالية كو ت ، روهًا منهاكان حرامًا أو م كرات ما  كلباس املن 

و نتيجة هذا العمل ابلذات هي هداية الناس اىل ، تطهري نفسه من األخالق السيئة و العادات البذيئة
صيحة السديدة و األقوال مل عمله الصاحل هذا ابلن كخاصة اذا أ، هم للمحّرماتكالقيام ابحملاسن و تر

ثري كو أّما معاجلة الروح والعقل فهي أرقى ب،  ّل داء دواء خاّص بهكّل مقام مقال و لكاذ ل،  الطيبة و احملّذرة
أّن صاحبه ال يعتقد بصّحة شيء سوى ، وركمن خالل التفسري املذ ، واضح. (45)من معاجلة البدن«

ن أن يتحّقق من خالل  كو هو ما مي ، لنماذج الصحيحةأو أتّصل املعايري من خالل تقدمي ا، االستضمار
 . عملية »التأقلم االجتماعي«

ل أضيق من سابقه مدرجاً كر« بشكو هناك من قام بتفسري مبدأ »األمر ابملعروف و النهي عن املن
ر( كوالنهي عن املن »اّن عملية )األمر ابملعروف  :  فقال ،  ااّيه ضمن زمرة اآلليات املتعلقة ابلسيطرة االجتماعية

مبواجهة التصّرفات الشاذة واملنحرفة  ،  أو األفراد املتديّنون فيه خباّصة،  لّ ككهي عملية يقوم من خالهلا اجملتمع  
و بناًء . و يبذلون جهودهم سعياً اىل ايقاف تّيار تلك االحنرافات واستبداهلا ابملعايري الدينية، والتصّدي هلا

هو نفسه السيطرة أو ، يف أّي جمتمع متدّين و اسالمي، ركومي للّنهي عن املن فاّن املعىن املفه، على هذا
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متّثل عبارة )النهي عن  ،  و بعبارة أخرى.  الرقابة االجتماعية ضمن اطار املعين الذي يقّدمه لنا علم االجتماع
، »األمر ابملعروف«ن عدم االشارة اىل كل. (46) ر( العنوان الديين لـ )السيطرة أو الرقابة االجتماعية(«كاملن

بل اّن هذين املفهومني ميثالن وجهني لعملة  ، ر«كور ال يعين انفصاله عن »النهي عن املنكيف التفسري املذ 
ر« مرادفاً للسيطرة االجتماعية ال كو جتدر االشارة هنا اىل أّن عدَّ »األمر ابملعروف والنهي عن املن .  واحدة

أي عندما ، و يف غري هذه احلالة. ريضة أو حبثها يف جمتمع متدّينون ااّل يف حال افرتاض حتّقق هذه الفكي
.  ورتنيكثري من الفوارق بني العبارتني املذ كفان هناك ال، أنخذ بعني االعتبار الفهوم اجملّرد للمجتمع الديين

عند التطّرق اىل ن كو ل، ننا أن نستغين عن )املعايري االجتماعية(كففيما يتعّلق ابلرقابة والسيطرة فانّه ال مي
وابلطّبع فانّه ليس ابلضرورة  ،  ر« فاّن ما يهّمنا هو املعايري الدينية كموضوع »األمر ابملعروف والنهي عن املن

و تعد . ون املعايري الدينية هي معايري اجتماعية )مقبولة و مّتفق عليها من قبل اجملتمع( على الدوامكأن ت
ر« و بني »السيطرة  كّل من »األمر ابملعروف والنهي عن املن كني  هذه النقطة احدى نقاط اخلالف املهمة ب 

 .  أو الرقابة االجتماعية«
. فيتعّلق بدورمها، احدامها ابألخرى، عند مقارنة هاتني الظاهرتني، أّما االختالف اآلخر املوجود

، ستقرار االجتماعيمن »السيطرة أو الرقابة االجتماعية« هو احملافظة على النظام واال، أو الغاية، فاهلدف
ألّن هذه العملية تقوم ابملواءمة بني املنحرفني والتصّرفات االجتماعية املقبولة ولذلك فهي تعني من هذه 

فاّن ما هو مقبول و مستحسن هو اتباع املعايري ،  و يف هذا اجملال .  لّ ككالناحية على احملافظة على اجملتمع  
ون املقصود بـ »األمر كّن ذلك ال يعين أن يكل. رافًا واضحاً يف حني يعد خرق تلك املعايري أو نقضها احن

ل  ك اذ قد تتخذ بعض االحنرافات ش، ر« هو احملافظة على النظام االجتماعيكابملعروف و النهي عن املن
قد يتحّول ،  مبعىن آخر.  ون خرق املعايري يف احلقيقة مبثابة العمل هبذه الفريضةكفي،  املعيار أو التقليد العادي 

ر« أحيااًن من احملافظة على النظام االجتماعي اىل تغيري ذلك كدف »األمر ابملعروف والنهي عن املنه
 . النظام

و ، أي اجملتمع الذي يتّم فيه التشديد على املعايري الدينية-، ان احلديث متعلقًا ابجملتمع املتدّينكاذا  
مؤسساته اىل تثبيت املعايري والقيم االسالمية و و يسعى فيه أفراده و مجيع ، مه النظام االسالميكحي

معايري اجتماعية تتعارض مع القيم ، ّل ما هو مرفوض أو يتّم العمل جبّد على رفضهكو اعتبار  ، اشاعتها
ان يف مثل ذلك اجملتمع احلديث عن »تغيري النظام االجتماعي« كون ابالمكمن البديهّي أنّه لن ي  -الدينية

هدف تسعى اليه عملية  كية »األمر اجملتمع احلديث عن »تغيري النظام االجتماعي«  هدف تسعى اليه عملك
فاّن شرط عدم وجود املفسدة الذي بّينه الفقهاء ضمن  ،  و يف احلقيقة.  ر«ك»األمر ابملعروف والنهي عن املن 

لى افرتاض ر« يتعارض مع مسألة تغيري النظام االجتماعي عكشروط وجوب »األمر ابملعروف والنهي عن املن 
ون كر« ابلطبع ستكفاّن غاية »األمر ابملعروف والنهي عن املن،  و يف هذا السياق.  حتّقق اجملتمع االسالمي

. يان االسالميني و مراعاهتماكاالّ أنّه ال مفّر من احملافظة على النظام وال،  خمتلفة عن غاية السيطرة االجتماعية
تتمّثل يف التصّدي ، يف اجملتمع االسالمي، ر«كو النهي عن املناّن غاية »األمر ابملعروف ، و بعبارة أخرى
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ومة  كو ليس االقتصار على احملافظة على احل،  ومة االسالميةكيان احلكللمنحرفني اىل جانب احملافظة على  

 . االسالمية والنظام االجتماعي فحسب
 املجتمعاملطلب الثاني نتائج »األمر باملعروف والنهي عن املنكر« يف 

اخلاصة بعملية »األمر ابملعروف ، ثري من النتائج والغاايت املهّمة كعن ال ، حتدَّثت النصوص االسالمية 
هو ازالة بعض التصّورات املتعلقة ابآلاثر والتبعات ، يف هذا الصدد، ن ما يهمنا كل. ر«كوالنهي عن املن

ن أن كو ذلك ألّن تطبيق هذه الفريضة مي. ضةان الناس يعتقدون هبا نتيجًة للعمل هبذه الفريكالسيئة اليت  
ألّن هذه العملية قد ال تروق ، يلحق الضرر املعنوي أو املادي أو االقتصادي بشخص اآلمر أو الناهي

ون بزمام األمور االقتصادية واالجتماعية و  كثر اجملرمني الذي ميسكو ما أ. ثري من املنحرفني واجملرمنيكلل
و خصوصاً  ،  ابالضافة اىل قدراهتم البدنية واجلسمية،  ل أو آبخركبش،  ة يف اجملتمعيسيطرون على شراين احليا

و هنا ال شّك يف أّن . برية وواسعةكات اجرامية  كأو ينتمون اىل شب، أولئك الذين يقومون ابجلرائم املنظمة 
و اتلياً ستؤدي ، ستتعّرض للخطرسالمة اآلمر أو الناهي من الناحية البدنية أو االجتماعية أو االقتصادية 

و . ر(كهذه احلالة اىل االحجام عن تطبيق الفريضة الدينية )و هي عملية األمر ابملعروف والنهي عن املن
على سبيل  . ثري من أئمة الدين و هداة الشريعة بضرورة حماربة مثل هذا التصّوركصرّح ال، يف هذه اجملال 

ر مل يقراب أجال ك»اّن األمر ابملعروف والنهي عن املن:  أنّه قال  --يما روي عن أمري املؤمنني عل،  املثال 
 . (47) و مل يباعدا رزقًا«
اىل ترغيب الناس و ، وركالهتم الزالة التصّور اخلاطي املذ جانب حماو  اىل، و أئمة الدين، سعى العلماء

مثرة هذه الفريضة و ر« من خالل بيان كتشجيعهم على تطبيق فريضة »األمر ابملعروف والنهي عن املن
.  و هذا ابلذات يشري اىل »الدور البناء الذي يؤديه االعالم يف السياسة اجلنائية«،  نتائجها االجيابية واملؤثرة 

الم األئمة املعصومني يف شأن كرت يف  كيف ما أييت نورد بعضًا من تلك النتائج والعواقب الطيبة اليت ذ 
 : ر«كاملن فريضة »األمر ابملعروف والنهي عن 

 التصد ي لتزايد أعداد املنحرفني و اجملرمني و تنامي قدراهتم: الفرع االول 
اّن : و قالوا، بتفصيل هذه النقطة و حبثها و دراستها ابطناب، يف العلوم اجلنائية، لقد قام املختصون 

ما هي احلال  كمتاماً  ، اثرهم و تزايد أعدادهمكون بؤرة لنمّو اجملرمني و تكنها أن تكالبيئة االجتماعية مي
من يف داخلهم  كفاألفراد الذين ي. رتاي يف بيئة مالئمة يف املختربكروابت أو البكثري املي كعندما نقوم بت

ارهم الشريرة و كبرية و مثينة لتطبيق أفكاب األعمال االجرامية ستتاح هلم فرصة  كاالستعداد الفطري الرت
و ال شّك يف أّن النتيجة . ة من قبل اجملتمع متنعهم من فعل ذلكنواايهم االجرامية اذا مل جيدوا أيّة مقاوم

اليت تفرزها مثل هذه احلالة ليست سوى ارتفاع نسبة االحنراف وازدايد أعداد اجملرمني و املنحرفني و تنامي 
ل عضو يف اجملتمع بتحّمل مسؤولياته و أحّس كفاذا قام  ، أيضاً ، س صحيح كوالع. قدرهتم و سلطتهم 

و شعر بضرورة العمل على ازالة احلاالت الشاذة و ان أبدىن مراتب »األمر ، راتكبضرورة التصّدي للمن
، نهم من االزدايدكر« فاّن مجيع اجملرمني واملنحرفني سيحرمون من الفرص اليت متكابملعروف و النهي عن املن

تضعف ،  و تتضاءل فرصهم،  نحرفنيو عندما يتقّلص عدد اجملرمني وامل.  اثرهمكو ستوقف عجلة منّوهم و ت
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ر« كو لذلك تُعد فريضة »األمر ابملعروف والنهي عن املن. تهمكسر شو كسلطاهتم و تقّيد قدراهتم و و ت
 . مبثابة ردع و معّوق مهمني ملواجهة السفهاء و مطاردة اجملرمني و معاقبة املنحرفني

أعداد اجملرمني و تقّلص أرقام األفراد بعد تضاؤل ، ن احلصول عليهاكأّما النتيجة األخرى اليت مي
فاّن اجلرمية و االحنراف و الشّر ،  ذاكو ه.  فتتمّثل يف هبوط نسبة االحنراف و املنحرفني يف اجملتمع،  املنحرفني

ما يعين أّن هبوط شّدة أّي منها سيؤدي ، بعضها ببعض بشّدة ، ل مبجموعها ثالث حلقات مرتبطة كتش
 . ذلككفهاضها  ايل هبوط شّدة قرينتها و اخن

 التصد ي الشاعة احلاالت الشاذ ة داخل اجملتمع: الفرع الثان
ر« فال شّك يف كتطبيق مبدأ »األمر ابملعروف والنهي عن املن ،  من خالهلا،  انت املرتبة اليت يرادكمهما  

ون هذه كعندما تو . أهّنا تشري ايل حساسية اجملتمع ازاء األعمال املستهجنة و األفعال الشاذة القبيحة
، ذلككس صحيح  كوالع.  احلساسية مؤثرّة و فّعالة فاهّنا ستوصد األبواب بوجه اشاعة االحنراف يف اجملتمع

يف مقابل االحنرافات و األمور ،  ركأو مقاومة تذ ،  فعندما ال يقوم اجملتمع و أفراده اببداء أّي رّد فعل مناسب
تتزايد الفرص أمام شيوع حاالت ،  بديها األفراد ضعيفة للغايةون نسبة احلساسية اليت يكأو عندما ت ،  الشاذة

غالبًا ما تّتخذ تلك االحنرافات لنفسها لباس املعايري و ترتدي ، و يف مثل هذه احلالة . االحنراف و جتّذرها 
 --عن النيب  --و يف رواية عن االمام الصادق.  و تتصف بصفاته،  رات« زّي »املعروف«ك»املن 

ر؟ فقيل  كو مل أتمروا ابملعروف و مل تنهوا عن املن، مكم و فسق شبان كم اذا فسد نساؤ كيف بك»: أنه قال
ر و هنيتم عن ك م اذا أمرمت ابملنكيف ب ك.  و شّر من ذلك، نعم: ون ذلك اي رسول هللا؟ قال كو ي: له

راً كملعروف منم اذا رأيتم اكيف ب ك.  و شّر من ذلك،  نعم:  ون ذلك؟ قال كاي رسول هللا و ي:  املعروف؟ قيل
 . (48) ر معروفاً؟«كواملن

ما ضرورة تدّخل اجملتمع يف موضوع التصّدي لشيوع االحنرافات؟ اذ عندما تقوم : قد يقول بعضهم 
ّل  كفانّه ال شّك يف أّن  ، ّل قّوهتاكبوصفها ممثّلة للمجتمع والدخول اىل ساحة التصّدي ب، الدولة بواجبها

ال بّد لنا من أن نعي هذه النقطة املهّمة و هي أنّه : هذا السؤال نقولو للجواب عن . االحنرافات ستزول
ّل ما ستقوم به كفاّن  ،  ة أفراده يف جمال التصّدي للمجرمني و منع وقوع اجلرمية كبغياب اجملتمع و عدم مشار 

هذا  يف، املكومة ال كبل ابالضافة اىل عجز احل. ون فعالة ابلقدر املطلوبكومة من االجراءات لن ت كاحل
فاهّنا تعد مزامحة حلقوق   -يد اىل ازدايد ابالحنرافات و ارتفاع مستوى اجلرميةكو هو أمر سيؤدي ابلتأ-األمر  

ثر من اعتبارها املؤسسة الصحيحة القائمة على هداية أفراد اجملتمع اىل احملاسن  كاألفراد و احلرايت الفردية أ
ة املواطنني هي اليت جتعل االجراءات كراد اجملتمع و مشار فاحلساسية اليت يبديها أف ، اذاً . و خري األفعال

 . ومية فاعلة و مثمرةكالرقابية و عمليات السيطرة احل
 هتيئة الرضية الشاعة العادات الصحيحة والدعوة اىل القيام ِبلعمال الصاحلة:  الفرع الثالث

ر« هتيئة  كروف والنهي عن املنن أن تتمّخض عن عملية »األمر ابملع كمن بني النتائج املهّمة اليت مي
ّل أمناط السلوك اليت يرغب فيها كو تعزيز  ، األرضية واألسس الالزمة لتطبيق العادات والطبائع الصحيحة

بعضهم ، ّل أفراد اجملتمع مهتّمنيكون  كفعندما ي. ذلك القيام ابألعمال الصاحلةكو  ، اجملتمع االسالمي
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اب السيئات و األعمال  كو يتناصحون ابالمتناع عن ارت، األعمال الصاحلةو يتواصون ابحلّق و ، ببعض

خصوصاً اذا ، فاّن ذلك سيغدو قاعدة قوية لرتسيخ جذور احملاسن و تعميق الروح املعنوية لألفراد، القبيحة
تقنيات امها و قواعدها )واليت تشمل الكّل أح كو مّتت مراعاة  ،  ل املطلوبكما مّت العمل هبذه الفريضة ابلش

اليت ال بّد من أن تظهر يف صيغة التعامل أو التصّرف وردود الفعل  ،  واألساليب النفسية واالجتماعية الدقيقة
ابالضافة اىل قيام اآلمر أو الناهي ابلعمل مبوجب األمر الذي أصدره و االمتناع عّما  ، اليت يبديها اآلمر

ر« كر عنه العمل بفريضة »األمر ابملعروف و النهي عن املن ن أن يُثمكأّما ما مي.  أراد من الناس االمتناع عنه(
ثري من املعايري الصحيحة داخل أذهان كنها أن ترّسخ الكو اليت مي،  فهو الطاقة العظيمة املدعومة اجتماعياً 

ون من الّسهل تطبيق الواجبات األخرى و السنن  كسي، و من خالل ذلك، األفراد و عقوهلم و نفسياهتم
ننا الوصول كهذا هو االجناز الذي مي. تليها )و نعين هبا املعايري الدينية يف اجملتمع االسالمي( الدينية اليت

و هو ما مييزها ابلفعل عن بقية املبادي اخلاصة  ، ر«كاليه عرب فريضة »األمر ابملعروف والنهي عن املن
--يف ذلك يقول االمام علي  و.  و بقية التعاليم االسالمية الفريدة من منظار أوسع ،  ابلسياسة اجلنائية

نفثة يف كر االّ  كّلها واجلهاد يف سبيل هللا عند األمر ابملعروف والنهي عن املنكو ما أعمال الرّب  . . . » :
 . (49)حبر جلّي«

ر فريضة عظيمة  ك»اّن األمر ابملعروف والنهي عن املن :  يف هذا الشأن أيضاً   --و قال االمام الباقر 
 . (50)الفرائض« هبا تقام 

 االصالحات الشاملة : الفرع الرابع
ر« و آاثرها على هتيئة األرضية املناسبة للعمل كال تقتصر نتائج فريضة »األمر ابملعروف و النهي عن املن 

بل تتعّداها لتشمل اآلاثر االقتصادية واالجتماعية و األمنية و السياسية  ، بفرائض هللا األخرى و تطبيقها
ر سبيل األنبياء و منهاج ك»اّن األمر ابملعروف والنهي عن املن: يقول --فاالمام الباقر . ذلكك

و تُعمر ، و ترّد املظامل ، اسبكو حتّل امل، و أتمن املذاهب، هبا تقام الفرائض، فريضة عظيمة، الصلحاء 
، وا هبا جباههم كو ص،  مكم والفظوا أبلسنتكروا بقلوبكفان،  و يستقيم األمر،  و ينتصف من األعداء،  رضاأل

 . و ال ختافوا يف هللا لومة الئم«
املطلب الثالث الخصائص الفريدة ملبدأ »األمر باملعروف والنهي عن املنكر« يف السياسة 

 الجنائية يف االسالم 
و استناداً اىل ، ر«كيف شأن مبدأ »األمر ابملعروف والنهي عن املن ، حىت اآلن ، ّل ما قيلكابلنظر اىل  

ن االشارة اىل بعض اخلصائص  كمي، مجيع البحوث اليت يتّم طرحها و دراستها يف جمال السياسة اجلنائية
 : ما أييتكورة  كالفريدة للفريضة املذ 
  ْجيع مراحل تبلور العمل االجرامي ر« يف كفاعلية »المر ِبملعروف والنهي عن املن: الفرع االول 

ل ضمن  كتتش،  انت هنايتها تستغرق مدة طويلةكانت مّدهتا قصرية أم  كسواء  ،  ال شّك يف أّن أيّة جرمية
اطار وضع خاّص يدعي مسرية العمل االجرامي اليت تتأّلف بدورها من بعض األعمال أو الفاعليات اليت 

اّن احلقوق اجلزائية هي اليت تقّدم : يقال ، و هلذا السبب. ية اطالقاً ال تشملها أية عقوبة من الناحية احلقوق
 

 . 89، 100ج ، املصدر نفسه -49
 . 55، 5ج ، 1984، ليينكال -50
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و . بل و حىت بعض مقّدمات تلك األفعال أيضاً ، ري ابألعمال االجراميةكلألفراد فرصة التحضري والتف
و هناك .  وقوعهان أن نتوّقع من احلقوق اجلزائية القيام ابستئصال اجلرمية أو احليلولة دون  كذا فانّه ال ميكه

، بعض املبادي اليت تتضمنها السياسة اجلنائية يف االسالم ال تغطي سوى املراحل اليت تسبق وقوع اجلرمية
ل صحيح و تربيتهم  كاانت الرتبوية و تقوية النظام التعليمي الرتبوّي و تعزيزه و تعليم األبناء بش كتعبئة االمك

مشدداً ،  برياً للرتبية الصحيحة لألفرادكاهتماماً  ،  الرتبية االسالميةيف  ،  و لقد أوىل النظام الفريد.  و غري ذلك
ما أّدى ، على بعض النقاط احلساسة والدقيقة حبيث أانط مسألة حتديدها و تنظيمها و تلقينها اىل األسرة

يف ،  تو من خالل دراسة االجنازات اليت مت.  ملهكبرية و شاملة يف اجملتمع أبكاىل اجياد حتّول عظيم و قفزة  
محّبة  ك،  ن التعّرف اىل عمق التأثري الذي ولدته الوصااي و التعاليم االسالمية كلعلم اجلرمية مي،  الوقت احلاضر

رغم عدم تطّرق ، رمي األوالد و ضرورة تعليمهمكاألبناء و فصل فراشهم عن فراش األابء و بقية األبناء و ت
 . مة احملللةتلك الدراسات اىل موضوع التوصيات املتعلقة ابألطع

، هناك مبادي أخرى تتضمنها السياسة اجلنائية يف االسالم مل تشمل سوي املراحل الىت تلي وقوع اجلرمية 
الدفاع  ك،  يف حني يغطي بعضها األخر زمن وقوع اجلرمية فقط، متهم و معاقبتهمكمالحقة اجملرمني و حما ك

ر« املبدأ الوحيد الذي ال كابملعروف و النهي عن املنّل املبادي يبقي مبدأ »األمر ك ن من بني  كل. املشروع
و يشري حتليل املؤلفات املوجودة يف ابب فريضة . ورةكبل يغطي املراحل الثالث املذ ، خيتّص مبرحلة معّينة

ورة كاىل أّن بعضًا من أصحاب تلك املؤلفات عدوا الفريضة املذ ، ر«ك»األمر ابملعروف والنهي عن املن
 . ا بعد وقوع اجلرمية خمتّصة مبرحلة م

ون االسالم مل يغفل  كبيد أّن التوضيحات والتعليقات املطوحة عن هذا املوضوع مل تدع مااًل للشّك يف  
، عن االهتمام دائمًا بوجود نوع من السيطرة والرقابة أو االشراف االجتماعي غري الرمسي و غري القمعي

و يظهر الندم و ، أو عدم االصرار على اقرتافها، مية اب اجلر كي تعطي للفرد الفرصة يف التخلي عن ارت كل
، ّف عن القيام ابألعمال الشريرة و غري الالئقة بسبب ردود الفعل السلبية اليت يواجهها من قبل اجملتمعكي

و من خالل املعاملة ،  ّله االّ يف ظّل تلك الفريضة املهّمة كون ذلك  كو ال ي.  و من مثّ معاقبته على ما اقرتف
ذلك األخذ بعني االعتبار حاجته اىل اجملتمع و سعيه للمحافظة  كو  ، لقاها املذنب من قبل اجملتمعاليت ي

ر« كن اعتبار فريضة »األمر ابملعروف و النهي عن املنكال مي، و بناًء على هذا. انته االجتماعيةكعلى م
ة عالمات أو اشارات حمّددة و فعند مالحظ، ن اذ. ّينة من مراحل وقوع اجلرمية متعّلقة أو خمتّصة مبرحلة مع

ّن طبيعة فريضة  كل ، انية وقوع جرمية ما يف املستقبل القريب حينئذ ال بّد من التدّخلكواضحة تشري اىل ام
ر« و مصداقها يف هذه املرحلة ستختلفان عّما هو موجود يف مرحلة وقوع ك»األمر ابملعروف والنهي عن املن 

 . وقوعهااجلرمية أو املرحلة اليت تلي 
 ليها االصالحي والقمعيكر« بشكفريضة »المر ِبملعروف والنهي عن املن: الفرع الثان

ننا أن نستنتج أّن دور فريضة »أألمر ابملعروف والنهي كمي، خبصوص امليزة األوىل، ابلنظر اىل ما تقّدم
ران كما ذ كف. حيًا أيضاً بل متتلك اىل جانب ذلك دورًا اصال، ر« ال يقتصر على الّردع والوقايةكعن املن

ر« و مثرهتا تتمّثل كفاّن نتيجة فريضة »األمر ابملعروف والنهي عن املن ، خالل حبثنا يف الغاايت واألهداف
فبالنظر اىل املراتب الثالث ، و بعبارة أخرى. ريهم مبراعاة املعايريكيف توعية األفراد و تنوير بصائرهم و تذ 

اللسانية واليدوية( نستطيع االستنباط أبّن فريضة »األمر ابملعروف والنهي عن    ورة )أي املرحلة القلبية و كاملذ 
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 24:  العدد

 
و ال ، ّل املراحل املشار اليهاكّي خالل  كيانه املعريف والعاطفي والسلو كر« تؤثّر يف وجود االنسان و  كاملن

، أفعاله أو حسنهاذلك اىل أن يدرك الفرد بنفسه قبح أعماله و كبل و تؤّدي  ، هكتقتصر على حتديد سلو 
 .  ها جانباً واالقالع عنهاكايف ألداء تلك األفعال أو تركو أن جيد الدافع ال
 ر« فريضة عام ة و ْجاعية كفريضة »المر ِبملعروف والنهي عن املن:  الفرع الثالث

تنفيذية  سنعلم أّن املراع ال، اذا ألقينا نظرة امجالية على مبادي التشريع اجلنائي و توصياته يف االسالم
ومة )أي كفمثاًل تعد احل.  للمبادي اخلاصة ابلسياسة اجلنائية يف االسالم ختتلف حبسب نوع املبدأ و طبيعته

السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية( مسؤولة عن بعض تلك املبادي فيما يناط بعضها اآلخر اىل الفرد 
 بّد للمثقفني واألغنياء من تقدمي املساعدة لنشر ال،  و بناًء على هذا.  أو اجلماعات اخلاصة يف اجملتمع نفسه

، وهنم يتمتعون بنعمة العلم و الثروة معاً كو ذلك ل،  العلوم و املعارف املفيدة ألفراد اجملتمع أو اعانة احملتاجني 
و أ ، أّما البعض اآلخر من املبادي فيصعب تطبيقها ااّل يف بيئة معينة. اذاً فهم يتحملون نوعاً من املسؤولية

. تأديب األبناء الذي يقع ضمن مسؤولية اآلابء داخل األسرةك،  ضمن حدود معلومة من العالقات اخلاّصة
مبعناه اخلاّص الذي مّتت االشارة اليه ال -ر« كّن مسؤولية تطبيق مبدأ »األمر ابملعروف والنهي عن املنكل

. ل مجاعيّ كون تطبيقه و ظهوره بشكأن ي  واألفضل،  تقع على عاتق مجيع أفراد اجملتمع  -مبعناه العاّم الشامل
و لذلك فهم مسؤولون عن  ، و ال شّك يف أّن رجال السياسة والنخبة ميثّلون جزءًا ال يتجزأ من اجملتمع

فاّن فريضة »األمر ابملعروف ،  و استناداً اىل هذا.  شأهنم يف ذلك شأن بقية أفراد اجملتمع،  وركتطبيق املبدأ املذ 
و هي ،  عد مسؤولية عامة و مجاعية تتمّخض عنها الرقابة املستمرة والشاملة واجلماعيةر« تكوالنهي عن املن 

 . برياً يف صون اجملتمع واحلفاظ على سالمة أبنائهكفريضة قابلة للتطبيق على الدوام؛ حيث تؤدي دوراً  
تماعية  ر« على ْجيع العالقات االجكهيمنة مبدأ »المر ِبملعروف والنهي عن املن: الفرع الرابع

 )رجال الدولة واملواطنون(
ال يغطي العالقات اليت تربط يف  ر«كاىل أّن مبدأ »األمر ابملعروف والنهي عن املن ، هنا ، جتدر االشارة 

بل تتعّدى تغطيته ، وركّل منهم مسؤواًل أمام اآلخر مبوجب املبدأ املذ كأو اعتبار  ، ما بني املواطنني فقط
و من  . ومية املختلفةكاملواطنني جتاه رجال الدولة واملسؤولني عن املؤسسات احلذلك مسؤولية كلتشمل  

ومة  كفانّه ليس هناك مقام أرفع من مقام القائد األعلى يف احل،  وميةكحيث املراتب أو املقامات االدارية واحل
د األعلى و األمر فان املواطنني مسؤولون عن االشراف و مراقبة ما يقوم به القائ، و رغم ذلك. االسالمية 

حيث أشارت العديد من الرواايت اىل هذا األمر حتت   -قدر ما يستطيعون -ر  كابملعروف و النهي عن املن
أقصى حّد« ال كومة والدولة »كو ابلنظر اىل أّن رجال احل، نكو ل. عنوان »نصيحة أئمة املسلمني«

عدم معرفة بعض املواطنني صياغة  يطيقون »عادة« االنتقادات املوّجهة اليهم بسبب ضغوط العمل و 
، ومة أن يتمّتعوا برحابة الصدركفاّن على املسؤولني يف احل، ل صحيح و دقيقكتابتها بشكاالنتقادات و  

و يعد هذا األمر . اضافة اىل تعليم املواطنني األساليب والوسائل الصحيحة لتسجيل االنتقادات و بياهنا
تابة و تدوين املبادي والربامج الصحيحة واملؤثرة و تدوينها  كتفسري ضرورة  نها  كاملهّم من مجلة املسائل اليت مي

 .  ر« و تعميم تعليمه على املواطننيكمن أجل ترسيخ مبدأ »األمر ابملعروف والنهي عن املن
ر يعد نوعاً من اآللية اخلاصة ابلرقابة االجتماعية  كفاّن األمر ابملعروف والنهي عن املن ،  و علي أّي حال

ن مالحظة مناذجه و تطبيقاته كو اجنازاً من اجنازات الدين االسالمي؛ حيث مي،  ومة و مؤسساهتاكاحلعلى  
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ل  ك رغم جتاهل هذا املبدأ واالبتعاد عنه بش، --خباصة يف صدر االسالم و اابن خالفة االمام علي
 . وضعه االسالمام املسلمني عن الصراط القومي الذي كبسبب احنراف احل، متعّمد بعد تلك اآلونة
 ر« جلميع االحنرافات واجلرائمكمشولية مبدأ »المر ِبملعروف والنهي عن املن:  الفرع اْلامس

بل ، ر مبدأ يؤثر يف نوع معني من االحنراف أو اجلرمية أو املعصية كليس األمر ابملعروف والنهي عن املن 
عده نوعًا من التدبري أو االجراء أو  نكمي، و من هنا. هو مفتاح احلّل جلميع االحنرافات على االطالق

ننا اجياد بعض املبادي األخرى و مالحظتها يف السياسة  كمي، و يف مقابل ذلك. الربانمج العاّم أو الشامل
فتقوم ابصالحها  ، اجلنائية االسالمية اليت ليس هلا أّي أتثري سوى يف نوع حمّدد من االحنرافات أو اجلرائم

ون مسألة توفري موجبات الزواج و هتيئتها للشباب مدعاة للوقاية  كغالبًا ما ت، على سبيل املثال. وردعها
، نيكو يؤدي انفاق بعضهم و تضحيتهم بشيء من أمواهلم لصاحل الفقراء و املسا ، من االحنرافات اجلنسية

مبدأ »األمر  نّ كل. اب اجلرائم أو اجلرأة على سرقة أموال اآلخرينكيؤدي يف العادة اىل ردع اجملرمني من ارت
ّل االحنرافات واجلرائم و ذلك بسبب طبيعته العاّمة  كر« يتصف ابلّردع ازاء  كابملعروف و النهي عن املن

غري أّن هناك بعض املبادي والتوصيات يف . ر«كوالشاملة سواء يف ما يتعّلق مبوضوع »املعروف« أو »املن 
فمثاًل ورد بصراحة يف النصوص . ذلك مثل هذه الطبيعة أو الصفة كالسياسة اجلنائية يف االسالم متتلك  

ان الصلوة تنهي عن  : ر؛ و ذلك من خالل قوله تعاىلكالدينية أّن الصالة تنهي عن الفحشاء واملن
ها مبدأ كتلك املميزات أو اخلصائص األخرى اليت أشران اليها واليت ميتلاالّ أهّنا ال مت  (51)ركالفحشاء و املن

 . ر«ك»األمر ابملعروف والنهي عن املن 
ر( تتصّدى لواحدة من أسباب اجلرمية كفاّن فريضة )األمر ابملعروف والنهي عن املن، و بعبارة أخرى

يف حماولة  ، الداخلة يف نشوء اجلرميةبل تتعّدى فاعلّيتها لتشمل مجيع العوامل والعلل واألسباب ، فحسب
 . نكوالعمل على اجهاضها يف املهد ان أم، منها الجياد التغيري يف تلك العلل و األسباب

ر« مقارنة ببقية  كالدور املرجعي واحملوري ملبدأ »المر ِبملعروف والنهي عن املن: الفرع السادس
 املبادي يف التشريع اجلنائي يف االسالم

فاّن ما يستشّف من النصوص الدينية االسالمية هو أّن مبدأ »األمر ابملعروف والنهي عن  ، ذاكو ه
ر« يودي دوراً حمورايً و أساسياً مقارنة مع مجيع املبادي و التعاليم االسالمية األخرى خصوصاً ما يتعّلق  كاملن

انية التحقق كذلك امكية األخرى  و هو دور يتيح لبقية املبادي االسالم،  منها ابلسياسة اجلنائية يف االسالم
ور بينما متعّذر حتقيقها اذا ما غابت عنها فريضة  كواحلصول على نتائج مثمرة يف حال وجود املبدأ املذ 

و يعود السبب يف ذلك اىل أّن الشرط املسبق والالزم لتطبيق املبادي .  ر«ك»األمر ابملعروف والنهي عن املن 
هو توفري احلياة  -سّيما يف اطار السياسة اجلنائية-النتائج من خالهلا  والتعاليم االسالمية و حتقيق أفضل

يف الوقت الذي يعد فيه االسالم فريضة »األمر ابملعروف ،  االجتماعية اليت يرغب الدين االسالمي يف اجيادها
ن هذه الفريضة  و أّن اجملتمع بعيداً ع، ر« الشراين الرئيسي لقيام حياة اجملتمع و استمرارهاكوالنهي عن املن 

 . ليس سوى جسد مّيت ال روح فيه

 
 . (45اآلية الشريفة )، بوتكسورة العن -51
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 الخاتمة

بعدان انتهينا من حبث موضوع االمر ابملعروف والنهي عم املنكرخرجنا جبملة من النتائج التوصيات 
 راجني هللا جل وعال ان تصب يف خدمة اجملتمع االسالمي 

  -: ئجاوال النتا
ر« أحد التعاليم اليت تقوم على أساسها السياسة  كميّثل مبدأ »األمر ابملعروف و النهي عن املن -1
يبة كانة حساسة يف الرت كو حيتّل م، برياً كحيث يؤدي دوراً  ، ية )أو التشريع اجلنائي( يف االسالماجلنائ 

 . من حيث السيطرة على اجلرائم والوقاية منها، االجتماعية
ر« أبمهية قصوى مقارنة مع بقية التعاليم واملبادي كتتمّيز خصائص »األمر ابملعروف والنهي عن املن   -2

ننا  كمي،  و من بني تلك اخلصائص.  والتوصيات اليت تندرج ضمن ما يسمى بـ »السياسة اجلنائية االسالمية«
ّل  كّي والعملي و هيمنته على  كور و مرونته يف املخطط البياين السلو كاالشارة اىل مشولية )عمومية( املبدأ املذ 

وأخرياً .  ية والوقائية ـ والقمعية يف الوقت نفسهمثّ اّتصافه ابلصبغة االصالح ،  العالقات واألواصر االجتماعية
 . دوره الرئيسي يف اجياد األرضية املناسبة لتحقيق املبادي والتعاليم األخرى

ان مبدا االمر ابملعروف والنهي عن املنكر قد منح النظام اجلنائي االسالمي ميزة فريدة يف كل   -3
 .  كل تفاصيل العالقات االجتماعيةمراحل وقوع الفعل االجرامي من خالل هيمنته على  

ان االمر ابملعروف والنهي عن املنكر يشمل مجيع االجراءات اليت يتخذها االفراد واحلكومة وهلذا  -4
 . ميكن عد االمر ابلنعروف والنهي عن املنكر عنواان لتطبيق مجيع االحكام والقوانني والنصائح 

ائص كالعقالنية والتفحص والشمولية واحملافظة على تقوم السياسة اجلنائية على العديد من اخلص -5
 . مقدرات احلكومة ومراعاة احلرية العامة 

 -: ثانيا املقتحات
خصوصاً اذا ما أخذان بعني االعتبار وجود بعض  ، وركضرورةاالمجاع على تفسري حمّدد للمبدأ املذ  -1

ن عّد كر يف الوقت الذي ميكقائمة مناذج املناملوارد أو األمور اليت يدرجها بعض العلماء أو الفقهاء ضمن 
 . بل و جرماً يف بعض األحيان ، املوارد نفسها مبثابة خرق للقانون 

نوصي يف هذا اجملال ضرورةالقيام ابلبحوث املعّمقة من منظار جديد و حديث و شامل؛ حبوث  -2
يضة »األمر ابملعروف والنهي ل جزء من أجزاء فر ك ن من خالهلا الوصول اىل اعداد دليل خاّص بتطبيق  كمي

 . ر« و حتقيقهكعن املن
القانون  نصوص نتيجة المهية مبدا االمر ابملعروف النهي عن املنكر نقرتح ابجراء تعديالت يف -3

 وااثره املهمة يف اجملتمع االسالمي الوضعي مبا ينسجم مع هذا املبدا
 : المصادر
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