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تشریع امر به معروف و نهی از منکر و مسأله عفاف
از منظر فقه و حقوق امامیه


احمد مرادخانی  ،زهرا معماریان

(تاریخ دریافت1316/04/12 :؛ تاریخ پذیرش)1316/08/24 :

چکیده
از واجبات مورد تأکید امر به معروف و نهی از منکر است که با هدف تربیتی و مراقبتت از فرترت ایهتی ان تا هتا تشتریا تتد استت.
همچنین از م ایل مورد تأکید دین مبین اسالم عفت است که به نیروی درونی تعدیل کنند تهوات و غرایز ان تا االتالم متی تتود.
فل فه جعل و تشریا امر به معروف و نهی از منکر تربیت ان ا هاست .اح اس م ئوییت آمر و ناهی ن بت به فرما های ایهتی و دور
نشد از فررت ایهی ،همچنین ترویج نیکی ها و جلوگیری از رواج زتتی ها در جامعه از اهداف فرعی تشریا این فریضه ایهی بته تتمار
می روند .برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی پیش بینی تد  ،تا اگر انکار قلبی اثر نکرد ،از تذکر زبانی استتفاد تتود و اگتر تتذکر
زبانی هم بی اثر بود ،به اقدام عملی و انکار یدی رو آورد ،نشانه آ است که قانو گذار اسالمی مصتمم استت تتا ریشته گنتا از جامعته
برکند تود و موجب اتاعه م أیه عفاف در جامعه تود .همچنین نهادهای فرهنگی مکلفند ترایط اقامه امر به معروف و نهی از منکتر و
باال برد سرح آگاهی های عمومی در این خصوص را از الریق آموزش و االالع رسانی فراهم کنند.

کلیدواژگان
امر به معروف ،تربیت ان ا  ،عفاف ،نهی از منکر.

 نویسنده مسئول :استادیار ،واحدقم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهAh_moradkhani@yahoo.com :

 مسئول مکاتبات :کارشناسیارشد فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهz.n.memaryan@gmail.com :
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مقدمه
در قرن شانزدهم زنان به نوعی به امر پوشش و عفاف اهمیت می دادند که از جمله برای پوشااندن
موهای سرشان از شتیل (نوعی روسری) استفاده می کردند .عروس هنگاا ازدوا و بداد از آن تاا
زمانی که متأهل بود در مقابل نامحرمان موهای خود را با شتیل می پوشااند .زناان یواودی مشارق
زمین مانند دوران کون از چادر استفاده می کردند اگر چه هنوز هم زنان پارسا در بدضی فرقاه هاا
نظیر فرقه حسیدیم از شتیل برای پوشاندن موها استفاده می کنند .مدلمان مذهبی یواود هناارهاا و
آداب بسیار دشواری را در جامده برای حفظ عفت زنان بنا نواده بودند اما فرهنگ غالب در جامداه
ای که یوودیان زندگی می کردند همیشه آداب یوودیان را تحت تأثیر خود قارار داده اسات بارای
مثال زنان شرقی یوود در دوران کون ،سرخود را با چادر می پوشاندند و آن عده کاه باا وقاارتر و
صاحب جاه و مقا بودند چادر خاود را تاا روی صورتشاان پاایین مای آوردناد .سانت یوودیاان
فلسطین مبنی بر پوشاندن چوره در قرون وسطی نیز رایج بود اما این سنت در میان یوودیاان باابلی
زیاد روا پیدا نکرد (.بوکر ،ص122و221؛ حمزه ،ص)221
نقش هر مسلمان در تدیین سرنوشت جامده گساتر

عفااف و تدوادی کاه بایاد در پاذیر

مسؤولیتهای اجتماعی داشته باشد ،ایااب میکند که او ناارر و مراقاب هماه اماوری باشاد کاه
پیرامون وی اتفاق میافتد .قرآن کریم در سوره اعراف در زمینه عفاف و پوشش می فرمایاد :فَ َدَُها ام
بِغاروٍر فَدلَ ُهمد اق َد قَّجُهدَرَ ب َدَْ َهمد ودتُهداام و َِِاَيد َِ ِ
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سقوط (و پرتگاه گناه) کشاند ،پ چون از آن درخت (نوى شده) چشایدند ،زشاتى برهنگاىشاان
براى آنان آشکار شد و به (پوشاندن خویش با) چسباندن برگ درختان بوشت بر خود پرداختناد و
خداوند ندایشان داد :آیا شما را از آن درخت نوى نکرد و به شما نگفاتم کاه شایطان باراى شاما
بل» از «هََّاا قَّ ََّّت» به مدناى فرستادن دلاو در چااه اسات ،یدناى شایطان باا
دشمنى آشکار است؟ « ّ
سوگند یاد کردن به خداى عز و جل آد و حوّا را فریفت و آن دو را باا خاوردن از آن درخات از
مقامشان فرو کشاند.از قتاده روایت شده :شیطان مؤمن را با سوگند به خدا فریب ماىدهاد .از ابان
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عمر نیز نقل شده که هر گاه برده خود را مىدید که نیکو نماز مىگازارد او را آزاد ماىکارد .باه او
گفته شد :آنان تو را فریب مىدهند .گفت :هر ک

به وسیله خدا باه ماا نیرناگ زناد نیرناگ او را

مىپذیریم( .طبرسی ،1 ،ص)202
در فقه اسالمی این فریضه موم تحت عنوان امر به مداروف و نوای از منکار مطار شاده و از
موم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار میرود؛ چنانکه از مومترین فرایضی اسات کاه
وجوب کفایی آن ضروری دین شناخته شده و ضامن بقای اسال است( .مالسای ،22 ،ص)293
شناختن حکمت و فلسفه احکا شریدت ،در تبیین عقالنی ،دفاع مستدل ،گشودن افا هاای ناو و
گستر

التزا عملی مرد به آنوا نقش بسزایی دارد .این موم در احکاا غیار عباادی کاه مدماو

منطقی غیر از تدبّد بر آنوا حاکم است ،اهمیت بیشتری دارد .به ویژه نسبت باه آن دساته از احکاا
شریدت که به زعم برخی با حقوق بنیادین بشر ناسازگارند .امر به مدروف و نوی از منکر از جملاه
این احکا است که برخی به غلط آن را دخالت در حریم خصوصی دیگران می پندارند .آشنایی باا
حکمت و فلسفه این فرضیه موم الوی و مبانی عقلی آن نشان خواهد داد که امر به مدروف و نوای
از منکر ،با حدود و ضوابطی که در شرع برای آن ترسیم شده ،نه تنوا دخالت در حریم خصوصای
دیگران نیست ،بلکه راهکاری برای رشد و تربیت همنوعان و ایمن سازی آنان از انواع آفات هاای
اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است .مقوله ای که دولت ها با تفاوت نگر

هاا ،باا اتااا

سیاست ها و برنامه ریزی های دقی و هزینه های فراوان در پی آن هستند.
در این ماال آنچه دنبال می شود ،حکمت اصلی جدل و تشریع امر به مدروف و نوی از منکار
در شریدت اسال است .پرسش اصلی این مقاله این است که جدل و تشریع امر به مدروف و نوای
از منکر چه تأثیری بر مسأله عفاف در جامده می گذارد؟
معنای لغوی معروف و منکر
مدروف هر آن چیزی است که عقل و شرع آن را به نیکی و خوبی میشناسند و مدرفی میکنناد و
منکر هر آن چیزی است که عقل و شرع آن را ناپساند مایداناد( .راغاب اصافوانی2121 ،ق،2 ،
ص)310

............................................... 26فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هشتم ،شماره  ،26زمستان 9212

معنای اصطالحي معروف و منکر
مدروف در اصطال عبارت است از هر فدل و قولی که به لحاظ عقل یاا شارع پساندیده اسات و
منکر ضد آن است؛ یدنی هر کار و سانی که مورد انکار عقال و شارع اسات( .طبرسای2101 ،ق،
 ،1ص101؛ طریحی2101 ،ق ،1 ،ص201-201؛ جرجانی ،2 ،ص)23
معنای لغوی عفت
عفت در لغت به خودداری از آن چه که حالل نیست گفته می شاود( .فراهیادی ،2 ،ص )291و
عفاف به مدنی خاودداری نفا
مفردات عفت را حالتی برای نف

از محرماات و ...مای باشاد( .طریحای ،3 ،ص )201راغاب در
بر می شمارد و می گوید :به دست آوردن حالتی برای نف

کاه

مانع از غلبه شووت می شود(.راغب اصفوانی ،ص .)311این واژه در روایاات و احادیاغ غالباا در
عفت شکم و دامن به کار می رود یدنی بازداشتن شکم و دامن از خواسته هاا و تماایالت حارا و
نامشروع بلکه به خودداری از موارد مکروه و شبوه ناک اعم از خوردنی ها و آشاامیدنی هااو ...باه
کار می رود(.مالسی31 ،و ،31ترجمه  ،1ص.)111در واقع حیا و عفاف تدبیر ماهرانه ای است
که زن برای گرانبوا نمودن و حفظ موقدیت خود در برابر مارد باه کاار مای بارد(.مطواری،29 ،
ص)111
مفهوم اصطالحي عفاف
عفاف و عفت از اصطالحاتی است که در علم اخالق از آن بحغ مای شاود و علماای اخاالق در
تدریف آن گفته اند« :عفت آن است که قوه شوویه در خوردن و نکا (امور جنسی) از حیغ کم و
کیف مطیع و فرمانبر عقل باشد و از آنچه عقل نوی می کند ،اجتناب کند و این همان حاد اعتادال
است که عقل و شرع پسندیده است»(.ماتبوی ،1 ،ص)23
شوید مطوری عفاف را این گونه تدریف می کند :عفاف و پاکدامنی یک حالت نفساانی اسات؛
یدنی را بودن قوه شووات تحت حکومت عقل و ایمان ،تحت تأثیر قوه شووانی نبودن( .مطواری،
ص )231عفت در حقیقت کنترل شووت است و شووت در لغت یک مفوو عا دارد که هرگوناه
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خواهش نف

و میل و رغبت به لذات مادی را شامل می شود .اما شووت یک مفوو خااص هام

دارد که همان شووت جنسی است .بنابریان عفت نیز دو مفوو دارد؛ یک مفواو عاا کاه عباارت
است از خویشتن داری در برابر هرگونه تمایل افراطی نفساانی و مفواو خااص آن خاودداری از
تمایالت افراطی جنسی است.
مراحل امر به معروف و نهي از منکر
در قانون حمایت از آمران به مدروف و ناهیان از منکر در ماده  2آمده است کاه :مداروف و منکار
عبارتند از هرگونه فدل ،و یا ترک فدل و قولی که به عنوان احکا اولی و یا ثانوی در شرع مقادس
و یا قوانین ،مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد .در تبصاره ایان حکام هسات کاه در احکاا
حکومتی ،نظر مقا ولی فقیه مالک عمل خواهد بود.
لزوم ناراحتي قلبي
انسان به مقتضای خلقت و فطرت انسانی خود حقیقتا باید از بای حرمتای باه فرماانهاای الوای و
بیتوجوی به احکا قطدی عقل مبنی بر حسن و قبح افدال ناراحت شود؛ زیرا فطرت پااک انساانی
اقتضای چنین عک الدملی را دارد .امیرمومنان علای (ع) در حادیثی ایان حقیقات را باه زیباایی
ِ ِ
ِ ِ
ب فَ اَعِ َل اْدهُا اود َالَها؛ کسی که باا
تصویر کرده ،می فرماید ... :فَ َمق َ یَع ِرف ب ََيلبه ََعروف ً َو َ یا َکر اَ کرقًَ ،ال َ
قلب خود به مدروف امر نمی کند و از منکر بااز نمای دارد ،انساان واروناه و واژگوناه ای اسات.
(حرعاملی2121 ،ق ،23 ،ص)221
براساس این حدیغ کسی که نسبت به مدروف و منکر کمترین احساس را نادارد ،و قلباا هام
بیتفاوت است ،انسان واژگونه و وارونه ای باوده و از هویات اصالی خاویش دور ماناده اسات.
بسیاری از تدریف هایی هم که در کتاب های فقوی از مرتبه انکاار قلبای شاده ،هماین احتماال را
تقویت می کنند .برخی از آن تدریف ها چنین اند:


اعتقاد به وجوب مأمورباه و حرمات منوایع عناه؛ (طوسای ،ص2002100ق؛ شاوید ثاانی،
2122ق ،2 ،ص)201
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اعتقاد به وجوب مأمورع به و حرمت منویع عنه و عد رضایت به گناه؛ (حلی ،قواعدا حکا
فی مدرفه الحالل والحرا 2122 ،ق ،2 ،ص)313



اعتقاد به وجوب مأمورع به و حرمت منویع عنه و عد رضایت باه گنااه و ابتواال باه درگااه
خدا؛(فاضل مقداد2101 ،ق ،2 ،ص)391



عد رضایت به گناه؛ (سبزرواری ،2 ،ص)103



بغض نسبت به گناه برای رضای خدا(.فیض کاشانی ،1 ،ص)31

آنچه به عنوان اولین مرتبه از امر به مدروف و نوی از منکر ادعا شده ،صحیح به نظر نمی رسد،
اولین مرتبه امر به مدروف و نوی از منکر انکار قلبی به مدنای ابراز ،اروار و آشکار کردن نااراحتی
خود از نافرمانی خداست ،نه صرف ناراحتی قلبی که امری درونی است( .حلّی ،منتوی المطلب فی
تحقی المذهب2121 ،ق ،23 ،ص)112
فلسفه جعل و تشریع امر به معروف و نهي از منکر
در ماده  3قانون امر به مدروف و نوی از منکر آمده است که :در اجرای امر باه مداروف و نوای از
منکر نمی توان متدرض حیثیت ،جان ،مال ،مسکن ،شغل و حاریم خصوصای و حقاوق اشاااص
گردید ،مگر در مواردی که قانون تاویز کند .و در تبصره این ماده آمده است که :اماکنی که بادون
تاس

در مدرض دید عمو قرار می گیرند ،مانند قسمت های مشاترک آپارتماان هاا ،هتال هاا،

بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
فلسفه جدل و تشریع امر به مدروف و نوی از منکر آن است که خداوند به منظور تقویت ح ّ
مسئولیت در مرد نسبت به نیکی ها و زشتی ها که بنا بر مبنای امامیه و مدتزله در مسئله حسان و
قبح عقلی ،بسیاری از آنوا در فطرت بشر به ودیدت نواده شده اناد ،همچناین نسابت باه اوامار و
نواهی الوی چنین تکلیفی را بر آنان واجب گردانیده است( .حلّی ،کشف المراد فای شار تاریاد
ا عتقاد2101 ،ق ،ص)202
برای آنکه مرد نسبت به ترک نیکی ها و روا زشتی ها از سوی همنوعان خود ،باه ویاژه در
جامده بی تفاوت نباشند و همواره برفطرت الوی خود باقی بمانند ،ز است به آنان توصیه شود تا
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در برابر اناا ندادن نیکی ها و اناا زشتی ها و پلیدی ها از سوی مرد بی تفااوت نباشاند؛ زیارا
بی تفاوتی در این زمینه به تدریج موجب می شود که انسان از فطرت الوای خاود دور شاود .حا
تدالی انسان ها را بر فطرت پاک توحیادی آفریاده و باا ارساال پیاامبران(ص) و تشاریع شاریدت
درصدد هدایت انسان به سوی کمال آفرینش است .انسانی که در برابار اعماال و رفتاار دیگاران و
نافرمانی خال هستی از سوی آنان بی تفاوت باشد ،از فطرت آغازین خود فاصله گرفته و هادایت
و ارشاد او دشوار خواهد بود .بر این اساس ،در حقیقات هرکسای باه منظاور مراقبات از خاویش
وریفه دارد در برابر زشتی ها حساس بوده و نسبت به آنوا عک

الدمل نشان دهد.

لزوم ناخشنودی از گناه
کراهت از گناه ،انسان را در مسیر فطرت الوی نگاه می دارد ،چنان که رضایت باه گنااه آدمای را از
هدف خلقت انسان و فطرت الوی خویش دور می کند .انساانی کاه خاود گنااه نمای کناد ،اماا از
ارتکاب گناه از سوی دیگران رضایت قلبی دارد ،از خلقت خویش دور شده است؛ زیرا انساان باه
گونه ای آفریده شده که به خوبی ها تمایل دارد و از زشتی هاا گریازان اسات .نکاوهش رضاایت
انسان از گناه و لزو ناخشنودی از گناه و گنوکار می تواند دلیل و شاهد وجاود چناین فلسافه ای
برای جدل و تشریع امر به مدروف و نوی از منکر باشد.
سرزنش و مجازات مردم به دلیل ترک این فریضه
از آیات و روایات استفاده می شود که مرد به دلیل ترک این فریضه امر به مدروف و نوی از منکر،
حتی مرتبه قلبی آن ،نکوهش شده و گرفتار عذاب الوی گشته اند .از آن جمله می تاوان باه ماوارد
یل اشاره کرد .قرآن کریم دانشمندان یوود و نصارا را به دلیل سیره مستمرشان مبنی بر سکوت در
برابر گنوکاران و حرا خوران توبیخ و سرزنش کرده ،می فرمایدََّ :دت ا یَد اد ام ا ق ُهَّرّنعِاَلدت َل َو قحَابد ار َْدق
َدتهِِ ِ
َ ََّبِدس َ َد کد عاتق یَندَد اعت َل؛ چرا دانشمندان نصارى و علمااى یواود ،آنواا را از
قْلْثَ َو اَکلِ ِا ا ق َل
َّسدْ َ
ا
سانان گناه آمیز و خوردن مال حرا  ،نوى نمى کنند؟! چه زشت است عملى که اناا ماى دادناد!
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ُه
بقوَب َو
قعال َْلدن َّسد ل ا
(مائده )32/در آیه ای دیگر در سوره مائده می فرماید؛ َّاع َق قَّ َ
دییق َک َا ادروق َدق بَ دس إودر َ
ْاسن قب ِق َرََی اَِّ َ ِ
نتق َو ک عاتق یَدعتَ اَو َل (مائده )11 ،ک عاتق ایَدتَ َمت َل َْدق اَ َکدر فَد َعلادتُا ََّبِدس َ َد کد عاتق یَدا َعلادت َل
َ َ
ک ِب َْ َ
َ
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(مائده)19 ،؛ کافران بنى اسرائیل ،بر زبان داود و عیسى بن مریم ،لدان (و نفارین) شادند .ایان باه
خاطر آن بود که گناه کردند ،و تااوز مى نمودند .آنوا از اعمال زشتى که اناا مى دادند ،یکادیگر
را نوى نمى کردند; چه بد کارى اناا مى دادند!
از این آیات بر می آید که انسان نباید در برابر گناه بی تفاوت بوده و سکوت اختیاار کناد و از
فطرت الوی خویش فاصله بگیرد .اما صادق(ع) فرماود :خداوناد دو فرشاته را فرساتاد تاا اهاالی
شوری را هالک سازند .آنان وقتی وارد شور شدند ،شاصی را در حال دعا و عبادت و تضارع باه
درگاه خدا دیدند .یکی به دیگری گفت :آیا این عابد را نمی بینی؟ پاسخ داد :چرا می بینم ،ولی باه
دنبال اناا مأموریت الوی ا می رو  .اولی گفت :ولی مان مأموریات را انااا نمای دهام تاا باه
حضور پروردگار بازگرد  .بازگشت و عرض کرد :ما مردی را در حال دعا و عبادت شما دیادیم.

یتغی) وجاه غاظد ً َّدس َد َل ؛ باازگرد و ماأموریتی
یتمعر(قی َ ّ
رجل َ ّ
خداوند فرمود :قَض ِب اَرهک به فإ ّل اق ن
که به تو داد  ،اناا ده .این مرد تاکنون یک مرتبه هم برای من عصبانی نشاده و رو تار

نکارده

است( .کلینی2101 ،ق ،3 ،ص)39
زمینه های فردی عفاف
ماده 9قانون امر به مدروف و نوی از منکر :اشااص حقیقی یا حقوقی ح ندارند در برابار اجارای
امر به مدروف و نوی از منکر مانع ایااد کنند .ایااد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجاب قاانون
جر شناخته شده است؛ عالوه بر ماازات مقرر ،موجب محکومیت به حاب

تغزیاری یاا جازای

نقدی درجه هفت می گردد .در مورد اشااص حقوقی ،افرادی که باا ساوا اساتفاده از قادرت یاا
اختیارات قانونی و اداری از طری تودید ،اخطار ،توبیخ ،کسر حقوقی یا مزایاا ،انفصاال موقات یاا
دائم ،تغییر محل خدمت ،تنزیل مقا  ،لغو ماوز فدالیت ،محرومیت از سایر حقوق و امتیازات ،مانع
اقامه امر به مدروف و نوی از منکر شوند؛ عالوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی باه
تالفات اداری ،حسب مورد به مااازات بناد (پ) مااده ( )10قاانون مااازات اساالمی محکاو
میشوند .تبصره -وجوه حاصل از اجرای این ماده پ

از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در

بودجه سا نه صددرصد ( )%200در اختیار ستاد قرار می گیرد.
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ِ
ُهدََرَ
قرآن کریم در سوره اعراف در زمینه عفاف و پوشاش مای فرمایاد :فَ َدَُها ام بغا ادروٍر فَدلَ ُهمد اقَد قَّج َ
ب د ََْ َهم د وددتُهادام و َِِاَي د َِ ِ
دََرِ َو اََاددل
َبقم د َربَلد اام د اَ َ اَعد َا ا م د َْددق هِل ا َم د ق ُه
نددا ِل َْلَا ِام د َِددق َوَرِن ق َُهد ِدا َو ا
َّجد َ
َ
ا َ ا َ
ِ
ِ
دي؛ پ شیطان آن دو را با فریب و حیلاه باه ساقوط (و پرتگااه گنااه)
ََّ ا مد إ ُهل قَّجُهداط َل ََّ ا مد َْ ادَ ٌّو اَب ن
کشاند ،پ

چون از آن درخت (نوى شده) چشیدند ،زشتى برهنگىشان براى آنان آشکار شد و باه

(پوشاندن خویش با) چسباندن برگ درختان بوشت بر خود پرداختند و خداوناد ندایشاان داد :آیاا
شما را از آن درخت نوى نکرد و به شما نگفتم کاه شایطان باراى شاما دشامنى آشاکار اسات؟
(اعراف)11 ،
دلّى از تدلیة الدّلو به مدناى فرستادن دلو در چاه است ،یدنى شیطان باا ساوگند یااد کاردن باه
خداى عزوجل آد و حوّا را فریفت و آن دو را با خوردن از آن درخت از مقامشان فرو کشاند.
از قتاده روایت شده :شیطان مؤمن را با سوگند به خدا فریب مىدهد .همچنین از ابن عمار نیاز
نقل شده که هر گاه برده خود را مىدید که نیکو نماز مىگزارد او را آزاد مىکرد .به او گفتاه شاد:
آنان تو را فریب مىدهند .گفت :هر ک

به وسیله خدا به ما نیرنگ زند نیرناگ او را ماىپاذیریم.

(طبرسی ،1 ،ص)202
ایمان به مبدا و معاد
شاص با ایمان ،خداوند متدال را همه جا حاضر و نارر می بیند و باور دارد کاه هماه کارهاای او
به وسیله فرشتگان الوی در پرونده ای ثبت می شود و روزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفات و

سرنوشت نیکوکاران ،بوشت و کیفر تبوکاران ،دوزخ است .اما جواد (ع) فرماود :قْلد اعّدک َّدق الدتق
َق ْي هللا ف عظر کاف هکدتل؛بدان که از دایره دید خداوند بیرون نااواهی باود؛ اکناون بباین چگوناه

هستی( .مالسی ، 11 ،ص)231

قهَ اودب َْ عَها َدَ َج َع َدل قَّ َلدَعداَ َِّ َمد بَدع َدَ َم
امیرالمومنین در نامه  33نوج البالغه می فرمایند :ا ُهََد بَدع ادَ ،فَدِإ ُهل ُه
َّسددع ِا فِ َاا د ا ِاَددرََ َو إُِهََد او ِ ددعَ فِ َاا د
َو قبدتَدلَددن فِ َاا د اَملَ َا د َِّداَدعلَ َ اَیدَل اا د اَا َسد ادق َْ َمد ًدهَ ،و ََّس دَ َِّلد َلدَعداَ اقلَِيَ د َو َا ِن ُه
َِّادبدتَدلَدا ِهدَ ؛ یدنی خداوند سبحان دنیا را برای آخرت قرار داده و مرد را در دنیا به آزمایش گذاشات
تا روشن شود کدا یک نیکوکارتر است .ما را برای دنیا نیافریده اند و تنواا بارای دنیاا باه تاال
فرمان داده نشدیم ،به دنیا آمدیم تا در آن آزمایش گردیم( .سید رضی ،2219 ،ن)33
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حضرت در این عبارت به صراحت هدف از خلقت دنیا را رسیدن به آخرت بیان می دارند کاه
باید تما تال

و همت انسان در این جوان ،رسیدن به آخرت باشاد .اعماال و کاردار ماا در دنیاا

وسیله آزمایش ما است که نتیاه آن در سرای دیگر آشکار می شود ،هار کا

در آن سارا اعماال

بوتری را آورده باشد ،نیکوکارتر است .نه تنوا ما برای این دنیا خل نشده ایام و ماأمور باه تاال
برای دنیا ،منوای آخرت نیستیم بلکه هدف از خلقت خود دنیا نیز ،آخرت می

باشد.

کنترل نگاه
یکی از زمینه های عفاف و سالمت فرد و جامده کنترل نگاه از حرا است .پیاامبر (ص) فرمودناد:
ِ ِ
جیَ اهوهَه فدس َلبده؛ نگاه به (نامحر )
فمق هرکا قتف ً َِ َق هللا إْط ُ هللاا إمی ًَ ا
ن
قَّ ظر وا ن
َسمتم َق وا م إبلا َ
یکی از تیر های زهر آلود شیطان است ،هر ک از ترس خدا آن را ترک نماید ،خداوند ایمانی باه
او عطا فرماید که شیرینی آن را در دل خویش بیابد( .مالسی ،201 ،ص)21
مقا مدظم رهبری در این زمینه چنین گفته اند که :حاااب اساالمی وسایله حفاظ و صایانت
عفاف انسانی است .شاصیت انقالبی زن مسلمان به او اجازه نمی دهد که از راه نشاان دادن پیکار
برهنه خود ،از راه در مدرض گذاشتن و به نمایش نوادن زیاور و زینات و آ یاش خاود ،خاود را
نشان دهد( .خامنه ای.)2239 ،
ابوبصیر به خدمت اما صادق (علیه السال ) شرفیاب شد و پرسید :آیا جاایز اسات ماردی باه
پشت سر زن نامحرمی نگاه کند؟ حضرت در جواب فرمودند :آیا شما دوست دارید کسی درماورد
ناموستان چنین رفتار نماید؟ عرض کرد :خیر .حضرت فرمود :پ

هرچه را که برخود نمی پسندی

بر دیگران نیز مپسند(.حرعاملی ،21 ،ص)213
کنترل فکر
یکی از عواملی که باعغ تحریک میل جنسی در افراد می شاود فکار کاردن در ماورد ایان مسااله
هست .بنابراین نگوداری فکر از چنین وسوسه هایی ،موجب عفت و سالمت رو و روان شاص
ِ ُه ِ
ف َِ َدق قَّجُهداط ِل
یق قهُهد ََيدتق إِاق ََ ُهس ادا ِد عِ ن
میشود .همچنان که قرآن کریم در سوره اعراف می فرمایاد :إ ُهل قَّدی َ
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هَد َی ُهَّروق فَدِإاق مد َب ِ
ن ادرول؛ بدرستى که پرهیزکاران هنگامى که گرفتار وسوسههاى شیطان شاوند باه یااد
ا ا
ا
[خدا و پادا و کیفر او] مىافتند و [در پرتو یاد او راه ح را مىبینند و] بینا مىگردناد( .اعاراف،
آیه )102
پرهیزکاران وقتى شیطان طائف نزدیکشان مىشود به یاد این مىافتند که پروردگارشان خداوناد
است که مالک و مربى ایشان است ،و همه امور ایشان بدست او است پ

چه بوتر که به خاود او

مراجده نموده و به او پناه ببریم ،خداوند هم شر آن شیطان را از ایشان دفع نموده و پرده غفلات را
از ایشان بر طرف مىسازد ،ناگوان بینا مىشوند( .طباطبایی ، 1 ،ص  )191همچنین امیرالماومنین
می فرمایند :روزه ی قلب و باطن انسان ،نسبت به فکر اناا گناه ،بوتر از روزه طدا و غذا اسات.
(حرعاملی ،3 ،ص.)21
وجدان اخالقي
چیزی که در فطرت بشر است ،مسأله عفت است .یدنی خداوند ،انسان و باصوص زنان را طوری
آفریده که به حقوق خانوادگی احترا بگذارند .در این باره قرآن کریم در سوره قیامت می فرمایاد:
ا قَس باتم قََّيا َا ( )2و ا قَس نَّ ا قَّلتقَدا (قیامت  )1-2قسم به قیامت و قسم به نفا
منظور از نف

لوامه نف

مالمتگار.

مؤمن است ،که همواره در دنیا او را باه خااطر گناهاانش و سارپیچى از

اطاعت خدا مالمت مىکند ،و در روز قیامت سود

مىرساند(.طباطبایی ،10 ،ص)231

حیا
حیا و شر عبارت از موار کردن نف

از فدل و کار قبایح و زشات باه خااطر حضاور و نظاارت

نارری که مورد احترا شاص حیا کننده است(.هاشمی رکاوندی ،ص )291زنان با حیا از هر کاار
سبک و نامناسبی که موجب جلب توجه دیگران شود پرهیز می کنند ،مثال راه رفتن ،لباس پوشیدن
و رفتارشان به گونه ای نیست که نامحرمان را به سوی خود جذب نمایند .از ایان رو اماا صاادق
(ع) می فرمایند :قَحلا ء ْ َجرُ اَجز ٍقء هِسعان ِِف قَِّّس ِء وَ و ِ
قاد نَ ِِف ق َِّّرجد ِ ؛حیا ده جز دارد ،نه جزا آن در زناان
َ ا َ َا
َ
است و یک جزا در مردان( .صدوق ، 2 ،ص)1320 ، 131
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نقش حیا

حیا عاملی است که همچون لباس ،تما زشتیوا را می پوشااند و موجاب پایبناد شادن انساان باه
قوانین و دستورات دین می شود .حیا عامل حفظ افراد جامده از تن دادن به انحرافاات و آسایبوای
اجتماعی است .اما صادق (ع) می فرمایند« :ا قمید ل ندق ا ااد ء َّده :کسی که حیا ندارد ایماان نادارد.
(مالسی ،11 ،ص.)222
هر چه حیا بیشتر باشد ،نیروى بازدارنده قوىتر خواهد بود .بین حیا و عفت رابطاه مساتقیمى
وجود دارد .اما على(ع) مىفرمایدْ :لن ََر قحلا ء هکدتل قَّعادا؛ عفات و پاکادامنى باه انادازه شار و
حیاى انسان است( .آمدی ،1 ،حدیغ )20از این روایت استفاده ماىشاود کاه عفات بادون حیاا
ممکن


نیست.

حیای از خویش :پیامبر اکر (ص) فرمودهاند« :حیا دو گونه است :حیاى خردمندانه و حیاى
احمقانه .حیاى خردمندانه ،دانش است و حیاى احمقانه ،نادانى» (کلینی ،1 ،ص)203



حیای از دیگران :کسی که از مرد حیا ندارد از خداوند نیاز حیاا نمای کناد( .آمادی،1 ،
ص)123



حیا از فرشتگان :قال رسول اهلل (صلى اهلل علیه و آلیه و سلم)؛ َّاسدتْن قادََّ َدق َل اده قَّدییق
َعه َّم یستْن َق رجلي ص حلي َق جیقعه و م نَّادل و قَّ اد ر؛ انساان بایاد از دو فرشاتهاى کاه
همیشه با او هستند شر کند چنانچه از دو مرد صالح و پارسا (از همساایگان خاود) شار
مىکند و در صورتى که فرشتگان شب و روز با او هستد(.پاینده ،ص ،301

)1211

حیای منفي


حیا در گفتن ح  :حضرت علی (علیه السال ) فرمود؛ َق قوتْاس َق َدت قحلدف فادت ق دف .کسی که
از گفتن ح شر کند ،احم و نادان است(.آمدی ،حدیغ)133


حیا درفراگیری دانش :حضرت علی (علیه السال ) فرمود؛ هیچ ک

نباید از فراگیری آنچاه

را که نمی داند حیا کند(.سید رضی ،خ)11


حیا از گفتن (نمی دانم) :ابن جوزی بر منبری سه پلّه ای رفته بود و صحبت می کرد .زنای
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از پایین ،مسأله ای پرسید .ابن جوزی گفت :نمی دانم .زن گفت :تو که نمی دانی ،پ

چرا

سه پلّه از دیگران با تر نشسته ای؟ گفت :این سه پلّه ،به اندازه ای است که من می دانام و
شما نمی دانید .به اندازه ی مدلوماتم با رفته ا  .اگر می خواستم باه انادازه ی ماواو تم
با رو  ،منبری ز بود با فلک ا فالک(.صاحبی ،ص)209
تأثیر نبود امر به معروف و نهي از منکر و عفاف در اجتماع
استاد مطوری فضای سالم مدنوی را ح هر جامده ای دانسته که آمر به مدروف و ناهی از منکر در
حقیقت به دفاع از این ح اجتماع بر می خیزد .دقیقا مثل کسی که در یک جامداه اساتبدادزده باه
دفاع از ح آزادی های اجتماعی و سیاسی مرد برمی خیزد .هیچ کا

چناین فاردی را محکاو

نمی کند ،بلکه او را به دلیل آنکه خود را بارای دفااع از حا آزادی عماومی جامداه باه زحمات
افکنده ،می ستایند .آمر و ناهی هم باید به همین دلیل ستایش شوند ،باه ویاژه اگار در امار و نوای
خود ،استیفای ح مرد را در نظر داشته باشند ،نه ح خاود را(.مطواری ،ماموعاه آثاار :جوااد،
 ،10 ، 2211ص)111
حال در این ماال از جمله آثار بی عفتی و تأثیر آن را بر جامده بررسی می کنیم:
جدایي و طالق

عامل بسیار مؤثر و سازنده در شاصیت الوی انساان ،عفات عماومی ،ساالمت و پااکی جامداه از
عوامل غفلت آفرین و هوس آلود و ناپاکی ها است که عمده آنوا هتک حاریم حاااب و پوشاش
عفیفانه و ضدف غیرت و عفت دختران احساس مسئولیت پدران و مادران و شوهران آنوا می باشد
که افراد جامده را به سمت هوس های نفسانی سوق داده و باعغ تباهی اخالق آنان می گردند؛ در
نتیاه ح محوری جای خود را به هوس بازی و خودخاواهی مای دهاد کاه عامال اصالی باروز
اختالفات و در نوایت طالق است .پیامبر اکر (ص) در حدیثی در مغبوضیت طالق می فرمایندَِ :د

دَ یعمدر نَّ کد ِ  ،وَد َِدق شدس ٍء ابغدض إَّدس ِ
ااب إَّس ِ
ٍ
قه َدق با ٍ
َ ِدرُ فِدس قْلو ِ
دهم نَّارَ ِدا،
َق شس ٍء َل
ّ
ّ
ا
قه َدق باد َ ا
ا

دهن .هیچ چیز در پیشگاه خدا محبوب تر از خانه ای که به ازدوا  ،آباد شده باشد نیسات و
یع س قَّط َ
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هیچ چیز ،در پیشگاه خادا منفاورتر از خاناه ای کاه در اساال  ،باه جادایی طاالق ویاران شاود،
نیست(.حر عاملی،

 ،23ص )131 - 133

فساد اجتماعي

اگر ایمان و باورهای اعتقادی افراد از بین برود و روابط ناساالم جاایگزین آن شاود در خاانواده و
جامده بسیاری مشکالت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اخالقی عرض اندا می کناد.قارآن
اول
کریم در این باره خطاب به زنان پیامبر(ص) می فرمایادَ :وَددر َل ِي بدااادتهِ ا ُهق َوَا هَدبَد ُهدرج َق هَدبَد َلدر ََ ق َ ِملِاُه ِدا قح َ
قه ورو د دتََّه إُِهَدَ د ی ِری د ادَ ُه ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
دیق
َواََِم د َدق ق ُه
َّن د َده َ َوُه د َ
دي ق ُهَّزََّد د َ َواَِع د َدق ُهَ َ َ ا ا ا
ب َْد د ا ا قَّ د ِّدرج َ اَم د َدل قَّبَدا ددَ َویاطَ ّا د َدراَّ هَطا د ً
قها َّاا ددیم َ

(احزاب)22 ،و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتوااى خاود را آشاکار
مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده ا

را فرمان برید خدا فقط ماى خواهاد

آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداناد .تبار از بار باه مدناای
خودنمایی است همان گونه که بر در میان ساختمان های دیگر جلاوه ی خاصای دارد .جاهلیات
اولی نشان دهنده ی روور جاهلیت اخری است که ما امروز شاهد آنیم ،در حدیغ نیز آمده اسات
که «وتکتل ق ملاه قاقری» به زودی جاهلیت دیگری فرا می رسد( .قرائتی ،1 ،ص)230
تأثیر امر به معروف و نهي از منکر بر ترویج عفاف در جامعه
رواج نیکي ها و ریشه کن شدن زشتي ها

"ماه -20وزارت آموز

و پرور  ،وزارت علو  ،تحقیقات و فنااوری ،ساازمان صادا و سایمای

جمووری اسالمی ،وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمی ،ساازمان تبلیغاات اساالمی ،ساازمان بسایج
مستضدفین ،شورداری ها و سایر نوادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به مدروف
و نوی از منکر و با بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طری آموز

و اطالع

رسانی فراهم کنند.
از دیدگاه بسیاری از دانشمندان اسالمی ،فلسفه تشریع امار باه مداروف و نوای از منکار روا
نیکی ها و ریشه کنی زشتی ها از جامده است .اسال جامده ای عاری از فساد می خواهد تا مارد
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برای رشد و تدالی مدنوی با مانع و رادعی روبه رو نباشند ،وجود فساد و روا منکرات در جامداه
مانع رشد و تدالی مدنوی مرد است .در این مکتب آن اندازه که نسبت به روا منکرات در جامده
حساسیت وجود دارد ،نسبت باه منکر اتای کاه باه صاورت پنواانی انااا مای شاود و در حاریم
خصوصی افراد رخ می دهد ،حساسیت نیست.
حقّ رشد و تربیت اخالقي و معنوی انسان

خداوند با خلقت انسان و قرار دادن استدداد رشد و کمال در وجود او ،ح کماال ،رشاد و تداالی
مدنوی به او باشیده است .چنان که استددادها و نیازهای دیگری که در وجود انسان نوااده شاده،
در حقیقت حقوقی را برای انسان ایااد کرده است( .مطوری ،3 ، 2211 ،ص )291استیفای این
ح نیازمند فراهم بودن شرایطی مساعد است و جامده عاری از فساد و تباهی از جمله این شرایط
است .افراد جامده اجازه آلوده ساختن محیط زندگی و سلب ح رشد و تربیت مدناوی همنوعاان
خود را ندارند ،همان گونه که ح آلوده ساختن محیط زندگی خود با انواع میکروب ها و آلاودگی
های زیست محیطی را ندارند .بشر امروز به ضرورت رعایت بوداشت فردی و زیست محیطی پای
برده و با جدیت آن را پیگیری می کند و متااوزان به این ح مسلم عمومی را ماازات مای کناد.
با توجه به اهمیت رو و روان انسان در مکاتب توحیدی در مقایساه باا جسام او ،آیاا مای تاوان
ضرورت توجه به ملزومات رشاد و تربیات روحای ،روانای و مدناوی انساان را انکاار کارد و از
راهکارها و موانع آن سان نگفت؟ آیا انسان ها نسبت به سرنوشت خود و فرزندانشاان مسائولیتی
ندارند؟ جدل و تشریع امر به مدروف و نوی از منکر دقیقا راهکاری برای استیفای این ح مسلّم و
عمومی انسان هاست.
عقل انسان همان گونه که بر حسن برخی افدال و قبح برخی دیگار حکام مای کناد ،بار روا
افدال نیک و جلوگیری از روا افدال ناپسند نیز حکم می کند .از همین رو است که برخی فقیواان
وجوب امر به مدروف و نوی از منکر را عقلی می دانند .دستور شرع به امر باه مداروف و نوای از
منکر هم حکم ارشادی است که فقط حدود و ضوابط آن در شارع تدیاین شاده اسات .چناان کاه
جلوگیری از ارتکاب گناه ز است ،جلوگیری از مقدمات ارتکاب گناه هم ز و ضروری است.
از آناا که خداوند سبحان نه راضی به تحق منکراست ،و نه راضی به صدور منکر از انسان ،عقال
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هم بر لزو ترک منکر حکم می کند ،هم بر لزو نوی از ارتکااب منکار( .خمینای،2 ، 2212 ،
ص)101
لزوم جلوگیری از منکرات و ترویج عفت

ماده  -22قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شدب
ویژه ای را اختصاص دهد .تبصره -آمران به مدروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی
موضوع ماده ( )1قانون حمایت قضاایی از بسایج مصاوب  2/20/2112مالا

شاورای اساالمی

میگردند.
اما خمینی (ره) در باب امر به مدروف و نوی از منکر می گویند :در باب امر به مدروف و نوی
از منکر ،یکی از مومّات ،همین رف نمودن و مدارا کردن است .ممکن اسات اگار انساان مرتکاب
مدصیت یا تارک واجبی را با شدت و عنف باواهد جلوگیری کند ،کار

از مدصیت کوچاک باه

مداصی بزرگ یا به ردّه و کفر منتوی شود؛ در ائقه انسان امر و نوی تلخ و ناگوار است و غضب و
عصبیت را تحریک می کند .آمر به مدروف و ناهی از منکر باید این تلای و ناگواری را با شایرینی
بیان و رف و مدارا و حسن خُل  ،جبران کند تا کالمش اثر کند و دل سات مدصیت کار را نار و
را نماید( .خمینی ،حدیغ جنود عقل و جول ،ص)221
چیزی که در فطرت بشر است ،مسأله عفت است .یدنی خداوند ،انساان و باصاوص زناان را
طوری آفریده که به حقوق خانوادگی احترا بگذارند .در این بااره قارآن کاریم در ساوره قیامات

میفرماید« :ا قَس باتم قََّيا َا( )2و ا قَس نَّ ا قَّلتقَا» (قیامت  )1-2قسام باه قیامات و قسام باه
نف

مالمتگر.صاحب تفسیر المیزان می فرمایند :منظور از" نف

لواماه" نفا

ماؤمن اسات ،کاه

همواره در دنیا او را به خاطر گناهانشو سرپیچى از اطاعت خدا مالمت مىکناد ،و در روز قیامات
سود

مىرساند (.طباطبایی ،10 ،ص)231

تقوا راهبردی سیاسي بر رعایت عفاف و نهي از منکر
ماده -23ستاد امر به مدروف و نوی از منکر که در ایان قاانون ساتاد نامیاده مای شاود؛ عواده دار
ورایف زیر است:
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 .2تدیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به مدروف و نوای
از منکر و پیشنواد آن به مبادی ی ربط.
 .1تبادل اطالعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به مدروف و نوای از
منکر.
 .2آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک مدروف و ارتکاب منکر.
 .1تدیین الگوهای رفتاری.
 .3زمینه سازی جوت مشارکت همه جانبه آحاد مارد و دساتگاه هاای اداری و رساانه هاای
عمومی در امور مربوط به فریضه امر به مدروف و نوی از منکر.
 .3رصد اقدامات اناا شده در اجرای این قانون و اندکاس آن به مراجع ی ربط.
 .1تدوین راهبردهای آموزشی برای سطو ماتلف جامده.
 .1آموز

و پژوهش و تحقی در زمینه امر باه مداروف و نوای از منکار و تارویج گساتر

فرهنگ آن.
 .9شناسایی ررفیت ها و کمک به تشکیل جمدیت ها و تشکل های مردمی فدال.
 .20حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به مدروف و ناهیان از منکر.
 .22پیگیری مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتبااط باا تکاالیف ساتاد در خصاوص
راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حااب.
 .21ارایه گزار

سا نه به مقا مدظم رهبری و قوای سه گانه و مرد ".

واژه تقوا در بدضی آیات به صورت فدل امر آمده ،و به صراحت نشان می دهد که تا چاه حاد
رعایت تقوا اهمیت دارد و تا چه حد انسان از تقوا غفلت می کند .ازجمله این اوامر این است کاه
قهَ َا ُهدف هاَي هِده از خدا بترسید ،چنانچه شایسته خدا تارس باودن اسات( .آل عماران،
می فرماید :قهُهَيتق ّ
)201در فرهنگ قرآن کریم ،متقی کسی است که با ایمان و عمل صالح برای خود ملکه ای نفسانی
فراهم می سازد تا او را از آسایب هاای درونای (هاوای نفا ) و بیرونای (شایطان) مصاون دارد.
(جوادی آملی ،1 ،ص )221و متقاین و پرهیزکااران ،هماان مؤمنانناد و پرهیزکااری ،از اوصااف
ماصوص طبقه مدینی نیست تا مانند احسان و خشوع و خلوص جازا مقاماات خاصاه محساوب
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شود ،بلکه صفتی است که در تما مراحل ایمان پ

از تحق ایمان پیدا می شود .دلیل آن هم این

است که خداوند آن را به عنوان یک صفت خاص برای طبقاه ماصاوص از مؤمناان (باا آن هماه
اختالف درجاتی که دارند) ،بیان نکرده است(.طباطبایی ،1 ،ص)11
نتیجهگیری
 .2تقویت ح ّ مسئولیت در مرد نسبت به رفتار و کردار همنوعان خاود ،و هتاک فرماان هاای
الوی ،در حقیقت روشی برای تربیت انسان در مسایر هادایت و کماال خلقات اوسات .انساان
بیمسئولیت و بیتفاوت نسبت به نوع رفتار انسان های دیگر ،از فطرت و خلقت انسانی خاود
دور شده؛ نوادن تکلیف امر به مدروف و نوی از منکر بر عوده او ،در حقیقت متوجاه کاردن او
به حقایقی است که عقل و دل او بدانوا گواهی می دهد ،و حفظ او در صراط مساتقیم فطارت
الوی و انسانی است.
 .1در اصل امر به مدروف و نوی از منکر ،استفاده از رو

های مالطفت آمیز و موثر است ،به

گونه ای که تارک مدروف و مرتکب منکر با تما وجاود حا
محبت و دلسوزی به او تذکر می دهد یا رو تر

کناد آمار و نااهی از روی

می کند .در شارایط عاادی و نسابت باه

افراد مدمولی ،و مدروف ها و منکرهای متدارف اجبار و الزا راهگشاا نباوده و تاأثیری در
اصال و تربیت افراد ندارد .تنوا در مورد منکراتی که قانونگذار هرگز راضای باه وقاوع آن
نیست ،مثل قتل نف

و مانند آن و در مورد افراد عنود و لاو که تذکر زبانی و انکار قلبی

بی اثر بوده و جز با اقدا عملی حکومت نمی توان آنان را کنترل کرده و جامداه را از شارّ
آنان ناات داد ،کاربردی ناواهد داشت .گرچه در درجه ناست ،امر و نوی عملی آنان هم
با هدف اصال و تربیت اناا می گیرد ،اما اگر از اصال و تربیت آنان مأیوس هم باشیم،
به منظور جلوگیری از آسیب زدن آنان به افراد جامده (اضرار به غیر) ،انکار یادی و اقادا
عملی ضرورت دارد و اثر مورد انتظار در چنین مواردی ،اصال و تربیت آنان نیست ،بلکاه
صرفا ترک منکر ،هرچند از روی اکراه و ناچاری از سوی این افراد خواهد بود.
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منابع و مآخذ
قرآن
 .2ابن منظور ،محمد مکر ( ،)2101لسان الدرب ،الطبده ا ولی ،بیروت ،داراحیاا التراث.
 .1بوکر ،جان ،هولم ،جیم( ،)2211زن در ادیان بزرگ جوان ،ترجمه علی غفاری ،توران ،ساازمان
تبلیغات شرکت چاپ و نشر بین الملل.
 .2پاینده ،ابوالقاسم( ،)2231نوج الفصاحه ،قم :جاویدان.
 .1تمیمی آمدی ،عبدالواحدبن محمد( ،)2233غاررالحکم و دررالکلام ،شار آقاا جماال الادین
خوانساری ،توران ،دانشگاه توران.
 .3شریف الرضی ،محمد بن حسین ،نوج البالغه ،ترجمه :علی نقی فیض ا سال  ،توران :موسساه
چاپ و نشر تألیفات فیض ا سال  ،بی تا.
 .3جوادی آملی ،عبداهلل( ،)2213زن در آیینه جمال و جالل ،قم ،مرکز نشر اسراا ،چاپ دو .
 .1حرعاملی ،محمد حسن( )2121وسائل الشیده ،قم ،موسسه آل البیت.
 .1حلی ،حسن بن یوسف مطور( ،)2102قواعد ا حکا فی مدرفه الحالل و الحرا  ،قام ،موسساه
النشر ا سالمی.
 .9حلی ،حسن بن یوسف مطور( ،)2101کشف المراد فی شر تارید ا عتقاد ،تصحیح آیات اهلل
حسن حسن زاده آملی ،قم ،موسسه النشر ا سالمی.
 .20حلی ،حسن بن یوسف مطور ،)2121( ،منتوی المطلب فای تحقیا الماذهب ،مشاود ،ماماع
البحوث ا سالمیه.
 .22حلی(محق ) ،نام الدین جدفر بن الحسن( ،)2121الماتصر النافع فی فقه ا مامیه ،قم ،موسسه
المطبوعات الدینیه.
 .21حلی(محق ) ،نام الدین جدفر بن الحسن( ،)2101شرایع ا سال  ،تحقی عبدالحساین محماد
علی بقال ،قم ،موسسه اسماعیلیان.
 .22خامنه ای ،سید علی ،خطبه نماز جمده توران.93/1/2
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 .21خرازی ،سید محسن(بی تا) ،ا مر بالمدروف و النوی عن المنکر ،قم ،موسسه النشر ا سالمی.
 .23خمینی ،رو اهلل موسوی( ،)2212و یت فقیه ،قم ،موسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینی.
 .23خمینی ،رو اهلل موسوی( ،)2211آداب الصاله ،قم ،موسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینی ،چ.1
 ،)2112(................... .21تحریرالوسیله ،قم ،موسسه تنظیم و نشر آثار اما خمینی ،قم.
 ،)2292(.................. .21شر حدیغ جنود عقل و جول ،موسسه تنظیم و نشر آثاار اماا خمینای،
قم.
 .29راغب اصفوانی ،حسین بن محمد( ،)2121المفردات فی غریب القرآن ،توران ،دفتر نشر کتاب.
 .10سبزواری ،محمد باقر(بی تا) ،کفایه ا حکا  ،اصفوان ،مودوی.
 .12فاضل مقداد ،جمال الدین مقداد بن عبداهلل( ،)2101التنقیح الرائع لماتصر الشارایع ،تصاحیح و
تحقی سید عبداللطیف حسینی کوه کمره ای ،قم ،کتاباانه آیت اهلل مرعشی نافی.
 .11طباطبایی ،محمد حسین( ،)2211المیزان فی تفسیرالقرآن ،ترجماه :ساید محماد بااقر موساوی
همدانی ،چاپ پنام ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامده مدرسین حوزه علمیه قم.
 .12طبرسی ،فضل بن حسن( ،)2101مامع البیان ،فی تفسیر القرآن ،تصحیح و تحقی  :سید هاشام
رسولی محالتی و سید فضل اهلل یزدی طباطبایی ،بیروت ،دارالمدرفه.
 .11طوسی ،شیخ ابو جدفر محمد بن حسن( ،)2100النوایه فای ماارد الفقاه و الفتااوی ،بیاروت،
دارالکتاب الدربی.
 .13فیض کاشانی ،محمد محسن(بی تا) ،المحاه البیضا فی تواذیب ا حیااا ،تصاحیح علای اکبار
غفاری ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 .13قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر ،مصوب .2291/2/12
 .11کلینی ،محمد بن یدقوب( ،)2101کافی ،تحقی علی اکبر غفاری ،توران ،دارالکتب ا سالمیه.
 .11ماتبوی ،سید جالل الدین( ،)2231علام اخاالق اساالمی(ترجماه حاامع السادادات) ،تواران،
انتشارات حکمت.
 .19مطوری ،شوید مرتضی(بی تا) ،حماسه حسینی ،توران ،صدرا.
 .20مطوری ،شوید مرتضی( ،)2211ماموعه آثار ،توران ،صدرا.
 .22مطوری ،شوید مرتضی ( ،)2211یادداشت ها ،توران ،صدرا.

