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.ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد۳ماده –

ت است و مرتبه مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که ۴ماده –
.عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است

ات، ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چـارچو  شـرو و قـوانین مـی تواننـد نسـبت بـه مقامـ۸ماده –
و مسؤوالن، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانـه اـا، سـازمان اـا، مؤسسـات، شـرکت اـای دولتـی، مؤسسـات

ذکر یا نها مستلزمنهاداای عمومی غیردولتی، نهاداای انقال  اسالمی، نیرواای مسلح و کلیه دستگاه اایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آ
. تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند

ه موجـب ایجاد ار نوو مانع و مزاحمت که بـ. ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند۹ماده –
؛قانون جرم شناخته شده است

ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سـازمان دـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی، وزارت فرانـش و ارشـاد اسـالمی، ۱۰ماده –
از منکر و معروف و نهی سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری اا و سایر نهاداا و دستگاه اای فرانگی مکلفند شرایط اقامه امر به

.کنندباال بردن سطح آگاای اای عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطالو رسانی فراام 

.ستاداای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچو  این قانون را زیر نظر ستاد انجام می داندـ ۲۰ماده –



:ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است۱۶ماده 

.ـ تعیین سیاست اا و خط مشی اای اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط۱

منکرـ تبادل اطالعات و نظرات برای شکل گیری سیاست اای مربوط به امر به معروف و نهی از ۲

ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکا  منکر ۳

رفتاریتعیین الگواای ـ ۴

منکرز ـ زمینه سازی جهت مشارکت امه جانبه آحاد مردم و دستگاه اای اداری و رسانه اای عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی ا۵

ربطـ ردد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ۶

ـ تدوین راابرداای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه ۷

آنآموزش و پژواش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرانش ـ ۸

ـ شناسایی ظرفیت اا و کمک به تشکیل جمعیت اا و تشکل اای مردمی فعال ۹

حمایت امه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناایان از منکر ـ ۱۰

جا  پیگیری مصوبات شورای عالی انقال  فرانگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص رااکاراای اجرایی فرانش عفاف و حـ ۱۱

ارائه گزارش ساالنه به مقام معظم رابری و قوای سه گانه و مردمـ ۱۲



معروفرویکرد ستاد امر به 

(هاشمی گلپایگانیدر زمان دبیری آقای )



.امر به معروف و نهی از منکر دایره ای بزرگتر از عفاف و حجاب دارد–

.بعد از توحید، مهم ترین معروف عدالت اجتماعی است و بدترین منکر ظلم است–

.عدالت اجتماعی محورهای مختلفی دارد از جمله عدالت اخالقی–

.در عدالت اخالقی یک بحث بسیار مهم حیاست–

فات یکی از زیرمجموعه های حیا، عفاف است که شاخه های مختلفی دارد که یکی از آنهاا ع–
!!!در پوشش است که اسم آن حجاب است



جهت گیری اصلی ستاد تمرکاز بار مفاساد اخالقای و باه خ او –
.بدحجابی است

قانون مجازات اسالمی: مبنای مقابله با بدحجابی–

تقلیل جرم بودن بدحجابی به تخلف بودن–

جریمه مالی : رویکرد بازدارنده–

منکرات

مفاسد 
اخالقی

بدحجابی



(معروفات و منکرات)چه موضوعاتی؟ 

آیا باید موضوع محوری جلو بریم؟–
برنامه ریزی برای نهی از منکر در حوزه بدحجابی–

برنامه ریزی برای نهی از منکر در حوزه مفاسد اقت ادی–

برنامه ریزی برای نهی از منکر در حوزه بی عدالتی آموزشی–

آیا باید اولویت بندی شود؟–
منکرات حکومت/منکرات مردم–

منکرات اخالقی/منکرات اقت ادی–

منکرات اجتماعی/منکرات فردی–

ت
ک اولوی

ال
م

آموزه های دینی

ینحساسیت متدین

بیانات رهبری

مطالبه گری مردم

مسائل سیاسی

هحل مسئلسهولت 

له شدت تاثیر مسئ

....



چه کسانی؟

موقعیت

آمر و ناهی

مخاطب امر و 
نهی

مردم

عموم جامعه

تشکل محور

مسئولین

فردی

سازمانی



چگونگی؟

عملی، زبانی، نوشتاری و مراتب قلبی–

اجبار افراد به انجام امر به معروف و نهی از منکر/ چگونگی تشویق –

تحمیل امر به معروف و نهی از منکر/ چگونگی پذیرش –



طــر  اامــع عاــاف و برنامه ریـزی در مورد نظر برای اقدام یــازده عرصــه –
:سـتادحجـاب 

خدماتـــی، و اماکــن تجـــایی .5، وســایل نقلیــه.4و خانــواده خانــه .3، محلــه.2و حاکمیتــی دستـگاههای دولتــی .1
فضــای مجـــازی .9و مراکزعمومــی معابــر .8مراکــز آموزشــی .7و پوشــاک لبــاس .6یفاهــی، فرهنگــی و ویزشــی 

فســادمظاهــر ســایر .11اخالقیاشــاعه مفاســد باندهــای .10





انیچند نقد به رویکرد آقای هاشمی گلپایگ

د کند و افراد یفتایهایی یا انجام می دهند که نتایج مثبت ایجا)ابتنای طرح بر نظریه شرطی سازی عاملی–
(یفتایهایی یا ترک می کنند که نتایج منفی برای آنها به همراه داید

(ماشینی شدن امر به معروف)سلب حق اختیای از افراد برای انجام امر به معروف و نهی از منکر–

عنصری بی تفاوت نسبت به بقیه موضوعات: با فرض حل مسئله حجاب–

اجعه گره زدن بخشی از دیآمد مالی فرد به یعایت حجاب مر)افزایش تقابل، تعایض و کشمکش میان مردم–
(کننده یا مشتری

یی و متالشی شدن و نابودی مفهوم واقعی امر به معروف و نهی از منکر دی جامعه و تشدید موضوع فرد گرا–
(این کای نباید پای امر به معروف و نهی از منکر نوشته می شد)بی تفاوتی اجتماعی دی جامعه



ویت مثال دی دانشگاه آزاد این کای انجام شده است و افرادی به ص)یاه اندازی تشکل هایی برای پیگیری تخصصی موضوعات امر به معروف و نهی از منکر–

.  افراد می توانند با مراجعه به سایت ستاد دی این تشکل ها عضو شوند(. تخصصی فرضاً دی حوزه محیط زیست مطالبه گری از مسئولین دایند

هفته و 16تا 12مهم ترین یویکرد فعلی ستاد دی بحث آموزش، دویه ملی آموزش و ویود به سایت ستاد است که افراد متقاضی ثبت نام می کنند و به مدت –

آموزش... هر هفته یک جلسه به حل مسائل و شبهات و یاهکایهای عملی و اجرایی با یویکرد جامع مثل یویکرد یوان شناسی، جامعه شناسی و دینی و 

.های مناسب یا دییافت می کنند

انحصای آمران به معروف و ناهیان از منکر= انحصای آموزش–

غالباً افراد با دغدغه دینی و افراد متدین تمایل دایند از این آموزش ها استفاده کنند–

تقلیل موضوعات امر به معروف و نهی از منکر به منکرات دینی و نه اجتماعی و عرفی–

انحصای آموزش ها به آمران و ناهیان و نه مخاطبین و دییافت کنندگان امر و نهی–

!امر به معروف کنند و کسانی که باید امر به معروف بشوند( می توانند و می خواهند)کسانی که حق دایند: دو قطبی شدن جامعه–



محبیچند نقد به رویکرد آقای 

مسئولین و نه مردم: اولویت امر به معروف و نهی از منکر

.به معروف و نهی از منکر ابزار اسالم سیاسی است و کنترل کننده و اصالح کننده رفتارهای حاکمان و مسئوالن استامر 

.بوددر این نگاه، امر به معروف ابزار مدرن نظارت مردم بر حاکمان است که نتیجه آن تفرقه زدایی از جامعه خواهد 

.برای این که مردم شیرینی امر به معروف را بچشند باید حاکمان مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرند، نه مردم

نهی از منکر قرار روف ومعبر اساس این دیدگاه،  حاکمان و مسئوالن کشور به عنوان رهبران و هدایت کنندگان مسیر کلی جامعه بیش از هر کس دیگری باید مورد امر به
.  گرفته و از آن ها مطالبه گری شود

. نی است معزمانی که امر به معروف و نهی از منکر از حاکمان احیا نشود، عمالً توصیه آحاد جامعه و طبقه محکوم به امر به معروف و نهی از منکر بیتا 

که هر چند بودنکرتازه و نوآورانه اجرایی که در زمان دبیر قبلی ستاد رخ داد، تولید و پخش تیزرهای تبلیغات اجتماعی در موضوع امر به معروف و نهی از ماتفاق 
.تردیدهایی در خ و  آن وجود داشت، اما تعداد محدودی از این تیزرها ساخته و منتشر شد

ولین قرار دهد و مسئرا محتوای برخی از این تیزرها طرح موضوعاتی بود که مبتنی بر همین نگرش تالش داشت تا مخاطب اصلی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
.مردم را مطالبه گر و آمر به معروف مسئولین قرار دهد



ادن مخاطب قرای دادن مردم برای نهی از منکر مسئولین بدون قدیت آنها به معنی بی اثر نشان د–
.امر به معروف دی ذهن مخاطب است

کرد جایگاه ستاد دی شکستن این فضا با یوی. جامعه امروز دچای بی تفاوتی اجتماعی شده است–
. مدنظر اتفاق نمی افتد



فضولی، گیردادن، دخالت، :استمخدوش ت ویر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کامالً –

ننده زندگی تقلیل مفهوم امر به معروف و نهی از منکر به موضوعی نظیر حجاب، خیانتی بزرگ به این عامل احیا ک–
.است

ری این اولویت دادن به ذهن مردم برای امر به معروف و نهی از منکر در مورد مسئولین، موجب بی اثری و بی ثم–
.عامل در زندگی اجتماعی است و مسیر بی تفاوتی اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار نمی دهد

(هم آمران و هم مخاطبین امر و نهی)محدود کردن دامنه فعالیت ها به صرفاً آموزش آمران و ناهیان–

محدود کردن گروه های تحت آموزش به افراد متدین و مذهبی–

مانند )استفاده از رویکردهای سنتی و عدم توجه به رویکردهای نوین و مواجهه علمی برای ترویج امر به معروف–
(بازاریابی اجتماعی



و صل اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین


