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نقش امر به معروف و نهی از منكر در تأمين 
امنيت اجتماعی

ار برقراری امنيت اجتماعی در هر كشوری از مهم ترين دغدغه های مسئوالن و مردم به شم
ر می آيد؛ در اين رابطه عوامل و متغيرهای متعددی دخيل و مؤثر هستند، كهه هركهدام د  
.جايگههههها  خهههههود بايهههههد مهههههورد بدههههه  و برر هههههی قهههههرار  ير ههههههد       

فاد  از  فت و وی پيش رو، در مقام اثبات كاركردهای امر به معروف و  هی از منكر با ا هت 
مؤلفه های امنيت اجتماعی ا ت و  قش ايهن رريههه ايهاتی را كهه يكهی از مههم تهرين       

بت واجبات اجتماعی دين ا الم مدسوب می شود در ايجاد و برقراری امنيت اجتماعی مث
ر ارزيابی كرد  و برای آن جايگا  وااليی قائل شد  ا هت، كهه اينها بها ههم آن را از   ه      

.می  ذرا يم
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ارزش هافرآيند نهادينه شدن 

ا ی خود از آغاز ز د ی اوليه خود به اين  تيجه ر يد كه برای تأمين  يازهای ا بشر 
ن ااتياج به همراهی هم  وعان خود دارد؛ بنابراين به تهدري   هرو  ههای مفت فهی بهي     

د؛ ايهن  ا سان ها به وجود آمد كه ررته ررته  سترد  تر و باع  پيچيد  شهدن روابهش شه   
؛ پيچيد ی روابش بشر را بر آن داشت كه برای هر مهوقعيتی اهد و مهرزی قهرار دههد     

ری مرزها و ادود مذكور به تقسيم كار بين  رو  های ا سها ی ا جاميهد و اجتمهاش بشه    
( ی شهد   ازما ده) ازما دهی شد، بدين ترتيب می توان يا  رو  اجتماعی   م يارته 

ل  ام  ذاری كرد، اما الزمه ايات  ازمان اجتماعی تعامل متقاب«  ازمان اجتماعی»را 
اعهای آن ا ت و برای پايداری و دوام ايهن تعامهل، اعههای  هازمان اجتمهاعی بايهد       

بهرای  الگوهايی معين و شناخته شد  داشته باشند؛ به الگوهای معهين و مهورد تواره    
.می  ويند« هنجار»عم كرد 
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ان ايمهن  بنابراين برای اينكه يا جامعه بتوا د ايات خود را افظ كند و از بی   می و  قصه 
ن باشد،  ياز به افظ و بقای ويژ ی های بنيادی و ا ا ی  هرو  ههای اجتمهاعی دارد، كهه ايه     

همان افظ هنجارها و ارزش ها ت؛ به اين ترتيهب مقولهه امنيهت اجتمهاعی ررآينهد افهظ       
بهه  « كنتهر  اجتمهاعی  »ارزش ها و هنجارها در جامعه ا ت؛ اين ررآيند در اجتماش از طري  

 هها و  عمدتاً از طري  درو ی كردن يا  هادينه كردن ارزش« كنتر  اجتماعی»وقوش می پيو دد، 
هنجارها ا جام می  يرد و در مراال بدرا ی تر و پيچيد  تر از طري  مجازات ها؛ درو هی كهردن  

ز طري  ، ا(كه تأمين كنند  هم  وايی در جامعه ا ت)يا  هادينه كردن در ررآيند جامعه پذيری 
صورت می پذيرد؛ در ايهن ررآينهد ارهراد    ...  هادهای مفت ف اجتماعی چون خا واد ، مدر ه و

ا جامعه بدون ااساس رشار و اجبار از  ر ميل و رغبت هنجارهای اجتمهاعی را پذيررتهه و به   
آن هم  وايی می كنند، لذا ارراد جامعه به   مهی اخالقهی، خودجهوش و خودا گيفتهه مجهه       

.می شو د
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ررآيند درو ی شدن يا  هادينه شدن هنجارها و ارزش ها  ياز بهه ابه اری كارآمهد و روشهی    
امهر بهه   »ه دقي  و منسجم دارد، تا باع  تدق  اين امر يا پيشبرد  ريع تر آن شود؛ رريه

قش كه يكی از مهم ترين واجبات اجتماعی دين ا الم ا ت، اين  « معروف و  هی از منكر
بها   را در ايجاد و برقراری امنيت اجتماعی ايفا می كند؛ اين مسهئ ه از طريه  برر هی ارت   

.تكاركردهای امر به معروف و  هی از منكر با مؤلفه های امنيت اجتماعی قابل اثبهات ا ه  

مفهوم امنيت

ودن، امنيت در ررهنگ لغات عبارت از در امان ب: قرشی در بيان معنای لغوی امنيت  فت
ااساس آزادی از ترس( امنيت عينی و مادی)آرامش و آ ود ی، افاظت در مقابل خطر 

و رههايی از ترديهد و اعتمهاد بهه دريارهت ههای       ( امنيت ذهنی و روا هی )و ااساس ايمنی 
امنيت را می توان شرايش عهدم خطهر يها تهديهد  سهبت بهه توا هايی هها و        »شفصی ا ت؛ 

« .برخورداری های شفصی تعريف كرد
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اجتماعیامنيت 

امنيهت  يكی از ابعاد مهم امنيت م ی كه كمتر بهه آن پرداختهه شهد    : ا تاد جامعه شناس تصريح كرد
ا و ی اجتماعی ا ت؛ در تعريف امنيت اجتماعی ديد ا  های مفت فی وجود دارد، مدققان تعاريف  و 

امنيهت اجتمهاعی زمها ی مطهر      : خاطر شهان مهی كنهد   « موالر»در اين مورد ارائه می دهند؛ از جم ه 
ا امنيهت اجتمهاعی ر  « ويور»می شود كه جامعه تهديدی در باب مؤلفه های هويتی خود ااساس كند؛ 

دتمهل  توا ايی های جامعه برای افظ ويژ ی های ا ا ی اش تدت شرايش تغيير و تهديدات واقعی و م
شهان را  كه اعهای جامعه  می توا ند  سهبت بهه چي ههايی كهه هويت    : تعريف می كند، وی بيان می كند

  هر  تهديد می كند، ااساس مسئوليت  كنند و آ ها را تنها بهه دولهت وا ذار هد؛ امنيهت اجتمهاعی از     
يا به افظ مجموش ويژ ی هايی ارجاش دارد كه بر مبنای آن ارراد خودشان را به عنوان عهو« بوزان»

د كهه   رو  اجتماعی ق مداد می كنند، يا به بيان ديگر معطوف به جنبه ههايی از ز هد ی رهرد مهی شهو     
الگوهای امنيت اجتماعی را قاب يت افظ« بوزان»هدايت  روهی او را  امان می بفشد، به اين ترتيب 

در « نستهوي » نتی زبان، ررهنگ، مذهب، هويت و عرف م ی با شرايش قابل قبولی از تدو  می دا د؛ 
اين مورد معتقد ا ت كه امنيت اجتماعی عدم ترس، خطر و هراس در افظ و  گهداری ويژ هی ههای  

.مشترك  رو  اجتماعی چون مذاهب، زبان و  با ز د ی ا ت
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مؤلفه های امنيت اجتماعی
ژ ی های  تعاريفی كه در باال ارائه  شد، برقراری امنيت اجتماعی منو  به افظ ويبرا اس 

.بنيادين جامعه بشری ا ت
الگوها و هنجارهای موجود در جامعه از قبيل الگوهای زبان، ررهنگ، مذهب و عرف م ی 

ر  اج ای تفكيا شد  ويژ ی های بنيادين جامعه هستند؛ تفاوت  اختاری اين اج ا د
اجتماعات مفت ف باع  شكل  يری جوامع متعدد با هويت جمعی متفاوت از هم شد 
تال  ا ت، پايه و مايه هر اجتماش ا سا ی، اين ويژ ی های بنيادی ا ت و ايجاد هر و ه اخ

و تغيير  اهماهنگ در هريا از اج ای مذكور، جامعه را در معرض خطر قرار می دهد و  
ورهای  دچار  اامنی می كند؛ به طور مثا  يكی از بر امه های ا تعماری جهت تس ش در كش
ش و  ضعيف، واردكردن ادبيات و زبان كشور بيگا ه به اين كشورها و ممنوش كردن آموز

ص آن تع يم زبان م ی آن كشور ا ت، كه به طور قطع باع  برهم زدن   ام اجتماعی خا
.كشور می شود
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ملیمذهب و عرف 

اخته كاری اطالق می شود كه با عقل و شهريعت  يكهو شهن   به مفهوم معروف و منكر باب 
يها  يعنی شناخته شد  و مقابل منكهر ا هت، يها كهار      « معروف»شود؛ به عبارت ديگر 

آن ا ت كهه مهردم بها ذوق آن را از ايهات اجتمهاعی متهداو        « معروف»مطاب  رطرت 
.مهههههههی دا نهههههههد و بهههههههه رطهههههههرت  ههههههه يم آن را در مهههههههی يابنهههههههد 

اوت طب  اين تعاريف معروف ها در بين م ت ها رطری و همگا ی هستند و معموالً بها تفه  
ری، يها  بسيار ا دك بين د ته های  و ها ون بشهر يكسها ند؛ در واقعيهات ز هد ی بشه      

وان   س ه معيارهای اصيل برای خوب و بد و زشت و زيبا وجود دارد و بشر بها همهان ته   
.بشری قدرت تشفيص شايستگی ها و زيبايی ها را دارد
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 فستينبرداشت هایورطریبينشباا سانوهستندذاتیبدی هاوخوبی هابنابراين
واتج ئيدروشنا دبازراآ هاك یمفتصاتودريابدراآ هاازبرخیمی توا دخود

درومی شتابدا سانكمابهوایا ت،قاصرآنشناختازا سانعقلكه طوای
مفرداتدر«اصفها یراغب»می كند؛راهنمايیرااوبدی هاازخوبی هاتشفيص
معنایهب« كر»ازمنكرا ت،شد شناختهزشتیبهكها تچي یمنكر»:می  ويد

و هاعقلكها تكاریهرمنكر،«ا تقبو عدم وعیا كاروداردريشه شناختن
اركآنخوبیوزشتیدرعقل هااينكهيامی كنند،اكمراآنزشتیصديحخردهای
مردمكهكاریمی كند؛بيانراآنزشتیوبدیشريعتودين پسمی كنند، كوت

خاطربهيااا باشد،متروكجامعهدريعنی شنا ند،راآنخودجامعهدر
.ا ت نا وجرماينكهخاطربهيازشتی ا ش



يت ميزان تأثيرگذاری امر به معروف و نهی از منكر در ايجاد امن
اجتماعی
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تاريخطو درم لواقوامهمهشد پذيررتهاصلدوبدی هااز هیوخوبی هابهامر
وقلعبامنطب وا سان هامنارعبردار د دراصلدواينزيراا ت،بود ا سانز د ی

واجتماعیز د یرا دربدن،اعهایما ند المجامعهيااررادكهآ جاازرطرت ا د؛
برابردر می توا ندآ هاازهيچ ياوهستندشرياو هيما سا یصديحاياتايجاد

هی ومعروفبهامرهمگا ی،  ارتمسألهباشند،بی تفاوتجامعهكا تی هایوقوت ها
می يابد؛ضرورتاصال  ویبهجامعهدادن وقورسادازج و يریبرایمنكر،از

عدموجامعهدرموجودارزش هایوهنجارهاازپيرویبهزيادیمي انبهاجتماعیامنيت
هكا تآنازااكیتاريخطو درمفت فجوامعبرر یدارد،بستگیآ هاازا دراف
جوامعهمهدروا تاوادثو اماليماتد ت خوشهموار ا سان هااجتماعیز د ی
بشراجتماش و ا ونطرقبه اامنیوا تموجودآناشكا همهدرا درافا تثنابدون

كنتر بهوج و يری وشا ت،مهماينجادركه كته ایاماا ت؛كرد تهديدرا
.ا ت سبیامنيتبهر يدنوا دراراتايندرآوردن
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يرد،بگصورتكار ازتروقوی تر يروهایباجوامعدرا دراراتوتهديدهاكنتر هرچه
درتامنيتدق را ديگرعبارتبهبود،خواهد سترد  تر ي امنيتبرقراریمي ان
ماعیاجتكنتر  يستمياوجوداجتماعی،ا دراراتوب   كاریازج و يریوجامعه
وختشناايجادررآيندمنكراز هیومعروفبهامرديگر ويیازا ت؛كارآمدومؤثر

و(ارزش ها)معروف هابه سبتآ اهیوشناختايجاد بايدها ت؛وبايدهاشكل دهی
تهديدعواملهمانيامنكراتبه سبتصديحبينشآوردنبد توآ هابهعملروايد

صفتكهشناختاينا ت؛اجتماش اختاردرآنآ يب هایومهراتوارزش ها
سان هاا رطریذوقياميلشدنبيدارباع دارد،خوددررابودنمدركوبرا گي ا ند 

اعهایهم  وايیومقبو هنجارهایازافاظتوااياوبدی هاطردو يكی هاجذبدر
درهكشناختیبامنكراز هیومعروفبهامرترتيباينبهمی شود؛امرايندرجامعه
هنجارهایوارزش هاافظبهمی كندايجادبدی هاو يكی هابه سبتجامعهارراد

.می ر ا دياریاجتماعیامنيتتدق وجامعهدرموجود
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عرررررررررررررردالت اجتمرررررررررررررراعی برقررررررررررررررراری 

ماعی عمومی بر اسن اجرای ااكام عدالت  ستر ا الم زمينه ررا يری عدالت اجت  ارت 
امر به معروف و  هی از منكهر ... »: در اين مورد می ررمايند( ش)را رراهم می  ازد؛ امام ع ی

همچنهين . و مفالفهت  هتمگر همهرا  ا هت    ( به صاابان اص ی آن)با بر ردا دن م الم 
از ( ماليهات ههای شهرعی   )بيت المها  و غنهايم را در پهی دارد و صهدقات     ( عادال ه)تقسيم 

می شودجاهای الزم  ررته شد  و در جای ا  و منا ب مصرف 
و سرررررررررررررازند ی در جامعرررررررررررررهآبرررررررررررررادانی 

در ايهن  ( ش)عمران و آبادا ی كشور  اختار امر به معروف و  هی از منكر ا ت؛ امهام بهاقر   
)مهی شهود  امر به معروف و  ههی از منكهر  هرزمين هها آبهاد      به و ي ه ): مورد می ررمايند
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خير و سالمتی  
ر امت من تا زما ی كه امر به معروف و  هی از منك»: در اين بار  می ررمايند( ص)پيامبر  رامی 

 «.كنند در خير و  المتی ا د
مؤمنان  قدرت مندی 

ر ا ت،  تقويت  يروهای صالح درون جامعه و تهعيف منارقان از بركات امر به معروف و  هی از منك
 «.هركس امر به معروف كند مؤمنان را قدرتمند می كند»: می ررمايند( ش)اهرت ع ی 

خداو د  :وی هشتمين  تيجه مثبت اين رريهه را تهعيف جبهه  فاق عنوان كرد و اضاره كرد
كر  ور  توبه بيان می كند، كه منارقان  عی در امر به من۶۷متعا  اين بر امه را بسيار زيبا در آيه 

 .ندو  هی از معروف دار د و مؤمنان بايد با امر به معروف و  هی از منكر توطئه آ ان را خنثی كن
ردن  ي  تأثير امر به معروف و  هی از منكر را در شكست خش  فاق و درما د  ك( ش)اهرت ع ی 

ه خاك كسی كه  هی از منكر كند بينی منارقان را ب»: منارقين قطعی دا سته و ررمود  ا ت
.می مالد

عمومی جامعه و طرد نااهالن از پست های كليدی  مصلحت 
ز خداو د امر به معروف را برای مص دت عامه مردم و  هی ا»: در اين بار  ررمود  ا د( ش)اهرت ع ی 

.منكر را برای طرد  فيهان واجب كرد  ا ت



ابا تشكر از حسن توجه شم

پايان
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