کتاب
امر به معروف و نهی از منکر
از نظر حقوق کیفری

تیر و مرداد 1399

شماره اول

ً
مورد اشاره قرار گرفته است و در عین حال اخیرا قانون حمایت از آمران به
معروف و ناهیان از منکر در مجلس شــورای اسالمی مصوب است .در این
طرح حمایت ویژهای از اشخاص مذکور بعمل آمده و در عین حال تکالیفی

نویسنده :حسین محبتی جیلدانی

به آنها سپرده شده است ،حقوق کیفری با سه موضوع جرم و مسئولیت

ناشر :آرماندیس

کیفری و مجازات و انحصار مجازات در دست حکومت در پی حفظ نظم

سال چاپ1397 :

اجتماعی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی است ،آیا میتواند با تأسیسی

تعداد صفحات122 :
مطابق برنامههای الهی یکی از
راهــکــارهــای رســیــدن بــه ســعــادت دنیا
و آخــرت امــر به معروف و نهی از منکر
اس ــت .س ــؤال اســاســی ای ــن اس ــت که
«آی ــا امــر بــه مــعــروف و نــهــی از منکر از
مباحث مربوط به علوم حقوق است

به نام امر به معروف و نهی از منکر ارتباط داشته باشد .نقد و ارزیابی طرح
مذکور و در عین حال بررسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نظام و
حقوق جزای ایران موضوع کتاب حاضر میباشد.

راهنمای مرجع تقویت سالمت و
توانمندی قضایی

که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد و ترک آن مستوجب مجازات باشد؟»

مترجم :دکتر حسن وکیلیان

در این کتاب ضمن بررسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نظام و

ناشر :مرکز مطبوعات و انتشارات قوه

حقوق جزای ایران به پرسش مطرح ،پاسخ داده میشود .در جامعه کنونی

قضائیه

با پیشرفت امکانات ارتباطی از قبیل اینترنت ،رسانههای صوتی و تصویری

سال چاپ1393 :

و ...هر روز فرهنگ اسالمی بیشتر در معرض تهاجم فرهنگی قرار گرفته است و

تعداد صفحات230 :

عدم آمادگی کافی در جوانان برای مقابله با این هجمههای فرهنگی ،آسیب

حــرکــت بــه ســوی ایــجــاد دستگاه

پذیری ایشان را باال برده است .بدین منظور با ورود جوانان به عرصههای

قضایی که سهولت دسترسی ،عدالت

جدید میبایستی به امر به معروف نگرشی کاربردیتر صورت گیرد .ا کنون

در دادرسی ،سرعت مطلوب و سالمت

که غرب با ترویج انواع مدها و پوششها و گویشها سعی در ترویج و توسعه

از شاخصههای اصــلــی آن اســت جزء

بیدینی و اباحی گری دارد ،امر به معروف میتواند ابزاری کارآمد در مقابله

دغدغههای اصلی بسیاری از دولتها

با آن باشد .در یک طــرح و برنامه اجتماعی ،هر چند مجریان ،کــارآمــد و

است .کم و بیش تمام کشورها امروزه

مخاطبان ،طالب باشند ،کافی نیست و عالوه بر این دو ،ضروری است که

پذیرفتهاند که برای توسعه همه جانبه و بسط عدالت و رفاه ،اصالح دستگاه

بنیادها و مبانی عقلی و نظری آن طرح و برنامه نیز محکم ،استوار ،معقول و

قضایی با هدف دسترسی به شاخصههای یاد شده گریزناپذیر است.

مستدل باشد؛ بنابراین هر نظریه یا طرح اجرایی که بر اصول مسلم و اثبات

قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران نیز بر اساس برنامههای پنج ساله

شده علمی و عقلی متکی نباشد دوامی نخواهد یافت و محکوم به شکست

توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در حــال اجــرای برنامههای

خواهد بود.

توسعه قضایی است که هدف آن ارتقای سالمت و تواناییهای دادگستری

راه رستگاری هــر نظام عقیدتی بــر پایه انــجــام بایدها و تــرک نبایدها

است .تسهیل دسترسی مردم به مراجع قضایی ،مشارکت مردمی در حل و

است؛ از این رو ،حوزه این اصل بسیار گسترده و شامل امر به همه رفتارها

فصل اختالفات ،ارائه خدمات مشاورهای و معاضدت قضایی ،توسعه نقش

و اخالقیات پسندیده و نهی از رذایلی است که شــار ع مقدس اســام آن را

فناوری اطالعات در ارائه خدمات ،شفاف سازی با دسترسی مردم به آرای

مردود میداند .آنجا که مسائل از حوزه شخصی بگذرد و بعد اجتماعی یابد،

قضایی و انتشار الکترونیک و کاغذی آرا و مقابله با اطاله دادرسی ،بازآموزی

رعایت آنها ضروریتر است.

قضات بر اســاس نیازهای روز و بازاندیشی شیوههای جــذب و استخدام

خداوند متعال انسان را آفرید و برای به سعادت رسیدن او ،برنامههایی
را تشریح فرمود و این برنامهها را توسط پیامبران به بشریت ابالغ نمود سوره

قضات از جمله اقداماتی است که بر اساس برنامههای پنج ساله و برنامه
داخلی قوه قضاییه آغاز و در مراحلی از پیشرفت قرار دارد.

احــزاب ،آیه  ،7تا بشریت به سعادت برسد .مطابق برنامههای الهی بنظر

کتاب حاضر ،مجموعهای از اقدامات مؤثر در ارتقای دستگاه قضایی

میرسد ،یکی از راهکارهای رسیدن به سعادت ،در دنیا و آخــرت ،امر به

را با مالحظه نظامهای حقوقی متفاوت احصاء نموده اســت و بر اساس

معروف و نهی از منکر باشد ،سؤال اساسی این است که آیا امر به معروف

آن توصیههایی بــه کشورهای عضو ارائــه مینماید ،بــا همکاری متقابل

و نهی از منکر از مباحث مربوط به علوم حقوق است که ضمانت اجرای

پژوهشگاه قوه قضاییه و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

کیفری داشته باشد و تــرک آن مستوجب مــجــازات باشد و آمــر و ناهی آن

به وسیله آقای دکتر حسن وکیلیان به فارسی برگردان شده است .مطالعه

نیازمند پشتیبانی قضایی و حقوقی باشد ،در هر حال فار غ از این اختالف

این کتاب از دو جهت برای همکاران حاضر در قوه قضاییه ارزشمند و در

نظرها موضوع امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی در اصل هشتم

خور توجه است؛ اول اینکه دست اندرکاران توسعه و تحول در قوه قضاییه
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