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چکيده
در دین مقدس اسالم میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یك نسبت تعاملی وجود دارد .در واقع وظایف
افراد و دولت در جامعه اسالمی مکمل هم بوده و جدا از یکدیگر نیست .شرع مقدس اسالم وظایفی را برای
افراد در جامعه اسالمی تعریف نموده است تا با تعامل فرد و دولت ،جامعه مطلوب اسالمی شکل گیرد .یکی از
اینها ،وظیفه فرد مسلمان در قبال مشاهده جرم در جامعه است.
در این مطالعه ،سعی شده با استفاده از ابزار نظریه بازی ها ،فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر ،مورد
بررسی قرار گیرد .هدف اصلی این مطالعه ،مدل سازی چگونگی رفتار افراد در قبال مشاهده جرم در جامعه (به
عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر) ،در قالب یك بازی استراتژیك با ترجیحات  vNMاست.
نتایج این مطالعه ،نشان می دهد که بی توجهی به این فریضه مهم و ارزشمند و عدم احساس مسئولیت در
قبال مشاهده جرم در جامعه ،بهره مندی افراد جامعه را کاهش می دهد .به عبارت دیگر ،عمل به تعالیم و
احکام اسالم و وجود امر به معروف و نهی از منکر ،موجب کاهش جرم در جامعه شده و به تبع آن ،سطح رفاه
کل جامعه افزایش می یابد.
واژگان کليدي :اخالق اسالمی ،امر به معروف و نهی از منکر ،نظریه بازی ها ،جامعه اسالمی
طبقه بندي C70, Z12 :JEL

 .1استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
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 .9مقدمه
در جامعه اسالمی ،آنچه مسلم است ،یك رابطه تعاملی میان فرد و دولت در تحقق شریعت وجود
دارد؛ زیرا در این رویکرد ،فرد دولت ساز و دولت زمینه ساز اجرای شریعت به حساب می آید .یعنی
هر چند مسئولیت اصلی بر عهده فرد مسلمان است اما به دلیل ماهیت احکام اجتماعی اسالم که به
نحوی اجرای آن از عهده فرد مسلمان خارج است ،این مهم را با تأسیس دولت و استقرار آن به انجام
رسانده و دولت مجری احکام شریعت میگردد ولی باید توجه کرد که با ایجاد دولت ،وظیفه از فرد
ساقط نمی شود .بنابراین یك رابطه حداقلی تعاملی بین فرد و دولت در تحقق شریعت وجود دارد و
لذا ،هم فرد و هم ،دولت در اجرای شریعت مسئولیت دارند .یکی از مسئولیت های مهم فرد در جامعه
اسالمی با توجه به آیات و روایات ،آن است که در صورت مشاهده جرم 1در جامعه ،در صورتی که
خود بتواند از آن جرم جلوگیری کند ،باید آن را انجام دهد و در صورت عدم توانایی فردی ،می باید
به عوامل اجرایی دولت اطالع دهد.
در این مطالعه ،سعی بر آن است که با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها ،دو فریضه مهم امر به
معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا ،ابتدا به بررسی نظارت همگانی (امربه
معروف و نهی از منکر) از منظر قرآن ،نهج البالغه ،روایات و احادیث به عنوان عاملی مهم برای تضمین
صحت اجرای قوانین و پیشگیری از انحراف و خطا پرداخته شده ،سپس وظایف فرد مسلمان را در
برابر مشاهده جرم از منظر فقهی و اخالق اسالمی مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت ،به
مدل سازی چگونگی رفتار افراد در قبال مشاهده جرم در جامعه (به عنوان یکی از مصادیق امر به
معروف و نهی از منکر) ،در قالب یك بازی استراتژیك با ترجیحات  vNMمی پردازیم.
 .2پيشگري 2از وقوع جرم در اسالم
یکی از مسائل مورد بحث در آموزه های اسالمی که جزء فروعات دین هم به شمار می رود ،امر به
معروف و نهی از منکر است؛ در اسالم با توجه به آیه  07سوره توبه ،3گامی مهم در پیشگیری از وقوع
جرم برداشته شده است.

 .1جُرم یا بزه ،به معنی هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض میکند و مجازات در پی دارد.
 .2پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری و دفع مرض می باشد.
 .3آیا خبر کسانى که پیش از آنها بودند ،به آنان نرسیده است؟! پیامبران "قوم نوح" و "عاد" و "ثمود" و "قوم
ابراهیم" و "اصحاب مدین" ( قوم شعیب) و "شهرهاى زیر و رو شده" ( قوم لوط) ،دالیل روشن براى آنان آوردند،
(ولى نپذیرفتند) ،خداوند به آنها ستم نکرد ،اما خودشان بر خویشتن ستم مىکردند!
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در دین اسالم ،عالوه بر توصیه های مکرر بر عبادات فردی مانند نمازهای یومیه ،حج ،نماز جمعه،
بر دو امر مهم امر به معروف و نهی از منکر تأکید بسیار شده است تا عمل به فرامین اخالقی را تضمین
کند و در عین حال ،از اصالح جامعه نیز غفلت نشود .امر به معروف و نهی از منکر به معنای مسئولیت
فرد در قبال مردم و جامعه بوده است .امر به معروف و نهی از منکر در واقع یك سیستم کنترل
غیرکیفری محسوب شده که باعث می شود جامعه ای سالم و عاری از جرم داشته باشیم.
ترویج دستورات اخالقی اسالم و به کارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی ،همان
چیزی است که برانتینگهام و فاست 1از آن به عنوان پیشگیری اولیه یاد می کنند و اشتاین 2نیز از
اهمال و سهل انگاری که در امر بازدارندگی عمومی و فردی شده ،اظهار تاسف می کند.
با توجه به اهمیت این موضوع در جامعه اسالمی ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در
اصل هشتم ،امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی و چند جانبه توصیف می کند3.
به دلیل اهمیت امر به معروف و نهی از منکر ،ابتدا به بیان مفهوم آنها و بیان نظرات مختلف در
این زمینه پرداخته ،سپس به بررسی امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن و روایات می پردازیم.
 .3معناى« امربه معروف» و «نهى ازمنکر»
شهیدثانى (ره) ،در توضیح مفهوم «امر به معروف» و «نهى از منکر» گفته است« :امر به معروف وادار
کردن دیگران به پیروى از اوامر پروردگار است ،زبانی باشد یا به عمل و نهى از منکر ،مانع شدن از
انجام گناهان است ،آن هم به زبان باشد یا به عمل»4.
«امر به معروف» و «نهى از منکر» دو مرحله دارد« -1 :5مرحله فردى» که هر کس موظف است
به تنهایى ناظر اعمال دیگران باشد« -2 .مرحله دسته جمعى» :امتى موظفند براى پایان دادن به
نابسامانی هاى اجتماع دست به دست هم بدهند و با یکدیگر تشریك مساعى کنند .قسمت اول،
وظیفه عموم مردم است و چون جنبه فردى دارد ،طبعاً شعاع آن محدود به توانایى فرد است .اما
قسمت دوم ،شکل واجب کفایى به خود مى گیرد و چون جنبه دسته جمعى دارد و شعاع قدرت آن
وسیع می باشد ،طبعاً از شئون حکومت اسالمى محسوب مى شود.
1. Brantingham and Faust
2. Stein
 .3اصل هشتم :در جمهوری اسالم ی ایران ،دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و
متقابل بر مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
 . 4برای اطالع بیشتر نگاه کنید به :الروضه البهیه من شرح اللمعه ،کتاب االمر بالمعروف.
 .5تفسیر نمونه ،ج  ،3ص .33
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« .3-9امر به معروف» و «نهى از منکر» واجب کفايى است يا عينى؟
از اینکه وجوب «امر به معروف» و «نهى از منکر» کفایى است یا عینى ،بین فقها محل بحث و گفتگو
است و در این مورد ،سه نظر وجود دارد که عبارتند از :برخی 1آن را «واجب کفایى» دانسته
 -2برخى دیگر ،3آن را واجب عینى دانسته اند -3 4.برخى دیگر ،5مساله را منوط به «اثرپذیرى
مخاطب» 3نموده اند0.

اند2.

 .3-2رابطه اخالق اسالمی و امر به معروف و نهی از منکر
موضوع علم اخالق ،عبارت است از صفات و اعمال خوب و بد ،از آن جهت که برای انسان قابل تحصیل
و اجتناب و یا انجام و ترک اند؛ و چنانکه روشن است متعلق علم اخالق نیز افعال اختیاری انسان است.
اخالق اسالمی در چارچوب اسالم ،بر سه قسم است -1 :رابطه با خدا :کارهایی که آدمی باید در
برابر خدا انجام دهد مانند نماز و روزه و دعا-2 ،رابطه با مردم :برخورد فرد و رفتارش با مردم و دیگر
اعضای جامعه ،مانند نقشهای خانواده و دوستی (عموماً منظور از اخالق اسالمی بیشتر این بخش
است) -3 ،رابطه با خود :چارچوب برخورد انسان با خود ،مانند حسد (رشك) .چنانچه اشاره شد یکی
از اقسام اخالق اسالمی ،رابطه با مردم می باشد که می توان گفت ،در رابطه تنگاتنگ با فریضه امر
به معروف و نهی از منکر اسالمی می باشد.
 .3-3جايگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسالم
امر به معروف و نهی از منکر ،دو فریضه اى است که قرآن هالکت و انقراض اقوام پیشین را به سبب
فراموش کردن آن معرّفى کرده ،مى فرماید:

 .1مانند سید مرتضى ،حلبى ،قاضى ،حلّى ،فاضل ،شهید اول و شهید ثانى ،خواجه نصیرالدین طوسى در «تجرید» و
محقق اردبیلى و محقق خراسانى.
 .2پژوهشی در امر به معروف و نهی از منکر ار دیدگاه قرآن و روایات ،ص.257
 .3مانند شیخ طوسى و ابن حمزه و فخراالسالم و در «غایه المراد».
 .4همان ،ص.257
 .5مانند قاضى ابن سراج.
 .3در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر کند و امر و نهى او اثر بگذارد (یعنى معروف انجام گردد و منکر ترک
شود) ،در این فرض « واجب کفایى» است و وجوب آن ،از دیگران ساقط مى شود .اما در جایى که فردى یا عده اى
امر به معروف و نهى از منکر نمایند و مؤثر واقع نگردد ،در این مورد «واجب عینى» است.
 .0همان.
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«چون آنان از اعمال زشتى که انجام مى دادند ،یکدیگر را نهى نمى کردند ،چه بدکارى انجام
مى دادند» 1.آن گروه از بنى اسرائیل مورد لعن پیامبرانى چون حضرت داوود و عیسى (علیهما السالم)
قرار گرفتند .در حقیقت ،این بى تفاوتى و سازشکارى آنان بود که موجب تشویق افراد گناهکار مى شد
و در نهایت ،به هالکت همگان انجامید.
در آیه اى دیگر ،خداوند اجراى این اصل را به صورت گسترده از ویژگى هاى امّت اسالمى به
عنوان «امّت برتر» دانسته ،مى فرماید« :شما بهترین امّتى بودید که به سود انسان ها آفریده شدید
(چه این که) امر به معروف و نهى از منکر مى کنید و به خدا ایمان دارید» 2.در این آیه ،دلیل بهترین
امّت بودن را «امر به معروف و نهى از منکر و ایمان به خدا» مى شمرد و جالب تر اینکه «امر به معروف
و نهى از منکر» را بر «ایمان به خدا» مقدّم مى دارد تا بیانگر این معنى باشد که بدون این دو فریضه،
ریشه هاى ایمان به خدا نیز در دلها سُست مى شود و پایه هاى آن فرو مى ریزد 3و اصالح همه امور
جامعه بر انجام آن دو فریضه استوار است.
عالوه بر آیات فراوان قرآن مجید ،احادیث زیادى در منابع معتبر اسالمى نیز درباره اهمیت این
دو وظیفه بزرگ اجتماعى وارد شده است که در آنها به خطرات و عواقب شومى که بر اثر ترک این
دو وظیفه در جامعه به وجود مى آید ،اشاره گردیده ،به عنوان نمونه:
الف) امیرمؤمنان على (علیه السالم) در بیانى نورانى فرمودند« :قوام شریعت بر پایه امر به معروف
و نهى از منکر و اقامه حدود الهى استوار است» 4.از این روایت متوجه می شویم که اگر در جامعه اى
این دو فریضه ،یعنى مسئولیّت همگانى در برابر فساد به فراموشى سپرده شود ،پایه هاى شریعت در
هم شکسته و رفته رفته اصل دین از بین مى رود و امور جامعه به فساد و تباهى کشیده مى شود.
ب) در حدیث دیگرى از پیامبر اکرم (صلى اهلل علیه وآله) نقل شده است« :باید امر به معروف و
نهى از منکر کنید و گرنه خداوند ستمگرى را بر شما مسلط مى کند که نه به پیران احترام مى گذارد
و نه به خردساالن رحم مى کند .نیکان و صالحان شما دعا مى کنند ولى مستجاب نمى شود و از
خداوند یارى مى طلبند اما خدا به آنها کمك نمى کند و حتى توبه مى کنند و خدا از گناهان شان

 .1سوره مائده ،آیه .07
 .2سوره آل عمران ،آیه .117
 .3رجوع شود به تفسیر نمونه.
 .4غرر الحکم ،حکمت .3110
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در نمى گذرد» .1اینها همه واکنش طبیعى اعمال جمعیتى است که این وظیفه بزرگ اجتماعى را
تعطیل کنند؛ زیرا بدون نظارت عمومى ،جریان امور از دست نیکان خارج مى شود و بدان میدان
اجتماع را تسخیر مى کنند.
ج  -امام محمد باقر(ع) در حدیثی مفصل با زبانی تند و بلیغ پیش بینی می کند که در آخرالزمان
مردمی خواهند بود که با وجود پایبندی به آداب دین ،نهی از منکر را واجب نمی شمارند مگر آنکه
ایمن از زیان باشند .در نتیجه شریف ترین فرایض را کنار می گذارند ،زیرا نهی از منکر راه پیامبران و
روش صالحان و اساس تامین دین و آبادانی دنیاست( 2کوک،1314 ،ص.)413
قابل ذکر است که در بین تمام فرقه ها و مکتب ها« ،امامیه» پربارترین و پیوسته ترین اسناد و
مدارک را در مقوله ی نهی از منکر در اختیار دارد .اصل کلی حدیث امامیه در مورد نهی از منکر را
می توان بر اساس احادیث مشترکی در این موضوع تعریف کرد که نویسندگان دو کتاب از «کتب
اربعه» حدیث امامیه ،یعنی کلینی(د 3)327و ابوجعفر طوسی(د 4)437در کتاب های خود نقل
کرده اند .این احادیث بر اهمیت بسیار نهی از منکر ،زوال آن در آینده و نتیجه ی هولناکی که بر اثر
غفلت از آن در جامعه پیش خواهد آمد و نظایر آن تاکید دارند(کوک،1314 ،صص.)477-413
پس با توجه به اهمیت این دو فریضه در قرآن و روایات ،می توان بیان کرد که اگر مردم خود را
در قبال نظارت بر اعمال معروف و منکر جامعه مسئول بدانند ،هم کنترل جامعه بهتر صورت می گیرد
و هم فاصلۀ میان دولت و مردم کمتر خواهد شد .در نتیجه مردم ،دولت و برنامه های اصالحیش را از
آن خود خواهند دانست و انسجام جامعه بیشتر خواهد شد .بر این اساس می باشد که اسالم ،این
وظیفه مهم را هم به نظام حاکم و هم به مردم مربوط می داند تا پشتوانه ای محکم برای اجرای همه
مقررات از طرف مردم برای زدودن زشتی ها و گسترش نیکی ها باشد.
یکی از آسیب های جدی در صورت عدم توجه به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه،
بحران های مختلف اجتماعی می باشد زیرا این دو فریضه ،مهمترین نقش اصالحی اجتماع را ایفا
می کنند .الزمه وجود امر به معروف و نهی از منکر ،اجتماعی بودن زندگی بشر است .انسانها به علت
زندگی اجتماعی از یکدیگر متاثر می باشند؛ هرچند زندگی اجتماعی برای فرد ثمرات بسیاری دارد
 .1مجمع البیان» ،ذیل آیه مورد بحث؛ «کافى» ،جلد  ،5صفحه  ،53حدیث ( 3دار الکتب االسالمیه)؛ «وسائل
الشیعه» ،جلد  ،13صفحه ( 111چاپ آل البیت)؛ «بحار االنوار» ،جلد  ،77صفحه  301و جلد  ،70صفحه  01و 73؛
«درّ المنثور» ،جلد  ،2صفحه ( 371چاپ دار المعرفۀ)
 .2کلینی ،کافی55:5 ،
 .3کلینی(د ،)327کافی ،به اهتمام ع.ا .غفاری ،تهران1305-0 ،
 .4طوسی ،ابوجعفر(د ،)437اقتصاد ،قم 1477

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال شانزدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 9315

7

اما از آنجا که شخصیت انسان حاصل تاثیر و تاثری است که با دیگران دارد ،همچنان که تعامالت
اجتماعی می تواند باعث شکوفایی استعدادها باشد ،شقاوت و بدبختی او نیز می تواند ناشی از عملکرد
افرادی باشد که در حوزه تعامل او واقع می شوند .لذا عقل و شرع برای حفظ جامعه نظارت فراگیر
همه افراد جامعه را الزم و بلکه واجب می داند.
عالوه بر آثار ذکر شده برای امر به معروف و نهی از منکر ،آثار مهم دیگری همچون ،آثار اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ...را نیز می توان برشمرد .یکی از آسیب های اجتماعی که گاه به حد
بحران اجتماعی می رسد و امنیت جامعه را تهدید می کند ،ناامنی های اجتماعی نظیر رواج سرقت،
قتل ،آشوب و ...است .یکی از عوامل مهم ایجاد این بحرانها ،دوری از آموزه های دینی می باشد .به
این ترتیب اگر همه در پی تالش برای اصالح جامعه و همدیگر باشند در نتیجه جامعه ای سالم و رو
به سوی رستگاری خواهیم داشت که می توان گفت به منافع عمومی بیشتر توجه می شود .پس
می توان بیان کرد که امر به معروف و نهی از منکر یك مضمون صددرصد اجتماعی بوده و فراتر از
جنبه های فردی می باشد .با امر به معروف و نهی از منکر ،ارزش های اسالمی حفظ شده و نظم،
امنیت ،عدالت ،موفقیت در سیاست ،اقتصاد و ....مهمترین دستاوردهای آن خواهد بود.
یکی دیگر از آثار امر به معروف و نهی از منکر ،اقتدار حکومت اسالمی می باشد و این امر موجب
مقاومت در برابر ظلم و ستم ستمگران خواهد بود .به طوری که حضرت علی(ع) در نهج البالغه ،امر
به معروف و نهی از منکر را وسیله تحقیر کفار و پشتوانه مومنان می داند 1اثر مهم دیگری که از امر
به معروف و نهی از منکر می توان ذکر کرد ،تاثیر بر مسائل اقتصادی می باشد .در حدیثی امام محمد
باقر(ع) می فرمایند :اگر امر به معروف و نهی از منکر در اقتصاد وارد شود و بعد اقتصادی به خود
بگیرد ،می تواند منشاء بسیاری از آثار مثبت اقتصادی بر جامعه باشد ،باعث پیشرفت جامعه از نظر
اقتصادی گردد و همین پیشرفت منجر به پیشرفت در کلیه زمینه ها و حتی کل جامعه شود .همانطور
که از آیات و روایات برمی آید ،امر به معروف و نهی از منکر فقط شامل بعد عبادی و فردی نیست
بلکه مسائل مهمی همچون بعد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اخالقی را نیز در خود دارد.
 -4مروري بر مطالعات انجام شده
در مورد کاربرد نظریه بازیها در حوزه اقتصاد اسالمی ،چه در داخل و چه در خارج مطالعات بسیار
کمی صورت گرفته است .از طرف دیگر مطالعات صورت گرفته در زمینه امر به معروف و نهی از منکر
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بیشتر به بررسی این دو فریضه از منظر فقه اسالمی و بررسی تبعات اجتماعی آن پرداخته اند و در
این میان ،مقاالتی با دیدگاه اقتصادی کمتر دیده می شود.
به طور کلی ،مطالعاتی که تاکنون در حوزه امر به معروف و نهی از منکر انجام شده را می توان
به دو دسته کلی تقسیم کرد -1 :مطالعاتی که صرفا به بررسی جایگاه امربه معروف و نهی از منکر،
اقسام ،مراتب ،شرایط ،شناخت و ابزار آن از منظر آیات و روایات پرداخته اند که از آن جمله می توان
به محمد اسحاق مسعودی ،مایکل کوک ( ،)1314محمد حسین فالح زاده( ، )1314حسین نوری
همدانی ( ،)1305قدسیه سادات هاشمی دوالبی( )1311اشاره کرد -2 .مطالعاتی که از دیدگاه
اجتماعی و آثار آن بر جامعه به موضوع پرداخته اند؛ مطالعاتی چون ،محمدرضا طالبان( ،)1303مسلم
جمشیدی و همکاران( ،)1311محمدعلی حاجی ده آبادی( ،)1313قدرت صفری( ،)1317غالمحسین
الهام( ،)1377سیدجعفر بنی هاشمی( )1372از مهمترین پژوهش های انجام شده در این زمینه می باشد.
در ادامه به اختصار ،به بیان نتایج کلی حاصل از برخی از این مطالعات می پردازیم.
مسلم جمشیدی و همکاران( )1311با بکارگیری روش اسنادی ،به این نتیجه رسیده اند که امربه
معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد ،به طوریکه گسترش این
دو فریضه الهی در اجتماع ،به هدایت افراد و اصالح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی
کمك موثری خواهد کرد .محمدعلی حاجی ده آبادی( ،)1313با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی
درصدد بیان ابهامات موجود در جایگاه این دو فریضه الهی بوده است ،نتایج این مطالعه حاکی از آن
است که نبود اتفاق نظر در تبیین مفهوم این آموزه ها ،مرزهای عملیاتی آن ،شرایط آمروناهی،
مخاطبان و قلمرو و گستره این دو فریضه الهی ،مانعی مهم بر سر راه عملی نشدن هرچه بیشتر این
آموزه ها می باشد .قدرت صفری( )1317با استفاده از روش کتابخانه ای ،به بررسی موضوع از منظر
آیات و روایات پرداخته است .نتایج این مطالعه حکایت از آن دارد که نظارت همگانی(امربه معروف و
نهی از منکر) برای ایجاد آرامش روحی ،تعادل ،هماهنگی و همبستگی اجتماعی الزم و ضروری
می باشد .غالمحسین الهام( )1377در مطالعه خود با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه
رسیده است که امر به معروف و نهی از منکر پایه و قاعده ی نهادهای حقوقی و سیاسی و اجتماعی
می باشد که با استفاده از آن می توان جامعه را در مدار حق و ارزشهای صحیح انسانی از آسیبهای
مختلف اعم از جرایم و انحرافات حفاظت نمود.
نتایج کلی حاصل از این مطالعات حاکی از آن است که عمل به دو فریضه الهی امر به معروف و
نهی از منکر ،مهمترین نقش اصالحی را در جامعه ایفا می کند و سبب رسیدن به تکامل اجتماعی
می شود ،چرا که راز ماندگاری جامعه ،انجام کارهای خیر و پرهیز از کارهای ناثواب است .همچنین
بیان می شود فریضه امر به معروف و نهی از منکر با تکیه بر نظریات جامعه شناسی در قالب نظارت
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اجتماعی به عنوان یك عامل تنظیم کننده اجتماع به منظور جلوگیری از انحراف در جامعه است.
همچنین از جنبه اقتصادی عمل به این دو فریضه الهی ،باعث حالل شدن درآمدها ،از بین رفتن فقر
و گرسنگی ،کاهش فاصله طبقاتی و رونق اقتصاد خواهد داشت ،که این مهم با توصیه مردم به پرداخت
زکات ،خمس و  ...بوجود می آید .از سوی دیگر با عمل به فریضه نهی از منکر ،به لحاظ اقتصادی
انواع مفاسد اقتصادی مانند ربا ،رشوه ،کم فروشی ،احتکار ،گرانفروشی ،قاچاق و ...از بین می رود ،و
اینچنین است که امنیت اقتصادی و ثبات اقتصادی با توجه بیشتر به منافع عمومی ایجاد می شود.
 -5متدلوژي
در این بخش سعی بر این است تا با مدلسازی یك موقعیت فرضی ،تبعات وجود بی تفاوتی در قبال
مشاهده جرم در جامعه (به عنوان یکی از مصادیق بی توجهی به فریضه ارزشمند امر به معروف و نهی
از منکر) مورد بررسی قرار گیرد .چنانچه بیان شد امر به معروف و نهی از منکر به معنای مسئولیت
فرد در قبال مردم و جامعه بوده و شامل مبارزه با همه عوامل انحرافی و بیمار کننده و ضد ترقی و
سالمت جامعه می باشد .امر به معروف و نهی از منکر همانند نماز و روزه بر مسلمانان واجب می باشد
و تنها به زندگی فرد یا روابط معاشرتی وی و اعمال انفرادی محدود نمی شود .اکثر فقها امر به معروف
و نهی از منکر را واجب کفایی می دانند؛ به این معنی که این فریضه در ابتدا بر همگان واجب می باشد،
حال آنکه با قیام تعداد کافى نسبت به این امر ،از بقیه افراد ساقط می شود.
بنابراین در این مطالعه ابتدا به مدلسازی موقعیتی فرضی ،که در آن جرمی توسط یك جامعه n
نفره مشاهده می شود می پردازیم .سپس به حل مدل و بدست آوردن شرایط تعادل می پردازیم و در
نهایت با بدست آوردن بهره مندی افراد در شرایط تعادل به تبیین موضوع خواهیم پرداخت.
-5-9مدل
یك جامعه فرضی را در نظر بگیرید ،فرض کنید جرمی توسط یك جامعه  nنفره مشاهده می شود.
هر فرد دوست دارد که از وقوع جرم در جامعه پیشگیری شود ،اما ترجیح می دهد که دیگری این کار
را انجام دهد .بطور مشخص فرض کنید که هر فرد برای پیشگیری از وقوع جرم ارزش  vرا نسبت
می دهد (به عبارت دیگر در صورت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ،هر فرد بهره مندی  vرا کسب
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خواهد کرد) و اگر خود او اینکار را انجام دهد هزینه  1cرا متحمل خواهد شد ،که  .v>c>0همچنین
فرض می شود که اقدام یك نفر برای پیشگیری از وقوع جرم کافی است و بهره مندی  vرا برای تمام
افراد جامعه به ارمغان می آورد .در اینصورت این موقعیت می تواند به وسیله یك بازی استراتژیك با
ترجیحات  2vNMبصورت زیر مدلسازی شود.
بازيکنان :مجموعه بازیکنان شامل  nفرد می باشد.
کنش ها :مجموعه کنش های هر فرد عبارت است از{پیشگیری از وقوع
وقوع جرم}.

جرم،3

عدم پیشگیری از

ترجيحات :ترجیحات هر فرد به وسیله ارزش انتظاری تابع بهره مندی او نشان داده می شود.
تابع بهره مندی هر فرد عبارت است از:
بهره مندی هر فرد در حالتی که هیچ کس از وقوع جرم پیشگیری نکند برابر صفر ،در حالتی که
خود فرد این کار را انجام دهد برابر v-c؛ و در حالتی که حداقل یك نفر از وقوع جرم پیشگیری کند
اما فرد مذکور این کار را انجام نداده باشد ،برابر  vاست.
فرض کنید افراد جامعه تفاوت معناداری با هم نداشته باشند ،به عبارت دیگر افراد از یك جامعه
همگن انتخاب شده باشند ،در اینصورت هیچ راهی برای همکاری بین آنها وجود ندارد ،لذا این بازی
هیچ تعادل نش با استراتژی خالص متقارنی نخواهد داشت( .اگر تمام افراد از وقوع جرم پیشگیری
کنند ،در اینصورت برای هر فرد بهتر است که این کار را انجام ندهد ،و اگر هیچ فردی از وقوع جرم
پیشگیری نکند ،دراینصورت برای هر فردی بهتر است که این کار را انجام دهد).
 c .1هزینه فرصت پیشگیری از وقوع جرم است که می تواند شامل هزینه زمانی تذکر به فرد و یا هزینه پولی و
زمانی اطالع به نیروی انتظامی و یا قوه قضائیه باشد .الزم به ذکر است که  cهزینه فرصت است و بر حسب مطلوبیت
از دست رفته ( )Disutilityبیان می شود .فلذا از جنس مطلوبیت است.
2. Von Neumann-Morgenstern Preferences
ون نیومن مورگنسترن ( )1704نشان دادند که اگر ترجیحات افراد بر روی یك موقعیت تصادفی ،از آکسیوم های مشخصی
تبعیت کند ،می توان مساله را بصورت ماکزیمم سازی مطلوبیت انتظاری بیان کرد)Salvador, et al., 2004, p.689( .
 .3الزم به ذکر است که پیشگیری از وقوع جرم به سه قسم است :اول ،با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به
سبب انجام این گناه با او اینگونه عمل می شود .دوم ،امر و نهی با زبان؛ به این معنی که به کسی که واجبی را ترک
کرده است دستور دهد که واجب را به جا آورد و به گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند .سوم ،استفاده از زور
(بنا بر نظر آیت اهلل خامنه ای ،با ت وجه به اینکه در زمان قدرت حکومت اسالمی امکان ارجاع این امر به قوه قضائیه
و نیروی انتظامی وجود دارد و بویژه در مواردی که جلوگیری از منکر متوقف بر تصرف در اموال باشد یا الزم به تعزیر
و یا زندانی کردن فرد باشد ،بر مکلف واجب است مسئله را به نیروی انتظامی و قضائی ارجاع دهد)( اجوبه االستفتائات،
ج1ص.)330
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اما این بازی دارای یك تعادل با استراتژی مختلط متقارن است که در آن هر فرد با احتمال مثبت
کمتر از یك از وقوع جرم پیشگیری می کند .در چنین تعادلی ،بهره مندی انتظاری هر فرد از استراتژی
پیشگیری از وقوع جرم ،با بهره مندی انتظاری او از امتناع از انجام این کار باید برابر باشد .بهره مندی
انتظاری هر فرد از پیشگیری از وقوع جرم  v-cاست ،و بهره مندی وی از عدم انجام این کار برابر صفر
خواهد بود اگر هیچ فرد دیگری از وقوع جرم پیشگیری نکند؛ و برابر  vخواهد بود اگر دست کم یك
فرد از وقوع جرم پیشگیری کند .بنابراین شرط تعادل برابر است با
{v-c=0.Prهیچ فرد دیگری از وقوع جرم پیشگیری نکند{}+v.Prدست کم یك فرد از وقوع جرم پیشگیری کند}
}),هیچ فرد دیگری از وقوع جرم پیشگیری نکند{v-c=v.(1-Pr
}.هیچ فرد دیگری از وقوع جرم پیشگیری نکند{c/v=Pr
)(1
فرض کنید احتمال اینکه هر فردی از وقوع جرم پیشگیری کند برابر  pباشد .در اینصورت احتمال
اینکه هیچ فرد دیگری از وقوع جرم پیشگیری نکند برابر است با احتمال اینکه هیچ یك از  n-1فرد
دیگر از وقوع جرم پیشگیری نکنند ،یعنی  . (1  p) n1بنابراین شرط تعادل برابر است با
 ، c v  (1  p) n1یا

p  1  (c v)1 n1
)(2
حال می خواهیم نااطمینانی را نیز به مدل اضافه کنیم .فرض کنید هر یك از افراد نمی دانند که
آیا خود تنها شاهد و مسئول در برابر این جرم هستند و یا افراد مسئول دیگری نیز وجود دارند.
می توان این موقعیت را به صورت یك بازی بیزین با  3وضعیت مدلسازی کرد :وضعیت  ،1که در آن
تنها بازیکن ( 1شامل فرد  ،)1شاهد وقوع جرم در جامعه است؛ وضعیت  ،2که در آن تنها بازیکن 2
(شامل  n-1فرد دیگر) ،شاهد وقوع جرم هستند؛ و وضعیت  ،3که در آن هر دو بازیکن (تمام  nفرد
جامعه) شاهد وقوع جرم هستند .بازی بیزینی که این موقعیت را مدلسازی می کند در شکل ()1
نمایش داده شده است.

شکل ()9
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در شکل فوق کنش های بازیکنان عبارت است از پیشگیری از وقوع جرم که با  Aنمایش داده
شده است؛ و عدم پیشگیری از وقوع جرم که با  Nنمایش داده شده است .احتمال اینکه هر فرد تنها
شاهد وقوع جرم باشد نیز با  نشان داده شده است .الزم به ذکر است که در شکل فوق در وضعیتی
که تنها یك بازیکن فعال است(شاهد وقوع جرم بوده است) فقط بهره مندی های آن بازیکن نمایش
داده شده است.
اگر بازیکن استراتژی  Aرا انتخاب کند بهره مندی  v  cرا بدست می آورد ،و اگر استراتژی N

را انتخاب کند با احتمال  بهره مندی صفر ،و با احتمال )  (1  بهره مندی  vرا بدست خواهد
آورد .فلذا بهره مندی انتظاری او  (1   )vخواهد بود .بنابراین این بازی یك تعادل نش با استراتژی
خالص دارد که در آن هر بازیکن استراتژی  Aرا انتخاب می کند اگر و تنها اگر v  c  (1   )v

 ،یا .   c v
برای تشکیل تعادل نش با استراتژی مختلط که در آن هر بازیکن با احتمال ) 0  p  1 ( ، p
استراتژی  Aرا انتخاب می کند (از وقوع جرم پیشگیری می کند) ،باید بهره مندی انتظاری هر بازیکن
از انتخاب  Aو  Nیکسان باشد .فلذا داریم:
}هیچ فرد دیگری از وقوع جرم پیشگیری نکند{v  c = ( ).0 + (1   ) [0.Pr
}],دست کم یك فرد از وقوع جرم پیشگیری کند{+ v .Pr

}),هیچ فرد دیگری از وقوع جرم پیشگیری نکند{v  c = (1   )v .(1-Pr

v  c  (1   )v.(1  (1  p ) n 1 ) ,
()3

c  v 1 n1
( p  1
)
(1   )v

که اگر    0باشد  p  1  ( c v )1 n 1خواهد بود و به
نتیجه قبل(بدون وجود نااطمینانی) می رسیم.
مالحظه می شود که وارد کردن نااطمینانی در مدل ،خللی در نتایج ایجاد نمی کند لذا برای
سادگی ،بحث را با فرض عدم وجود نااطمینانی در مدل (  )   0ادامه می دهیم.
چنانچه اشاره شد با فرض عدم وجود نااطمینانی در مدل p  1  ( c v )1 n 1 ،خواهد بود.
مالحظه می شود که مقدار  pبین صفر و یك است ،فلذا نتیجه می گیریم که این بازی یك تعادل
یکتا با استراتژی مختلط متقارن دارد ،که در آن هر فرد با احتمال  1  (c v )1 n1از وقوع جرم
پیشگیری می کند .به عبارت دیگر ،یك وضعیت تعادلی وجود دارد که در آن ،مادامی که فرد به
جامعه  nنفره ای تعلق داشته باشد که با موقعیت مدلسازی شده در این بازی مواجه باشند ،او با
احتمال  1  (c v )1 n1از وقوع جرم پیشگیری خواهد کرد.
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حال می خواهیم ببینیم با افزایش اندازه جامعه چه تغییری در تعادل بوجود خواهد آمد .مشاهده
می شود که با افزایش  ،nاحتمال اینکه هر فرد مشخصی از وقوع جرم پیشگیری کند( ،)pکاهش
می یابد( .با افزایش  1 n  1 ،nکاهش یافته ،فلذا  ( c v )1 n 1افزایش یافته و به تبع آن  pکاهش
می یابد ).به عبارت دیگر
p
0
()4
n
با توجه به مطالب مطرح شده ،حال می خواهیم احتمال پیشگیری از وقوع جرم در جامعه را
بدست آوریم .برای اینکار ،به دنبال یافتن احتمال اینکه دست کم یکی از افراد جامعه از وقوع جرم
پیشگیری کند ،هستیم .با ثابت نگاه داشتن هر بازیکن  ، iپیشامد "هیچ کس از وقوع جرم پیشگیری
نکند " برابر است با پیشامد اینکه "بازیکن  iاز وقوع جرم پیشگیری نکند و هیچ فرد دیگری جز i
نیز این کار را انجام ندهد" .بنابراین
 i}.از وقوع جرم پیشگیری نکند{}=Prهیچ فردی از وقوع جرم پیشگیری نکند{Pr
}هیچ فرد دیگری نیز از وقوع جرم پیشگیری نکند{Pr
()5
با توجه به رابطه ( )4مالحظه می شود که با افزایش  ،nاحتمال اینکه هر فرد مشخصی (مثال فرد
 )iاز وقوع جرم پیشگیری کند( )pکاهش می یابد ،یا بطور معادل با افزایش  nاحتمال اینکه هر فرد
مشخصی از وقوع جرم پیشگیری نکند افزایش می یابد .عالوه بر این ،از شرط تعادل ( )1می دانیم
که{هیچ فرد دیگری از وقوع جرم پیشگیری نکند} Prمستقل از  nو برابر  c/vاست .در نتیجه با
افزایش  nاحتمال اینکه هیچ فردی از وقوع جرم پیشگیری نکند ،افزایش می یابد .به عبارت دیگر ،با
بزرگتر شدن جامعه احتمال پیشگیری از وقوع جرم کاهش می یابد.
بنابراین مطابق مدل فوق ،در جوامع بزرگ امروزی که تعداد افراد جامعه بسیار زیاد و در حال
افزایش است ،احتمال پیشگیری از وقوع جرم توسط هر فرد در تعادل به سمت صفر میل می کند،
فلذا هیچ یك از افراد جامعه از وقوع جرم پیشگیری نخواهند کرد و جرم در جامعه به وقوع خواهد
پیوست؛ از اینرو هر یك از افراد جامعه در شرایط تعادلی بهره مندی صفر را بدست خواهد آورد ،و به
تبع آن بهره مندی کل جامعه که برابر مجموع بهره مندی تك تك افراد جامعه است برابر صفر خواهد
بود.
چنانچه بیان شد در دین مبین اسالم امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است؛ به این
معنی که این فریضه در ابتدا بر همگان واجب می باشد ،اما با قیام تعداد کافى نسبت به این امر ،از
بقیه افراد ساقط می شود .بنابراین حتی در جوامع بزرگ نیز پیشگیری از وقوع جرم که یکی از
مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی است واجب کفایی است .از اینرو در قبال
مشاهده جرم در جامعه ،بر هر فرد مسلمان واجب است که از وقوع جرم پیشگیری کند ،حال آنکه
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اگر قبل از او شخص دیگری اقدام به اینکار کرده باشد وظیفه از وی ساقط می شود(.توجه داشته
باشید که در موقعیت انتزاعی فوق فرض بر این بوده است که اوال اقدام یك نفر برای پیشگیری از
وقوع جرم کافی است و بهره مندی  vرا برای تمام افراد جامعه به ارمغان می آورد؛ ثانیا پیشگیری از
وقوع جرم هزینه  cرا به فرد تحمیل می کند که ).v>c>0
بنابراین با عمل به تعالیم و احکام اسالم ،تك تك افراد جامعه در قبال مشاهده جرم خود را مکلف
به پیشگیری از آن می دانند ،در اینصورت اولین فرد 1بهره مندی  v-c>0را بدست می آورد و n-1فرد
دیگر بهره مندی  vرا بدست خواهند آورد.
مشاهده می شود که تحت این شرایط بهره مندی فرد اول از صفر به  v-c>0افزایش می یابد و
بهره مندی  n-1فرد دیگر از صفر به  vافزایش می یابد .بهره مندی کل جامعه نیز از صفر به
 (n-1)v+(v-c)=nv-c>0افزایش می یابد .به عبارت دیگر با عمل به تعالیم اسالم در جامعه بهبود
پارتویی اتفاق می افتد و بهره مندی کل جامعه افزایش می یابد .نکته قابل توجه در اینجا این است
که نه تنها بهره مندی کل جامعه افزایش می یابد بلکه بهره مندی تك تك افراد جامعه و حتی فردی
که قبل از دیگران اقدام به پیشگیری از جرم کرده و هزینه  cرا متحمل شده است نیز افزایش می یابد.
 -6جمع بندي و نتيجه گيري
انسان موجودی اجتماعی است و تحت تاثیر اندیشه ها ،اخالق و رفتار دیگران قرار دارد .هیچ یك از
افراد زندگی جداگانه از دیگران ندارند و همه از رفتار یکدیگر تاثیر می پذیرند .بنابراین انحراف یك
فرد نه تنها خود را ساقط می کند بلکه بر محیط اجتماعی نیز اثر گذاشته و جامعه را به سوی تباهی
می برد پس برای حفظ کیان جامعه بایستی از منکرات جلوگیری شود .لذا عقل و شرع برای حفظ
جامعه نظارت فراگیر همه افراد را الزم و بلکه واجب دانسته است.
ا مر به معروف و نهی از منکر دارای اهمیت بسزایی در ایجاد امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در
جامعه است که در آیات و روایات بر آن تاکید بسیار شده است .هدف اسالم از اجرای این دو فریضه،
اصالح مردم و قطع کردن ریشۀ فساد و باال بردن احساس مسئولیت در بین افراد می باشد به طوریکه
هرگاه فسادی در هر جا و از هر کسی سر زند ،همه برای از بین بردن آن احساس مسئولیت کنند.
این فریضه الهی به عنوان مهمترین پدیدۀ اجتماعی آثار و برکات فردی و اجتماعی بسیاری دارد که
از آن جمله می توان به تحقق عدالت اجتماعی ،تثبیت حکومت اسالمی ،تحکیم امنیت اجتماعی،
نزول خیروبرکت ،گسترش راههای کسب حالل ،تحقق مصلحت عمومی جامعه و تحقق اخالق اسالمی

 .1منظور از اولین فرد ،فردی است که قبل از دیگران شاهد وقوع جرم بوده و اقدام به پیشگیری از آن کرده است.
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اشاره کرد .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی
کشور ،تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است.
امر به معروف و نهی از منکر میتواند نهادهای متعدد فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی ایجاد کند .در
واقع خود ،پایه و قاعدۀ این نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی و اجتماعی باشد .با استفاده از این نهاد
میتوان جامعه را در مدار حق و ارزش های صحیح انسانی از آسیبهای مختلف اعم از جرایم و انحرافات
حفاظت نمود و حتی برخی نهادهای غیرضروری کیفری را ملغی کرد.
در این مطالعه سعی شده است با استفاده از ابزار تئوری بازیها ،دو فریضه مهم امر به معروف و
نهی از منکر مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا با مدلسازی چگونگی رفتار افراد در قبال مشاهده
جرم در جامعه (به عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر) ،تبعات بی توجهی به این دو
فریضه مهم و ارزشمند مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بی توجهی به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر و
عدم احساس مسئولیت در قبال مشاهده جرم در جامعه یك هزینه اضافی را بر جامعه تحمیل کرده
و بهره مندی کل افراد جامعه را کاهش می دهد .به عبارت دیگر عمل به تعالیم و احکام اسالم و وجود
امر به معروف و نهی از منکر در جامعه موجب کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم در جامعه
شده و به تبع آن سطح رفاه کل جامعه افزایش یافته و بهبود پارتویی حاصل می شود و در نتیجه آن
جامعه به یك همبستگی و آرامش و نظم خواهد رسید .بدین جهت مى توان گفت که مبناى این
حکم فقهى حفظ منافع عمومى است و پایبندی به این فریضه مهم و ارزشمند موجب افزایش سطح
رفاه کل جامعه می شود .لذا با توجه به تاکیدات شارع مقدس در خصوص لزوم وجود امر به معروف
و نهی از منکر در جامعه ،مناسب آن است که تالش های الزم در جهت ارتقا بینش اسالمی به عمل
آید تا با آشنایی هرچه بیشتر مردم با احکام و قوانین اسالم و دالیل و حکمت وضع چنین قوانینی در
اسالم ،پایبندی به این قوانین در جامعه بیشتر شود و همه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی امر به
معروف و نهی از منکر در جامعه احیا شود.
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