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 مشهد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه فردوسيمنشور 
  

  :مقدمه 
  )104: آل عمران(ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون 

مهم ترين تضمين كننده سالمت اخالقي و رفتاري در عرصه اجتماعي  امر به معروف و نهي از منكر به عنوان دو فريضه بزرگ ديني
طبق اصل . بايد از آن دو به عنوان تكليفي شرعي از يك سو و حقي مدني و سياسي براي عموم مردم از سوي ديگر ياد كرد. محسوب است

اي است همگاني و متقابل بر عهده  نكر وظيفهدر جمهوري اسالمي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از م«هشتم قانون اساسي 
دانشگاه و در روابط  اي در فضاي برانگيختن چنين احساس وظيفه. »مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

دوش اشخاص و نهادهاي مسئول  آحاد دانشگاهيان با يكديگر اعم از استاد و دانشجو ، مدير و كارمند، رسالت بزرگي است كه قبل از همه بر
درك الزم نسبت به  بادو فريضه بزرگ اسالمي در دانشگاه فردوسي مشهد و اين در راستاي اجراي مؤثر و عمل صحيح به  .گيرد قرار مي
ي امر به اجرايمنشور ي مهم از يك سو و عمل ناصواب و غير اصولي و زيان بار از سوي ديگر،  هاي ناشي از غفلت از اين وظيفه آسيب

شوراي  .....  جلسه مورخ تدوين و تنطيم گرديد  و در  امر به معروف و نهي از منكر دانشگاهتوسط كميته مشورتي معروف و نهي از منكر 
 .به تصويب رسيدمطابق شرح ذيل تبصره  11و بند   58، ماده 6فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در 

  

  اهداف:  1ماده 

  توجه و اقبال به سمت معروفايجاد شور اجتماعي در  -1
 پيشگيري از بروز و گسترش روحيه گرايش به سوي منكر -2
 باالبردن احساس شوق دروني به معروف و نفرت و انزجار از منكر -3
 فسادهاي مؤثر در ريشه كن كردن منكر و  رفع منكرات و برداشتن گام  -4
 تأمين امنيت رواني و معنوي و تقويت اميد به بهبود و اصالح -5
 تفاوتي و مسئوليت گريزي روحيه مسئوليت پذيري و از بين بردن زمينه بي گسترش -6
 ارتقاي آگاهي و بصيرت عمومي در مورد معروفات و منكرات  -7

  اصول اجرائي :  2ماده 
 هاي فرهنگي به سوي نشر معروف در فضاي دانشگاه  استفاده ازهمه امكانات دانشگاه و سوق دادن برنامه ريزي -1
  مراحل و شيوه هاي اسالمي امر به معروف و نهي از منكررعايت ضوابط،  -2
 رعايت اولويت در ترويج مصاديق برتر معروف -3
 تر منكراترعايت اولويت در برخورد با مصاديق بارزتر و مهم -4
 مواجهه با عامالن منكر   و كرامت افراد در حرمترعايت  -5
 رعايت عدالت و انصاف در برخورد با منكرات  -6



 در اجراي امربه معروف و نهي از منكروبرجسته كردن نقش امناي مذهبي ومردم نهادهاي فرهنگي دانشگاه گاهيان جلب مشاركت دانش -7
 اولويت رسيدگي به مسايل و هدايت امور در هر واحد با كارگروه مربوط  -8
 نهادهاي قانوني دانشگاه ظرفيت كارگيري حداكثري به -9
  

 ساختار اجرائي :  3ماده 
اجراي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه توسط شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي ، شوراي امر به مسئوليت هدايت و  -1

معروف و نهي از منكر ، كارگروه امر به معروف و نهي از منكر دانشكده ، كارگروه امر به معروف و نهي از منكر خوابگاه  و مردم 
  .گيردنهادهاي امر به معروف و نهي از منكر  انجام مي 

باالترين مرجع سياست گذاري و تصميم گيري امربه معروف و نهي از منكر دانشگاه ، شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه  -2
 . اين شورا مسئوليت خود را دراين زمينه از طريق تاسيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه به انجام مي رساند.است

ها و اقدامات را در اين حوزه، بر عهده  ريزي نهي از منكر دانشگاه وظيفه اصلي هدايت و نظارت بر همه برنامهشوراي امر به معروف و  -3
   .خواهد داشت

شوراي فرهنگي و اجتماعي شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه مركب از هفت عضو است كه به مدت دو سال با حكم رئيس  -4
 :اين اعضا عبارتند از. شوند مي منصوب) رئيس دانشگاه(دانشگاه 

 معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه به عنوان رئيس شورا -
 نماينده رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه  -
 عضو هيات علمي حاضر در شوراي فرهنگي اجتماعي دانشگاه -
 دو نفر از اعضاي هيئت علمي به انتخاب شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه  -
 به عنوان دبيرشورا مدير فرهنگي دانشگاه -
 دبيرشوراي انضباطي دانشگاه -
 :وظايف شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه به شرح زير است -5
 معروف و نهي از منكر در دانشگاه طراحي و برنامه ريزي مؤثر و مناسب در راستاي احياي فريضه امر به -
 ها ها و كنش ارتباط مؤثر و تعامل با ساير نهادهاي ذيربط دانشگاه به منظور هم سو سازي بينش -
 هاي مربوط در دانشكده ها و خوابگاه ها ها در كارگروه ها و اقدام نظارت مؤثر بر رويه -
 اهتعامل مؤثر با نهادهاي مسئول در امر فريضتين در خارج دانشگ -
 ياوران معروف در دانشگاه داوطلب  تيم هايتدوين آئين نامه اجرائي  -

شوراي امربه معروف و نهي از منكر دانشگاه براي حسن اجراي وظايف خود ، دبيرخانه شوراي امربه معروف و نهي از منكر را  :  1تبصره 
  . تشكيل مي دهد

و درصورت لزوم در ساير (شوراي امربه معروف و نهي از منكر دانشگاه براي پيگيري اهداف خود، در دانشكده ها و خوابگاه ها :  2تبصره 
  . ، كارگروه امربه معروف و نهي از منكر را  تشكيل مي دهد)واحدهاي تابعه دانشگاه

بر ي و سرپرستي مسائل مربوط به نشر معروف و مقابله با منكر را وظيفه پيگيرهر واحد، كارگروه امربه معروف ونهي از منكر در  -6
  .داشت هدعهده خوا

  : زيراستعضو، به شرح  هفت متشكل از  دانشكده دركارگروه امر به معروف و نهي ازمنكر  -7



 رييس دانشكده به عنوان رئيس كارگروه -
 معاون فرهنگي دانشكده   -
 رهبري در دانشگاه نماينده رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم -
 با پيشنهاد رئيس دانشكده و تائيد شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاهاز اعضاي هيات علمي دانشكده  دو نفر -
 با معرفي رئيس كانون بسيج اساتيد دانشگاهدانشكده  نماينده بسيج اساتيد -
 امر به معروف و نهي از منكر دانشگاهبا پيشنهاد رئيس دانشكده و تائيد شوراي  يك تن از كاركنان دانشكده -

ها توسط رئيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه صادر گروه امر به معروف و نهي ازمنكر دانشكده حكم اعضاي كار : 1تبصره 
  .مي شود
فعال شدن درصورت .دعوت كندحداكثري حسن شهرت و مقبوليت  ويژگي بادانشجويي  عضو،كارگروه ازموضوعات دانشجوييدر:  2تبصره 
  . خواهد داشتدانشجويي در موضوع فريضتين، نماينده اين تشكل به عنوان مدعو اولويت هاي تشكل 

  .حضور دست كم يك نفر از بانوان دانشكده در تركيب كارگروه ضروري است : 3تبصره 
مسئوليت وي . كند اجراي مفاد اين آيين نامه در دانشكده تعيين ميارگروه ، يكي از اعضا را به عنوان دبير براي پيگيري كرئيس :  4 تبصره

  .خواهد داشتهاي بعدي را برعهده  بررسي اوليه وضعيت موارد ارجاعي و پيگيري
 بهرا اشخاصي ديگر از ميان اساتيد، اداره انتظامات، كارمندان و دانشجويان  مي تواند  كارگروه دانشكده، در صورت نيازدبير:  5تبصره 

  .كندجلسات كارگروه دعوت 
رئيس كارگروه وظيفه نظارت دقيق بر اجراي مصوبات كارگروه و ساير اقدامات صورت گرفته در اين حوزه را برعهده خواهد : 6تبصره 

  .داشت
 :است شرح زيرعضو به  هفت خوابگاه، متشكل از امر به معروف و نهي از منكر كارگروه  -8
 عنوان رئيس كارگروهبه رئيس اداره خوابگاه ها   -
  مدير فرهنگي دانشگاه به عنوان دبير كارگروهنماينده   -
 نماينده رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه  -
  ها نماينده اداره انتظامات خوابگاه -
  خوابگاه هاي دختران ان سرپرستنماينده  -
  نماينده سرپرستان خوابگاه هاي پسران  -
  هاي فرهنگي خوابگاه دختران يا پسران به تناسب وننماينده دبيران كان -

  .كندبه جلسات كارگروه دعوت اشخاص ديگر را  حسب نياز مي تواندبرخوابگاه امر به معروف و نهي از منكر كارگروه دبير: 1 تبصره
  .دارد را برعهده  ي وضعيت موارد ارجاعي بررسي اوليهمصوبات كارگروه و پيگيري اجراي دبيركارگروه مسئوليت  :2تبصره
مسئوليت رسيدگي به موارد مربوط به خوابگاه هاي خودگردان دانشگاه فردوسي  خوابگاهامر به معروف و نهي از منكر كارگروه :  3تبصره 

  .مشهد را نيز بر عهده دارد
  شود ميصادر شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه  توسط رئيسخوابگاه  احكام عضويت اعضاي كارگروه -9

ها جهت هماهنگي  هاي دانشكده با صالحديد شوراي امر به معروف ونهي ازمنكر دانشگاه، جلسات مشترك بين دبيران كارگروه -10
  .ضروري است اين جلسات همراه با ثبت صورت جلسه برگزار شود. گردد وانتقال تجربيات، تشكيل مي

  .ديگر نهادهاي مسئول استو ، ضابطان كميته انضباطي اداره انتظامات بر عهده  ها به كارگروهخاطي تشخيص و معرفي اشخاص  -11



  
 

  :به شرح زير استوظايف كارگروه هاي امربه معروف و نهي از منكر  -12
 ها مطالعه و بررسي گزارش -
 اي به نحو مقرر در اين آيين نامه هاي مرحله نظارت و سرپرستي اقدام -
 منكر در دانشكده و خوابگاه ترويج فرهنگ و گفتمان امر به معروف و نهي از -
 رصد فضاي فرهنگي و نظارت بر اوضاع جاري در دانشكده و خوابگاه از زاويه نگاه به فريضيتين -
  و تشكيل تيم هاي ياور معروف از ميان خوشنام ترين ها شناسايي فعاالن عرصه عمل به فريضتين ازميان اساتيد، كاركنان و دانشجويان  -

كميته انضباطي و ها،  شود اعضاي فعال كارگروه داوطلبانه بودن آن، توصيه ميعمل به فريضتين و و پيچيدگي ظرافت  با توجه به -13
  .به صورت معنوي و مادي مورد تشويق قرار گيرندتيم هاي ياوران معروف و تشكل هاي ذيربط 

  
  آموزش مجريان :  4ماده 

توسط معاونت فرهنگي  هاي آموزشي كارگاهمجريان طرح نسبت به اجراي فريضتين ، شناخت و  براي ارتقاي سطح آگاهيالزم است 
  : دشو زير برگزار موضوعاتدر   اجتماعي دانشگاه

  نيهاي دي ي آموزه هاي آن بر پايه شرايط و مراحل امر به معروف و نهي از منكر و شناخت معروف و منكر و اولويت -
 شناسي جوان مخاطب شناسي و روان -
 برقراري ارتباط موثرمهارت  -
 مهارت مديريت خشم -
 مهارت جرات مندي -
   دانشگاه  انضباطيهاي آئين نامه مقررات و آشنايي با  -

  
  مالحظات اجرائي:  5ماده 

هاي فرهنگي در حوزه معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه، با سمت گيري الزم به سوي ترويج معروف، شناخت  ريزي الزم است برنامه  -1
 .احساس دلبستگي و گرايش  به معروف و انزجار از منكر انجام شود منكر و تعميق

 .هاي حكيمانه، معنوي و اخالقي مرتبط به امر احياي فريضتين باشد الزم است تبليغات محيطي در محوطه پرديس، دربردارنده  پيام  -2
ي در راستاي احياي فريضتين، مورد حمايت ها و آحاد دانشجوي ترويجي و غيره از سوي تشكل هاي آموزشي، الزم است كليه فعاليت  -3

 .جدي معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه قرار گيرد
الزم است اقدامات فردي و جمعي در زمينه عمل به امر به معروف و نهي از منكر از سوي استاد، دانشجو و غيره، مادامي كه در   -4

ه پيشنهاد تأسيس تشكل دانشجويي در اين حوزه بايستي از سوي هر گون. محدوده ضوابط و اصول انجام گيرد مورد حمايت واقع شود
 . معاونت فرهنگي و اجتماعي مورد حمايت الزم قرارگيرد

كليه نهادهاي قانوني دانشگاه موظفند حمايت و تكريم الزم را از آمران به معروف و ناهيان از منكر در هر سطحي به عمل آورند، به  -5
 .كم توجهي، توهين و تحقير مواجه نشونداي كه آنان با بي مهري،  گونه



نظارت عمومي توأم با نقد مشفقانه بر رفتار مسئوالن و باالدستان، يكي از ابعاد مهم فريضه امر به معروف و نهي از منكر محسوب   -6
إعمال اين حق،  همه اقدامات فردي و گروهي در راستاي. يك حق مدني و شرعي به رسميت شناخته شودشود و الزم است به عنوان  مي

حفظ مصالح هاي قانوني و  در عين حال رعايت اصول ادب و احترام متقابل و عمل در چارچوب. الزم است مورد تكريم و تشويق واقع شود
 . شود مربوط به نظم عمومي نيز وظيفه مهم ناظران، منتقدان و آمران و ناهيان محسوب مي

هاي  ي مقررات و چارچوب چنانچه خارج از محدوده... ف و نهي از منكر، نظارت، انتقاد و هرگونه عمل و اقدامي تحت عنوان امر به معرو -7
شود و الزم است از سوي نهادهاي قانوني  مقرر قانوني انجام شود و نظم عمومي را به مخاطره اندازد، مصداق بارزي از منكر تلقي مي

  .دانشگاه برخورد مناسب با آن صورت گيرد
دعوت عملي به سوي خير، مؤثر ترين روش در گسترش معروف در جامعه است، الزم است اقشار مرجع در دانشگاه با توجه به اينكه  -8

بويژه مديران و اعضاي هيئت علمي، مظهر و نشانه راستيني از عمل به معروف و پرهيز ار منكر و پيشگام در تعهد به وظايف ديني، احكام 
 .شرعي و هنجارهاي اخالقي باشند

هاي بارز عامل معروف و دور از منكر به ويژه در سطح  هاي مناسب فرهنگي، به طور پيوسته جلوه ريزي ت از طريق برنامهالزم اس -9
 .و به نحو شايسته مورد تقدير قرار گيرند دانشجويي، شناسايي

ها ضرورتي تام و تمام  ولويتي امر به معروف و نهي از منكر، شناخت و آگاهي تفصيلي از معروف و منكر و ا در مقام عمل به فريضه -10
ها و امكانات بايستي در مسير احياي مهم  ها و با رويكرد به سوي مصالح برتر دين، توان به محدوديت به حكم عقل و شرع، با توجه. است

بدين معني كه با بر روي زمين ماندن امر اهم به غير آن مشغول شدن، مغاير اصول . ترين منكرها مصروف شود ها و رفع مهم ترين معروف
 . فهرستي از مهم ترين مصاديق معروف و منكر در دانشگاه در پيوست اين منشور آمده است. هاي دين است آموزه

  

  مهم ترين مصاديق معروف و منكر در دانشگاه:  6ماده 
  : چند مالحظه در تعيين اولويت ها 

موارد زير نه به عنوان مصاديق انحصاري بلكه صرفاً به عنوان شماري از مهم ترين مصاديق معروف و منكر در دانشگاه در نظر  )1
 . اند گرفته شده

شدت اهتمام شرع   يكي از دو مقولهمالك اولويت و اهميت . لحاظ شده استهاي محيط دانشگاهي  در تعيين اين مصاديق ويژگي )2
 .عمل در دانشگاه استو بروز  يا تجلي

هرگونه يك جانبه نگري درعمل به فريضتين .اهتمام همه جانبه به مسائل مربوط به نشر معروف و جلوگيري از منكر مطلوب است )3
 . نجر شودفرهنگي و اجتماعي متر هاي جدي  و به بروز آسيب اين كارمي تواند نقض كننده غرض باشد. پذيرفته نيست

  دانشگاهات در مهم ترين معروف . الف
  وظايف بهنگام و دقيق انجاموفاي به عهد،  جهادي، تالش و كار روحيه پذيري، مسئوليت  )1
  عمومي هاي سرمايه و اموال از صيانت  )2
  فكري و معنوي مالكيت حقوق رعايت  )3
  در مواجهه  رجوع، رعايت متانت گفتار ارباب و مخاطب واقعي تكريم اشخاص، حرمت رعايت و انساني كرامت پاسداشت  )4
  عفاف و حجاب متعادل الگوي رعايت  )5
  مسئوالن از منصفانه گري مطالبه و نظارت و نقد فرهنگ گسترش  )6
  ها و هنجارهاي ديني و ملي تقويت روحيه تحمل و مدارا در تعامالت اجتماعي و پذيرش تنوع ساليق در چارچوب ارزش)  7
  ات در دانشگاهترين منكرمهم . ب
  فروشي، كاستي و تأخير در انجام وظايف علمي و شغلي كم طلبي، راحت تنبلي، گريزي، مسئوليت  )1
  شخصي اغراض و منافع براي عمومي هاي سرمايه و تجهيزات و امكانات از برداري بهره  )2



  المال، اسراف و به هدر دادن امكانات عمومي بيت موضوع در مباالتي بي) 3
  سرقت علمي و هرگونه سوء رفتار آموزشي و پژوهشي  )4
 در كارمند زيردست، برابر در مسئول و مدير دانشجو، برابر در استاد مثال طور به مخاطب؛ با مواجهه در نامناسب سلوك و سوءخلق  )5

  رجوع ارباب برابر
  هاي اجتماعي، صنفي و گروهي  نابردباري، خشونت فكري و اخالقي در رقابت) 6
  دانشگاهيان ها و مطالبات درست نقد گريزي، خودپسندي و كبر ورزي، بي توجهي به خواسته) 7
گرانه، عدم رعايت حدود ارتباط مشروع با  عشوه رفتارهاي و پسران و و ظاهرآرايي غير مقبول از سوي دختران نامناسب پوشش  )8

  ديگران
 به ديگران   آزار جسمي و روحي و هرگونه تعرض ) 9


