
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرز العمل ریاست احتساب

 

 تشخیص منکراتتثبیت و 

   تعویذ نویسان غیر شرعی کمیسیون جمع آوری 
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 1397سال: 

 دافغانستان اسالمی جمهوری دولت 

 دارشاد، حج او اوقافو وزارت

 د احتساب ریاست



 مقدمه

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ردیده )دین دولت گافغانستان یک کشور اسالمی بوده طوریکه در ماده دوم قانون اساسی کشور بآن تصریح 

 جمهوری اسالمی افغانستان، دین مقدس اسالم است...(

هللا جل جالله  امر به معروف و نهی از منکر از جمله وظایف وخصوصیات دولت اسالمی میباشد. چنانچه

 هم فی االرض اقاموا الصالة وآتوالزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر...(الذین ان مکنامیفرماید: )

 ( 41سورة حج آیه )

ترجمه: آنانی را که ما در زمین قدرت و قوت دادیم نماز را برپا میدارند و زکات مال ایشان را میدهند 

 بمعروف حکم میدهند واز کارهای زشت منع میکنند.

در چوکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف وظیفه و مکلیفیت دینی و وظیفوی  به همین اساس ریاست احتساب

یری از بروز هر نوع منکر ، مفاسد اجتماعی ، اخالقی و اداری در روشنائی گخویش دانسته تا در راه جلو

 هدایات دین مقدس اسالم و قوانین نافذه کشورسعی وتالش نماید.

بناًء جهت ارائه دعوت اسالمی ، تشخیص منکرات وازاله آن به شیوه حسنه از جامعه این طرزالعمل وضع 

 ردیده است.گ

 



 فصل اول

 احکام عمومی

 

 

 اهداف

 : اولماده 

 این طرزالعمل دارای اهداف ذیل میباشد:

 .بلند بردن  سطح آگاهی دینی مردم 

  ، در دین وتفریط ومبارزه با افکار ومعتقدات افراطرویمیانه تنظیم امور دینی بر اصل اعتدال. 

.پخش ونشر تعلیمات واقعی دین 

 .ازاله منکرات ، مفاسد اجتماعی ،اخالقی واداری با اسلوب حسنه ازجامعه 

  و  بخت گشایی، غیب گویی سحر ، جادو، کف شناسی،رمالی، :بدعات مانند وجلوگیری از ترویج خرافات

 غیر شرعی .تعویذ نویسی های 

 .تشویق وترغیب مردم به انجام کارهای خیر 

 :اصطالحاتدومماده 

 :دراین طرزالعمل ، اصطالحات آتی معانی ذیل را دارند 

  کمسیون: کارشناسان و اعضای مسلکی ریاست احتساب که از طرف مقام محترم وزارت تعین و توظیف

 . گردندمی

 ارت امور داخله ، لوی څارنوالی و ریاستتتتتتت مبارزه با فستتتتتتاد ارگانهای ذیربط: ریاستتتتتتت امنیت ملی ، وز

 اداری.

.منکر:عبارت از قول ، فعل وعملی است که از نظر شرع و یا عقل زشت وناپسندیده میباشد 

 امت ثابتاجماع و در کتاب هللا، ستتتنت رستتتول هللا آن که اصتتتل یدینامورات : ایجاد طریقه جدید در تبدع 

 نباشد.

 مریض. برایجهت طلب شفاء  شرعی اوراددعا و رقیه: خواندن 



 مستتلکی ریاستتت احتستتاب که به مستتاجد جهت تشتتریح موضتتوعات دینی و  کارشتتناستتان مبلغین ستتیار: کمیته

 تنویر اذهان مردم اعزام میشوند.

  اء و اتحاف دع ،اخذ عبرتدر مرکز و والیات کشور که مردم جهت مقدسه و قبورمزارات: بعضی اماکن

 حاب قبور به آنجا میروند.برای اص

 

 

 فصل دوم

 وظایف ومکلفیت ها

 : تثبیت وتشخیص منکرات: سومماده 

های تحمیلی ودور ماندن مردم از تعلیم و تربیه در جامعه این یک حقیقت انکار ناپذیر است که گبه اثر جن

بازار، هوتل ها، ی اجتماعی وفردی درعرصه معامالت ، عبادات،محافل ، مجالس ، گانواع منکراتدر زند

به  . که ری به اشکال مختلف موجود میباشدیادارات دولتی، سکتورخصوصی ورسانه های صوتی وتصو

 ردد:گونه ذیل تثبیت وتشخیص میگ

 :مشاهده ویافته های مدیریت وکارشناسان بخش تشخیص منکرات این اداره.1

 کشفی وامنیتی .انهای گ: اطالع ار۲

 .منطقه : شکایت مستند اهالی۳

 نشر، پخش وشهرت وامثال آن.، از قبیل: چاپ  ر مدارک معتبرگ: دی4

 وتعویذ نویسی های غیر شرعی .... :بخت گشایی  : بخش سحر ، جادو، فالبینی، کف شناسی چهارمماده 

در زیارت شاه دوشمشیره )علیه الرحمه(مقام محترم وزارت  1۳9۳بعد از حادثه المناک قتل فرخنده در سال 

ج واوقاف هدایت فرمودند: که ریاست احتساب یک کمیسیون مختلط به اثر کمبود تشکیل این اداره ارشاد، ح

انهای ذیربط غرض گوبه همکاری ارریاست حسینسه ها بترکیب ریاستهای: احتساب، ارشاد انسجام مساجد،

یان، غیب شاگران  وکف شناسان، بخت گجمع آوری تعویذ نویسان غیر شرعی، فالبینان ، ساحران ، جاو

مسلکی ریاستهای  کاشناسانویان... در مرکزایجاد نماید وهمچنان در سطح والیات کمیسیون متشکل از گ

 ردد.گ، قومندانی امنیه آن والیت تحت نظر مقام والیت ایجاد ءارشاد،حج و اوقاف ، شورای علما

تعویذ نویسی و رقیه شرعی را شریعت جواز داده است اما رمالی ، کف شناسی ، طالع بینی،غیب :پنجمماده 

 حرام قرار داده است . را وئي ، شعوذه، طلسم، سحر ، جادو و استخدام جن برای عالج گ



ید هیچ شخصی نمیتواند تعویذ نویسی را حرفه نموده، دکاکین و محالتی را به این هدف تأسیس نما:ششمماده 

( 914استفاده نماید. چنانچه ماده )و یا در هرجای دیگر از این کار به حیث حرفه و وسیله کسب رزق و مال 

، ما  یا منفعا از متدم ، کف : شررر کرررم که  منسور  دسرررا   ر   و  کود جزا درین مورد صرررتادا دارد

م   سایتاعما  مشا ه را انجام ،تعویذ نویسگشایم ، فا   ینم ،   ا گویم  ،  یشرمالم  ،گتی شناسم ،جاد  

داده   یا مکانم را  ه اهداف فوق الذکت ت کرررررری، دهد ،  ه جزای ن دی از ده هزار تا سررررررم هزار اف انم 

 .گتددمحکوک مم 

نه کسررانیکه از  ، گاه از شررتیعا اسررصمم صررور  گیتد  تعویذ  رقیه از طتف اشرر اا اهع ع   :هفتمماده 

 ندارند. ۀدین  هت

امامان مساجد که تعلیمات و یا تحصیالت دینی معتبر داشته باشند میتوانند طبق رهنمود وزارت  :هشتمماده 

ارشتتتتاد، حج و اوقاف در پرتو تعالیم و ارزشتتتتهای واالی دین مبین استتتتالم و با در نظرداشتتتتت احکام و آداب 

اثه و استتتعانه از ذات استتالمی با استتتفاده از آیات قرآنی و احادیث نبوی و ادعیه مأثوره شتترعی و اصتتل استتتغ

واحد وقادر اقدس الهی در حاالت خاص، بدون تقاضتتتتتای پول و امثال آن ، در عرصتتتتته رقیه شتتتتترعی اقدام 

 نمایند.

ایجاب تدوای و عالج طبی را که  یمریضی عضومتقاضی رقیه شرعی مصاب به در حاالتی که :نهمماده 

 رهنمایی نمایند.توصیه و نزد اطباء  به معالجه طبید، امامان مساجد این نوع مراجعین را نمای

ریاستتت احتستتاب مکلف استتت تا محالت که از آن بعنوان جاهای تعویذنویستتی غیر شتترعی استتتفاده :دهمماده 

 د تشخیص وتثبیت نماید.نمیشو

ریاست احتساب مکلف است تا فورم تثبیت هویت و تعهد نامه برای تعویذنویسان تهیه و ترتیب  :یازدهمماده 

 نماید.

های غیر مجازتعویذنویستتتان، کفشتتتناستتتان وستتتاحران و استتتتخدام  در صتتتورت تشتتتخیص فعالیت:دوازدهمماده 

 جنیات برای عالج از طرف کمیسیون مؤظف با عاملین به گونه ذیل برخورد قانونی صورت میگرد:

 مهر و الک میگردد. الف: دکاکین شان از طرف کمیسیون

 کتبی اخذ میگردد.تعهد  از نزدشانب:برای شخص عاملتوصیه و

 راجع میگردد. ج: شخص که عالقمند تعویذنویسی باشد به کمیسیون امتحانات وارزیابی

د: در صتتتتتتتورتیکه در امتحان ناکام ثابت گردد و دوباره به فعالیت غیر مجاز خویش ادامه بدهد به ارگانهای 

 عدلی و قضائی معرفی میگردد.

طریق کمیته مبلغین سیاردر مرکز و والیات اضرار سحر ، ریاست احتساب مکلف است تا از  :سیزدهمماده

جادو ، کف شتتتناستتتی ، فال بینی ، رمالی ،تعویذ نویستتتی غیر شتتترعی و عالج توستتتط جن را به آگاهی مردم 

 برساند.



جلو گیری ریاست احتساب درهماهنگی با ریاست ارشاد وانسجام مساجد خطبه های پیرامون :چهاردهمماده 
 سحر ، جادو ، کف شناسی و غیره را تنظیم نماید.  ،ی غیر شرعیتعویذ نویسی ها از

برنامه های ارشتتتتتادی و آگاهی عامه را در اینمورد  و ریاستتتتتت احتستتتتتاب مکلف استتتتتت پالن :پانزدهمماده 
 هماهنگی با نهاد های ذیربط بدون افراط و تفریط طبق شریعت غرای محمدی به راه اندازد.در

 ،مکلف استتت در صتتورت بروز هر نوع موانع و مشتتکالت در این عرصتتهریاستتت احتستتاب  :شااانزدهمماده 
 اخذ نماید. را موضوع را فوراً به مقام محترم وزارت ابالغ نموده هدایت الزم

ریاستتت احتستتاب مکلف استتت تا کمستتیون را جهت اخذ امتحان وارزیابی  تعویذنویستتان توظیف : هفدهمماده 
 نماید.

وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف بهاعضای کمیسیونموظف آموزش الزم داده تا با استفاده از  :هجدهمماده
درهماهنگی با کشتتتتتتتور حکمت و موعظه حستتتتتتتنه در ازاله و جلوگیری از همچو منکرات طبق قوانین نافذه 

 ارگانهای ذیربط اجراآت نمایند.

یستتتتتتتیون موظف  کارتهای هویت وزارت محترم ارشتتتتتتتاد، حج و اوقاف برای اعضتتتتتتتای کم :نوزدهمماده
 مخصوص تهیه نماید.

اعضتتای کمیستتیون موظف مکلف اند کارت های مربوطه را در وقت بررستتی و کنترول با خود م:بیسااتماده
 .داشته باشند

هدایات الزم  ،مقام محترم وزارت ارشتتتتاد، حج و اوقاف میتواند طبق احوال وضتتتترورت :ویکمماده بیساااات 
 آت مقتضی نماید.اقدامات واجرا ،صادر نموده

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 نحوه تطبیق فعالیت ازاله منکرات

که  های  زار  ارشاد، دج  ا قاف تض  ت  رده ساختن اهداف    الیسم درمتکز    الیاتریاسا ادتساب 

همانا نشررررت دعو  اسررررصمم، صرررر ن   تامین امنیا، اتفاق   اتحاد، من  خشررررونا ع یه زنا    اطفا ، م ارزه 

مفاسرررد اخصقم  وده  تمام  ، ادتکار مواد ا لیه  اکشرررا ، تولید   قاچاق مواد م در، اخت اف   قاچاق انسرررانها 

  تداشته  درین راستا فعالیا مینمایند.گام های عم م را 



 الیا  مک ف اند  ا تفاه    همکاری م ام در ادتسررررراب عمومم های  مدیتیاریاسرررررا    :ومبیسااااات ودماده 

( امنیا م م، قومندانم امنیه،شتتتتورای علماء ،شررررورای  الیتم الیا یک کمیسرررریو  متک  از ادارا  د لتم )

، کف   ، جاد  ختافاتم مانند : سررررحت غتض من    ج وگیتی از مفاسررررد اخصقم تحا نسار  م ام     الیا 

 .نمایندایجاد گویم   فساد اداری را شناسم ، فا   ینم  ، غی  

ریاسا ادتساب در متکز    الیا  مک ف اند کارشناسا  مس کم   مدیتیا های عمومم :مبیست وسوماده 

ن ـــتد  س ـــــند  ـ  تض ـــکام   مسائع دینم را غــکه از طتیق رسانه های صوتم، تکویتی   منا ت اد

 ایند.ــشت نمـ  ن  ش  تدمــش دینم مــدان

اطفا   ص  عم م را در  د وق  ریاسررررا ادتسرررراب در جها من  خشررررونا ع یه زنا    :وچهارمبیستتتتت ماده 

ـر ی دسا گ وانین نافذه کشورـ ق چوکا  شتیعا اسصمم ـ ـ ـ   ت ت  یقتفته  در دکه ـ ــصش همه جـ ان ه ـ

 اید.ـــنم

مذه م در جامعه یک  غتض  دد   تفاه   ین ع ماء  ج وگیتی از اختصفا  جزئم :مبیستتتتتتتت و ن ماده 

 ایجاد گتدد.نوادم شهت کا ع  شوری ع ماءکارشناسا  مس کم ،مدیتانعمومم ادتساب  کمسیو  که متشکع از

 نزدیکم متدم  ا  تامین د وق شهت ندی  ،ریاسا ادتساب در امت تحکی  ص ن   امنیا :مبیست وششماده 

 تصش همه جان ه نماید.د لا 

دکه م ارزه  ا کشا متکز    الیا  درادتساب در کارشناسا  مس کم   مدیتا  عمومم :تمبیست وهفماده 

، تولید   قاچاق مواد م در از همه امکانا  خویش استفاده نموده ت  ی ا   سی  را  ه راه انداخته   از اضتار 

 د.ندم را  گاه نمایناشم از مواد م در مت

ریاست احتساب مکلف است تا قانون تعزیت داری و مراسم عروسی را به آگاهی مردم  م: بیست وهشتماده 

 برساند.

ریاست احتساب باهمکاری کمیسیون بررسی تخطی رسانه های وزارت اطالعات وفرهنگ م: بیست ونهماده 

صوتی و تصویری کشور را تشویق نمایند که برنامه از طریق کمیته مبلغین سیار مکلف اند تا رسانه های 

ملی  ارزشهای خالف شرع و م مبتذل وهای دینی،اخالقی واجتماعی را بیشتر نشر و از پخش ونشر فال

 جلوگیری نمایند.

 

 

 

 

 



 فصل سوم

 منکرات در بخش مزارات

رفتن دتم ، مم نمایدرهنمائم یتتا زندگم  شت عتصه هایدین زندگم ساز در همه  یکاسصم  م:سی وماده 

صرر م ع ع یه   نحضررت م هت الهم  سررنا  ادکام اتحاف دعا  ه ر ح متوفم م ا ق  زیارا   ق تسررتانها ه 

 صور  گیتد.   له  س  

 .   ند  ع ت   اشد نه مدد   کمک خواستن از    ،متگ هدف از زیار  ق ور  اید یاد  ری:ویکمماده سی 

 ق تستا  نماز خواند  شتعاُ جواز ندارد.در محوطه داخع م:سی ودوماده 

 ه   اشد. تهیزگارش ، مت م    ت از که لو  ودهسجده کتد   تای ق تها دتام انحناء و م:سی وسوماده 

ریاسرررررا ادتسررررراب مک ف اسرررررا که در  اره  داب زیار   ه متاجعین در متکز   الیا  م:ستتتتتی وچهارماده 

 مع وما  شتعم ارایه نماید.

گاه   ریاسا ادتساب مک ف اسا تا متاجعین مزارا  را از ارتکاب اعما  منکت    دعا   م: سی و ن ماده 

 .من  نمایند 

 د.نکمیته م   ین سیار مک ف اسا تا ازفعالیا های متولیا  نسار  جدی نمایم: سی وششماده 

راج   ه نحوه زیار  شررتعم  فضررائع     را رهایوریاسررا ادتسرراب مک ف اسررا تا  ت شرر: وهفتمماده ستتی 

 چاپ  در اختیار متاجعین قتار  دهد.

ریاسرررا ادتسررراب مک ف اسرررا تا از متولیا  زیارا  تعهدنامه کت م راج   ه عدم اع ای م: هشتتتتماده ستتتی و

 تعویذ  غیته اعما  خصف شتع اخذ نماید.

طتیق رسانه های صوتم، تکویتی   که از  اسادر متکز    الیا  مک ف ادتساب  ریاسا: سی ونهمماده 

تدم ــش دینم مــن دانـــتد  س ـــــند  ـتض   ـــرا غ ال کوا  داب زیارا  کام   مسائع دینم ــاد ،منا ت

 .دیاــشت نمـا    نـ ی

متولم مک ف اسرررررا که متدم را  ه طتی ه زیار  نمود  شرررررتعم دعو   از ارتکاب  دعا  من  م: چهلماده

 نماید.

 ریاسا ادتساب ارایه نماید.ه خویش را  دعوتم متولم مک ف اسا تا گزارش فعالیا های م: ویکچهل ماده

متولم مک ف اسرررا در صرررور  مشررراهده منکت که ازاله    از طتیق دعو   ارشررراد ممکن م: چهل ودوماده

 ن اشد ریاسا ادتساب  یام ام  زار  را در جتیا  قتار  دهد.



 فصل چهارم

 سیارایجاد کمیته مبلغین 

 طبق هدایت مقام محترم وزارت ارشاد،حج و اوقاف وفیصله شورای رهبری این وزارت کمیته مبلغین سیار

 مانند:فعالیت می نمایند  در ساحات مختلفکه ردید گاهی دهی جامعه ایجاد گجهت دعوت و تبلیغ وآ درمرکز

 : مساجدعمومی.1

 : ادارات دولتی.۲

 ری.ی: رسانه های صوتی وتصو۳

 : دارالتادیب ومحابس. 4

 .:مزارات ۵

هماهنگی ریاست ارشاد وانسجام مساجد مواعظ ایشان را تنظیم نمایند  بامبلغین سیار کمیته م:چهل وسوماده 

 سوء تفاهم در میان خطباء و مبلغین جلوگیری صورت گیرد.از تا 

مساجد نواحی مختلف  بهماهوار   در مطابقت با پالنالیحهوظایف مبلغین سیار طبق کمیته م:چهل و چهارماده 

 ردند.گشهر کابل جهت دعوت وتبلیغ اعزام می

کمیته مبلغین ستتتتتتتیار مکلف اند تا موضتتتتتتتوعات را که ارایه مینمایند قبل از قبل آماده ویک م:چهل وپنجماده 

 کاپی آنرا در اختیار آمریت مسلکی ریاست قرار بدهند.

موضوعات را که ایراد مینمایند باید اولویتهای جامعه را در  کمیته مبلغین سیار مکلف اندم:چهل و ششماده 

 نظر داشته باشند.

کمیتهمبلغین ستتتتتیار مکلف اند از بیان موضتتتتتوعات اختالفی و جنجال بر انگیز خود داری تم: چهل وهفماده 

 نمایند.

 نظر داشته باشند.مبلغین سیار مکلف اند تا مصالح علیای کشور ومنافع ملی را در کمیته م: وهشتماده چهلم

مبلغین ستتتتیار گزارش هفته وار خویش را جهت اجراآت به آمریت مستتتتلکی ریاستتتتت  کمیته: چهل ونهمماده 

 د.نمربوط ارایه بدار

مبلغین ستتیار مکلف اند ستتائر وظائف که از طرف مقامات ذیصتتاله ستتپرده میشتتود به  کمیته: پنجاه ومماده 

 وقت وزمان آن اجرا نمایند.

پالن هفته وار و ماهوار را ترتیب و تهیه تا ریاستتت احتستتاب مکلف استتت  آمریت مستتلکیم: کپنجاه ویماده 

 و در اختیار کمیته مبلغین سیار قرار بدهد. مودهن



ریاستت احتستاب باید هفته یک بار کارشتناستان مستلکی  خویش را به محابس و دارالتادیب : ودومماده پنجاه 

 زام نماید.در مرکز و والیات غرض اصاله و وعظ اع

مقام وزارت باید تستتهیالت انتقال کمیته مبلغین ستتیار را به مستتاجدمختلفنواحی شتتهر کابل م : سااوماده پنجاه و

 از قبیل موتر ویا کرایه روزمره تهیه نماید.

 

 

 فصل پنجم

 اتشیوه دعوت و ازاله منکر

دعوت بر شیوه حسنه وحکیمانه از اینکه دعوت اسالمی یک اصل وپایه اساسی دین اسالم بشمار میرود باید 

ستتوره النحل ( ادع الی ساابیل ربب بالحکمو والموعظو الحساانو...میفرماید: ) که قرآن کریم آنرا بیان نموده، و

 (1۲۵آیه )

ار خویش به دانش و پند نیک وبه ایشان به طریق که آن گ)دعوت کنید )مردمان را( بسوی راه پروردترجمه:

 .نیکوتر است...( استوار باشد

 در ازاله منکر شرط است که ظاهر و مستند باشد . : چهارمماده پنجاه و 

اقدام برای ازاله منکرات گرفته شود که در میان علما بر منکر بودن آن اتفاق نظر وجود  : پنجمماده پنجاه و

 داشته باشد .

، وسطیت، عفو، احسان، نیکی، اعتدالدعوت جهت ازاله منکرات باید بر اصل و ارشاد: ششمماده پنجاه و

رحمت، احترام، کرامت انستتتتانی، حریت در برابر ابراز عقیده و اعتراف به جریان تاریخی مستتتتائل اختالفی 

 استوار باشد. 

 رفته شود.گدعوت باید به مقتضی الحال مطابقت داشته باشد واولویتهای جامعه در نظر : هفتمماده پنجاه و

 ردد.گبرای ازاله منکر باید منجر به ایجاد فساد بدتر ندعوت : هشتمماده پنجاه و

در مستتتتائل دعوت جنبه تشتتتتویق وترغیب مردم به همدیگر پذیری باشتتتتد ، تحمل و بردباری :ونهمماده پنجاه 

 تاکید بیشتر صورت گیرد.

و یک ماده ترتیب کهفعالیت های ریاست احتساب درآن  و شصتاین طرزالعمل در پنج فصل م : شصتماده 

ردیده است با هیچ ماده از قوانین نافذه کشور در تضاد نمیباشد و بعد از منظوری مقام محترم وزارت گرج د

 قابل تطبیق میباشد.

 



 


