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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

حج  و اوقاف وزارت ارشاد،  

 طرز العمل ریاست احتساب
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

ولت ددین  :ردیدهگتصریح  به آن نیزکشور  دوم قانون اساسیدر ماده  است کهافغانستان یک کشور اسالمی 

 .افغانستان، دین مقدس اسالم استجمهوری اسالمی 

 له میجل جال هللا هچچنان ؛استدولت اسالمی  و مسؤولیت هایمنکر از جمله وظایف  امر به معروف و نهی از

ة حج آیه سور {رمروا بالمعروف ونهوا عن المنکمکناهم فی االرض اقاموا الصالة وآتوالزکاة وا ان لذینا}فرماید:

(41) 

ه دهند ب یدارند و زکات مال شان را م را برپا می در زمین قدرت و قوت دادیم نمازآنانی را که ما ترجمه: 

 معروف حکم میدهند واز کارهای زشت منع میکنند.

مر به منحیث متصدی امور دینی وظیفه ارشاد و دعوت، ا در سطح دولتاوقاف بنابر این وزارت ارشاد، حج و

 :دارد دوشوظایف ذیل را به  ریاست احتسابکه در چوکات آن،  معروف و نهی از منکر را به عهده دارد

 امر به معروف و نهی از منکر. 

 و موعظه حسنه دعوت و تبلیغ. 

 ،ت منکرا و ازاله تشخیص تثبیت. 
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 فصل اول

 عمومیاحکام 

 منظور وضع

 ماده اول

 وضع گردیده است. تشکیالت اساسی دولتقانون  سی امماده مفاد این طرزالعمل به تأسی از 

 اهداف

 ماده دوم

 معتقدات غیر اسالمی. مبارزه با افکار و ومیانه روی تنظیم امور دینی بر اصل اعتدال،  .1

نین در پرتدو قدوا پسدندیدهغیدر اسدالمی بدا موعظده حسدنه و اسدلوب معتقددات  افکار وعلیه  حکیمانهمبارزه  .2

 .دولت نافذه

ز فرهنگ امدر بده معدروف ونهدی ا گسترش و نشر تعلیمات واقعی دین پخش و ،بلند بردن آگاهی دینی مردم .3

 در قالب نظام احتساب. منکر درجامعه

 جلدوگیریو  تدالش در ازالده آنو  رواج هدای ناپسدند تشخیص و تثبیت مزخرفات اعتقادی وعملی ورسم و .4

و تعویدذ بخدت گشدایی ، غیدب گدویی رمدالی، بدعات مانند: سحر، جدادو، کدف شناسدی، واز ترویج خرافات 

  نویسی های غیر شرعی.

 ماده سوم

 اصطالحات

 :افاده می نمایندت آتی معانی ذیل را ، اصطالحاین طرزالعملادر

ظیددف وین و تیددوزارت تع محتددرمکارشناسددان و اعیددای مسددلکی ریاسددت احتسدداب کدده از طددرف مقددام : سیییونیکم

 . گردندمی

 ریاست مبارزه با فساد اداری. ، لوی څارنوالی وریاست امنیت ملی ،وزارت امور داخله :ارگانهای ذیربط

، کف و، جادسحرمانند ؛زشت وناپسندیده باشد قوانین نافذهعبارت از قول وعملی است که از نظر شرع و  :اتمنکر

 و سایر اعمال خالف شریعت. عالج توسط جنیات ،غیر شرعیتعویذ نویسی های  ،، فال بینی، رمالیشناسی

 نباشد. ثابت شریعتدر آن که اصل یدین اعمالایجاد طریقه جدید در  :تبدع

 .از امراض یابیشفاجهت  شرعی اوراددعا و واندن: خرقیه

 امددر بدده جهددت ، ادارات و امدداکن عامددهکدده بدده مسدداجد اندمسددلکی ریاسددت احتسدداب شناسددانرکا: مبلغییین سیییارکمیتییه 

 تشریح موضوعات دینی و تنویر اذهان مردم اعزام میشوند. معروف، نهی از منکر،

بدرای اصدحاب  ااخدذ عبدرت و اتحداف دعددر مرکز و والیدات کشدور کده مدردم جهدت روو قب : بعیی اماکنمزارات

 میروند. آنجاقبور به 
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 فصل دوم

 وظایف ومکلفیت ها

 تثبیت وتشخیص منکرات

 چهارم ماده

 مدی تشدخیص وتثبیدترا ، کدف شناسدی، بخدت گشدایی و امثدال آنهدانویسی غیدر شدرعی تعویذ اماکنریاست احتساب 

 نماید.

 پنجمماده 

 :می نمایدتثبیت وتشخیص  طرق ذیلریاست احتساب منکرات را به 

 ویافته های کارشناسان بخش تشخیص منکرات این اداره. مشاهده .1

 .امنیتی کشفی وانهای گاطالع ار .2

 منطقه. اهالی مستندشکایت  .3

 شهرت وامثال آن.سوء  ، پخش،نشر، از قبیل: چاپ مدارک معتبر .4

 ماده ششم

 نماید.می تهیه  را نویسان ریاست احتساب فورم تثبیت هویت و تعهد نامه برای تعویذ 

 هفتمماده 

 رت و درپیشنهاد ریاست احتساب و منظوری مقام وزا اساس همه ساله در مرکز به مبارزه با منکراتکمیسیون 

 .و منظوری مقام والیت مربوطه ایجاد میگرددوالیات به اساس پیشنهاد ریاست ارشاد، حج و اوقاف 

 هشتمماده 

ا به این ر، دکاکین و محالتی خود ساخته نویسی را حرفهتواند تعویذ  شخصی نمی به اساس قوانین نافذه کشور، هیچ

 استفاده نماید. ،مال از این کار به حیث حرفه و وسیله کسب سایر اماکنهدف تأسیس نماید و یا در 

 نهمماده 

 ریاست احتساب بعد از تشخیص اماکن تعویذ نویسی غیرشرعی، سحر و جادو، کف شناسی، رمالی، بخت گشایی و

 تصرفات ذیل را انجام میدهد: امثال آن

 منکرات جلب و احیار شخص مرتکب .1

 منکرات به ترک توصیه و اخذ تعهد ،دعوت .2

 .در صورت تمرد معرفی به ارگانهای عدلی و قیایی .3

 دهمماده 

از عددالج و اسددتخدام جنیددات بددرای سدداحران نویسددان، کفشناسددان و مجازتعویددذدر صددورت تشددخیص فعالیتهددای غیددر 

 رد:یگونه ذیل برخورد قانونی صورت میگظف با عاملین به وطرف کمیسیون م

 ردد.گمی مهر و الک از طرف کمیسیونالف: دکاکین شان 
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 ردد.گتعهد کتبی اخذ می از نزدش توصیه و عاملشخص برای  :ب

 حدانمتدر صدورتیکه در او  رددگدراجع می وارزیابی امتحاناتبه کمیسیون باشد تعویذنویسی  که عالقمندیج: شخص

 ردد.گی معرفی مییانهای عدلی و قیاگبه ار ،ردد و دوباره به فعالیت غیر مجاز خویش ادامه بدهدگناکام ثابت 

 یازدهمه ماد

 نویسان تعیین نماید. سیون را جهت اخذ امتحان وارزیابی  تعویذمیریاست احتساب مکلف است تا ک

 دوازدهم ماده

ردم مدبه آگاهی منکرات را اضرار  در مرکز و والیاتسیار مبلغینریاست احتساب مکلف است تا از طریق کمیته  

 برساند.

 سیزدهمماده 

 مساعد میسازد.والیات در مرکز و  مبارزه با منکراتزمینه ارتقای ظرفیت اعیای کمیسیون  وزارتمقام 

 چهاردهم ماده

 مدی تهیده مخصدو کارتهدای هویدت  های مبارزه بدا منکدرات و مبلغدین سدیاراعیای کمیسیون وزارت برای  مقام

 نماید.

 پانزدهمماده 

 .با خود داشته باشند اجرای وظیفهرا در وقت  شانهویت مخصوص کارت های بایدهای متذکره اعیای کمیسیون 

 شانزدهمماده 

ا ر ازمنکدرات گیریجلدوپیرامدون  ییمساجد خطبده هدا امور انسجام ریاست احتساب درهماهنگی با ریاست ارشاد و

 .غرض ایراد به خطبای مساجد میفرستد و تنظیم

 فصل سوم

 ازاله منکرات شیوه

 هفدهم ماده

 ریاست احتساب در ازاله منکرات، اولویت شرعی را در نظر می گیرد. 

 هجدهمماده 

 .می باشدشرط  در ازاله منکرات تجاهر و مستند بودن

 نوزدهمماده 

 .شته باشنددااتفاق نظر  آن منکر بودندر ازاله منکری اقدام میگردد که علما در 

  مماده بیست

 باشد.  می استوار کرامت انسانیحفظ و  ، وسطیت، عفو، احتراماعتدالازاله منکرات بر اصل 
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 میکبیست و  ماده

 .نشودمنجر به ایجاد منکر بدتر  اتازاله منکر

 دوموماده بیست 

جانبده تدالش همده ،شدهروندی ونزدیکدی مدردم بدا دولدت مین حقوقأریاست احتساب در امر تحکیم صلح و امنیت وت 

 نماید.ی م

 سوم و بیست ماده

علیه  ها واتحاف دعا به روح متوفی مطابق احکام الهی وسنت مطهر آنحیرت صلی هللا رفتن به زیارات وقبرستان

 جواز دارد. وآله وسلم

 چهارم و بیستماده 

 طددواف، :مانندد هدای غیرشددرعیزیارت انجددام مدردم را ازریاسدت احسدتاب مکلددف اسدت کدده مطدابق احکددام شدریعت 

 منکرات منع نماید. مدد خواستن از قبور و سایر ء،سجده، انحنا

 بیست و پنجمماده 

ر خالقی دنشر و پخش افالم مبتذل و غیر ا در راستای جلوگیری از ارگانهای ذیربطریاست احتساب به همکاری 

 .تالش می نماید ی از این دست،مجالت و کتب تورید، رسانه های صوتی وتصویری

 بیست و ششم ماده

دارات یدک کمیسدیون مرکدب از ا ایجداد با تفاهم و همکاری مقام والیت والیاتدر ریاست های ارشاد، حج و اوقاف 

ندع و غدرض متحت نظارت مقدام آن والیدت  را (ندانی امنیهاامنیت ملی، قوم ،شورای علماء ،شورای والیتیدولتی )

می هادپیشدنگویی، غیب  و ، رمالی، کف شناسی، فال بینیو جادو مانند: سحر و خرافاتاسد اخالقی مفجلوگیری از 

 نمایند.

 فتمهو بیستماده 

ی اند که از طریق رسدانه هدا ریاست احتساب در مرکز و والیات مکلفکارشناسان مسلکی و مدیریت های عمومی 

و پخدش  ردمـدـش دیندی مـدـح دانــدـردن سطــــدـند بـرض بلدــدـل دینی را غیکام و مساــاح ،صوتی، تصویری و منابر

 ایند.ــشر نمـن

 هشتمو بیستماده 

آداب زیدارت  ،ارایده کز ووالیات معلومات شدرعیدر مرزیارت ها مراجعین برای ریاست احتساب مکلف است که 

 نماید. نهی از ارتکاب اعمال منکر و بدعاتو  نموده چاپشکل لوحه ه را ب

 نهمو  بیستماده 

 عروسیمراسم برگزاری چگونگی با همکاری ریاست ارشاد و انسجام امور مساجدتالش می نماید ریاست احتساب 

 ند.به آگاهی مردم برسااه شریعت و قانون گاز نرا 
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 ما سی ماده

دن شدرعی را بده طریقده زیدارت نمدومردم د تدانماید مدیاخدذ  تعهدنامه کتبدی از متولیان زیارت ها سیارین مبلغکمیته 

 .انجام ندهندشرع  خالفاعمال هیچ گونه و  از ارتکاب بدعات منع نمایدو  دعوت

 مسی و یک ماده

 ارایه نماید.احتساب ریاست ه خویش را بدعوتی متولی مکلف است تا گزارش فعالیت های 

 سی و دوم ماده

 .دهداطالع  احتسابریاست به متولی در صورت مشاهده منکر که ازاله آن از طریق دعوت وارشاد ممکن نباشد 

 

 چهارمفصل 

 مبلغین سیار کمیتهایجاد 

 سی وسومماده 

 .رددجاد میگمریت مسلکی کارشناسان بخش های مربوط و اعیا مسلکی این اداره ایآکمیته مبلغین سیار با ترکیب 

  چهارمسی و ماده 

 :ذیل فعالیت می نماید تحادر سادهی جامعه  اهیگآ وجهت دعوت و تبلیغ  درمرکز کمیته مبلغین سیار

 مساجد .1

 ادارات دولتی .2

 رییرسانه های صوتی وتصو .3

 دیب ومحابسأدارالت .4

 مزارات .5

 ساحات تفریحی و پارک ها .6

 بازارها .7

 سی و پنجمماده 

بلغدین و در اختیدار کمیتده م مدودههفتده وار و مداهوار را تهیده نپدالن تدا آمریت مسلکی ریاست احتساب مکلدف اسدت 

 سیار قرار بدهد.

 سی و ششم ماده

 تبلیغ عوت ومساجد نواحی مختلف شهر کابل جهت د بهپالن ماهوار  مطابقوظایف  الیحهمبلغین سیار طبق کمیته  

 ردند.گاعزام می

 سی هفتم ماده

در  سوء تفاهم ازتا  می نمایدمساجد مواعظ را تنظیم امور  هماهنگی ریاست ارشاد وانسجام بامبلغین سیار کمیته 

 میان خطباء و مبلغین جلوگیری صورت گیرد.
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 هشتمماده سی و

ر نظدر دمندافع ملدی را  تدا مصدالح و سدتمکلف ا در انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مبلغین سیار کمیته

 د.داشته باش

 نهمسی و ماده 

 نماید.ریاست مربوط ارایه آمریت مسلکی هفته وار خویش را به  فعالیت های مبلغین سیار گزارش کمیته

 چهلمماده 

ا رزمدان آن  کده از طدرف مقامدات ذیصدالح سدمرده میشدود بده وقدت و یفیظا ر ویسا استکمیته مبلغین سیار مکلف 

 د.اجرا نمای

 میکچهل و ماده

ویدا کرایده  از قبیدل مدوترنواحی شهر کابل  مختلف مبلغین سیار را به مساجدکمیته تسهیالت انتقال  بایدمقام وزارت 

 .نماید فراهم طبق پالن

 پنجمفصل 

 شیوه دعوت 

 دومچهل و ماده

 .ودرفته شگدر نظر  ی جامعهلویتهاوواباشد  ت داشتهمطابقحال ی اباید به مقتیامر به معروف و نهی از منکر

 سومچهل و  ماده

د کیدأ، تحمدل و بردبداری تویق وترغیدب مدردم بده همددیگر پدذیریجنبده تشدمر به معروف و نهی از منکرا یلدر مسا

 بیشتر صورت گیرد.

 چهارمچهل وماده 

 یرد.گصورت  موعظه حسنهوهمچنان با حوصله مندی  ،شکیبائیبا صبر،  امر به معروف و نهی از منکر

 پنجمچهل وماده 

روا( رامددی اسددالم )یسددروا والتعسددروا بشددروا والتنفددگبایددد براصددل فرمددوده پیددامبر  از منکددرامددر بدده معددروف و نهددی 

 استوار باشد.

 ششمچهل و ماده 

 بعد از منظوری مقام وزارت نافذ میگردد.ماده  وچهل و ششدر پنج فصل این طرز العمل  (1)

 با انفاد این طرزالعمل، طرزالعمل سابقه در این مورد ملغی پنداشته میشود. (2)
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 تصویب اعضای کمیته مرور طرزالعمل ها:  

 

 منظوری مقام وزارت

 


