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چکیده:
ترین مردم و حاکمیت بر هم از مهمدر بحث چرایی خیرخواهی نظارت 

سند قانونی که سند مهم و اساسی و میثاق روابط جامعه و حاکمان است 
عنوان منبع استفاده شد؛ در این قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به

عنوان عاملی بر نظارت قانون اصل هشتم به امر به معروف و نهی از منکر به
داند. مقاله محور بحثی را که فراد جامعه بر هم میمتقابل مردم و کارگزاران و ا

کند ظرفیت تحقیقی یک رساله انتخاب نموده و حجم مطالبی را که عرضه می
را داشته ولی با اختصار و بدون گذر کردن و مهمل گذاشتن حتی یک نظریه 
به بحث پرداخته و چون بر اساس قانون اساسی (اصل چهارم و صد شصت و 

انین در نظام جمهوري اسالمی باید بر مبناي اسالم باشد به هفتم) تمام قو
طور طبیعی از قرآن و سنت که منبع و مبناي مطالب دینی است باید صحت و 

شد با استناد به ي حاضر حتی میدرستی قوانین را استخراج نمود. در مقاله
ح یکی از این دو منبع مطالب را عرضه نمود ولی براي اتقان کار و به اصطال

سنگ تمام گذاردن از هر دو منبع استفاده شد و در نتیجه ابعاد مختلف 
بررسی و در قانون نیز مسئله پیگیري شد.

امر، نهی، معروف، منکر، نظارت، خیرخواهی، مردم، کارگزارانکلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبومقدمه
، جمهوري 1357بهمن ماه سال 22ا با پیروزي انقالب در نظام حاکم بر کشور م

پرسی دهم و یازدهم ، این سیستم با این عنوان در همهي شده استذارایران نامگاسالمی
ي کسانی که حق رأي داشتند به % کلیه2/98با رأي مثبت 1358فروردین ماه سال 

.(اصل اول قانون اساسی)رسمیت شناخته شده و قانونی گردید
به تصویب خبرگان 1358ه در سال بر طبق اصل چهارم قانون اساسی این نظام ک

نیز تثبیت 1368مدون قانون اساسی رسیده و عیناً بدون کمترین تغییر در بازنگري سال 
باشد که این اصل بر اطالق یا عموم ي قوانین باید بر اساس موازین اسالمیکلیه": شده

صل چهارم (ا"تقوانین و مقررات دیگر حاکم اسبري اصول قانون اساسی وشامل همه
).قانون اساسی

تطبیق و مطابقت با موازین فقهی و ،شودمیوقتی سخن از مطابقت با موازین اسالمی
فقه همان حقوق و یا به (که در سیستم ما، بخش غیر عباديمعیارهاي حقوقی اسالمی

هم از عبادات چرا که در فقه ، قوق و مبناي آن مبتنی بر فقه استتر، اساس حسخن دقیق
اگر نگوییم .)فقه ربطی به مسائل حقوقی ندارندشود و مباحث عباديهم حقوق بحث میو

حداقل فرد شاخص و مورد کامل ،تنها مجرا و محل و پایگاه این انطباق و بررسی، فقه است
فقه است.،که صالحیت این بررسی را دارداز علوم اسالمی

ها و مستند نمودن نی فقهی آنامبیابی به بررسی و تطبیق قوانین با اسالم و راه
هاي حقوقی، کمک قابل مق بخشی و یا پربار نمودن اندیشههاي فقهی به عقوانین بر ریشه

نماید.توجهی می
بررسی اصل هشتم قانون اساسی با این رویکرد و راه ،این مقاله و هدف این صفحات

کارگزاران و افراد جامعه بر که بیان چرایی خیرخواهی و نظارت متقابل مردم وباشدکار می
هم است.
ایران دعوت به خیر، در جمهوري اسالمی"خوانیم صل هشتم قانون اساسی میدر ا

ي مردم نسبت بهاي است همگانی و متقابل بر عهدهمر به معروف و نهی از منکر وظیفها
آن را شرایط و حدود و کیفیت ؛سبت به مردم و مردم نسبت به دولتیکدیگر، دولت ن
رپرستی نسبت به هم دارند به والیت و سمن: (بعضی مردان و زنان مؤکندقانون معین می

).71ي آیه،توبهيسوره("ها بازدارنده باشند)ها فرمان و از بديخوبی
کنیم.آغاز می"آیات الهی بیانگر مسئله"با بیانراشروع مبحث
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یک کار عمیق، که در شناخت آیات و بی بهیادر ابتداي امر براي زیادي اطالعات و راه
اصطالح امر به معروف و نهی دوبررسی واژگان و یا،نمایدروایات نیز کمک شایان توجه می

خالی از لطف و حسن نیست.،از منکر
: به هر کاري که بر مبناي عقل یا از روي مبنا و مالك شرع خوب و امر به معروف

).ي امر به معروفتا، ذیل مادهبیهانی،بد (راغب االصگویننیکو شمرده شود معروف می
کاربرد اصطالح امر است. ،ي دیگري که در بحث امر به معروف الزم استتوجه به نکته

تر داشتن تر بودن و جایگاه نازلي دیگري در صورت پایینوسیلهبه خواستن انجام کاري 
نامند.و به فارسی خواهش و تمنا می"التماس"در اصطالح ،خواهان از فاعل و یا عامل را

،از نظر جایگاه و موقعیت از فاعل یا عامل رایي کسخواستن کار توسط هم مرتبه
گویند. دعوت می

و این خود گویاي برتري و واالتر بودن شأن خواهان ؛امر است،اما در بحث ما اصطالح
ز اصطیاد گردد که براي ه نیتشد و حتی ممکن است این نکبامی"آمر"یا در اصطالح 

رسی به منزلت واالتر ، یافتن و دست"آمر"ياجراي امر به معروف و محقق ساختن خواسته
ي معروف الزم است و اگر به انصاف بنگریم با و انجام دهنده"مأمور"و یا نوعی مدیریت بر 

مدیران خور مسئوالن و درامر به معروف شأنی و مقامی،به طور قطع،این نوع تحلیل
که اگر گونه استدالل نمود توان اینو در اصطالح فقهی می؛نمایدصالح جامعه پیدا می

ي آناي مبتنی بر مقدمات خاصی باشد، خواستهانجام امري، و تحقق وظیفه
که از فاعل و مکلفی انجام خواستن مقدمه نیز هست. در اصطالح کسی، "المقدمهذي"

بد و انجام آن وظیفه هم از نظر عقلی و هم از نظر دالیل نقلی و به طلاي را میوظیفه
"آمر"ي پس خواسته،(شنیداري) مبتنی و موکول به انجام مقدمه است"سمعی"اصطالح 

طور صریح اساس مبتنی بر دو قسمت است که بهدر "تالطاعالزم"ي آن ولی و خواسته
مقدمات است، مقدمات انجام آن فرع وجودشود ولی چونیا خواسته مطرح میالمقدمهذي

اینکه مسائل معروف در جامعه تحکیم یا بیو جایگاه"آمریت"، پس کسب نیز واجب است
در ضمن اوامر و نواهی شرعی نهفته ،کن شودیاننگردد و منهیات و یا منکرات از جامعه ب

چه جایگاه هی از منکرگونه استدالل جایگاه امر به معروف و نکه با ایندقت شود است. 
، طور دقیق و با این تحلیل به صورت واضحافته و بهیلهالدواي در فقه حکومتی و یا فقهویژه
هاي دینی در اسالم گرایی اندیشهي بر اصل سازماندهی طلبی و حکومتییدأتتوانمی

ک و ز به سازماندهی در دین شیافت حتی کسانی که در دالیل نظري وجود حکومت و نیا
جوب امر به وطور قطع چون دالیل اینجا به،داننداي دارند و یا آن دالیل را کافی نمیشبهه
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یاب جایگاهو "آمریت"به کسب مقام ،تام است براي تحقق این کار،معروف و نهی از منکر
ملتزم ،ي به کار خیر و بازدارنده و مانع کارهاي پست شدنبودن یعنی وادارکننده

گردند.می

(نظارت و نهی از منکر (خیرخواهانه خواهان تصحیح کردن)امر به معروف
از دیدگاه قرآنبازدارنده از پلیدي) 

براي رسیدن به نتایج روشن و به اصطالح بحثی شفاف در این موضوع در دو عنوان 
نهی از منکر در حد وسع و توان به کتاب الهی قرآن نظري افکنده و - 2وامر به معروف-1
.میینماز آن کسب فیض میا

امر به معروف در قرآن
ها و ترین سرفصلفصل را جزء مهمها یا سرتوان این عنوانو دقت در آیات میبا تتبع 
هاي ورود به مباحث قرآنی امر به معروف دانست."مدخل"به اصطالح 

اهمیت امر به معروف)لفا
آثار امر به معروف)ب
ي امر به معروفپیشینه)ج
ها و اوصاف آمران به معروفویژگی)د

.)1382:366قرآن،و معارفز فرهنگرفسنجانی و محققان مرک(هاشمی

اهمیت امر به معروف)لفا
خوانیم باید از بین شما کسانی باشند که به نیکی (خوبی) دعوت میقرآندر -1

هم این گروه هستند که و از زشتی باز دارند وهکنند و به کار شایسته (معروف) فرمان داد
.)104يهی(آل عمران، آباشندرستگار می

ها از یک سوي و از سوي دیگر اینکه این آیه طف امر به معروف به دعوت به خوبیع
یاآمده است که در آن آیه دعوت به تمسک و چنگ زدن و 103ي پس از آیهدر قرآن

راه رسیدن به وحدت را گوشزد فرموده جویی به عامل ارتباط الهی کرده و بدین وسیلهپناه
مصداق بارز و ارزشمند "خوبی"و "خیر"رساند و اینکه امر به معروف را میاست، اهمیت

انگیز حفاظت ه معروف جامعه را از عوامل تفرقهبوده و دعوت به خیر و امر ب"معروف"،آن
نماید.می



177..چرایی خیرخواهی و نظارت متقابل مردم و .

گروهی باشند که بر این در اهمیت این مسئله همین بس که در متن جامعه بایستی
وت به خیر، خواندن مهم را در جامعه تداوم بخشند که دعمروظیفه اقدام نمایند و این ا

ها و وادار نمودن آنان به انجام اسباب شایستگی و ارزشمندي، مفاد آن جامعه به ارزش
است.

نموده و امراي فرزند عزیز نماز را برپادار و به نیکی:خوانیمي لقمان میدر سوره-2
که این مسئله از رسد صبر نماها به تو میاز پستی بازدار و بر آنچه در این راه از سختی

.)17يهیآ،ي لقمان(سورهکارهاي مهم است
هاي ناشی از امر به معروف و انجام فرائض و ارتباط با خدا کار وقتی صبر بر سختی

رتباط با خداوند نیز که در صدر آیه از آن باشد خود امر به معروف و اذکرخورمهم و در
گردند.داراي اهمیت و جایگاه خاصی می،بحث شده

ي نماز) که امر به معروف در ردیف تحکیم پیوند با خداوند (اقامهدقت در آیه و این
بیان گردیده جایگاه مسئولیت اجتماعی انسان و پایگاه عبادي این فریضه که در کنار 

کند و باالخره گردد را بیان میدي و مظهر ارتباط انسان با خدا مطرح میترین امر عبامهم
عبادت و رابطه با اجتماع، یا فعل عبادي نماز و فعل ،که در اساساین،ي ارزشمندنکته
ترین باشند و امر به معروف از اصلیمیگر هم ماعی امر به معروف، مکمل و اتماماجت

ها معرفی شده است.ارزش
تی هستید که براي مردم پدید شما بهترین امخوانیمي آل عمران میدر سورهباز-3

دارید (فرمان ها وامیاید) به نیکی و ارزشد (از بین جوامع انسانی مطرح شدهایآمده
نهی کرده و بازدارنده هستید و به خداوند ایمان داریدهاها و رذالتدهید) و از پستیمی

.)110يهی(آل عمران، آ
زه با منکر اصالح جامعه بدون امر به معروف و نهی از منکر و یا دعوت به حق و مبار

ي مضارع ایمان به خدا و ایمان آوردن را که با صیغه،که در این آیهغیر ممکن است اما این
عطف و مؤخر بر بحث امر به ،رساندکه معنی استمرار و تداوم را می،استعمال فرمود

ي اول اهمیت و جایگاه مهم امر به نکتهدارد.دو نکته را اشعار می،معروف بیان نمود
که با امر به معروف است که ایمان در ي دوم حائز توجه، ایناند و نکتهرسمعروف را می

یابد و در تاریخ ي زمانی) میمکانی) و استمرار (توسعهيجامعه گسترش یافته (توسعه
ي ي آن در گسترهدینی و تداوم ایمان و توسعهگردد. پس حفظ اعتقادساري و جاري می

زمین و زمان موکول و در گرو امر به معروف است.
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ها یکسان نیستند ي آنهمه:معیاري براي ارزش و شایستگی استامر به معروف،-4
) از صاحبان ادیان سابق که از اهل کتاب در آیات قبلی شده(با توجه به مذمت و بدگویی 

به وخوانند و سجده گذارندمیشبه پیوسته آیات کتاب را در لحظات کسانی هستند ک
(آل عمران، دهندپسندیده) فرمان می(خدا و روز واپسین ایمان دارند و به کار معروف، 

.)114و 113اتیآ
لیل و قرآن با توجه به سوء اقدام اهل کتاب از نیکان آنان تجلیل کرده و مالك این تج

است "امر به معروف"اري ایمان به خدا و آخرت و اعمال عبادي وذگمعیار این ارزش
یوسف،و (پور)370: 1382قرآن،و معارفرفسنجانی و محققان مرکز فرهنگ(هاشمی

1387 :185-186(.
گوار زرهایی که از پیامبر بها و یا به اصطالح آدرسها و نشانهیکی از عالمتکهاین-5

آمر به معروف ،شودداده مییم (تورات) و عهد جدید (انجیل)هاي عهد قداسالم در کتاب
رساند. در ادامه را میست، شاخص بودن این وصف و اهمیت اساسی و بنیادي آن ن اوبود
کسانی ،ي پیامبر شامل رحمت خاص قرار گرفتندمصداق کسانی که در زمانه": فرمایدمی

نام او را در تورات و انجیل یافته و آن هستند که از پیامبر درس ناخوانده پیروي کرده و 
.)157يهیي اعراف، آ(سوره"کندها (معروف) امر میایشان را به خوبی،پیامبر

ا عالمت پیامبري را امر به ییک نشانه،ي اعرافسوره157و 156ي اگر در آیه- 6
ن وظیفه را ای،اسالمف پیامبر گرامیظایسوره در شمارش وشمارد در همینمیمعروف

ت ي ظرفیو بیش از طاقت و دامنه)گیر مباشعذر مردم را بپذیر (سخت: فرمایدبیان می
آگاهان دوري گزین پس امر به ها (معروف) فرمان ده و از ناآنان از آنان نخواه) و به نیکی
.)199يهیي اعراف، آ(سورهاسالم بوده استمعروف از وظائف پیامبر گرامی

از دیدگاه ي اسالمیهاي مؤمنان در جامعهدارترین وظیفهترین و اهمیتاز آشکار-7
این ،ي قرآنبندي و استفاده از سیاق حداقل سه آیهاز جمع؛امر به معروف است،قرآن

خواندیم این که باید 104ي ي آل عمران آیهدر سوره. آیدمطلب به روشنی به دست می
خطاب به 110يدر همان سوره آیهنمایند وکسانی دعوت به خیر و امر به معروف

در و آنان را بهترین امت دانست،دهندکه امر به معروف را تداوم میي اسالمیجامعه
مداري پذیري و حقاساس جامعه باید بر اساس مسئولیتکه در این71يهیي توبه آسوره

اي بر دیگران که ابراز همداري در والیت و سرپرستی عدیري و حقپذباشد و این مسئولیت
هاست، آشکارترین وظیفه و داراي اهمیت بودن ها و نیکوییبر مدار دعوت به خوبینیز آن

نماید.امر به معروف را ثابت می
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ودن از یک سوي و اختصاص به قشر خاص باي همیشگی استمرار داشتن و وظیفه-8
اعم از زن و ،همگانی مردمي بلکه وظیفه،معین و حتی جنس خاصی نداشتنيبقهو ط

ی که به صورت یهااین فریضه داللت دارد. از تعبیرمرد بودن امر به معروف، بر اهمیت
ي حج سوره40ي رساند آیهمضارع است و استعمال مضارع، دوام و پیوستگی وظیفه را می

انی که فرماید: کسمی،انداز طرف خدا معرفی شدهشوندگان دهندگان خداوند و یاريیاري
ي زکات مال و امر ي نماز و اداکنندهبرپادارنده،ها در زمین مکنت و توانایی دهیماگر به آن

اند. پس واجب امر به معروف خاص زمان معینی نیست.به معروف کننده
ي تعابیر وف از همهو در نهایت این عنوان یعنی تعمیم و فراگیري وظیفه امر به معر

ي توبه که سوره71ي شود. مضاف بر آن از تعبیر آیهستفاده میهاي آیات اعام و اطالق
نیز من سرپرستی و رهبري نسبت به دیگران دارند که برخی مردان و زنان مؤصراحت دارد

گردد.میاستفاده
ي امر به معروف و توصیف آمران از بیان آیات و از اختصاص به ذکر نمودن مسئله-9

112ي همین سوره و آیه114و 113آل عمران، 110به معروف به ایمان در آیات 
41ي دارد و آیهبه مؤمنان بشارت دهعبارت ،ي توبه که بعد از ذکر آمران به معروفسوره
ستایش مشمول،کنندگان به معروفشود که امرشد استفاده میري حج که ذکسوره

-374: 1382قرآن،رفسنجانی و محققان مرکز فرهنگ و معرف(هاشمیخداوند هستند
370(.

هاها و نیکییا امر به ارزشآثار امر به معروف)ب
ا آثاري است توان به دو دسته از آثار نوع اول آثار تنزیهی و یدر بررسی این مبحث می

کند و نوع دوم آثار تجمیلی یا هاي جدي حفظ میها و یا چالشکه جامعه را از آسیب
نماید که و یا پیامدهاي عمیقی را براي جامعه ایجاد میآثاري است که خیرات و برکات 

نماییم.توجه میاثرگونه و با اشاره به آیات به هر دو هرستف
ي امر به معروف حاصل وحدت اجتماعی و جلوگیري از بروز اختالف در سایه-1

که به دهد ي ایمانی فرمان میي آل عمران خداوند به جامعهسوره103ي گردد. در آیهمی
پرهیز کنند و ضمن یادآوري ،بخش الهی تمسک نموده و از تفرقه و جداییعامل وحدت

شود که برادري و خوبی روابط بین آور مییاد،نعمت وحدت و دوري از عداوت و دشمنی
ي خداوند بوده است. باید از بین شما گروهی به خواسته،ها و نجات از پرتگاه آتشانسان

ها دعوت کرده و امر به معروف نمایند پس امر به معروف یک پوشش باشند که به خوبی
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يهی(آل عمران، آسازدانگیز رها میاجتماعی است که جامعه را از عوامل مختلف تفرقه
104.(

هایی که در پرتو امر به معروف در جامعه آثار و پیامدها و یا اثرات تجمیلی و نیکی-2
:ونه فهرست کردگتوان اینگردد را میفراهم می
ي جامعه معتقد به خدا و آخرت و امر به معروف و عامل به این فریضه جامعه)الف

ي آل عمران داریم کسانی که به خدا و قیامت ایمان داشته و امر به صالحان است. در سوره
).114يهی(آل عمران، آهمین گروه از صالحان هستند...،ونمایندمعروف می

در شمار مؤمنان قرارگرفتن ،ن راآي امر به معروف و پیامد توبه نتیجهي در سوره)ب
که در قسمت قبل آن که محل ،)112يهیي توبه، آ(سورهو در این آیهشماردانسان می

اجتماع باي تعامل راستین صفات فردي مقدمند ولی صفات اجتماعی و انگیزه،بحث نیست
ان را به این مقام انس،هاها و حفظ حدود و ارزشبیها و ترغیب به خوو حفظ آن از پستی

.)524: 1387(پوریوسف،بخشدارتقا می
است (آل ي اسالمیهاي برتري جامعهها و معیارامر به معروف از جمله مالك)ج

.)110ي عمران، آیه
در معرض یاري امر به معروف و انجام اعمال مثل نماز و پرداخت زکات جامعه را )د

.)41ي حج، آیهي سوره(دهدند قرار میخداو
ساز رستگاري از سوي ب رحمت خداوند از یک سوي و زمینهامر به معروف جاذه)

.دیگر است
) و 71يهیي توبه، آد (سورهنشوي توبه به زودي شامل رحمت خداوند میدر سوره

یعنی اننداز گروه رستگار"هم اینها"و "اینان"فرمایدي آل عمران میدر سوره
).104يهیآل عمران، آي(سورهخیرخواهان و ارزشمداران جامعه

در .خوانیمي نساء میچیست در سوره"ارزش"که و این)خوبی("خیر"در تعریف و) 
هاي درگوشی و غیر عمومی) خوبی و ارزشی نهفته ان (سخنیشبسیاري از نجواهاي ا

یا به اصطالح کند یا امر به معروف نمودهمگر کسی که به این وسیله امر به صدقه،نیست
میان مردم فرمان دهد و هر کس در راه کسب رضایت خداوند چنین کند او را مشمول اجر 

ییم. پس امر به معروف امري ارزشی از نظر الهی و داراي پیامد و اثر جاذب نمابزرگی می
.)114يهیي نساء، آ(سورهباشداجر عظیم می
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هامر به معروف یا سابقه و تاریخچه امر به نیکیاج) پیشینه
امر به معروف آید که در دوران لقمان حکیم از آیات قرآن به وضوح به دست می

نمایده میاي بوده که حضرت ایشان فرزند خود را به آن توصیي شناخته شدهمسئله
.)17يهیي لقمان، آ(سوره

شود که در آیین اهل کتاب یتفاده مهمچنین از مواضع متعددي از قرآن مجید اس
؛ از امر به معروف تشریع شده)ها کتاب الهی نازل شده بودهاي الهی قبل که براي آن(آیین

چند لفظ امر خوانید (هرها فرا میخوانیم آیا مردم را به نیکیه میي بقرباب نمونه در سوره
کنید خودتان را فراموش می) و رساندنرفته ولی این مضمون را میبه معروف به کار 

کسانی که به آیات الهی کفر خوانیم ي آل عمران میو در سوره) 44يهیي بقره، آ(سوره
کنندگان به کشند و دعوتستیزي) میبران را به ناحق (از سر ظلم و حقورزیده و پیام

يهیران، آي آل عم(سورهرسانند به عذاب دردناك بشارت دهعدالت از جامعه را به قتل می
21(.

هاي امر به معروف ترین مصادیق و نمونهبه قتل رسیدن آمران به عدل که از بزرگ
طور قطع، ذیل این مسئله قرار داشته که بهدهد، فرع و درهستند که قرآن از آن خبر می

ایی افراد گرخواهی و ظلمه معروف وجود داشته و مانع زیادهچنین گروهی یعنی آمران ب
) یکسان نیستند گروهی از اهل کتاب هستند اند. همه (اهل کتابشدهقوام قبل میفاسد ا

نمایندها امر میها و ارزش... و به خوبیخوانند وکه پیوسته در دل شب آیات الهی را می
.)114و 113يهیي آل عمران، آ(سوره

ناظران ها و اوصاف آمران به معروف یا خصلت و روش خیرخواهان و د) ویژگی
جامعه
ي مؤمنان امرکننده به معروف هستندو یا گروه در جامعهبهترین قشر اجتماعی -1
.)110ي ي آل عمران، آیه(سوره

باشندمیکنندگان به معروف افرادي متحد و داراي تشکیالت و نظم خاصیامر-2
.امت)ي(کتب لغت، واژه

از حسن برداري آنان و بهرهخداوند بر آمران به معروففراگیري رحمت واسع -3
عاقبت و روسفیدي در قیامت.
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همین سوره که چنین کسان 107ي آل عمران و آیه104ي بندي دو آیهاز جمع
(آمران به معروف و سایر اوصاف ایمانی) روي سفیدند و در رحمت خدایند که براي آنان 

جاودانی است.
کنندگان با خداوند در تجارتی بسیار هي معاملکننده به معروف از زمرهمؤمنان امر-4

.)112و 111ي توبه، آیات (سورهسودمند هستند که بهاي آن بهشت جاودان است 
.براي آمران به معروفدي از اجر عظیم پاداش بزرگ الهی منبهره-5

ي ي نساء، آیه(سورهدهیم ) پاداش بزرگی میبه او (امرکننده به معروفدر آینده ما 
114(.

ی از منکر یا جلوگیري از پستی و انحراف از دیدگاه قرآننه
منکر در لغت هر کار و یا فعلی را گویند که زشت و قبیح بوده و درست مقابل 

که شناخته شده و تأیید گردیده بود مورد انکار و رد باشد."معروف"
گویند ودر اصطالح هر کاري که عقل صحیح و شرع به زشتی آن حکم کند منکر می

شود.چه از نظر عقل و شرع منکر شناخته میمنکر بازداشتن دیگران است از آننهی از
که در اصطالح منکر هر فعل زشت و استاي در نهی از منکر هست و آن ایننکته

و ناپسندي آن راهنمایی ناپسندي است که فاعل آن به آن شناخت داشته و یا بر زشتی
.)505-507،ي نهی، ذیل مادهتاشده باشد (راغب االصبهانی، بی

یا هیئت آن شد در این ي امر و صیغهطور دقیق همان مباحثی که در رابطه با مادهبه
اي باشند نهآید یعنی براي تحقق نهی از منکر، بایستی اهل ایمان به گومبحث نیز الزم می

آنان در عمل ترك شود."منهیات"که به اصطالح 
ها را براي ورود به بحث عمیق ها و سرفصلتوان این عنواندر آیات قرآن میبا تتبع
ها در ها یا مدخلترین سرفصلي مهمو انحراف به منزلهيکژیا جلوگیري از نهی از منکر
نظر گرفت.

اهمیت نهی از منکر)لفا
آثار نهی از منکرب)
ي نهی از منکرپیشینهج)
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رافاتاهمیت نهی از منکر یا پیشگیري از انح)الف
ضرورت یا نیاز به وجود گروهی از اهل ایمان براي دعوت به خیر و نهی از منکر، -1

انسان است و از مصادیق بارز خیر، دوري از پلیدي "خیر"اینکه بازداشته شدن از منکرات 
ي آل عمران عطف امر به سوره104ي نیست. در آیهاست. محل هیچ بحث و کالمی

ي کامل و تام خیرات ه دعوت به خیر از باب ذکر مصداق و یا نمونهمعروف و نهی از منکر ب
و حتی اگر هیچ کدام از این دو نباشد با توجه به معنی و مفهوم و یا ذکر خاص بعد از عام

ي اهمیت نهی از منکر است.باشد، نشانهخیر، که همان خوبی، صالح می
قرآن ضرورت وجود يف، آیهاینکه براي نهی از منکر، درست مثل بحث امر به معرو
نماید، اهمیت مسئله و این که گروهی خاص و به اصطالح ضرورت تشکیالت را مطرح می

رساند.نباید این مسئله زمین بماند و ترك شود را می
را روي گردان نما) و بر هااز پلیدي و پستی نهی نما (انساني لقمان،در سوره-2
يهیي لقمان، آ(سورها که این مسئله از کارهاي مهم استها و نامالیمات صبر نمناباوري

17  (.
نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبر در نامالیمات از ياین که در آیه، اقامه

رساند.کارهاي مهم شمرده شده و اهمیت مسئله و ارزشی بودن و اصلی بودن آن را می
درست و به همان دقتی که در بحث "رنهی از منک"رفته در آیات تعابیر به کار-3

ي ستمرار و گسترهامر به معروف شد، اینجا نیز مضارع است که از نظر قواعد زبان عربی ا
114و 104ي یعنی در امثال آیهامر به کار رفتهيرساند؛ در مواردي نیز صیغهآن را می

17ي یم و در آیهدار"تنهون"، "ینهون"این سوره تعابیر 110ل عمران و ي آسوره
و متعلق منکر و این که کدام نوع از پلیدي و یا کار غیر صحیح منع "انه"ي لقمان سوره

اي رساند که نهی از منکر مسئلهه همان ظرافت بحث را میشود، محدودیتی ندارد، این نکت
متداوم و مستمر است و همچنین نهی از منکر باید در زوایاي مختلف و فراگیر باشد.

اي براي اقوام اي ارزش افراد و شایستگی و شناسهنهی از منکر معیار و میزانی بر-4
قبل از اسالم

ي همهنماید.کشی و مرزبندي میي آل عمران یک خطسوره114و 113در آیات 
اهل کتاب یکسان نیستند در بین آنان مؤمن به خدا و آخرت هست و کسانی هستند که 

نمایند. منکر میامر به معروف و نهی از 
ي اعراف از تورات و هایی که براي پیامبر اکرم در سورهها و یا نشانهاز آدرس-5

157ي نموده است. آیهنماید آن است که پیامبر اکرم، نهی از منکر میانجیل نقل می
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قابل اهمیت پیامبر اکرم بر "شاخص شناخت"کهي اعراف، این مضمون را دارد؛ اینسوره
ي اهمیت و جایگاه عمیق این ارزش غیر اسالمی، نهی از منکر باشد، باز نشانهاقوام 

باشد.می

آثار نهی از منکرب)
ي وط در ورطهها از سقو سازوکار بازداري جامعه و انساننهی از منکر زمینه -1

از ان ناهی) 164ي ي اعراف، آیهخوانیم (سورهي اعراف میاي از سورهگناهان است، در آیه
ي نمایند که این انجام وظیفهکنندکان بر موعظه و بازداري خویش اصرار میمنکر و موعظه

ي شما نیز هست. این عذر در ي بازداري وظیفهشوند که این وظیفهماست و متذکر می
فرماید و شاید تقوي پیشه نمایند.پیش پروردگار شماست و در آخر می

روه متجاوز را قرآن از قول گروهی از بنی که احتمال برگشت و تقواپیشگی گاین
یا تثبیت این نظر است. پس، از "تقریر"نماید به اصطالح اسرائیل مطرح نموده و رد نمی

آثار تنزیهی نهی از منکر بازداشتن دیگران از گناه است.
کننده ی نیز براي خود فاعل نهی از منکرنهی از منکر یک اثر تنزیهی بسیار جالب-2

ي ساکنان ر اثر این کار خود از ورطهکننده تمرین ایمان کرده و دد و آن اینکه نهیز دارنی
ي اعراف یابد. در سورهان ضمنی (نه صریح) عمل متجاوزان نجات میو تأییدکنندگ

شدندنمودند خود نیز دچار عذاب میکه این گروه نهی از منکر می: اگر نبود آنخوانیممی
ي هود اشاره کرد اي در سورهتوان به آیهدر همین راستا می).165يهیي اعراف، آ(سوره

= ان قدرت و اندیشمندانی (اولو بقیه هاي پیش صاحبپس چرا از نسلفرمایدکه می
صاحبان فرزانگی یا توانمندي و قدرت) نبودند تا از فساد در زمین جلوگیري کنند مگر 

کردند به دنبال امکانات و سانی که ستم میگروه اندکی از آنان که آنان را نجات دادیم و ک
.)116يهیي هود، آ(سورهیافتند حرکت کردند و آنان مجرم هستندنعمتی کهناز و 

ها یا برکات نهی از منکر یا پیامدهاي بازدارندگی انحراف در ي دوم، آثار و پیامددسته
جامعه

ي آل اند (سورهصالحاني از منکرند جامعهجامعه و افرادي که معتقد به نهی-1
).114ي عمران، آیه
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صفت از صفات مؤمنان راستین را 9که 112و 111ي توبه آیات در سوره-2
، بازدارنده شدن از شمرد. پس نتیجهپست و پلید را میشمرد بازدارندگان از کارهاي برمی

کارهاي منکر، مؤمن گردیدن و از ایمان آورندگان واقعی شمرده شدن است.
جامعه بدین ، اي رواج یافتی، وقتی در جامعهاز پلشتیبازدارندگاینهی از منکر–3

و توجه است خیر بودن در وسیله از برتري و سبقتی برخوردار خواهد گشت که قابل ذکر
منکر است.ها به خاطر تداوم نهی ازبین امت

ایت حم"و "نصرت الهی"منکر همچون امر به معروف، جامعه را در معرضنهی از
در عاقبتی و حسن نهایت در گرو نهی از منکر است.نموده و باالخره خوش"خداوند

نماید که اگر در زمین توان یابند یاري کسانی اقدام میو خداوند بهخوانیمي حج میسوره
).41و 40يهیي حج، آ(سورهنمایند ... نهی از منکر میدهند وپا داشته زکات مینماز بر

ي توبه اي از سورهمنکر به دست آمده. مفاد آیهرحمت خاص خداوند نیز بر اثر نهی از
بود که مردان مؤمن و زنان مؤمن بر هم و براي هم والیت و سرپرستی دارند، همدیگر را به 

ـ ها (کارهاي ناشایستخوانند و از پستیمیها)ـ شایستگیمعروف (کارهاي شایسته
ها، نوع کارهاي ها و مبارزه با ضد ارزشرند و بعد از بیان این ارزشدامی) باز هاپلیدي

فرماید به زودي نماز و پرداخت زکات مطرح فرموده سپس میيایشان را نیز همچون اقامه
.)71يهیي توبه، آ(سورهشوندشامل رحمت خاص خداوند می

ها همان به هدفستگاري که ها در هستی و در پی رسیدن به ري انساناینکه همه
ي آل اي از سورهباشند، در قسمت نهایی آیهاست میرسیدن و کمال را تجربه کردن 

که باید تشکل امر به معروف و نهی از منکر باشد و با این ، اینعمران این مسئله هست
ان ي رستگاراند، از زمرهکسانی که به این مهم اقدام نمودهتشکل در جامعه، خود جامعه و

.)104يهیي آل عمران، آ(سورهدندگرمی

هانهی از منکر یا بازداشتن از پلشتیج) پیشینه
اند با هایی که به این مهم اقدام نمودهاز تحقیق در آیات قرآنی به شخصیتتوان می

رسی پیدا کرد.ها دستي خاص آننام و دوره
تاب در دیدگاه قرآن، اري اهل کگذارزشي آل عمران که مالكاي در سورهاز آیه-1

ي اهل کتاب در یک درجه و جایگاه ارزشی نیستند. گروهی به انجام این فریضه است. همه
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ي برتري و ارزشمند بودن را ارائه و نشانهنمایند؛ف و نهی از منکر اقدام میامر به معرو
.)114و 113يهیي آل عمران، آ(سورهکنندمی

ها آنچه بر تو (از سختیها و کارهاي زشت بازدار و بري لقمان و از پلیديدر سوره-2
ها از جایگاه عالی و گونه تالشرسد صبر کن، به تحقیق اینها) میها در انجام این کارو رنج

.)17و 13اتیي لقمان، آ(سورهگرددهمت بلند صادر می
ها و ز ناراستیمعروف و بازدارندگان اهاي قرآنی رد پاي آمران بهدر جاي جاي آیه-3
کنندگان به حق و حقیقت، در روش انبیاء بزرگ الهی، این دعوتها را در سیره وپلیدي

یابیم.میاقوام گذشته
ي قوم خویش (ثمود) از پلیدي و گناه بزرگ شرك، در کنندهصالح پیامبر، نهیالف)

د و ما پرستش پرستیدنچه پدران ما، آن را میاینکه آنخوانیم آیا از ي هود میسوره
کنی) خوانی (امر و نهی میچه ما را به آن میتردید ما در آنداري؟ بیکنیم، ما را باز میمی

.)62يهیي هود، آ(سورهدر شک هستیم
ي مردم مدین از عبادت غیر خدا و ظلم و فساد کنندهب) شعیب پیامبر، نهی

چه خوانیم: اراده ندارم در آنمیي هودش، در همان سورهي خویگر جامعهاقتصادي و اصالح
دارم با شما مخالفت کنم (خود آنچه را نهی کنم انجام دهم). تنها هدف شما را از آن باز می

گري تا سر حد امکان است و جز به توفیق از طرف خداوند امیدي ندارم و به او توکل اصالح
.)88و 87يهیي هود، آ(سورهگردمکرده و به سوي او باز می

ها بودند و با اعتراض کنندگان از پلیديرت داود (ع) و حضرت عیسی (ع) نهیحضج)
کنندگان نهی از منکر را به دوري از رحمت خدا ترك این مهم در بنی اسرائیل، تركبه 

کافران از بنی اسرائیل به زبان داوود و عیسی :خوانیمي مائده میدر سورهنفرین نمودند.
ا که سرکشی کرده و تجاوزگر دوري از رحمت خدا نفرین شدند) چر(ع) لعنت شدند (به 

چه و کردنددادند همدیگر را نهی نمیآنان از کارهاي پست و پلیدي که انجام میبودند؛
.)79و 78اتیي مائده، آ(سورهنمودندها عمل میي بدي است آنچه آنروش و سیره

امبر اکرم اسالم در کتب آسمانی قبل از هایی که خداوند از پیها و آدرسد) از نشانه
ها ها و پلیديکننده از پستیآدرس این بود که پیامبر اکرم نهییا قرآن داده بود یک نشانه

هاي دیگري از این گروه مشمول رحمت ي محل بحث نشانهي اعراف آیهورهدر سبودند.
آور الهی که تعلیمات او پیامها کسانی هستند که از فرستاده یاشود، اینیخداوند، بیان م

تنها از طرف خداوند بوده (و جز مادر کسی در تربیت عقلی او از بشر دخالت نداشته) و نام 
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افتند (و نسبت به آن شناخت    یاو را در تورات و انجیل، دو کتابی که نزدشان بوده
ها باز ها و پلیديستیداشت و از پمیها واا را به انجام ارزشهاند)، آن پیامبر آنداشته

.)157يهیي اعراف، آ(سورهداشت می
ي حشر اي در سورهتوان از مفاد آیهي اعراف میورهس157ي عالوه بر استفاده از آیه

ي(سوره؛ ار اسالم را به خوبی استنباط کردنیز جایگاه ناهی از منکر بودن پیامبر بزرگو
.)7يهی، آحشر

ي حکیمان و پیامبران انجام شده بلکه در بین اقوام به وسیلهنه تنها نهی از منکر-4
نیز در تاریخ تطورات و تحوالت خویش به استمرار این سنت و ي اسالمیو ملل و جامعه

ي نهی از منکر را توان با استناد به آیات قرآن پیشینهي نیکو دسترسی داشته و میسیره
در روش ملل و قوام یافت.

ي قبلی به مذمت تاب که در آیهها (اهل کي آنآل عمران خواندیم همهالف) در آیات 
اهل کتاب کسانی هستند هاي آنان تخطئه شده) یکسان نیستند از ها اقدام شده و روشآن

نمایندنهی می"ها)ها و زشتیمنکرات (پلیدي"خوانند و از ها میها و نیکوییکه به ارزش
.)114و113اتیي آل عمران، آ(سوره

مري مستمر و متداوم ي دیگران در گروهی از اهل کتاب انهی از منکر و موعظهب)
یا اصحاب روز شنبه"قوم سبت"جا این مسئله رواج داشته که در جریان بوده و تا آن

شنبه منع فرمود، با حیله، که وقتی خداوند آنان را از صید ماهی در روز"داستان قوم ایله"
ها کشانده و ماهی محصور ته و آب دریا و نهرها را در آن روز به حوضچههایی ساخحوضچه

داستان ي اعراف به اینکردند. در آیات سورهشده در حوضچه را، در روزهاي بعد صید می
یان و       کنندگان را نسبت به عمل عاصي جامعه نهی: بقیهفرمایداشاره فرمود و می

گري و که (به خاطر عصیان و حیلها قومیگفتند چر؛ی نمودهاي تلقفایدهگران، امر بیحیله
؟ کنیدهالکتشان مقدر است موعظه میتخطی از صید در روز شنبه) عذاب آنان قطعی و 

.)164يهیآ،اعرافي سوره(
ي ي قارون از کارهاي پست خویش، در سورهفرزانگانی از بنی اسرائیل، بازدارنده) ج

چه ند گفتند اي کاش ما نیز مانند آنه خواهان زندگی دنیا بودخوانیم. کسانی کقصص می
و به قارون داده شده است، داشتیم و کسانی که داراي علم بودند (به آنان فرزانگی علمی

کنندگان زندگی بر شما (قارون و همفکران و آرزو) گفتند وايبرازندگی عقلی عطا شده بود
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رفتاران است و جز آورندگان و خوشز آنِ ایمانهتر است که این اجر ااو) پاداش الهی ب
).80و 77، 76يهاهیي قصص، آ(سورهرسدصابران به آن نمی

ها در جامعهاز منکر و بازدارندگان از پلشتیمؤمنان راستین نهی کنندهد)
ي توبه، (سورهاندشدهیافته، ناهیان منکر معرفیي توبه جزو مؤمنان بشارتدر سوره

.)112يهیآ
کننده از منکر و بازدارندگان از زشتی و پلیدي در جامعهه) مؤمنان مهاجر نهی

).41و 40يهیي حج، آ(سورههاي بد باز دارندخوانیم از کاري حج میدر سوره
طور دقیق با توجه به و بهتوان به دست آوردي ظریفی که از این قبیل آیات مینکته

قانون اساسی یا همان مبانی نظارت خیرخواهانه بر بحث که مبانی فقهی اصل هشتم
به کثرت آیات و جامعه و وظائف شخصی، اثبات لزوم امر به معروف و نهی از منکر به توجه

اي است ولی توجه و دقت به بعضی تعابیر در آیاتی از جمله آیات فوق دو روایات کار ساده
که از این صغراي بحث که اگر مؤمنان رساند؛ مطلب اول آناثبات میمطلب را به خوبی به

کنند و نهی از منکر در جامعه مکنت یعنی امکانات و قدرت الزم بیابند امر به معروف می
اي از شرایط ف حداقل در بعضی مقاطع و در پارهشود که امر به معرونمایند، استفاده میمی

مسئله چیزي نیست نیازمند به وجود امکانات و به سخن دیگر قدرت خاصی است و این
قانون اساسی 8توان تصریحی که در متن اصل میو از این نکته جز همان نظام اسالمی

منکر دارد را استفاده کرد. ي امر به معروف و نهی ازاست که دولت نسبت به مردم وظیفه
به ي آل عمران با توجه سوره104ي که از آیهي اول ایني نکتهم و شاید الزمهي دونکته

شود که براي انجام هدفمند و به اصطالح نظام ي امت این استفاده میمعنی و مفاد کلمه
طور تشکیالت و سازماندهی خاصی که بهي بحث امر به معروف و نهی از منکر، وجودیافته

ي ي ظریف را از بیان عالمهطبیعی بخشی از همان نظام هست نیز الزم است. این استفاده
.)386: 1402(طباطبائی،شود به دست آوردایی نیز میطباطببزرگوار 

ا ضرورت نظارت خیرخواهانه در سنتمبانی فقهی اصل هشتم قانون اساسی ی
یعنی دو عبادتی که در یک تتبع و تحقیق فقهی سواي مسائلی همچون نماز و روزه

ه این مقدار اي باشد که از نظر فقهی بشاید کمتر مسئلهاز ضروریات دین اسالم هستند 
فراوان دلیل براي آن وجود داشته باشد.
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بد نیست عرض شود که در مباحث فقهی گاهی براي اثبات یک مسئله چنان عرصه 
ي خود در نهایت به روایات براي اثبات مسئلهبایستی مثالًشود که میبر محقق تنگ می

یا حتی گاهی ده و آحاد که در مقابل خبر متواتر و حتی مستفیض قرار دارد، تمسک کر
به یل نقلی یا در اصل موجود نیست یاشود که به اصطالح دلتر میعرصه از این نیز تنگ

منقول، یعنی اجماع عملی که خود محقق اصطالح با تالش و کوشش فراوان از اجماع غیر
جدید و ابتکاري نماید حکم را استخراج کرده و باز گاهی چون مسئله کامالًاصطیاد می

، سابقه در محیط شرع و تتبعات در دالیل نقلی ندارد باید مالك عقل در آن حاکم است
گردد.

بینیم فقیه محدثی ي امر به معروف و نهی از منکر از نظر دلیل نقلی میدر مسئله
لشیعه الی اتفصیل وسائل"گین وزن و جامع خود مانند شیخ حر عاملی که با اثر سن

احکام در روایات را از کتب اربعه شیعه (کافی کلینی، مبانی "الشریعهتحصیل مسائل
و غیر آنان و هفتاد اثر الفقیه شیخ صدوق) و تهذیب شیخ طوسی و من ال یحضرهاستبصار

بندي جالب توجهی براي تسهیل کار بندي و فصلآوري فرموده و بابدیگر جمع
فرهیختگان فراهم نموده است، 

باب و یا به اصطالح مدخل را 41منکر نهی ازي امر به معروف و در خود مسئله
مشخص نموده و در مجموع در این مباحث که براي هر بابی حداقل سه و یا چهار روایت 

هاي بعدي با عنوان فعل معروف را آورده که اگر روایاتی که در بابالی بیست و پنج روایت
(از روایت قرار داده استبه آن ضمیمه کنیم حدود هفتصد روایت را مورد توجه و استناد

و نهی از منکر، غیر روایت) و در خود مباحث امر به معروف 709، 21836تا روایت21127
روایت زهاي معروف حدود چهارصد روایت را مستند کار خود قرار داده است (ااز انواع فعل

کر البته قابل ذ). 117-388: 1416روایت) (شیخ حر عاملی، 422، 21549تا 21127
هاي را در چندین موضع به مناسبت بحثاست که شیخ حر عاملی گاهی یک روایت

نماید که در می"تقطیع"ها راقرار داده و به اصطالح روایتمختلف خویش مورد استناد
از این روش، آمار ذکر شده را تا حد استفادهمقام بحث نقد یا تقدیر از این شیوه نیستیم.

ي امر به معروف و نهی ولی حتی این مسئله، این ادعا را که به مسئلهدهد. زیادي تقلیل می
اي نزده و صرار دین فراوان وجود دارد، لطمهاز منکر، اهمیت، مشروعیت، تحریک شرع و ا

یا والیل فراوان دارد امري قطعی است؛ که در این مسئله به خاطر اهمیت و جایگاه آن داین
اي تخصصی فقهی از مجموع به اصطالح پنجاه و پنج کتاب هي فقها و در بحثاگر در شیوه
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گردد تأمل گردد، ه میشود و به حدود و دیات خاتمفقهی یا عنوان که از طهارت شروع می
اکثر در دو یا سه باب و در نهایت چند صفحه تمام اي یا عنوانی را حدگاهی مسئله

کنند. می
ی از منکر چه حجم زیادتر و چه توجه معروف و نهنماییم که بحث امر به مالحظه می

ص داده، از باب نمونه صاحب جواهرالکالم فی شرح تري را به خود اختصافراوان
جلد410تا 352صفحه از ص 60حسن نجفی حدود االسالم، مرحوم شیخ محمدشرایع

.)352–410: 1362اند (النجفی،اختصاص دادهکتاب ذکر شده را به این مورد21
الوسیله بحث به نسبت حوم امام خمینی قدس سره در تحریراز فقهاي معاصر نیز مرو 

اند ایشان در ار باب این مسئله را مطرح فرمودهمفصلی در این مسئله دارند و حداقل در چه
ترین واجبات معرفی نموده که به و شریفابتدا امر به معروف و نهی از منکر را از واالترین

فرمایند که وجوب این دو گردند و اضافه میمل واجبات دیگر اقامه میي این دو عوسیله
.)464: 1363فریضه از ضروریات دین است (امام خمینی،

اقسام امر به -1:اندر سیاق روایات در بحث مطرح نمودههایی که بمباحث یا باب
اتب امر به مر-3؛شرایط وجوب این دو فریضه- 2؛معروف و نهی از منکر و کیفیت وجوب

باشد.معروف و نهی از منکر می
شماري از متکلمان (علماي علم عقاید) و فقها افزون بر دالیل نقلی براي وجوب امر به 

هاي هدایت اند از آشکارترین راهر به دلیل عقلی تمسک کرده و گفتهمعروف و نهی از منک
که از سر لطف خداوند بندگان انسان امر به معروف و نهی از منکر است و بنابر قواعد لطف (

و این گردد) انجام آن بر همه واجب مینمایدت نزدیک و از عصیان دور میرا به طاع
.)147: 1400رساند (شیخ طوسی، وجوب را عقل نیز می

شود این است که آیا امر به معروف و نهی هاي مهم فقهی که مطرح مییکی از بحث
ي آل هسور104ي مبحث را فقها ذیل آیه؟ اینفایینکر واجب عینی است یا واجب کاز م

عمران که قبالً بحث شد مطرح نموده و در آیه و باید از بین شما گروهی باشند که به خیر 
اصطالح تبعیضی گرفته و را به"منکم"ي در واژه"من"؛دارندست بازپکار دعوت و از 

انجام دهند.اند کسانی که شایستگی دارند باید این کار را گفته
اند با تحقق غرض شارع و دور شدن عامل منکر از کار بد و در تأیید کفایی بودن گفته

یا مأمور به معروف، وجوب از دیگران برداشته خویش و انجام معروف توسط امر شده
.)471-472: 1412شود (عالمه حلی،می
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کند که امر اللت میوجوب کفایی از آیه قابل خدشه است زیرا آیه فقط دياستفاده
ي مردم شرایط آن را ندارند وبه معروف و نهی از منکر بر همه واجب نیست چون همه

ساقط شدن واجب از غیر واجدان شرایط به معناي کفایی بودن نیست چنان که ساقط 
: 1410(شیخ بهایی،تطیع دلیل بر کفایی بودن آن نیستشدن وجوب حج از غیر افراد مس

.)344: 1385محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن،و ()245-246
اساس، نظر دیگري درالدولۀ السالمیهالوالیۀ الفقیه و فقهي محقق دروس فینویسنده

عنوان عام ي مردم بههی همه به عهدهکه واجبات اجتماعی و حدود الدارند و آن این
ه است ه امام جامعاجتماع کيمجموعی گذاشته شده منتهی سرپرست جامعه و نماینده

نیز مسئله را مطرح کرد و توان با نظر واجب کفاییو البته میدهد؛این وظیفه را انجام می
دهد، امام و کارگزاران حاکم هستند ولی که کسی که کار را بدون واسطه انجام میآن این

او را در واقع این مردم هستند که باید حکومت را تشکیل داده و در اجراي امور اجتماعی
کمک و یاري دهند و آنچه بر حاکم جامعه واجب است این است که واجبات اجتماعی نظیر 

الدولۀ الوالیۀ الفقیه و فقهدراسات فیحدود و سایر امور را به اجرا بگذارد (موسوعۀ
.)276: 1385االسالم،الحکم فیو همچنین (نظام)227: 1409االسالمیه، 

گیرينتیجه
خیرخواهی و نظارت متقابل مردم و کارگزاران و افراد جامعه بر هم با در بحث چرایی
آیه از قرآن و چندین برابر این مقدار روایات و چند اصل از قوانین 20شاهد گرفتن بیش از 

کید تنها بر ضرورت و لزوم این کار تأایران اثبات شد که نهموضوع در جمهوري اسالمی
آثار اصیل این مکانیسم و روش عملی اشاره تر به نقش وبلکه بیشتر و فراگیرشده است

شد و خیرات و حسنات انجام این نظارت یادآوري شد و بر ترك آن هشدار داده شد و آثار 
این مدل و یا الگو وظیفه حفظ جامعه از پلشتی و يسوء ترك این عمل بیان شد خالصه

ثر حول به خیر را که راهی است متأو تمداري از سوي دیگر دوام سیر آن در ارزشپلیدي و 
باشد.مدار تکلیف میداوند به انبیا و بر هر انسان حقاز دستورات خ

پیشنهاد
مردم بر کارگزاران و کارگزاران افراد جامعه بر يبا توجه به اهمیت نظارت خیرخواهانه

که به این اي ایجاد گشتهبایستی سازوارهح مدیریت واال میهم در بعد کالن جامعه و سط
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حسبه در بعضی جوامع اهمیت این مسئله را يمهم بپردازد. وجود سازمانی به نام اداره
باشد.رساند بر اساس قانون اساسی در کشور ما نیز چنین تشکیالتی الزم میمی

تواند نقش الزم را در این نمیوجود سازمانی با این نام تنها مرتبط با یک مرکز نطامی
مقننه و از سوي دیگر بنا بر بند يکند این تشکیالت بایستی از سویی به قوهامر مهم ایفا
قضاییه و از سوي دیگر به تشکیالت مجریه يقانون اساسی مرتبط با قوه156چهارم اصل 

و نقش مهم وزارت ارشاد باید مرتبط گردد.
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