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چکیده
در قرآن کریم ،آیات زیادی بر امر به معروف و نهی از منکر داللت دارند؛ بعضی از این آیات بهطور صریح
و آمران ه و بعضی به طور غیرمستقیم و ارشادگرایانه به رواج این دو آموزهی دینی میپردازند .با مطالعه
کتب حدیث درمییابیم که بیانات ائمهی هدی(ع) دربارهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ ترجمان
وحی و تفسیر قرآن کریم و در راستای مضامین و اهداف قرآنی است.
شرایط اقام ه امر به معروف و نهی از منکر در هم ه افراد جمع نمیشود ،بلکه بعضی از مردم صالحیت
اقام ه آن را دارند .هر چند هم ه مردم مخاطب آن هستند ،ولی به آن مأمور نیستند و این شروط جز در
«معصوم» و گروه مؤمنان جمع نمیشود.
از مهمترین فرضیههای این تحقیق آن است که آیا در حکومت اسالمی فقط صاحبان قدرت و ابزارهای
قدرتمند باید امر به معروف و نهی از منکر نمایند؟ با توجه به یافتههای مقاله ،به این باور رسیدیم که
انجام این دو فریضه توسط آحاد مؤمنین نه تنها باعث هرج و مرج و آشوبطلبی نمیشود ،بلکه باعث
استحکام پایهها و باورهای اسالمی میشود و در تربیت عمومی جامعه بسیار تأثیرگذار است؛ همچنین
عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در مخاطب ،نمیتواند بهانه و توجیهی برای ترک این عمل باشد.
کلید واژهها :قرآن ،امر به معروف ،نهی از منکر ،تربیت اجتماعی.
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 -1مقدمه
بشر از دیرباز ،برای حفظ زندگی اجتماعی و جلوگیری از زوال آن به یک سری قوانین و مقرراتی روی
آورد تا بدین سبب مانع هرج و مرج در جامعه گردد .جوامع بشری در برابر هنجارشکنیهای اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی در راستای بقای خود باید از مقرراتی بهره ببرند .چرا که مقررات و ضوابط جامعه بشری
مانع تخلف از ارزشها و اعتقادات اجتماعی میشود .هرگاه افراد یا گروههایی بخواهند ارزشهای زندگی
اجتماعی را نادیده بگیرند ،بخشی از قدرت جامعه ،تحت عنوان نیروهای امنیتی و انتظامی ،با جلوگیری
آنان از اعتقادات و ارزشهای عمومی جامعه دفاع میکنند .این موارد اصول و مبانی نظارت اجتماعی
را شامل میشود .ضرورت این نظارت برای حفظ مـوجودیت اجتماع ،قسمتی از تئوری جامعهشناسان
است؛ به همین سبب امر به معروف و نهی از منکر به شکل عام و گسترده ،اساسیترین و کارآمدترین
شیوه برای نظارت اجتماعی محسوب میشود.
در مباحث اسالمی ،امر به معروف و نهی از منکر دو فریضهی اساسی برای نظارت عمومی در جامعه
است .ایندو ،جزء فروع دین و ضروریات الینفک دین مبین اسالم هستند ،و به علّت احکام و مضامین
مشترکیشان ،غالباً در قرآن و احادیث معصومین(ع) در کنار هم بحث میشوند.
از مجموعهی آیات و روایات میتوان برداشت کرد که دین اسالم با استفاده از این دو فروع دینی میخواهد
افراد جامعه را طوری تربیت کند که هم ه انسانها نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت نمایند تا در مسیر
اهداف و تعالی رشد انسانی حرکت کنند؛ چرا که مصالح دنیوی و اخروی مسلمانان به جهت ارتباط با
یکدیگر براساس امـر به معـروف و نـهـی از منـکر بسیار چشمگیر میباشد.
 -1-1فرضیات و روش تحقیق
این مقاله با روش کتابخانهای و با تجزیه و تحلیل بعضی از آیات و احادیث سعی دارد این نظر که فقط
قدرت و افرادی ویژه و وابسته به حکومت اسالمی باید امر به معروف و نهی از منکر نمایند؛ را رد کند.
نگارنده درصدد اثبات این فرضیه است؛ که در آموزه امر به معروف و نهی از منکر ،انجام این دو فریضه
توسط انظار عمومی و آحاد مؤمنین نه تنها باعث هرج و مرج و آشوبطلبی نمیشود ،بلکه موجب
استحکام پایههای حکومت اسالمی نیز میگردد و در تربیت اجتماع بسیار مؤثر است.
 -2-1اهمیت موضوع
انسان به عنوان موجودی بافرهنگ برای حفظ روابط اجتماعی و ارزشهای اخالقی ،از طرق مختلف
پدیده نظم اجتماعی را سامان میدهد؛ بنابراین هرگاه ارزشهای اجتماعی ،قواعد رفتاری و هنجاری
رعایت نشود ،نظم اجتماعی آسیب میبیند .این امر منجر به شکلگیری انحرافات و کج روی اجتماعی
میشود .جوامع بشری همواره در گرداب انحرافات اخالقی و اجتماعی فرورفتهاند و باعث زوال درونی
خود شدهاند.
انحرافات یا کجروی در جامعهشناسی غالباً «انحرافات اجتماعی» نامیده میشود؛ «شیوهای رفتاری که
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برخالف وفاق جامعه است .و عدم همنوایی با یک هنجار یا مجموعهای از هنجارهایی که مورد قبول
اکثریت اعضای یک جامعه است ،را میتوان انحراف اجتماعی نامید(».احمدی)4 :1387 ،؛ بهطور کلی،
انحراف پدیدهای اجتماعی است که هیچ شیوهی مطلق یا جهانی برای تعریف آن وجود ندارد؛ چرا که
انحرافات اجتماعی در ارتباط با زمان ،مکان و موقعیت اجتماعی افراد و ایدئولوژیهای مختلف مادامی
که از سرچشم ه و منبع وحی الهی سرازیر نشده باشد ،نسبی است .از منظر حقوقی ،انحرافات اجتماعی
«عملی است که به وسیلهی قانون منع شده و مرتکب آن طبق قانون کیفر میبیند(».شیخاوندی:1373 ،
)48؛ حال اگر در جامع ه اسالمی ،هم ه اقشار جامعه به صورت زبانی مانع انحرافات گردند ،و در این راستا
امر به معروف و نهی از منکر نمایند ،رواج منکر به حداقل میرسد.
 -2جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن
جامعهشناسان یکی از کارکردهای دین را نظارت و کنترل اجتماعی قلمداد میکنند و بر این باورند که
«دین از طریق تقویت ارزشها و هنجارهای مهم و مسئولدانستن انسانها در سرنوشت مشترکشان،
نقش مهمی در کنترل اجتماعی ایفاء میکند(».کورز )200 :1380 ،امر به معروف و نهی از منکر به عنوان
دو اصل اصالحجویی و مبارزه دایم با فساد ،شالوده اصلی و اساسی تربیتی اسالم است ،که افراد را به
مشارکت اجتماعی و نظارت و کنترل اجتماعی ملزم میکند .در قرآن آیات زیادی وجود دارند ،که داللت
بر امر به معروف و نهی از منکر میکنند؛ بعضی از این آیات به صراحت و بهطور آمرانه در این زمینه تأکید
دارند؛ و بعضی بهطور غیرمستقیم و ارشادگرایانه به رواج این دو آموزهی دینی میپردازند؛ که ما به بعضی
از آنها اشاره میکنیم:
ون بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن َعنِ ال ْ ُم َ
«ولْتَ ُكن ِّم ُ
نك ِر َوأُ ْولَئِ َ
ون :باید از
ك ُه ُم ال ْ ُم ْفلِ ُح َ
ون إِلَى ال ْ َخ ْي ِر َويَ ْأ ُم ُر َ
نك ْم أُ َّم ٌة يَ ْد ُع َ
َ -1-2
میان شما گروهی باشند که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان رستگارانند».
(آل عمران.)104/
همانطور که در نزد علمای نحو مشهور است« ،مِن» در این آیه «تبعیضیه» میباشد(محلی و سیوطی،
1416ق :ج)66 :1؛ یعنی بعضی از افراد باید امر به معروف انجام دهند.
از امام صادق(ع) درباره این آیه سؤال شد که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر هم ه امت ـ بر طبق
معنای ظاهری آیه -واجب است؟ ایشان فرمودند :نه؛ بلکه این عمل بر شخصی که قومی فرمانش را
ببرند ،میسر میشود .این دستور قرآنی خاص است که عمومیت ندارد(عروسی الحویزی1415 ،ق،1 :
ون بِال ْ َح ِّق :...بعضی از قوم موسی به حق هدایت
وسى أُ َّم ٌة يَ ْه ُد َ
)380؛ چنانچه خداوند فرمودَ :
«و ِمن قَ ْو ِم ُم َ
میکنند(».اعراف )159/و نفرمود« :علی قوم موسی» «یعنی هم ه آن قوم» که در این صورت به هم ه افراد
واجب میگشت(.کلینی59 ،5 :1365 ،؛ محدث نوری ،1408 ،ج187 :12؛ حر عاملی ،1409 ،ج126 :16
و طوسی ،1365 ،ج.)177 :6
بعضی دیگر از مفسرین بر اساس حدیثی از امام باقر(ع) معنای امر به معروف را بسیار ویژه میدانند؛ و آن
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را در اختیار افرادی خاص قرار میدهند؛ و معتقدند :این آیه متعلق به آل محمد(ص) و تابعین آنهاست
که به خیر دعوت میکنند؛ و امر به معروف و نهی از منکر مینمایند(.قمی ،1404 ،ج.)108 :1
اما برخی از علمای تفسیر «من» را در آیه مذکور «بیانیه» میدانند و استـدالل به «بعضیه» را صحیح
نمیدانند؛ در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر فراگیر میشود .به عبارت دیگر هرکس که
علم به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد و شرایط آن را بداند ،بر او واجب میشود(.راوندی،1405 ،
ج )358 :1اما ،عالمه طباطبایی(ره) معتقد است که بحث دربارهی بیانیه یا تبعیضیه بودن «مِن» فایده
چندانی ندارد؛ چراکه در هر صورت آیه بر وجوب کفایی داللت خواهد داشت(.طباطبایی ،1417 ،ج:3
.)373
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون بِال ْ َم ْع ُروف َويَ ْن َه ْو َن َعنِ ال ْ ُم َ
لص َ
ات ب َ ْع ُض ُه ْم أ ْوليَاء ب َ ْع ٍ
ون ال َّز َكا َة
ون َوال ْ ُم ْؤمنَ ُ
ون ا َّ
ال َة َويُ ْؤتُ َ
يم َ
ض يَأ ُم ُر َ
«وال ْ ُم ْؤمنُ َ
َ -2-2
نك ِر َويُق ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
َ
يم :مردم مؤمن از مردان و زنان ،بعضی از آنها اولیای
َويُ ِط ُيع َ
ون الل َو َر ُسول َ ُه أ ْولَئك َسيَ ْر َح ُم ُه ُم الل إِ َّن الل َعزِي ٌز َحك ٌ
بعضی دیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر میکنند و نماز را برپا میدارند و زکات میدهند ،خدا و رسول
او را اطاعت میکنند و آنها کسانی هستند که خداوند بر آنها رحمت خواهد فرستاد .بهدرستی که
خداوند عزیز و حکیم است(».توبه.)71/
نظرات و تفسیرهای مختلفی در ذیل این آیه ذکر شده است که اکثرا ً داللت بر وجوب امر به معروف و
نهی از منکر دارد(.طوسی ،بیتا ،ج 257 :5و ابن شهر آشوب ،1410 ،ج)187 :2؛ حتی بعضی از علماء
معتقدند بر اساس این آیه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مؤمنان است؛ و در این مورد هیچ
اختالف نظری وجود ندارد(.ابن شهر آشوب ،1328 ،ج)187 :2؛ بنابراین ظاهر آیه و خطاب آن به همه
الص َيا ُم»(بقره ،)183/همگی
مؤمنان است؛ بهطوری که مؤمنان بسان تکلیف به روزه در آیهُ « :كت َِب َعلَ ْي ُك ُم ِّ
مکلف شدهاند که امر به معروف و نهی از منکر را بر پا دارند(.مجلسی )204 :35 ،1404 ،و در مسیر تحقق
آرمانهای آن بکوشند؛ و تنها در این صورت است که جامع ه اسالمی و اهداف متعالی آن استوار میشود.
نك ِر وتُ ْؤ ِمنُ َ ّ
ون بِال ْ َم ْع ُر ِ
آم َن أَ ْه ُل ال ْ ِكتَ ِ
ُ « -3-2كنتُ ْم َخ ْي َر أُ َّم ٍة أُ ْخر َِج ْت لِلنَّ ِ
ان
اب ل َ َك َ
اس تَ ْأ ُم ُر َ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َعنِ ال ْ ُم َ َ
ون بِالل َول َ ْو َ
ون َوأَ ْكثَ ُر ُه ُم ال ْ َف ِ
ون :شمــا بهترین امتی هستید که از میان مردم انتخاب شدهاند .امر به
اس ُق َ
َخ ْي ًرا ل َّ ُهم ِّم ْن ُه ُم ال ْ ُم ْؤ ِمنُ َ
معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند ،برای آنها بهتر است.
فقط بعضی از آنها ایمان دارند و بیشتر آنها فاسق هستند(».آل عمران.)110/
این آیه نیز در زمره آیات قرآنی است که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر داللت دارد .مقرونشدن
امر به معروف و نهی از منکر با ایمان به خدا داللت بر وجوب آن دارد .همچنان که در آیهي« :يَا بُنَ َّي أَقِ ِم
لص َل َة َو ْأ ُم ْر بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َوانْ َه َعنِ ال ْ ُم َ
نكرِ(»...لقمان )17/قرینشدن امر به معروف و نهی از منکر با اقام ه نماز،
ا َّ
داللت بر وجوب آن دارد(.مفید.)808 :1413 ،
شرط اقام ه امر به معروف و نهی از منکر در هم ه افراد جمع نمیشود؛ بلکه بعضی از مردم صالحیت اقامه
آن را دارند .هرچند هم ه مردم مخاطب آن هستند ،ولی همگی به آن مأمور نیستند و این شروط جز در
«معصوم» جمع نمیشود( .حسینی استرآبادی)126 :1409 ،؛ مسلماً مراد از بهترین امت این نیست که
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حکومتهای آغازین اسالمی و مردمان آنها بهترین امت بودند ،چرا که کشتن وصی خدا(ع) و واگذاشتن
او و حوادث خونین کربال ،این وهم را برای همه روشن می کند و فلسف ه تأویل «خیر أمة» به «خیر أئمة»
در کالم ائم ه اطهار نیز در همین راستا بوده است(.حلی 107 :1409 ،و قمی ،1401 ،ج 10 :1و ابن شهر
آشوب ،1379 ،ج.)130 :4
به همین سبب اقام ه صحیح و همهجانب ه امر به معروف و نهی از منکر با وجود قدرت ،فقط در زمان
الر ِ َ
لص َل َة َوآتَ ُوا ال َّز َكا َة َوأَ َم ُروا بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َون َ َه ْوا
اموا ا َّ
امام معصوم امکانپذیر است« :ال َّ ِذ َ
ض أقَ ُ
ين إِن َّم َّكنَّا ُه ْم فِي ْ َ ْ
َعنِ ال ْ ُم َ
نكرِ :...کسانی که اگر در زمین به آنان قدرت دهیم ،نماز را برپا میدارند و زکات میدهند و امر
به معروف و نهی از منکر میکنند(».حج )41/از اینرو اکثر کتب تفسیری منظور از قدرت و برپایی
همهجانب ه امر به معروف و نهی از منکر را در زمان حضرت مهدی(عج) میدانند(.کوفی 273 :1410 ،و
حاکم حسکانی :1411 ،ج.)523 ،1
بنابراین رسالت امر به معروف و نهی از منکر به سبب تغییر جامعه بر اساس هدایت اهلل است؛ چرا که
خداوند با این دستور ،فضای هدایت جامعه را برای بندگانش ترسیم میکند(فضل اهلل ،1419 ،ج.)214 :6
افراد یک اجتماع سالم ،همانند اعضای یک بدن ،در مسیر حیات اجتماعی و سازماندادن به زندگی
صحیح انسانی سهیم و شریکند و هیچ یک از آنان نمیتوانند خود را در قبال سود و ضررهای اجتماعی
بیتفاوت نشان داده و به تبع آن عکسالعملی نشان ندهند .اینجاست که مسأله امر به معروف و نهی از
منکر(نظارت همگانی) ضرورت پیدا میکند و موقعیت اساسی و بنیادی آن در صحن ه حیات انسان خود
را نشان میدهد.
ایندو آموزه ،جزء اصول پذیرفتهشده هم ه اقوام و ملل است؛ زیرا در بردارنده منافع انسانها و منطبق با
عقل و فطرت است .از آنجا که افراد یک جامع ه سالم مانند اعضای بدن انسان ،در راه زندگی اجتماعی
و ایجاد حیات صحیح انسانی صحیح و شریک میباشند و هیچ یک از آنها نمیتوانند در برابر قوتها و
کاستیهای جامعه بیتفاوت باشند ،مسأل ه نظارت همگانی(امر به معروف و نهی از منکر) برای جلوگیری از
فساد و سوق جامعه به سوی اصالح ،ضرورت مییابد؛ چرا که «هزارانگونه دگرگونی و فساد و عقبماندگی
و شرور شناختهشده و ناشناخته برای جوامع اسالمی و ملل دیگر از نادیده-گرفتن این آموزه ،مایه گرفته
است؛ امری که در صورت رعایت جوانب الهی آن ،مسلمانان را پیوسته در حال انقالب فکری و تحول و
تکامل و هماهنگی نگه میدارد»(طالقانی ،1362 ،ج.)284 :5
از سوی دیگر ،امر به معروف و نهی از منکر ،فرآیند ایجاد شناخت و شکلدهی بایدها و نبایدهاست .ایجاد
شناخت و آگاهی نسبت به معروف(ارزشها) و فواید عمل به آنها و بدستآوردن بینش صحیح نسبت
به منکرات یا همان عوامل تهدید ارزشها و آسیبهای آن در ساختار اجتماع میباشد .این شناخت
که صفت برانگیزاننده و محرکبودن را در خود دارد ،باعث بیدارشدن میل یا ذوق فطری انسانها در
جذب نیکیها و طرد بدیها و صیانت از هنجارهای مقبول و همنوایی اعضای جامعه در این امر میشود.
به این ترتیب ،امر به معروف و نهی از منکر با شناختی که در افراد جامعه نسبت به نیکیها و بدیها
ایجاد میکند به حفظ ارزشها و هنجارهای موجود در جامعه و تحقق امنیت اجتماعی یاری میرساند.
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«بنابراین امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ زندگی بشر امر مثبتی تلقی میگردد .چون با ممانعت
در برابر شر و تشویق به خیر ،جامعه را از عوامل فساد حفظ میکند .این کار ،علیرغم سختیهای آن برای
قوام جامعهی سالم و اجرای فرامین الهی ضروری است»(قطب1412 ،ق .)477 ،1 :بنابراین از دید قرآن و
روایات ،امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای جامعه و ترک ایندو سبب هالک و نابودی جوامع است.
 -3امر به معروف و نهی از منکر در احادیث
آسیبهای اجتماعی یکی از پدیدههایی است که در تمامی جوامع و در تمام دوران وجود داشته و
برخورد با آنها در جوامع مختلف ،متفاوت بوده است؛ اما ،یکی از بنیادیترین مسائل در پیشگیری و
کنترل آسیبهای اجتماعی توجه به موضوع فرهنگ جوامع و بومیسازی شیوههای اتخاذشده در تمامی
عرصههاست .یکی از راههای مؤثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در کشور ما؛ توجه به آموزههای
دینی است(.میری آشتیانی.)22 :1382 ،
با مطالعه در آیات قرآنی و متون اسالمی درمییابیم که بیانات معصومین(ع) ،ترجمان وحی و تفسیر
قرآن کریم است؛ با توجه به این مطلب ،به ذکر بعضی از احادیثی که در زمینه ایندو فریضهی الهی بیان
شده اکتفا میکنیم:
پیامبر اکرم(ص) بعد از ایمان به خدا و صلهی رحم ،این دو فریضه را جزء برترین اعمال در نزد خدا ذکر
نمودند( .طوسی ،1365 ،ج176 :6؛ و البرقی ،1371 ،ج 291 :1و طبرسی )167 :1385 ،و بیان فرمودند
که هر کس به انجام این دو عمل مبادرت ورزد ،جانشین خدا و رسولش در روی زمین است(.طبرسی،
بیتا ،ج.)486 :3
پیامبر(ص) در رابطه با اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بیان فرمودند که آیا به شما درباره کسانی خبر
دهم که جزء شهدا و انبیا نیستند ،ولی مردم به مقام و جایگاه آنان در پیش خدا که بر منبرهایی از نور
هستند ،غبطه میخورند؛ سؤال شد که آنان چه کسانی هستند .ایشان(ص) فرمودند :آنان کسانی هستند
که بندگان خدا را محبوب خدا و خدا را محبوب بندگانش میگردانند .سؤال شد :معنای محبوبگردانیدن
خدا در نزد بندگانش معلوم است؛ اما چگونه بندگان خدا را محبوب خدا میگردانند؟ پیامبر(ص) در جواب
فرمود :به چیزی که خداوند متعال دوست دارد ،دعوت میکنند و از چیزی که خداوند بدش میآید ،نهی
میکنند .پس هنگامی که بندگان خدا ،او را اطاعت میکنند ،محبوب خدا میگردند و خداوند متعال آنان
را دوست میدارد(.نوری.)182 :2 ،1408 ،
امام علی (ع) نیز ضمن تشویق مردم به انجام این دو فریضه ،فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر
نه مرگ کسی را نزدیک میسازد و نه از روزی کسی میکاهد؛ ولی پاداش را دو چندان و اجر را بزرگ
میگرداند و بهتر از این دو ،آن سخنی است که در راه خدا و در مسیر دفاع از عدالت در برابر پیشوای
ستمگری گفته شود(.کلینی ،1365 ،ج 57 :5و قمی1404 ،ق ،ج)36 :2؛ چرا که اجرای این فریضه پشت
مؤمنان را محکم میکند(.مجلسی1404 ،ق ،ج )348 :68از اینرو ،تعجبی نیست اگر گفته شود «قوام و
اساس شریعت اسالم ،امر به معروف و نهی از منکر و برپاداشتن حدود الهی است(».آمدی.)332 :1366 ،
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امام باقر(ع) در ضمن یک حدیث طوالنی بیان میفرمایند که امر به معروف و نهی از منکر فریض ه بزرگی
است که همه-ی واجبات بر پایهی آن استوار میگردند؛ ایندو ،راه انبیا و شیوه صالحان است که درآمدها
بدان سبب حالل میشود و ستمها دفع و زمین آبـاد میگردد و از دشمنان انتقام گرفته میشود .از اینرو،
به مردم سفارش میفرمایند که با قلبهایشان ،منکر را زشت بشمارند و با زبانهایشان آن را بیان کنند
و در این راه از سرزنش هیچ کسی ،بیمی به خود راه ندهند(.کلینی 55 ،5 :1365 ،و طوسی،6 :1365 ،
 180و احسائی1405 ،ق ،ج.)188 ،3
امام صادق(ع) نیز تصریح میفرمایند که امر به معروف و نهی از منکر برای کسی که امکان انجام آن را
داشته باشد ،واجب است؛ چنین کسی نباید خود و یارانش در راستای انجام این فریضه ،ترسی داشته
باشند(.عاملی1409 ،ق ،ج 135 :16و شیخ صدوق1403 ،ق ،ج.)608 ،2
شرایط امر به معروف و نهی از منکر و نقدی بر آن
انجام این دو فریضه در نظر بیشتر فقها موکول به شروط چهارگانه است؛ یعنی شخص امرکننده به
معروف ،باید نخست معروف و منکر را بشناسد؛ دوم اینکه احتمال تأثیر بدهد و مطمئن باشد که اینکار او
در مخاطب یا جامعه تأثیرگذار است؛ سوم مخاطب اصرار بر گناه داشته باشد و چهارم در مسیر اجرای امر
صحت نظرات فوق ،دیدگاههای
به معروف و نهی از منکر مفسدهای نداشته باشد .دربارهي این شروط و ّ
مختلفی مطرح شده است.
درباره شرط نخست نمیتوان بیاطالعی و جهل را بهانهای برای ترک این فریضه قرار داد؛ بلکه ،باید در
مسیر این شناخت قرار گرفت و موارد معروف و منکر را به سبب وجوب آن در قرآن ،به دقت فرا گرفت.
درباره شرط دوم نیز نمیتوان تنها عدم تأثیر بر مخاطب را بهانهای برای ترک این عمل قرار داد؛ بلکه
ممکن است امر به معروف و نهی از منکر در مواردی بر مخاطب تأثیر نداشته باشد؛ اما آثار تخریبی دیگری
همچون رواج بدعتها و شکستن قبح عقاید جامعه و عرف و هتکحرمتها را به دنبال داشته باشد که
ون َما
ين يَ ْكتُ ُم َ
در چنین مواردی سکوت جایز نیست؛ بلکه باید به انجام این فریضه مبادرت ورزید« :إ َِّن ال َّ ِذ َ
لعنُ ُهم ّ
أَن َزلْنَا ِم َن الْبَيِّنَ ِ
اب أُولَئِ َ
اس فِي ال ْ ِكتَ ِ
اه لِلنَّ ِ
ون»(بقره .)159/بنابراین
الل َويَ ْل َعنُ ُه ُم ا َّلل ِعنُ َ
ات َوال ْ ُه َدى ِمن ب َ ْع ِد َما بَيَّنَّ ُ
ك يَ َ ُ
کتمان ّبینات و دالیل روشن هدایت بشری ،لعنت خدا و نفرین اولیای او را به دنبال دارد .هر چند که
برخی با استناد به آیهی «فَذَ ِّك ْر إِن ن َّ َف َع ِت ا ِّلذ ْك َرى»(اعلی )9/معتقدند که در هر حالت -چه تأثیر داشته باشد،
چه نداشته باشد -انجام این فریضه برای جامعه سودمند است.
ال تُ ْل ُقواْ ب ِ َأ ْي ِد ُ
«...و َ
يك ْم إِلَى التَّ ْه ُل َك ِة(»...بقره )195/اعتقاد عمومی بر این
درباره شرط چهارم با استناد به آیهیَ :
است که در صورت ترس از زیان مالی و جانی بر خود و یا دیگران ،شرط وجوب ساقط میگردد .از مواردی
که برای ساقطکردن این حکم استنادشده ،آیۀ...« :إِ َّن ال ْ َق ْو َم ْاستَ ْض َع ُفونِي َو َكا ُدواْ يَ ْقتُ ُلونَنِي(»...اعراف)150/
میباشد که هارون برای حفظ جان خویش از تداوم نهی از منکر امتناع کرد .این تعمیم در همه موارد
صحیح نیست؛ چرا که معروف و منکر از اموری است که از نظر شارع مقدس اهمیت فراوانی دارد؛ مانند
حفظ اسالم ،شعائر قرآن و احکام ضروری که باید با مقایسه ا ّهم و مهم ،مهمتر را در نظر گرفت و فقط
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با استناد به آیه حفظ جان و دفع ضرر ،وجوب امر به معروف و نهی از منکر برداشته نمیشود؛ بلکه
باید برای حفظ موارد ضروری اسالمی جان یا جانهای زیادی فدا شود .آیاتی نیز در قرآن در تأیید
لص َل َة َو ْأ ُم ْر بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َوانْ َه َعنِ ال ْ ُم َ
اصبِ ْر َع َلى َما
این مطلب آمده است؛ برای مثال ،در آیهی «يَا بُنَ َّي أَقِ ِم ا َّ
نك ِر َو ْ
أَ َصاب َ َ
ك(»...لقمان )17/مراد از صبر ،استقامت در برابر دشواریها و رنجهایی است که در راه امر به معروف
و نهی از منکر وجود دارد(.مجلسی1404 ،ق ،ج.)359 :66
عالوه بر آیات ،احادیثی که امر به معروف و نهی از منکر را جزء جهاد دانسته و نیز شهادت بسیاری از
اولیای خدا در اجرای این فریضه ،مؤیّد این مطلب است که در امور مهم و اساسی ،مشکالت و مصیبتها
نمیتوانند مانع امر به معروف و نهی از منکر شوند و یا سرباز زدن از آنرا توجیه کنند.
برخی از جامعهشناسان و علمای سیاست انجامدادن این دو فریضهی مهم قرآنی را نیازمند قدرت و
تشکیالت مقتدر حکومتی میدانند و معتقدند اگر همهی آحاد جامعه امر به معروف و نهی از منکر نمایند،
جامعه دچار هرج و مرج و آشوب میگردد.
در نقد این نظر میتوان گفت که اگر فقط صاحبان قدرت بخواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند،
ممکن است آرای شخصی و دولتی به خاطر مصلحت عمومی و کسب آرای بیشتر مردم در جهت رضایت
آنان ،در برابر منکرات چشم پوشی کند؛ در این صورت تکلیف چیست؟ آیا در نظامهایی که بر پایهي
دموکراسی است و رهبری ولی فقیه یا فقیه عادل را قبول ندارند یا از روی مصلحت و منافقانه قبول
نمایند ،میتوان گفت که فقط صاحبان قدرت ،امر به معروف و نهی از منکر کنند و دیگران به خاطر
جلوگیری از هرج و مرج باید ساکت بنشینند ،قطعاً چنین نظریهای مردود است.
چون صاحبان قدرت در نظامهای دموکراسی همیشه متکی بر رأی آحاد جامعه هستند؛ از سوی دیگر اکثر
افراد جامعه را غافالن و مردمان بیاطالع از این فریضه تشکیل میدهند ،پس چگونه میتوان هم رأی مردم
را در نظر گرفت و هم به فریضهي امر به معروف و نهی از منکر پرداخت .در چنین جوامعی معروف و منکر
از جایگاه حقیقی و قرآنی خود تنزل پیدا میکند و معنای دلخواه مردم جامعه را به خود میگیرد .بنابراین
تنها اموری زشت شمرده میشود که فهم انظار عمومی آن را زشت بداند .در جای جای قرآن ،عباراتی نظیر:
«اکثرهم الیؤمنون»« ،اکثرهم الیشعرون»« ،اکثرهم الیعقلون» و «اکثرهم فاسقون» و(...رک :بقره100/؛
آلعمران110/؛ مائده103/؛ انعام37/و111؛ اعراف102/و131؛ انفال34/؛ توبه 8/و )...آمده است که این آیات
معنا و تکلیف دموکراسیهای غیردینی و جایگاه حقیقی آن را به زیبایی ترسیم میکند.
از سوی دیگر ممکن است بشر در بعضی از جوامع یا در زمانها و حالتهایی بهمعنای حقیقی معروف
و منکر دسترسی نداشته باشد یا معنای آن را نفهمیده باشد و یا کج فهمیده باشد؛ چرا که رسیدن به
معنای صحیح امر بهمعروف و نهیاز منکر در قرآن و احادیث معصومین(ع) با کنکاش و بررسیهای
علمی و فقهی به دست میآید .حال آیا میتوان گفت افرادی که برخوردار از رأی مردم هستند و قدرت
جامعه را در اختیار دارند ،بدون داشتن صالحیت علمی و فقهی الزم تنها مرجع امر به معروف و نهی از
منکر باشند؟! بدیهی است که آیات و روایات بر این نظریه خط بطالن کشیده است.
از سوی دیگر نظریهای وجود دارد که اگر جان افراد به خطر بیفتد و یا مفسده مالی وجود داشته باشد،
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میتوان این فریضه را ترک کرد .بنابراین نظر ،جریان امر به معروف ابوذر و نهی از منکر ایشان در زمان
خالفت عثمان و تبعید او به «ربذة» که در نهایت مرگ او را غریبانه به همراه داشت ،چگونه توجیه
میشود؟ چرا با وجود سکوت بسیاری از صحابه ،او نتوانست ساکت بماند؟! چرا با امر به معروف و نهی
از منکر جان خود ،آرامش خانواده و حقوق ماهیانه بیتالمال را از دست داد؟ آیا میتوان گفت که با
امام خویش علی(ع) مخالفت کرده که قطعاً چنین نیست؛ چرا که بدرقه غریبانه امام علی(ع) و پسرانش و
سلمان و تنی چند از یاران خاص ،مهر تأییدی بر این عملکرد ابوذر است.
تمار است و یا حادثهی جانگداز کربال
از دیگر حوادثی که این نظریه را رد میکند ،جریان زندگی میثم ّ
و شهادت امام حسین(ع) و هفتاد و دو تن از بهترین یارانش و اسارت خاندان عصمت و طهارت که در
راستای انجام امر به معروف و نهی از منکر رخ داده است.
بنابراین باید دید که معروف و منکر چیست و کدام معروف و کدام منکر است که فقط صاحبان قدرت باید
آن را انجام دهند و کدام معروف و کدام منکر است که مؤمنان ،و لو اندک و بدون قدرت ،باید آن را انجام
دهند و در راستای برپایی آن ،نباید از بذل جان خویش دریغ ورزند؛ چرا که معروف میتواند در صورت
محوشدن ،به محو اسالم منتهی گردد و همین است که پیامبر(ص) فرمود :روزی برسد که از اسالم جز
نام و از قرآن جز شعار چیزی باقی نماند( .مجلسي1404 ،ق ،ج)90 :52
 -4امر به معروف ونهی از منکر در جامعهشناسی
باور دانشمندان جامعهشناس مسلمان بر اين است كه دين مبين اسالم در باب اداره جامعه داراي مدلي
جامع ،كامل و كارآمد است .در اين مدل كامل نظامها و ساختارهاي عالي در ارتباط معنيدار با يكديگر
طراحي و پيشبيني گرديدهاند از جمله:
* نظام مديريت و هدايت در تئوري امامت معصوم(ع) و واليت فقيه توضيح و تبيين گرديده است.
* سازماندهي اجتماعي با تشكيالت تكرار شونده هستههاي مساجد
* نظام اقتصادي با چارچوبهاي اصلي خمس ،زكات ،انفاق ،قرضالحسنه و...
* نظام دفاعي و نظامي با تئوري جهاد با راهبرد بازدارندگي؛
كه مجموع اين نظامها و نظاير آن در ارتباطي عميق و برنامهريزي شده ،نظام حكومت اسالمي را شكل
خواهد داد .يكي از نظامهاي مهم كه در طراحي هر نظام و هر سيستم مدنظر قرار ميگيرد ،نظام كنترل
و نظارت است .شكلگيري و تداوم حركت و بقاي ساير نظامها و نظام كلي وابسته به آن است كه در
اين ارتباط ،اسالم يكي از كاملترين مدلها و الگوهاي هدايت و نظارت را با كاركردهاي اجتماعي و
فردي معرفي نموده كه همان نظام امر به معروف و نهي از منكر است كه در واقع تضميني جدي براي
پاگيري و قوام ساير نظامها و نهايتاً ايجاد و برقراري نظام اسالمي است كه در اين زمينه كالم مقام معظم
رهبري(مد ظله العالی) در ديدار با مسئولين و كارگزاران نظام در تاريخ  79/4/19اشاره به همين ويژگي دارد
كه ميفرمايند« :قوام ،رشد ،كمال و صالح وابسته به امر به معروف و نهي از منكر است و اينهاست كه
نظام را جوان نگه ميدارد».
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از نظر جامعهشناسی اسالمی؛ اسالم ،مکتبي جامع و آييني کامل است که هم براي ويژگيهاي زندگي
فردي انسان و هم براي شکلدهي به روابط سالم اجتماع ،برنامهريزي کرده است .از طرفي ،بيشتر
دستورات دين ،حتي در بخشهايي که به احکام عبادي و تنظيم رابطهي فرد با خدايش پرداخته ،از
جنبهاي اجتماعي نيز برخوردار است.
رفتارهاي شخصي افراد ،گرچه در مرحله نخست تأثير مستقيم بر روح و روان شخص برجاي ميگذارد،
اما از محدوده ضمير فرد فراتر ميرود و به اجتماع نيز ميرسد .خصوصيات فردي و خلقيات شخصي که
در رفتار عضوي از جامعه ظاهر ميشود ،بهسان موجودي متحرک عمل ميکند و حصار محدود محل
پيدايش خويش را درهم ميشکند و در شاکله محيط اجتماعي به جريان ميافتد.
آيين اسالم که در پي آراستن روان فردي انسان و ترسيم ساختار زندگي جمعي بر اساس فضائل اخالقي
است ،براي کنترل اين حرکت خزنده در کالبد اجتماعي انديشيده و تمهيدات فراواني مهيا کرده است که
از جمله آنها ميتوان به دستور ديني «امر به معروف و نهي از منکر» اشاره کرد.
بر اساس اين وظيفه شرعي ،هر کس عالوه بر مسؤوليت حفظ و کنترل خويشتن ،در قبال ديگران نيز
مسؤول است؛ به گونهاي که هر فرد جامعه اصالح خود را در گرو تحقق صالح محيط زندگي خود ميداند.
در حقيقت ،يک فرد به منزلهي نگهباني است که در جامعه بر برج و باروي مرزهاي نيکيها و پليديها
جاي گرفته و براي تحقق خير و صالح عمومي پاس ميدهد .او مکلف است که هر گونه لغزش همراهان
را چون خطاي خويش دانسته و به محض آگاهي و شناخت آنها در صدد عالج برآيد .اگر خوبيها را
بر َوالتَّ ْق َوى(»...مائده )2/و اگر رفتارها را در
اونُواْ َع َلى ال ْ ِّ
«...وتَ َع َ
مشاهده کرد ،ترغيب و تأييد و همراهي نمايد؛ َ
«...و َ
ال
مسير رشد و صالح نديد ،از آنها دوري گزيده و حتي ديگران را از گرايش به آن سوي باز دارد؛ َ
اونُواْ َع َلى ا ِ
إل ْث ِم َوال ْ ُع ْد َو ِان(»...مائده)2/
تَ َع َ
انسان بهطور طبيعي نيازمند زندگي جمعي است و اصطالحاً
«مدني بالطبع» است؛ يعني تندادن به
ّ
الزامات زندگي اجتماعي ،جزء سرشتهاي ذاتي او است و بهتعبير ارسطو آنان که از مدينه خارجند؛ يا از
ما برترانند و جزء فرشتگان ،و يا از پستترانند و جزء درندگان(.فاستر ،1388 ،ج.)211 :1
بيترديد ،اين از ويژگيهاي آيين اسالم است که بهجهت جاودانگي و همگاني بودن اين دين و ضرورت
پاسخگويي به تمامي مشکالت بشريت ،به حل معضالت اخالقي و رفتاري جامعه با تکليف به فريضه
امر به معروف و نهي از منکر پرداخته است .بهعبارت دیگر ،مفهوم امر به معروف و نهی از منکر ،کام ً
ال
پدیدهای الهی میباشد و عمل به آن دوای دردهای فراوان اجتماعی است که تمدنهای غربی به دلیل
عدم برخورداری از آن به راه انحراف رفتهاند .اما ،چون این موضوع با فطرت انسانی و نیازهای دنیوی و
اخروی انسان سازگاری دارد ،بشر بهسبب انجامندادن این فریضه در رنج و نابسامانی اجتماعی گرفتار
میشود .بنابراین به درمان جایگزین و البته غیراساسی و ناکارآمد دست میزند که نه تنها مشکالت و
نیازهای خود را مرتفع نمیسازد بلکه به پیچیدهتر شدن مشکالت اجتماعی کمک میکند .در همین
راستا« ،دورکیم» با مشاهدهی نابسامانیها و آشفتگیهای اجتماعی در جامعهی غربی «وفاق اجتماعی یا
همبستگی اجتماعی را توصیه میکند تا از زوال و از همگسیختگی مبانی و ارزشهای جامعه جلوگیری
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کند .این جامعهشناس غربی با مشاهدهی نابسامانیهای اجتماعی این سؤال در ذهنش خطور کرد که
چرا جامعهی جدید غربی دچار بینظمی و آسیبهای اجتماعیشد .به بیان دیگر سؤال اساسی وی این
بود که چه چیزی سبب میشود که جامعه حفظ شود و دچار اضمحالل و فروپاشیدگی نگردد .وی در
این زمینه به این جواب دست یافت که «همبستگی اجتماعی» سبب میشود که جامعه قوام داشته باشد
و دچار بینظمی نگردد .زیرا در این نوع جامعه ،افراد دارای اخالقیات مشترکی هستند که همان وفاق
اجتماعی بر سر ارزشها و قواعد اخالقی و پذیرش آن از سوی اکثریت افراد جامعه است؛ امری که باعث
میشود افراد خاطی از این اخالقیات مشترک بهشدت مجازات شوند( .ریتزر.)75 :1371 ،
اما در جامع ه جدید مشکل اساسی این است که هیچگونه نظام اخالقی مشترک و قوی وجود ندارد؛ چرا
که مذهب در زندگی اجتماعی آحاد جامعه ،رنگ باخته و فردگرایی رو به فزونی گذاشته است .به عبارت
دیگر؛ «وفاق اجتماعی» که قب ً
ال باعث استحکام جامعه بوده ،به سستی گراییده و به ضعف نظام مشترک
اخالقی منتهی میگردد.
با پدید آمدن چالش فقدان «همبستگی اجتماعی» در جوامع جدید اندیشمندان غیرمسلمان و عمدتاً غربی
اشتباه بزرگتری را مرتکبشدند و در جستجوی یک همبستگی اجتماعی متفاوت در جامعه جدید هستند
که منبع آن ،ناشی از تفاوت افراد و اعتقاد به اخالقیات صنفی و حرفهای غیرمشترک است .به عبارت
دیگر؛ در جامعهی جدید تقسیم اجتماعی کار و نیاز متقابل افراد به یکدیگر باعث میشود که نظام اخالقی
مشترک حفظ گردد و جامعه  -به زعم آنان -از یک کنترل اجتماعی برخوردار گردد(.پیشین.)77 :1371 ،
اما ،در حقیقت ،فقدان فریضهی الهی «امر به معروف و نهی از منکر» و منطبق بودن آن با نیازهای
اجتماعی بشر ،در کالم بعضی از اندیشمندان منصف غربی کام ً
ال هویداست؛ چرا که باالخره علم در نهایت
به نیازهای اساسی و ارتباط دوسویه با ایمان و دستورات ناب الهی منطبق با فطرت پی میبرد؛ بهطوری
که «مایکل کوک» نویسنده و محقق برجستهی آمریکایی بر این امر تأکید دارد .وی معتقد است که
«:فريضه امر به معروف و نهي از منکر ،تکليف هر مسلمان را در سراسر جهان براي بازداري مردم از زير پا
گذاشتن قانون خداوند روشن ميسازد وي در اثر ارزشمند خود در موضوع امر به معروف و نهي از منکر
که نگارش آن به گفتهي خود او پانزده سال طول کشيده و برگزیده چندين جايزه بينالمللي کتاب است،
به بررسي اين فريضه در قرآن و حديث و همچنين در نزد متفکران مختلف از اهلسنت و شيعه ميپردازد.
صفحه نخست اين کتاب با ذکر حادثهاي آغاز ميشود؛ به اين صورت که «:در شب پنجشنبه 22سپتامبر
 ،1988يک زن در ايستگاه قطار محلي در شيکاگو در حضور چندين تن مورد تجاوز قرار گرفت .سيماي
برجسته اين رويداد اين بود که هيچکس براي ياري به وي واکنشي از خود نشان نداد و به فريادهاي او
که از آنان ياري ميخواست ،توجهي نکرد .سپس گزارش روزنامه «شيکاگو تريبون» و «تايمز» را منعکس
ميکند که تماشاگران که شمارشان زياد بود ،به سادگي ايستاده بودند و گذاشتند چنين اتفاقي بيفتد؛
حتي وقتي قطار سر ميرسد ،سوار شده و به راه خود ميروند.
مايکل کوک در ادامه مينويسد :کسي نميتواند درست کناري بايستد و فردي را به چشم ببيند -حتي
اگر آن فرد بيگانهي بيگانه باشد -که اينگونه با او رفتار ميشود .بايد کسي کاري کند و واکنشي از خود
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نشان دهد و يا دليل خاصي براي عدم اقدام داشته باشد .به سخن ديگر؛ مفهوم روشني داريم که گونهاي
وظيفه است .با آنکه در زندگي روزانه ما نامي از اين وظيفه نداريم ...اين ارزش است ...خواه درک کنيم
يا نه؛ ولي در حقيقت کام ً
ال خوب ميفهميم که فرهنگمان نياز هيچ طرز گفتار ساخته و پرداختهاي از
درکمان را برطرف نميسازد.
آنگاه مايکل کوک نتيجه ميگيرد که در فرهنگ غربي جاي چنين وظيفهاي خالي است و نهايتاً گمشده
خويش را در فرهنگ اسالمي پيدا ميکند« .من تا هنگامي که براي پژوهش در اسالم کار نکرده بودم ،از
برعکس غرب ،اسالم براي وظيف ه اخالقي گسترده از اين دست ،هم نام دارد و
اين مسأله آگاهي نداشتم.
ِ
هم آموزه؛ اين نام ،امر به معروف و نهي از منکر است»(کوک :1384 ،ج.)33-29 ،1
شهيد مطهري از اين اصل به عنوان «اصل فراموش شده» ياد ميکند و معتقد است که در يک قرن اخير،
اين اصل در کتابها به صورت تفصيلي مورد بحث قرار نگرفته است(مطهری ،بیتا.)61 :
از سوی دیگر ،به باور ما ،امام خميني(رحمةاهللعلیه) اولين عالمي است که در متون فقهي اخير و کتب
فتوايي ،سنت پرداختن دوبارهی به امر به معروف و نهي از منکر را احيا نموده است.
 -5نتیجه
در این مقاله باتوجه به مفهوم امـر به معـروف و نهـی از منکر بیان شد که ایندو فریضه ،اساسیترین
و کارآمدترین شیوه برای نظارت اجتماعی محسوب میگردند .از سوی دیگر با تجزیه و تحلیل آیات و
احادیث به این نتیجه رسیدیم که اسالم با تشریع ایندو فـروع دینی میخواهد طوری به تربیت افراد
جامعه بپردازد که همهی افراد جامعه نسبت به یکدیگر احساس مسؤولیت کنند .بهعقیده ما با توجه به
یافتههای این مقاله میتوان به نتایج زیر دست یافت:
 -1امر به معروف و نهی از منکر از سوی انظار عمومی و آحاد مؤمنان در جامعه اسالمی در صورت
جمعشدن شرایط آن ،نه تنها باعث هرج و مرج و آشوبطلبی نمیشود ،بلکه باعث استحکام پایهها و
باورهای اسالمی میگردد.
ی از منکر در مخاطب ،نمیتواند بهانه و توجیهی برای ترک این عمل
 -2عدم تأثیر امر به معروف و نه 
باشد؛ بلکه ممکن است این دو فریضه در مواردی بر مخاطب تأثیر نداشته باشد ،ولی آثار تخریبی دیگری
همچون رواج بدعتها و شکستن قبح منکرات و هتکحرمتها را به دنبال داشته باشد.
 -3هرچند یکی از شروط اقامهی امر به معروف و نهی از منکر ،داشتن قدرت عنوان شده است؛ ولی این
بدان معنی نیست که فقط صاحبان قدرت و حکومت ،صالحیت انجام این دو فریضه را دارند و بقیهی
مؤمنان از انجام این دو فریضه سرباز زنند؛ چرا که ممکن است گاهی صاحبان قدرت برای رسیدن به آرای
بیشتر مردم ،منکرات را در جامعه توجیه کنند و یا در برابر آن چشمپوشی کنند.
-4آيين اسالم که در پيآراستن روان فردي انسان و ترسيم ساختار زندگي جمعي بر اساس فضائل
اخالقي است ،براي کنترل اين حرکت خزنده در کالبد اجتماعي انديشيده و تمهيدات فراواني مهيا کرده

امر به معروف و نهي از منکر از منظر دين و شرايط اقامه آن

است که از جمله آنها ميتوان به دستور ديني «امر به معروف و نهي از منکر» اشاره کرد؛ بر اساس اين
وظيفه شرعي ،هر کس عالوه بر مسؤوليت حفظ و کنترل خويشتن ،در قبال ديگران نيز مسؤول است؛
بهگونهاي که هر فرد جامعه ،اصالح خود را در گرو تحقق اصالح محيط زندگي خود ميداند.
 -5فقدان فریضهی الهی «امر به معروف و نهی از منکر» و منطبق بودن آن با نیازهای اجتماعی بشر،
در کالم بعضی از اندیشمندان منصف غربی کام ً
ال هویداست؛ چرا که باالخره علم در نهایت به نیازهای
اساسی و ارتباط دوسویه با ایمان و دستورات ناب الهی منطبق با فطرت پیمیبرد هر چند که هماکنون،
در فرهنگ غربي جاي چنين وظيفهاي خالي است ولی نهايتاً گمشده خويش را در فرهنگ اسالمي پيدا
ميکند.
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