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ایپم مرجع عالیقدر حضرت آةی اهلل ا ی مظارهی

« ّمد ّظلهالعالی»

الرحیم
الر ْحم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
قال اهلل تعالی
ِ
ِ
ت لِلنَّ ِ
ْم ْن َک ِر َو تُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه»
« ُک ْنتُ ْم َخ ْی َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
اس تَأ ُْم ُرو َن بال َْم ْع ُروف َو تَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُ
همایش بین المللی شهروند مسئول که در تبیین دو فریضه و فضیلتِ بزرگِ الهیِ امر به معروف و نهیی از مکریر تشیری
گردیده است ،اقدامی شایستهی تحسین است .به ویژه آنریه ایین نشسیت بیینالمللیی در زمیانی برگیزار مییگیردد کیه میاه
محرّمالحرام ،آن را به نام و یاد بلکدِ بزرگ احیاء گ ِر امر به معیروف و نهیی از مکریر ،یعکیی سیید و سیادر شیهیدان حضیر
ابیعبداهلل الحسین «علیه افض الصّلوا والتّحیا » ،معطّر و مکوّر ساخته است .امام همامی که اساس و بکیاد قیام حقگرایانیه
و عدالتطلبانه و آزادیخواهانهی او ،امر به معروف و نهی از مکرر بوده است و آن بزرگیوار در ررییان ایین قییام بیزرگ،
بارها بر این معکای اساسی و با اهمّیت ،پای فشرده است.
در این که این فریضه ی انسانساز و رامعهساز یری از مهمترین و تأثیرگذارترین موضیوعا سیترگ دیکیی ،اخالقیی،
ارتماعی ،فقهی و حقوقی است ،کمترین تردیدی ورود ندارد و ازاین رو این موضوع کالن ،به غیر از متن کتاب و سیکّت،
در علوم اسالمی گوناگون نیز همانکد تفسیر ،کالم ،فقه ،اخالق و عرفان از رایگاه بحث و بررسیهای نظری و عملی ویژه و
شایان تورّه برخوردار گردیده است.
در عین حال ،امّا باید سوگمکدانه گفت که امر به معروف و نهی از مکرر از مظلومترین موضوعا دیکی ماست ،چراکیه
از یک سو ،چه بسیار کسانی که با بیتفاوتی و مسئولیّت ناشکاسی از ککار این امیر حییاتی مییگذرنید و در بیه پیا داشیتن و
وجبو َن أَمراً بِمعر ٍ
ِ
وف َو ََل نَ ْهیاً َع ْن ُمنْ َک ٍر إََِّل إِذَا أ َِمنُ وا
اقامهی آن کوتاهی میکککد و به تعبیر شیوای امام باقر «سالم اهلل علیه»ََ « :ل یُ ُ ْ َ ْ ُ
ِ ِ
الر َخص و الْمع ِ
اذ َیر» با دست و پا کردن توریها غیرقاب قبول ،دست از وروب و ارراء ایین واری
الض ََّرَر یَطْلُبُو َن ِلَنْ ُفس ِه ُم ُّ َ َ َ َ
بزرگ بر میدارند و بدین صور با گکاه کاران ،مداهکه و همراهی میکککد و از سوی دیگر ،چه بسیار کسیانی هیم کیه بیه
رای فهم و آگاهی صحیح و اررای درست این فریضه با سرسری نگری و ژرف نااندیشی و عم کردهای شعاریِ تهیی از
شعور و عقالنیّت ،گزندها و تلخی های فراوان و ربران ناشدنی برای این فریضهی مظلوم به بار میآورنید و عمیالچ چهیرهی
مکوّر این وار انسانساز و حیا بخش را در نظر عمومی و بینالمللی مشوّه و تیره میسیازند و بیا سیفاهت خیود ،آفیت و
ِ
ِِ
س َف ِه ِه» کسی کیه
آسی حقّانیّت میشوند و به تعبیر بلکد امام هادی «سالم اهلل علیه»« :إِ َّن ال ُْم ِح َّق َّ
الس ِفیهَ یَ َک ُ
اد أَ ْن یُطْف َئ نُ َ
ور َح ِّقه ب َ
حق با اوست ولی سفیهانه و ناآگاهانه اقدام میککد ،نزدیک است که نور حقّش را به عم نابخردانهاش خاموش سازد.
این نمایی از قصّهی پر غصّهی مظلومیّت امر به معروف و نهیی از مکریر اسیت کیه زیربکیا و بکییاد همیهی فیرای

الهیی

برشمرده شده است و در توصیف آن در قرآن و روایا چکان سخکانی بیان گردیده که برای هیی فریضیه ی دیگیری بییان
ت
نشده است .قرآن کریم اساساچ برتری امّت اسالمی را مرهون این فریضهی برمیشمارد و مییفرماییدُ « :کنْ تُ ْم َخ ْی َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
ِ
وف َو تَ نْ َه ْو َن َع ِن ال ُْمنْ َک ِر» و فلسفهی حرومت اسالمی را نییز برقیراری ایین فریضیه در ککیار دو فریضیهی
َ ُْ
للن ِ ُ ُ
الزکاةَ و أَمروا بِالْمعر ِ
َّ
َّاه ْم فِی ْاِل َْر ِ
وف َو نَ َه ْوا َع ِن ال ُْم ْن َک ِر».
َقاموا َّ
ذین إِ ْن َم َّکن ُ
ضأ ُ
عبودیّت و عدالت میداند« :ال َ
الصالةَ َو آتَ ُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

5

در روایا اه بیت عصمت و طهار (نیز امر به معروف و نهی از مکرر ،راه پیامبران و شیوهی صالحان دانسته شیده و
تأمین دیانت دیکداران و حلیّت اقتصاد و تجار آنان و آبادانی و توسعهی ظاهری و طبیعی مردمان و رخت بربسیتن و دفی
ظلم ظالمان و خالصه ،اقامه و پایداریِ امر دین و دنیای ملّت اسالمی ،مرهون و وابسته به امر به معروف و نهی از مکرر تلقّی
گردیده است.
ایکک ماییم و این فریضهی بزرگ الهی با این توصیفا ویژه و آن آفتها و آسی

های با اهمیّت که باید با سرانگشت

تدبیر و اهتمام ،مرتف گردد.
در این مجال دزم است به چکد نرتهی اساسی تورّه شود:
نخست :آنره امر به معروف و نهی از مکرر ،واربی بسیار فراتر از چکد پکد و تذکّر خصوصی و محدود به موارد رزییی
است .دامکهی معروفها و مکررها در تمامی شئوون فیردی و ارتمیاعی و حریومتی گسیترش داشیته و شیام همیهی ابعیاد
زندگی فرد و رامعه و حرومت میشود .باید این شایستها و ناشایستها در ابعاد و زوایای گونیاگون بیه دقّیت و درسیتی
شکاسایی شود و بدین صور  ،شرط اوّل امر به معروف و نهی از مکرر که علم و تشخیص معروفها و مکررهاسیت ،فیراهم
گردد.
دوّم :این دو فریضهی الهی اگرچه در یک بافتِ فقهی و حقوقی و اخالقی در ککار یردیگر و همتیای همدیگرنید ولیی
در عین حال دو اص ِ دیکیِ مترقّیِ رداگانه به شمار میروند .امر به معروف ،فرمان به خوبیها و شایستههیا و بایسیتههاسیت،
چکان که نهی از مکرر ،بازداشتن از بدیها و ناشایستها و نابایستهاست .ولی نرتهی قاب تورّیه و تأمّی آن اسیت کیه در
فرهکگ وادی اسالمی در نوعِ آموزه های قرآن و عتر ابتدا سخن از امر به معروف و سپس نهی از مکرر است و این بیدان
معکاست که اهتمام و فرمان بیه معیروف هیا ییک اصی مقیدّم بیه شیمار مییرود و همیواره کیارایی فیزونتیر و ابعیاد مببیت
روانشکاختی و اخالقی بیشتری داشته و خواهد داشت.
سوّم :امر به معروف و نهی از مکرر ،چه از دیدگاه فقهی و چیه از مکظیر اخالقیی ،دارای مراتی
مرتبهی نخست و برترین مرات

چکدگانیهای اسیت کیه

آن ،امر به معروف و نهی از مکررِ عملی است بیه گونیهای کیه دیگیران از رفتیار و سییرهی

عملی یک انسان دیندار ،متّعظ گردیده و تأثیر مببت بپذیرند.
التزام به این مرتبه ،سب

خودسازی و تهذی

نفس و تزکیهی باطن انسان خواهد بود و روح احساس مسئولیت و تعهّید

را در آدمی زنده خواهد کرد .بکابراین آمر به معروف و ناهی از مکرر بر اساس دستور قرآن و روایا باید با ردیّت هرچیه
تمامتر بروشد تا خود در مسیر عم به معروف ها و پرهیز از مکررا  ،پیشاهکگ و پیشیتاز باشید و نیدای وحیی الهیی را بیه
گوش ران پذیرا گردد که« :أَ تَأ ُْمرو َن الن ِ ِ
س ُک ْم» و نیز «لِ َم تَ ُقولُو َن ما َل تَ ْف َعلُو َن َکبُ َر َم ْقت اً ِعنْ َا اللَّ ِه أَ ْن تَ ُقولُوا
َ
ُ
س ْو َن أَنْ ُف َ
َّاس بالْب ِّر َو تَ نْ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ت َعل ی بَیِّ نَ ة م ْن َربِّی
ما َل تَ ْف َعلُو َن» .چکان که شیوهی مرضیهی انبیاء الهی نیز بر همین روال بوده استَ « :
قال یا قَ ْوم أَ َرأَیْ تُ ْم إ ْن ُکنْ ُ
ِ
سناً َو ما أُری ُا أَ ْن أُخالَِف ُک ْم إِلی ما أَنْها ُک ْم َع ْنهُ إِ ْن أُری ُا إَِلَّ ِْ
ت
ت َو ما تَ ْوفیقی إَِلَّ بِاللَّ ِه َعلَْی ِه تَ َوَّکلْ ُ
استَطَ ْع ُ
اْل ْ
الح َما ْ
ص َ
َو َرَزقَنی م ْنهُ ِر ْزقاً َح َ
ِ
ُنیب» .پیامبران صریحاچ اعالم کردند که همواره به تعالیمی که بیان می کککد ،خود پیش از دیگران ،پایبکد و ملتزمکد و
َو إِلَیْه أ ُ
در رسالت خود رز به صالح و سداد بشریّت نمیاندیشکد.
بکابراین برای احیاء و اقامه و همگانی کردن امر به معروف و نهی از مکرر ،بایید شیرایو و زمیکیههیایی فیراهم شیود کیه
اخالق و تهذی

نفس در رامعهی اسالمی به امری همگانی و رایج مبدّل شیود تیا تیوان و ظرفیّیت روحیی و روانشیکاختی

مردمان ،رشد و ارتقاء یابد و بدین وسیله با شخصیّتِ کمال یافتهی خود در دیگران تأثیر گذارند .از یک رامعهی غریبهی با
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اخالق و از یک ملّت دورافتاده از تهذی

روحی نمی توان انتظار امر به معروف و نهی از مکرر داشت و توقّ زنده بودن امر

به معروف و نهی از مکرر در چکین رامعهای توقّعی بیرا و بیهوده است.
دقیقاچ در این راست که نقش بررسته و پررنگ مبلّغان دیکی و مصلحان رامعۀ اسالمی از یک سو و نقیش بیا اهمیّیت و
تأثیرگذار مسئودن و کارگزاران حرومت اسالمی از سوی دیگر ،در پدیید آوردن ریشیههیا و بیارور سیاختن نهیال امیر بیه
معروف و نهی از مکرر در صحکۀ ارتماع ،روشن شده و خود را نمایان میسیازد .عالمیان و حاکمیان بایید از سیر آگیاهی و
مسئولیّت ،پیشتازان صدر اوّل این فریضه باشکد و به عهد و پیمانی که خداوند سبحان از آنان به ویژه در امور ارتماعی اخیذ
کرده است ،کمال تورّه و التزام را داشته باشکد.
هر سه نرتهای که به اختصار بیان گردید ،عوام بسیار اساسی و نقشآفرین در احیاء فریضهی امر به معیروف و نهیی از
مکرر به شمار میروند و البتّه نرا دیگری نیز ورود دارد که در این مجال کوتاه نمیگکجد.
امید است این همایش بینالمللی که با حضور و اهتمام شما اندیشمکدان و فرهیختگان داخلی و خارری برگزار گردیده
است ،پکجرهای نو به بحث امر به معروف و نهی از مکرر بگشاید و فراتر از بحثهای نظری صِیرف ،بیا رویریرد کیاربردی،
گرههای شکاخته و ناشکاختهی مظلومیّت را از ساحت این فریضهی الهی انسانساز و رامعه ساز بازگشاید و در ایین صیور
به امید خداوند متعال به هدف و آرمان خود دست خواهد یافت .ان شاء اهلل.
از همهی مسئودن محترم برگزاری این همایش به ویژه دانشگاه آزاد اسالمی کیه بیا تیدبیر و ریدیّت خیود بیه یریی از
اساسیترین نیازهای معکوی و اخالقی رامعهی اسالمی پرداخته اند و نیز از تمامی اندیشورانی که با مشارکت علمی خود ،به
این نشست ،رونق بخشیده اند ،تقدیر و تشرّر می نمایم و توفیقا همگان را در احیاء و اقامهی فریضیهی امیر بیه معیروف و
نهی از مکرر ،از خداوند قادر متعال مسألت می نمایم.

ّ
والسالم علیکم و رحمة اهلل وربکاهت
حسین المظارهی
/82آذر ماه0931/
 89محرم الحرام 0399/
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قسمتی از متن ایپم تصوریی حضرت آیتاهلل عالهم جوادی آم یل

(حفظه اهلل)

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحماهلل رب العالمین وصلی اهلل علی جمیع اَلنبیاء واَلئمه الهااه المهایین سیماخاتم
اَلنبیاء وخاتم اَلوصیاء علیهمااَلف التحیه والثناء بهم نتولی ومن اعااهم نتبراالی اهلل
مقدم شما مهمانان اررمکد را گرامیی مییدارم و از برگزارکککیدگان ایین همیایش و زیین بیینالمللیی شیهروند مسیئول
حقشکاسی میککیم و از همهی کسانیکه با ارائه مقالتی به این همایش وزین کمک کردهاند تشرر میککیم.
سعی بلیغ همه آقایان انشاءاهلل مشرور خدای سبحان باشد و توفیق بهرهوری ازاین همایش وزین را هم بیرای همگیان از
خدای سبحان مسالت میککیم .رریان امر به معروف و نهی از مکرر به چهار عکصر اصلی وابسته اسیت عکصیر اول آن اسیت
که رامعه به معروف موفق بشود :باورککد ،عم ککد و تبلیغ ،مکرر را بشکاسد ،باور ککد که زشت است پرهیز ککید و تبلییغ،
اگر این دو کار انجام شد آنگاه نسبت به دیگران وظیفه و رسالت رامعه این است که امر بیه معیروف ککید ،چیون خیودش
موتمر به معروف و نهیکککده چون خودش مکتهی است ،این چهار عکصر محوری را در کتابهای فقهی ککار هم مییبیکییم
این چکین نیست که امر به معروف باشد و فع معروف نباشد آنچکان نیست که نهی از مکرر باشد ولی پرهیز از مکریر نباشید
و...
فیلم کام پیام در نرم افزار چکد رسانهای همایش مورود میباشد.
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ایپم مرجع عالیقدر حضرت آةیاهلل العظمی صافی گلپای گا ین

« ّمد ّظلهالعالی»

َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
قال اللّه تعالیُ :ک ْنتم َخی ر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َو تَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َک ِر َو تُ ْؤِمنُو َن بِالل ِّه.
َ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُْ َْ
ِ
ِ
ال الْبِ ِّر ُکلُّ َها و ال ِ
اد ِفی َسبِ ِ
َّه ِی َع ْن ال ُْم ْن َک ِر
قال موَلنا امیرالمؤمنین علیه السالمَ :ما أَ ْع َم ُ
یل اللَّ ِه ع ْن َا ْاِل َْم ِر بِال َْم ْع ُروف َو الن ْ
ْج َه ُ
َ
ُجی.
إََِّل َکنَ ْفثَ ٍة ِفی بَ ْح ٍر ل ِّ
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته؛
با مسألت توفیق برای اساتید ،محققان ،دانش پژوهان ،حوزویان ،دانشگاهیان ،مؤسسا و سازمانهیای اسیالمی و سیایر
و تشویق همگانی امت اسالمی به انجام فریضهی بزرگ امیر بیه

شرکتکککدگان در این همایش بین المللی که برای ترغی

معروف و نهی از مکرر برگزار میشود ،امید است این حرکت ،سرآغازی نوین برای بسیج ملتهای مسلمان به سوی تجدید
هویت اسالمی و احیاء معالم دین مبین و سکن عالیه وحیانی قرآنی باشد.
آنچه تفهیم و درک آن ضرور دارد ،اهمیت امر به معروف و نهی از مکرر و اعتبار و ارزشی که در اسالم؛ در آییا
قرآن مجید ،در سکت رسول اهلل صلیاهللعلیهوآله و مرت

و معارف اه بیت علیهمالسالم برای آن بیان شده است.

در اسالم ،این حق بلره مسئولیت برای همه ثابت است که در حفظ مصالح عالیه رامعه و سیر آن به سوی کمال بیشتر و
رف و دف نقاط ضعف و سقوط در هاویه های گوناگون انحطاط و ابتذال مشارکت و نظار داشته باشکد و از همیه کیس و
هر نهادی عم به وظایف و ترالیف را مطالبه نمایکد.
رامعه در اسالم ،یک واحد بزر گ است که همه باید از آن نگهداری نمایکد تیا ارکیان قیدر و اسیتقالل آن همیواره
پابررا و برقرار بماند و هی کس حق بیتفاوتی و ککارهگیری از این وظیفه را ندارد.
حضر رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله ،رامعه و افراد آن را مانکد یک کشتی معرفی می نمایکد که همیه بیا هیم روی آن
سوار میشوند و برای هر کدام رایی و مرانی معین میشود .در این بین یک تن از آنها که میخواهد مح خود را تخری
أصنَ ُع ِفیه َما ِشئت؛ این نقطه رای خود من است و در آن
و سوراخ نماید ،وقتی به او اعتراض مینمایکد ،میگوید :هذا َمکانی ْ
آزادم هر کاری انجام بدهم .حضر فرمود :اگر او را از آن عم تخریبی و سوراخ کردن کشتی باز بدارند ،هم خیود او و
هم سایرین نجا مییابکد و اگر او را رها نمایکد ،همگی هالک میگردند.
اگر در رامعه امر به معروف و نهی از مکرر نشیود ،مفاسید و معاصیی و مالهیی و مکیاهی و موربیا انقیراض رامعیه و
ضعف و فقر و ره فراگیر میشود و همه آسی

میبیککد و اگر نقش پایهای این وظیفهی بزرگ در هر ملتی بیشتر رعاییت

شود ،تمدن آن ملت و امکیت و خیر و سعاد بیشتر تأمین میگردد.
امیرالمؤمکین علیهالسالم با این اعالم بزرگ و شیوا و بسیار بلکد و رسا و اساسی ،مسیلمانان را بیه آثیار و برکیا امیر بیه
معروف و نهی از مکرر این چکین توره داده است :همه کارها و رهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از مکرر
مب اندکی آب در برابر دریاهای پهکاور و بیساح است.
حیا رامعه در همه شع

حیاتی بشر و ارزش های واد در گرو انجام این فریضه است .افتخار و ارزش و هویتی که به

حرم قرآن مجید ،این امت به وسیله آن بهترین امیم مییباشید  -در ککیار ایمیان ،-امیر بیه معیروف و نهیی از مکریر اسیت.
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دنیای اسالم در حال حاضر به هی چیز مب امر بیه معیروف و نهیی از مکریر احتییا نیدارد .داروی همیه بیمیاریهیا و فقیر
اقتصادی و سیاسی و علمی ،این فریضه شرعی است.
امر به معروف و نهی از مکرر ،فرهکگ و مرت

است و رشتهها و شع

آن که در خانواده ،در مدرسه ،در دانشیگاه ،در

دولت ،در مطبوعا  ،در سخکرانیها و در مشاغ در همهرا و نسبت به همه کس باید اررا شود.
امر به معروف و نهی از مکرر ،کار الهی و کار انبیا و اولیاء است؛ کیفیتهیای آن بایید آموختیه شیود .در معاشیر هیا،
انتخابها ،تشویقها و تجار ها و برنامه های دیگر ،اص امر به معروف و ح

فی اهلل و بغی

فیی اهلل بایید رعاییت شیود.

الم ِسئ بِثَ َو ِ
اب ال ُْم ْح ِس ِن از شع
مکررستیزی و معروفگرایی باید برنامه باشد و خالصه ،مفاهیمی مب أ ْز ُج ِر ُ

است.
باید با دل ،با زبان و با دست ،حس

این فریضه الهیی

موارد امر به معروف و نهی از مکرر نمود؛ من تَرک إنْ َکار الْمنْ َک ِر بِ َقلْبِ ِه و لِس انِِه و ی ِاهِ
َ َ ََ
َْ َ َ َ ُ

اِلحیاء؛ کسی که تمام اقسام آن را ترک ککد همانکد مردهای است که در میان زندهها راه میرود.
فَ ُه َو َمیّ ٌ
ت بَ ْی َن ْ

در خاتمه با عرض تشرر و قدردانی از برگزارکککدگان و شرکتکککدگان در این همایش ،امیدوارم که آثیار و برکیا
این نشست بینالمللی ،افتخارآفرین و مور

خشکودی و رضایت حضر بقیة اهلل ارواح العالمین له الفاا گردد.

بحول اهلل و قوهت و آخر دعواان الحمدهلل رب العالمین.
لطفاهلل صافی
 88/محرم الحرام 0399
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
در پیام آیتاهلل العظمی مرارم شیرازی به همایش شهروند مسئول آمده است :قب از هیر چییز تشیری ایین همیایش بیا
شروه را که به مکظور تأکید نهادن بر دو وظیفه بسیار مهم اسالمی یعکی امر به معروف و نهی از مکرر تشری شده را به همه
شما عزیزان و همه پایهگذاران و دستاندرکاران تبریک عرض میککم و مطمئکم کیه بیه عکیوان حسیکه بررسیتهای در نامیه
اعمال همه شما نوشته میشود و ذخیره یومالمعاد خواهد بود.
حقیقت این است که امر به معروف تفاو روشکی با تمام احرام اسالمی دارد و همین ویژگی به اهمیت آن فوقالعیاده
افزوده است و آن ایکره امر به معروف همردیف و در عرض احرام دیگر مانکد نمازه و روزه و حج و رهاد نیست ،بلره در
طول آنها قرار دارد یعکی ناظر به مرحله اررای احرام است امربه معروف سب

میشود که مردم نماز بخوانکد ،روزه بگیرند،

حج بروند ،ظلم نرککد ،ربا نخورند ،معامال صحیح انجام دهکد؛ بکابراین هرگاه این وظیفه تیرک شیود تمیام احریام الهیی
سست می گردد به همین دلی امام باقر(ع) در حدیث معروف و پرمعکای خود ،اشاره به مسئله امربه معروف و نهیی از مکریر

کرده و میفرماید« :فریضتان بهما تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب؛ به وسیله این دو فریضه خیمه واربیا برپیا
میشود و رادهها امن می گردد و کس ها حالل خواهد شد.
و اگر امروز می بیکیم مفاسد زیاد و گسترده شده هم از نظر اخالقی و هم از نظر سوء استفادههای کالن میالی در سیطح
رامعه ،یری از ددی مهم آن این است که این دو وظیفه مهم اسالمی متروک شده است ،نه تکها متروک شیده ،بلریه اگیر
کسانی هم بخواهکد اقدام به آن کککد بعضی از آن رلوگیری مینمایکد.
ترک این دو وظیفه اسالمی سب

می شود که تدریجاچ مکررا در نظرها معروف بلره گاهی به عکیوان ضیرور رلیوه

ککد و معروفها مکرر شود و اعمال ضد ارزشی محسوب شود.
در حالی که اگر این دو وظیفه با شکاخت تمام شرایو آن اررا گردد رامعه رو بیه پیاکی و طهیار خواهید رفیت و از
حجم مفاسد بسیار کاسته میشود.
به امید روزی که همهی مسئودن و همه رامعه به اهمیت و فلسفه این دو فریضیه پیی ببرنید و طرحیی نیو در رامعیه میا
بریزند و همه از برکا آن بهرهمکد شوند.
بار دیگر از همه عزیزان و بکیانگذاران همایش تشرر کرده و موفقییت همگیان در احییای ایین دو وظیفیه بیزرگ را از
خداوند متعال خواهانم.
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المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
مسئوالن و دست اندرکاران محترم همایش بینالمللی شهروند مسئول در تبیین امر به معروف و نهی از منکر

سالم علیرم
ابتدا را دارد از حسن توره و اهتمام شایسته شخصیتها و نهادهای محترم دستاندرکار این همایش به تبیین و احییای
فرهکگ امر به معروف و نهی از مکرر صمیمانه تشرر ککم .امیداست این اقدام شایسته اما دیرهکگام شما نقطه عزیمتیی باشید
برای توره ردی فرهیختگان رامعه و مسئودن نظام به توانمکدیهای بیبدلی این فرضیه متاسفانه مجهور افتاده که بیشک
مهمترین اص ازاصول تعالم ارتماعی اسالم عزیز است.
دزم میدانم به مصداق «و ذکر فان الذکری تنفع الم ومنین» نرته مهمی را به اختصار خدمت مسئودن و شیرکتکککیدگان
محترم و دلسوز و دانشور این همایش ارزشمکد یادآوری ککم:
امربه معروف و نهی از مکرر سازوکار بیبدی اسالم در رهیت تحقیق اصی نظیار همگیانی و مسیئولیت عمیومی در
رامعه و رلوگیری از فاسد و ترغی

رامعه به سمت تعالی مادی و معکیوی اسیت کیه نیه در شیرای سیالفه بیدین وسیعت و

اهمیت بدان پرداخته شده و نه در نظامهای عرفی برآمده از تمدن پرادعای ردید رایگزیکی برای آن دیده میشود و درییغ
که اصلی چکین گرانمایه و تاثیرگذار در روام اسالمی تقریباچ متروک مانده و نه تکها از محوریت برنامهریزیهای ارتماعی
خار شده بلره حتی در اعداد یری از عوام و مؤلفهها در برنامهریزیهای ارتماعی نیز بدان توریه نمییشیود اگرچیه در
اص هشتم قانون اساسی پر برکت رمهوری اسالمی ،امر به معروف و نهی از مکرر وظیفه همگانی و متقاب مردم نسیبت بیه
یردیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شمرده شده است که شرایو و حدود و کیفییت آن را قیانون معیین
میککد اما م ادسف تاککون ساختار اررایی این اصی  ،طراحیی و تعرییف نشیده و قیوانین عیادی مربیوط بیه آن تیدوین و
تصوی

نشده است.

اص مسئولیت همگانی در اسالم که در آیا فراوان مربوط به امر به معروف و نهی از مکرر یا با تعیابیری چیون «کلک م

راع وکلکم مسئول عن رعیته» از زبان پیامبر صلوا علیهوآله بیان شده است از باب نصیحت و موعظه نیست بلره ازان دسته از
خطابهای شرعی است که سیاستهای کلی اسالم را در تکظیم روابو ارتماعی و ادره امور رامعه بیان مییککید و نهادیکیه
کردن و طراحی و سازماندهی آن ،وظیفه حاکمیت به عکوان متولی اررای احرام اسالم در رامعه و اررای آن وظیفه آحاد
مردم است و البته در این میان ،وظیفه مضاعف علما و اندیشمکدان اسالمی و متخصصان امور ارتماعی تبییین روشمکدانیه و
قاب اررای این اص مهم از تعالیم ارتماعی اسالم به تکاس

اقتضائا و نهادها و نیازهای هر عصر است.

باید توره داشت که امر به معروف و نهی از مکرر همواره به معکای امر و نهی ترلیفی نیست بلره در گسترهای وسی تیر
دعو به معروف ،ترویج معروف ،تربیت کردن رامعه براساس معروف ،شکاساندن مکاف و مصالح معیروف بلریه رهیاد بیا
دشمکان و مجاهد در مقاب مکررا کالن نیز از مصادیق امر به معروف به معکای عام آن و دعو به ارتکاب از پلییدی و
کژیها و تعدی به حقوق یردیگر و شکاساندن مضار و مفاسد مکرر نیز از مصادیق نهیی از مکرراسیت کیه توضییح و شیرح
ابعاد گسترده آن نیاز به مجال دیگری دارد.
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در خاتمه با آرزوی توفیق برای مسئودن محترم همایش ،انتظار میرود که مقاد و مباحبا ایین همیایش و اقیداما
متعاق

آن فراتر از طرح مباحث نظری ،شروع مبارکی برای احیای عملی اص نظار همگانی و مسئولیت عمومی و تبیین

راهکارهای اررایی فرضیه الهی امربه معروف و نهی از مکرر در رامعه اسالمی باشد.

والسالم علیکم و رحمة اهلل وربکاهت
مح
سید مود اهشمی شارهودی
قم المقدسه 81 -محرم الحرام 0399
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مقدمه
پیامبر خدا در بیان اهمیت فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر میفرمایکد« :امتم همواره در خیر و نیریی خواهکید بیود،
مادامی که امربهمعروف و نهی از مکرر و تعاون بر نیری کککد؛ ولی اگر چکین نرککد ،برکا از آنها گرفته ،بعضی از آنهیا
بر بعضی دیگر مسلو میشوند؛ در حالی که نه در زمین و نه در آسمان یار و یاوری ندارند».
یری از راههایی که ضامن اررای احرام دیکی است ،عمومی شدن امربهمعروف و نهیی از مکریر در رامعیه اسیت .در
فرهکگ اسالم ،افراد رامعه همانکد سرنشیکان یک کشتی هستکد چکانچه یری از آنها بخواهد دیواره کشتی را سوراخ ککید،
همگی وظیفهدارند که مان او شوند وگرنه همه آنها غرق خواهکد شد .امام باقر علیهالسالم این فریضه الهی را ضامن اررای
واربا میدانکد و میفرمایکد« :بهوسیله امربهمعروف و نهی از مکرر ،واربا به پا داشته میشیود و راههیا امین و کسی هیا
حالل و ظلمها دف و زمین آباد میشود .دین اسالم که سعاد بشر را عهدهدار است ،احرام زندگی ارتماعی او را نییز در
نظر گرفته است ،اسالم بر این نرته نیز تأکید دارد که سالمت فرد از سالمت رامعه ردا نیسیت .بکیابراین ،بیا طیرح نظیار
عمومی یا امربهمعروف و نهی از مکرر ،امید به آیکدهای درخشان و بهدوراز فساد را در دلها میپروراند و ترک این دو امیر
مهم را مور

گرفتاری مردم میداند لذا با توره موارد ذکرشده با هدف توسعه و تیرویج فریضیه امربیهمعیروف و نهیی از

مکرر همایش بینالمللی شهروند مسئول در این واحد دانشیگاهی برگیزار شید و اککیون مجموعیه مقیاد گیردآوریشیده
همایش برای استفاده عموم اقشار مختلف رامعه چاپ گردید.
در خاتمه از معاونت محترم فرهکگی سازمان مرکیزی دانشیگاه آزاد اسیالمی ،پژوهشیرده مطالعیا مییان فرهکگیی و
دیگر مسئولین محترم سازمانها و نهادهای فرهکگی و ارتماعی استانهای اصیفهان و تهیران ،سیتاد امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر کشور ،معاونت محترم پژوهشی حوزه علمیه اصفهان ،استانداری و شهرداری اصیفهان ،سیازمان فرهکیگ و ارتباطیا
اسالمی ،شهرداری و شورای اسیالمی شیهر تهیران ،سیازمان صداوسییما ،مجمی رهیانی اهی بییت(ع) ،مسیئول محتیرم نهیاد
نمایکدگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان ،ریاست محترم مکطقه چهار ،دبیر محترم مکطقیه چهیار،
رئیس محترم شورای پژوهشیی مکطقیه چهیار ،دبییر محتیرم شیورای فرهکگیی مکطقیه چهیار دانشیگاه آزاد اسیالمی و دیگیر
واحییدهای دانشییگاهی همرییار و همچکییین از معییاونین اررمکیید و همرییاران گرامییی دانشییگاه آزاد اسییالمی واحیید اصییفهان
که برگزاری همایش میا را ییاری
(خوراسگان) بهویژه ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم فرهکگی و پژوهشی که درزمی ٔ
نمودهاند تقدیر و تشرر به عم میآید.
دبیرخانه همایش بینالمللی شهروند مسئول
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کمیته علمی همایش شهروند مسئول:
 دکتر حسکعلی احمدی دکتر رضا اسماعیلی دکتر محمدرضا اقارب پرست حجتادسالموالمسلمین علیاصغر بیگی دکتر عبدالرضا باقی دکتر سهیال پرستگاری دکتر مسعود حیدری حجتادسالموالمسلمین دکتر مسعود راعی دکتر علی رشید پور دکتر پیام نجفی دکتر مجید نیلی احمدآبادی -مهکدس امید خواره
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ارائه مدل نظری برای تبیین رابطهی بین دینداری و سرمایهی اجتماعی با تأکید بر فریضهی امربه
معروف و نهی از منکر
احمد فتح الهی

0

چکیده
یری از نمادهای مسئولیتپذیری افراد نسبت به یردیگر و در قبال رامعهی خویش در یک نظام اسیالمی میردمسیادر،
عم به فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر است .معروف چیزهایی است که هم شرع و هم عق آنها را پسکدیده و خیوب
میداند و مکرر اعمالی است که در نظر شرع و عق  ،ناپسکد و زشت اسیت .امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ازرملیه آثیار و
پیامدهای دینداری و هویت دیکی مسلمانان اسیت کیه باعیث افیزایش مشیارکت ،اعتمیاد و انسیجام ارتمیاعی (مؤلفیههیای
سرمایهی ارتماعی) در راستای عم به فرای

و واربا دیکی و نهی از مرروها و محرما دیکی میشود .حال با توریه

به ارتباط بین هویت دیکی و دینداری با سرمایه ارتماعی (اعتماد ،مشارکت و انسجام ارتماعی) ،در این مقاله ابتیدا کلییاتی
درزمیکه فریضهی امربهمعروف و نهی از مکرر عرضه شده است و در ادامه ضمن توصیف و تشیریح دیین و هوییت دیکیی و
همچکین سرمایهی ارتماعی ،مدل و الگوی نظری و مفهومی ارتباط بین هویت دیکی با سرمایه ارتماعی با تأکید و توریه بیر
احیای فریضهی امربهمعروف و نهی از مکرر ارائهشده است.
واژگان کلیدی :احیای فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ،هویت دیکی ،سرمایهی ارتماعی ،انسجام ارتماعی ،مشارکت
ارتماعی.
مقدمه
یری از نمادها و سمب های دینداری و هویت دیکی در رامعیه اسیالمی ،احسیاس مسیئولیت در قبیال احییای فریضیهی
امربهمعروف و نهی از مکرر است .معروف چیزهایی است که هم شرع و هم عق آنها را پسکدیده و خوب میداند و مکریر
اعمالی است که در نظر شرع و عق ناپسکد و زشت است .نام دیگر معروفها واربا یا مستحبا اسیت و از مکررهیا هیم
میتوان بانام محرما و مرروها یادکرد( .گکجی)0923 ،
اقتضای عم به فریضه احیاء امربهمعروف و نهی از مکرر عبار است از ایکره در معیار معاشر «هر آنچه بیرای خیود
میپسکدی برای دیگران نیز بپسکد» .انسان باید در انجام امربهمعروف و عم به آن خودخیواه و خیودبین نباشید و فضیای را
تکها برای خود نخواهد و دوری و پرهیز از زشتیها را اختصاصی نرکد؛ بلره بروشد خوبیهیا را در سیطح رامعیه و رهیان
گسترش دهد (ربانی و طاهری .)0924 ،امربهمعروف و نهی از مکرر بهترین و زیباترین نشانهی اهتمام به امور خلق و توره به
مسائ مسلمانان است .امربهمعروف و نهی از مکرر ،یعکی در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن ،یعکی دغدغیه هیدایت و
ارشاد دیگران را داشتن (کمالی اردکانی.)0929 ،
سؤال ایکجاست که چگونه باید به این امر راه یافت؛ بهگونهای که مور

آزردگی خاطر دیگیران نباشید و کسیی را از

خود نرنجاند تا زمیکهی توسعهی معروف در رامعه فراهم شود و برخوردهای نیک ارتماعی تبدی به برخوردهای نامکاس
نشود .باید توره داشت قاطعیت برای ارراشدن خوبیها به معکای تکدی و خشونت نیست؛ بلره باید با نرمی و مهربیانی و بیا
تسلو کام بر اعصاب با مکررا برخورد و به معروف امر کرد.

 .0عضو هیا علمی دانشگاه پیام نور ،آدرس پست الرترونیکahmadfattolahi@yahoo.com :
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اصودچ امرونهیی هکگیامی تأثیرگیذار اسیت کیه همیراه بیا همیدلی و میدارا بیا مرتری

مکریر و تیارک معیروف باشید.

نرتهای که از آن نباید غاف شد این است که بیزاری و نفر از مکرر نباید به بیزاری و نفر از مرتر
زیرا مرتر

مکرر تبدی شیود،

مکرر به هر رهت انسان است و انسان نیز معصوم از خطا نیست .خداوند به پیامبرش دستور میدهد« :اگر تیو را

نافرمانی کککد ،بگو من ازآنچه شما انجام میدهید بیزارم» (شعرا )800
امربهمعروف و نهی از مکرر باید این تلخی (تلخی مکرر) و ناگواری را با شیریکی بیان رفق و مدارا و حسن خلیق ربیران
ککد تا تالش او اثر ککد و دلسخت معصیتکار را نرم نماید.
مالحظه میشود که لزوم اررائی شدن امربهمعروف و نهی از مکرر ،بستگی به ایجاد و توسیعه شیبره روابیو ارتمیاعی،
پیوندها و ارتباطا عمیق میان اعضای یک گروه یا رامعه دارد که از طریق ایجاد هکجارها و اعتماد متقابی موری

تحقیق

اهداف اعضاء میشود .چکین مفهومی امروزه در دانش رامعیهشکاسیی نیوین تعبییر بیه سیرمایه ارتمیاعی مییشیود .سیرمایه
ارتماعی بهعکوان مکبعی که ممرن است افراد ،گروهها و روام برای نی به نتایج مطلوب آن را برار گیرند ،قلمداد میشود
و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسو تحلیلگران ارتماعی برای توصیف طییف وسییعی از فرآیکیدهای ارتمیاعی
بهکاربرده میشود و کمک میککد تا به درک این پرسش که چرا برخی افراد ،گروهها و طبقیا میردم بیه نتیایج سیاسیی،
اقتصادی و یا ارتماعی مببتتری نسبت به دیگران نائ میشوند ،مکجر شود (خواره پور.)0921 ،
حال با توره به نقش و اهمیت سرمایه ارتماعی در ایجاد بستر و زمیکه برای ترویج و نشر ارزشها و سمب هیای دیکیی و
بهخصوص وظیفه امربهمعروف و نهی از مکرر در بین آحاد و اقشار مختلف مردم ،در این مقاله ابتیدا بیه توصییف و تشیریح
فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ،دین و هویت دیکی و سرمایه ارتماعی خواهیم پرداخت و در ادامه مدل و الگوی نظری
ارتباط بین دین و هویت دیکی با سرمایه ارتماعی را با تأکید بر احیاء فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ارائه خواهیم کرد.
الف -فریضه امربهمعروف و نهی از منکر
فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر از مهمترین نمادها و سمب های دین و هویت دیکی در روام اسالمی است .معیروف بیه
معکای شکاختهشده ،مرسوم و متداول است و عم معروف ،عملی است که توسو عق و دین شکاختهشده و مورد تائید بوده
و با فطر و ذا پاک انسان سازگار باشد .مکرر نیز به معکای ناشکاخته ،ناپسکد ،ناروا و زشت و عم مکرر ،عملی است که
زشت باشد و توسو عق و دین تائید نشود و با فطر پاک انسانی مخالفت داشته باشد.
معروف و مکرر را از سهراه میتوان شکاخت:
 .0شروع دین مبین اسالم اسیت؛ یعکیی شیکاخت واربیا و محرمیاتی کیه در قیرآن کیریم و سیکت رسیول گرامیی
پروردگار و همینطور در احادیث اه بیت (ع) ذکرشده است.
 .8راه عق ؛ با این بیان که از طریق عق میتوان معروفا و مکررا را شکاخت ،البته بایید توریه داشیت کیه عقی
سلیم مدنظر است.
 .9راه فطر ؛ نهادی که دائمیاچ متوریه ذا بیاریتعیالی اسیت و انسیان را از وسوسیههیای شییطانی دور مییسیازد.
بهبیاندیگر باید گفت تشخیص فطری معروف و مکرر ،یک تشخیص کامالچ پاک و صحیح است و از ایین طرییق
میتوان متوره شد که معروف کدام است و مکرر چیست؟ (هاشمی)0920 ،
در رامعهای که سرنوشت اعضایش بههمپیوسته است تکها با سالمت اعضای آن ،رامعه سالم میماند و امربیهمعیروف و
نهی از مکرر بزرگترین ضامن سالمت رامعه است .همچکین عالوه بر ایکره امربهمعروف و نهی از مکرر یک وظیفه فیردی
است ،یک وظیفه ارتماعی نیز هست؛ چراکه دین اسالم بهترین و کام ترین قوانین را برای زندگی ارتماعی و فردی انسان
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و برای دنیا و آخرتش دارد که در صور انجام آن قوانین ،انسانیت از گزند انحیراف و آلیودگی گکیاه و معصییت بیه دور
خواهد بود.
معمودچ فقها چهار شرط را بر این فریضه ذکر میکککد:
 .0علم و معرفت؛
 .8احتمال اثر و نتیجه؛ یعکی باید این احتمال ورود داشته باشد که امربهمعروف ییا نهیی از مکریر کیردن ،تأثیرگیذار
خواهد بود؛
 .9نبودن ضرر و به تعبیر بعضی فقها ،مترت

نشدن مفسده یا عدم ترت

مفسده بادتر؛ یعکی امربیهمعیروف و نهیی از

مکرر برای این است که معروف روا گیرد و مکرر محو شود؛ پس باید درریایی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
کرد که احتمادچ این کار اثر داشته باشد و اگر میدانیم که قطعاچ بیاثیر اسیت واری
صور بگیرد که مفسده بادتری بر آن مترت

نیسیت .پیس بایید درریایی

نشود و دزمه این شرط بصیر در عم است .آدمی که در عم

بصیر ندارد نمیتواند پیشبیکی ککد که آیا اثری بر این کار مترت

است یا نه .آیا مفسده بادتری هست ییا نیه.

این است که امربهمعروفهای راهالنه افسادش بیش از اصالحش است ،هم مفسده بیشتری ایجاد میککید و هیم
این فریضه در نظر مردم بد تعبیر میشود و مردم دچار بدبیکی میشوند .خوار  ،مکرر بصییر در عمی در بیاب
امربهمعروف و نهی از مکرر بودند و در عم بصیر نداشتکد؛ ازاینرو بود که قیام میکردند ،تیرور مییکردنید،
شرم پاره میکردند بدون آنره اثر داشته باشد و از این راه مصیبتی بزرگ برای عالم اسالم به ورود آوردند.
 .3ادامه و اصرار متخلف؛ یعکی اگر احتمال آن ورود داشته باشد که شخص متخلف (آنکسی که معروف را ترک
یا مرتر

مکرر شده است) پشیمان و نادم شده و از انجام و تررار کارهایش مکصرف شود ،دیگر لزومی به تذکر

و اررای این فریضه نیست .درواق هدف اصلی این فریضه که همانا روا معروف و زوال مکریر اسیت بیرآورده
خواهد شد (دردا( )0929 ،کالنتری و همراران.)0922 ،
مرات

امربهمعروف و نهی از مکرر سه مرحله قل  ،زبان و دست است:

 .0در درره اول مسلمان باید در قل خود نسبت به خالفراری ،ترک واربا الهی و ارتراب و شیوع مکهیا دیکی
احساس انزرار و نفر داشته باشد و این تکفر قلبی خود را با یک عم مکفی بروز دهد؛ مبالچ بیا اظهیار تأسیف و
تردر با قیافه و سر و ...
.8

در مرتبه زبان باید ابتدا از طریق پکد و نصیحت و نرمی وارد عم شید و اگیر فاییده نداشیت سیخکان درشیت بیه
کاربرد .اسالم تا بدان را به نرمی کردن با دیگران بخصوص باکسانی که میخواهیم امربهمعروف یا نهی از مکرر
ککیم اهمیت داده است که حتی وقتی قرار است که حضر موسی و هارون (علییهمالسیالم) بیه سیراط طیاغوتی
مانکد فرعون بروند ،خدا به آنها دستور میدهد که با فرعون به نرمی صحبت کککد ،بدزبانی و پرخاش نرککید ،در
قدم اول برخوردشان تکد و خشن نباشد؛ زیرا همیشه در گفتار نرم و دلنشین امید تأثیر بیشتری هست ...« :فقود له
قود لیکا یتذکر اویخشی :و با او به نرمی سخن بگویید ،شاید پکدپذیر شود یا بترسد»( .طه)33/

 .9برای مرتبه ید و عم نیز مراتبی ذکرشده و غالباچ متوره این قضیه شدهاند که گاهی احتیا میافتد به ایکره اعمال
زور شود یا متضمن صدمه و رراحتی یا قت کسی شود و در ایکجاست کیه فقهیا بیهاصیطالح توقیف مییکککید و
میگویکد این دیگر وظیفه عام نیست و عامه حق ندارند از پیش خود دست به این کارها بزنکد.
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این مرتبه از امربهمعروف و نهی از مکرر وظیفه حاکم شرعی و یا کسی است که از طیرف حیاکم شیرع اریازه و
دستور این کار را دارد و اگر به عموم مردم ارازه این کار داده شود مسیتلزم هیر ومیر در ارتمیاع مییشیود و
رامعه بیشتر به تباهی کشیده میشود و دیگر این فریضه از محور و رویه اصلی خود خار شده و محیور و علیت
اصلی آن خصومتهای شخصی یا گروهی و رکاحی خواهد شد (خدابکد طی()0929 ،اکبری.)0929 ،
ب -هویت دینی
هویت
واژه عربی است و از ضمیر مفرده مذکر "هو" که به معکی او میباشد ،مشیتق شیده است(رضیا دوسیت و
هویت یک ٔ
میرزائی )039:0924 ،در لغتنامه دهخدا هویت تشخیص معکا شده که میان حرما و مترلمان مشهور است( .محرمی،0929 ،
 .)00در فرهکگ آکسفورد هویت به معکای چیستی و کیستی افراد معکی شده است .در رامعهشکاسی واژهی هویت به معکای
چه کسی بودن و حس شکاساندن خود است که یک سلسله عکاصر فرهکگی و تاریخی را در فرد یا گروه انسانی تحریک
میککد و مجموعه خصوصیا  ،مشخصا

فردی و ارتماعی ،احساسا

و اندیشههای مربوطه که فرد آنهیا را از طرییق

توانایی ککش متقاب با خود و یافتن تصوراتی از خود به دست میآورد و در رواب سؤال من کیستم ارائه میدهد ،هویت
اطالق میشود( .کالنتری و دیگران )089 ،0922 ،بکابراین هویت مجموعه معانی است که چگونه بیودن را در خصیوص
نقشهای ارتماعی به فرد القا میککد و یا وضعیتی است که به فرد میگوید او کیست و مجموعه معانیای را برای فیرد
تولید میککدکه مرر کیستی او را تشری میدهکد .هکگامیکه از هویت بهعکوان ییک پدییدهی رمعیی ییاد مییشیود،
ویژگیهایی رمعی نیز از قبی احساس همبستگی ،احساس تعلق به یک رامعه و عالوه بر آن فداکاری و وفاداری نسبت
به آن احساس میشود (خانیری.)4،0929 ،
انواع ابعاد هویت
"تارف " هویت ارتماعی را با عضویت گروهی پیوند میزند و عضویت گروهی را متشر از سیه عکصیر مییدانید:
عکصر شکاختی (آگاهی از ایکره فرد به یک گروه تعلق دارد) ،عکصر ارزشی (فرضهایی در مورد پیامدهای ارزشی مببت
و مکفی عضویت گروهی و عکصر احساسی (احساسا

نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطهای خاص بیا آن

گروه دارند) .بر این اساس هویت ارتماعی ازنظر تارف عبار

است از آن بخش از برداشتهای یک فرد از خود کیه

از آگاهی او نسبت به عضویت در گروههای ارتماعی ،همراه بااهمییت ارزشیی آن عضیویت سرچشیمه مییگییرد (گی
محمدی.)889 ،0920 ،
از نظر رامعهشکاسان ،هویت دو ویژگی مهم دارد :یری آنره هویت وره تمایز "ما" و "من" با "دیگر" و "دیگیران"
است و دوم آنره هویت مهمترین مکب شکاخت عواطف ،احساسا

و سازماندهی رفتارهای رمعیی و فیردی ،در درون

رامعه اطراف محسوب میشود که میتواند دارای ابعاد متعدد باشد و برخی از آنها عبار اند از( :قادری)33 ،0923 ،
-

هویت ارتماعی :هویت ارتماعی هر فرد بر اساس رایگاه فیرد در ارتمیاع تعرییف مییشیود و چیون رامعیه از
نهادها و گروههای مختلفی اعم از ارتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...تشری شده است ،بکابراین هویت ارتمیاعی
شخص بر اساس اینکه به کدامیک از نهادها تعلق دارد چکدگانه است.

-

هویت فردی :هویت فردی درمجموع بهنوعی آگاهی اطالق میشود که هر فرد در فرآیکید ارتمیاعی شیدن و
تعام با دیگران درباره خود کس

میککد.
 24مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

-

هویت خانوادگی :هرچکد که تعریف هویت خانوادگی دشوار است اما میتوان آن را تعیین نسبت میان فیرد و
خانواده دانست .به این معکی که چه پیوندهایی میان آنها مورود است.

-

هویت قومی :باور مشترک و احساس یک قوم بیر اسیاس وابسیتگی خیونی ،نیژادی ،زبیان ،سیرزمین و روابیو
خویشاوندی است.

-

هویت دیکی :هویت دیکی متضمن سطحی از دینداری است که با مای رمعی یا همان ارتماعی دیکیی مقارنیه
دارد .درواق هویت دیکی نشاندهکده احساس تعلق به دین و رامعه دیکی همچکین تعهد به دین و رامعهی دیکی
است .هویت دیکی درواق همان آثار و عوارض ناشی از حم دین بر فرد دیندار است .به تعبیر بهتر با پذیرش
دین بهعکوان اص اعتقادی و تعهد و احسیاس تعلیق بیه آن ،در زنیدگی و وریوه مختلیف حییا
تغییرا

فیرد میؤمن

و نتایج مهمی حاص میشود که همان هویت دیکی است (چیتساز قمی.)0929،030 ،

بکابراین برخورداری از دین و تعالیم مذهبی مشترک ،پایبکدی و وفاداری به آن ،اعتقاد و تمای به مکاسک و آیینهای
مذهبی فراگیر ،در فرایکد شر دهی هویت بسیار مؤثر است .با توره به ایکره یری از ویژگییهیای هوییت چکدبعیدی و
مرک

بودن آن است ،برای هویت دیکی نیز ابعادی در نظر گرفتهشده است که عبار اند از:
 .0بعد دینداری و نگرش به نفس دین« :دیکی بودن» عکوان عامی است که به هر فرد یا پدیدهای کیه ارزشهیا و
نشانههای دین در آن متجلی باشد ،اطالق میشود .تجلی نشانههای دیکیی بیودن فیرد را در نگیرش ،گیرایش و
ککشهای آشرار و پکهان او میتوان رست و شکاسایی کرد .فرد متدین از یکسو ،خیود را ملیزم بیه رعاییت
بیا دیگیران بیدل

فرمانها دیکی میداند و از سوی دیگر اهتمام و ممارستهای دیکی ،او را به انسیانی متفیاو

میسازد .بدین طریق با دو نشانه میتوان او را از دیگران بازشکاخت یری از طریق پایبکدی و التزام دیکیاش و
دیگری پیامد دینداری و آثار تدین در فرر و ران و عم فردی و ارتماعی او .پس دینداری بیه بییان کلیی
یعکی داشتن اهتمام دیکی بهنحویکه نگرش گرایش و ککشهای فرد را متأثر ککد (شجاعی زند.)0923،90 ،
"گالرک" و" استارک" ساختارهای دیکی متعددی را تحت عکاوین باور ،عمی (مراسیم میذهبی و عبیاد ) تجربیه،
معارف و نتایج و پیامدهای دیکی و تأثیرا

روزانه آن نامبردهاند.آنها ویژگیهای مرتبو با دینداری را حیول پیکج بعید

زیر رم بکدی کردهاند که راهکمای ما در این بررسی بوده است:
 بعد اعتقادی که دربرگیرنده باورهایی است که انتظار میرود فرد با توره به دین خاص خود به آنهیا اعتقیاد
داشته باشد.
 بعد مکاسری که عبار

است از آدابورسوم و مراسمی که هر دین از پییروان خیود انتظیار دارد کیه آنهیا را

بهرا آورند.
 بعد عاطفی یا تجربی که ناظر به عواطف ،تصورا و احساسا

پیروان یک دین به وریودی ربیوبی همچیون

خدا یا واقعیتی غایی و اقتداری متعالی است.
 بعد فرری یا دانش دیکی که مشتم بر اطالعا
 بعد پیامدی یا آثار دیکی که ناظر بر اثرا
عبار

و دانستههای بکیادی در مورد معتقدا

هر دین است.

باورها ،اعمال ،تجارب و دانش دیکی بر زندگی روزانیه اسیت و بیه

دیگر تأثیر و انعراس دیکی در رفتارهای روزمره است (کتابی و دیگران.)044 ،0929 ،

 .8بعد فرهکگی(تعهدی)" :ساادنسیک" تعهد را عبار

از پیوند دادن فرد به اعمال و اقداما

فردی وی مییدانید

و مکظور کلی از این تعریف آن است که تعهد زمانی واقعیت مییابد که فرد نسبت به رفتار و اقیداما خیود
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احساس مسئولیت و وابستگی ککد؛ بهعبار دیگر ،در این مفهوم صرف حرف زدن کافی نیست و به دنبال آن
باید عم همراه با مسئولیت نیز باشد .پس بهطورکلی میتوان تعهد را احسیاس وفیاداری و احسیاس مسیئولیت
فردی تعریف کیرد (احمیدپور و شیائمی .)99 ،0942 ،بکیابراین مییتیوان تعهید دیکیی را مجموعیهای از عکاصیر
شکاختی نمادین و عملی دانست که میراث سکتی خاص را تشری میدهد مب  :آموزههیا ،کتیابهیا ،رفتارهیا و
آیینها ،تاریخ اندیشهها و شیوههای اندیشهورزی که ریشه در فعالیتهای ارتماعی ارتماعیا
غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،امور بهداشیتی و نظیایر آنکیه بیا نظیام اعتقیادا

دارنید ،عیادا

میرتبوانید ،هکیر و آمیوزههیای

زیباشکاختی که بهطور عملی توسعهیافته است و با این اعتقادا ارتبیاط دارد و نظیایر آن شیام بعید فرهکگیی
هویت است .درواق بعد فرهکگی ،نگرش مببت به میراث فرهکگی -میذهبی مسیلمانان و تیالش بیرای حفیظ و
نگهداری آن است (چیتساز قمی.)030 ،0929 ،
 .9بعد تاریخی (تعقلی) :مکظور از آن آگیاهی و دانیش نسیبت بیه پیشییکه تیاریخی دیین و احسیاس تعلیقخیاطر و
دلبستگی بدان دانست .این بعد دربرگیرنده دو مؤلفه است :یری دانش تاریخی ،به معکای آگاهی از مهمتیرین
حوادث و شخصیتهای تاریخی و دیگری تعلقخاطر تاریخی ،به معکای ورود احساسیا

و عواطیف مببیت و

مکفی نسبت به حوادث ،وقای و شخصیتهای مببت و مکفی که نتیجه آن برخورد مببت و افتخارآمیز با آنها یا
موافق دانستن فعالیتها و شخصیتهای مؤثر و مببت در تاریخ کشور و احساس غرور یا ناراحتی و سرافرکدگی
و تحقیر شدن است (همان )039 :بکابراین این بعد به آگاهی مشترک افراد یک رامعه از گذشته تیاریخی دیین
خود و احساس دلبستگی به آن و اهتمام به حفظ و زنده نگهداشتن آن ددلت میککد.
ج -سرمایه اجتماعی
سرمایه ارتماعی مجموعهای از مکاب و ذخایر ارزشمکدی اسیت کیه بیه صیور

ذاتیی و نهفتیه در روابیو ارتمیاعی

گروههای نخستین ،ثانوی و در سازمان ارتماعی رامعه (نهادیهای رسمی و غیررسمی) ورود دارد .برخی از این ذخایر
ارزشمکد که گاه از آن بهعکوان ارزشهای ارتماعی یاد میشود عبار اند از :صداقت ،حسن تفاهم ،همدردی ،دوستی،
دلسوزی ،همبستگی و  ...بهعبارتیدیگر سرمایه ارتماعی مجموعه مکاب مادی یا معکوی است کیه بیه ییک رزءییا گیروه
ارازه میدهد تا شبره پایداری از روابو کموبیش نهادیکهشیده و شیکاخت متقابی را در اختییار داشیته باشید (بوردییو و
کروانت 803 :0338 ،نق از ران ،فیلد ،تررمیه غفیاری ،رمضیانی )90 ،0920 ،بکیابراین مییتیوان سیرمایه ارتمیاعی را
مجموعه هکجارهای مورود در سیستم ارتماعی دانست که مور
پایین آمدن سطح هزیکههای تبادل و ارتباطا

ارتقای همراری اعضیای آن رامعیه شیده و موری

میشود.

دیدگاههای نظری درباره سرمایه اجتماعی
"پییر بوردیو" سرمایه ارتماعی را از سایر سیرمایههیای اقتصیادی ،فرهکگیی و نمیادین متمیایز مییککید و بیرای آن
خصلتی ساختاری و تعاملی قائ است .وی سرمایه ارتماعی را شبرهی نسبتاچ بیادوامی از روابیو کمیابیش نهادیکیهشیدهی
توأم با شکاخت و تعهدا

از رمله اعتماد متقاب میداند که به عکوان مکیابعی بالفعی ییا بیالقوه ،موربیا

دزم را بیرای

تحصی ککشهای فردی یا رمعی ککشگران فراهم میسازد .بکابراین از نظر بوردیو ایجاد و اثربخشی سیرمایه ارتمیاعی
بستگی به عضویت در یک گروه ارتماعی دارد که اعضای آن مرزهای گروه را از طرییق مبادلیه اشییاء و نهادهیا بکییان
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نهادهاند .این روابو ممرن است ازطریق کاربرد یک نام مشترک (خانواده ،ملیت ،انجمین ،حیزب ،دیین) و مجموعیهای
کام از ککشها برای نهادیکه کردن ،نظیر مبادد

مادی و نهادی تضمین شود (عبدالهی ،موسوی.)3 ،0920 ،

"کلمن" سرمایه ارتماعی را انرژیهای نهفته در رامعه میداند که سب

فعال شدن ارتباطا

در میان مردم میشیود.

وی این مکاب را اعتماد ،همدلی ،تفاهم و ارزشهای مشیترکی مییدانید کیه شیبره انسیانی وارتمیاعی را بیه هیم متصی
میسازد .او ازاعتماد ،اختیار ،تعهدا  ،انتظارا

و هکجارهیا بیه عکیوان عکاصیر سیرمایه ارتمیاعی ییاد مییککید (وحییدا و

دیگران.)81 ،0929 ،
"رابر

پانتام" نیز به تب کلمن و بوردیو سرمایه ارتماعی را از دیگر انواع سرمایهها متمایز میککد و آن را به عکوان

سازمانی ارتماعی میداند که مشتم بر شبرههایی از روابو و تعامال

تیوأم بیا آگیاهی و اعتمیاد ارتمیاعی اسیت و بیا

تسهی ککشها در ارتقاء کیارایی سیازمان و توسیعه اقتصیادی میؤثر واقی مییشیود (سیعاد  .)819 ،0929 ،وی سیرمایه
ارتماعی را اساس اعتبار رامعه میداند که ازطریق اعتماد سازی ،مردم را به تعامال
اهداف مشخص ترغی

و تعلقا

ارتماعی برای رسیدن به

میککد .وی عکاصر اساسی سرمایه ارتمیاعی را تعهید و اعتمیاد متقابی  ،ارزشهیا و هکجارهیای

مشترک ،احساس تعلق ،صداقت و تعامال

ارتماعی میداند .از نظر وی سرمایه ارتماعی از سه مؤلفه اساسی برخوردار

است که عبار اند از:
 شبرهها :او با تفریک شبرههای افقی (مساوا طل ) از شبرههای عمومی (انحصار طل ) ،نوع دوم را فاقید
توان برقراری اعتماد و هکجارهای همیاری معرفی میککد .از نظر او شیبرههیای افقیی در قالی

مشیارکتهیای

مدنی (انجمنها ،احزاب و  ) ...به دلی ارائه چارچوب فرهکگی برای همراری ،مواد هکجارهای اعتماد همیاری
هستکد.
 هکجارهای همیاری :پاتکام درتعریف هکجارهای همیاری به دونوع متوازن وتعمیم یافته اشاره مییککید .در نیوع
متوازن با مبادله هم زمان چیزهایی با ارزش برابر  ،مانکد موقعی که همرارها روزهای تعطیلشان را با هم عوض
میکککد ،مواره هستیم .اما در نوع تعمیم یافته رابطه تبادلی مداومی در رریان است که در همه حال یکطرفیه
و غیر متوازن است؛ اما انتظارا

متقابلی ایجاد میککد مبکی براین که سودی که اککون اعطا شده باید در آیکده

بازپرداخت شود.

 اعتماد :از دیگر مؤلفههای سرمایه ارتماعی اعتماد است .اعتمادازعکاصرضروری برای تقویت همراری بوده که
در یک رامعه کوچک ازطریق آشکایی نزدیک با دیگران حاص میشود .اما در روام بزرگتر و پیچییدهتیر
یک اعتماد غیر شخصیتر یاشر غیرمستقیمی از اعتماد ضرور

مییابید .وی در بحیث اعتمیاد بیا توریه بیه

شعاع اعتماد به دو نوع شخصی و ارتماعی اشاره میککد و نوع دوم یعکی اعتماد ارتماعی راکه بعضیاچ اعتمیاد
تعمیم یافته نیز نامیده میشود ،سودمکدتر برای رامعه میداند (توسلی ،موسوی.)09-04 ،0923 ،
"فوکویاما" نیز از اعتماد به مبابه شاخصی برای بیان سرمایه ارتماعی در معکای ارزشهای رمعی شبرههای ارتماعی
واخالق فرهکگی که بکیاد رشد و ثبا

اقتصادی را تشری میدهکد ،استفاده میککد .بیه عبیار

دیگیر از نظیر او اعتمیاد

انتظاری است که از یک ارتماعی برخوردار از رفتار مکظم ،دارای روابو دوستانه و مبتکی بر تعاون و مشارکت بر میخیزد
(کارککان.)800-809 ،0922 ،
سپس فوکویاما به مکاب سرمایه ارتماعی اشاره میککد و آنها را چکین برمیشمارد:
 مکابعی که به صور

نهادی ساخته میشود؛ از طریق قوانین و نظامهای قانونی.
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 مکاب خود روش؛ که از ککشهای متقاب اعضای یک ارتماع به ورود میآید.

 مکاب برونزا :که مکظور آن است که سرچشمهی هکجارهیا ،غییر از همیان ارتمیاعی اسیت کیه در آن بیه کیار
میروند .در این میان نقش دین و ایدئولوژی در فرهکگ بسیار بررسته است.
 مکاب طبیعی :که از طریق نظام خویشاوندی و یا قومیت و نژاد ساخته میشود (کتابی و دیگران.)049، 0929،
جمعبندی چارچوب نظری
مذه

عالوه برآنره از لحاظ کارکردی عام مهمی در روابو ارتماعی به حساب میآید ،مور

اشتیاق عمومی است ،ضمن آنره در بسیاری مواق مذه

دلگرمی ،نشاط و

در مفهوم رامعه شکاختی ،با تأکید بر بعد عیکی و خارری آن،

با سایر مضامین ملی از رمله دولت ،تاریخ و میراث فرهکگی در آمیخته است .مذه

از گذشته تا ککیون عامی بوریود

آورندهی هویت مشخص برای معتقدان خود و تمایز میان آنهایی بوده که اعتقادی به آن نداشتهاند و به عبارتی بخیش
مهمی از هویت انسانها با مذه

و دین آنها شکاخته میشود« .مسلمان»« ،مسیحی» و «یهیودی» بیودن ،هوییت فرهکگیی

انسانهای مختلف را به نمایش میگذارد .به این ترتی

دین و مذه

کارکردهای ارتماعی مختلفی از قبیی  :ارتمیاعی

کردن اعضای رامعه ،کاهش کشمرش ،تحریم ارزشهیای مشیترک ،یرپارچیه سیازی رامعیه ،حفیظ ثبیا
وتقویت نظار ارتماعی را برعهده داشتهاند .حبی

ارتمیاعی

زاده در تحقیقی با عکوان بررسی هویت ملی و دیکی روانان و تأثیر

آن برمشارکت سیاسی و ارتماعی بیان میککد که برای بادبردن میزان مشارکت سیاسیی ارتمیاعی روانیان بایید هوییت
ملی –دیکی روانان تقویت شود(مکصور نژاد.)044، 0929 ،
"برندا اونی " در مطالعه خود تحت عکوان رکسیت ،مذه  ،سرمایه ارتماعی و مشارکت سیاسی بر تعهدگرایی مذهبی
به عکوان یک عکصر سرمایه ارتماعی و مشارکت سیاسی میان زنان آمریرایی تأکیید مییککید .وی همچکیین بیه بررسیی
رابطه میان مشارکت زنان در سازمانهای مذهبی و ایجاد سرمایه ارتماعی پرداخته است و در نهایت نشان مییدهید کیه
تعهد مذهبی زنان میتواند برتوسعه و افزایش سرمایه ارتماعی کمک ککد (موحد ودیگران.)004 ،0924 ،
همچکین مذه

در ایجاد فروبستگی 0در روابو ارتماعی از طریق متص کردن دوسیتان و اعضیای خیانواده در ییک

گروه ارتماعی نقش مهمی را ایفا ککد .به نظر میرسد اعضای خانوادههایی که در نهادهیای میذهبی همانکیدی شیرکت
میکککد ،احتمادچ یک سری روابو ارتماعی با سایر اعضای آن نهاد مذهبی پیدا میکککید" .کلمین" عکیوان مییککید کیه
دین ،فرو بستگی ارتماعی روابو والدین و فرزندان را تقویت میککد به طوری که آن روابو ارتماعی را افزایش داده و
روابو خویشاوندی مببتتری را نیز بهبود میدهد .این مرانیسم به نظر میرسد با حضور در مراکز مذهبی آغاز میشوند.
در واق  ،حضور ،افراد را درمعرض فعالیتهای ارتماعی قرار داده و آنها را دریک سری روابو ارتماعی وارد میککد.
عالوه برحضور فرایکد دیگری نیزدراین زمیکه مشاهده میگردد که به نظر میرسید اهمییت بیشیتری از حضیور ،در مسییر
تقویت روابو افراد ،ایفا مییککید و آن «اهمییت» شخصیی افیراد بیه میذه

و عکاصیر میذهبی اسیت کیه در نیزد برخیی

اندیشمکدان به «هویت-نقش» تعبیر میشود .بر اساس نظریه "ویمبرلی" 2هر چه نقش مذهبی بودن شخص در سلسه مرات

هویت  -نقش او بادتر باشد ،نقش مذهبی نفوذ بیشیتری برسیایر نقیشهیای وی دارد .بیرای آنهیایی کیه میذه

بخیش

عمدهای از هویتشان را تشری میدهد ،عکاصر مذهبی میتوانکد به عکوان یک نظام معکییدار در زنیدگی روزانیه آنهیا

1. Closure
2. Wimberley
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نقش بازی کککد و پیامهایی که از سوی آن عکاصر صادر میگردد به عکوان راهکمیایی در رهیت روابیو ارتمیاعی افیراد

قلمداد میشود .به عکوان مبال "مورگان" 1دریافت که میزان بادی اهمیت شخصی مذه  ،ککش متقاب دوسیتانه تیوأم بیا
حس تعاون و همراری در افراد ایجاد میککد و آن کیفیت روابو ارتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد .به هر حال به نظر
میرسد مذه

چه از طریق «حضور» و چه از طریق «اهمیت» میتوانید حیس اعتمیاد ،پیونید ،هوییت مشیترک ،همبسیتگی

ارتماعی و روحیه همراری و تعاون و ( ...که از مظاهر سرمایه ارتماعی است) را در افراد رامعه ایجاد برکد .شیر شیماره
( )0بیانگر این مطل

است (گکجی.)089، 0929 ،

با توره به ارتباط بین هویت دیکی و دینداری با سرمایه ارتماعی ،به نظر میرسد که اعتقاد نظیری و عملیی بیه فریضیه
امربهمعروف و نهی از مکرر نیز که به عکوان یری از مصادیق هویت دیکی و دینداری به شمار میرود ،ارتباط معکیداری بیا
سرمایه ارتماعی از نظر همراری ،مشارکت و تعاون در رهت احیاء و نشر این فریضه در رامعه داشیته باشید .لیذا مییتیوان
استددل کرد که هر چه میزان اعتقاد نظری و عملی افراد نسبت به این فریضه بیشتر باشد ،آنها با اعتماد ،انسجام و مشارکت
بیشتری در عرصه ارتماعی در مسیر احیاء این فریضه و عم به آن اقدام میکککد و با روحیه همراری و تعیاون افیزونتیری
اقدام به تبلیغ ،نشر و ترویج این فریضه در صحکه ارتماعی میکککد .این ارتباط را میتوان به صور مفهومی و شماتیک در
شر ( )8مالحظه کرد.
پیامدی

مناسکی

دینداری

عاطفی

اعتقادی

تاریخی -تعقلی

هویت دیکی

اعتماد اجتماعی

سرمایه اجتماعی

انسجام اجتماعی

تاریخی -تعقلی
مشارکت اجتماعی

شکل ( )1مدل نظری ارتباط بین هویت دینی و سرمایه اجتماعی

1. Morgan
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از بعد پیامدی

از بعد مکاسری

احیا فریضه امر به معروف
و نهی از مکرر
اعتماد ارتماعی در راستای ترویج و نشر امر به
از بعد عاطفی

از بعد اعتقادی

انسجام ارتماعی در راستای

هویت دیکی در راستای امر

تاریخی -تعقلی

معروف و نهی از مکرر

به معروف و نهی از مکرر

سرمایه

ترویج و نشر امر به معروف و

ارتماعی

نهی از مکرر

مشارکت ارتماعی در راستای ترویج و نشر امر
تاریخی -تعقلی

به معروف و نهی از مکرر

شکل ( )2مدل نظری ارتباط بین هویت دینی و سرمایه اجتماعی با تأکید بر فریضه امربهمعروف و نهی از منکر

نتیجهگیری
هدف از نگارش این مقاله تبیین و تشریح ارتباط نظری و مفهومی بیین هوییت دیکیی و سیرمایه ارتمیاعی بیا تأکیید بیر
فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر بود .مالحظه کرد که یری از سمب ها و نمادهای دینداری و هویت دیکی التزام نظری و
عملی نسبت به فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر است که در ادبیا رامعهشکاسی نوین انجام ایین فریضیه و تعهید نسیبت
بدان ،از رمله شاخصههای یک شهروند مسئول در قبال ارزشهای رامعه به شمار میرود .از طرف دیگر مالحظیه کیردیم
که دینداری و هویت دیکی مور

تحریم پیوندها و انسجام و مشارکت ارتماعی (مؤلفههای سرمایه ارتمیاعی) نسیبت بیه

انجام وظایف و مسئولیتهای ارتماعی در رامعه اسالمی میشود (شر  .)0با این پیش فرض و ضمن توضیح دیدگاههیا و
نظریههای سرمایه ارتماعی ،مدل و الگوی نظری ارتباط مفهومی بین هویت دیکی و سرمایه ارتماعی را با تمرکز بیر فریضیه
امربهمعروف و نهی از مکرر ارائه کردیم (شر .)8
منابع
.0

قرآن کریم ،سوره شعراء آیه 800

.8

احمدپور ،علی و شائمی ( )0942رابطه تعهد و وردان کاری با تعهد سازمانی ،مجله توسعه میدیریت ،شیماره ییازدهم و
دوازدهم

.9

اکبری ،امین ( )0929بررسی تأثیر سرمایهارتماعی بر مشارکت سیاسی و ارتماعی ،پایاننامه کارشکاسی ارشید ،دانشیرده
علوم ارتماعی دانشگاه تهران

.3

توسلی ،غالمعباس و مرضیه موسوی ( )0923مفهوم سرمایه از نظریا

کالسیک و ردید ،نامیه علیوم ارتمیاعی ،شیماره

بیست و ششم
.9

خانیری ،هادی ( )0929هویت در ایران :رویررد سیاسی ارتماعی فرهکگی و ادبی به هویت و بحیران در اییران ،تهیران،
رهاد دانشگاهی ،پژوهشرده علوم انسانی ارتماعی
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.0

چیت سازقمی ،محمدرواد ( ،)0929هویت دیکی روانان در ایران ،تهیران ،رهیاد دانشیگاهی ،پژوهشیرده علیوم انسیانی
ارتماعی

.4

ربانی ،علی و محمدگکجی ( ،)0924تحلیلی بر رابطه دینداری و سرمایه ارتماعی در بین دانشیجویان دانشیگاه اصیفهان،
فصلکامه علمی-پژوهشی علوم ارتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

.2

رضادوست ،کریم و ابراهیم میرزایی ( ،)0924فصلکامه توسعه انسانی ،دوره سوم ،شماره اول

.3

سعاد  ،رحمان ( ،)0929تخمین سطح وتوزی سرمایه ارتماعی استانها ،فصلکامه رفاه ارتماعی ،سال ششم

 .01شجاعی زند ،علیرضا ( ،)0923مدلی برای سکجش دینداری ،مجله رامعه شکاسی ایران ،دوره ششم ،شماره یک
 .00عبداللهی ،محمد و میرطاهر موسوی ( ،)0920سرمایه ارتمیاعی در اییران ،وضیعیت موریود ،دورنمیای آیکیده و امریان
شکاسی گذار ،فصلکامه علمی پژوهشی رفاه ارتماعی ،سال ششم ،شماره بیست و پکج.
 .08فوکویاما ،فرانسیس ()0943پایان نظم ،متررم غالمعباس توسلی ،تهران ،چاپ اطلس.
 .09فیلد ،ران ( )0920سرمایه ارتماعی ،تررمه غالمرضا غفاری و حسین رمضانی ،تهران ،انتشارا

کویر.

 .03قادری ،مهدی ( )0923آثار و پیامدهای رامعه شبرههای بر روی هویت ارتماعی روانان ،پاییان نامیه کارشکاسیی ارشید
رشته علوم ارتماعی ،دانشگاه اصفهان.
 .09کارککان نصرآبادی ،محمد ( )0922تبیین رامعه شکاختی نقش سرمایه ارتماعی درهویت ملی ،مجموعه مقاد

همیایش

ملی فرهکگ و توسعه در مکطقه یمرکزی ایران ،دانشگاه کاشان ،اردیبهشت.
 .00کتابی ،محمود ،محمدگکجی ،یعقوب احمدی و رضامعصومی ( )0929دین ،سرمایه ارکماعی و توسعه ارتماعی فرهکگی،
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ،رلد هفدهم ،شماره دوم.
 .04کالنتری ،عبدالحسین ،رلی عزیزی و سعید زاهدانی ( ،)0922هویت دیکی و روانان (نمونه آماری روانان شهر شییراز)،
فصلکامه علمی -پژوهشی تحقیقا فرهکگی ایران ،دوره دوم ،شماره دوم.
 .02کمالی اردکانی ،علی اکبر ( )0929هویت در ایران ،تهران ،رهاد دانشگاهی ،پژوهشرده علوم انسانی ارتماعی.
 .03گ محمدی ،احمد ( )0920رهانی شدن فرهکگ و هویت ،تهران ،نشر نی.
 .81گکجی ،محمد ( ،)0929تبیین وضعیت دینداری دانشیجویان دانشیگاه اصیفهان ،پاییان نامیه کارشکاسیی ارشید ،دانشیگاه
اصفهان.
 .80محرمی ،توحید ( )0929هویت در ایران ،تهران ،رهاد دانشگاهی ،پژوهشرده علوم انسانی ارتمیاعی  033رامعیهشکاسیی
کاربردی ،سال بیست و یرم ،شماره پیاپی  ،31شماره چهارم ،زمستان .0923
 .88موحد ،م؛ عکایت ،ح و پورنعمت ،ا ( ،)0924بررسی رابطه میان سرمایه ارتمیاعی و مشیارکت سیاسیی زنیان ،وییژه نامیه
«پژوهشکامه علوم انسانی و ارتماعی» پژوهشهای ارتماعی.
 .89مکصور نژاد ،محمد ( )0929دین و هویت ،تهران ،موسسه مطالعا

ملی.

 .83وحیدا فریدون ،صمدکالنتری و ابوالقاسم فاتحی ( )0929رابطه سرمایه ارتماعی با هویت ارتمیاعی ،دانشیجویان ،مجلیه
پژوهشی دانشگاه اصفهان ،رلد هفدهم ،شماره دوم.
 .89گکجی محمد و همراران ( ،)0923رابطه هویت دیکی و سرمایه ارتماعی در بین مردم کاشان ،رامعه شکاسی کاربردی ،سال
 ،80شماره .3
 .80ربانی رسول و زهرا طاهری ( )0924تبیین رامعه شکاختی میزان دین داری و تأثیر آن بیر سیرمایه ارتمیاعی در بیین سیاککان
شهر ردید بهارستان اصفهان ،مجله علوم ارتماعی دانشرده ادبیا و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،پائیز و زمسیتان،
صص .083-30
 .84کمالی اردکانی ،علی اکبر ( )0929هویت در ایران  ،تهران ،رهاد دانشگاهی ،پژوهشرده علوم انسانی ارتماعی.
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 .82اکبری ،امین ( )0929بررسی تأثیر سرمایه ارتماعی بر مشارکت سیاسی و ارتماعی ،پایان نامه کارشکاسی ارشد ،دانشرده
علوم ارتماعی دانشگاه تهران.
 .83کالنتری ،عبدالحسین ،رلی عزیزی و سعیدزاهدانی ( ،)0922هویت دیکی و روانان (نمونه آماری روانان شیهر شییراز)،
فصلکامه علمی -پژوهشی تحقیقا فرهکگی ایران ،دوره دوم ،شماره دوم.
 .91خدا بکد طی ربابه ( )0929بررسی چگونگی نگرش اقشار گوناگون مردم نسبت به فرضیه امربهمعروف و نهی از مکرر ،پاییان
نامه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،دانشرده روانشکاسی و علوم ارتماعی.
 .90دردا مرضیه ( )0929بررسی عل روانشکاختی و رامعهشکاختی محجوریت امربهمعیروف و نهیی از مکریر و چگیونگی رفی
آن ،آزاد اسالمی (تهران مرکزی) .دانشرده علوم ارتماعی و روانشکاسی.
 .98هاشمی احمد ( )0920بررسی کارآیی امربهمعروف ونهی از مکرر در سیاختهیای مختلیف ،پاییان نامیه کارشکاسیی ارشید،
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمیکی.
 .99قدیر خواره پور ( )0921تاثیر فعالیتهای نهادهای غیر رسمی مذهبی بر شکاخت فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر در بین
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشیهر ،پاییان نامیه کارشکاسیی ارشید ،دانشیگاه آزاد اسیالمیی ،واحد تهیران مرکز،
دانشرده ادبیا و علوم تربیتی.
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امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و حقوق بشر
لیال رئیسی

0

پویان بیگری

8

مقدمه
حقوق بشر و رعایت آن صلح و تحقق آن همواره از آرمان های مقدس و آرزوهای دیریکه بشر بیوده اسیت .عیدالت در
معکای واقعی را نیز باید محصول و نتیجه این دو عام اساسی دانست .برای تحقق عدالت بایید حقیوق بشیر بیه طیور کامی
رعایت شود و صلح نیز در تمام پهکه رهان برقرار شود .پس صلح و حقوق بشر هم باادصاله برای بشر ارزشمکد میباشیکد و
هم به واسطه ایکره عوام اصلی تحقق عدالت میباشکد .در عین حال ارتباط و پیوستگی صلح و حقوق بشر صرفاچ به رهیت
این نمیباشد که هر دو از شرایو دزم برای تحقق عدالت میباشکد ،بلره صرف نظر از این ویژگی مشیترک مییان صیلح و
حقوق بشر وابستگی و ارتباط متقاب ورود دارد .بدین معکا که حقوق بشر بدون استقرار صلح هرگز در واقعیت و عم معکا
و مفهوم نخواهد یافت و صلح نیز بدون رعایت حقوق بشر هرگز تحقق نیافته و مستقر نخواهد شد .به دلی اهمییت و نقیش
اساسی صلح و حقوق بشر بر یردیگر و در نهایت سعاد و کمال انسان ،تقریباچ در تمام روام بشری در هر دو مقوله ،زمیکه
نظار همگانی با دررا مختلف ورود داشته و هم در بعد ملی و هم بینالمللی مرانیزمهای در این ارتباط پیشبیکی شده
است .در این تحقیق سعی میشود در حد امران به بررسی نقش نظار همگانی در ارتباط با صلح و حقوق بشیر ،بیویژه در
بعد بین المللی پرداخته شود .فرضیه نگارنده در این تحقیق این است که امربهمعروف و نهیی از مکریر مخیتص روامی ملیی
نبوده و نظار همگانی چه در قال
مکطقهای و چه در قال

مرانیزمهای سازمانبکدی شدهای همانکد مرانیزمهای سازمان مل و برخی سازمانهای

پذیرش حق نظار و حتی بعضاچ انجام اقداما عملی در فراتر از حوزه حاکمیتی کشورها ،همانکید

گزارش دهی ارتراب رکایتهای مهیم بیینالمللیی بیه مراری صیالحیتدار بیینالمللیی و فراتیر از آن در میواردی اعمیال
صالحیت کیفری نسبت به مرتربین ررائم مذکور ،همگی نوعی از امربهمعروف و نهی از مکرر است که البته باید در زمیکه
خاص خود یعکی در سطح رامعه بینالمللی با شرایو و ویژگیهای خاص آن مورد تحلی قرار گیرد.
مباحث تحقیق تحت چهار عکوان :مفهوم صلح و امکییت بیینالمللیی ،تیأثیر صیلح و امکییت بیینالمللیی بیر حقیوق بشیر،
مرانیزمهای نظار همگانی در حقوق بشر و مرانیزمهای نظار همگانی در حفظ صلح و امکیت بینالمللی.
 -1مفهوم صلح و امنیت بین المللی
بدون تردید نبود رکگ و درگیری معکای واقعی صلح نیست .صلح در معکای واقعی بدین معکاسیت کیه در ییک رامعیه
حقوق افراد و گروههای مختلف رعایت شده ،به نحوی که دلیلی برای ناراحتی و نارضایتی آنها ورود نداشته باشید .عیدم
ورود صلح ممرن است یا به صور رکگ و درگیری بروز نماید یا به صور

سرو توأم بیا خفقیان کیه همیان حالیت

برقراری استبداد است ،لذا فقدان درگیری هرگز به معکای برقراری صلح نمیباشد ،مهمتر از همه آن که چون صلح فرایکدی
است که بدون توس به زور رریان مییابد و هدف آن تکها رلوگیری از خشونت و اعمال زور نیست ،بلریه ایجیاد شیرایو
واقعی همزیستی گروهها و اقوام مختلف در محیطی آرام و فارط از تکش است ،استقرار صلح نباید به گونیهای باشید کیه بیه
مورودیت فردی و رمعی و همچکین به شأن و مکزلت انسانها لطمه زنید ییا مکیاف حییاتی رامعیه و عیدالت را بیه مخیاطره
 .0استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد و نای

رئیس کانون وکالی دادگستری مکطقه اصفهان

 .8دانشجوی دوره دکتری حقوق بینالمللی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا اصفهان
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بیکدازد .مسلم است که این هدف آنگاه تحقق مییابد که عل و اسباب تعرض از میان برود و هر اختالف ،با اتخاذ سیاستی
دموکراتیک فیصله یابد (فلسفی ،0920 ،ص .)84
پس از رکگ رهانی سرد و اتمام تقسیمبکدی ایدئولوژیک رهان و فروپاشی بلوک شرق ،رهان بیا کبیر مخاصیما
مسلحانه داخلی و مکطقه ای رو به رو شد و آثار مخربی را بر صلح و امکیت بینالمل وارد کرد .بر اثر این ناآرامیهای نظامی
و سیاسی در دهه نود ،فعالیتهای شورای امکیت گسترش بیسابقهای یافت.
فعالیت های شورای امکیت در راستای حفظ صلح و امکیت بینالمللی که مهمترین مسئله حال حاضر حقوق بینالملی و
سازمان مل متحد است ،به دو دسته تقسیم می شود که یری تحریم اقتصادی و دیگری اقداما نظامی است .البته اقیداما
نظامی باید تحت ماده  34مکشور تحت نظار کمیته ستاد نظامی شروع به فعالیت نماید که این امر تا به حیال محقیق نشیده
است .سوالی که مطرح است این است که اهمیت صلح و امکیت بین المللی بر چه اساسی به طور روز افزون پررنگ میشود
و چرا از پایان رکگ سرد تا به حال این عبار دستخوش یک تفسیر موس و گسترده شده است .برای پاسخ به ایین سیؤال
ابتدا باید تعریفی از عبار صلح و امکیت رهانی (بینالمللی) را در اسکاد بینالمللی رستجو ککییم .در سیال  0339کیه نقطیه
عطفی بزرگ در حقوق بینالمل محسوب می شود ،در مکشور سازمان مل متحد از این سازمان به عکیوان ابیزار صیلح بیرای
نجا نس های آیکده از بالی رکگ یاد شده است .یری از بزرگترین اهداف مکشور رلوگیری از رکگ یا حفظ صلح در
مفهوم سلبی آن می باشد که به وضوح در مکشور مل متحد دیده می شود .اقداما رمعی در مقاب تهدیدا علییه صیلح و
یا نق

صلح ،علیه دولتی که به دنبال تغییر وض مورود به وسیله زور میباشد به عهیده شیورای امکییتسیازمانملی متحید

گذاشته شده است)Bert V.A Roling0342 (.
در هر حال این عبار باعث این نخواهد شد که در درون نظام مل متحد تغییر نفی شود ،بلره در بکدهای  8و 9میاده 0
و ماده  99مکشور تغییر و تحول وض رهان به حالتی بهتر و آرمانی از طریق توسعه روابو دوستانه مابین کشیورها مشیروع و
پسکدیده قلمداد شده است.
امکیت نیز باید در پیوستگی با مفهوم صلح تفسیر شود ،به گونه ای که امکیت در قال

کیاهش علی و زمیکیههیای وقیوع

رکگ یا تحریم صلح رهانی تعریف شده و مورد بحث قرارگرفته است .در این معکا امکیت با ابعاد مببت صلح که از آن بیه
نام صلح مببت یاد میشود ،ارتباط تکگاتکک و نزدیری دارد (فریده ،شایگان ،0921 ،صفحه .)9
همیشه در اکبر اصطالحا به کار گرفته شده صلح و امکیت در ککار هم به کار رفته است ،ولی در قطعکامههای شورای
امکیت این شورا به طور کامالچ هوشمکدانهای در بعضی از اسکاد این کلما را از یردیگر ردا نمیوده اسیت .بیه طیور مبیال
شورای امکیت در وضعیت مخاصمه داخلی در سومالی در طی قطعکامیه  499ایین تلفیا سیکگین را بیرای صیلح خطرنیاک
دانست و اذعان داشت که آثار این مخاصما علیه صلح است و تهدید علیه صلح تلقی مییشیود (،)SC. Res.499/0338
اما شورای امکیت در وض عیت هائیتی ،آن وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امکیت مکطقه اعالم نمیود و بیرخالف مبیال قبلیی
توأمان از کلما صلح و امکیت در ککار هم استفاده نموده است)SC.Res.230/0339( .
به نظر می رسد که در دو قطعکامه باد به طور عمدی از کلمه امکیت استفاده شده و یا از اسیتفاده از آن خیودداری شیده
است .زیرا این مسئله دو بعد متفاو از یک اصطالح ذکر شده در مکشور می باشید کیه شیاید قابی انفریاک باشیکد .بیرای
توضیح بیشتر این مسئله می توان از دو قطعکامه دیگر نام برد که مح اتصال ییک مفهیوم ردیید بیا مفیاهیم صیلح و امکییت
میباشد.
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قطعکامه  )S/Res/284/0339( 284در مورد دادگاه یوگسالوی و قطعکامیه  )S/Res/399/0333( 399در میورد دادگیاه
روندا که در این دو قطعکامه از حفظ صلح صحبت به میان آمده است .یعکی تشری دو دادگاه کیفری ویژه را مکجر به حفظ
صلح دانسته است و عالوه بر آن از امکیت سخکی به میان نیاورده است .در نهایت از این دو قطعکامه مییتیوان بیه ایین نتیجیه
رسید که صلح دارای یک تعریف گستردهای میباشد که در زیر مجموعه آن امکیت قرار دارد و مییتوانید گیاهی در ککیار
کلمه صلح مورد استفاده قرار گیرد و گاهی بر اساس شرایو و تشخیص شورای امکیت کلمه امکیت حذف شده و تکها صلح
مورد استفاده قرار گیرد .در قطعکامههای  284و  399در مورد تشری دو دادگاه کیفری بینالمللی وییژه ،نییز بیا اشیاره غییر
مستقیم به عدالت ،عدالت را راهی برای حفظ صلح دانسته است.
از برایکد تمام این سطور می توان ایکگونه نتیجه گرفت که اکبر مفیاهیم بیه کیار گرفتیه شیده در حقیوق بیینالملی  ،در
شورای امکیت برای تحقق صلح به کار میرود ،یعکی ایکره در تعریف عدالت یا امکیت مهمترین نرته قاب توره صلح است.
به گونه ای که شورای امکیت به مرور متوره این امر شده که حفظ حالتی که به عدم رکگ مکجر شود بدون تأمین حیدودی
از عدالت امرانپذیر نیست ( .)Bevt.V.A Roling.0342حتی این دیدگاه به مجم عمومی سازمان مل متحد نیز رسیوخ
کرد و مجم عمومی سازمان مل متحد بر اساس اعالمیهای با نام حق میردم نسیبت بیه صیلح  0پیشیبرد صیلح بیینالمللیی را
مستلزم اقداما مببت دولتها در زمیکه پیشگیری از رکگ و رف هر گونه تهدید علیه صیلح ،فیصیله مخاصیما از طرییق
مسالمت آمیز ،اقدام به توسیعه اقتصیادی ،تیرویج حقیوق و آزادیهیای بشیر ،ارتقیاء سیطح زنیدگی دانسیته اسیت ( 0323و
.)GA.Res. Nov 93/08،00
بکابراین هدف اصلی سازمان مل متحد حفظ صلح است و این هدف از طریق توره به مسائ کامالچ مربوط بیه آن مبی
امکی ت ،رلوگیری از رکگ و رلوگیری از نق

حقوق بشر و حمایت از اص حق مل در تعیین سرنوشت و اررای عدالت

محقق میشود .بکابراین ریشههای حفظ صلح بین المل به مسائلی چون حقوق بشر و مسائ داخلی کشورها برمیگیردد کیه
در صور تأمین شدن آن اهداف می تواند به حفظ صلح انجامد .در ممالری که مابین شهروندان آن کشور عدالت برقیرار
است و تشکج و رکگ رف شده باشد و حقوق بشر به اعتالء خودش رسیده است ،دیگر دلیلی برای بر هیم خیوردن نظیم و
بی ثباتی صلح از درون یک کشور ورود نخواهد داشت و اگر فرض ککیم که تمام کشورها بیه ایین حالیت برسیکد ،دیگیر
کشورها هم به طور تحریکآمیز و تشکجزا در عرصه بین المل با هیم برخیورد نخواهکید کیرد و در نهاییت صیلح و امکییت
بینالمللی به گونهای با ثبا حفظ خواهد شد.
در سطور باد از ریشه های صلح پایدار و امکیت سخن به میان آمد و مشخص گردیدکه ریشه آن در درون هیر ارتمیاع
واق شد ه است و تجلی آن توسو رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی صور خواهد گرفیت .زییرا روامی بشیری کیه
گرفتار خشونت و نق

حقوق و آزادیهای اساسی بشری باشکد ،نمی توانکد صلح و امکیت بینالمللی را به عکیوان رزئیی از

رامعه بین المل رقم بزنکد.لذا بدون تردید میان صلح و حقوق بشر ارتباط ناگسستکی ورود دارد .تا زمانی که صلح به معکای
واقعی برقرار نباشد ،رامعه دارای وضعیّت عادی نیست و به زبان دیگر چرخ امور رامعه از مدار درسیت خیار شیده و در
نتیجه نمیتوان انتظار رعایت حقوق افراد را داشت .در چکین رامعهای یا اساساچ حقوق افراد لباس قانون به تن نپوشییده و بیه
عبار دیگر در قال

ضوابو و قواعد قاب اررا در نیامده است و یا اگر این مرحله را پشت سیر گذاشیته اسیت ،اککیون بیه

دلی بروز وضعیت غیر عادی ،قواعد مذکور بطور کام قاب اررا نمیباشیکد (رئیسیی ،0931 ،ص  .)99در گذشیته روامی
بشری چکدان به مسئله حقوق بش ر و رعایت آن توره ای نداشتکد و نق

حقوق بشر نق

صلح محسوب نمییگردیید و بیه

1. Declaration on the Right of People to peace.
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همین علت در سال های ابتدای تشری سازمان مل متحد مفهوم صلح و امکیت بین المللی تا این حد گسترده نبود .اما امروزه
مسلماچ قلمرو مسائ صلح و امکیت بینالمللی طبعاچ به موازا تحود ارتماعی تغییر کرده و بکابراین مصادیق تهدید بر صلح
و نق

صلح نیز تغییر نموده است .امروزه از مهمترین عوام تهدید و نق

به حقوق شهروندی افراد و نق

صلح و امکیت در تمام روام بشری ،بیتورهی

این حقوق است که در قسمت بعدی به آن پرداخته میشود.

 -2تأثیر صلح و امنیت بین المللی بر حقوق بشر
اعالمیه رهانی حقوق بشر مصوب  0332بر حق صیلح تأکیید نمیوده اسیت و در میواد 82 ،89 ،89 ،09 ،09 ،08 ،0ایین
اعالمیه به طور ضمکی از حق صلح 0یاد شده است .همچکین میباق بینالمل حقوق مدنی و سیاسی 8نیز در مواد 891 ،09 ،08
نیز به حق صلح اشاراتی داشته است.
یونسرو با ترسیم مبلبی که سه ضل آن را دموکراسی ،توسعه و صلح قرار داده است بر وابستگی زنجیروار این اهداف با
یردیگر تأکید میککد (امیرساعد ،وکی  ،0929،ص  .)92از این همه تأکید سازمانها و نهادهای بینالمللیی درمیورد صیلح
باید دید که در نهایت صلح به چه نتیجهای مکتج خواهد شد .امروزه برداشتی که از نتایج صلح میشود این است کیه ایجیاد
یک صلح پایدار و رهانی از ران

روامعی رخ خواهد داد که آن روام در درون خود نیز ایکگونه باشکد بیه گونیهای کیه

این مبلث طرح شده توسو یونسرو اشارهای به مسائلی میککد که دزم و ملزوم یردیگر است .دموکراسی و توسعه بیدون
ورود صلح در یک رامعه نمیتواند شر بگیرند و تا زمانی که رکگ و یا حتی تهدیدا عمده نظامی ورود داشته باشد
نمی توان در یک رامعه توسعه اقتصادی فرهکگی و دموکراسی را انتظار داشت .شاید هدف کلی نظام بینالملی رسییدن بیه
صلح رهانی و زندگی در صلح است و حقوق بشر هم بر این امر اصرار میورزد که این حق انسانها میباشد تا در فضیای
آککده از صلح و آرامش زندگی کککد و در این فضا استعدادهای خود را در زمیکههای مختلف بپردازند و بدون هراس از هر
نوع خشونت رامعه ای را بسازند که در آن نه تکها حق حیا و ابتداییتیرین حقیوق انسیانهیا رعاییت شیود ،بلریه حقیوق
شهروندی در حد عالی آن نیز رعایت شود (امیرساعد ،وکی  )0929 ،بدون اررای صلح ،نائ شدن به آزادیهیای اساسیی
د رد خشیونت ییا نبیود رکیگ بیه بالکیدگی رامعیه و حفیظ حقیوق
بشر برای شهروندان هر کشور میسر نخواهد شید .اصیو چ
شهروندی مکجر خواهد شد.
ملرو 9با توره به گستردگی مفهوم صلح پیشکهاد می دهد که بهتر است بیه ریای واژه صیلح از عبیار طیرد خشیونت

3

استفاده ککیم (امیرساعد ،وکی  .)0929 ،اعالمییۀ رهیانی حقیوق بشیر ،حیق صیلح را در میواد مختلیف ییاد کیرده و اسیاس
برخورداری از دیگر حقوق میداند .در مقدمۀ اعالمیۀ اصول همراری فرهکگی بینالمل مصوب  0330قید شیده اسیت ،تیا
وقتی که در ذهن انسانها رکگها شروع میشوند در ذهن آنها اشرال مختلف دفاع از صلح نیز بورود میآید و صلح باید
بر مبکای همبستگی اخالقی و معکویت بشریت پایهریزی شود (امیر ساعد ،وکی .)0929،
کمیته توسعه پایدار در یری از رلسهها خود ابراز میدارد ،علیالرغم انعقاد تعدادی موافقتنامیه ککتیرل تسیلیحا

در

دهه اخیر گامی اساسی در توقف افزایش رقابت رهانی در مورد تسلیحا خواه تسیلیحا هسیتهای ییا تسیلیحا متعیارف
برداشته نشده است .فروش تسلیحا هستهای یا تسلیحا متعارف هر ساله سیصد و پکجاه میلیارد ددر را به خود اختصیاص
میدهد .در حالی که می توانیم این مبلغ را به مکظور تسرین فقر ،گرسکگی و بیماری در سطح رهان به کار گییریم .فیروش
1. the Right to peace.
2. International conveans on civil and political Rights.
3. Mathew Nelco.
4. Remmission of violence.
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تسلیحا کشورهای غربی به رهان سوم فی نفسه تجاوز به حق صلح محسوب میشود .چرا که با فراهم آوردن این ابیزار،
احتمال تجاوز کشورها به یردیگر افزایش مییابد (.)www.solidarityrights.com/1.html.
به هر روی در صور عدم فروش تسلیحا و متقاب آن عدم هزیکه خرید این تسلیحا توسو کشورهای رهان سیوم
و هزیکه این مبالغ در آن کشورها برای کاهش فقر گرسکگی و بیماری و افزایش سطح آموزش و امکیت داخلی مییتیوان بیه
حقوق شهروندی به راحتی دست یافت و از شرایو وخیم زندگی در کشورهای رهان سوم کاست.
بکابراین گسترش صلح و امکیت بینالمللی و رلوگیری از ایجاد حاد تهدیدآمیز رکگ که مکجر بیه خریید تسیلیحا
نظامی و هزیکههای سکگین نظامی میشود ،میتوان با صرف این هزیکهها در راه تحقق حقوق شهروندی در بستری از صلح و
امکیت و کاهش فقر و کاهش گرسکگی و رف نابرابریهای اقتصادی زمیکه تعالی انسانها و برخورداری از حقوق شهروندی
را بهتر و بیشتر از گذشته ایجاد نمود.
همچکین در سکد نهایی ککفرانس رهانی حقوق بشر در سال  0339در وین اشاره شیده اسیت ،کیه توسیعه دموکراسیی و
صلح هر یک عاملی برای بیه اریرا درآمیدن دیگیری اسیت و بیدون دموکراسیی ،توسیعه پاییدار بیه وریود نخواهید آمید.
(امیرساعد ،وکی .)0929،
حق توسعه0که از مصادیق حقوق رمعی و رزء نس سوم حقوق بشر محسیوب مییگیردد ،در قطعکامیه  30/082مجمی
عمومی مصوب  3دسامبر  0320مورد شکاسایی واق شده که اشعار میدارد (انسان موضوع اصلی توسعه است و بکابراین باید
شرکت کککدهی فعال و ذیکف اصلی از حقوق توسعه باشد) .ارالس رهانی توسیعۀ ارتمیاعی نییز رامعیهی رهیانی را بیرای
اولین بار ،متعهد به ریشهکن کردن فقر مطلق ساخته و در این راه ،ضمن ایکره تقویت رامعهی مدنی بیرای سیالمت توسیعه
ارتماعی یک شرط ضروری اعالم میشود ،حق توسعه بیش از پیش شفاف میگردد .در مقدمیۀ ایین بیانییه بیر رابطیۀ مییان
توسعۀ ارتماعی و عدالت ارتماعی از یک سو و امکیت بینالمللی از سوی دیگر تأکید شده است (مودیی ،یوسیف،0920 ،
صفحه  33تا  .)23حق توسعه و این شرایو متعاق

آن فقو در حالتی رخ خواهد داد که صلح بر اوضاع و احوال بینالمللی

حاکم باشد.
دبیر ک سازمان مل متحد در گزارش خود که در تاریخ  0ژوئن  0333به مجم عمومی ارائیه داد عکیوان دسیتور کیار
برای توسعه را برای آن برگزید و در آن پیامدهای مکفی ناشی از رهانی شدن مب نابودی محیوزیست ،فقر فزایکیده ،رشید
رمعیت ،تروریسم و قاچاق مواد مخدر را مانعی ،بر سر راه توسعه دانسته است.
به نظر بعضی از حقوقدانان مبکای حق توسعه را باید در حق حیا یافت و از همین رو باید آن را در زمیر قواعید آمیر
حقوق بینالمل  8محسوب نمود .آقای قاضی محمد بیجاوی ،اید همبستگی بینالمللی را ناشی از وابستگی متقابی ملیتهیا
دانسته و همبستگی بین المللی را به عکوان مبکای حق توسعه در سه مرحله مورد شکاسایی قرار میدهد.
وابستگی متقاب که حاص یرپارچگی اقتصاد رهانی است .ترلیف همه رانبه دولتها در توسعۀ اقتصاد رهانی و تلقی
توسعه به عکوان یک مشر رهانی در سطح عالی خود.حفاظت از محیو زیست انسانی به عکوان مبکای حق توسعه ،که البته
در مقاب گروهی هم مبکای حق توسعه را حق صلح اعالم میکککد )Mohammad, Bedjaoui, P. 1252( .بکیابراین حیق
بر توسعه به نوعی زائیدهی صلح می باشد و بدون ورود صلح و امکیت بینالمللی نمیتوان توسعهای مؤثر و پایدار را متصور
شد.

1.The Right to Development
2. Jus Cogens- The Right to Development.
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یونسرو در دهۀ  ، 21اقداما و ابترارا ردیدی را با هیدف ارتقیاء فرهکیگ صیلح بیه کیار گرفتیه اسیت .در ککگیره
بینالمللی صلح که در رودی  0323برگیزار شید ،یونسیرو بیه طیرح مسیئلهای در ارتبیاط بیا سیاختار دموکراسیی و صیلح
پرداخت .در این پیشکهاد تقویت ساختار دموکراسی به عکوان کلید ح و فص مسالمتآمیز و عاددنیه اختالفیا و تیالش
برای آن نوع توسعه انسانی که بر پایه مشارکت فعال همۀ افراد رامعه و بر ارزشها و قابلییتهیای ارتمیاعی اسیتقرار یافتیه،
محسوب گردیده است ( .)Adrian, Nastase, P/294بکابراین یونسرو دموکراسی را به نوعی در تشری پاییههیای صیلح
موثرمی داند و از طرف دیگر همان طور که در قسمت های قب گفته شد بیرای رسییدن بیه دموکراسیی هیم بایید بسیتری از
حییداق صییلح برقییرار باشیید .در اییین صییور دموکراسییی و صییلح میییتوانکیید در تقویییت یرییدیگر تییأثیر شییگرفی داشییته
باشکد.یونسرو در ادامه این مسیر در بیست و هشتمین ارالس خود در سال  0339آموزش صلح و حقوق بشر و دموکراسیی
و تفییاهم بییینالمللییی و تسییامح را بیییان میییککیید و از آنهییا بییه عکییوان مطال ی

اساسییی مییرتبو بییا صییلح یییاد میییککیید

(.)Adrian, Nastase, p.0833
یونسرو و حقوقدانان مرتبو با این اندیشه صلح پایدار را صرفاچ مترادف فقدان رکیگ و خشیونت نمییدانکید و از ایکیرو
اسیییتقرار صیییلح را مکیییوط بیییه تحقیییق کلییییه حقیییوق انسیییانی و بیییه وییییژه تحقیییق حیییق بیییر توسیییعه مییییدانکییید
( .)ZanuszSymonides, 1996, P.11بدین ترتی

تحقق حقوق فردی ،ارتماعی ،اقتصادی و فرهکگ انسانهیا مشیروط

به تحقق صلح در رهان میباشد.
 -3مکانیزمهای نظارت جهانی در راستای اجرا و تضمین حقوق بشر
در مقوله حقوق بشر ،پس از به رسمیّت شکاخته شدن حقوق شهروندی بهوسیله اسکاد مختلف بین المللی از رمله اعالمیه
رهانی حقوق بشر ،تالش گسترده ای صور گرفت تا این حقوق بوسیله نظامهای ملی پذیرفتیه و ارراییی شیود .در سیطح
نظامهای ملّی با توره به ایکره ارزاء و ارکان مختلف دستگاه حاکمه با حقوق شیهروندی در ارتبیاط مسیتقیم اسیت ،قیانون
اساسی در روام دموکراتیک سعی کرده است ،با وض اصول و قواعد مختلف صیالحیتهیا و وظیایف هیر ییک از ایین
ارزاء و ارکان را در ارتباط با حقوق شهروندی مشخص ککد  ،بکحوی که هر گونه زمیکه لوث مسئولیت و فرار از بار تعهد و
ترلیف در مقاب شهروندان و اررای حقوق آنها از بین برود.
در کشور ایران نیز قانون اساسی سعی کرده است ،طی اصول مختلف حقوق شهروندی را بیان ککید و وظیایف ارکیان
مختلف دستگاه حاکمه را مشخص ککد.
امّا بدون تردید باید اذعان کرد که برای اررا و تضمین هر چه گسترده تر حقوق شهروندی ،نباید صرفاچ به پیش بیکیی و
تعبیه مرانیزم های مختلف اکتفا کرد؛ زیرا یک پایه اصلی پذیرش و اررای حقوق شهروندی خود شیهروندان ییک رامعیه
میباشکد و تا زمانی که شهروندان خود مطالبهگر حقوقشان نباشکد ،نمیتوان از دولتها بعکوان مرلفین حقیوق شیهروندی
انتظار داشت به ترالیف خود در این ارتباط ،در مقاب شهروندانشان عم کککد .بکابراین باید با آموزش حقوق شهروندی به
تمام شهروندان ،فرهکگ حقوق شهروندی را در رامعه ایجاد و توسعه داد ،تا رایی کیه بیه معکیای واقعیی روحییه شیهروند
مطالبهگر و دولت خدمت گزار در رامعه ایجاد شود .در این صور در ککار مرانیزم های کارآمد و مؤثر ،افریار عمیومی
شهروندان خود بهترین ضامن برای اررای حقوق شهروندی خواهد بود (رئیسی ،0923 ،ص)42و به همین علت است که در
قانون اساسی به صراحت اص امربهمعروف و نهی از مکرر مورد توره و تأکید قیرار گرفتیه اسیت .در واقی از مکظیر قیانون
اسا سی نظار همگانی یک شرط دزم و ضروری در رهت تحقق حقیوق شیهروندی افیراد محسیوب مییشیود .در حیوزه
رهانی نیز امربهمعروف و نهی از مکرر در موضوعهای مربوط به حقوق بشر نقشیی میؤثر و کیاربردی دارد .در بیشیتر اسیکاد
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حقوق بشری نوعی حق نظار همگانی رهت رلوگیری از نق

حقوق بشر و الزام کشورها به رعایت حقوق مذکور پیش

بیکی شده است.
سازمان مل در رهت اررای هر چه گسترده تر حقوق شهروندی اقدام به ایجاد نهادهای کرد است که این نهادها به دو
دسته قاب تقسیم هستکد؛ نهادهای ایجاد شده در سازمان مل متحد و نهادهای که به مور

معاهدا حقیوق بشیری ایجیاد

شدهاند .بزرگترین دستاورد ایکگونه نهادها ایین اسیت کیه آنهیا همانکید چشیمان ریزبیکیی هسیتکد کیه بیر اریرای حقیوق
شهروندی در قلمروی کشورهای عضو نظاره کرده و موارد نق
کشورها نمیتوانکد موارد نق

حقوق شهروندی را افشیاگری میینمایکید .بیدین وسییله

را از دید افرار رامعه رهانی پکهان کککید .امیا مهیمتیرین نقیص ایین نهادهیا ایین اسیت کیه

ابزارهای اررایی مؤثر و کارآمد چکدانی در اختیار ندارند .موثرترین ابزاری که از آنها کمک میگیرند ،ابزار افشیاگری و
اطالع رسانی است و سعی میکککد تا بوسیله این ابزار با تحت فشار قراردادن کشورهای ناق

 ،آنها را مجبور بیه تین دادن

به این تعهدا کککد.
 -4نظارت جهانی در راستای استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی
در حقوق بین المل عمومی همیشه از صلح و امکییت رهیانی بیه همیراه شیورای امکییت نیام بیرده شیده اسیت و قیدر
دزم ادررای شورای امکیت به عکوان پشتیبان صلح و امکیت رهانی معرفی شده است .اما این نهاد بیا تمیام سیاز و کیارش در
همه موارد در حفظ صلح و امکیت بین المللی موفق نبوده است .لذا همواره در ککار این مریانیزم نهادیکیه شیده سیازمان ملی
متحد ،رامعه بینالمل سعی نموده است با روشهای مختلف همانکد توس به قاعده عرف عیام و نییز قواعید آمیره و ارائیه
توصیهها و نظریا مشورتی ،به نوعی حق نظار همگانی و رهانی را برای کشورها در حوزه صلح و امکیت بینالمللیی بیه
رسمیت بشکاسد .بهعکوان نمونه ،امربهمعروف و نهی از مکرر با شر توصیهای و مشورتی امروزه در حقوق بینالملی دارای
ابعاد اررایی و مؤثری است .یری از ابعاد امربهمعروف و نهیی از مکریر صیدور نظیر مشیورتی از رانی

دییوان بیینالمللیی

دادگستری است که هرچکد دزم ادرراء نیست  ،اما دارای اثراتی مشهود و عیکی بسیار موثری در روابو بینالمللی است ،که
در مواردی از برخی تصمیما دزم ادررای دیگر ارکان سازمان مل متحد کارآمدتر است .نظر مشورتی دیوان بینالمللی
دادگستری در مورد دیوار حائ نمونه کاملی از این ادعا است .این نظر مشورتی که در مورد دیوار حائی در سیرزمینهیای
اشغالی است و در نهم رودی  8113صادر گردید ،توانست برخالف وصف توصیهای نظیر مشیورتی بیه صیور عملیی از
ادامه ساخت دیوار حائ رلوگیری ککد .مبال دیگری در این زمیکه ماده  3ککوانسیون مکی و مجیازا نسی کشیی میورخ 3
دسامبر  0332است که در آن با توره به خواص عامالشمول ( )Ergaomnesو آمرهای ( )Jus Cogensررم نسی کشیی،
کشورهای عضو ککوانسیون میتوانکد علیه عضو دیگیر ککوا نسییون ،کیه بیه تعهیداتش عمی نریرده ،در دییوان بیینالمللیی
دادگستری طرح دعوا کککد.
این گونه دعاوی به علت وقوع نس کشی در قلمرو یک کشور عضو ککوانسیون علیه آن کشور طرح شیده و مییتوانید
مسئولیت بینالمللی کشور مربوطه را بدنبال داشته باشد.
در حالت گستردهتر ،بر اساس تعهد عام الشمول و تعهید آمرهیای کیه تمیام اعضیاء ککوانسییون مکی نسی کشیی بیرای
رلوگیری و مجازا رکایت نس کشی دارند ،یک عضو که ارتباطی با وقوع رکایت نس کشی ندارد و سعی در رلوگیری
از وقوع رکایت نس کشی کرده است ،میتواند علییه تمیام کشیورهایی کیه علییالیرغم دخیی نبیودن در ارتریاب رکاییت
نس کشی به علت سرو و عدم موض گیری چشم بر وقوع چکین رکایتی بستهاند ،در دیوان بیینالمللیی دادگسیتری طیرح
دعوا ککد .زیرا تمام کشورهای عضو ککوانسیون مک نس کشی تعهد عامالشمول و آمرهای را برای مک نس کشی و مجازا
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آن پذیرفتهاند .یعکی حتی دخی نبودن و دور بودن از مح ارتراب ررم باعث نمی شود که کشیورهای عضیو ککوانسییون
بیتفاو باشکد ،بلره آنها باید موض گیری مکاس
ندارند باید در قال

بکمایکد .یعکی حتی اگر توانیایی انجیام ییک فعالییت عملیی مکاسی

را

فعالیتهای توصیهای (امربهمعروف و نهی از مکرر) موض مکاسبی را در مقاب این رکایت اتخاذ کککد.

نتیجهگیری
بدون شک امروزه اص امر به امربهمعروف و نهی از مکرر در سطح بینالمللی نیز نه تکها پذیرفته شده است ،بلره از آن
باید به عکوان یک وظیفه رهانی که بر عهده تک تک کشورهاست نام برد .چرا که در حوزه حقیوق بیین الملی زمیانی کیه
یک اص حقوقی به یک تعهد عامالشمول0تبدی می شود ،در واق باید پذیرفت که آن اص
است که باید از ران

به یک وظیفهای تبدی شده

همه دولتها رعایت شود و این وظیفه به انجام برسد .بدون تردیید امیر بیه رعاییت صیلح و نهیی از

عوام و رفتاری که صلح را به خطر بیکدازد و تأکیید بیر اریرای حقیوق بشیر و نهیی کشیورها از نقی

حقیوق شیهروندی

تابعانشان،امروزه دیگر در حیطه اختیار یک یا چکد کشور یا نهاد بینالمللیی نمییباشید و ییک تعهید بیرای تمیام دولیتهیا
محسوب میشود .یک تعهد عام الشمول که یک دولت در مقاب تمام رامعه بینالمللی به دوش دارد و نباید از این تعهدا
تخطی ککد.
لذا رعایت اصول انسانی و اساسی حقوق بشر ،نوعی مسئولیت در قبال ک رامعه بینالمللی ایجاد میککد .بیا توریه بیه
رویه قضایی بین المللی ،تمامی دولتها و اشخاص بینالمللی در رعایت برخی از تعهیدا و تریالیف بیینالمللیی بیه دلیی
نقش مؤثر آنها در حفظ و استمرار صلح و امکیت بینالمللی ،ذی نف تلقی شده ،لذا در صیور نقی

و تخلیف از آنهیا،

مسئولیت بین المللی تکها بین دولت خاطی و قربانی مطرح نیست .بلره از نظیر رژییم حقیوقی نیوین ،مسیئولیت دولیتهیا بیه
تکاس

نوع و ماهیت تعهد در برابر همه دولتها مورد توره قرار خواهد گرفت .در این نوع از تعهدا  ،هر ییک از اعضیاء

این امران را داراست که در صور نق

و تخلف از تعهدهای مزبور ،واککش نشان دهد .واککشی که میتواند به صور

فردی و رمعی صور پذیرد (شریفی طراز کوهی ،حسین ،0949 ،ص .)818
در همین راستا تصوی

قطعکامههای  39/090و  39/011مجم عمومی سازمان مل متحد و قطعکامههای شیورای امکییت

 022و ( 410عراق) 499 ،و  430و ( 433سومالی) و ( 432 ،424 ،440 ،441 ،403 ،492 ،498بوسیکی و هرزگیوین) بیه نفی
قربانیان وضعیتهای فارعهآمیز در واق به نوعی از محتوای عامالشمول ناشی میشیود کیه بیه تعبییر دیگیر ،قواعید بکییادین
حقوق بشر هستکد( .ذاکریان ،مهدی ،0920 ،ص ) 42لذا باید بدون تردید اذعان نمود که امروزه در سطح رامعه بیینالمللیی
در برخی از موضوعهای مهم و اساسی از آن رمله صلح و امکیت رهانی و حقوق بشر ،نظار همگانی یا بیهعبیارتی همیان
امربهمعروف و نهی از مکرر قاعدهای پذیرفته شده و کاربردی میباشد.

1. ErgaOmnes
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مفهومشناسی امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و سنت
فاطمه آریا نژاد
داوود ستارزاده
امیر اسدی

چکیده
نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت رامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیتهای ارتمیاعی داشیته باشید ،ایجیاب
میککد که او ناظر و مراق

همه اموری باشد کیه پیرامیون وی اتفیاق مییافتید .ایین مطلی

در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان

امربهمعروف و نهی از مکرر مطرح شده و از مهمتیرین مبیانی تفریر سیاسیی ییک مسیلمان بیه شیمار مییرود؛ چکیان کیه از
مهمترین فرایضی است که وروب کفایی آن ضروری دین شکاخته شده و ضامن بقای اسالم است .امربهمعیروف و نهیی از
مکرر به نظر شیعیان یری از فروع دین اسالم است .امربهمعروف یعکی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فیرد مسیلمان بیه
دیگران به انجام آنچه از نظر عق یا شرع اسالم خوب در نظر گرفته می شود و نهی از مکرر یعکیی دسیتور دادن ییا توصییه
کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آنچه به از نظرعق یا شرع اسالم بد در نظیر گرفتیه مییشیود.در ایین
مقاله سعی شده اهمیت امربهمعروف و نهی از مکرر را در قرآن کریم و سکت رستجو کرد و به بعضیی از مهیمتیرین میوارد
اشاره شود.
واژگان کلیدی :دین اسالم ،قرآن کریم ،امربهمعروف ،نهی از مکرر ،مسلمان.
مقدمه
به راستی که خداوند متعال قرآن را به عکوان کتاب راهکما بر محمد(ص) نازل فرمود و در آن شایسته و ناشایسته خییر و
شر حق و ناحق زیبا و زشت و بهشت و رهکم را خوب دید و آشرارا بیان فرمود بکابراین شما بکدگان خدا راه خییر را پیشیه
ککید تا هدایت شوید و از راه شر و زشتیها و ناپاکیها دوری ککید تا بتوانید در راه راست ثابیت قیدم بمانیید واری هیا را
برای رضای خدا انجام دهید که انجام آنها شما را به سوی بهشت هدایت میککد آنچه خدا حرام کرده ،زشتی انجام آن بر
کسی پوشیده نیست و آنچه خدا حالل کرده از عی

و نقص عاری است .اگر کاری خیر سراط داشتید بیه انجیام آن همیت

ککید و اگر شری پیش روی شما قرار گرفت از آن دوری ککید.

0

حوزه علمیی ارتمیاعی از رایگیاه بسییار
ٔ
امربهمعروف و نهی از مکرر یری از وارباتی است که در آموزههای قرآنی در
باد و پرارزش برخوردار است و بکیاد دین و شریعت فروع دین (نماز ،روزه ،خمس ،زکیا  ،حیج ،رهیاد ،امربیهمعیروف و
نهی از مکرر تولی و تبری) است چرا؟ چون در صور نبود آن بهترین اعمال نیک به فراموشی سپرده شیده و بقییه احریام
الهی نیز عملی نخواهد شد.
با این حال باید توره داشت که فقو کار فرهکگی و یا فرهکگ سازی امربهمعروف و نهی از مکرر بلریه مسیائ دیکیی و
پیاده سازی ارزشها و فضائ دیکی بصور یک سیستم است که ارزای آن انفراک ناپذیر است و همهی ارزای آن بایید
هماهکگ کار کککد تا نتیجه مطلوب بهدست آید بکابراین نهادهای ارشاد ،آموزش و پیرورش ،علیوم ،فینآوری و تحقیقیا
مجلس ،قوهی قضائیه شورای انقالب فرهکگی صدا و سیما ،سازمان تبلیغا کشور و همهی مراکز و محاف دیکی و فرهکگی
ارزای مؤثر این سیتسم به حساب میآید که باید هماهکگ عم ککد تا به نتیجهی خوبی برسد.
 .0نهج البالغه خطبه 004
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آیه قرآن
باید از شماها گروهی ورود داشته باشید کیه میردم را بیه نیریویی و خیرخیواهی و بیه معیروف امیر کککیده و از مکریر
بازدارنده ،آنان رستگارانکد.
این پیوستگی «امربهمعروف و نهی از مکرر» در هفت آیه دیگر از قرآن (آیا  001و  003آل عمران ،آیه  094اعراف،
آیا  40و  008توبه ،آیه  30حج و آیه  04لقمان) دیده میشود .این دو رمله به ندر ردا از یکدیگر آمده است روشن
است که رمله امربهمعروف و نهی از مکرر کامالچ ریشه در قرآن دارد .اما بر اساس این مطل
واقعی این وظیفه چه میتوان گفت چه کسی آن را ایفا میککد؟ مخاط

قرآنیی ،دربیاره ویژگییهیای

آن کیست؟ مضمون آن درباره چیست؟

که این آیه  013آل عمران 0مکطقی روشن میککد که چه کسی آن را انجام میدهید میتن آییه درخواسیت از رماعیت
مومکان به استادانکد و برابر اشاره امتهای پیشین.
براساس این آیه ،مومکان باید دستکم باید شام امتی باشد که امربهمعروف و نهی از مکرر میککد.
دقت و خلوصی که ممرن است این آیا برای استکباط ما از این وظیفه پدید آورد با شک و تردید در این اشاره به چه
مطلبی دارد محدود میشود .خالصهی کالم ایکره ،قرآن بدعتهایی مصائ

اندکی دربارهی وظیفهی نهی از مکرر ریدای

از نام آن برای ما بیان میککد.
تعریف لغوی
قرآن کریم و احادیث ائمهی اطهار و علمای بزرگ و روشکفرران اسالمی در رهت به ورود آمیدن آسیایش همگیانی
دو نوع قانون در این ضمیکه وض کردند:
 .0امربهمعروف
 .8نهی از مکرر
0ی معروف:
معروف در لغت به معکای «شکاخته شدن ،شایست  »rightاست و از مکظر وحی تمام اعمال و رفتاری که در آن مصلحتی
برای فرد یا ارتماع ورود داشته باشد مانکد نماز و زکا  ،صدقه ،وفای به عهد ،رهاد ،هدیه ،مهربانی و ...
8ی مکرر:
مکرر در لغت به معکای «ناشکاس ،ناشایست  »wrongاست و در اموری که زیانی برای فرد و رامعه داشته باشد مانکد زنا،
قمار ،حرام خوری ،نظر به نامحرم ،دروط ،غیبت و امبال اینها که حراماند.
معرفی امربهمعروف و نهی از منکر
وقتی حرفی از امربهمعروف و نهی از مکرر به میان میآید ناخودآگاه ذهن انسان واقعهی کربال و قیام امام حسیین(ع) را
به یاد میآورد رسالت بزرگی که امام حسین(ع) در آغاز و قیام خویش به آن پای فشرد و هستی خیود و خیانوادهاش را در
راه تحقق آن فدا کرد به همین علت دههی اول محرم را دههی امربهمعروف و نهی از مکرر نامگذاری کردند.
امربهمعروف و نهی از مکرر در حرم قوانین اررائی است و بدون رعایت این نوع قوانین نظم و انضباط ارتماعی برقرار
نمیشود.

 .0ولترم مکرم ائمه یدعون الی اخیر و یامرون بالمعروف و یکهون عن المکرر و اولئک هم المفلحون آل عمران 013
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اسالم چکین نیست اسالم دارای نظام و قوانین خاصی است و با هر گونه بینظمی مخالف است تا درستی راه و رامعیه و
مسیر رسیدن به اهداف وادی آن را تضمین ککد.
اسالم برای اررای احرام و نظام خود سه شرط دارد:
 .0نیروی بازدارندهی درونی انسان یعکی تقوای خدای تبارک و تعالی که فرد مسلمان خیود مسیئول تزکییه نفیس و
انتقاد آن است که در بردارنده این آیه از قرآن کریم اسیت« :ق ا الفل م م ن زکه ا و ق ا خ اب م ن دس ها»؛ هیر کیس
نفس خود را تزکیه گرداند رستگار و هرکس آن را به گکاه آلوده گرداند زیانرار خواهد بود.

0

 .8قدر حرومت عادل در رامعهی اسالمی که وظایف خود را تکها به آنچیه رژییمهیا دیگیر آن را ریزء وظیایف
اساسی خود میشمارند که مهمترین آنها حفظ امکیت داخلی و خارری است محدود نمیداند بلره بیرای خیود
وظایف ارتماعی ،تربیتی و فرهکگی نیز قائ است.
 .9قدر و نیروی ارتماعی که امربهمعروف و نهی از مکرر از آن نشأ میگیرد.
اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر
آفریدگار رهان هستی نخستین کسی است که امربهمعروف و نهی از مکرر کرده اسیت او در قیرآن مییفرمایید« :ان اهلل
یامر بالعدل و ادحسان و ایشاء ذی القربی و یکهی عن الفحشاء و المکرر و البقی یعظریم العلریم تیذکرون»( .سیورهی نحی
آیهی)31
«همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر میککد و از کارهای زشت و ناپسیکد و تجیاوز بیه حقیوق
دیگران نهی میککد و شما موعظه میککد باشد که پکد گیرید».
امربهمعروف و نهی از مکرر در قرآن از ویژگیهای پیامبران الهی شمرده شده.
پیامبران ،براساس ایکره بار سکگین رسالت و هدایت را بر دوش داشتکد به طور مستمر و پیگیر به امربهمعیروف و نهیی از
مکرر میپرداختکد و لحظهای در این راه کوتاهی نریرده و تیأخیر را روا نمییدانسیتکد روزی نبیود کیه میردم را از شیرک و
بتپرستی ظلم و ستم ،قت و غار و  ...نهی نرککد و به توحید و یرتاپرستی ،عدل و انصاف ،احسیان و نیریی و  ...دعیو
نررده باشکد .بکابراین ،انسانهای مؤمن و صیالح ،گذشیته از آن کیه همیواره مراقی

احیوال و اعمیال خیود هسیتکد از روی

خیرخواهی و دلسوزی به پکدواندرز دیگران نیز همت گماشته و آنان را به خوبیهیا دعیو مییکککید و از بیدیهیا برحیذر
میدارند.
یری از یاوران بزرگ اسالم عبمان بن مظمون میفرمایکد :وقتی این آیه بیر پییامبر نیازل شید مین حقانییت اسیالم را بیه
درستی باور کردم و اعتقاد به این آیین در دلم رای گرفت(وسای الشیعه 00ص.)940
شما فرر میککید آیا کسانی که به سعاد و ترام انسان میاندیشکد میتوانکد برای سعاد و بیهورزی انسیان سیختی
بهتر و ارزندهتر از این کالم ارائه دهکد .بخاطر همین است که در میان احرام اسالمی و واربا الهی امربهمعروف و نهی از
مکرر رایگاه ویژهای دارد هر محقق آگاه و تیزبین در بررسیی تیاریخ زنیدگی معصیومین ایین نرتیه را بیه درسیتی مشیاهده
میککد که امربهمعروف و نهی از مکرر از کودکی گرفته تا پایان ارتباط ناگسستکی با تمام مقاط زندگی آنان داشته است و
آنان در طول زندگی گهربارشان که با انسان از کودکی گرفته تا پایان عمر ،پیوسته پایبکد این فرضیهی بزرگ بودهاند.

 .0قد افلح من زکها و قد خاب من دسها(شمس 3و )01
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ائمهی اطهار در ادای این رسالت الهی از هی تالشی فروگذاری نرردند و حتی فراتر از محدوده رسالت خویش بر این
کار اصرار ورزیدند ،تالش و اصرار آنان به سب

اهمیت این فرضیهی الهی بود که آنها به دلیی قلی

سرشیار از رأفیت و

رحمت حاضر نبودند هی کس به مکررا آلوده شده به خشم خدا گرفتار آیکد تا آنجیا کیه خداونید آنیان را از ایین همیه
تالش و دلسوزی باز میداشت:
«فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یومنوا بهذا الحایث السفا» (وسای الشیعه 00ص)939
گویا میخواهی از شد تأسف به اعمال ایشان خویش را تباه گردانی که چرا به این حدیث ایمان نمیآورند.
امربهمعروف و نهی از منکر راه انبیاء و برنامهی صالحان
امربهمعروف و نهی از مکرر راه انبیاء و برنامهی صالحان است .فریضهی بزرگی است که فرای
اقامه شود و راه و روشی را مصون از خطا و کس

دیگیر بیه وسییلهی آن

و کار او حالل میککد سیتمهیا را ربیران و زمیین را آبیاد مییسیازد بیه

وسیلهی این فریضه از دشمکان عدالت و انصیاف خواسیته مییشیود و همیهی امیور اسیتوار و در مسییر درسیت قیرار دارد.0
امربهمعروف و نهی از مکرر همانکد نماز و روزه خمس و زکا وار

اسیت و از گیردن مسیلمین سیاقو شیود مگیر آنریه

هدف اسالم از آن تحقق یابد و در آن اقامهی معروف و از میان برداشتن مکرر است استفاده از هر دو روش فردی و رمعی
که ما را به این هدف میرساند وار

است.

ضعیف و بیدین چه کسیاست؟
حضر محمد(ص) فرمودند آن کس که امربهمعروف و نهی از مکرر نرکد عم به این مسئولیت الهی انسیانی بیه همیه
کسی وار

است و در صور کوتاهی باید انتظار خواری در این رهان و کیفر دردناک در سرای دیگر بود.

فلسفه امربهمعروف و نهی از منکر
چکانره تاککون گفتهایم ،تمام انبیای الهی برای اصالح رامعهبشری آمدهانید .ایین هیدف بعبیت پییامبران بیوده اسیت و
موثرترین ابزار برای رسیدن به آن هدف بزرگ ،امربهمعروف و نهی از مکرر بیه شیمار رفتیه اسیت .ییک رامعیه را در نظیر
بگیرید ،از این دو حال خار نیست:
 .0یا رامعهای که حرکت عمومی و غالبی به سوی خداوند و ارزشهای الهی اسیت و اکبیر میردم را از انسیانهیای
خداپرست و وظیفهشکاس در تمام ابعاد زندگی (بُعد فردی و ارتماعی ،در زندگی شخصیی ،خیانوادهای ،قیومی،
ارتماعی و  )...تشری میدهکد این را به طور غال  ،رامعهای سیالم کیه سیالمت ارتمیاعی بیه آن حیاکم اسیت
میخوانیم حال برای حفظ «سالمت ارتماعی» همین رامعه باید از امربهمعروف و نهی از مکرر استفاده کرد یعکیی
تا فرد یا افرادی خواستکد میرروب خطرناک «گکاه و فساد» را به پیرره ایین رامعیه وارد کککید و بیه گسیترش آن
همت کککد .با امربهمعروف و نهی از مکرر میتوان از رشد و گسترش آن بیماری خطرناک پیشگیری کرد و حتی
با برخورد مقتضی آن را ریشهکن ساخت.
 .8یا رامعهای است که حرکت عمومی و روّ حاکم بر آن به سمت هواهای نفسانی و اشیباع خواسیتههیای شییطانی
است اگر بخواهیم این رامعه بیمار را سالم ککیم و تکدرستی ارتماعی و روحی را به او ببخشیم بیاز بهتیرین کیار،
امربهمعروف و نهی از مکرر در شر وسی و گسترده و مکاس

 .0امام محمد باقر(ع)
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آن است.

با توضیحی که گذشت ،روشن است که فلسفه ورود و وروب امربهمعروف و نهی از مکریر چیسیت؟ امربیهمعیروف و
نهی از مکرر یعکی حفظ و پاسداری از سالمت ارتماعی و روانی رامعه ،و احییاء سیالمتی عمیومی یعکیی اهیدای تکدرسیتی
ارتماعی و اگر بخواهیم بیشتر با فلسفه ورودی آن آشکا شویم باید نخست با آثار آن آشکا شویم چه ایکره فلسیفه وریودی
آن در ظهور و بروز آثار آن نهفته است.
پیامبر اسالم در یک مبال ساده فلسفهی امربهمعروف و نهی از مکریر و عیدم مکافیا آن بیا آزادی را ایین طیور ترسییم
میفرماید:
یک گکهرار در میان مردم مانکد کسی است که با گروهی سوار کشتی شده و هکگامی که در وسو دریا قرار میگیرنید
به سوراخ کردن رایگاه خویش میپردازد اگر دیگران او را از این کار خطرناک باز ندارند آب به کشتی نفیوذ مییککید و
یک باره همگی غرق میشوند.
پیامبر با این تعبیر زیبا مکطقی بودن و لزوم وظیفه امربهمعروف و نهیی از مکریر را بیه همگیان مجسیم و حیق نظیار بیر
ارتماع راحتی طبیعی که ناشی از پیوند سرنوشتهاست میداند آری ،رامعه نیز مانکد کشتی است سرنشیکان کشتی تکهیا تیا
هالک دیگران شوند هرگاه مسافری از ایین آزادی اسیتفاده نادرسیت ککید و بخواهید بیا مییخ ییا

حدی آزادند که مور

وسیلهای دیگر بدنه کشتی را سوراخ ککد همه مسافران بکا بر غریزه دفاعی خود بشد بیا او مبیارزه مییکککید و عمی او را
حرکتی از روی نادانی و محدودنگری میپکدارند .بیشک سستی و بیتورهی آنان خطر غرق شدن و نابودی همگان را بیه
گکاه و افرادی که ارزشهای الهی را زیرپا نهاده است متعهد

دنبال خواهد داشت و همهی مومکان با برخورد با افراد مرتر
و مسئولاند.
امربهمعروف و نهی از منکر از نگاه رهبر کبیر انقالب
در ایکجا به تکاس

بحث به سه فراز از سخکان حریمانهی بکیانگذار رمهوری اسیالمی اییران حضیر امیام خمیکیی (ره)

توره ککید.
 .0رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمیکی(ره) امربهمعروف و نهی از مکرر را از بادترین و گرانقدرترین فرای
اسالمی میشمارند و میفرماید( :امربهمعروف و نهی از مکرر که فرای

دیگر را به پا داشته و دین مبین اسیالم را

نظم بخشیده است و زندگی در دنیای اسالم را رونق میدهد .ورود این فرضیه از ضرور دین است هرکس آن
را انرار ککد و بداند انرار آن دزمهاش انرار اصلی اصول دین است و به دین الزام هم ایمیان داشیته باشید کیافر
است.
 .8کوشش ککید که احرام اسالمی را ،هم عم ککید و هم وادار ککید کیه دیگیران عمی کککید ،همیانطور کیه هیر
شخص و فردی موظف است که خودش را اصالح ککد ،موظف اسیت کیه دیگیران را هیم اصیالح ککید ،اصی
امربهمعروف و نهی از مکرر برای همین است که رامعه را اصالح ککد .بیانیا امیام (ره) در  91/4/81صیحیفهی
نور 01ص0
 .9هر مقداری که میشود خودتان و هرکس را با او آشکا هستید ،هر مجلسی که پیدا میشود ،ببیکید که ییک کسیی
از این پوشش اسالمی میخواهد یک قدری ککار برود ،دعوتش ککید امربهمعروف و نهی از مکرر از اموری است
که بر همه کس وار

است یک چیزی نیست که بر یری وار

باشد و بر دیگری نه ...

همانطور که مرلفیم خودمان را حفظ ککیم و خار ککیم از ظلمت چه نور ،مرلف هستیم دیگران را همین طور دعو
ککیم .هر مقداری که میتوانیم ،شما نباید بگویید که خوب ،من که خطی

نیستم ،من کیه اهی مکبیر نیسیتم ،مین کیه اهی
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محراب نیستم ،شما اه این هستید که در خانوادهتان با آن پسرتان و با دخترتان و با اولیائتیان ،بیا آن کسیی کیه رفییق شیما
هست ،میتوانید حرف بزنید ،همین مقدار شما مرلفید .اگر انسان دیید معصییت خیدا مییشیود بایید رلیویش را بگیریید و
نگذارید معصیت خدا بشود .بیانا امام(ره) در  92/01/8صحیفهی نور 00ص23
مراحل امربهمعروف و نهی از منکر:
معصومان درباره امربه معروف و نهی از مکرر بسیار سخن گفتهاند و فقیهان براساس این رواییا بیرای امربیهمعیروف و
نهی از مکرر مرات

و درراتی بر شمردهاند این مراح عبار اند از:

0ی اظهار خشم و نفر
اولین مرحله از مراح امربهمعروف و نهی از مکرر تکها اظهار ناخرسکدی و نفر از مکرر است گاه برخیی افیراد بیدون
توره و آگاهی مرتر

مکرر می شوند و تکها اظهار خشم و ناخشکودی مور

اصالح آنان میشود در این مرحلیه بیه هیی

اقدامی حتی گفتار هم نیاز نیست تکها رو ترش کردن اخم به چهره کافی است امام علی(ع) میفرمایکد« :ام ر ن ا رس ول الله ان
تلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهره».

رسول خدا(ص) ما را فرمان داد تا با صور های درهم کشیده و عبوس با گکاهراران روبرو شیویم( .وسیای الشییعه
00ص.)309
8ی قط رابطه
دومین مرحله از مراح امربهمعروف و نهی از مکرر قط رابطه است گاه برای وادار کردن و انجام وظیفه و بازداشیتن از
مکررا تکها اظهار نفر و ناخشکودی کافی نیست باید برای مدتی از شخص روی گرداند تا زشتی کارش را دریابید و بیه
مسیر درست باز گردد.
9ی گفتار
سومین مرحله ،مرحلهی گفتار است چه بسا افرادی به سب

نادانی تحت تیأثیر تبلیغیا قیرار مییگیرنید و دچیار مکریر

میشوند این گروه به مربی و راهکما نیاز دارند در این موقعیت باید امربهمعروف و نهی از مکرر در کمال مهربانی و عطوفت
آنها را نصیحت و راهکمایی ککد.
3ی عم
چهارمین مرحله عم است که گهگاهی شخص در دررهی است که روی برگرداندن و صحبت کردن با مکطیق تیذکر
دادن بر او تأثر نمیگذارد و در ایکجا باید با عم وارد شویم و شروع به کار ککیم.
خودسازی در امربهمعروف و نهی از منکر
در ایکجا سوالی مطرح میشود که چرا برای امربهمعروف و نهی از مکرر کردن باید اول خود را امربهمعیروف و نهیی از
مکرر ککیم یعکی اول خودسازی ککیم بعد به ساختن دیگران بپردازیم؟
رواب این سؤال را با یک داستان از پیامبر اکرم(ص) در مییابیم:
روزی مردی از شهر و دیار دور ،خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت :یا رسول اهلل ،پزشک ،فرزندم را از خوردن خرما مک
کرده است ولی پسرم به حرفمان گوش نمیدهد شما لطفی ککید و او را نصیحت ککید تا از خوردن خرما صیرفنظیر ککید
پیامبر در رواب گفت :برو فردا بیا تا خواستها را انجام بدهم.
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مرد با ناراحتی از پیش پیامبر رفت و فردا دوباره برگشت پیامبر خواستهای او را انجام داد و مرد غریبه عرضه داشیت ییا
رسول اهلل چرا همان دییروز درخواسیتم را انجیام ندادیید .پییامبر فرمودنید :بخیاطر ایکریه دییروز مین خیودم خرمیا خیوردم
نمیتوانستم به او بگویم که ای پسر تو خرما نخور.
از این روایت میفهمیم که فریضهی امربهمعروف و نهی از مکرر را هر انسان باید از ورود خود آغاز ککد تیا بتوانید در
راستای اصالح رامعه و حرکت به سوی نو شدنی مطلوب دیگری را نیز با خود همراه و هدایت ککد.
شاید در آغاز چکان به نظر آید که مراد از اقدامهای عملی ،زدن ،بستن ،گشتن ،و اقداماتی نظیر آن ولی در حقیقت این
است که گسترده اقدامهای عملی فراتر از این امور است و شیوههای بسیار مختلفی را در بر میگییرد امیام علیی(ع) دربیاره
پیامبر(ص) تعبیر رالبی دارد :ایشان( ،پیامبر(ص)) پزشری بود که بیمارها را معالجه مییکیرد هیم ریراح بیود و هیم میرحم
گذار ،یعکی اول مهربانی و لطف بود و اگر مهربانی سودمکد نبود به رراحی میپرداخت بکابراین بایید بیه ایین فریضیه الهیی
اهمیت بسیار داد زیرا پیام اصلی عاشوراست و این عزاداریها باید این فریضه را در میان مردم زنده ککد.
تبعات ترک امربهمعروف و نهی از منکر
میزان اهمیت امربه معروف و نهی از مکرر تکها در بعد آثار سازنده و مببت آن خالصه نمیشود بلره آیا و روایا به
تبیین آثار ترک آن نیز پرداخته است .تأکیدهای که خداوند ،پیامبر ،ائمهی اطهار و بزرگان دین کردهاند اگیر ایین فریضیه
بزرگ انجام نشود و مسلمانان نسبت به آن بیتفاو باشکد چه عواقبی در انتظیار آنیان خواهیدبود ،بیه خیوبی و تفضیی در
روایا مشاهده میگردد.
ایکک اهمّ عکاوین و تعابیر براررفته در روایا را یرایک مطرح میککیم.
 .0سل

برکا الهی

 .8تسلو اشرار
 .9عذاب و هالکت
 .3لعن و نفرین پروردگار
 .9شرکت در گکاه دیگر
 .0دگرگونی ارزشها
رامعه ساکت مرده است «و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الباب»
اگر در برابر قات ایستادهاید و او را به قصاص رساندید زندهاید(وگرنه مردهاید)
البته زنده و مرده بودن فرد برای همه روشن است اما زنده یا مرده بودن رامعه نیاز به درکی باد و شعور ارتمیاعی دارد
به همین دلی در آیه میفرماید(یا اولی ادلباب) یعکی اگر شما اه فهم و درایت باد باشید ایین قسیمت را درک مییککیید
رامعهای که هر کس اشتباهی انجام دهد احدی معترض او نمیشود رامعه مرده است کسی که در برابر خوبیها و بیدیهیا
به عبار دیگر امربهمعروف و نهی از مکرر بیتفاو است مردهای است که در میان زندهها نفس میکشد.0
سرو در برابر گکاه نشانهی ضعف ،ترس ،یاس نداشتن تعهد نسیبت بیه دیین و رامعیه و اصیالحا اسیت السیرو
عکدالضروره بدعه (بحار الکوار 44ص)009سرو در برابر گکاه نوعی بدعت است.

 .0ولرم فی القصاص حیوه یا اولی ادلباب( 041بقره تفسیر المیزان)
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آیه  9میخوانیم :کسیانی کیه بیا ایمیان و عمی صیالح باشیکد ولیی
سرو نتیجهای رز خسار ندارد در سوره العصر ٔ
ساکت باشکد و دیگران را به حق سفارش نرککد در خسار قرار گرفتهاند.0
خداوند در سوره بقره آیهی 890میفرماید :اگر گروهی از مردم رلو فتکه و فساد دیگران را نگیرند همه زمیین بیه فسیاد
کشیده میشود.8
امام علی(ع) در سورهی 038قاصعه فرمودند :خداوند امتهای پیشین را لعکت نررد مگر به دلی رها کردن امربهمعروف
و نهی از مکرر.9
راههای عملی شدن امربهمعروف و نهی از منکر
راههای مؤثر در گسترش بخشیدن امربهمعروف و نهی از مکرر و تبدی آن به یک فرهکگ ناب و استمرار بخشییدن آن
در عرصه ارتماعی معلول عل و عوام زیر است:
0ی شکاخت و آموزش صحیح امربهمعروف و نهی از مکرر ییک فرهکیگ آمیوختکی اسیت و بایید براسیاس مکیاب اصیلی
اسالمی به افراد رامعه تعلیم داده شود و این مکاب هم میتواند عقلی باشد و هم نظمی و باید از هر دو مکب بهره رست و لذا
هر چیزی که در تحقق این عام مؤثر بوده و به صور نرمافزاری و سختافزاری کاربرد دارد باید مورد توره قرار گییرد
بکابراین آموزش صحیح مولفههایی دارد که عبار اند از:
الف) برنامهریزی دقیق و همه رانبه و متکاس

با زمان و سطوح فراگیران

ب) انتخاب افراد رام الشرایو به عکوان دست اندرکاران امر تبلیغ و آموزشهای دیکی
) توره به حاد و روحیا ویژگیهای فردی و ارتماعی و ذوق فراگیران معارف الهی.
8ی تبلیغا  :یری از مهمترین ابزار تحقیق اهداف ،تبلیغا مؤثر است که راههای و روشهای متعددی دارد کیه آمیرین
به معروف و ناهین از مکرر باید حدالمقدور آن را بشکاسکد.
9ی عام روانی و ارتماعی :هر عاملی که سب

میشود تا انگیزه انسان در گرایش تقویت شود و انگیزه تحقق یابد.

3ی عام سیاسی و اقتصادی :این امر باید به دقت مورد توره قرار گیرد.
9ی عام ککترل و نظار  :بدون ککترل و نظیار هیی ارزش و هکجیاری در رامعیه تحقیق نیافتیه و ناهکجیاری برچییده
نمیشود.
0ی عام بازدارنده:
زندگی و وجود خود آدم نیز مثل یک جامعه ،صحنهای امربهمعروف و نهی از منکر است( .کتابنامهها ص 093دکتیر شیهید
علی شریعتی).
راههای شناخت معروف و منکر
از سه طریق میتوان «معروف و مکرر» را شکاخت:
 .0فطر
 .8عق
 .0اد الذین امکوا و عملو الصالحا و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر( 9والعصر)
 ... .8ولو د دف اهلل الکاس بعضهم ببع

لفسد ادرض890...بقره

 .9امام علی(ع) خطبهی038قاصعه
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 .9دین
اککون به بیان مختصر هر یک میپردازیم:
)0فطر
سرشت و خلقت انسانها به گونهای است که ذاتاچ طال

معکویا  ،رویای کماد و زیباییهیا هسیتکد و از پسیتیهیا و

زشتیها متکفر میباشکد ،بکابراین آنچه را که فطر سلیم انسانی ،خوب ،کمال و زیبایی میداند از نظیر فطیر «معیروف» و
آن چه را از آن نفر دارد و گریزان است ،میتوان «مکرر فطری» نام نهاد.
اصودچ پیامبران الهی برای بیدارکردن همین فطر الهی و پاکسازی آن از گردوغبار تأثیر محیو و سکتهیای نادرسیت
مبعوث گشتهاند و ادیان الهی نیز براساس همین فطر  ،مطابق و همگون و هماهکگ با آن ،پس ریزی شده است ،زیرا یری
از ابعاد نهفته در فطر انسانی ،خدارویی ،و خداخواهی است«دین خواهی» و نیاز به دین یک امر فطری میباشید .فطیر
انسان ،خواهان کماد و زیباییها و چیزهایی است که خود را اشباع ککد اما ،کیفیت و چگونگی بدست آوردن و رسیدن
به هدف و حدّ و حدود آن را غالباچ نمیداند و تعیین این حد و مرزها ،مقداری با عق و بیشتر آن با شراع است.
)8عق
یری از بهترین و بادترین نعمتهایی که خداوند متعال بر انسانهیا ارزانیی داشیته اسیت ،بیه ودیعیه نهیادن ایین گیوهر
گرانبها ،چراط زندگی ،وسیلۀ سعاد و خوشیبختی ،ابیراز معرفیت و شیکاخت خداونید و حقیایق هسیتی و سیب

نجیا و

رستگاری راودانی در انسان است.
عق سلیم انسانی به طور یقین اموری مانکد کمک به افتادگان ،دفیاع از شیرافت و حیبییت ،تیالش و کوشیش ،شیرر و
سپاسگذاری از نعمت دهکده ،مهربانی نسبت به دیگران و  ...را کارهایی خوب(و معروف) میشمارد و کارهایی مانکد تجاوز
به حقوق دیگران ،تکدی و خشونت ،تکبلی و بیراری ،ره و بیسوادی خیانت ،دروط ،و  ...را بدن مکرر مردانده اگیر عقی
در این حدّ که گفته شده نباشد معکا ندارد که محبتی از خدا به مردم باشید ،و معکیا نیدارد کیه بواسیطۀ وریود عقی  ،میورد
مواخذه و بازخواست قرار گیرد.
)9دین
سومین راه شکاخت و معیار تشخیص (معروف) و (مکرر) کام ترین و رام ترین معیارهیا ،دیین مییباشید .از آنجیا کیه
هدف از خلقت انسان وصول به کمال نهایی است ،و از آنجا که عق به تمام زوایای ابتدا تا انتهای این راه ،برای وصول بیه
آن هدف ،نمیتواند شکاختی داشته باشد و اگر هم داشته باشد ،ناقص و نارسا خواهد بود .لیذا پییامبران مبعیوث شیدهانید و
راهکمایانی از سوی خداوند و کمال مطلق ،فرستاده شدند ،تا هم «راه» را نشان دهکد ،و هم موان مورود بیر سیر راه رشید و
کمال انسانی را به گونهای کام  ،تبیین سازند و هم چگونگی مبارزه با این موان  ،و نیز راه خیزش به سمت کمال و رهیش
به سوی تعالی را روشن کککد.
جایگاه امربهمعروف و نهی از منکر
)0رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر در مرت
ارزش و اهمیتی که در مرت

اسالم (بعد ارزش)

مقدس اسالم به امربهمعروف و نهی از مکرر داده شده است و انسان را مسئول یک دیگیر

و نیز مسئول دین خویش دانسته است ،در دیگر ادیان و مرات  ،یا ورود ندارند و یا چکان اهمیتی برایش قائ نشدهاند.
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)8رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر در رامعهی اسالمی(بعد تاریخی)
در رامعهی اسالمی ،در صدر اسالم ،پیامبر گرامی اسیالم(ص) و ییاران و اصیحاب ایشیان و نییز پیشیوایان معصیوم(ع)
اوامربهمعروف و نهی از مکرر ،در رهت پاسداری از اصول مرت  ،به مبابه موثرترین ابزار و نییز ییک ترلییف الهیی ،بهیره
گرفتهاند ،مسلمانان آن را وظیفۀ الهی خود دانسته و به اررای این فریضهی بزرگ پایبکد بوده و اهمییت خاصیی بیرای آن
قائ اند.
آثار امربهمعروف و نهی از منکر
دربارهی ایکره امربهمعروف و نهی از مکرر چه آثاری در زندگی فرد و ارتمیاع بیه ریا گذاشیته و چیه دگرگیونیهیای
ارزشمکدی را پدید میآورد روایا بسیاری ورود دارد که بکا بر مقتضای حال سیزده عدد از آن را فقو نام میبریم:
 .0اقامه واربا

 .2عمران و آبادی زمین

 .8دعو به اسالم

 .3انتقام از دشمکان

 .9ردّ مظالم

 .01اصالح امور دین و دنیا

 .3مخالفت با ستمگران

 .00دلگرمی مومکان و خوارکککده دشمکان

 .9گرفتن صدقا و مصرف آن در مح خود

 .08شرکت در ثواب اعمال شایسته دیگران

 .0اهمیت اعتقادی و ارتماعی

 .09دنیا و آخرتی سودمکد

 .4حالل شدن درآمدها
0ی اقامه واربا :
استقامه الفرائ

یعکی بپا بودن و انجام شدن واربا  ،این یری از آثار ارزشمکد انجام امربهمعروف و نهی از مکرر است.

با امربهمعروف و نهی از مکرر نه تکها از کمرنگ شدن ارزشهای اسالمی میتوان رلوگیری کرده بلره در رهت توسیعه و
گسترش آن میتوان حرکت کرد.
در انجام اعمال شایسته خواه وار

خواه مستح

سرعت میگیرند« :فریضه عظیمه بها تقام الفرائ

از یردیگر پیشی گرفتیه و بیرای رسییدن بیه رضیوان الهیی شیتاب و

»

8ی دعو به اسالم:
امربهمعروف و نهی از مکرر مردم را به اسالم و ارزشهای آن مییخوانید و بیه «حییا طیبیه» و پیاکیزهای کیه در پرتیو
درخشش اسالم و عم به فرامین و دستورا آن حاص میشود دعو میککد .آنچه اسالم برای انسان میخواهید چییزی
رز سعاد در دنیا و آخر رضوان الهی نیست.
امام علی(ع) میفرماید( :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،آنگاه که خداوند و پیامبر(ص) شما را به چیزی میخوانکد کیه
احیاگر شماست بدان تن در دهید و آن را بپذیرید).
از آثار امربهمعروف و نهی از مکرر «دعو به اسالم» «احیاء تبلیغ اسالمی» و «تقویت اسالم» است.
9ی رد مظالم «پرداخت حقوق دیگران»
مظالم رم مظلمه است .یعکی آنچه بظلم و ستم از کسی گرفته شده باشد ،که معمودچ در حقوق مالی متصیور اسیت .ییا
ظلم و ستمی که به کسی وارد کرده باشد که هم در حقوق مالی و هم غیر آن مطرح است .اگر کسی میالی را از کسیی بیه
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زور گرفته باشکد یا حقوق وار

شرعی که بر عهد اوست مانکد خمس ،زکا  ،خر زن و فرزند همهی این موارد مظلمه

به شمار میآید .حال اگر کسی چکین حقوقی به عهدهاش باشد باید آن را رد ککید ییا درخواسیت بخشیش ککید و چکانچیه
نسبت به وظیفهاش بیتوره است .از سر ره و ناآگاهی یا قلدری و خودسری با امربهمعروف و نهی از مکرر میتیوان او را
نسبت به وظیفهی مسئولیت سکگیکی که در دنیا و آخر در برابر حق الکیاس دارد متوریه کیرد و او را وادار بیه پرداخیت و
ادای حقوق دیگران ساخت.
3ی مخالفت با ستمگران:
با امربهمعروف و نهی از مکرر میتوان به ستیز با ستم و ستمگران برخاست.
برخی از حرما گفتهاند :ظلم سه گونه :نخست ظلم بین انسان و خداوند متعال (ظلمیی کیه انسیان بیر پروردگیار هسیتی
بخش خود روا دارد) که بادترین این ستم کفر ورزیدن و رویآوردن به شرک و نفاق اسیت .خداونید مییفرمایید( :همانیا
شرک ستم بزرگی است).
دوم :ستمی که بین انسان و مردم باشد و مقصود پروردگار از این قبی آیا همین قسم اسیت .کیه مییفرمایید :پیاداش
یک بدی بمانکد آن است و خداوند ستمگران را دوست ندارد( .که بیش از مقدار حیق خیویش و قصیاص کیرده ییا ضیربه
زنکد) یا فرموده :هر کس به ظلم کشته شده است برای ولی او حق قصاص قرار دادیم.
سوم :ظلم بین انسان و خودش (به خودش ستم ککد) و مقصود از این آیه همین معکی است که فرمیوده اسیت برخیی از
ایکان برخویش ستم کککدهاند.
حضر علی(ع) میفرمایکد :دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
امربهمعروف و نهی از مکرر یری از مکاس ترین راههای رلوگیری از بسیاری ستمها و سرکشی ستمگران میباشد.
9ی گرفتن (صدقا ) از مکاب آن و مصرف در موارد تعیین شده.
با امربهمعروف میتوان زکا را از مکاب آن رم کرده و در موارد مربوطه به مصرف رساند ابتدا باید این زکا را بیه
مردم شکاساند .موارد مصرف زکا :
 .0فقراء
 .8مساکین
 .9کسانی که برای رم آوری زکا مأمور میشوند.
 .3کسانی که مسلمان نیستکد ولی میشود با محبت دلهایشان را به اسالم متمای کرد.
 .9با زکا میشود بردگان را خرید و آزاد کرد.
 .0کسانی که بدهرارند و از اداء دین خویش عارز و ناتواناند.
 .4هزیکه کارهای خیر و عاالمکفعه مانکد مدرسه سازی  ،بیمارستان و ...
 .2انسانی که در دیار غربت مال خویش را گم کرده و درمانده شده است.
0ی امکیت اعتقادی و ارتماعی:
با اررای امربهمعروف و نهی از مکرر عظمت و ابهّت خویش را بازیافته و مکرر همواره امری قبیح و ناپسکد رلوه میککد
در چکین شرایطی عمالچ گرایش به معروف زیاد و روی آوردن به مکرر اندک خواهد شد.

 52مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

4ی حالل شدن درآمدها:
در اسالم به مسأله (أک از راه حالل) سفارش و توصیه شده است .برای حرام خوری ،اثرا ذهکی مکفی در نطفه و بعد
روانی انسان قائ شده و در مقاب برای امرار معاش از طریق حالل اثرا فراوانی ذکر شده است.
2ی عمران و آبادی زمین
یری از اثرا معکوی امربهمعروف و نهیی از مکریر آبیاد شیدن زمیین و ازدییاد برکیا الهیی بیر میردم خواهید بیود .و
امربهمعروف تبلیغ کارهای خوب و پسکدیده است و یری از آن کارها ،احیای صکعت کشاورزی و آبادکردن زمیین از ایین
طریق است.
3ی انتقال از دشمکان اسالم:
دشمکان اسالم  8گروه هستکد :مکافقین و کفار تشری مییابکد .ایکان در هر زمانی در پی فرصتی مکاس

برای ضربه زدن

به اسالم و مسلمین بودهاند و در زمانهای مختلف کیکه و عداو عمیق خویش را نسبت به اسیالم بیه نمیایش گیذاردهانید.
دشمکان اسالم برای رسیدن به اهداف پلید خود از راههای مختلف به میدان میآیکد که بهترین آن تهارم فرهکگی همه رانبه
و در ابعادی وسی با استفاده از امرانا تبلیغاتی گسترده و پیشرفته است.
01ی اصالح امور دین و دنیا:
با امربهمعروف و نهی از مکرر میتوان کارها را اصالح نموده و در مسیر صحیحی قرار داد .و اگر چکین شد عموم مردم
اصالح میشوند و یک اصالح عمومی صور میپذیرد که این هم از آثار پربرکت ارراء این فریضۀ بزرگ الهی است.
حضر فاطمه الزهرا(س) در یری از خطبههایش فرموده:
خداوند ایمان آوردن را برای پاک نمودن انسان از شرک ،نماز را برای دور رستن و پاکی از کبیر و غیرور ،زکیا را
برای فراوان شدن رزق و روزی ،روزه را برای ثابت ساختن اخالص ،حج را بیرای اسیتحرام دیین ،رهیاد را بخیاطر عیز
اسالم و امربهمعروف و نهی از مکرر را برای اصالح عموم مردم ،وار

نموده است.

00ی دلگرمی مومکان ،فراری دشمکان:
حضر علی(ع) میفرماید :رهاد بر چهار پایه قرار دارد0 :ی امربیهمعیروف 8یی نهیی از مکریر 9یی پاییداری در ربهیههیا
-3دشمکی با فاسقین .هر کس امربهمعروف ککد پشت مؤمن را محرم ساخته است و هرکس نهی از مکرر نماید بیکی کافر را
به خاک مالیده است.
وقتی انسان مؤمن ببیکد که در راستای اعتقادا مذهبی در ارتماع تبلیغ میشود و عم بیه ارزشهیا سیفارش و توصییه
میشود ،نسبت به اعتقادا خویش راسختر و با دلگرمی بیشتر به انجام کارهیای شایسیته اقیدام مییککید و در نقطیه مقابی
آنرس که در پی مکررا و آلودگیها است زمانی که مشاهده ککد که هر را گامی برخالف میخواهد بیردارد مراقی

او

هستکد و او را از آن عم ناپسکد بازداشته سرزنش و مالمت میکککد از پیگیری کارهای ناشایست دلسرد میشود.
بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر مؤمن را در راهی که دارد راسختر و محرمتر میککید و دشیمکان را در رسییدن بیه
نقشههای پلید خویش که به فساد کشانده مسمانان و بویژه نس روان است ناکام میککد.
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08ی شرکت در ثواب اعمال:
واسطه امربهمعروف و نهی از مکرر به کارهای خوب و شایسیته روی آورنید و بیدان گیردن نهکید،
ٔ
اگر فرد یا افرادی به
شخص امربهمعروف در ثواب آن اعمال شایسته شریک میباشد.
امام صادق(ع) میفرماید :رسول خدا(ع) فرمودند :هرکس امربهمعروف و نهی از مکرر ککد یا به کیار خییری راهکمیایی
ککد پس او در ثواب آن عم شریک است و هر کس به کار بد یا بدیها امر ککد او نیز در گکیاه آن عمی شیریک اسیت.
بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر عیالوه بیر کسی

و تحصیی رضیوان الهیی کیه بیادترین هیدف بیرای انسیان میؤمن و

خداپرست است میتوان توشه و پساندازی برای سرای راودان و حیا ابدی اندوخت.
09ی دنیا و آخرتی سودمکد:
حضر علی(ع) میفرماید :هر کس سه خصلت و ویژگی را داشته باشد دنیا و آخرتش خوب و سودمکد خواهد بود.
 .0کسی که امربهمعروف ککد و خودش نیز به آن گردن نهد.
 .8و کسی که نهی از مکرر ککد و خود نیز بدان روی نیاورد.
 .9و کسی که حدود الهی را محافظت و پاسداری ککد.
دنیای سالم یعکی دنیایی که در آن زمیکه رشد و تعالی به سوی کمال مطلق فراهم اسیت و یریی از ایین زمیکیههیا وریود
محیطی پاک و دور از گکاه است که زمیکه را برای رشد انسانها و انسانیت خیلی بهتر آمادهتر و سری تر میککد و همچکیین
در آخر به فریاد انسان میرسد و این عم (امربهمعروف و نهی از مکرر) او سب

خالصی و نجا او خواهد شد.

پیشنیازهای امربهمعروف و نهی از منکر
مقصود از آنچه در این بخش مورد بحث قرار گرفته است این نیست که این موارد شرط وروب امربهمعروف و نهی از
مکرر است بلره مکظور آن است که با انجام این موارد چه بسا نیازی به امربهمعروف و نهی از مکرر به معکای خاص آن نباشد
و بسیاری از معروفها انجام و داق برخی از مکررا ترک شود.
)0شکاساندن «معروفها و مکررها»
پیش از آنره نوبت به امربهمعروف و نهی از مکرر برسد دزم است در رهیت شکاسیاندن «معیروفهیا و مکررهیا» اقیدام
مکاس

به عم آید زیرا امران دارد افرادی ندانکد فالن عم از نظر اسالم خوب و معروف(وار

یا مستح ) است یا کار

دیگر ،بدو مکرر(حرام) است اولین مرحله از مساله تبلیغ اسالم را همین شکاساندن معروف و مکرر تشری میدهد .امری کیه
از ابتدا تا انتهای دعو پیامبر اکرم(ص) به روشکی مشاهده میشود.
)8تبیین حد و مرز هر یک از «معروفها و مکررها»
واقعیت این است که هکوز بسیاری از افراد تصویر روشن و دقیقی ،از حد و مرز حیاللهیا و حیرامهیا ندارنید و تعرییف
مشخص و رامعه از هر یک از معروفها و مکررها نمیتوانکد ارائه دهکد.
به هر حال دزم است حد و مرز معروفها و مکررها ،برای رامعه تبیین گردد و در سطحی از مردم با شیوه خاصی ،و در
هر قشر و صکفی از مردم بیشتر آنچه را که از نظر شغلی با آن سروکار دارند و به دانستن آن نیازمکدند تا به حرام نیفتید و بیه
مکررا آلوده نگردند ،بیان میشود.
برخی از معروفها و مکررها نیز ورود دارند که دانستن آن برای صکف خاصی ضیرور بیشیتری از سیایر میردم دارد
مبالچ مسائ مربوط به حفظ امکیت و آبرو و اموال مردم و چگونگی برخورد مکاس

با آنها حفظ احترام و شخصیت افراد یا
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مربوط به تجسس و کار «کاراگاهی کردن» و ایکره حد و حدود مشروع و نامشیروع آن چیسیت بیرای نییرویهیای

مطال

انتظامی دقت بیشتری را رل

میککد.

)9تبیین«اهمیت» هر یک از معروفها و مکررها
برخی از افراد ،اگر گاهی نسبت به مواردی از «معروفها» سستی و اهمال از خود نشان میدهکد و یا اگر گاهی مرتر
برخی مکررا  ،میشوند به سب

این است که نسبت به اهمیت آن معروف یا ناپسکد بودن آن مکرر ،در مرت

اسالم و نیزد

خداوند متعال ،آشکایی ندارند و خود ،اعتراف میکککد که اگر ما پیی بیه «اهمییت آن» مییبیردیم بیه آن «معیروف» اشیتیاق
بیشتری را نشان میدادیم و از آن مکرر ،دوری میکردیم.
)3تبیین آثار و «نتایج» عم به هر یک از «معروفها و مکررها»
بیان آثار و عواق

کار یا کارهایی نقش مهمی در تشویق به آن کار یا در اعراض از آن داشیته اسیت ایین روش ،یعکیی

شیو تشویق به کاری ،از راه تبیین آثار مببت و نتایج خوب خوب آن و شیوه بازدارندگی از عمی از راه تبییین آثیار مکفیی
آن ،در قرآن کریم و روایا بسیار مورد استفاده گردیده است و این نشانگر آن است که این گونه بدیها امیری فطیری بیا
طبیعت و نهاد انسانها است.
)9شکاخت وضعیتها «شرایو»
امرکککدهگان به معروف و نهی کککدگان از مکرر ،پیش از آنره به امربهمعروف و نهی از مکرر بپردازند ،نیازمکد شکاخت
و درک «موقعیتها» و شرایو خود و مخاطبین هستکد از طرف خود ،باید بدانکد آیا از «شرایو» امر کردن به معروف و نهی
کردن از مکرر،برخوردار هستکد یا نه؟ آیا در «موقعیتی» قرار دارند که امر و نهی آنان موثرتر واق گردیده ییا ایکریه ممرین
است نتیجه معروس بدهد؟
الف) موقعیت زمانی:
آیا امر و نهی شما در زمان مکاسبی که مخاط

قرار دارد صور میگیرد و یا در هر زمان نامکاس

به پکد و اندرز و امر

و نهی او بپردازید ،این کار نه تکها اثری نخواهد بخشید بلره ممرن است بر اصرار و عکاد او بیفزاید یا حتیی مفسیدهای ببیار
آورد.
ب) موقعیت مرانی:
ایکره در کجا به وظیفه خود اقدام ککید ،در کوچه و خیابان یا مکزل و مح کار یا در مسیجد و بیازار و  ...نرتیه ای کیه
برخی از مخاطبین شما نسبت به آن حساسیت دارند.
نرتهای که ذکر آن در ایکجا دزم به نظر میرسد این است که «شکاخت مقام و موقعیت عم » مخاط

نیز اثر زیادی در

چگونگی انتخاب امربهمعروف و نهی از مکرر دارد.
) موقعیت روحی و روانی:
باید سعی شود ،امربهمعروف و نهی از مکرر در حالی انجام پذیرد که از نظر روحی ،مخاط
را داشته باشد.
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شما توان پذیرش این اوامر

د) موقعیت «ارتماعی»:
مقام و موقعیت ارتماعی مخاط  ،چکان برخی از آثار را تحت تیأثیر قیرار مییدهید کیه بیه نظیر آنیان ،کوچیکتیرین
خدشهای به آن وارد آی د ،تاب و تحم آن را ندارند ،لذا با توره به مقام و موقعیت ارتماعی مخاط  ،شیوه عم از حییث
اثربخشی ،تفاو میککد.
شکاخت «چگونگی ،امر و نهی و ایکره کدام شیوه آن تأثیر دارد ،از دیگر پیشکیازها در امربهمعروف و نهی از مکرر است
به عکوان مبال بداند که از کدام مرحله از مراح امربهمعروف و نهی از مکرر باید استفاده ککد چگونه شروع ککید؟ بیا زبیان
قلم یا با واسطه یا تلفن و یا  ...چه حالتی داشته باشد ،موثراست؟ حالت دلسوزانه ،مهربانانه و متواضعانه یا حالت آمرانه و ...
 )0زمیکههای «پذیرش»:
چکانچه زمیکههایی پدید آید که ،وردان و فطر مردم را شروفا سیازد و آنیان را بیا اسیتعدادهای درون خیود ،متوریه
سازد ،و عق را رشد بخشد ،در این صور «پذیرش معروفها و ارزشهای» الهی که هماهکگ و همسو و مکطبق با فطر
و عق انسانهاست ،به راحتی ممرن خواهد بود و در آن هکگام امربهمعروف و نهی از مکرر اثربخش شیمرده خواهید شید.
بکابراین باید «نیروی درونی» که همان وردان و فطر الهی است ،شروفا شود ،تا ظرفی برای را دادن معارف الهیی داشیته
باشد.
نتیجهگیری
میزان اهمیت امربهمعروف و نهی از مکرر تکها در بعد آثار سازنده و مببت آن خالصه نمیشود بلره آیا و روایا بیه
تبیین آثار مکفی ترک آن نیز پرداخته است.
یری از آثار وضعی اهمیت ندادن به امربهمعروف و نهی از مکرر این است که برکت و خیر رحمت پروردگار از میردم
گرفته میشود.
پیامبر(ص) فرمود :تا زمانی که مردم امربهمعروف و نهی از مکرر نموده و یردیگر را به نیری یاری کککد همواره در خیر
و سعاد بسر خواهکد برد .در غیر این صور برکتها و خیر الهی از آنان گرفته خواهد شد و برخی (اشیرار) بیر دیگیران
مسلو خواهکد شد و یاوری نه در زمین و نه در آسمان نخواهکد داشت.
اساساچ روا و شیوع گکاهان در رامعه مساوی است با رخیت بیر بسیتن برکیا الهیی کیه یریی از امیور گکاهیان تیرک
امربهمعروف و نهی از مکرر است.
حاکمیت اشرار زمیکه میخواهد و بیتفاوتی و ترک امربهمعروف و نهی از مکرر بیشتری نقیش را در تحقیق ایین زمیکیه
ایفاء میککد .اشرار و مفسدین با تعارفا اصالحطلبانه مب حقوق بشر -آزادی و  ...قدم به میدان نهاده و با تعریف مفیاهیم
ایکگونه واژه ما در پی بدست گرفتن قدر در روام اسالمی خواهد بود.
حضر علی(ع) :امربهمعروف و نهی از مکرر را ترک نرکید که در نتیجه پروردگار امور شیما را بیه اشیرارتان بسیپارد.
آنگاه که در تکگکایی ظلم و ستم و فساد واق شدید ل

به دعا میگشایید ولی دعایتان مسیتجاب نمییشیود .پیس مییتیوان

گفت؛ یری از آثار مکفی که بر ترک امربهمعروف و نهی از مکرر مترتّ

می شود سلطه اشرار بر میردم اسیت و هیرکس در

انجام این فریضۀ بزرگ کوتاهی ککدسهمی و نقش در به قدر رسیدن مفسدین خواهد داشت.
یری از آثاری که در آیا و روایا مررر یادآوری شده است مساله عذاب و هالکت بر امتی است که امربهمعیروف
و نهی از مکرر آر ترک گفته است.
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امام زینالعابدین(ع) فرمود :گکاهانی که سب

فرود آمدن بال و مصییبت بیر میردم مییشیود عبیار اسیت از بیه فرییاد

ستمدیده و دلسوخته نرسیدن و به یاری مظلوم نشتافتن و پایمال ساختن امربه معروف و نهی از مکرر.
یا امام رضا(ع) از قول پیامبر فرمود:
زمانی که امت من امربهمعروف و نهی از مکرر را به یردیگر واگذارند آن را ترک گویکد باید آماده پذیرفتن عیذاب و
هالکت خداوند باشکد.
بکابراین باترک امربهمعروف و نهی از مکرر باید مکتظر عذاب و هالکت الهی باشیم .و نبایید نسیبت بیه اتفاقیاتی کیه در
رامعه میافتد ،بیتفاو باشیم و این مسئولیت بزرگ را به گردن علما بیاندازیم.
ترک کککده امربهمعروف و نهی از مکرر گرفتار لعن و نفرین خداوند و انبیاء و اولیاء میشود .لعن به معکی طرد و دوری
از رحمت واسعه پروردگار است .کسانی که امربهمعروف و نهی از مکریر را تیرک گویکید از رحمیت خداونیدی دور و از
الطاف او محروم میشوند و این یری از ضربههای بزرگی است که به آنان وارد میآید .پس مییتیوان گفیت بیه آنیان کیه
مرتر

گکاه میگردند ملعون و مطرود هستکد و به آنان که توانایی بازداشتن نهی را دارند ولی نهی نمیکککد.

چکانچه شخص عم مکرر و زشتی را مشاهده ککد که از فرد یا افرادی سر میزند و یا ایکره میتواند رلوی آن مکرر را
بگیرد ولی بیتفاو از آن بگذرد در گکاه آن گکهرار شریک خواهد بیود و فیرق نمییککید کیه ایین بییتفیاوتی در برابیر
معصیتها و مکررا به خاطر بیاهمیت رلوه دادن موضوع باشد یا به رهت راضی بودن و همسو بودن با مفسدین.
حضر علی(ع) میفرماید :ای مردم همانا خشکودی و ناخشکودی مرد را گرد هم میآورد .ناقه ثمود را فقیو ییک نفیر
پی کرد ولی عذاب الهی همه را فراگرفت چون همه بدین عم راضی بودند .خداوند فرمود :آن را پی کردند و آنگیاه کیه
پی بردند عذاب الهی نازل میشود پشیمان گشتکد.
از خطرناکترین آثار و تحرک امربهمعروف و نهی از مکرر ،تضعیف ،نابودی و دگرگیونی ارزشهیای اسیالمی اسیت
یعکی ایکره آنچه را مرت

و دین خوب و ارزش میشمرد .در رامعهای که امربهمعروف و نهی از مکرر را ککار گیذاردهانید

بد و زشت به حساب میآید و از آن طرف آنچه را اسالم بد و قبیح شمرده خوب و با ارزش تلقی میشود به مانکید تهیارم
فرهکگی و به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی آیت اهلل خامکهای شبیخون فرهکگی دارای رابطه تکگیاتکگی اسیت .چیه ایکریه
این تهارم و شبیخون با هدف ضربهزدن به ارزشها و در نهایت دگرگونی آن و در نتیجه نفوذ دشمکان و حاکمییت اشیرار
صور میگیرد.
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بررسی نقش شهروند مسوول در ارتقای سرمایه اجتماعی
فرشاد نادری نیا
عباسعلی قیومی

0

8

چکیده
مسوولیت پذیری و مسوولیت ارتماعی از دیرباز رایگاه ویژه و مهمیی در فرهکیگ روامی داشیته اسیت و اندیشیمکدان
بسیاری در این باره آثار ارزشمکدی خلق کردهاند .میزان توره به این مهم بسیته بیه فرهکیگ حیاکم بیر روامی و ارزشهیا،
هکجارهای مسلو و میزان اهمیتی که مسئولین یک کشور و رامعه به آن میدهکد ،دارد .ایین مسیئولیتهیا تیا آنجیا اهمییت
داشته و پیش میروند که شهروندان ضمن آنره خود را ملزم و مرلف به رعاییت ارزشهیا ،هکجارهیا ،آداب و رسیوم و....
رامعه میدانکد  ،نسبت به پیرامون و اطرافیان و دیگران نیز احساس مسئولیت نمایکد و بتوانکد به شیوهای درست رامعه را بیه
وض مطلوب دعو نمایکد و در ایکجاست که حضور بسیاری از نیروهای پیشیگیری کککیده و ییا قهیری و اربیاری حیذف
خواهکد شد.
در این پژوهش با استفاده از روش اکتشافی ودر پارهای موارد انجام مصیاحبههیای سیاختمکد و بیا کمیک دییدگاههیای
نظریهپردازان درزمیکههای شبره ارتماعی ،شبره تعامال  ،سرمایه ارتمیاعی ،تعهید ارتمیاعی و مسیئولیت ارتمیاعی مانکید
نظریه پوتکام ،فوکویاما ،کلمن و  ...از یک طرف و نظریههای مهم فرهکگیی مانکید نظرییه ادگیار شیاین و ...از طیرف دیگیر
زوایای مختلف شهروند مسئول و مسئولیت شهروندی از رمله دربحث امربهمعروف و نهی از مکررتبیین و تشریح و اهمیت
و نقش و رایگاه شهروند مسئول در حفظ و افزایش سرمایه ارتماعی تبیین گردیده است .وآنگاه این مسئولیت در زمیکیهی
فرهکگ خودی مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته و الزاما و ضروریا فرهکگی آن بیان شده است.
واژگان کلیدی :شهروند مسئول -مسئولیت شهروندی -امربهمعروف و نهی از مکرر -اعتماد ارتماعی -فرهکگ -سرمایه
ارتماعی

 .0عضو هیا علمی گروه مدیریت فرهکگی هکری دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران شمال
 .8عضو هیا علمی گروه مدیریت فرهکگی هکری دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران شمال
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امربهمعروف و نهی از منکر؛ گمشده دیروز و امروز ،نیاز فردا
زهره اسماعیلیان نوقابی

0

دکتر حسین مختاریان دلوئی

8

چکیده
بر اه بصیر و سالران راه حقیقت روشن است که قران کریم کام ترین و رام ترین دستورهای هدایتی را دارا ست
و شام انواع برهانها و ددی عقلی و مکطقی در رهت هدایت بشر به سوی حق است .از ایکرو ،در آیا فراوانی انسانها را
به معروف امر کرده و از مکرر نهی کرده و نمونههای بارز و آشراری را برای الگو و سرمشق قیرار دادن بیه بشیر شکاسیانده
است که با گوش ران دادن به قصص آن ،میتوان صفا آمران و ناهیان و شیوههای دعو آنان را شکاخت و با پیروی از
ایشان در رهت هدایت رامعه ،گامهای بلکدی برداشت از آنجایی که امربیهمعیروف و نهیی از مکریر بیه عکیوان پشیتوانهای
همگانی برای رشد و گسترش نیریها و زدودن زشتیها بوده و ضامن اررائی قوی و نیرومکد برای همهی مقررا از ناحییه
توده ملت است در این مقاله بر آن هستیم تا این مهم را از دیدگاه قران وروایا بررسی ککیم.
روش کار :مطالعه مذکور یک پژوهش توصیفی بوده که با بررسی ایا قرانی وروایا به فواید ایین مهیم پرداختیه
است .یری از مهمترین عوام بدبختی روام بشری عدم معرفت و رهالت آنهاست .رامعه ای که خوبیهیا را از بیدیهیا
تمیز نمیدهد و معروف را از مکرر باز نمیدارد به رای غذایی سا لم  ،غذایی آلوده و مسموم میخورد .امربهمعروف ونهیی
از مکرر یک راهرار عملی در رهت سوق انسان به سوی کمال بوده این پیام که برگرفته از قیران مجیید بیوده بعکیوان ییک
الگو راه را برای ترقی کلیه افراد بشر هموار کرده و همواره راه گشای مشر های همه افراد بشر خواهد بود.
واژگان کلیدی :قرآن -امربهمعروف -نهی از مکرر
مقدمه
بر اه بصیر و سالران راه حقیقت روشن است که قران کریم کام ترین و رام ترین دستورهای هدایتی را دارا ست
و شام انواع براهین و ددی عقلی و مکطقی در رهت هدایت بشر به سوی حق میباشد .از ایکرو ،در آیا فراوانی انسانها
را به معروف امر نموده و از مکرر نهی کرده و نمونههای بارز و آشراری را برای الگو و سرمشق قرار دادن به بشر شکاسیانده
است که با گوش ران دادن به قصص آن ،میتوان صفا آمران و ناهیان و شیوههای دعو آنان را شکاخت و با پیروی از
ایشان در رهت هدایت رامعه ،گامهای بلکدی برداشت.

9

این دو عقال و نقال از واربا کفائی هستکد  .امربهمعیروف و نهیی از مکریر زمیانی واری

اسیت کیه معیروف و مکریر

شکاخته شده باشد و فاع (مکرر) و تارک (معروف) به کار خود اصرار ورزنید و از ضیرر مصیون باشید و امریان تیأثیر نییز
ورود داشته باشد پس در ایکصور امربهمعروف و ناهی از مکرر بایستی به تدریج و در آغاز اظهار ندامت ککد و سیپس بیا
سخن نرم و در مرحله بعد با سخن درشت و تکد و در نهایت با زدن عم ککد 3.وظیفه امربهمعروف ونهی از مکررقب از هیر
چیز دو شرط اساسی دارد :یری بصیر در دین و دیگری بصیر در عم «بصیر در دین» همچکان که در روایت آمیده
 .0مدرس و کارشکاس پژوهش و فکاوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد گکاباد
 .8مربی ،عضو هیأ علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گکاباد
 .9مجله معرفت ،شماره  ، 93ملیحه السادا  ،سیدرضا
 .3شهید اول ،تررمه لمعه دمشقیه ،0 ،ص 000
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است اگر نباشد ،زیان این کار از سودش بیشتر است و اما «بصیر در عم » دزمه دو شرطی است کیه در فقیه از آنهیا بیه
احتمال تأثیر و عدم ترت

مفسده تعبیر شده است.

0

اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر
این دو از وادترین و شریفترین واربا هستکد ،و به وسیله این دو وار  ،دیگر واربا بر پا میشود .وروب آن دو
از ضروریا دین و مکرر وروب آن در صور توره به لوازم انرار خود و پذیرش آن ،کافر خواهد بود.
در اهمیت امربهمعروف همین بس که علما به دلی ارتباط قلبی انسان با آن (یعکی تکفیر قلبیی از مکریر) آن را در اصیول
دین و به دلی برخوردهای عملی و ایکره یری از واربا است آن را در ردیف فروط دین مطرح کردهاند.

8

امربهمعروف و نهی از مکرر یگانه اصلی است که ضامن بقای اسالم است ،به اصطالح علت مبقیه است .اصالچ اگیر ایین
اص نباشد اسالمی نیست .رسیدگی کردن دائم به وض مسلمین است .امام حسین(ع) در راه اساسیترین اصلی کیه ضیامن
بقای ارتماع اسالمی است کشته شد ،در راه آن اصلی که اگر نباشد دنبالش متالشی شدن است ،دنبالش تفیرق اسیت قیران
کریم بعضی از روام گذشته را یاد میککد و میگوید اینها متالشی و هالک شدند ،تباه و مکقرض شیدند مییفرمایید :بیه
مور

ایکره در آنها نییروی اصیالح نبیود حیس امربیهمعیروف و نهیی از مکریر در مییان ایین میردم زنیده نبیود 9.فریضیه

امربهمعروف و نهی از مکرر از مهمترین فرائ

دیکی اسیت کیه بیر اسیاس آییا شیریفه قیران و همچکیین دسیتورا ائمیه

طاهرین(ع) مورد تأکید ردی بوده و از ضروریا دین به شمار میآیکد 3.انسانها از ابتدای خلقت تا ککون بر اساس فطرتی
که خداوند در رانشان نهاده همواره برای ایجاد مدیکه فاضله تالش کردهانید و خداونید نییز بیرای بیرآورده شیدن آن تمیام
نیروهای رهان هستی را در خدمت او گمارده است بطوریره در کتاب راویدش میفرماید:
لقد ارسلکا رسلکا بالبیکا و انزلکا معهم الرتاب و المیزان لیقوم الکاس بالقسیو و انزلکیا الحدیید فییه بیأس شیدید و مکیاف
للکاس...

9

همانا فرستادگان مان را با نشانههایی روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان را نازل کردیم تا آدمییان بیه اقامیه قسیو
برخیزند و آهن را فرود آوردیم که دارای نیرویی شدید و مکافعی برای مردم است ....
اما برای تشری این رامعه برتر (مدیکه فاضله) اولین چیزی که نیاز است قانون صحیحی است که اریرای آن از طیرف
تمامی افراد مور

برآورده شدن آرزو دیریکه بشر میشود «قانون مب نسخه شفا بخشی میماند که تکها ورود آن دردی را

دوا نمیککد بلره بدست آوردن دارو و مصرف دقیق آن ،بشار دهکده سیالمتی و تضیمین زنیدگی و شیادابی اسیت» 0امیا
درککار قانون و اررای آن نیاز به یک نیروی قوی دارد که در حقیقت ضامن اررای قانون است در تمامی نظامهای سیاسی
دنیا گروهی خاص مأمور اررای قوانین هستکد ،اما در نظام سیاسی اسالم همه افراد نسبت به اریرای قیوانین ،حیق نظیار و
دخالت را دارند .این حق نظار عمومی در رامعه اسالمی که ضامن اررای عیدالت و رسییدن بیه کمیال و سیعاد اسیت

 .0امر به معروف ونهی از مکرردر مکظر متفرران و اندیشمکدان ،امر به معروف ونهی از مکرر در آثار شهید مطهری ،خوار و امر به معروف ونهیی از
مکرر
 .8محسن قرائتی ،امر به معروف و نهی از مکرر
 .9حماسه حسیکی ص 881
 .3ادمام الخمیکی ،تحریر الوسیله  ،0 ،ص 393
 .9سوره مبارکه حدید80 :
 .0سیدمحمود مدنی بجستانی ،امر به معروف و نهی از مکرر دو فریضه برتر در سیره معصومین( ع) :خالصه ص 01-3-2-4
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«امربهمعروف و نهی از مکرر» نامیده میشود .بدیهی است این فریضه همانکد سایر دستورا اسالمی دارای شیرایو ومراتی
خاص خود میباشد که آمران به معروف و ناهیان از مکررباید بطور کام ازاین خصوصیا آگاه باشکد.
امربهمعروف و نهی از منکراز دیدگاه قرآن کریم
مسئله امربهمعروف از همان روزهای اول بعبت در مره مورد عکایت اسالم بوده است .بهعکوان مبال در سوره والعصر که
شعار مسلمانان به هکگام ردایی از یردیگر بود و در اوائ بعبت در مره نازل شده است در رمله« :تواصو بیالحق و تواصیو
بالصبر» اشاره به امر معروف میککد 0.در قران بر این دو فریضه تحری

و ترغیی

فراوانیی بیا تعیابیر مختلیف شیده اسیت،

خداوند متعال در قران میفرماید« :و باید از شما امتی باشکد که دعو به خیر کککد و امربهمعیروف و نهیی از مکریر کککید و
ایکان رستگارنکد» 8و در رای دیگر میفرماید« :شما بهترین امتی هستید که برای مردم خلق شدید تا آنان را امربیهمعیروف و
نهی از مکرر ککید و به خدا ایمان آورید» 9.قرآن کریم اولین وظیفه همه انبییا را امربیهمعیروف و نهیی از مکریر مییدانید و
میفرماید " :ما در میان هر امتی پیامبری را مبعوث کردیم که مهمترین وظیفه آنها دو چیز بود یری امر به یرتاپرسیتی کیه
بزرگترین معروفهاست و دوم نهی از اطاعت طاغو ها که بزرگترین مکررهاست.

3

اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر در سیره معصومین( ع)
امربهمعروف و نهی از مکرر ضامن اررای مقررا اسالمی و عام راودانگی دین و عز اسیالم و مسیلمین اسیت بیه
عالوه این ترلیف صرفنظر از ایکره وظیفه اسالمی است بر تک تک افراد رامعه نیز واری

اسیت از ایین رو در کتیاب و

سکت از ان با اهمیت ویژه یاد شده است
امربهمعروف و نهی از مکرردر میان دستورا اسالمی رایگاه ویژه ای دارد همانطور که پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آلیه
فرمود :کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر ککد رانشین خدا در زمین و رانشیین پییامبر و کتیاب اوسیت 9و هکگیامی کیه
فردی از رسول خدا پرسید :از همه مردم بهتر کیست؟ فرمودند :آن کس که از همه بیشتر امربهمعروف و نهی از مکرر ککد و
آن کس که از همه پرهیزکارتر باشد و در راه خوشکودی خدا از همه بیشتر گام بردارد 0.حضر علیی(ع) در نهیج البالغیه
همه کارهای نیک را در برابر آنها به مکزله یک قطره آب دهان در برابر آب دریا دانسته است .تمیام اعمیال نییک و حتیی
رهاد در راه خدا در برابر امربهمعروف و نهی از مکرر همچون قطرهای است -آب دهیان -در مقابی ییک درییای پهکیاور

4

همچکین امام باقر(ع) میفرماید :همانا امربهمعروف و نهی از مکرر راه پیامبران و شیوه صالحان است فریضه بزرگی است که
بهواسطه آن واربا دیگر به پا داشته میشود و بهوسیله آن پیشهها روا و حیالل ،سیتمهیا برطیرف و زمیین آبیاد مییشیود.
دشمکان بهواسطه این فریضه مجبور به انصاف شده و امر (دنیا و دین) استوار میشود 2.به فرموده روایا  ،امربهمعروف حتی
از رهاد در راه خدا مهمتر است زیرا رهاد در تمام عمر یری دوبار صور میگیرد ولی این وار

الهی هرش

 .0محسن قرائتی ،امر به معروف و نهی از مکرر ،ص 09
 .8سوره مبارکه آل عمران آیه 013
 .9سوره آل عمران آیه 001
 .3سوره اعراف آیه 094
 .9میرزا حسین نوری ،مستدرک الوسائ  ،08 ،ص 049
 .0مجم البیان ،ذی آیه  013بقره ،8 ،ص 994
 .4نهج البالغه :حرمت 943
 .2وسائ الشیعه ،00 ،ص 939
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و روز در

برابر چشم مردم رلوهگری میککد 0.امام صادق(ع) فرمودند :کسی که بتواند رلوی مفاسد را بگییرد ولیی نگییرد ،دوسیت
دارد که در پیشگاه خداوند متعال معصیت شود .چکین کسی اعالم دشمکی با خدا کرده است.

8

امام علی(ع) میفرمایکد :امربهمعروف و نهی از مکرر برای عموم مردم یک مصلحت است( انگیزه آنان را نسبت به کیار
خیر زیاد میککد) و نهی از مکرر برای افراد نابخرد که گرایش به انحراف در آنان زیاد است وسیله ککترل قوی است.

9

عشق انسانی  ،حیا است و زندگی  ،اطاعت امور است و پیرو ساز  .این عشق است که عاشق را مشاک با معشوق قرار
میدهد .و وی میکوشد تیا رلیوه ای از معشیوق باشید ،همچکانریه خواریه نصییرالدین طوسیی در شیرح اشیارا بیوعلی
میگوید :عشق نفسانی آن است که مبداش همرنگی ذاتی عاشق و معشوق است بیشتر اهتمام عاشق به روشهای معشیوق و
آثاری است که ازنفس وی صادر میگردد .این عشق است که نفس را نرم و پرشیوق و ورید قیرار مییدهید .رقتیی ایجیاد
میککد که عاشق را از آلودگیهای دنیایی بیزار میگرداند 3.محبت به سوی مشابهت و مشاکلت می راند و قدر آن سب
میشود که مح

به شر محبوب درآید .محبت مانکد سیم برقی است که از ورود محبوب به مح

وص گردد و صفا

محبوب را به وی مکتق سازد و ایکجاست که انتخاب محبوب اهمیت اساسی دارد .برای این اسالم در موضیوع دوسیتیابی و
اتخاذ صدیق بسیار اهتمام ورزیده و در این زمیکه آیا و روایا بسیار وارد شده است زیرا دوسیتی همرنیگ سیاز اسیت و
زیباساز و غفلتآور 9.از امام باقر ع روایت شده است که فرمودند :وای بر گروهی که خداوند را از طریق امربیهمعیروف و
نهی از مکریر اطاعیت نمییکککید 0.حضیر علیی(ع) ضیمن وصییت خیود بیه امیام حسین(ع) و امیام حسیین(ع) فرمودنید:
امربهمعروف و نهی از مکرر را ترک نرکید زیرا اگر چکین ککی د اشرار بر شما مسیلو خواهکید شید و آنگیاه هیر چیه خیدا را
بخوانید ،دعایتان مستجاب نخواهد شد.

4

یری از اهداف امام حسین(ع) از قیام علیه یزید امربهمعروف و نهی از مکرر بود و در موارد متعددی به این انگیزه اشاره
کرده و مردم را در رهت اقامه امربهمعروف و نهی از مکرر با قیام و مبارزه مسلحانه تشویق میکردند.
امربهمعروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی(ره)
امام خمیکی(ره) که به حق باید ایشان را احیاگران این دو وار

الهی در سده معاصر دانست ،در عم و قول به احییای

آن همت گماشتکد ،دستکویس سال  0909ه.ق و کتاب کشف ادسرار ایشان در سال  0989شمسی نمونههای بارزی از عم
ایشان به این وار

الهی در سالهای دور محسوب میشود ،حرکت عظیم انقیالب اسیالمی نییز مصیداق روشیکی از اقیدام

ایشان به این فریضه الهی میباشد .بیشک مهمترین اثر ایشان در امربهمعروف ونهی از مکرر ،کتاب ادمربالمعروف و الکهی
عن المکرر ،تحریر الوسیله است که در سال  0923ه .ق به نگارش در آمده است.

 .0محسن قرائتی ،امر به معروف و نهی از مکرر ،ص 80
 .8مستدرک ،8 ،ص 994
 .9کلما قصار ،شماره 898
 .3شرح اشارا  ،طب ردید ،9 ،ص 929
 .9شهید مرتضی مطهری ،راذبه و دافعه علی( ع)
 .0محمد بن یعقوب کلیکی ،الرافی ،9 ،ص 90
 . 4رام الحادیث ،03 ،ص 923
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امربهمعروف و نهی ازمکرردر اسالم ،بر خالف آنچه در اذهان تصیور مییشیود تکهیا شیام میوارد کوچیک و محیدود
ومکحصر به پکدها و تذکرا خصوصی و فردی نمیشود ،بلره گسترهای است که قیام امام حسین(ع) و شیهاد و اسیار
خاندان پیامبر اکرم(ص) را برای برپایی حرومت حق و رسوایی ستمگران و غاضبان حرومت الهی در بر میگیرد.

0

امام حسین(ع) شان امربهمعروف و نهی ازمکرر را باد برد و به نهضت حسیکی ارزش داد ،فلسفه قییام عاشیورای حسییکی
هم به امربهمعروف و نهی از مکرر ارزش داد .امربهمعروف و نهی از مکرر ،نهضت حسیکی را باد برد ولی امام حسین(ع) این
اص را به نحوی اررا کرد که نه تکها شأن این اص را باد برد بلره ،یک تا افتخار به سر اص امربهمعروف و نهی از مکرر
نهاد .اسالم هم همیکطور است .اسالم برای هر مسلمانی افتخار است.

8

سید الشهداء (سالم اهلل علیه) از همان روز اول که قیام کردند برای این امر ،انگییزهشیان اقامیه عیدل بیود فرمودنید کیه
میبیکید به معروف عم نمیشود و به مکرر عم میشود .انگییزه ایین اسیت کیه معیروف را اقامیه و مکریر را از بیین ببیرد،
انحرافها همه از مکررها است ،رز خو مستقیم توحید هر چه هست مکررا است ،اینها باید از بیین بیرود و میا کیه تیاب
حضر سیدالشهداء هستیم باید ببیکیم که ایشان چه وضعی در زندگی داشت قیامش ،انگیزهاش نهیی از مکریر بیود کیه هیر
مکرری باید از بین برود .من رمله قضیه حرومت رور ،حرومت رور باید از بین برود 9.بعبت پیامبران و دعو اولیای خدا
و شهاد مردان حق مقدمه گسترش توحید و تحصی معرفت صحیح از خدا و عالم است 3.تمامی تعالیم انبیاء و تهذی هیا
برای نجا بشر از تاریریها و ورود انسان به نور است و نور چیزی رز حق تعالی نیست 9.امام راح میفرمود :کسیی کیه
در صدد عم به وظیفه است کسی که خالصانه ،رهت رل

رضای حق گام بر میدارد ،از شرستهای مقطعی ،یاسیی بیه
0

خود خود راه نمیدهد .این روحیه بود که ملت ما را پیروز کرد و همچکان در صحکه نگیه مییدارد .درسهیای آموزنیده و
دستاوردهای شور آفرین و حیا بخش حماسه عاشورا چه در زمان قیام و چه بعد از آن و چه در دورانهای بعد تا به امروز
قاب شمارش نیستکد کسی که برای رضای خدا کار مییککید شرسیت در آن نیسیت و لیو کشیته شیویم ،شرسیت نیداریم.
حضر سی دالشهداء هم که کشیته شید ،لرین شرسیت خیورد؟ ادن بییرق او بلکید اسیت و یزییدی در کیار نیسیت 4.امیام
خمیکی(ره) فرمود :کوشش ککید که احرام اسالم را ،هم عم ککید و هم وادار ککید که دیگران عم کککید .همیانطور کیه
هر شخص و هر فردی موظف است خودش را اصالح ککد ،موظف است که دیگران را هم اصالح ککد .اص امربهمعروف
و نهی از مکرر برای همین است که رامعه را اصالح ککد.

2

حکومت اسالمی و امربهمعروف و نهی از منکر
علو همت به معکای بلکد همتی از کمادتی است که مستقیم به فطر آدمی باز میگردد ،زیرا انسیان بیه فطیرتش عاشیق
کمال مطلق است و از این رو بلکد پرواز است و افقهای دور را دوست مییدارد و خواهیان امیور واد و رسییدن بیه مراتی

 .0امر به معروف و نهی ازمکرر از دیدگاه امام خمیکی(ره) ،تبیان
 .8شهید مرتضی مطهری ،حماسه حسیکی ص 031
 .9صحیفه نور ،81 ،پیام امام به مکاسبت سال نو ،ص 023
 .3صحیفه نور ،03 ،ص 040
 .9صحیفه نور ،03 ،ص 829
 .0درسهایی از وصیت نامه امام خمیکی(ره) ص 30
 .4تبیان ،دفتر سوم ص 99
 .2صحیفه نور ، 3 ،بیانا امام در رم اعضای انجمن خیریه اصفهان ،ص 829
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بادست و از پستی و زبونی و خواری و امور دون و مرات

پایین بیزار است .این واد طلبی و بییزاری از پسیتی ،انسیان را بیه

تالش و کوشش در رهت معالی امور و مقاصد واد بر میانگیزد و هر چه فطر آدمی بیدارتر و شروفاتر باشد علو همیت
در انسان پر رنگتر و قویتر است .علو همت ،امور حقیر و پست را از چشم آدمی میاندازد و نگیاه انسیان را بیاز و دل را
وسی و نظر را بلکد میسازد و آدمی را از فرو رفتن در گکداب پستیها و حقار ها نجا میدهید .در مکظیر امیام علیی(ع)
ارزش آدمی به میزان واد همتی اوست چکانره فرموده است« :قدر الرری علیی قیدر همتیه» ارزش انسیان بیه انیدازه همیت
اوست 0.در نگاه علی(ع) انسانیت انسان به همتش است و وادیی همت او نشانه وادیی مرتبه انسانی آدمیی اسیت و هیر چیه
همت انسان بادتر و مقاصید او در زنیدگی وادتیر و بزرگیواری او بیشیتر باشید بهیره او از انسیانیت بیشیتر اسیت 8.یریی از
خصلتهایی که حاکم اسالمی باید از آن برخوردار باشد بهره مکدی از روحیه تواض و ظرفیتی است که بتواند نفس خیود
را از اسار ظاهری بر مردم و رلوههای حرومت رها ساخته و همکشین مردمش باشد تا بتواند از نزدیک گیوش بیه سیخن
حق داده و در حقیقت با رعیت خویش درد دل ککد .به یقین همین صفت است که زمامدار را مورد عالقه مردم میککید بیه
گونهای که توده مردم بین خود و حرومت ،انس و الفتی احساس میککد که آن را از خود و خود را همراه حرومت تلقیی
مینمایکد.

9

فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ،برای توسعه و بسو احرام الهی و رامعه عم پوشاندن به دستورا دیکی در رامعه
اسالمی و پرهیز از عم به زشتی هاوار

شده است .بکابراین ،اقدام به آن مبمر ثمر بوده و در عمی مفیید فاییده اسیت ،بیه

عبار دیگر باید فرد آمر و ناهی احتمال تأثیر بدهد و گرنه اگر علم و یا اطمیکان به عدم تأثیر داشته باشد عمی بیه فریضیه
وار

نخواهد بود .البته سقوط این فریضه تکها به صورتی مکحصر است که علم یا اطمیکان بیه عیدم تیأثیر باشید و بیا ظین و
3

گمان به عدم تأثیر ،هر چکد قوی باشد وروب فریضه ساقو نخواهد شد .اساسیترین شرط اصالح و سعاد رامعه آگاهی
به حدود وظایف است و اگر رامعه ای از بهترین قوانین و مقررا  ،هرچکد کامی و پیشیرفته ،برخیوردار باشید ولیی افیراد
رامعه نسبت به آن آگاهی نداشته و به باید و نبایدهای ارتماعی و حقوقی و اخالقی و  ....معرفت نداشته باشیکد نمییتوانکید
شاهد خوشبختی و سعاد باشکد و به عبار دیگر صرف داشتن قوانین کافی نیست بلره در مرحله اول ،همه افیراد رامعیه
باید به آن آگاهی داشته باشکد و در مرحله دوم باید آن آگاهی و آشکایی به عم بیانجامد و در رفتار همگان مشیهود شیود
در غیر این صور بی نتیجه و فاقد اثر مطلوب است.

9

 - 0نهج البالغه  ،حرمت 34
 - 8مصطفی دلشاد تهرانی ،طایر فرخ پی  ،کماد انسانی در نهج البالغه  ،ص821
 - 9مهدی بخت آور  ،امر به معروف و نهی از مکرر  ،ص 084
 - 3ادمام الخمیکی  ،تحریر الوسیله  ،رلد  ، 0مساله  ، 0ص 333
 - 9فوائد و ثمرا

امر به معروف ونهی از مکرر  ،نظار

عمومی  ،امر به معروف ونهی از مکرر از عوام پیشرفت  ،پاسدار اسالم  ،آذر ، 0929

شماره 911
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نتیجهگیری
امربهمعروف و نهی از مکرر عاملی است که شام هدایت ،دعو  ،ارشاد و نصیحت مییشیود و همیواره بیزرگتیرین
عام پیشرفت و قوام و توسعه آیین الهی و پشتوانه همگانی برای رشد و گسترش نیریها و زدودن زشتیها بیوده و هسیت
وقتی اسالم ثواب یک فرد را برابر آنچه که آفتاب بر آن میتابد میداند و ترلییف امربیهمعیروف و نهیی از مکریر را ییک
وظیفه الهی و ادامه کار انبیاء و پیامبران معرفی کرده پس این امر مسلمین را وادار میککد کیه در ایین راه از هیی کوششیی
فرو گذار نباشکد .امربهمعروف ونهی از مکرر یک راهرار عملی در رهت سوق انسیان بیه سیوی کمیال بیوده ایین پییام کیه
برگرفته از قران مجید بوده بعکوان یک الگو راه را برای ترقی کلیه افراد بشر هموار کرده و همواره راهگشای مشرال بیشتر
افراد بشر خواهد بود.
منابع
.0

مجله معرفت ،شماره  ،93ملیحه السادا  ،سیدرضا

.8

شهید اول ،تررمه لمعه دمشقیه ،0 ،چاپ :هشتم ،0944 :قم

.9

امربهمعروف و نهی از مکرردر مکظر متفرران و اندیشمکدان ،امربهمعروف ونهی از مکریر در آثیار شیهید مطهیری ،خیوار و
امربهمعروف ونهی از مکرر

.3

قرائتی ،محسن ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،چاپ نهم :زمستان  ،0942چاپخانه مهر ،قم

.9

ادمام الخمیکی ،تحریر الوسیله ،0 ،موسسه تظیم و نشر آثار امام خمیکی ،0943 ،تهران

.0

مدنی بجستانی ،سیدمحمود ،امر به معروف و نهی از مکرر دو فریضه برتر در سیره معصومین(ع) ،نشر معروف ،چیاپ سیوم:
اردیبهشت  ،0944قم

.4

وسائ الشیعه ،00 ،ابواب ادمر و الکهی ،باب  ،0 ،0ناشر دارادحیاء التراث

.2

مستدرک ،8 ،ص 994

.3

نهج البالغه ،کلما قصار ،شماره 898

 .01شرح اشارا  ،9 ،طب ردید
 .00شهید مطهری ،مرتضی ،راذبه و دافعه علی(ع) ،صدرا ،چاپ  ،38:آذر  ،0920تهران
 .08کلیکی ،محمد بن یعقوب ،الرافی9 ،
 .09رام الحادیث03 ،
 .03حماسه حسیکی ص 031
 .09صحیفه نور ،81 ،پیام امام بمکاسبت سال نو
 .00صحیفه نور03 ،
 .04صحیفه نور ،3 ،بیانا امام در رم اعضای انجمن خیریه اصفهان ،ص 829
 .02صالحی ،محمد ،زندگانی چهارده معصوم ،سیری در زندگانی امام حسین(ع) ،معیار علم،0923 ،تهران
 .03مکاق ابن شهر آشوب ،3 ،ص 23
 .81کریمی ،حسین ،نسیم ودیت ،چاپ دوم :تابستان 0949
 .80نصیری رضی ،محمد ،تاریخ تحلیلی اسالم ،تدوین نهاد نمایکدگی مقام معظم رهبیری در دانشیگاههیا ،وییرایش  ،8معاونیت
امور اساتید و معارف اسالمی ،دفتر نشر معارف ،0920 ،قم
 .88دلشاد تهرانی ،مصطفی ،طایرفرخ پی ،کماد انسانی در نهج البالغه ،دفتر نشر معارف ،چاپ سوم :پائیز  ،0929قم
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 .89بختآور ،مهدی ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،چاپ و نشر عرو وابسته به موسسه تکظیم و نشیر آثیار امیام خمیکیی ،چیاپ
اول0924 :
 .83فوائد و ثمرا امربهمعروف ونهی از مکرر ،نظار عمومی ،امربهمعروف ونهی از مکرر از عوام پیشیرفت ،پاسیدار اسیالم،
آذر  ،0929شماره 911
 .89درسهایی از وصیت نامه امام خمیکی(ره) ،سیدمحمد شفیعی مازندرانی ،نهاد نمایکدگی مقام معظیم رهبیری در دانشیگاههیا،
چاپ دوم ،پاییز  ،0942قم
 .80امربهمعروف و نهی ازمکرر از دیدگاه امام خمیکی(ره) ،تبیان ،دفتر بیست و یرم ،موسسه تکظیم و نشر آثار امام خمیکی ،چاپ
اول ،بهار 0944
 .84مستدرک الوسائ  ،میرزا حسین نوری ،08 ،ص  ،049مؤسسه آلالبیت و ککزالعمال ،خبر 9903
 .82مجم البیان ،ذی آیه  013بقره8 ،
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ضرورت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقه شیعه و شافعیه
محمد مهدی صمیمی
حریمه مکصوری

0

8

چکیده
یری از مهمترین بحثها ،در عرصهی علوم انسانی ،تربیت انسان است؛ زیرا هدف اصلی رسالت انبیا را تربیت و تزکییه
تشری میدهد و انسان ،یگانه مورودی است که بیشترین نیاز را به تربیت و رسیدن به کمال دارد زیرا اگر دست حمایتِ
مربیان از سر او برداشته شود ،نه تکها به کمال دست نمییابد ،بلره از همان آغاز ،راه فکیا را در پییش مییگییرد .اگیر انسیان
تربیت شود و در مسیر کمال قرار گیرد ،روحش او میگیرد و به سعاد میرسد و بر قلههای پیروزی و کمال یری پیس
از دیگری سیطره مییابد.امربهمعروف و نهی از مکرر از ارکان مهم دین اسالم است بهطوریکه میتوان آن را از مهمتیرین
اهداف پیامبران و رسودن خداوند متعال شمرد .بطوریره اگر این فریضه عم نشود ادامه راه انبیا و دیانت تعطی و ضاللت
و گمراهی عالم گییر مییشیود و نابسیامانی و فسیاد رامعیه را فیرا مییگییرد .ارزشهیای اصیی اسیالمی در رامعیه ای کیه
امربهمعروف و نهی از مکرر را ترک کردهاند از بین میرود و لذا عذاب الهی بر آنان نازل میشود .اما رامعه ای کیه در راه
امربهمعروف و نهی از مکرر تالش ککد و آستینهای همت را باد بزند تا ایین سیکت بیزرگ را زنیده نگیه دارد خوشیههیای
خرمن این دو فریضه الهی را هم در دنیا و هم در آخر میچیککد .غزالی که یری از مقلدین امام شافعی است امربهمعروف
و نهی از مکرر را درکتاب احیاء علوم الدین از دیدگاه امام شافعی به طور مفص بیان کرده است.
واژگان کلیدی :امربهمعروف و نهی از مکرر ،غزالی ،تربیت و تزکیه.
مقدمه
الف :ادله وجوب امربهمعروف و نهی از منکر
امام غزالی ددئ امربهمعروف و نهی از مکرر را ارماع مجتهدین ،عق  ،قرآن و حدیث ذکر کرده اسیت .آییا قیرآن
درباره این دو فریضه بزرگ بسیارند ،ولی با تدبر در آنها چکین استکباط میشود که شارع مقدس در تشری و بییان ایین دو
فریضه بزرگ راه خاصی را پیموده است.
الف -گاهی اشاره و تشویق به آن کرده است مانکد :آیه  04در سوره لقمان کیه مییفرمایید :ییا بکیی اقیم الصیلوه و امیر
بالمعروف و انه عن المکرر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم ادمور .حضر لقمان(ع) در وصییت خیود بیه پسیرش
میگوید :پسرم نماز را برپا دار و امربهمعروف و نهی از مکرر کن و در برابر مصائبی که به تو میرسد استقامت کن که ایین
کاری مهم و اساسی است .از این آیه استکباط میشود اسالم مسلمانان را به امربهمعیروف ونهیی از مکریر ترغیی

و تشیویق

نموده است .این دو فریضه دارای ارزش و رایگاه خاصی هستکد.
ب -در بعضی از آیا خداوند این دو فریضه را بر واردین شرایو الیزام نمیوده اسیت .خداونید در قیرآن مییفرمایید:
ولترن مکرم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و یکهون عن المکرر و اولئک هم المفلحون .باید رمعی در میان شما
دعو به کار نیک و امربه معروف و نهی از مکرر نمایکد و آنها از رستگارانکد(.)0

 .0دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده
 .8دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده
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این آیه از دو رهت ددلت بر وروب امربهمعروف و نهی از مکرر دارد ،یری کلمه(ولترن)که لفظ امر است و دیگری
انحصار رستگاری در این عم میباشد.
غزالی میفرماید :این آیه اشاره به فرض ککایه بودن امربهمعروف و نهی از مکرر دارد یعکی امربهمعروف و نهی از مکریر
وار

کفایی است و نه عیکی ،چون اگر گروهی بدان قیام کککد ،این وروب از گردن دیگران ساقو مییشیود و اگیر هیی

کس آنرا انجام ندهد ،مسلمانان واردالشرایو گکاهرار محسوب میشوند ،مگر ایکره یک نفر و یا گروهی تصدی این امیر
مهم الهی را به عهده بگیرند(.)9
 احادیث حضر رسول(ص) و امامان معصوم در رابطه با وروب امربهمعروف و نهی از مکرر بسیارند.قال رسول اله(ص) :لکامرنبالمعروف و لتکهون عن المکرر اولسلطن اهلل علیرم شرارکم ثم یدعون خیارکم فال یستجاب
لهم امر" امربهمعروف و نهی از مکرر را انجام دهید و اگر چکین نرکید خداوند ستمراران و یا اشرار را بر شما مسلو میککد
و دعای نیروکاران شما مستجاب نمیشود.
او مانکد نوری ،رافعی و مجتهدین فی المسئله او نیز مانکد غزالی و غیره برای فرض

امام شافعی و مجتهدین فی المذه

کفایه بودن امربهمعروف و نهی از مکرر ،به این حدیث استددل کردهاند .امام حسن(ع) و امام حسین(ع) فرمودند :د تترک
ادمر بالمعروف والکهی عن المکرر فیولی علیرم ثم تدعون فال یستجاب لرم .هیم چکیین حضیر پییامبر(ص) مییفرمایکید:
امربهمعروف و نهی از مکرر را ترک نرکید که در صور ترک ،اشیرار برشیما مسیلو مییشیوند .سیپس هرچیه دعیا ککیید
مستجاب نمیگردد.
از آیا و احادیث ذکر شده چکین نتیجه میگیریم که:
 .0ترک این دو فریضه مور

نزول عذاب و کیفرهای سخت الهی و استحقاق هالکت و مان ارابت دعاها و تسلو

اشرار بر امت اسالمی ،طم استعمار و استبمار دشمکان نسبت به مسلمین و تقویت آنها بر ضد اسالم و نیز کمبود
ارزاق و بهرههای مادی و معکوی مسلمانان میشود.
 .8ترک این دو فریضه عظیم باعث میشود که بدیها ،نیری به شمار آید و این از بالهای بسیار بزرگ و فارعههای
دردناک است و براستی چه بال و فارعهای بادتر از ایکره  ،بدیها نیک و نیریها بدی محسوب شوند.
د -هرچکد بسیاری از فقها و مجتهدین اه تشی و تسکن باب مستقلی درباره امربهمعروف و نهی از مکرر در کتابهیای
فقهی خود عکوان نرردهاند اما روح کالم و نظرا اخالقی آنها حاکی و بیانگر وروب این دو فریضه الهیی اسیت و هیی
فقیهی اعم از شیعه و سکی نبوده و نیست که امربهمعروف و نهی از مکرر را رککی مهیم از ارکیان دیین ندانید؛ زییرا فقهیا بیه
خوبی واقف بوده و هستکد که سایر فرائ
میشود و کس

الهی به وسیله امربهمعروف و نهی از مکرر برپا میشوند؛ و در پرتو آن راهها امن

و کار مردم حالل میشود و حقوق افراد تأمین میشود ،زمینهیا آبیاد مییگیردد و از ملحیدین و دشیمکان

اسالم و مسلمین انتقام گرفته میشود.
در اص وروب امربهمعروف و نهی از مکرر تمام مذاه

اتفاق نظر دارند .اما اختالفیی کیه هسیت ایین اسیت کیه آییا

امربهمعروف و نهی از مکرر از واربا عیکی است یا از واربا کفایی است؟ فقها و علمای اه تشی در این مورد اختالف
نظر دارند؛ گروهی از فقها مانکد :سید مرتضی ،صالح الدین حلبی ،قاضی ،محقیق ،عالمیه حلیی ،شیهید اول ،دوم و محقیق
طوسی و محقق اردبیلی امربهمعروف و نهی از مکرر را وار
فخر ادسالم میفرمایکد :این دو فریضه وار
هو ادشبه .بلره وار

کفایی میدانکد .رم دیگری مانکد شیخ طوسی ،ابین حمیزه،

عیکی است .محقق حلی در کتاب شرای میفرماید :ب یجی

عیکی است و مکاس تر همین است.
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علیی ادعییان و
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و فی المسئله ایشان ،همان رأی و نظر گروه اول از فقهیا و مجتهیدین اهی تشیی را

دارند ،که همانا فرض کفایی بودن است.
هی  -عق سلیم ،فقها و علمایی که معتقد به وروب عقلی امربهمعروف ونهی از مکرر هستکد می گویکد :عق بیر اسیاس
قاعده لطف در این باره استقالل دارد و حرم میککد بر این که امر به نیریها و نهی از بیدیهیا واری

و دزم اسیت .پیس

وروب این دو فریضه وروب عقلی است .یعکی خداوند از روی قاعده لطف در ورود انسان نیرویی به نیام عقی قیرار داده
است و همان عق حرم میککد که انسانها باید یردیگر را به انجام نیریها و ارتکاب از بدیها وادار و الزام کککد.
ب :مراتب امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعروف ونهی از مکرر دارای مراتبی است که پیس از حصیول مراتی
همچکین دارای سه مرحله است :قلبی ،زبانی و عملی که به ترتی

پیاییکی ،بایید بیه مراتی

بعیدی عمی کیرد.

باید اررا شود چکانچه مخالفت قلبی سودی نبخشید باید با

زبان به انجام آن پرداخت و چکانچه با زبان مؤثر واق نشد ،عمالچ باید شخص را از کار ناشایست بازداشت و به نیری ترغی
نمود .اما اگر انسان برای اصالح فرد و رامعه از تمام مرا ت

این دو وظیفه ارتماعی گذر کرد ،ولی اثری عایدش نشید چیه

باید برکد؟ ایا وظیفه و ترلیف انجام شده است و دیگر هی مسئولیتی برای فرد نیست و ییا آنریه راهیی بهتیر از سیرو و
بیاعتکایی ورود دارد .هرچکد در این صور راهی است بس دشوار و سخت ،ولی هرگز دیکح نیست ونخواهد بود بلره،
به شرط صداقت در عم و طهار در انگیزهها و انتخاب آگاهانه روشهای نوین ولی زنده و مطابق با موقعیت فرهکگیی و
ارتماعی راههایی ورود داردکه در ذی اشاره میشود:
الف :در ایکره باید اندیشید و به هر طریق ممرن از ترک وار

و ارتراب معصیت رلوگیری کرد .خصوصاچ در رایی

که عالمت و نشانه گکاه و معصیت دامان پاک دیگران را نیز در معرض آلودگی قرار میدهد و شری در آن نیست.
ب :در ایکره تمامی افراد رامعه در ساختار فرهکگی و محیو ارتماع خویش شک ککد ،در خوب و بد آن ،مورد سئوال
و بازخواست الهی قرار میگیرند هم هی گونه شبهه ای ورود ندارد.
 :نیز در ایکره باید درمقام مبارزه با مفاسد ارتماعی و ترغی

نیروهای رامعیه بیه رشید و صیالح و هیدایت در چهیار

چوب قوانین و اصول اخالقی عم نمود ،شری نیست(.)0
د :اما آنچه که حائز اهمیت است این است که باید به تکاس

وضعیت طرف مقاب و از طریق شیوههای مختلف مبیارزه

با مکرر و شکاخت موقعیت روحی و روانی مزورین فساد در رامعه راههای مقابله و مبارزه با آنها را رستجو کرد؛ و آنگیاه
با الهام از مسائ دیکی و همتی واد به مبارزه با زمیکههای مفاسد ارتماعی پرداخت .به طور مبال اگر دشیمکان اقیدام بیه کیم
اشاعه مکررا کردند؛ باید با درک این موقعیت و به نمایش گذاردن بهترین رلوه
ٔ
رنگ رلوه دادن و تضعیف معروفا و
مبارزه فرهکگی ارزشهای اسالمی را به طرق مختلف تبلیغ و در سطح وسییعی تیرویج داد و ضیمن آگیاهی دادن بیه اقشیار
مختلف ارتماع به وسیله برنامههای سالم فرهکگیی ،هکیری و تربیتیی ورزشیی ،اوقیا فراغیت آنهیا را پیر کیرد و افریار و
ذهنهایشان را متوره هویت و شخصیت واقعیشان نمود.چه بسا در این راستا  ،ساختن یک تئاتر و فییلم ریذاب و آموزشیی
تربیتی و یا رونق بخشیدن به رلسا دیکی و مجام مذهبی و یا با ایجاد رذبه در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی زیباترین شر
عملی امربهمعروف و نهی از مکرر را به نمایش گذاشت و از این طریق عمالچ دشمکان را مأیوس کیرد و بیه رکیگ عملیی بیا
آنان پرداخت.
هی -از رمله طرق مبارزه با مفاسد ارتماعی کیه مسیتلزم حرکتیی هماهکیگ و عمیومی از ناحییه اقشیار مختلیف رامعیه
خصوصاچ والدین و بزرگان ارتماع است؛ این است که در برخورد با پلییدیهیا و زشیتیهیا احسیاس مسیئولیت نمایکید و بیه
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و نارضایتی آنها بر چهره نمایان گردد تا بدین وسیله فرد مرتر

گونهای تحت تأثیر قرار گیرند ،که خشم و غض

مکریر

بفهمدکه مبغوض و مطرود مردم واق شده است .اگر چکین شد افراد گکهرار در رامعه رایگیاهی نخواهکید داشیت ،و فیرد
معصیت کار رای پایی برای خود در بین مردم نمیبیکد بکابراین طولی نمیکشد که اثری از بدیها در رامعه نمیماند .پیس
از اثبا اص وروب امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه قرآن ،احادیث،عق و ارماع علما دزم اسیت؛ دربیاره شیرایو
آن نیز بحث شود عالمه حلی ،شهید اول و فقهای شافعی بخصوص امام غزالی فرمیودهانید شیرائو امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر چهار چیز است:
 .0امربهمعروف و ناهی از مکرر باید بر دیدگاه شرع مقدس آگاهی داشته باشکد  ،نیری و بدی را از نظر اسالم بداند،
تا در امر و نهی خود اشتباه و خطا نرکد.
 .8فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر آن است که :احتمال بدهکد امرو نهیی آنهیا تیأثیر دارد .در بیین فقهیا اعیم از
شیعی و شافعی هیچگونه خالفی در این شرط نیست ،بدون تردید این دو فریضه به خاطر هدف مخصوص تشری
شده است و آن هدف عبار است از :سوق دادن انسانها به سوی نیری و بازداشتن آنهیا از بیدی .از حضیر
علی (ع) نق شده است که میفرمایکد:فرض اهلل ادمر بالمعروف مصلحه للعوام و الکهی عن المکرر ردئیی للسیفها.
خداوند امربهمعروف را به خاطر اصالح توده مردم ونهی از مکرر را برای بازداشتن بیی خیردان تشیری و واری
کرده است .بکابراین اگر دانسته شود در موردی امربهمعروف و نهیی از مکریر هیچگونیه اثیری نیدارد و در نتیجیه
اهداف مورد نظر حاص نمیشود در این صور امربهمعروف و نهی از مکرر وار

نخواهد بود.

 .9وروب امربهمعروف و نهی از مکرر آن است که گکهرار اصرار بر ادامه گکاه داشته باشید ،یعکیی آثیار پشییمانی و
ندامت در بین نباشد .بکابراین معکی بر ادله اولی حرومت ندارد و حرم ثانوی به پیش میآید ایین قیول را محقیق
خراسانی در کفایه اختیار کرده است.
 .3معکی این قاعده (نفی حرم ضروری) است با این توضیح که :هر حرمی که از شارع مقیدس صیادر شیده اسیت،
اگر مستلزم ضرر شد و یا از ناح یه تشری آن حرم ،ضرری متوره گردید ،خواه ضرر متوره خود مرلف شود ییا
دیگری مانکد وروب وضو که مور
ضرر) وار

ضرر مالی یا بدنی بر مرلف شود ،انجام چکین وضوئی بیر اسیاس(قاعده د

نیست.

 .9معکی این قاعده ،نفی ضرر بدون ربران است .به این معکی کیه شیارع مقیدس از ایجیاد ضیرری کیه دارای دارای
ربران نیست نهی کرده است و این قاعده ککایه از وروب ربران ضرر است(.)0
نظر به ایکره امربهمعروف و نهی از مکرر به دلی زنده کردن حق و نابود نمودن باطی در سیطح گسیترده رهیانی
تشری شده و هدف از آن پیرار و مبارزه با ترک کککدگان کارهای نیک و عاصیان و مفسدان است طبعاچ از ضرر
ردا نیستکد .آیا ممرن است مردم را با زبان و عم وادار به انجام کارهای نیک کرد و یا از کارهای بد مک نمیود
بی آنره ضرری متوره انسان شود؟ پس همانگونه که رهاد بدون تحم ضرر ممرن نیست امربهمعیروف و نهیی
از مکرر نیز بدون تحم ضرر ممرن نیست بلره این دو فریضه از فروع رهاد است ،پاسخ از نظر صیاح

ریواهر

الرالم :تمسک به قاعده د ررح برای رف وروب امربهمعروف و نهی از مکریر در میواردی کیه حیر مییباشید
است .دزم به توضیح است اص قاعده دحر گرچه از نظر مدرک از قرآن و سکت ثابت است ،چه آنره قیرآن
میفرماید( :ما یرید اهلل لیجع علیرم من حر ولرن یرید لیطهرکم) خداوند نمیخواهد کار دشواری برای شیما
ایجاد ککد بلره میخواهد شمارا پاک سازد(.)0
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 .0یری از استددد صاح

رواهر بر ایکره امربهمعروف و نهی از مکرر زمانی وار

است که ضرر ورود نداشته

باشد .این بوده که :دین اسالم دین سه و آسان است و خداوند آسانی را خواسته نه دشیواری را ،معکیی سیه و
آسان بودن اسالم این است که احرام دشوار در اسالم ورود ندارد.
بعضی از فقها اه سکت به آیه ودتلقوا با یدیرم الی التهلره استددل نموده و گفتهاند اگر در امربهمعروف و نهی از مکریر
شخص متوره ضرر شد؛ در ایکجا وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ساقو میشود .غزالی در کتیاب احییاء بیرای رد ایین
استددل به قول ابن عباس استددل میککد و میگوید :هی خالفی نیست در ایکره رایز اسیت ییک نفیر مسیلمان بیا کفیار
بجکگد اگرچه ممرن باشد که کشته میشود .ابن عباس میگوید ت هلره آن نیست که ضرر رانی یا مالی متوره انسان شیود
بلره تهلره آن است که انسان در راه خدا و برای احیاء و زنده نگه داشیتن دیین مبیین اسیالم خیود را در مشیقت و سیختی
نیکدازد .هرکه با ران ومال درراه خدا مجاهد نرکد نفس خود را هالک کرده است .با تفحص و تحقیق در قیول رمهیور
علمای شیعی و شافعی به این نتیجه میرسیم که وریود شیرط پیکجم امربیهمعیروف و نهیی از مکریر باعیث سیقوط وریوب
امربهمعروف و نهی از مکرر نمیشود.
شیوههای امرونهی
 .0آماده سازی
 .8تلفیق
 .9استفاده از هکر  ،شعر وطکز
 .3انصاف در برخورد
.9
.0
.4
.2
.3
.01
.00

امید دادن
تغاف
توره به ظرفیت افراد
ککایه گویی
ایجاد محبت
تحریک عواطف
مخفیانه و مختصر باشد

.08
.09
.03
.09

نمایاندن الگوها
تدریج
تررار
مماشا

.00
.04
.02
.03
.81
.80

حرمت ،موعظه ،ردال نیرو
ریشه مفاسد را بخشرانیم
احترام به ارزشهای دیگران
با انجام معروف ،زمیکه را بر مکرر تکگ ککیم
توره به زمان
اعراض(.)4

نتیجهگیری
یری از مهمترین بحثها ،در عرصۀ علوم انسانی ،تربیت انسان است؛ زیرا هدف اصلی رسالت انبییا را تربییت و تزکییه
تشری میدهکد و انسان ،یگانه مورودی است که بیشترین نیاز را به تربیت و رسیدن به کمال دارد؛ زیرا رانداران دیگر بر
اساس غریزه از نخستین لحظههای تولد ،راهشان را مییابکید و بیر همیین اسیاس از خیود دفیاع کیرده ،بیه زندگیشیان ادامیه
میدهکد .اما انسان اینگونه نیست؛ اگر دست حمایتِ مربیان از سر او برداشته شود ،نه تکها به کمال دست نمییابد ،بلریه از
همان آغاز ،راه فکا را در پیش میگیرد .چکانچه نوزاد انسان از هر زنده رانی ضعیفتر و به تعبیری ،حیوان بالفع است کیه
هی قدر دفاع و زیستن ندارد و کمالی در او مشاهده نمیشود ولی ،همین مورود ضعیف ،با تربیت و آموزش ،به ریایی
میرسد که سیارا آسمانی را در اختیار میگیرد و با قوه اندیشه و فرر به همه اشیا مسلو میشود .اگر انسان تربیت شود و
در مسیر کمال قرار گیرد ،روحش او میگیرد و به سعاد میرسد و بر قلههای پییروزی و کمیال یریی پیس از دیگیری
سیطره مییابد(.)2
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انسانی که این همه آمادگی برای تربیت شدن دارد ،شایسته است که خداوند بهتیرین راههیا را بیرای تربییت او در نظیر
گرفته باشد؛یری از این راهها  ،امربهمعروف و نهی از مکرر است که در تربییت فیرد و رامعیه کیاربرد فراوانیی دارد .پییامبر
گرامی اسالم  -صلی اهلل علیه و آله  -نیز برای این مبعوث گشت که انسانها را هدایت و تربیت ککید و اسیتعدادهای نهفتیه
آنان را شروفا سازد؛ از طرفی امربهمعروف و نهی از مکرر یری از سکتهای مهم در اسالم است که رلوی فساد را میگیرد
و نوعی خیزش و مشارکت همگانی ،در برابر فسادها و نارساییها و شاهراهی ،برای رسیدن به کمال است.
امربهمعروف و نهی از مکرر یری از اصول عملی اسالم است ،و چون اصلی است که در خود قرآن مجید با صیراحت و
تأکید آمده و بعد در اخبار نبوی و آثار ائمه طاهرین درباره آن بسیار سخن گفته شده و بعد هیم بزرگیان و علمیاء دیین در
همه قرنها  ،دوره به دوره و طبقه به طبقه ،درباره این اص و اهمیت آن سخنها گفته و مطیالبی نوشیتهانید ،در مییان علمیاء
اسالمی زیاد مورد بحث قرار گرفته ،و بیش از هر را در کت

فقهیه مورد بحث و گفتگو و تحقیق قرار گرفته است.

قرآن کریم میفرماید :و المؤمکون و المؤمکا بعضهم اولیاء بع

ییامرون بیالمعروف و یکهیون عین المکریر و یقیمیون

الصاله و یؤتون الزکاه و یطیعون اهلل و رسوله اولئک سییرحمهم اللهیان اهلل عزییز حرییم یعکیی میردان میؤمن و زنیان مؤمکیه
دوستان یردیگرند و بین آنها رابطه و صله مود و عواطف محبت آمیز حرمفرمیا اسیت ،امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
میکککد ،نماز را بپا میدارند ،زکا را ادا مینمایکد ،خدا و پیغمبر را اطاعت میکککد .اینها هستکد که البتیه رحمیت الهیی
شام حالشان میشود .خداوند غال

و حریم است(.)9

در این آیه کریمه قسمتهایی به طور علت و معلول و سب

و مسب

مترت

بر یردیگر ذکر شده اسیت :دزمیه ایمیان

حقیقی و واقعی و نه ایمیان تقلییدی و تلقیکیی رابطیه و عالقیه بیه سرنوشیت یریدیگر اسیت و دزمیه ایین محبیت و عالقیه،
امربهمعروف و نهی از مکرر است .دزمه امربهمعروف و نهی از مکرر ،قیام بکدگان است به وظیفه عباد و خضوع نسبت به
پروردگار یعکی نماز ،و قیام به وظیفه کمک و دستگیری از فقرا یعکی زکا  ،و بادخره دزمه امربهمعروف و نهیی از مکریر
اطاعت خدا و رسول و زنده شدن همه دستورهای دیکی است .دزمه همه اینها این است که رحمتهای بی پاییان خداونید
قادرکه کارهای خود را بر سکت حریمانه اررا میککد شام حال همه گردد.
در حدیث است که امام باقر(ع) درباره امربهمعروف و نهی از مکرر میفرمایکد :بها تقیام الفیرائ

 ،و تیأمن المیذاه

و

تح المراس  ،و ترد المظالم ،و تعمر ادرض ،و یکتصف مین ادعیداء و یسیتقیم ادمیر؛ یعکیی بیه وسییله ایین اصی  ،سیایر
دستورها زنده میشود ،راهها امن میشود ،کس ها حالل میشود ،مظالم به صاحبان اصلی برگردانده میشیود ،زمیین آبیاد
میگردد ،از دشمکان انتقام گرفته میشود ،کارها رو به راه میشود(.)3
منابع
.0

راستی ،محمد امین .امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه فقه شیعه و شافعیه

.8

سوره آل عمران آیه 013

.9

سوره توبه ،آیه 40

.3

فروع کافی  9ص .90
www.wikipedia.com
www.dayereh-sorkh.mihanblog.com
www.isna.ir
www.farsnews.com
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5.
6.
7.
8.

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن کریم
محمدمهدی صمیمی

0

چکیده
با توره به فلسفه خلقت انسان که طبق بیان قرآن کریم عبودیت و بکدگی است و از طرفیی وریه تمیایز انسیان بیا سیایر
مورودا به ناطق و عاق بودن انسان و حرکت او به سوی کمال میباشد ،اهمییت و رایگیاه ایین دو فریضیه الهیی ،یعکیی
امربهمعروف و نهی از مکرر بیشتر تبیین و روشن میگردد .از آنجاییکه انسان غاف اسیت و بیه دلیی عیارض شیدن نسییان
بسیاری از مواردی که مفید برای اوست فراموش میککد بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر رزء ضروریاتی اسیت کیه در
رهت نی به کمال برای هر انسانی ضرور پیدا میککد .بطور کلی میتوان گفت که ریشه و کلیا احرام شرعی را بایید
در قرآن کریم و شرح و تفصی و شاخههای آن را در سکت رست .قرآن کریم در آیههای فراوانی به فریضه امربهمعیروف
و نهی از مکرر اشاره کرده است.دراین مقاله به بررسی امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه قرآن پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،احرام شریعت
مقدمه
با توره به فلسفه خلقت انسان که طبق بیان قرآن کریم عبودیت و بکدگی است و از طرفیی وریه تمیایز انسیان بیا سیایر
مورودا به ناطق و عاق بودن انسان و حرکت او به سیوی کمیال اسیت ،اهمییت و رایگیاه ایین دو فریضیه الهیی ،یعکیی
امربهمعروف و نهی از مکرر بیشتر تبیین و روشن میشود .از آنجاییکه انسیان غافی اسیت و بیه دلیی عیارض شیدن نسییان
بسیاری از مواردی که مفید برای اوست فراموش میککد بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر رزء ضروریاتی اسیت کیه در
رهت نی به کمال برای هر انسانی ضرور پیدا میککد؛ به این رهت است که حضر امام محمد باقر(ع) میفرمایید« :ان
ادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر فریضه عظیم بها تقام الفرائ

 .)00( »...یعکی امربهمعروف و نهی از مکرر وار

بزرگی است که پابرریایی سیایر واربیا بیه آن بسیتگی دارد .از تعبییر «بهیا تقیام الفیرائ

عظیم و

» چکیین اسیتفاده مییشیود کیه

امربهمعروف و نهی از مکرر از لوازم حرومت اسالمی به شمار میرود.
الف -امربهمعروف و نهی از منکر در قرآن کریم
به طور کلی میتوان گفت که ریشه و کلیا احرام شرعی را باید در قرآن کریم و شرح و تفصی و شاخههیای آن را
در سکت رست .قرآن کریم در آیههای فراوانی به فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر اشاره کرده است:
« .0یؤمکون باهلل و الیوم اآلخیر و ییامرون بیالمعروف و یکهیون عین المکریر و یسیارعون فیی الخییرا و اولئیک مین
الصالحین»( .)3به خدا و روز واپسین ایمان میآورند؛ امربهمعروف و نهی از مکرر میکککید؛ و در انجیام کارهیای
نیک ،پیشی میگیرند؛ و آنها از صالحانکد(.)01
« .8ولترن مکرم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و یکهون عن المکرر و اولئک هیم المفلحیون»( .)8بایید از
میان شما ،رمعی دعو به نیری ،و امربهمعروف و نهی از مکرر کککد .و آنها همان رستگارانکد(.)00

 .0دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده
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« .9ککتم خیر امه اخررت للکاس تامرون بالمعروف و تکهون عن المکرر و تؤمکون باهلل»( .)9شما بهتیرین امتیی بودیید
که به سود انسانها آفریده شدهاند،؛ چه ایکره امربهمعروف و نهی از مکرر میککید و به خدا ایمان دارید(.)01
از مجموع آیا فوق چکین بر میآید که امربهمعروف و نهی از مکرر دارای اهمیت بسیار زییادی از مکظیر قیرآن کیریم
میباشد و همه آحاد رامعه اعم از دولتمردان و عموم مردم را شام میشود و بیه طیور کلیی از آییا فیوق نریا زییر را
میتوان استکتا نمود:
 .0وروب امربهمعروف و نهی از مکرر از بدیهیا است و کسی از مسلمانان در آن شک نررده است.
 .8وروب این دو فریضه در همه ادیان الهی بوده و امتهای گذشته نیز بدان مرلف بودهاند.
 .9امربهمعروف و نهی از مکرر از شئون پیامبری است.
 .3ترک امربهمعروف و نهی از مکرر علت نابودی روام گذشته بوده است.
 .9امربهمعروف و نهی از مکرر از حقوق متقاب مسلمانان است و افراد رامعه اسالمی در برابر آن مسئولاند.
.0

زنان نیز مرلف به امربهمعروف و نهی از مکرر هستکد.

 .4امربهمعروف و نهی از مکرر نیازمکد کس

قدر است.

ب -سیر امربهمعروف و نهی از منکر از منظر قرآن
به طور کلی اگر آیا قرآن را در مورد امربهمعروف و نهی از مکرر بررسی ککیم ،میبیکییم کیه از ذا پیاک خداونید
صادر شده و پیامبران ،حاکمان صالح ،مجموعه امت و فرد فیرد رامعیه موظیف بیه اریرای آن هسیتکد .بیرای شیکاخت ایین
مرات  ،رتبهبکدی زیر قاب توره است:
 .0ذا پاک خداوند متعال« :ان اهلل یامر بالعال و اَلحسان و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی  .)3(»....در ایکجا بیه
خاطر اهمیت این دو فریضه ذا خداوند متعال به عکوان امربهمعروف و ناهی از مکرر است.
 .8پیامبر اکرم(ص) « ...یامرهم بالمعروف و یکهاهم عن المکرر » ....در این مرتبه خاتم پیامبران حضر محمید(ص)
به این عکوان انتصاب داده شده است(.)9
 .9حاکمان صالح(امامان)« :الذین ان مکناهم فی اَلرض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و امروا بالمعروف و ینه وا ع ن المنک ر
 »...در مرتبه سوم کسانی که قدر و مرکت در روی زمین به آنان داده شده است موظیف بیه برپاداشیتن نمیاز،
پرداختن زکا و امربهمعروف و نهی از مکرر شدهاند(.)4

 .3هیئتهای امربهمعروف و نهی از مکرر« :و لتکن منکم امه ی اعون ال ی الخی ر و ی امرون ب المعروف و ینه ون ع ن المنک ر
 »...در مرتبه چهارم گروههایی از مردم که این شایستگی را پیدا میکککد که دیگران را دعو بیه خییر و صیالح
میکککد و امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد(.)3

 .9مجموعه امت« :کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باهلل »...در مرتبه پکجم نیز
همه مردم موظف به انجام این فریضه الهی شدهاند ،براین اساس تمام آحاد افراد مؤمن و متیدین میأمور بیه انجیام
این دو فریضه الهی هستکد(.)9
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ج -امربهمعروف و نهی از منکر از نگاه معصومین(ع)
اگر بررسی عمیق در مضامین آیا و روایا اسیالمی و معیارف دیکیی داشیته باشییم کیامالچ مبیرهن اسیت کیه بیانیا
معصومین(ع) تررمان قرآن کریم و تفسیر آن است و هر دو از یک مکب سیراب میشوند .در این زمیکه این دو فریضه الهی
را از مکظر روایا معصومین(ع) مورد بررسی قرار داده و به بعضی از آنها اشاره میککیم:
 .0پیامبر اکرم(ص) در رابطه با اهمیت امربهمعروف و نهی از مکرر فرمودند :آیا شما را از کسانی خبر دهم که نه انبیا
و نه شهدا هستکد ولی مردم(انبیا و شهدا) به مقام و مرتبت و رایگاه آنان در پییش خیدا کیه بیر مکبرهیایی از نیور
هستکد غبطه میخورند؟ سؤال شد :ای رسول خدا(ص) آنان چه کسانی هستککد؟ پیامبر(ص) فرمود :آنان کسانی
هستکد ک ه بکدگان خدا را محبوب خیدا و خیدا را محبیوب بکیدگانش مییگردانکید .سیؤال شید :معکیای محبیوب
گردانیدن خدا در پی ش بکدگانش معلوم است اما چگونه بکدگان خدا را محبوب خدا میگردانکد؟ پییامبر(ص) در
رواب فرمود :به چیزی که خداوند متعال دوست دارد دعو میکککد و از چیزی که خداوند متعال بدش میآید
نهی میکککد ،پس هکگامی که بکدگان خدا ،او را اطاعت میکککد محبوب خدا میگردند و خداوند متعال آنان را
دوست دارد.
 .8قال رسول اهلل(ص) :من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه اهلل فی ارضه و خلیفه رسول اهلل و خلیفه کتابه(.)03
رسول خدا(ص) فرمودند :کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر ککد ،رانشین خدا ،پیامبر خدا(ص) و کتاب خدا
در روی زمین است.
 .9قال امیر المؤمنین علی(ع)َ :لتترکوا اَلمر باالمعروف و النهی عن المنکر فیول عل یکم ش رارکم( .)09حضیر علیی(ع)
فرمودند :امربهمعروف و نهی از مکرر را رها نرکیددر غیر این صور بدترین شما بر شما حاکم میشوند.

 .3قال الحسین(ع) ... :انما خرجت لطلب اَلصالح فی امه جای ،اریا ان آمر ب المعروف و انه ی ع ن المنک ر .)08(...امیام
حسین علیه السالم در نامه معروفش به برادرش محمد حکفیه در باره فلسفه قیامش در فرازی میفرماید :مین بیرای
اصالح امت ردم رسول خدا(ص) قیام کردم ،میخواهم امربهمعروف و نهی از مکرر ککم.
د -شیوههای عملی امربهمعروف و نهی از منکر
هدف عمده و اساسی در امربهمعروف و نهی از مکرر محقق شدن معروف و زدوده شدن مکرر است .بیرای نیی بیه ایین
هدف به نظر میرسد که باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهرارها و شیوههای عملی بوده باشیم که در این راستا موارد زیر
پیشکهاد میگردد:
 .0شیوه عملی :اولین و مؤثرترین شیوه در امربهمعروف و نهی از مکرر تبلیغ عملی است .یریی از مهیمتیرین عوامی
موفقیت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) در ترویج و گسترش مرت  ،توره به این شیوه بوده است .پییامبر اکیرم(ص)
در اغل

کارها از قبی ککدن خکدق ،ساختن مسجد و برنامههای فرهکگی و ارتماعی و  ....قب از ایکریه دیگیران

را تشویق به این کار ککد خود پیشقدم میشد ،همچکانره امامان معصوم(ع) به این طریق عم میکردند.
 .8احترام به شخصیت افراد :دومین اصلی که در تأثیر امربهمعروف و نهی از مکرر در خور توریه اسیت ،احتیرام بیه
شخصیت افراد است .مرتربان مکرر تا وقتی که متجاهر به گکیاه نشیدهانید و بیه طیور آشیرار خیود را نییالودهانید
محترماند و نباید به هتک حرمت آنها پرداخت.
 .9ارشاد تدریجی :معمودچ ما انتظار داریم کسانی که در گرداب مکررا غوطه ور شیدهانید ییک دفعیه آنهیا را از
گرداب در آوریم و یک مسلمان ایدهآل بسازیم؛ در حالیکیه تربییت امیری تیدریجی اسیت و فضیای و رذایی
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هی کدام یک مرتبه در ران انسانها به ورود نمیآیکد .در حقیقت میتوان گفت که از عل نزول تدریجی قرآن
توره به این نرته مهم است ،چرا که قرآن کتاب تربیتی است و برای هدایت انسانها به سوی کمال مطلوب نازل
شده است.
 .3نرمخویی و محبت :از شیوههای مهم و مؤثر در امربهمعروف و نهی از مکرر ،نرمخویی و محبت است؛ خصلتی که
موفقیت پیامبر(ص) بکا به تصریح قرآن کریم مرهون آن بوده است.
 .9تشویق به ارزشها :یری از امتیازا مرات

الهی تشویق به خوبیها و ارزشهاست .پیامبر مریرم اسیالم(ص) از

عام تشویق در رهت پیشبرد اهداف استفادههای زیادی میکرد .برای کسیانی کیه دو رکعیت نمیاز بیرای خیدا
میخواندند رایزه تعیین میکرد( .)09پستهای حساس سیاسی ،فرهکگی و نظامی را به افراد دیقی میسپرد و بیه
این ترتی  ،امت را به نیری و پاکی دعو میفرمود .برای نمونه اسامه بن زید هجده سیاله را بیه عکیوان فرمانیده
لشرر مکصوب کرد.
 .0ایجاد فضای امر و نهی :شری در این مسئله نیست که محیو هر چکد نقش زیربکایی ندارد ولی در پرورش فضای
و رذای نقش اساسی دارد .رسالت انبیا نیز مبتکی بر این اص بود که محیو را به گونیهای آمیاده سیازند تیا خیود
مردم عدالت را بر پادارند« :لیقوم الکاس بالقسو» بکابراین پیامبر اکیرم(ص) مییفرمایید« :کلک م راع و کلک م مس ئول

عن رعیته»(.)2

 .4برخورد عملی با مرتربان مکرر :به طور کلی اگر در ککار شیوههای گذشته این شیوه را مد نظر نداشته باشیم بدون
شک امربهمعروف و نهی از مکرر بی نتیجه خواهد ماند.
ه -مراتب امربهمعروف و نهی از منکر
 .0مرحله انزرار قلبی :علمای اسالم برای امربهمعروف و نهیی از مکریر مراتی

و درریا و همچکیین اقسیامی قائی

شدهاند .اولین درره و مرتبه نهی از مکرر ،هجر و اعراض یا انرار قلبی است و ایین در میواردی اسیت کیه میا بیا
شخصی که با او صمیمیت داریم قط رابطه ککیم و نسبت به او سردی نشان دهییم و ایین برخیورد ،بیرای او تکبیه
تلقی شود ،یعکی تحت یک زرر و شرکجه روحی قرار گیرد و این عم ما در رلوگیری از کار بد او تأثیر داشته
باشد؛ در غیر این صور چه بسا فردی که از قط رابطه ما استقبال کرده و او هم قط رابطه ککد و آزادتیر دنبیال
مکررا و کارهای زشت برود در چکین مواردی این کار درست نیست.
 .8مرحله زبانی :درره دومی که علما و دانشمکدان برای نهی از مکرر ذکر کردهاند ،مرحلهی زبان است .چه بسیا آن
بیماری که دچار مکرری است ،به دلی رهالت و نادانی و تحت تیأثیر ییک سلسیله تبلیغیا قیرار گرفتیه اسیت،
احتیا به مربی ،هادی ،راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با او صحبت ککد ،موضوع را با
او در میان بگذارد تا معای

و مفاسد را برایش تشریح ککد تا آگاه شود و بازگردد.

 .9مرحله عم  :مرحله سوم عم است .گاهی طرف در درره و حالی است که نه اعراض و هجران و نه زبان و بیان
بر او تأثیر نمیگذارد .در ایکجا باید از راه عم وارد شد .وارد عم شدن نه تکها به زور گفتن نیست ،کتیک زدن
و مجروح کردن نیست ،البته مواردی هم هست که رای تکبیه عملی است که آن هم از شئون حرومیت اسیالمی
است و شهروندان رامعه اسالمی از پیش خود حق اعمال این تکبیهها را ندارند .امربهمعروف عملی این اسیت کیه
نباید تکها به گفتن قکاعت ککد و فرر ککیم همه چیز را گفتن درست میشود .گفتن ،شرط دزم است ولیی کیافی
نیست .باید عم کرد و آنچه مربوط به شهروندان است برخورد عملی غیرمستقیم است)0(.
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نتیجهگیری
امربهمعروف و نهی از مکرر از ارکان مهم دین اسالم است به طوری که میتوان آن را از مهیمتیرین اهیداف پییامبران و
رسودن خداوند متعال شمرد .به طوری که اگر این فریضه عم نشود ادامه راه انبیا و دیانیت تعطیی و ضیاللت و گمراهیی
عالمگیر میشود و نابسامانی و فساد رامعه را فرا میگیرد .ارزشهای اصی اسالمی در رامعهای که امربهمعیروف و نهیی از
مکرر را ترک کردهاند از بین میرود و لذا عذاب الهی بر آنان نازل میشود .اما رامعهای که در راه امربهمعیروف و نهیی از
مکرر تالش ککد و آستینهای همت را باد بزند تا این سکت بزرگ را زنده نگه دارد خوشههای خرمن این دو فریضیه الهیی
را هم در دنیا و هم در آخر میچیککد.
دو وظیفه بزرگ «امربهمعروف و نهی از مکرر» از نظر قرآن دارای اهمیت فوق العادهای است تا ریایی کیه ایین کتیاب
انسانساز الهی ،رمز برتیری امیت اسیالمی بیر امیتهیای گذشیته را عمی بیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر دانسیته اسیت:
«شما بهترین امتی بودید که به سود انسان آفریده شدید (چه این که) امربهمعروف و نهی از مکرر میککید ،و به خدا ایمیان
دارید»( .)9در مکطق قرآن نه تکها وظیفه هر فرد ،انجام امربهمعروف و نهی از مکرر است ،بلریه دزم اسیت گروهیی هیم بیه
عکوان آمران به معروف مسئولیت پاک سازی محیو زیست را از آلودگی به گکاه و فساد به عهده گیرنید .در ریای دیگیر
فرمود« :باید از میان شما رمعی دعو به نیری کککد و امربهمعروف و نهی از مکرر نمایکد و آنها ،رستگارانکد»)8(.
در این آیه آمران به معروف و ناهیان از مکرر به عکوان رستگاران معرفی شدهاند ،و در آیه دیگر عم به این دو ترلیف،
نشانه ایمان شمرده شده است:
هر مردان و زنان با ایمان ،یا رویاروی یردیگرند؛ امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد(.)0
عالوه بر آیا فراوان ،احادیث زیادی در مکاب معتبر اسالمی درباره اهمیت این دو ترلیف بزرگ ارتماعی وارد شیده
است که نشان میدهد ترک این دو وظیفه مور

خطرا و عواق

شومی در رامه میشود.

امام باقر(ع) فرمود« :امربهمعروف و نهی از مکرر دو وظیفه بزرگ الهی است که بقیه فرائ
و به وسیله این دو راهها امن میگردد و کس

بیا آنهیا بیر پیا مییشیود،

و کار مردم حالل میشیود؛حقوق افیراد تیأمین مییگیردد و در سیایه آنهیا

زمییینهییا آبییاد میییگییردد ،از دشییمکان انتقییام گرفتییه میییشییود و در پرتییو آن همییه کارهییا روبییه راه میییشییود»(.)04
از دید کتاب و سکت ،امروز در رامعه اسالمی مانکد همه دورانها وظیفه همه است که به این ترلییف مهیم عمی نمایکید و
نگذارنیید بییا تعطی ی ای ین نظییار عمییومی ،رامعییه اسییالمی در ورطییه سییقوط اخالق یی ومفاسیید ارتمییاعی قییرار گی یرد،
زیرا که امربهمعروف و نهی از مکرر در حقیقت ضامن اررای بقیه وظایف فردی و ارتماعی است و در حریم روح و ریان
آنها محسوب میشود و با تعطی آنها تمام احرام و اصول اخالقی ارزش خود را از دست خواهد داد.
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مبانی نظری امر به معروف و نهی از منکر در اسالم
اسماعی خارستانی
فاطمه سیفی

0

8

چکیده
در پژوهش حاضر با روش توصیفی و از نوع تحلی اسکادی مبانی نظری امربهمعیروف و نهیی از مکریر در اسیالم میورد
بررسی قرار گرفته است .رامعه آماری ،کلیه مکاب دست اول (قرآن کریم و آثار مربوط و مکتس

به معصومین(ع) ) و مکاب

دست دوم (مکاب غکی اسالمی و احادیث و روایا و اقوال مکقول از معصومین(ع) و دیگر بزرگان) است که در نشیریا و
سایتهای ایکترنتی و پژوهشها و تحقیقا مرتبو با موضوع تحقیق مورود میباشد و نمونه گیری به شیوه هدفمکید انجیام
شده و بر این اساس از مکاب فوق الذکر استفاده گردیده است .ابزار پژوهش نیز فیش بیرداری بیوده و یافتیههیای حاصی از
پژوهش مورد تحلی قرار گرفته است .در این پیژوهش معکیا و مفهیوم امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،اهمییت و ضیرور
امربهمعروف و نهی از مکرر ،آداب و شرایو امربهمعروف و نهی از مکرر ،مرات

امربهمعروف و نهی از مکرر ،آثار و برکا

امربهمعروف و نهی از مکرر و زیانها و پیامدهای ترک امربهمعروف و نهی از مکرر از نظر قرآن کریم و پیامبر گرامی اسالم
و ائمه اطهار(ع) و دیگر بزرگان استخرا شده است.
واژگان کلیدی :امربهمعروف ،نهی از مکرر ،آداب و شرایو ،آثار و برکا  ،اسالم
مقدمه
امربهمعروف و نهی از مکرر بعد از ایمان به خداوند یری از بیزرگتیرین و مهیمتیرین مسیئولیتهیای دیکیی اسیت،زیرا
خداوند در قرآن آن را در ککار ایمان قرار داده و میفرماید:
«وَلْتَرُن مِّکرُمْ أُمَّۀٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیکْهَوْنَ عَنِ الْمُکرَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُیونَ» (سیوره آل عمیران:
)001
«شما بهترین امتی هستید که تاککون از میان مردم بیرون آمدهاید ،زیرا به حق و نیری فرمان میدهید ،و از باطی و بیدی
نهی میککید و به خداوند ایمان میآورید».
خداوند در وصف مؤمکان میفرماید« :الذین اِنّ مرّکّاهم فی ادرض اقاموا الصلوه و آتوا الزّکوه و امروا بالمعروف و نهوا
عن المکرر» (سوره حج،آیه )30مؤمکان کسانی هستکد که هر گاه در زمین به ایشان قدر دهیم نمیاز مییگذارنید و زکیا
میدهکد و به نیری امر و از بدی نهی میکککد.
از دیدگاه اسالم ،سرنوشت انسانها با یردیگر گره خورده است؛ روامعی ورود داشتهانید کیه در آن انسیانهیا گرچیه
خود کارهای نیک انجام میدادهاند ولی چون نسبت به کارهای بد دیگران بیاعتکا بودهاند ،عذاب الهی آنها را نیز در خود
فرو برده است  .در متون اسالمی ،اخبار و روایا فراوانی مبکی بر این که انسانهیا تبعیا اعمیال سیوء دیگیران را متحمی
میشوند ،ورود دارد؛ زیرا آنها با سرو خود رفتار آنان را تأییید مییکککید .در متیون دیکیی بیرای تفهییم ایین مطلی

از

تشبیها بسیار رسایی استفاده شده است؛ مبالچ پیامبر اکرم (ص) انسانهیای ییک رامعیه را بیه مسیافران ییک کشیتی تشیبیه
 .0کارشکاس ارشد تاریخ و فلسیفه آمیوزش و پرورش(گیرایش تعلییم وتربییت اسیالمی) .kharestani57@yahoo.com.همیراه-13043333402:
 -18044093413تهران -میدان سپاه-خیابان سپاه -کوچه بن بست شاهین -بن بست اول رکوبی -پالک9
 .8کارشکاس ارشدامورفرهکگی(گرایش مدیریت فرهکگی)  -f.seyfi2009@yahoo.com .همراه13941831098 -13089804300:
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میککد که سالمت آنها در گرو سالمت کشتی است و هی کس نمیتواند نسبت بیه سیالمت و ایمکیی کشیتی بییتفیاو
بماند (بخاری،8 ،0303 ،ص .)228
با رستجویی که در تحقیقا گذشته در خصوص مبانی نظری امربهمعروف و نهی از مکرر در اسالم بیه عمی آمیدهی
مکبعی با این عکوان بدست نیامد ولی در خصوص امربهمعروف و نهی از مکرر تحقیقاتی تحقیق یافته شده که به دلی ارتباط
بیشتر با موضوع تحقیق به تعدادی از آنها اشاره میککیم.
خسروی زاد بکه (  )0920در رساله خود با عکوان «شیوههای امربهمعروف و نهی از مکرر در سییره معصیومین(ع) بیه ایین
نتیجه رسید که کلیه روشهای امربهمعروف ونهی از مکرر در سیره معصومین(ع) میتوان به دو دسته روشهیای گفتیاری و
روشهای رفتاری تقسیم نمود .در امربهمعروف و نهی از مکرر به صور گفتاری ،روشهایی چون :امربهمعروف و نهیی از
مکرر صریح ،تأکیدی ،اعتراضی ،تعلیلی ،اخطاری ،انتفاعی ،انذاری ،نروهشی ،مشفقانه و ...از نمونیههیای آن اسیت کیه در
سیر معصومین مورد مشاهده قرار میگیرد .در امربهمعروف و نهی از مکرر به شییوه رفتیاری نییز بیه بییان روشهیای چیون:
تألیف قلوب با کمکهای اقتصادی ،تشویق و ترغی  ،مهربانی ومالمت نرردن مجرمان ،برخورد مالیم و آرام ،برخورد تکد
وشدید ،تکبیه بدنی ،دعو با عم  ،ترریم شخصیت دیگران و ...پرداخته است .و با کشف برخی از قواعد حاکم بیر سییره
معصومین(ع) آنها را در قال

الگوهایی برای رامعۀ اسالمی به ویژه زمان معاصر مطرح کرده است.

"زارع خورمیزی" در تحقیق خود با عکوان «سیمای امربهمعروف و نهیی از مکریر در قیرآن» «امربیهمعیروف» و «نهیی از
مکرر» را دو وار

بسیار مهمّی است که اگر به درستی شکاسایی ،و به خوبی اریرا شیود ،تیأثیری عظییم در تیأمین سیالمت

رامعه خواهد داشت .مرات

این دو وار

را اعمّ از تعلیم و ارشاد ،موعظه و نصیحت ،امر و نهی ،و اقدام عملی برشیمرده،

و علم به معروف و مکرر ،احتمال تأثیر ،استمرار بر گکاه ،و ایمکی از ضرر و مفسیده را شیرطهیای دزم بیرای اقیدام بیه ایین

ذین آمنَ وا َعل یکم
فریضه ذکر کرده است .در خاتمه نیز شبهه تعارض این دو فرضیه را با آزادی انسان و مفیاد ،آییه «ی ا ایه ا الّ َ
ض َّل اِذَا اهتَایتُم» (سوره مائده،آیه  )019طرح کرده و بدان پاسخ داده است ( .زارع خورمیزی)0949 ،
اَنفسکم َلَیَ ُّ
ضرُکم َمن َ
"رضایی راد" ( )0929در تحقیق خود با عکوان «بررسی فقهی روشهای امربیهمعیروف و نهیی از مکریر» بیه ایین نتیجیه
رسیده است که علت ناکامی عملی امربهمعروف و نهی از مکرردر طول تاریخ ورود نواقص و نارساییهیایی در روشهیای
اررایی بوده است و در اثر این نارساییها امربهمعروف و نهی از مکرر در مسیری خالف هیدف اصیلی خیود قیرار گرفتیه و
نتایج مطلوب را به بار نیاورده و به نوعی نق

غرض دچار گردییده اسیت ولیذا بیرای ارراییی شیدن ایین دو فریضیه بایید

روشهایی طراحی شود که ضمن داشتن نقاط قو مورود در روشهای قبلی ،آفا و معای

آنها به دور باشد.

"دردا" ( )0929در تحقیق خود با عکوان «بررسی عل روان شکاختی و رامعه شکاختی مجوریت امربهمعیروف و نهیی از
مکرر و چگونگی رف آن» به این نتیجه رسید که عدم آگاهی مردم نسبت به امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،اریرای آن بیه
عکوان دخالت در امور افراد و عدم ورود مداف برای آمر و ناهی از عل روانشکاختی ،خیانواده ،مدرسیه ،روحانییت ،عیدم
آگاهی برنامهریزان سیاسی و دیکی از الگوهای ارتماعی ،عدم شکاخت فرهکگ امربهمعروف و نهی از مکرر و عدم شیکاخت
روشها از عل رامعه شکاختی و دوری مردم از این فرضیه الهی است.
این تحقیق میکوشد بازتاب امربهمعروف و نهی از مکرر را در قرآن کریم و احادیث و روایا پیامبر گرامی اسیالم(ص) و
ائمه معصوم(ع) و دیگر بزرگان دین را بیان نموده و با کلما و رهکمودهای آن بزرگواران رلوههیای زیبیای ایین ترلییف
الهی را نمایان سازد.
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شییکاخت مبییانی نظییری امربییهمعییروف و نهییی از مکرییر (اهمیییت،آداب و شییرایو ،آثییار و برکا ،زیییانهییا و پیامییدهای
امربهمعروف و نهی از مکرر) با استفاده از آیا قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) مسئله این پژوهش است تا براساس آن
بتوانیم زمیکه بهتر و مکاس

تری را برای تأثیرگذاری امربهمعروف و نهی از مکرر فراهم ککیم.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلی اسکادی بوده که با استفاده و بهره گیری از آیا قرآن کریم و احادییث
و روایا معصومین(ع) مبانی نظری امربهمعروف و نهی از مکریر را شیکاخته و سیپس بیا تحلیی آییا و اقیوال و رواییا
مذکور ،معکا و مفهیوم امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،اهمییت و ضیرور امربیهمعیروف و نهیی از مکریر،آداب و شیرایو
امربهمعروف و نهی از مکرر ،مرات

امربهمعروف و نهی از مکرر ،آثار و برکا امربیهمعیروف و نهیی از مکریر و زییانهیا و

پیامدهای ترک امربهمعروف و نهی از مکرر استخرا و ارائهشده است.
جامعه و نمونه و ابزار تحقیق
رامعه تحقیق شام کلیه مکاب دست اول (قرآن کریم و آثار مربوط و مکتس

به معصومین(ع) ) و (مکیاب دسیت دوم از

مکاب غکی اسالمی و احادیث و روایا و اقیوال مکقیول از آن بزرگیواران و دیگیر بزرگیان دیکیی و اسیالمی) اسیت کیه در
نشریا و سایتهای ایکترنتی مذهبی و پژوهشها و تحقیقا مرتبو با موضوع تحقیق مورود است.
نمونهگیری به شیوه هدفمکد انجام شده و بر این اساس ابتدا مکاب دست اول انتخاب و سپس سایر مکاب مرتبو با موضوع،
موردنظر قرار گرفته و از آنها استفاده شده است.
ابزار مورد استفاده نیز در این پژوهش برای گردآوری دادهها  ،فیشبرداری است.
معنا و مفهوم امربهمعروف و نهی از منکر
معروف در لغت به معکای نیک ،خوب ،شکاخته شده (ابن اثیر ،9 ،0903 ،ص  )800و مکرر به معکیای زشیت ،ناپسیکد و
مردود آمده است (ابن مکظور ، 9 ،0319 ،ص  .)898محقق حلّی میگوید« :معروف عبار است از هرکار نیری که عالوه
بر نیری آن ،انجام دهکدهاش آن را به این وصف (نیری) بشکاسد یا با ورود شخص دیگری از طریق ارتهاد و تقلید ،به ایین
عکوان شکاخته شود .مکرر عبار است از هرکار قبیحی که انسان قبح و بدی آن را شکاخته و یا از ناحیه شرع به قبح آن پی
ببرد» (محقق حلی0 ،0313 ،ص .)892
عالمه طباطبایی معروف را به معکای آن چه که با ذائقه افراد یک رامعه سازگار و در میان آنان مرسوم و متیداول باشید
دانسته و میگوید« :فالمعروف یتضمن هد،آیه العق و حرم الشرع و فضیلته الخلق الحسین و سیکن اددب» (طباطبیایی ،بیی
تا،8 ،ص  )890در این معکا مرر تشخیص معروف عالوه بر عق و شرع ،عرف ارتماعی نیز میباشد.
با توره به معانی فوق ،میتوان گفت که حدود امربهمعروف و نهی از مکرر محدود به امور عبادی یا اخالقی نمییشیود
بلره شام کلیه برنامههای ارتماعی ،سیاسی ،اخالقی ،فرهکگیی ،اقتصیادی و معکیوی اسیت .عالمیه طباطبیایی در ذیی آییه
شریفه  094سوره اعراف گوید« :دین اسالم تکها دیکی است که روح زندگی و حییا را در پیریر امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر دمیده است .این فریضه از دعو ساده شروع میشود و تا رهاد در راه خدا با مال و ران پیش میرود» (طباطبایی ،بی
تا،2 ،ص.)821-820
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اهمیت و ضرورت امربهمعروف و نهی از منکر

روش انبیاء و صالحان
امام باقر(ع) با اشاره به اهمیت امربهمعروف و نهی از مکرر میفرماید:
«ان ادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر ،سبی ادنبیاء و مکها الصلحاء ،فریضۀ عظیمۀ بها تقام الفرائ

و تامن المذاه

و تح المراس  ،ترد المظالم ،و تعمر ادرض ،و یکتصف من ادعداء و یستقیم ادمر» (نصری 0942 ،ه .ش)
همانا امر بمعروف و نهی از مکرر روش انبیاء و صالحان است .فریضه بزرگی است که به وسیله آن سایر واربیا دیکیی
انجام میپذیرد ،راهها امن میگردد ،کس ها حالل میشود ،اموال به ظلم گرفتیه شیده بیاز گردانیده مییشیود ،زمیین آبیاد
میشود ،از دشمکان انتقام گرفته میشود و امور استوار میشود.

گستردگی و عظمت آن
امیرالمؤمکین علی(ع) میفرمایکد« :ما اعمال آلبر ک ها و الجهاد فی سبی اهلل ،عکد ادمر بالمعروف و الکهی عین المکریر،
اد ککفبه فی بحر لجی»« .همه اعمال نیک و رهاد در راه خیدا ،برابیر امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،همانکید قطیرهای برابیر
دریاست (سید رضی  ،0942 ،حرمت  ،943ص.)023

برتر بودن رهاد در رکگ
امام صادق(ع)میفرماید :علمای شیعه ای که مرزهای عقیدتی را پاس میدارند و از تسلو شیطان و دشیمکان بیر شییعیان
رلوگیری میکککد،یک میلیون بار از مجاهدان صحکه رکگ برترند( .مجلسی  0319،هی  .ق  ،8 ،ص ).9

راری شدن سخن عاددنه پیش روی حاکم ستمگر
امام علی(ع) در باب اهمیت امربهمعروف و نهی از مکرر در سطح حرومت ،میفرماید« :و ان ادمیر بیالمعروف و الکهیی
عن المکرر دیقرّبان من ار و دیکقصان من رزق ،و افض من ذلک کله کلمه عدل عکد امام رائر»« .امربهمعروف و نهیی از
مکرر ،نه ارلی را نزدیک و نه رزقی را کم مییککید؛ امیا برتیر از آن همیه ،سیخن عاددنیهای اسیت کیه پییش روی حیاکم
ستمگری بر زبان راری شود» (.سید رضی  ،0942 ،حرمت  ،943ص)023
امربهمعروف و نهی از مکرر به قدری مهم است که در آیا و روایا با ایمان به خدا قرین و حتی از شرایو ایمان بیان
گردیده است.
آداب و شرایط امربهمعروف و نهی از منکر
آشکایی با آداب امربهمعروف و نهی از مکرر ،مور

پویایی و نوزایی و توسعه در عم و قبول امربهمعیروف و نهیی از

مکرر می شود و بستر تحقق شرایو و عوام رشد و بالکدگی انقالب تا رسیدن به هدف های بزرگ و راویدان آن را فیراهم
میککد.
امربهمعروف و نهی از مکرر دارای آداب و شرایطی است که بدون آن امر و نهی وار

نمیشود.

در ایکجا به برخی از آداب شرایو امربهمعروف و نهی از مکرر اشاره میککیم:

اخالص و حسن نیت
انگیزه الهی و پاکی نیت و اقدام بر اساس فرمان خدا و پیامبر و اه بیت راز توفیق امربهمعروف و نهیی از مکریر اسیت.
حضر امام موسی کاظم(ع) به هشام بن حرم فرمودنید :ییا هشیام دنجیاه اد بالطاعیه (مجلسیی 0319،هیی  .ق  ،42 ،ص
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)910؛ ای هشام! نجا رز به اطاعت خداوند نیست .یا هشام من صدق لسانه زکی عمله و مین حسیکت نیتیه زیید فیی رزقیه
(مجلسی  0319،هی  .ق  ،42 ،ص )919؛ ای هشام هر کس زبانش راست گوید کارش پاک گیردد و هیر کیس انگییزه و
نیتش نیک و پاک باشد ،روزیاش زیاد شود.
بلکدنظری و مکاعت طب باید در افراد ناصح ورود داشته باشد .آنها باید توکلشان به خدا باشد تا اررشیان را از پیشیگاه
ربوبی دریافت کککد.

خیرخواهی و نصیحت و نف رسانی
نصیحت مؤمن بر مؤمن دزم است .امام کاظم(ع) فرمودهاند :ملعون من لم یکصح اخاه (مجلسیی  0319،هیی  .ق ،42 ،
ص )999؛ کسی که برادرش را نصیحت نرکد  ،ملعون است .نصیحت هر نوع گفت وگویی نیست .نصیحت ،خیرخیواهی و
سخکانی است که به صالح مخاط

بوده واقعاچ به نف او باشد با چکین سخکانی صداقت و دلسوزی گویکده آشرار مییشیود،

دغدغههای زیبای آمر و ناهی روشن میشود و اثربخشی سخن افزایش مییابد.

توره به خصوصیا اخالقی هر فرد
در حدیبی از امام حسین(ع) آمده است« :کسی که امربهمعروف میککد ،باید بداند که هر کس خلق و خویی دارد و بیا
هر کس باید طور خاصی سخن گفت» (مجلسی 0319 ،هی  .ق،34 ،ص.)29

شرح صدر ،صبر و حوصله
وسعت ورودی و بزرگی و عظمت روح ،بهتر فهمیدن و شکاختن رسالت ،تحم انسان را افزایش مییدهید .اگیر شیرح
صدر و تحم کافی نباشد ،ممرن است شخص ناصح بیا ییک سیخن زشیت ییا برخیورد نادرسیت ،از کیوره در بیرود و از
خودش واککش نشان دهد .کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر میککد ،در برابر تمایال مردم ایستاده است و به یقیین از
طرف بعضی مردم مورد نامهربانی قرار خواهد گرفت .او اگر صبر نداشته باشد ،با یری دو برخورد تکد دست از انجام وظیفه
برخواهد داشت .قرآن در نشانه بکدگان خوب خداوند میفرماید« :آنان کسانی هستکد کیه هرگیاه بیا افیراد ناآگیاه برخیورد
کککد ،با سالم (و مسالمت) از ککار آنها گذر میکککد» (سوره فرقان ،آیه .)09

برخورد شایسته و چهره باز
داشتن چهره گشاده و رذّاب ،عام رذب دیگران است .از این رو ،برخورداری از مالیمت و برخورد نیرم و پرهییز از
اخمو بودن ،میتواند در موفقیت شخص امربهمعروف میؤثر باشید .در حیدیبی از امیام حسیین(ع) آمیده اسیت« :کسیی کیه
امربهمعروف میککد ،باید با مردم مهربان و رفیق باشد و تا ضرور پیش نیاید ،خشونت نرکد .او بایید بیا لطافیت و محبیت
مردم را به کار خیر دعو ککد» (مجلسی 0319 ،هی  .ق ،34 ،ص.)29

هماهکگی حرف و عم
مردم بیش از حرف ،به عم انسان آمر و ناهی مینگرند و از رفتار او بیش از سخکش تأثیر میپذیرند.
امام صادق(ع) میفرمایکد« :با عم خودتان مردم را به راه حق دعو ککید» (حرعاملی0934،ق ،00 ،ص.)033
امام علی(ع) نیز میفرمایکد« :لعکت خیدا بیر کسیانی کیه امربیهمعیروف مییکککید ،ولیی خودشیان آن معیروف را انجیام
نمیدهکد ،و از مکرر نهی میکککد ،ولی خودشان آن را انجام میدهکد» (فی

ادسالم ،0990،خطبه.)083
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خیرخواه بودن
در حدیبی از امام حسین(ع) آمده است« :کسی که امربهمعروف میککد ،باید....خیرخواه مردم و انگیزهاش سوز درونی
و غیر دیکی باشد» (مجلسی 0319،هی  .ق ،34 ،ص.)29

انتقاد از کار ،نه از شخص
اگر خالفرار احساس ککد شخصیت دارد و محبوب است و تکها نقطه ضعف او کیار خالفیش اسیت ،بیه راحتیی آن را
ترک میککد .در روایا میخوانیم« :چیهبسیا خداونید افیرادی را دوسیت دارد؛ اگیر چیه از عمی آنهیا ناخشیکود اسیت»
(مجلسی 0319 ،هی  .ق ،90 ،ص.)899
شخصی از امام کاظم(ع) پرسید :یری از یاران شما شراب خورده است .آیا از او دوری رویم؟ امام فرمیود« :از کیارش
دوری رویید ،نه از خودش» (مجلسی 0319،هی  .ق ،84 ،ص.)094

گفتار نیک
در حدیبی از امام حسین(ع) آمده است« :کسی که امربهمعروف میککد ،بایدگفتارش نیرو باشد» (مجلسیی 0319،هیی .
ق ،34 ،ص.).29

برائت زبانی و قلبی از گکاه
امام رضا(ع) فرمودند :ذریه ها و خاندانهای قاتالن امام حسین(ع) به کارهای پدرانشان رضایت میدهکد و به آن افتخار
میکککد و رز این نیست که قائم(ع) وقتی خرو فرماید ،آنان را میکشد ،به دلی رضایت آنان به کار پدرانشان .کسی که
از عملی راضی باشد ،مانکد کسی است که آن کار را انجام داده است و اگر کسی در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب
به قت او راضی باشد ،آن راضی در پیشگاه خدا  ،شریک قات به حساب میآید (شیخ صدوق0313 ،ق ،0 ،ص  ، 881ح
.) 928

عام بودن به معروف

امام علی (ع) مییفرمایکید« :ک ن أم راً ب المعروف و ع امً َل ب ه وَل تک ن مم ن ی أمر وینه ی عن ه فتب ؤ باثم ه وتتع رض رب ه» (رضیی،

 ،0942حرمت )082
همواره امرکککده به معروف ونیریها باش وهمچکین خود عام به معروف باش .نرکد که توازکسانی باشی که مردم را
به نیری دعو ککی درحالی که خود ترک کککده معروف باشی که دراین صور رفتار گکاهی شدی که به واسیطه آن
مورد خشم پروردگار قرار خواهی گرفت.

شکاخت معروف و مکرر
از رسول خدا(ص) نق شده است که حضر فرمودند« :امربهمعروف و نهی از مکرر نمیککد مگر کسی کیه در او سیه
خصلت باشد ... ،یری آنره عالم باشد به آنچه امر نموده واز آن نهی میککد» (نوری 0312 ،ه.ق).020 ،08،
امام صادق(ع) در پاسخ کسی که پرسید آیا امربهمعروف و نهی از مکرر بر رمی امت وار

است؟ فرمودند :هرگز این

دو وظیفه ،برکسی است که از او اطاعت میکککد ،کسی که معیروف را از مکریر تشیخیص دهید(»...کلیکیی0909،ش ،9 ،
ص).01
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باید معروف و مکرر را بشکاسیم ،چگونگی امر و نهی را بدانیم .ائمه فرمودهاند بهتر است راه  ،امربهمعیروف و نهیی از
مکرر نرکد؛ زیرا ...« :ما یفسده اکبر ممّا یصلحه» (کلیکی0909،ش،

 ،0ص  )30وظیفه راه ابتدا تحقیق و کیاوش کیردن

است تا روشن بین بشوند و لذا یری از ارزشهای نهضت حسیکی روشن بیکی است.

احتمال تأثیر
از امام صادق(ع) نق شده که فرمود« :همانا کسی امربهمعروف و نهی از مکرر میشود که میؤمن بیوده و موعظیه پیذیر
باشد یا راه است و قصد فراگیری دارد؛ ولی کسی که اه تازیانه و شمشیر است ،هرگز» (کلیکی0909،ش ،9 ،ص)01

اصرار کردن بر گکاه
در صورتی باید نهی از مکرر شود که گکاهرار بر گکاه خود اصرار داشته باشد و پس از عم خالف خود تصمیم بیر تیرک
آن گکاه نداشته باشد.
چکانچه نشانه ای بر ترک معصیت و گکاه از سوی عاصی ،ظاهر گردد و برای آمر و ناهی از آن نشانه قط و یقین بیه تیرک
معصیت حاص گردد ،بدون اشرال وروب امر و نهی در این فرض ساقو میگردد و همچکین اسیت اگیر بیر آمیر و نیاهی
اطمیکان بر ترک گکاه حاص شود (امام خمیکی ،بی تا ،0 ،ص.).390

ایمن بودن از ضرر
امام صادق(ع) میفرمایکد« :الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ الکَّهْی عَنِ الْمُکْررِ وَارِبَانِ عَلَی مَنْ أَمْرکَهُ ذَلِک وَ لَمْ یخَفْ عَلَیی نَفْسِیهِ وَ لَیا
عَلَی أَصْحَابِهِ»(حر عاملی0934،ق  ،00 ،ص« :).089امربهمعروف و نهی از مکرر بیر کسیی واری

اسیت کیه بیر او امریان

داشته باشد و بر ران خود و اصحابش نترسد».
قاب توره است که با مالحظه برخی از مصلح ومفاسد دیکی و ارتماعی مستبعد نیست که بگوییم باید دربیاره وریوب
امربهمعروف ونهی از مکرر در صورتی که مالزم با ضرر مالی و رانی باشد باید سکجشی میان ضرر مالی ورانی ومتعلق امیر
و نهی یعکی معروف و مکرر از نظر اهمیت موضوع و مقدار مصلحت و مفسده انجام یابد و چکین نباشید کیه توریه کمتیرین
ضرر مسقو امر ،از مهمترین معروف و نهی از بزرگترین مکرر باشد و مبالچ در موردی که امر و نهی سب

تحقق فریضه ییا

فرایضی بزرگ و یا رلوگیری از وقوع فحشا و مکرری عظیم و خاصه در مجتمعی بزرگ میشیود بیه واسیطه تحمی ضیرر
مالی یا رانی اندکی ساقو شود (.مشریکی،0993 ،ص ).92
امام حسین(ع)در وصیتکامه خود نوشته است که برای امربهمعروف و نهی از مکرر قیام میککد (خوارزمی  ،0922،ص-0
 .) 022او در این راه از مال و ران خود گذشت وبه اسار اه بیتش راضی شد و به رهانیان اعالم کرد که باید به او اقتدا
کککد (خوارزمی  .)0922 ،و برای امربهمعروف و نهی از مکرر در موارد مهم ،هر گونه ضرر را به ران خود بخرند.

صالح بودن
امربهمعروف و ناهی از مکرر اول باید خود صالح باشد تا بتواند اصیالح ککید« :التیائبون العابیدون الحامیدون السیائحون
الراکعونَ الساردون اآلمرون بالمعروف و الکاهونَ عن المکرر» (سوره توبه ،آیه .)008
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حضر امام علی(ع) میفرمایکد:
حق باَلجالل ِم ْن ُم َعلّم الن ِ
« َم ْن نصب نفسه للنّاس اِماما فَ َعلیه اَ ْن یَ ْباأَ بتعلیم نَ ْف ِسه قَ ْب َل تعلیم غیره َو ُم َعلِّم نَ ْف ِس ِه و مؤ ّدبها اَ ُّ
اس
و مؤ ّدبهم» (دشتی ،0923،حرمت  )41اگر آمرین به معروف و ناهین از مکرر خود آلوده باشکد ،به رایی نخواهکد رسید.

قدر بر اقامه آن
امام صادق(ع) میفرمایکد:
«اَلمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک  ،ولم یخف علی نفسه وَل علی»
اصحابه (حرعاملی0934،ق 00 ،ص )932
امربه معروف ونهی ازمکرر به کسی که وار

است که قدر براقامه آن داشته باشد وهمچکین برخود ( وبراصیحاب خیود

نترسد )یعکی خوف ضرر رانی برای خودش ونزدیرانش نداشته باشد.
در کالم امام هفتم شیعیان حضر موسی کاظم(ع) افزون بر ارزشهایی که در تبیین آداب امربیه معیروف و نهیی از مکریر
بررسی شد ،آداب دیگری نیز آموزش داده شده است .فقیه و فهیم عمییق دیین و احریام امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،و
صراحت و یک رنگی و پرهیز از دو زبانی و دورویی ،دوری از حسد و عج

و فخر،رهیایی از بیدزبانی و هیرزه گیویی و

فحش ،آبروداری و آبرومکدی ،مخالفت با هوای نفس ،پویایی و پرکاری و نشیاط و رهیایی از تکبلیی و بییحالی،تواضی و
فروتکی و دوری از تهمت و فحش و غیبت (مجلسی  0319،هی  .ق  ،42 ،ص.) 999 -911
مراتب امربهمعروف و نهی از منکر
پیامبر گرامی اسالم حضر محمد(ص) میفرمایکد :برای امربهمعروف سه مرتبه است اول تبدی  ،یعکی کارهای خالف
به کارهای مشروع و دیکی بدل شود .دوّم تدبیر ،یعکی با نقشه صحیح مکحرفین را به راه دین برگرداندن .سیوّم تیدمیر ،یعکیی
اگر از اصالح آنها مأیوس شدند آنها را به هالکت رسانده و اعدام کککد (.دیلمی ،0923 ،ص) 099
در روایتی از امیرالمؤمکین(ع) است که برای امربهمعروف و نهی از مکرر سه مرحله قائ شدهانید :مرحلیه قلبیی ،مرحلیه
زبانی ،مرحله عملی و این سه را از مراح رهاد بر شمردهاند و هشدار دادهاند که زمانی میرسید کیه مسیلمانان ایین سیه را
ترک میکککد و این نشانه سقوط و انحطاط است( »...سید شریف رضی،0942 ،کلما قصار.)949 ،943 ،949 ،
آثار امربهمعروف و نهی از منکر

امکیت
امام باقر(ع) درباره تأثیر امربهمعروف و نهی از مکرر در امکیت ارتماعی میفرمایکد« :بیه وسییله امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر راهها ایمن میگردد و ...از دشمکان انتقام گرفته میشود (» .حرعاملی0934،ق ،00 ،،ص )9 .93

انسجام و بقای رامعه و وحد آن
افراد انسانی در رامعه مانکد سرنشیکان یک کشتی ،دارای سرنوشیت یرسیانی هسیتکد و مسیافران کشیتی صیرف نظیر از
مقرراتی که توسو مؤسسه کشتی رانی یا ناخدا به آنها ابالط میشود ،به طور طبیعی حق دارند و موظفانید از امیوری کیه
ممرن است آنها را در کام دریا رای دهد شدیداچ رلوگیری به عم آورند و در رهت حفظ کشتی و مسافران از خطرا
کوشش نمایکد( .رازی 0932 ،ق  ،3 ،ص )343
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رو به راه شدن کارها
امام باقر(ع) میفرماید« :بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِ

ُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِ ُ وَ تَحِ ُّ الْمَراسِ ُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یکْتَصَفُ مِنَ

الْأَعْدَاءِ وَ یسْتَقِیمُ الْأَمْر» (شیخ طوسی0903،ش «:).021 ،0 ،.به وسیله این اصی  ،سیایر دسیتورها زنیده مییشیود ،راههیا امین
میگردد ،کس ها حالل میشود ،مظالم به صاحبان اصلی برگردانده میشود ،زمین آباد میگردد ،از دشمکان انتقیام گرفتیه
میشود ،کارها رو به راه میشود».

ضمانت اررای احرام و دستورا الهی
امربهمعروف و نهی از مکرر به عکوان اص «نظار عمومی» یا «ضمانت ارراییی» قیوانین اسیالم مطیرح مییباشید .خیدا
نظار بر حسن اررای احرام الهی را برعهده فرد فرد رامعه اسالمی از هر قشری نهاد ،از این رو هر فرد و گروهی همواره
چشمان بیدار امت اسالمی را مراق

خویش دانسته و تالش میککد حتی ادمران قوانین اسالمی را رعایت نمیوده و زییر پیا

نگذارد .امام باقر(ع) میفرمایکد« :امربهمعروف و نهی از مکرر فریضه بزرگی است که به سب
(حرعاملی0934،ق،

آن واربیا برپیا مییشیود» .

 ،00ص )93

برقراری عدالت ارتماعی
نظار عمومی بر حسن اررای احرام عدالت گستر اسالم زمیکه فراگییری عیدالت ارتمیاعی را فیراهم مییسیازد .امیام
علی(ع) در این مورد میفرمایکد ...« :امربهمعروف و نهی از مکرر با برگردانیدن مظیالم (بیه صیاحبان اصیلی آن) و مخالفیت
ستمگر همراه است .همچکین تقسیم (عاددنه) بیت المال و غکایم را در پی دارد و صدقا (مالییا هیای شیرعی) از راهیای
دزم گرفته شده و در رای حق و مکاس

مصرف میشود( ».حرعاملی0934،ق ،00 ،ص )91

آبادانی و سازندگی در رامعه
عمران و آبادانی کشور ساختار امربهمعیروف و نهیی از مکریر اسیت .امیام بیاقر(ع) در ایین میورد مییفرمایکید« :بوسییله
امربهمعروف و نهی از مکرر سرزمینها آباد میشود (» .حرعاملی0934،ق ،00 ،ص )93

رحمت بی پایان الهی و بهشت و نعمتهای اخروی

قرآن کریم ا مر کککدگان به معروف و ناهیان از مکرر را به رحمت الهی و بهشیت وعیده مییدهید :المؤمن ون و المؤمن ات

بعض هم اولی اء بع ض ی أمرون بالمعروف...اولئ ک س یرحمهم الله ان اهلل عزی ز حک یم وع ااهلل الم ؤمنین والمومن ات جن ات تج ری م ن

تحتهااَلنهار(.سوره توبه،آیه )40

مردان و زنان مؤمن برخی سرپرست برخی دیگرند .یردیگر را امربه معروف و نهی از مکرر مییکککید ...خیدا ایشیان را
رحمت ککد .به راستی خداوند شرست ناپذیر و حریم است .خداونید میردان و زنیان میؤمن را بیه بهشیتهیایی کیه در آن
شهرهایی راری است وعده میدهد.
امام صادق(ع) نییز در ایین میورد مییفرمایکید« :ان للجکیه بابایا یقیول لیه بیاب المعیروف فیال یدخلیه اداهی المعیروف»
(حرعاملی0934،ق ،00 ،ص )983
بهشت را دربی است به نام درب معروف که رزاه معروف ازآن وارد نمیشوند.

فالح و رستگاری
در برخی از آیا  ،فالح و رستگاری در گرو امربهمعروف و نهی ازمکرر شمرده شده است.
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(ولترن مکرم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمروف و یکهون عن المکرر و اولئک هم المفلحون (سوره آل عمران،آیه
).013
باید گروهی از شما باشکد که دعو به خیر و امربهمعروف و نهی از مکرر کککد و ایشان رستگارانکد.

نجا از عذاب الهی
قرآن همچکین آمران به معروف و نهی کککدگان از مکرر را به نجا از عذاب الهی وعده میدهد( :انجیکا الیذین یکهیون
عن السوء و اخذنا الذین ظلموا)(سوره اعراف،آیه ).009
نجا دادیم آنان را که از زشتیها نهی میکردند و آنان را که ستم میکردند ،به عذاب گرفتار کردیم.

شرکت شدن در ثواب اعمال دیگران
رسول اهلل(ص)فرمود« :من امر بمعروف و نهی عن المکرر اودل علی خیر او اشار به فهو شیریک و مین امیر بسیوء او دل
علیه اواشاره به فهو شریک( ».عروسی حویزی ،0 ،0949،ص )983
آن که امربهمعروف میککد یا از مکرری باز میدارد یا راهکمایی به خیر و نیری ککد یا اشارهای بیه نیریی و خییر ککید،
در(ثواب)آن عم شریک است و آن که به زشتی فرمان دهد یا بدان راهکمایی ککد و یا به آن اشاره ککد نیز (در مجازا و
آثار آن) شریک خواهدبود.

همراهی معصومان
رسول اکرم(ص) میفرماید :کسی که یک شیعه را هدایت و ارشاد ککد و شریعت را به وی تعلیم دهد ،با ما در رایگاه رفی
و واد همراه خواهد بود( .مجلسی 0319،هی  .ق ،8 ،ص ).8

مقامی ویژه در قیامت
رسول خدا(ص) فرمود« :اد حدثرم عن اقوام لیسوا بانبیاء و دشهداء یغبطهم یوم القیامه ادنبیاء و الشهداء بمکیازلهم مین
اهلل علی مکابر من نورفقی  :من هم قال هم الذین یحببیون عبیاداهلل الیی اهلل و یحببیون عبیاداهلل الیی ییامرونهم بمیا یجی

اهلل و

یکهونهم عمایرره اهلل فاذا اطاعوهم احبهم اهلل( ».مجلسی 0319 ،هی  .ق  ،8 ،ص ).83
آیا با شما سخن نگویم از کسانی که از پیامبران و شهدا نیستکد ولیی پییامبران و شیهیدان از مشیاهده مقیام آنیان مسیرور
میشوند که چه رایگاه وادی نزد خدا دارند و بر چه رایگاههای نورانی تریه زدهانید .یریی از اصیحاب عیرض کیرد :ای
رسول خدا اینها چه کسانی هستکد؟ فرمود :کسانی هستکد که بکدگان خدا را نزد خیدا و رسیول خیدا محبیوب مییسیازند.
بکدگان خدا را به معروف و آنچه خدا دوست دارد فرمان میدهکد واز آنچه خدا نمیپسکدد ،باز میدارنید و چیون بکیدگان
خدا به امر و نهی آنان عم کککد ،خداوند آنها را دوست خواهد داشت.

خیر و سالمتی
پیامبر گرامی(ص) در این باره میفرمایکد« :امت من تا زمانی که امربهمعروف و نهی از مکرر کککد در خیر و سیالمتیانید».
(حرعاملی0934،ق،

 ،00چ دوم ،ص )98
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گسترش اخالق الهی در رامعه
فریضه الهی تحقق و گسترش اخیالق الهیی در رامعیه بشیری اسیت .لیذا حضیر علیی(ع)
ٔ
یری از آثار و برکا این
فرمودند« اِ ّن اَلَمر بِالمعر ِ
َّهی َع ِن المن َک ِر ل ُخلق ان ِم ن ُخل ِق ِ
وف َو الن ِ
اهلل»( مجلسی  0319،هی  .ق  ،011 ،ص  )23و نیز همه میا
ُ
ُ
َ
مأموریم به این که به اخالق الهی متخلق گردیم (تخلفوا به اخالق اهلل)( حرعاملی0934،ق ،00 ،ص )923

قدرتمکدی مومکان
تقویت نیروهای صالح درون رامعه و تضعیف مکافقان از برکا امربهمعروف و نهی از مکریر اسیت .حضیر علیی(ع)
میفرمایکد« :هر کس امربهمعروف ککد مومکان را قدرتمکد میککد» (دشتی،0923 ،حرمت )09

تضعیف ربهه نفاق
خداوند متعال این برنامه را بسیار زیبا در ،آیه شصت و هفت سوره توبه بیان مینماید که مکافقان سعی در امر به مکریر و
نهی از معروف دارند و مومکان باید با امربهمعروف و نهی از مکرر توطئه آنان را خکبی نمایکد( .سوره توبه،آیه )40
حضر علی (ع) نیز تأثیر امربهمعروف و نهی از مکرر را در شرست خو نفاق و درمانده کردن مکافقین قطعی دانسته و
فرموده است« :کسی که نهی از مکرر ککد بیکی مکافقان را به خاک میمالد( ».دشتی ،0923 ،ح )09

شروفایی اقتصاد
اقتصاد سالم مکوط به امربهمعروف و نهی از مکرر است .با امربهمعروف و نهی از مکرر راههای صحیح کس

و تجار و

پیشرفت صکعت ،هموار گشته و هر کسی درخور استعداد خویش به امرار معاش میپردازد و بیراری ،گرانفروشی ،احتریار
و سایر انحرافا اقتصادی ریشه کن میگردد .امام باقر (ع) در حدیث رابر میفرمایکد« :بیه وسییله امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر کس ها حالل میشود( ».حرعاملی0934،ق ،00 ،ص )93

پایداری خیر و برکت
قیییال رسیییول اهلل (ص)« :د ییییزال الکیییاس بخییییر میییا امیییروا بیییالمعروف ونهیییوا عییین المکریییر وتعیییاونوا علیییی
البروالتقوی»(حرعاملی0934،ق 00 ،ص )932
خیر و برکت درمیان مردم ازبین نمیرود تا زمانی که امربه معیروف ونهیی ازمکریر کککید و همیدیگر را برخیوبی ییاری
دهکد.

حفظ اسالم و احرام آن
اسالم ،حقیقتی است که حفظ آن به اررای آن در زندگی فردی و ارتماعی مؤمکان است و امر و نهی دیکی ،وسییله ای
مقدس و مؤثر برای اررای احرام دین به شمار میآید .امیام بیاقر(ع) فرمودنید« :امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،راه انبییا و
صالحان و فریضه عظیمی است که دیگر واربا به وسیله آن اررا میگردد» (حرعاملی0934،ق،00 ،ص)939

به دست آوردن خالفت الهی
پییامبر اعظییم (ص) فرمودنیید« :کسیی کییه امربییهمعییروف و نهیی از مکرییر ککیید ،خلیفییه خییدا در زمیین و خلیفییه رسییول
اوست»(نوری 0312 ،ه.ق ،08 ،ص)043
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اصالح ارتماع
امام خمیکی(ره) در وصیت نامه الهی -سیاسی خود فرمودند :همانطور که هر شخص و هر فردی موظیف اسیت خیودش را
اصالح ککد ،موظف است دیگران را هم اصالح ککد .اص امربهمعروف و نهیی از مکریر بیرای همیین اسیت کیه رامعیه را
اصالح ککد( .امام خمیکی  ،01 ،0940 ،ص)0

درآمدن در زمره نیروکاران
امام علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی(ع) میفرماید :امربهمعروف کن تا در زمره نیروکاران در آیی و بیا دسیت و
زبان نهی از مکرر نمیای و آن را کیه مرتری

مکریر مییشیود ،بریوش تیا از ارتریاب آن دور داری .در راه خیدا بریوش،

(حرانی0940،ه.ق ،ص)009
مشمول عزّ خدا شدن ،مشمول رحمت خدا شدن ،تأیید مؤمکان و ذلت فاسقان ،نجا از عذاب عمومی ،به خییر دنییا
رسیدن ،رانشین خدا و رسول شدن ،بهترین مردم بودن ،حرم شهید را داشتن ،در مسیر حق قرار داشتن و  ...از دیگیر آثیار
امربهمعروف و نهی از مکرر میباشد.
پیامدهای ترک امربهمعروف و نهی از منکر

تسلو اشرار
امام رضا(ع) میفرماید« :امربهمعروف و نهی از مکرر ککید؛ وگرنه ،اشرار بر شما چیره میشوند و خوبانتان دعا میکککید
و مستجاب نمیگردد»(.حرعاملی0934،ق ،00 ،ص)313

محرومیت از برکا الهی
امام صادق(ع) میفرماید« :هر گکاهراری که در قومی گکاهی انجام دهد و بر معصیتش ادب نشود ،نخستین چییزی کیه
خدا آن قوم را به آن گرفتار میسازد ،محرومیت از برکا الهی است»(.حرعاملی0934،ق ،00 ،ص)313

عقوبت الهی
حضر امام رضا(ع) نق میککد که پیامبر فرمود:وقتی که امت من از مسئولیت دو فریضه امربهمعروف و نهی از مکریر
شانه خالی کردند و آن را بیه یریدیگر واگیذار کردنید حتمیاچ بدانکید کیه بیا هالکیت و عیذاب الهیی مواریه خواهکید شید
(حرعاملی0934،ق 00 ،ص )933

شریک شدن در گکاه دیگران
امام صادق(ع) میفرمایکد« :من کان له رار ویعم بالمعاصی فلم یکهه فهو شریره» (تویسرکانی ،بی تا 9 ،ص )809
هرکس همسایهای دارد که اه معصیت است و اورا نهی نمیککد درگکاه اوشریک است.

بی اثر بودن در زندگی
حضر امام علی(ع) میفرمایکد« :من ترک انرار المکرر بقلبه ویده ولسانه فهو میت بین ادحیاء»(فی
 3ص )019
کسی که انرار مکرر را با قل

ودست وزبانش ترک ککد در واق مرده ای است دربین زندگان.
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الراشانی ،بی تا،

دشمکی با خدا

ِ
ِ
ص ی اللَّ هُ َع َّز َو َج َّل َو َم ْن
َح َّ
ب أَ ْن ی ْع َ
از امام صادق(ع) نق شده که فرمود« :إِذَا َرأَی ال ُْمنْک َر فَلَ ْم ینْک ْرهُ َو ُه َو ی ْقا ُر َعلَی ه فَ َق ْا أ َ
صی اللَّهُ فَ َق ْا بَ َارَز اللَّهَ َع َّز َو َج َّل بِال َْع َا َاوةِ» (صدوق ،0923، ،ص  )898هر گاه کسی مکرر را مشیاهده ککید و آن را
َح َّ
ب أَ ْن ی ْع َ
أَ
انرار نرکد در حالی که قدر برآن دارد ،در حقیقت دوست دارد که خدا معصیت گردد ،و کسی که دوست داشته باشید
که معصیت خدا شود با خدا به مبارزه پرداخته و دشمکی کرده است.
حضر امیرالمؤمکین علی(ع) آفا مهم ترک این فریضه بیزرگ الهیی را چکیین برمیی شیمارند :موری

سیلطه بیدان

میشود (دشتی،0923،نامه  ،)34سقوط و انحطاط ارتماعی را به همراه دارد (دشتی،0923،خطبه  )083و باعث نفی هویت و
حیا انسانی میشود (دشتی0923،حرمت ) 943
نتیجهگیری
امربهمعروف و نهی از مکرر بهعکوان یک ساز و کار برای اصالح فرد و رامعیه ،برتیرین ،میؤثرترین و ریام تیرین نظیام
اصالحی به شمار میرود .هر عملی که عق یا شرع آن را پسکدیده بشمارد ،معروف به شمار میآید و هر کاری که عق یا
شرع آن را ناپسکد بشمارد ،مکرر محسوب میشود .با این وصف ،تمامی محتوای دین مشمول عکیوان عیام معیروف و مکریر
میشود.
باید گفتار امرکککده به معروف و نهیکککده از مکرر سراسر کالم حق باشد حق بگوید و حق محور و حق طل

شود.

سییره عملیی
ٔ
فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ،در رفتیار و
ٔ
پیشوایان معصوم(ع) افزون بر تحلی علمی و تبیین رایگاه
خود نیز اهتمام زیادی به این فریضه داشتکد.
این دو اص مهم برای دین و زندگی سالم ،از نعمتهای بزرگی است که از ابعاد گوناگون میورد توریه قیرآن ،پییامبر
گرامی اسالم حضر محمدمصطفی(ص) ،ائمه اطهار(ع) ،بزرگان دیین و دانشیمکدان اسیالمی قیرار گرفتیه اسیت .ایین دو
فریضه به دلی نوع کارکرد و تأثیرا شگرفی که از خود بر رای میگذارند ،از رایگاه ممتازی نسبت بیه دیگیر احریام و
فرای

دیکی برخوردارند.
پیامبر و امامیان پیشیگامان و اسیوههیای بیزرگ در امربیهمعیروف و نهیی از مکررنید .اندیشیه و گفتیار و رفتیار آنیان در

امربییهمعییروف و نهیی از مکرییر راهکمییای مسییلمانان در برپییایی امربییهمعییروف و نهیی از مکرییر اسییت .سییره نظییری و عملیی
معصومین(ع) در اررای امربهمعروف و نهی از مکرر ،بهترین و کاربردیترین راه و روش امربهمعروف و نهی از مکرر است.
پیشوایان ما با تبیین رایگاه و اهمیت امربهمعروف و نهی از مکرر و نییز بییان ضیوابو و شیرایو آن ،از خیود گکجیکیهای
ارزشمکد به رای گذاشتهاند.
پیشنهادات
 .0آموزش و پرورش قسمتهایی از کت

در تمام دورهها را به امربهمعروف و نهی از مکرر اختصاص دهد.

 .8صدا و سیما و نهادهای متولی امربهمعروف و نهیی از مکریر ،آداب امربیهمعیروف و آثیار مببیت و پیامیدها مکفیی
استخرا شده در این تحقیق را به اطالع مردم برسانکد.
 .9تحقیقی در خصوص بررسی میزان توره و اهمیت مردم به امربهمعروف و نهی از مکرر در رامعه با آنچه در قرآن
کریم و روایا آمده ،انجام شود.
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ابن اثیر،علی بن محمد0903( ،ه.ش) ،الکهایه فیی غریی

الحیدیث،تحقیق طاهراحمدالزواری،محمودمحمید الطکیاحی ،قیم:

چاپ چهارم ،نشر اسماعیلیان.
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بخاری ،ابیی عبیداهلل محمید بین اسیماعی بین ابیراهیم بین مغییره0303(،ه.ق) ،صیحیح البخیاری ،تصیحیح :مصیطفی دیی
البغاء،بیرو  ،دار بن الربیر.

.9

تویسرکانی ،محمد نبی ،بی تا ،لئالی ادخبار،9 ،قم ،مرتبه عالّمه .

.0

حرانی،حسن بن علی بن الحسن بن شعبه0940(،ه.ق) ،تحف العقول  ،تهران  ،مرت الصدوق .

.4

حرعاملی ،محمد بن الحسین0934(،ه.ق) ،وسائ الشیعه ،چاپ چهارم ،تهران ،مرتبۀ ادسالمیه.

.2

حلّی ،ابوالقاسم نجم الدّین رعفر بن حسن0313(،ه.ق) ،شرای ادسالم فیی مسیائ الحیالل و الحیرام ،0 ،تحقییق :صیادق
شیرازی،تهران ،انتشارا استقالل.

.3

خسروی زاد بکه ،مهدیه0920(.ه.ش)«،شیوههای امربهمعروف و نهی از مکرر در سیره معصومین(ع)»  .پایان نامیه کارشکاسیی
ارشد رشته علوم قرآن و حدیث ،قم :دانشگاه قم.

 .01خمیکی ،روح اهلل،بی تا ،تحریر الوسیله( 0 ،دوره  8رلدی)،قم ،اسماعیلیان.
 .00خمیکی،روح اهلل0940( ،ه.ش)،صحیفه نور،تهران ،وزار فرهکگ و ارشاد اسالمی.
 .08خوارزمی،محمد بن احمد0922(،ه.ش)،مقت الحسین،قم ،انوارالهدی.
 .09دردا،مرضیه0929(،ه.ش)« ،بررسی عل روان شکاختی و رامعه شکاختی مجوریت امربهمعروف و نهیی از مکریر و چگیونگی
رف آن» .پایان نامه کارشکاسی ارشد .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 .03دشتی،محمد0923(،ه.ش) ،نهجالبالغه ،قم،مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمکین.
 .09دیلمی،محمد حسن0923(،ه.ش)،ارشاد القلوب،تررمه سید عباس طباطبایی ،قم ،دفتر انتشارا اسالمی
 .00رازی ابوالفتوح ،رمال الدین0932(،ه.ق) ،روض الجکان و روح الجکان ،تصحیح علیی اکبرغفیاری ،تهیران ،نشرکتابفروشیی
اسالمیه.
 .04رضائی راد،عبدالحسین0929(،ه.ش) «،بررسی فقهی روشهای امربیهمعیروف و نهیی از مکریر».پاییان نامیه دکتیری .مشیهد،
دانشگاه فردوسی.
 .02رضی ،سید شریف0942(،ه.ش) ،نهج البالغه ،تررمه عبدالمحمد آیتی،قم ،دفتر نشر فرهکگ اسالمی.
 .03زارع خور میزی،حسن0949(،ه.ش) «،سیمای امربهمعروف و نهی از مکرر در قرآن» .پایان نامه کارشکاسی ارشد.قم ،موسسیه
آموزشی پژوهشی امام خمیکی.
 .81صدوق ،ابورعفرمحمدبن علی بن بابویه0313(،ه.ق) ،عیون اخبار الرضیا ،تحقییق شییخ حسیین اعلمی،چیاپ اول ،بییرو ،
مؤسسۀ ادعلمی للمطبوعا .
 .80صدوق،ابو رعفر محمد بن علی بن بابویه0923(،ه.ش) ،معانیاألخبار ،محقق:علی اکبر غفیاری،0923،قیم :رامعیه مدرسیین
حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارا اسالمی.
 .88طوسی،محمد بن حسن0903(،ه.ش)،التهذی ،قم ،دارالرت

ادسالمیه ،قم.

 .89عروسی حویزی،علی بن رمعه0949(،ه.ش) ،تفسیر نورالبقلین ،تصحیح و تعلیقه سیید محمید هاشیم رسیولی محالتیی ،قیم،
اسماعیلیان.
 .83فی

کاشانی ،محمد بن مرتضی،بی تا ،المدعو مأل محسن،المحجه البیضاء فی تهذی
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ادحیاء،قم ،دفتر انتشارا اسالمی.

 .89کلیکی  ،محمد بن یعقوب 0909(،ه.ش)،اصول کافی،تهران،دار الرتاب ادسالمیه.
 .80مجلسی،عالمه محمدباقر0319(،ه.ق)،بحارادنوار،بیرو  ،مؤسسه الوفاء.
 .84مشریکی ،علی0993(،ه.ش) ،امربهمعروف و نهی از مکرر،قم ،انتشارا یاسر.
 .82نصری،عبداهلل0942(،ه.ش)،انتظار بشر از دین،چاپ اول،تهران،مؤسسه فرهکگی دانش و اندیشه
 .83نوری،میرزا حسین0312(،ه.ق) ،مستدرک الوسائ ،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
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استراتژی امربهمعروف و نهی از منکر ،راهکاری عملی
سمیه شاه طالبی

0

سیدابراهیم میرشاه رعفری

8

چکیده
دین اسالم به عکوان کام ترین دین به سالم سازی محیو ارتماعی از رهت پیشگیری توره نموده ،بکابراین اص نظار
عمومی بر عملررد مسلمانان در رامعه یا اص «امربهمعروف» را تأکید کرده و از رهت درمان و برای پاک سازی رامعیه از
فساد و گکاه «نهی از مکرر» را توصییه کیرده اسیت و در مجمیوع ،قیرآن و سییره نبیوی اصی نظیار و مراقبیت رمعیی ییا
«امربهمعروف و نهی از مکرر» را با سازوکار خاصی ،به عکوان فریضه ای بزرگ و زیربکایی ،که قوام و برپایی سایر واربیا
توره به دو فریضه مهم و الهی امربه معروف ونهی ازمکرر

به واسطه این اص تحقق مییابد ،معرفی کرده است .ضرور

وتشخیص مصادیق آنها به عکوان دورکن مهم واساسی دراسالم همواره مدنظر بوده و در واق یری ازضروریا

اساسی

برای رامعه وافرادی که درآن زندگی میکککد به شمار میرود .در این مقاله پس از میروری کوتیاه بیر شیرایو وریوب و
شرایو اررای عملی امربهمعروف و نهی از مکرر ،مدلی تحت عکوان استراتژی امربهمعروف و نهی از مکرر ارائیهشیده اسیت
که در واق این مدل را میتوان در هر رامعه ای با توره به شرایو و موقعییت سیاسیی ،ارتمیاعی ،فرهکگیی و اقتصیادی آن
رامعه مورد استفاده قرار داد.
مقدمه
بررسی و تحقیق علمی درباره میزان اثر بخشی وتاثیرگذاری دین و آموزههیای دیکیی بیر زنیدگی انسیان بیا اسیتفاده
ازابزار های ساخته فرایکد علمی نیز امر تازهای نیست .سابقهی مطالعه درباره دین و تیاثیرا

آن اگیر چیه نیه بیه صیور

علمی و رسمی ولی به عکوان یک موضوع مهم تقریباچ همزمان با زندگی انسان در هستی آغاز شده و از ادیان خرافیی و
ساخته بشرگرفته تا ادیان الهی هر یک به نوعی مدعی تاثیرا

مببت ومفیدی در زندگی انسان بوده و ددئ و شواهدی

نیز برای آن اقامه کردند (صالح صدق پور و همراران.)0922 ،
دین اسالم به عکوان کام ترین دین به سالم سازی محییو ارتمیاعی از رهیت پیشیگیری توریه نمیوده ،بکیابراین اصی
نظار عمومی بر عملررد مسلمانان در رامعه یا اص «امربهمعروف» را تأکید کرده و از رهت درمان و بیرای پیاک سیازی
رامعه از فساد و گکاه «نهی از مکرر» را توصیه کرده است و در مجموع ،قرآن و سیره نبوی اص نظار و مراقبت رمعی ییا
«امربهمعروف و نهی از مکرر» را با سازوکار خاصی ،به عکوان فریضهای بزرگ و زیربکایی ،که قوام و برپایی سایر واربا به
واسطه این اص تحقق مییابد ،معرفی کرده است .ضرور

توره به دو فریضه مهم والهی امربه معروف ونهیی ازمکریر و

تشخیص مصادیق آنها به عکوان دورکن مهم و اساسی دراسالم همواره مدنظر بوده است و درواقی یریی ازضیروریا
اساسی برای رامعه وافرادی که درآن زندگی میکککد به شمار میرود (ساعد.)0920 ،
در واق تأکید قرآن و روایا بر دو واژهی «معروف» و «مکرر» (پسکدیده و ناپسکدیده) ،اشاره به این است که واربا و
محرما  ،اموری هستکد که عق و روح و فطر پاک انسان ،ناشکاخته و مورد تکفر است (مرارم شیرازی.)0944،

 .0دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه اصفهان؛ باشگاه پژوهشگران ،دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان(اصفهان)
 .8دانشیار دانشگاه اصفهان

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 95

خداوند در قرآن میفرماید «لقدصرفکا فی هذا القرآن» ،یعکی مطال

خود را بیرای تیأثیر در قالی هیای گونیاگون بییان

میککیم (سوره اسراء ،آیه  ،) 30مشابه همین آیه نیز در آیا دیگر آورده شده است به طور مبال سوره اسراء آیه  ،23سوره
کهف آیه  93وسوره زمر آیه  .84برای تأثیر امربهمعروف و نهی از مکرر ،باید از شیوههای مکاس

و مختلفی استفاده شیود،

چکانچه خداوند در قرآن میفرماید؛ هر خانهای را باید از راهش وارد شد (سوره بقره ،آیه .)023
امام علی(ع) در حرمت  943نهج البالغه پیرامون مرات
مردم با دست و زبان و قل
و قل

و شیوههای امربهمعروف و نهی از مکرر مییفرمایید؛ برخیی از

خویش مکرر را نفی میکککد ،چکین کسانی خصلتهای خوب را کام کردهاند ،برخی با زبیان

خویش مکرر را نفی کرده اقدام عملی نمیکککد ،ایکان به دو خصلت از خصلتهای نیک دست یافته و یک خصیلت

را تباه ساختهاند .برخی مکرر را با قل

نفی میکککد نه با دست و زبان ،ایکان دو خصلت برتر از آن سه را ضیای نمیوده و بیه

یری چکگ زدهاند .برخی مکرر را با زبان ،قل

و با دست نفی نمیکککد ،ایکان مردگانی هستکد در میان زندهها (نهج البالغه)

در راستای اررای امربهمعروف و نهی از مکرر شرایطی ورود دارد .در واقی عیالوه بیر شیرایو عمیومی بلیوط ،عقی و
قدر که هر ترلیفی مکوط به آنهاست ،شرایو وروب این فریضه عبار اند از:
 .0علم به معروف و مکرر از دیدگاه شرع مقدس اسالم ،تا در امر و نهی ،شخصی دچار اشتباه نشود و امر به مکریر و
نهی از معروف صور نگیرد .امام خمیکی(ره) در «تحریر الوسیله» میفرمایکد مطابق ایین شیرط ،امربیهمعیروف و
نهی از مکرر بر شخص راه وار

نیست ( 81امام خمیکی.)0900،

 .8شخص احتمال بدهد که امر و نهی او ،تأثیر دارد و رلو مکرر را میگیرد ،پس اگر شیخص بدانید ییا اطمیکیان بیه
عدم تأثیر داشته باشد،وار

نیست اما به صرف ظن به عیدم تیأثیر ،اگرچیه ظین قیوی باشید ایین فریضیه سیاقو

نمیشود.
 .9استمرار بر گکاه ،به این معکی که شخص گکاه کار و مرتر

مکرر،اصرار بر ادامه گکاه داشته باشد و آثار پشییمانی

و ندامت در او ظاهر نشده باشد.پس اگر بدانیم که شخص،پشیمان شده و این عم را تررار نمیککد وروب نهی
از مکرر ساقو میشود.
 .3امربهمعروف و نهی از مکرر مفسده (ضرر رانی ،مالی ،ناموسی و آبرویی) به دنبال نداشته باشید،بکابراین هیر گیاه
شخص بداند یا گمان برد که انرارش مور

ضرر رانی یا  ...قاب توره بر خودش یا یری از وابسیتگانش مانکید

نزدیران ،یاران و همراهانش میشود،وروبش ساقو میشود (ابوی مهریزی.)0920،
یری از مواردی که درباب دو فریضه مهم والهی امربه معروف ونهی ازمکرر مدنظر میباشد .رایگاه ایین دو فریضیه
است درواق بعد ارزشی ،بعد تاریخی وکارکردی آنها نیز مهم است ومی تیوان دررهیت اصیالح رامعیه بیه کیاربرد و
انسانها به عکوان ارگانیسم یک مورود زنده در درون نظام ارتماعی ورامعه اسالمی هستکد که درتعامی متقابی بیه سیر
میبرند ازنظری دیگر این به نوع تفهم وفهم مشترک مردم از شرایو و اوضاع واحوال ارتمیاعی برمیی گیردد در واقی
وقتی انسانها به شر گروهی زندگی میکککد مسلماچ دارای تفاهم مشترک نیز هستکد و براساس این مهم است که دست
به ککش و رفتار میزنکد و اگر این ککش براساس عق وشرع وفطر
ومکررا

باشد ،مسلماچ رامعه به سمت ورهت سیعاد

وترویج وگسترش معروفها بیشتر وازحجم مکررا

سه معییار عمیده و اساسیی در شکاسیایی معروفیا

و هیم چکیین امکییت ارتمیاعی پییش مییرود وهیر روز شکاسیایی
کمتر میگردد و این خود به نیوعی اصیالح رامعیه اسیت .در واقی

تأثیر دوفریضه الهی امربه معروف ونهی ازمکرر ،به صور

مستقیم میباشد.

برای عملی شدن این دوفریضه و رابطه آن با رامعه چکد نرته مهم است:
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 .0اولین نرته مهم ،آموزش است و این آموزش باید دربین فرزندان و افراد درطی فرایکدی کیه بیه آن ارتمیاعی
شدن میگویکد .درونی شود که این امر ازطریق نهادهایی مبی خیانواده ،مدرسیه ،نهادهیای میذهبی ،دیکیی و...
امرانپذیراست.
 .8ترویج وگسترش دوفریضه الهی امربه معروف و نهی ازمکرر به عکوان فرهکگ عمومی و بیه عکیوان ییک چتیر
حمایتی ازمردم مدنظراست.
 .9بی تفاو

نبودن افراد رامعه نسبت به زشتیها وناپاکی ها ونگاه به فریضه امربهمعروف ونهی ازمکرر به عکوان

عام نظار

ارتماعی  ،وقتی افراد درون نظام ارتماعی یک عام ناظر ارتماعی به اعمال و رفتیار را ببیککید،

سعی در کاهش وککترل وحذف مکررا

داشته وسعی در رشد وگسترش معروفا

میکککد ،ایین خیود ییک

اص برای اصالح رامعه است.
 .3امربه معروف ونهی ازمکرر میتواند نوعی انضباط ارتماعی باشدوازمکظری میتوان عام ککترل افراد دابالی به
حساب بیاید.
 .9مسلماچ آن چیزی که زیربکای اصالح رامعه راتشری میدهد اصالح خانواده است پیس بایید از نهیاد مقیدس
خانواده شروع وبه سایر نهادها دررامعه رسید.
 .0تربیت و پرورش نس روان به سوی احیاء این دو فریضه مهم والهی که به عکوان آمرین به معروف و ناهیان از
مکرر انجام وظیفه کککد.
 .4شکاسایی دقیق مراح امربهمعروف و نهی ازمکرر واررای آن دررهت اصالح افراد درون رامعه.
امربهمعروف و نهی از مکرر بخشی از سیاست نظارتی و ککترلی اسالم وعکصر مرم فرایکد ارتکابناپذیر «رامعهپذیری»
محسوب میشود و همچون همه تدابیر خرد و کالن فرهکگی و ارتماعی برای ورود یافتن به قلمرو هکجاری رامعه و تبدی
شدن به مکطقی ککشی فراگیر ،نیازمکد تشریح ،تبلیغ ،بسترسازی و تمهید مقیدما و شیرایو ارراییی سیازی متکاسی

اسیت

(شرف الدین.)0924،
بحث و نتیجهگیری
با توره به آن چه که در مقدمه آمد ،در رابطه با امربهمعروف و نهی از مکرر میبایست با توره بیه شیرایو و متقضییا
رامعه به روز شده تالش نمود تا این فریضه را به نحو احسن در رامعه اررا کرد .اررای این امیر مسیتلزم دانیش و شیکاخت
کافی و بهره مکد شدن از نظرا روان شکاسان و رامعه شکاسان و هم چکین متخصصان دیکی است .در واق به مکظور اصالح
و تربیت رامعه میبایست تمامی شرایو رامعه از دیدگاه متخصصان بررسی شده و بهترین راهبرد و راهرار بدون هی گونه
تعص

و غرض ورزی انتخاب شود .بر همین اساس در این مقاله مدل استراتژیک امربهمعروف و نهی از مکرر ارائه میشود.
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مدل پیشنهادی استراتژی امربهمعروف و نهی از منکر (شاه طالبی،سمیه؛ )1331

براساس مدل پیشکهادی استراتژی امربهمعروف ونهی از مکرر میتوان رهت ارائه و پیاده سیازی عملیی امربیهمعیروف و
نهی از مکرر اقدام کرد .به همین مکظور شکاسایی نقاط قو  ،نقاط ضعف ،فرصتها وتهدیدها را میتیوان در دو بعید میورد
بررسی قرار داد ،یک بعد شکاسایی این عوام در درون رامعه مورد نظر (بررسیی و شکاسیایی عوامی ارتمیاعی ،اقتصیادی،
فرهکگی ،سیاسی) و در بعد دیگر شکاسایی تأثیر اررای امربهمعروف و نهی از مکرر در صور اررای این فریضه.
مرحله اول باید با توره به شرایو سیاسی ،ارتماعی ،اقتصادی و
ٔ
رامعه مورد نظر در
ٔ
بر این اساس در بعد نقاط قو  ،در
فرهکگی رامعه ،نقاط قو درونی رامعه شکاسایی شود .شکاسایی این که آیا با توره به شیرایو و مقتضییا رامعیه اصیودچ
رامعه مورد نظر وریود دارد
ٔ
اررای درست امربهمعروف و نهی از مکرر بر اساس شرایو مطلوب و نقاط قوتی که در درون
چگونه میسر است بدین معکی که مجریان و متخصصان متولی امر به این مسأله توره داشته باشکد که ،رامعه دارای چه نقاط
قوتی است ،نقاط قوتی که در اررای بهتر امربهمعروف و نهی از مکرر کارساز است ،مواردی مانکید فرهکیگ غکیی و بیادی
افراد رامعه ،روان بودن رامعه ،تحصیال باد ،قدر فهم و درک و مواردی از این قیبی مییتوانید در تیدوین و اریرای
صحیح این امر بسیار مؤثر باشد ،زیرا رامعه ای که دارای فرهکگ غکی و بادیی باشد هم چکان در پیی ادامیه رونید فرهکیگ
خود بوده و در این راستا گام برمی دارد ،هم چکین بر اساس دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت روانان نسبت به افراد میانسال
و سالخورده قدر پذیرش و درک بادتری نسبت به امور داشته و مسائلی را که عقالنی بوده و با دلیی مکطقیی ارائیه شیود
راحتتر و زودتر میپذیرند.
در مرحله دوم میتوان به شکاسایی تأثیر نقاط مببت از اررای این فریضه در رامعه مورد نظر پرداخت ،بدین معکی که با
توره به بررسی شرایو رامعه در صور تأکید و اررای این فریضه در موارد مورد نظر ،آیا اررا و تأکید نتیایج مببتیی بیه
دنبال خواهد داشت؟ در رابطه با نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها نیز باید به همین مکوال پیش رفت .بدین معکیی کیه بایید
ابتدا به شکاسایی نقاط ضعف (از مکظر عوام سیاسی ،ارتماعی ،اقتصادی و فرهکگی) در رامعه پرداخیت و سیپس تیأثیرا
مکفی ناشی از اررای نادرست این این فریضه را مورد بررسی قرار داد .نتایجی چون ظیاهرگرایی ،مکفعیت ریویی ،افیراط و
تفریو در امور و ،...در واق اررای نادرست این فریضه نتایج مکفی گران بار و غیر قاب ربرانی به دنبال خواهد داشت و چه

 98مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

گرایانه افرادی است که در این زمیکه دانش ،تخصص و توانیایی کیافی
ٔ
بسا بسیاری از دین زدگیها به خاطر تعصبا ناشی
برای اررای این امر را ندارند.
در رابطه با فرصتها نیز میتوان به شکاسایی فرصتها و زمیکههای مکاس

فراهم شده از سوی دیگر مکاطق برای اررای

این فریضه پرداخت .زیرا هر مکطقه ،هرشهر و هرکشوری دارای نرا مببتی بوده که این نرا مببت در واق فرصتهیایی
را برای رامعه مورد نظر برای اررای این امر فراهم میککد .در واق میتوان با توریه بیه ایین نریا مببیت نتیجیه عملیی از
اررای این فریضه را مورد بررسی و الگو قرار داد و از راهرارهای به کار گرفته شیده توسیو آنهیا اسیتفاده کیرد .بیر ایین
اساس دزم نیست که مکطقه یا کشور مورد نظر حتماچ کشوری مسلمان باشد ،زیرا همیشه در همه ریا خیوب و بید ،مببیت و
مکفی در ککار هم ورود دارد و میتوان از مببتها استفاده کافی را به عم آورد.
0

در واق فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ریشه در مفاهیم ارزشی ییا ارزشهیای محیوری دارد .ارزشهیای محیوری
شام آن دسته از سیازههیا و مفیاهیمی هسیتکد کیه در کلییت خیود دارای اهمییت بیوده و بیرای هیر انسیانی صیرفه نظیر از
ویژگیهای قومی ،نژادی ،مذهبی ،ملی ،هویتی و ...مهم شمرده میشوند .صداقت ،عدالت ،پاسخگویی ،انصیاف ،همیدلی،
درک دورانبه ،ارزش قائ شدن برای انسانها ،تعهد ،وفاداری ،آزادی ،از رمله ارزشهیای محیوری هسیتکد کیه در طیول
زمان از ثبا نسبی برخوردارند و ضمن آن که از محوریترین ،پایدارترین و متمایز کککده ترین ویژگیهای هیر رامعیه بیه
شمار میآیکد ،با این حال از رامعهای به رامعهی دیگر متفاو نبوده و تکها مصادیق ارزشی متفیاوتی میییابکید .بیه عبیار
دیگر نوع بشر به دلی ویژگی مکحصر به فرد خود درک مشترکی از این مفاهیم داشته و در رهت ارضیای نییاز ذاتیی خیود
میتواند در گذار از دیروز و امروز به فردا به صورتی ماندگار آنها را حفظ نموده و مورودیت خود را با استفاده از آنهیا
به تصوی

رساند .در واق ارزشها بیانگر نیروهایی هستکد که برای فرد تعلق خاطر به رامعه انسانی را رقیم مییزنکید و ایین

همان وره ممیزه انسان و حیوان است .با توره به آن چه که مطرح شد میتوان نتیجه گرفت کیه تمیامی روامی انسیانی بیه
نوعی با مفهیوم ارزشهیا و سیازه هیای میرتبو بیا آن چیون مفروضیا بکییادین عجیین بیوده و بیگانیه نیسیت .دو مفروضیه
امربهمعروف و نهی از مکرر ارتباط تکگاتکگی با مفهوم هدایت به سوی ارزشهیا و پرهییز از رفتارهیای ضدارزشیی دارد .بیا
تبیین این مفهوم و ارتباط آن با مفروضا بکیادین میتوان فرصتی در راستای تمرکز بر این دو فریضه و عملیاتی نمیودن آن
در روام انسانی برداشت.
در نقطه مقاب تهدیدها ،به هر عام بیرونی خار از رامعه هدف اشاره دارد که سعی مینمایید کیارکرد سیازمانهیا و
نهادهای درونی رامعه را با چالش مواره سازد .همان گونه که مطرح شد ارزشهیای محیوری مفروضیا بکییادین روامی
انسانی هستکد که از رامعه ای به رامعهی دیگر متفاو نیستکد .تفاو روام در این بعد تکها در مصادیق ارزشیی اسیت .از
این رو مصادیق ارزشی متفاو به عکوان یری از راهرارهای تهدید نرم روام اسالمی را با خطر ردی مواره میسازد .در
واق عکصر خار ری با استکاد به چکین وروه تمایزی سعی دارند به مقابله با هویت ملی و فرهکگیی روامی پرداختیه و امکییت
فرهکگی روام را با خطری ردی مواره سازند .استکاد به عدم ورود ارزشهایی چون آزادی مطلق یا آزادی تکظیم نشیده،
ورود محدودیت در سطح رامعه از رمله مطرح نمودن مسئله حجاب بیه عکیوان ییک محیدودیت ،فقیدان تربرگراییی در
عصرتربرها ،اررحیت هویتهای چکدگانه بر هویتهای ملی و محلیی ،حرکیت بیه سیمت و سیوی رامعیه رهیانی ضیمن
پذیرش ارزشهای غال  ،فقدان روحیهی پرسشگری و فضای مبتی بر تفرر نقّاد ،عدم ورود آزادیهای سیاسی و مدنی به
عکوان یری از حق وق فردی و  ...از رمله ابزارهای تهدید نرم در فضای ککونی روام از رمله روام در حال توسیعه اسیت
1. Core Value
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که در کشورهای اسالمی با هدف عالمانه پیگیری مییشیود  .بیدیهی اسیت در چکیین فضیایی و در پرتیو مشیرال داخلیی
چکدگانه ای که کشور با آن روبروست این سازوکار از قیدر فراگییری بیادیی برخیوردار بیوده و تیوان بیادیی در ایجیاد
مسئولیت و ابهاما چالش برانگیز برای اقشار مختلف رامعه و به خصوص قشر روان فراهم مییآورد .شکاسیایی تهدییدا
فوق و ابزارهای مورد استفاده میتوانکد رامعه را از بحران هویت فرهکگی مصون داشته و امکیت فرهکگی را تضمین نمایکید.
بد یهی است در فضای امن فرهکگی اعمال و اقدام برای اررای فرایضی چون امربهمعروف و نهی از مکرر که بیش تیر از آن
که در قال

عم و کارکرد مدیریتی مطرح باشکد قالبی فراگیر دارند ،نمود و رلوه بییشتیری میینمایید .در چکیین حیالتی

روام هدف باید به اهرمهای مقابهله از رملیه ر ویرردهیای فراشیکاختی ،تفریر دیکیی ،تفریر انتقیادی ،احییای ارزشهیای
محوری ،تهیه مکشورهای ارزشی برگرفته از تعالیم عالیه اسالمی ،تهیه مرام نامههیای ارزشیی و ...مجهیز بیوده و تهدییدهای
مورود در فضای ناامن فرهکگی را به فرصتهای بالقوه ای تبدی نمایکید کیه ضیمن حرکیت در راسیتای رامعیه رهیانی و
مدنی ،هویتهای فرهکگی ،ملی و دیکی را نیز با خطر ردی مواره نسازند.
به طور کلی میتوان گفت در صور اررای درست امربهمعروف و نهی از مکرر ،تأثیرا این امر نیه تکهیا بیه صیور
رامعه مورد نظر رلوه گر میشود بلره تأثیرا این امر نیز به روام دیگر مکتق خواهد شد و در واق رامعه
ٔ
نقاط مببت در
ای که به سوی درستی پیش میرود خود میتواند فرصتهای خوبی را برای دیگر مکاطق فراهم آورد.در رابطه با تهدییدها
نیز ابتدا باید به شکاسایی تهدیدهای ارائهشده از سوی دیگر مکاطق به رامعهی مورد نظر پرداخت ،زیرا روام با یردیگر در
ارتباط بوده و عالوه بر انتقال خوبیها و نقاط مببت ،بدیها و نقاط مکفی نیز به روام مکتق میشود .در این راستا بایید در
رامعه میا بیه
ٔ
نظر گرفت که داشتن ارتباط و تحت تأثیر قرار گرفتن و الگو قرار دادن رامعهی دیگر چه تهدیدهایی را برای
دنبال خواهد داشت.
در آخر بایستی با در نظر گرفتن هر کدام از این رکبهها بیه اقیدام عملیی و درسیت ایین امیر پرداخیت .ذکیر ایین نرتیه
ضروری است ،در واق اررای درست این فریضه نیازمکد افراد خبره ای اسیت کیه دارای دانیش و تخصیص کیافی در ایین
زمیکه بوده و میتوانکد در این راستا راه درست را بپیمایکد ،زیرا در صور انحراف از رادهی اصلی به سیختی مییتیوان بیه
مسیر اصلی برگشت و تلفا بسیار زیادی (از نظر زمان ،هزیکه و انرژی و  )...به دنبال خواهد داشت .به طور کلی مییتیوان
گفت ،این مدل را میتوان در هر رامعه ای و در هر قشری به اررا در آورد و به نتایج مببتی در این زمیکه نیز دست یافت.
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صالح صدق پور ،بهرام؛ محمودیان ،مجید؛ سلمانیان ،حمید رضا .0922 .بررسی تأثیر آمتوزش آمتوزههتای قرآنتی بتر

بهبود پذیرش اجتماعی ،فصلکامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآنی،سال اول ،شماره دوم.04-80،
 .2مرارم شیرازی ،ناصر .0941 .پیام قرآن .قم :مؤسسه مطبوعاتی هدف ،رلد .01
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شهروندی و نقش آن در تعالی جامعه با رویکرد اسالمی
مهدی رمالی نژاد ،0رعفر کریمی

8

چکیده
زندگی ارتماعی روابطی ارتماعی را میان افراد رامعه میطلبد که باید تحت نظم و قاعده ای درآیکد .چه ،در صیور
نبود نظم و انضباط در رامعه ،زور و ارحاف و تزویر بر روابو مییان افیراد حیاکم مییشیود و ایین امیر ،رکیگ و ریدال و
نابسامانی را ب ه همراه خواهد آورد .شهروند فردی است در ارتباط با یک دولت که از سویی حقوق سیاسی و میدنی دارد و
از سوی دیگر ،در برابر دولت ترلیفهایی بر عهده دارد .شهروندی یک موقعیت فعال است .مبکایی عالی برای اداره امیور
انسانها به شمار میرود .شهروندی با طرح این تقاضا که با همه افیراد بطیور برابیر رفتیار شیود ،مییتوانید ریشیههیای تیکش
ارتماعی را که نظم ارتماعی را تهدید میککد ،بخشراند .مفهوم شیهروندی تعیادلی را مییان حقیوق و مسیئولیتهیا برقیرار
میککد .اسالم نیز با اشاعه فرهکگ امربهمعروف و نهی از مکرر یک سیستم نظار و ککترل همگانی و فراگیری را به ورود
آورده است تا همه افراد در رهت بهبود و رشد تعالی رامعه مشارکت داشته باشکد .نظار و ککترل(امربهمعروف و نهیی از
مکرر) ،یری از وظایف ارتکاب ناپذیر یک شهروند تلقی میشود و نقش مهمی در توسعه مکاب انسانی رامعه ایفا میککید و
شهروند را در تصمیم گیریهایش یاری میبخشد و ضروری است که شهروندان رامعه اسالمی با این وظیفیه خطییر بیشیتر
آشکا شوند و به طور مستمر بر باد دستیها و زیر دستیها نظار و ککترل داشته باشکد و با مشخص کردن محاسن و معای
آنها در مسیر کمال انسانی و تحقق اهداف مهم رامعه گامهای اساسیی بردارنید .همچکیین ضیروری اسیت کیه شیهروندان
رامعه اسالمی امربهمعروف و نهی از مکرر(نظار و ککترل) از دیدگاه مدیریت اسالمی را مورد توره و عکایت قرار دهکید.
در پایان نظار همگانی و امربهمعروف و نهی از مکرر که رزء شاخصهای قطعی شهروندی خیوب اسیت ،نتیایجی را در
پی خواهد داشت که بدان اشاره شده است.
واژگان کلیدی :شهروندی ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،تعالی رامعه ،اسالم.
مقدمه
بدون تردید زندگی در یک رامعه شهری با تمامی مؤلفههیای آن نظییر :تکیوع قیومی و فرهکگیی ،مهیارر  ،آپارتمیان
نشیکی ،ازدحام رمعیت و  ...از چکان پیچیدگی برخوردار است که برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری ،شهروندان را نیاگزیر
به فراگیری دانش و به تب آن تغییر نگرشها و نیز تمرین مهار های دزم میککد .شهروندی را میتیوان از ییک سیو اییده
ذهکی در مورد مسئولیت خود در مسائ ارتماعی ،ییک اییده ذاتیاچ ارتبیاطی در خصیوص همریاری مییان افیراد بیرای اداره
زندگیشان و در نهایت مفهوم حقوقی دانست که در برگیرنده وظایف و تعهدا ارتماعی مختلف است .از این نظر مفهوم
شهروندی هم برای برنامه ریزان و هم برای مدیران و مجریان در حوزههای شهری وارد اهمیت خواهد بود .زیرا همه آنها
بر مسئولیتهایی تأکید دارند کیه زمیکیه بقیای رامعیه بشیری را فیراهم مییکککید(آتشپیور و همریاران .)3 ،0922 ،امتییاز
شهروندی بر دیگر هویتهای ارتماعی -انسانی در برابری فراگیری است که هویتهای دیگر مانکد طبقه ییا قومییت آن را
ندارند .شهروندی ایده ای است که بی عدالتیهای درون و میان روام را به چالش میکشد .شهروندی به طیور تکگیاتکگی

 .0دانشجوی دکتری رغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان mehdijamalinejad@yahoo.com
 .8کارشکاس ارشد رغرافیا و برنامه ریزی توریسم 13093004339 Jkarimi15@yahoo.com
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با دموکراسی ارتباط دارد .شهروندی یک عضویت است که مجموعه ای از حقوق ،وظایف و تعهدا را در بر دارد و لذا با
دو مفهوم حق و مسئولیت همراه است (مکوچهری.)89 ،0924 ،
عدالت ارتماعی ،پیش نیازی مهم برای ارتقای سالمت است و دموکراسی و احترام به حقوق شهروندان ،از خصوصیت
تفریک ناپذیر عدالت ارتماعی به شمار میرود بکابراین ایجاد محله و شهری سالم و با نشاط ،بدون مشارکت شهروندان نیا
ممرن خواهد بود اما اغل

کسانی که در سیاست گذاری و تصیمیم گییریهیای مهیم دربیاره سیالمت و کیفییت زنیدگی

شهروندان نقش اساسی دارند ،به این نرته مهم توره نمیکککد .بزرگترین چالش مدیریت روام شیهری ،شیکیدن صیدای
شهروندان و پرهیز از دخالت در فرآیکدهای مشارکتی است ،مگر در مواردی که پاسخ گویی به اولوییتهیای تعییین شیده
توسو شهروندان مد نظر باشد .اگر میخواهیم به عدالت در سالمت دست یابیم باید اتخیاذ راه کارهیای مشیارکتی ،هیدف
کره خاک است
اصلی ما باشد(امیر خانی و همراران .)09 ،0924 ،در واق انسان نمایکدهی خالق هستی بخش خود بر روی ٔ
و اگر بخواهد نمایکده ای کارامد و درخور باشد متخلق شدن به اخالق خالق و متصف شدن به اوصیاف او ،کوچیکتیرین
رسالتی است که فراروی انسان است .از بی شمار صفت نیروی خداوند هر کدام را بخواهیم دنبال ککیم ملتیزم بیه پیرورش
مهار های ریز و درشتی در خود هستیم که در نگاه اول بسیاری از آنها چکدان حیائز اهمییت رلیوه نمییکککید .از رانی
دیگر ،ذا انسان بر مدنیت او مبتکی است .ایفای نقش مدنیت نیز مستلزم آگاهی از قواعد بازیهای ارتماعی است تا بتوان
در یک تعام مؤثر ارتماعی ،هم مکشأ اثر بود و هم اثراتی نیرو از دیگران پذیرفت .آغاز چکین فرآیکدی بر بکییان برقیراری
ارتباط ارتماعی استوار است که در ظاهر کم اهمیت ،ولی به واق بسیار تأثیر گذار هستکد(هیبتی.)4-2 ،0923 ،
شهروندی
در واژه شکاسی حقوقی ،شهروند فردی است در ارتباط با یک دولت که از سویی حقوق سیاسی و مدنی دارد و از سوی
دیگر ،در برابر دولت ترلیفهایی بر عهده دارد .این رابو را شهروندی گویکد .حقوق شهروندان و ترالیف آنیان را قیانون
اساسی و قوانین مدنی کشور تعیین میکککد  .از سوی دیگر ،شهروندی مکزلتی است برای افراد در ارتباط با دولت که از نظر
حقوق بین المل نیز محترم شمرده میشود  .دولت نیز حقوق فطری ،طبیعی و قانونی شهروندان را رعاییت و از آن حماییت
میککد (شرری .)082-083 ،0924 ،شیهروندی و مسیئولیت پیذیری ،از نیمیه دوم قیرن بیسیتم میورد توریه اندیشیمکدان و
پژوهشیگران متعیددی قیرار گرفتیه اسیت (Marshal,1963, barbalet, 1988, Hall et al., 1989, Roche, 1992,

) .Janoski, 1998, Dwyer, 2004از دهه  0321میالدی نظریه پردازیهای نویکی درباره شهروندی انجام شدند .در ایین
نظریه پردازیهای نوین بیشتر به مسئولیت میپردازند تا به حقوق افراد رامعه ،و عالوه بقر این به شهروندان فقیر توره ویژه
دارند) . (Orton, 2006فرهکگ شهروندی با مفهوم دیگری که بیشتر در حیوزه فرهکیگ سیاسیی بیه کیار مییرود ،ارتبیاط
معکایی پیدا میککد .این مفهوم رامعه مدنی و فضای همگانی است .شهروندی ،مکزلتی است که نصی

عضو «دولت -ملت»

یا همان دولت ملی میشود .این مکزلت به فرد قدرتی میدهد که در زندگی سیاسی و نیز رامعه مدنی بسییاری از کارهیا را
انجام میدهد  .فرد در چشم دولت و قانون ،به مکزله یک شهروند است و در چشم اعضیای رمعیه میدنی بیه عکیوان حامی
حقوق بازشکاخته میشود  .بدین ترتی  ،حقوق ناشی از مکزلت شهروند ،فیرد رامعیه میدنی را تشیری مییدهکد(چانیدوک،
 .)031 ،0944زیست مشترک از مقولههای زندگی انسان ،و خوب زیستن دغدغیه بکییادین اوسیت .زنیدگی نییک متضیمن
الزاما و هکجارهاست .الزاما از ضرور های زیست مشترک حاص میشود و هکجارها بیر اسیاس مکیاب و مییراثهیای
فرری و معکوی شر میگیرند  .مح پیوند زیست مشترک و زندگی نیک در شهروندی است .شهروندی با چگونه بیودن
انسان پیوند دارد ،لذا امتداد مدنی -معکوی زیست انسیان در عیالم و از لیوازم تحقیق غاییت وریودی او اسیت .بیدین معکیا،
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شهروندی برای تروین بلوط اخالقی فرد دزم است .شهروندی امران همگرایی به رغم ورود تمایال متمایز و تشتت زا را
برای رامعه فراهم میآورد ،بکابراین تمهید گر سالمت روان و هم گرایی ارتماعی است .شهروندی عالوه بیر ایکریه شیأنی
انسانی است ،با توزی مکاب و قدر در رامعه ارتبا ط دارد .هرییک از الگوهیای نظیری مختلیف شیهروندی ابعیاد ان را بیه
گونهای خاص تبیین کردهاند (مکوچهری.)89 ،0924 ،
عناصر هویت شهروندی
از نظر "کانت" شهروندی عبار است از توانایی و استعداد رأی دادن .اما کسی در رامعه مستق است که رزئی از رامعه
مشترک المکاف نباشید .بلریه عضیوی از آن باشید .یعکیی رزئیی کیه مییخواهید براسیاس گیزیکش خیود در رامعیه عمی
ککد(کانت .) 041 ،0921 ،شهروند به مفهوم خاص ،نمودار عضویت و فعالیت مشخص در رامعه به مکظور سیاختن ارتمیاع
خویش است .شهروند فقو رایی به معکی واقعی و به مفهوم فعال آن ورود دارد که در امور سیاسی ،اقتصادی ،ارتمیاعی و
اداره شهر خویش مشارکت ککد و در تعیین خو مشی سیاسی رامعه خویش از طریق انتخاب آزاد و عمومی نقش ایفا ککد.
بر این اساس ،هویت شهروندی از سه عکصر مرم و ردایی ناپذیر تشری شده است که عبار اند از :حقیوق ،تریالیف و
مشارکت مدنی(توکلی.)09 ،0923 ،
بکابراین ،داشتن حقوق بدون ترالیف متقاب ممرن نیست .از سوی دیگر تکها داشتن حق و ترلییف و آگیاهی از آنهیا نییز
کافی نیست .بلره این حقوق اگر مطالبه نشوند و به راستی به اررا در نیایکد ،هی معکا و سودی نخواهکید داشیت .از ایین رو
تالش برای محترم شمردن حقوق فردی از رمله وظایف هر شهروند است.
در واق عکصر سوم شهروندی یعکی اعتقاد و اخالق شهروندی در ککار نظیام ارزشهیای خیاص خیود مقیوم ایجیاد هوییت
شهروندی است .زندگی در ککار دیگران و بهره مکدی از مزایای شیهروندی بیدون آگیاهی و اعتقیاد نسیبت بیه وظیایف و
ترالیف مرت

بران و بدون مشارکت در انجام مسئولیتهای ارتماعی که از طریق حضور در نهادهای مدنی تحقق مییابد،

نمیتواند به تکهایی هویت شهروندی را ایجاد ککد.
هویت شهروندی به عکوان نوعی هویت اکتسابی در تعام میان شهروندان و سازمانهیای رسیمی و نهادهیای میدنی شیر
میگیرد .هر دو طرف این تعام حقوق و ترالیفی دارند که بدون پایبکدی به آن نمیتوان تحقق رامعیه ای دمرراتییک را
داشت .شهروندی نظام ارزشی و رفتار و سلوک خاصی را میطلبد که احساس تعلق نسبت به رامعه مهیمتیرین ویژگیی آن
است .شهروند واقعی کسی است که در درره نخست درها را به سوی کسانی که با او فرق دارند بگشاید و حضیور غییر را
بپذیرد .از قواعد ارتماعی تبعیت ککد و در مقاب امرانا عمومی خود را مسئول بداند و در نگهداری از آنهیا بروشید.در
برابر مسئولیتها و ترالیفی که بر عهده شهروندان است ،حرومتها و سازمانهای رسمی آن نیز ملزم بیه رعاییت حقیوقی
هستکد که بر مب کای قانون برای شهروندان در نظر گرفته شده است(بهادری.)039 ،0924 ،
شهروندی و جامعه مدنی
شهروندی و رامعه مدنی دو مفهوم حیاتی ردایی نا پذیرند و هر را یری از این مفاهیم حضور داشته باشد ،مفهوم دیگر نیز
حضور خواهد داشت .از دیدگاه اندیشمکدان ،رامعه مدرن را میتوان یک رامعه میدنی دانسیت ،زییرا مهیمتیرین ویژگیی
رامعه مدرن ،عدم تفریک آن از آئینهای شهروندی است .همین آئینها است که مشارکتهای مدنی را معکا میکککید .از
این نظر ،حرکت و مشارکت مردم در روند رو به رشد حیا مدنی به سمت تروین رامعه مدنی بوده و امران ایجیاد ییک
رامعه شهروند محور را مهیا میسازد .از دید برخی از اندیشمکدان ،رامعه مدنی حوزهای است که که در آن تصمیم گییری
ٔ
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از طریق فرآیکدهای رمعی و مشارکت فعادنهی شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صیور مییگییرد .بکیابراین قهرمیان و
رمله حقوق اساسی وی به شیمار مییرود (آتیش پیور و
ٔ
ایفاگر اصلی رامعه مدنی ،شهروند است :شهروندی که مشارکت
همراران.)88 ،0922 ،
زندگی شهروندان در هر رامعهای با خو مشیهای عمومی ،پیوند ناگسستکی خورده است و هر لحظیه از زنیدگی آنهیا بیه
گونه ای با خو مشیهای عمومی ارتباط دارد .مشرالتی چون آلودگی محیو زیست ،بهداشت عمیومی ،آمیوزش ،امکییت
رامعه ،دف زباله ارائه خدما عمومی ،مقابله با بحرانها و مشرال  ،همه در من خو مشیهای عمومی قرار دارند .بیر ایین
اساس خو مشیهای عمومی تصمیمی است که در قبال یک مشر عمومی اتخاذ میشود .در عین حال باید ر نظیر داشیت
که خو مشی صرفاچ اتخاذ تصمیم نیست بلره فرآیکدی است شام تمام اقداما که از زمان احساس مشر شروع میشیود
و به ارزیابی نتایج حاص از اررای خو مشی ختم میشود.
شهروند خوب
یک شهروند مطلوب برای رامعه ایران باید در سه حیطیه ییا قلمیرو صیالحیتهیای معیکیی داشیته باشید کیه عبیار اسیت
از(اطهری و نصرآبادی:)931 ،0924 ،
« .0شکاخت مدنی» عبار است از :مجموعهای از آگاهیها ،اطالعا

و درک و فهم میدنی و مؤلفیههیای آن کیه

عبار اند از  :آگاهی از نحوه به دست آوردن اطالعا  ،آگاهی از ساختار و نحیوه عملریرد دولیت ،آگیاهی از
دیدگاههای احزاب عمده کشور ،آگاهی از حوادث و رویدادهای رامعه ،آگاهی از قوانین و مقررا ارتمیاعی
و آگاهی از حقوق شخصی و بینالمللی.
« .8توانایی مدنی» عبار است از مجموعهای از مهار ها ،قابلیتها و توانمکدیهای که هیر فیرد بیرای زنیدگی در
رامعه به آنها نیاز دارد و مؤلفههای آن عبار اند از :توانایی مشارکت با دیگران ،توانایی انجام امور بدون اتریا
به دیگران ،توانایی اتخاذ تصمیم مکطقی و توانایی رفتار بر اساس اصول اخالقی و مذهبی مطلوب.
« .9نگرش مدنی» که عبار است از « :مجموعه ای از تلقیهیا ،باورهیا و دییدگاههیایی کیه بیرای شیهروند خیوب
ضروری است و مؤلفههای آن عبار اند از :پذیرش تکوع و تربر در رامعه و احتیرام بیه ان ،داشیتن اعتقیادا و
باورهای مستق  ،انتقادپذیری ،داشتن روحیه قدرشکاسی نسبت به میراث فرهکگی و هویت مذهبی ملی.
در این میان توسعه مکاب انسانی و تربیت یک شیهروند خیوب اهمییت وییژهای دارد .بیه طیوری کیه مییتیوان یریی از
ریشههای اصلی مشرال سازمانها و روام را در ضعف مدیریت دانست .دانشیمکدان علیم میدیریت نظیار و ککتیرل را
یری از کارکردهای مدیریت میدانکد که امربهمعروف و نهی از مکرر از مصداق اسالمی نظار و ککتیرل در سیازمانهیا و
روام میباشد.
نقش شهروندی فعال در حل و فصل مسائل اجتماعی
 .1کاهش جرائم

این دیدگاه مبکای سیاستگذاری هایی است که عبار اند از :کاهش و رلوگیری از ررائم ،رفتار ضد ارتماعی ،نظار
بر محله ،برقراری نظم و عدالت در محال  ،امران شکاخت مسائ در سطح محلی و حمایت از راهبردهای مدیریت ررائم.
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 .2بازسازی و تأمین مسکن

تقاضا برای مشارکت و فعالیت مداوم و نارضایتی عمومی در مورد خدماتی که توسو مقاما محلی ارئه میشود ،مکجر
درزمیکه تهیه مسرن شده است .همچکین تجربههایی در حوزه تأمین مسرن ورود دارد
ٔ
به شر گیری سازمانهای ارتماعی
که هدفش رلوگیری از وقوع رفتارهای ضد ارتماعی است .نظار های ارتماعی غیر رسمی میتوانید در حفیظ معیارهیا و
هکجارهای رفتاری بهکجار نقش داشته باشد.
 .3آموزش و پرورش

در ایکجا بر مشارکت والدین در تحصیال و آموزش فرزندان تأکیید مییشیود کیه خیود دارای چکیدین هیدف اسیت
 )0افزایش میزان مشارکت والدین  )8افزایش میزان پاسخگویی عمومی )9استفاده از متخصصان خار از مدرسه.
به نظر میرسد از اررای طرحهای فوق ،مزایا و مکاف بی شماری حاص میشود که از رمله عبار اند از افزایش میزان
دانش و مهار های اعضای رامعه ،تشویق به مشارکت ارتمیاعی بیشیتر ،غلبیه بیر نگیرشهیای تیک بعیدی بیه آمیوزش و
پرورش ،افز ایش میزان دسترسی به خدما  ،ارائه رویررد رام و ک گرا به آموزش و رفاه بچهها و مشیارکت والیدین در
آموزش فرزندانشان.
 .4بهداشت

ترغی

عموم به مشارکت و استفاده از مشاوران در زمیکه اررای برنامههای خدما بهداشیتی در سیطح ملیی بیه عکیوان

بخشی از مجموعه اصالحا به شمار میرود.
 .5دولت محلی

در سطح دولت محلی تاکیدی که بر مدنیت میشود ،ارتباط تکگاتکگی با فرآیکدهای گستردهتر تمرکززدایی و نوسازی
دارد .باید از ترکیکهایی استفاده شود که متکاس
مور

با وضعیتهای گوناگون گروههیای مختلیف میردم باشید ،کیه ایین امیر

توانمکد سازی بیشتر و گسترده تر مردم شده و سطوح عمیقتر و پایدارتری از مشارکت ر تسهی کرده که این سب

احیای مدنیت میشود (غفاری نس .)309-300 ،0924 ،
نظارت همگانی در اسالم
یری از شیوههای نظار و ککترل در مدیریت اسالمی نظار همگانی و عمومی مردم بر مدیران رامعه اسیالمی اسیت.
اسالم مسئله نظار تکها وظیفه دستگاه حاکمه نمیداند بلره هر فرد مسلمانی را موظف بیه وظیفیه شیرعی مییدانید کیه بیه
اصالح امور دیگران و سازمانهای رامعه قیام ککد .اسالم با اشاعه فرهکگ امربهمعروف و نهی از مکرر یک سیسیتم نظیار
و ککترل همگانی و فراگیری را به ورود آورده است تا همه افراد در رهت بهبود و رشد تعالی رامعه مشارکت داشته باشکد.
حضر علی(ع) در این زمیکه میفرمایکد:
امرو بالمعروف و انهو عن المکرر :امربهمعروف و نهی از مکرر ککید(تحف العقول.)084 ،
و د ررای دیگر میفرمایکد« :رحم اهلل ررال اعان سلطانه علی بره» خدا رحمت ککید میردی را کیه سیلطانش را بیر کیار
نیرش کمک نماید (وسائ الشیعه.)938 ،
استاد مطهری درباره امربهمعروف و نهی از مکرر در بحث عوام تعالی و انحطاط رامعه و نهادهای آن بر اسیاس قیرآن
چهار عام عدالت و بی عدالتی ،اتحاد و تفرقه ،فساد و صالح اخالق و اررا یا تیرک امربیهمعیروف و نهیی از مکریر را در
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ترقی یا انهدام روام مؤثر میداند و از آیه  43سوره مائیده اسیتکباط مییککید کیه تیرک امربیهمعیروف و نهیی از مکریر در
هالکت و انهدام یک ملت تأثیر دارد (مطهری.)810-814 ،0908 ،
اررای این شیوه حسیکه در میدیریت اسیالمی نیازمکید دو مؤلفیه اساسیی اسیت :انتقادپیذیری میدیران رامعیه اسیالمی و
پاسخگویی آنان به مردم.
نتیجهگیری
شهروندی یری از پویاترین مفاهیم ارتماعی رامعه مدرن تلقی شده است .مفهوم شهروندی هر دو عکصیر فردگراییی و
رم گرایی را در بر دارد .مفهوم شهروندی عالوه بر حقوق در بر دارنده وظایف و تعهدا است .شهروندی یک موقعیت
فعال است .مبکایی عالی برای اداره امور انسانها به شمار میرود .شهروندی با طرح این تقاضا که بیا همیه افیراد بطیور برابیر
رفتار شود ،میتواند ریشههای تکش ارتماعی را که نظم ارتماعی را تهدید میککد ،بخشراند .مفهوم شیهروندی تعیادلی را
میان حقوق و مسئولیتها برقرار میککد .در واق شهروندی از مردم میخواهد که فقو خواستار حقوقشان نباشکد ،بلره باید
مسئولیتهای شخصی و ارتماعی گسترده تری را نیز بر عهده گیرند.
از طرفی نظار و ککترل (امربهمعروف و نهی از مکرر) ،یری از وظایف ارتکابناپذیر ییک شیهروند تلقیی مییشیود و
نقش مهمی در توسعه مکاب انسانی رامعه ایفا میککد و شهروند را در تصمیم گیریهایش یاری میبخشد و ضیروری اسیت
که شهروندان رامعه اسالمی با این وظیفه خطیر بیشتر آشکا شوند و به طور مستمر بر باددستیها و زییر دسیتیهیا نظیار و
ککترل داشته باشکد و با مشخص کردن محاسن و معای

آنها در مسیر کمال انسانی و تحقق اهداف مهیم رامعیه گیامهیای

اساسی بردارند .همچکین ضروری است که شهروندان رامعه اسیالمی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر (نظیار و ککتیرل) از
دیدگاه مدیریت اسالمی را مورد توره و عکایت قرار دهکد.
به هر ترتی  ،نظار همگانی و امربهمعروف و نهی از مکرر رزء شاخصهای قطعی شهروندی خوب است و نتایجی را
در پی خواهد داشت:
 .0ککترل محیو روانی ایجاد فساد
 .8افزایش احتمال کشف فساد
 .9تقویت پشتوانه افرار عمومی برای حمایت از برنامهها و اقداما برخورد با فساد.
در ایران برای ایجاد روحیه نظار و ککترل و مشارکت شهروندی پیشکهاداتی ارائه میگردد:
 .0معرفی وظایف و حقوق شهروندی
 .8معرفی وظایف و حقوق حرومتی
 .9رل

مشارکت مدنی مردم.

که رعایت و اررای این موارد مستلزم رعایت موارد زیر میباشد:
 .0اطالع رسانی.
 .8انجام اقداما زمیکه ای در خصوص حقوق و ترالیف شهروندی -حرومتی.
 .9تالش د ر رهت تغییر و تصوی
.3

قوانین در حوزه مدیریت شهری با توره به مفهوم حقوقی شهروند.

تالش برای حساس سازی ،آگاه سازی ،مقتدر سیازی و در نهاییت توانمکید سیازی شیهروندان از طرییق تقوییت
نهادهای مردمی بر اساس رویررد دارایی -محور.
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شناخت امر به معروف و نهی از منکر و ارائه راهکارهای گسترش آن در محیط دانشگاه
ناهید سرلک

0

سید محمد حسین مهدوی

8

چکیده
با توره به اهمیت خاص دوفریضه امربهمعروف و نهی از مکرر به عکوان دو رکن اساسی در اسالم و توره به هیدف آن
در اصالح روام بشری و وسعت دامکه آن در رابطه با فرد و رامعه میتوان به لزوم کاربرد آن در محییوهیای ارتمیاعی از
رمله دانشگاه پی برد .و از آنجا که دانشگاه رکن اساسی رامعه است و انحیراف دانشیگاه ،انحیراف رامعیه را در بیر دارد،
لزوم کاربرد این دوفریضه الهی در محیو دانشگاه بیش از پیش احساس میشود.
در این مقاله با توره به ضرور استفاده از امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاه در ابتدا تعریفیی از امربیهمعیروف و
نهی از مکرر ارائه شده و در ادامه به اهمیت موضوع پرداخته و کارکردهای امربهمعروف و نهی از مکرر ،لزوم آن اررای آن
در محیو دانشگاه و ارائه راهرارهای گسترش امربهمعروف و نهی از مکرر پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :امربهمعروف-نهی از مکرر-دانشگاه-دانشجو
مقدمه
در کلیه روام انسانی از گذشته تا به حال ،همیشه قوانیکی وض شده است تا بشر در آن بتواند زندگی توأم بیا امکییت و
آرامش داشته باشد .هر رامعه فراخور فرهکگ و سکتهای خود قوانیکی دارد که برمبکای آن ارکان ارتماع استوار میشیود.
آنچه در قوانین تمام روام بشری قاب توره است وض قانون برای راری شدن اخالقیا در زندگی بشر بوده کیه بیا ایین
وسیله بشر در سایه قانون بهرمکد از آسایش و امکیت گردد .قوانین الهی در این میان با در نظر گرفتن تمام ابعاد زندگی بشیر،
روحیا و نیازهای مادی و معکوی انسان در رهت رسیدن به سعاد و کمال حقیقی وض شده و " نبو " در رهت ارائه
و بیان قانون الهی در میان انسانها  ،در مسیر تاریخ انسان رایگاهی بس رفی دارد .در شریعت اسالم در ککار تمامی احرام و
فرام ین ،حرمی صادر شده و تمامی افراد را در قبال هم متعهد و مسئول گردانیده که از رمله آن فریضه امربهمعروف و نهی
از مکرر است که از فروع دهگانه دین مبین اسالم و فقه رعفری میباشد( .صادق زاده) 0924 ،
از رمله مرانهایی که میتواند نقش اساسی در امربهمعروف و نهی از مکرر داشیته باشید مراکیز دانشیگاهی مییباشید؛
رایی که روانان در آن رشد میکککد .این مراکز میتوانکد این نقش مهم را از برپایی نماز رماعت ،توره به قرآن ،گسترش
پیشرفتهای علمی ،ابترارا  ،اختراعا و  ...است ایفا کککد و از این طریق با مفاسد فراوانی که روانان را تهدید مییککید
مقابله نماید .با توره به این که معروف و مکررهای هر گروهی را ،بزرگان گروه که مؤمن واقعی باشکد بهتر میدانکد.
سازمان رسمی ،ارتماعی دانشگاه سازمانی است که از رمله رسالتهای مهم آن به موازا تولید علم و دانش ،ترمیی
رسالتهای تعلیم و تربیت در همه ابعاد به ویژه رامعهپذیری ،فرهکگپذیری و رشد و شروفایی آن است و این مهم مگر با
پیاده سازی و نهادیکه سازی ارزشهای فرهکگ ملی ،دیکی و اخالقی و تشریالتی خود رامعه دانشگاهی محقق نخواهد بود.
در مفاله مذکور به مطال

زیر پرداخته شده است.

 .0دانشجوی کارشکاسی ارشد برنامه ریزی درسی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .8کارشکاسی ارشد علوم سیاسی -کارشکاس فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
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معکای امربهمعروف ونهی از مکرر-پیشیکه وتاریخچه-اهمیت ونقش امربهمعروف ونهی از مکرر-لزوم امربهمعروف ونهی
از مکرر در دانشگاه-راهرارهای گسترش امربهمعروف ونهی از مکرر.
ضرورت و اهداف تحقیق
قرآن کریم اولین وظیفه همه انبیا را امربهمعروف و نهی از مکرر میداند و میفرماید« :ما در میان هیر امتیی ،پییامبری را
مبعوث کردیم که مهمترین وظیفه آنان دو چیز بود :یری امر به یرتاپرستی که بزرگترین معروفهاست (ان اعبدواللّه) ،و
دوم نهی از اطاعت طاغو ها که بزرگترین مکررهاست» ( نح  ،آیه ) 90در سوره اعراف نیز میخوانیم« :پیامبر اسالم که
نام و نشانش در تورا و انجی آمده ،اولین وظیفهاش امربهمعروف و نهی از مکرر است( .اعراف ،آیه)094
هدف از این تحقیق ،شکاخت رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر در دین است و ضرور تحقیق به علت اهمییت ایین
فریضه در دین مبین اسالم است.
روش تحقیق
در این مقاله برای رم آوری مطال

مورد نیاز از روش مطالعیه کتابخانیهای کتی

و مکیاب موریود و بیرای طیرح و از

روش توصیفی استفاده شده است.
معنای امربه معروف ونهی از منکر
درباره معروف ومکرر نیز معانی مختلفی ذکر شده است ازرملیه ایکریه معیروف بیه معکیی شیکاخته شیده وریشیه آن
معرفت وعرفان است ومکرر نیز عم یا کاری است که عق وشرع به زشتی وناپسکد بودن آن حرم کککد درواق چکیین
استکباط میشود که معروف آن است که عق انسان وشریعت به خوی آن اقرار داشته باشد ومکرر چیزی است که عق
و شرع به زشتی آن اذعان داشته باشکد و این میتواند هم به وسیله عق  ،هم به وسیله شرع صور

پذیرد.

میرشریف رررانی درمورد معکی امربه معروف ونهی ازمکرر مینویسد:
امربه معروف ،ارشاد وراهکمایی به راههای نجا

بخش است ونهی ازمکرر بازداشتن ازاموری است کیه بیا شیریعت

سازگاری ندارد و … گفتهاند :امربه معروف ،امروفرمان است به آنچه مطابق کتاب وسکت است ونهی ازمکرر بازداشتن
ازچیزهایی است که نفس وشهو

به آن تمای دارند( .مسعودی)0943 ،

از تعابیر احادیث و فقها میتوان استفاده کرد که امربهمعروف و نهی از مکرر معکایی فراگییر دارد و مییتوانید در
قال

موعظه و نصیحت نیز محقق شود ،همچکانکه برخی از مرات

امربهمعیروف و نهیی از مکریر بیدون هرگونیه گفتیاری

محقق میشود ،بکابراین میتوان گفت امربهمعروف و نهی از مکرر در اصطالح ،عبار اسیت از هیر اقیدامی کیه بیه تحقیق
معروف کمک و از وقوع مکرر رلوگیری ککد؛ چه با گفتار باشد ،چه با کردار و رفتار .در عین حال برخی از فقها با الهام از
مفهوم کلمه «امر» و «نهی» شرط کردهاند که امربهمعروف و نهی از مکرر از موض برتر و آمرانه باشد؛ مبالچ باید گفت «نمیاز
بخوان» و «شراب نکوش» و با خواهش و موعظه کردن امربهمعروف و نهی از مکرر محقق نمیشود( .مطهری)
پیشینه و تاریخچه ضرورت امربهمعروف و نهی از منکر
فلسفه اصلی احیای فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر اصالح رامعه است .درقرآن کریم وروایا اسیالمی در اهمییت
این دوفریضه و نقش اصالحیآنها و زیانها و مفاسد ترک آن دو ترلیف ،بسیار سخن گفته شده است و به عکوان «برتیرین
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فریضه» به شمار آمده که فرای

و احرام الهی دیگر ،در سیایه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،قیوام و اسیتواری میییابید.

(کلیکی) 0310 ،
از دیدگاه اسالم ،هی عملی نمیتواند با دو فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ،برابری ککید و امیت اسیالمی ،میادامی
بهترین امتهاست که به این دو وار

شرعی عم ککد .قرآن کریم در این باره میفرماید« :ککتم خیر امه اخرریت للکیاس

تأمرون بالمعروف و تکهون عن المکرر و تؤمکون باللّه» (آل عمران ،آیه ) .001در آیه شریفه ،امربهمعروف و نهی از مکرر در
ککار ایمان به خدا قرار گرفته و این نشانه اهمیت و عظمت این دو فریضه بزرگ الهی و بیانگر این است که این دو وار ،
ضامن گسترش ایمان در میان رامعه بشری هستکد و با به اررا در نیامدن این دو فریضه ریشه ایمان در دلها سست میشیود
و پایههای آن فرو میریزد( .خداکرمی زنجانی)0949 ،
شاید سِر برتری امربهمعروف و نهی از مکرر بر سایر عبادا و نیریها در این باشد که قوام و استواری و اسیتمرار همیه
خوبیها در گرو برپایی این دو فریضه بزرگ است .عالوه بر ایکره «رهاد» ،مبارزه با مفاسد و موان خیارری اسیت ،فیرد و
رامعه وقتی میتواند در نبرد با دشمن خارری به موفقیت نائ شود که موان و مفاسید داخلیی را در پرتیو امربیهمعیروف و
نهی از مکرر ریشه کن کرده باشد( .مطهری)0991 ،
امربهمعروف و نهی ازمکریر ،نقیش ارزنیدهای در اریرای احریام و حیدودالهی دارد و پشیتوانه محرمیی بیرای تببییت
ارزشها (امام علی(ع) )0994 ،و ریشه ککی مفاسد ارتماعی است .تجربه نشان میدهد که در طول تاریخ پیر نشیی

و فیراز

اسالم ،هرگاه مسلمانان نسبت به هم احساس مسئولیت میکردند و یردیگر را به اعمال شایسته دعو نموده ،از بدیها باز
میداشتکد ،دیگر دستورا الهی نیز ارزش واقعی خود را در متن رامعه پیدا میکرد و گکاه در رامعه کمتر رخ مینمود .بیه
عرس هر گاه امربهمعروف و نهی از مکرر به صور دو ارزش فراموش شده در میآمد و مورد غفلت یا کم تورهی قیرار
میگرفت ،دیگر احرام الهی اسالم از قبی نماز ،روزه ،زکا  ،حج نیز هر روز کم رنگتر و بی فروطتر میگشت.
همانا امربهمعروف و نهی از مکرر ،راه پیامبران و شیوه صالحان اسیت .فریضیه بزرگیی اسیت کیه در پرتیو آن واربیا
دیگر ،اقامه میشود ،راهها ایمن ،درآمدها حالل ،مظالم به صاحبان اصلی مُسترِد ،زمین آباد ،حق از دشمکان باز پس گرفتیه
میشود و امر (حرومت) تحریم مییابد( .امام باقر(ع))0310 ،
بر اساس این سخن ارزنده امام(ع) ،به طور کلی بر پایی واربا در گیرو انجیام فریضیه بیزرگ امربیه معیروف و نهیی
ازمکرر است و ترک آن مور فراگیر شدنعذاب وخشم الهی نسبت به تمامی مردم خوب و بد میشود و تحقق بعضی از
امور و موضوعا مهم سیاسی ،ارتماعی و اقتصادی رامعه نیز مکوط به اررای امربهمعروف و نهی از مکرر است.
اهمیت و نقش امربهمعروف ونهی از منکر
در اهمیت و نقش امربهمعروف و نهی از مکرر در پیشبرد اهداف تربیتی اسالم ،همین بس کیه قیرآن کیریم آن دو را از
مهمترین آرمانهای تشری دهکدگان حرومت اسالمی معرفی کرده ،میفرماید :الذین ان مکناهم ف ی اَلرض اق اموا الص لوة و
آتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و للّه عاقب ة اَلم ور (حج ،آیه )30و نیز مؤمکان را یار و یاور یردیگر میداند که
همدیگر را امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد ( .توبه ،آیه)40
در نگاه معصومان نیز امربهمعروف و نهی از مکرر از مهمترین برنامههایی اسیت کیه خداونید انجیام آن را از پییامبرانش
خواسته است و کسی که به انجام این برنامههای الهی همت گمارد ،در واق همگام با انبیای الهی به اریرای رسیالت عظییم
آنان پرداخته و به تعبیر رسول خدا ،خلیفه خدا و رسولش خواهد شد :من اَمر بِالْمعر ِ
وف َو نَهی َع ِن ال ُْم ْنک ِر فَ ُه َو َخلی َف ةُ اللِّه فِ ی
َ ْ ََ َ ُْ
اَلْ ْر ِ
ض َو َخلی َفةُ َر ُسولِه (نوری)0314 ،
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گذشته از آنره شکاخت معروف و مکرر کار هر کس نیست و قدر برخورد و تماس با افیراد مختلیف نییز روان
شکاسی تبلیغاتی دزم دارد .اما امربهمعروف زمانی مؤثر است که آمران به معروف و ناهیان از مکرر ،از خلق و خیوی عیالی،
اطالعا کافی و آموزشهای دزم برخوردار باشکد .ناگفته پیداست که حساب امربهمعروف و نهی از مکرر از حساب نماز،
روزه و حج رداست؛ زیرا آنها ضرری به مکاف و هوسهای دیگران نمیزنکد اما نهیی از مکریر ،مخالفیت بیا انحیرافهیا و
هوسهای مردم است و قطعاچگروهی در مقاب آن مقاومت میکککد .اگر امربهمعروف و نهی از مکرر نباشد ،رامعیه اسیالمی
گوسیاله طالییی درسیت ککید ،مییتوانید نسی میا را میورد تهیارم
ٔ
بیمه نمیشود و هر روز اگر هکر مکدی مب سامری یک
فرهکگی خود قرار دهد .امربهمعروف و نهی از مکرر از واربا قطعیی اسیت و آن قیدر اهمییت دارد کیه امیام حسیین (ع)
فرمود :هدف من از رفتن به کربال ،امربهمعروف و نهی از مکرر است( .قرائتی)0943 ،
کارکردهای امربهمعروف و نهی از منکر
ازکارکردهای امربهمعروف و نهی از مکرر را میتوان ککترل ارتماعی ونظار

ارتماعی نامید .درواق وقتی دررامعیه

اسالمی ،ارزشهای اسالمی حاکم است این دوفریضه را مسلماچ میتوان به عکوان یک عام نظارتی وککترل بررفتار افراد
مدنظر قرارداد که تمامی اقشار وگروههای ارتماعی را تحت الشعاع خود قرارمی دهد .از انجا که دانشگاه از رامعیه ریدا
نمیباشد ،بکابراین این کارکرد امربهمعروف و نهی از مکرر میتواند در دانشگاه نیز مورد استفاده قرار گید و به عکیوان ییک
عام نظارتی و ککترلی عم نماید .از این طریق میتوان با ترویج واشاعه معروفا  ،تبلیغا
افرارعمومی و مردم ازواقعیتها وباید ها ونبایدها ودرمقاب محو ویا کاهش مکررا

صحیح برای روشین کیردن

موریود در رامعیه و دانشیگاه همیت

گمارد.
مرات

امربهمعروف و نهی از مکرر:
این دو فریضه دارای مرات

سه گانه قلبی ،زبانی و عملی است .از این مراح به «انرار قلبی» «انرار زبیانی» و «انریار بیا

دست» تعبیر میشود .امام باقر(علیه السالم) فرمود :با دلهای خود مکرر را ناخوش دارید و با زبانهای خود از آن باز داریید
و با دست خود بر پیشانی کسانی که مرتر

آن میشوند بروبید و در راه خدا از سرزنش هی کیس بییم نداشیته باشیید .بیا

حاص شدن مقصود از هر مرتبه ،عم به مرتبه بعدی رایز نیست .البته هریک از این مرات

نیز دارای درراتی اسیت؛ میبالچ

می توان مرحله نخست را با نگاه ،اشاره ،درهمکشیدن چهره ،رویگردانی و دوری ادا کرد و همینطور مراتی

دیگیر بیدون

تردید در ککار وظیفه عمومی مردم در انجام دادن این دو فریضه مهم رامه عم پوشاندن به مرتبه سوم امربهمعروف و برخی
از دررا این مرتبه ،نیازمکد قدر  ،تشریال و حرومت است ،زیرا اگر همه آحاد رامعه بدون اذن حاکم اسالمی به این
مرحله عم کککد برخوردهای ارتماعی مور

هر و مر شده و نظم و امکیت رامعه اسالمی خدشهدار میشود ،بکابراین،

رامعه نیازمکد تشریالتی مقتدر است که صالحیت قصاص و اررای حدود و تعزیرا را داشته باشد .البته همچکانکه آحیاد
رامعه وظیفه دارند به دو مرحله نخست (انرار قلبی و زبانی) قیام کککد نسبت به ایجاد چکین تشریال قدرتمکدی نیز وظیفه
دارند .در اررای وظیفه امربهمعروف و نهی از مکرر ،از سوی حاکمان مسلمان در برخی از کشورهای اسالمی تشریالتی بیا
عکوان «اداره حِسْبه» تأسیس کردهاند .این تشریال  ،نظار و بازرسی و ارشاد و هدایت مردم در رامعه اسالمی را بر عهده
داشته و آنها را در امور ارتماعی به رعایت موازین اسالمی و عدل و انصاف دعیو کیرده و از مکریر و حیرام و سیتم بیه
دیگران باز میداشته است( .مطهری)0940( ،
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شرایط امر و نهی
از رمله شرایو امربهمعروف عبار اند از:
 .0کسی که امربهمعروف میککد ،باید از رشد و کفایت خاصی برخوردار باشد.
 .8در امر و نهی شرط سکی ورود ندارد.
 .9در امر و نهی از نزدیران شروع ککیم.
 .3در نهی از مکرر ،ابتدا از بزرگترین مکررا نهی ککیم.
 .9در امر و نهی باید مردم را به کرامت و شخصیت خودشان متوره ساخت.
شیوه سؤال ،وردانها را بیدار کرد.
 .0در امر و نهی باید با ٔ
 .4در امر و نهی ،باید قاطعیت و صراحت داشته باشیم.
 .2امربهمعروف خود باید دارای صفا بررسته باشد.
 .3با سخکان مکطقی ،ساده و مختصر مفید و نرم و محبت آور راحت تر میتوان در دلها نفوذ کرد( .اکبری زادگان،
)0928
آثار امر بهمعروف و نهی ازمنکر
از رمله آثار امربهمعروف و نهی از مکرر میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 .0فالح و رستگاری
آیه  013آلعمران آمران به معروف و ناهیان از مکرر را اه فالح و رستگاری دانسته است؛ به بیان دیگیر ،در ایین آییه
فالح و رستگاری مؤمکان متوقف بر امربهمعروف و نهی از مکرر شده است.

 .8بهترین امّت بودن
کس

عکوان بهترین بودن برای امت اسالمی در گرو امربهمعروف و نهی از مکرر است« :ککتُم خَیرَ اُمَّۀ اُخرِرَیت لِلکّیاسِ

تَأمُرونَ بِالمَعروفِ وتَکهَونَ عَینِ المُکریر» (آلعمیران ،)001 ،9/از همیینرو از بعضیی صیحابه نقی شیده اسیت کیه هیرکس
میخواهد بهترین این امت باشد به شرط خدا که ایمان و امربهمعروف و نهی از مکرر است وفا ککد( .اکبری زادگان)0928 ،

 .9نجا از عذاب
از آیه  009اعراف که به داستان اصحاب سبت پرداخته برمیآید که در موارهه با مکرر کسانی از عذاب نجا مییابکد که
امربهمعروف و نهی از مکرر کککد «فَلَمّا نَسوا ما ذُکروا بِهِ اَنجَیکا الَّذینَ یکهَونَ عَنِ السّوءِ واَخَذنَا الَّذینَ ظَیلَموا بِعَذاب بَییس بِمیا
کانوا یفسُقون» آیه  000هود نیز بکیاسرائی را نروهش کرده که چرا در نس های پیشین شما خردمکدانی نبودند که مردم را
از فساد باز دارند و سپس از نجا یافتن گروه اندکی از بکیاسرائی که نهی از مکرر میکردند خبر داده است« :فَلَیود کیانَ
مِنَالقُرونِ مِن قَبلِرم اولوا بَقِیۀ یکهَونَ عَنِ الفَسادِ فِی ادَرضِ اِدّ قَلِیالچ مِمَّن اَنجَیکا مِکهُم»
امربهمعروف و نهی از منکر فریضه ای واجب و همگانی
اهمیت و رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر در اسالم بسیار مشهود است و این اص رایگاه وادیی در شریعت دیکی ما
دارد .در قانون اساسی رمهوری اسالمی ای ران دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و مردم نسبت به یردیگر مسئول
هستکد و این موارد از مصادیق امربهمعروف و نهی از مکرر میباشد( .اص هشتم قانون اساسی)
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«مکرر» در رامعه ما مصادیق بسیاری دارد ،مکرر تکها در مسائلی چون حجاب خالصه نمییشیود و مفیاهیمی چیون رییا،
تخلفا مالی که بر رامعه حاکم است ،حقوق شهروندی و رامعه ،ظلم کردن ،تعیرض کیردن ،تجیاوز بیه دیگیران ،امیوال
عمومی را حیف و می کردن ،دست درازی به نوامیس مردم ،غیبت کردن ،دروط گفتن ،نمامی کردن ،توطئیه کیردن علییه
نظام اسالمی ،با دشمن اسالم همراری کردن و  ...را نیز شام میشود .مکررا هیم اخالقیی ،هیم سیاسیی و هیم اقتصیادی
است( .رهبر معظم )40/3/89 ،
حرومت مستقیم مردم بر مردم به شر مردم سادری دیکی ( ودیت میردم بیر میردم ) میورد تأکیید اسیت ،خاطرنشیان
میککیم :دفاع و نظار همگانی در اسالم به وسیله امربهمعروف و نهی از مکرر معکی پیدا میککد و بر همگان وار

اسیت

که این فریضه الهی را برای سالمت رامعه ادا کککد  .این افراد با ایمان هسیتکد کیه بیر رامعیه اسیالمی ودییت دارنید و بایید
امربهمعروف و نهی از مکرر کککد .امام علی(ع) میفرمایکد :عم کککده به نیری و بازدارنده از شرّ و بدی بیاش( .امیام علیی،
)0909
درباره اهمیت امر و نهی مسؤودن توسو مردم همین بس که رهبرمعظم انقالب فرمودند« :البته امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر ،حوزههای گوناگونی دارد که باز مهمتریکش حوزه مسئودن است .یعکی شما باید ما را امربهمعیروف و نهیی از مکریر
ککید .مردم باید از مسئودن کار خوب بخواهکد .آن هم نه به صور خواهش و تقاضا ،بلریه بایید از آنهیا بخواهکید .ایین
مهمترین حوزه است( ».مقام معظم رهبری)40/3/89 ،
لزوم امربه معروف و نهی از منکر در دانشگاه:
همچکان که در کلما نورانی امام آمده است رکن اساسی ترقی و تعالی یک فرهکگ ،کشور و ملت ،نس های حاضیر
و آیکده و یا واپسگرایی و عق

ماندگی آن ،دانشگاه است .زیرا فرهکگ یک رامعه وابسته به علوم و معارفی است که در

آن رامعه دارای ارزش بوده و ترسیم کککده آداب و رسوم آن رامعه است که در دانشگاه تدریس میشود.
بکابراین ،درمی یابیم که اگر دانشگاه از مسیر اصلی خود مکحرف شود به تبی آن فرهکیگ ،ملیت و کشیور بیه انحیراف
کشیده خواهد شد( .پایگاه حوزه )www. hawzah. net
با توره به این که دو فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر دررامعه اسالمی وارزشهای اسالمی حاکم بسییار مؤثراسیت
ونقش مهم واساسی دراصالح رامعه داراست واهمیت آن به قدری است که میتوان ازآن به عکوان یک پاسدار وحیامی
ونگهدارنده ارزشهای مرتبی واسالمی نام برد .میتوان به اهمیت برار گیری آن در دانشگاه نیز اشاره کرد .از آنجایی که
انحراف دانشگاه انحراف رامعه را در بردارد بکابراین باید تا رای ممرن از انحراف آن رلوگیری کیرد و یریی از راههیای
رلوگیری از آن استفاده از دو فریضه مهم امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاه میباشد.
راهکارهای گسترش فرهنگ امربهمعروف و نهی از منکر در دانشگاهها
 .1اعتالی سطح بینش اجتماعی دانشجویان
آگاهی بخشی و باد بردن سطح معرفت عمومی رامعه درخصوص اهمیت و اررای این فریضیه الهیی ،یریی از عوامی
مؤثر در تحقق این دستور الهی از رایگاه وادیی برخوردار است .چکان چه خداوند اررای امربهمعروف و نهی از مکرر را از
صفا مردان و زنان مؤمن و نیز مور

نزول رحمت خداوند و عیین اطاعیت حیق مییدانید( .سیوره توبیه ،آییه  )40و نییز

میفرماید ... :مردم باید امربهمعروف و نهی از مکرر کککد  ...و آمرین به معیروف و ناهییان از مکریر سیعادتمکد و رسیتگارند.
(سوره آل عمران ،آیه  .)013توره به نیازهای روانی انسان و نیازسکجی رامعیه مییتوانید عامی مهمیی در رهیت ،افیزایش
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آگاهیهای ارتماعی باشد .رامعه بشری با بهرهگیری از حس رستجوگری انسان ،تمای به خوبیها و نیریهیا و فضیای و
مسائ اخالقی ،عفت ،راستی و صداقت و حسّ خدارویی به عکوان نیازی فطری انسان و در نهایت با تحریم ارتباط مؤثر با
خداوند ،میتواند به سعاد دنیوی و اخروی دست یابد( .مطهری)0940( ،
 .2افزایش قدرت وجدان اجتماعی ،دانشجویان

اسالم دارای نظام و قوانین خاصی است تا درستی راه رامعه و مسیر رسیدن به اهداف وادی آن را تضیمین نمایید .اودچ
نیروی بازدارنده درون انسان یعکی تقوای الهی میتواند نخستین ضمانت اررایی باشد  ...وریدان دیکیی ییا عامی بازدارنیده
درونی ،همواره مراق

انسان است و او را وا میدارد تا اسالم را رامه عم بپوشاند  ...ثانیاچ قدر حرومت عادل در رامعیه

اسالمی دومین ضمانت است زیرا حرومت اسالمی حفظ امکیت داخلی و خارری را رزو وظایف اساسی خود میداند .ثالباچ
نیروی امکیت ارتماعی ،ضمانت دیگری است که فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر از آن ناشی میشود و نقش مهمیی در
اعتالی معکوی رامعه دارد (مطهری.)0940( ،
 .3ایجاد بسترهای اجتماعی مناسب برای الگوپذیری دانشجویان

ارائه الگو و مسأله نقش پذیری از آنها یری از مسائ مهم در تربیت انسان است چکان چه قرآن کریم پیامبر اسالم(ص)
را به عکوان الگویی خوب برای سعاد رامعه معرفی ککد (دادسرای مبارزه با مواد مخدر .)0940 ،معرفی الگوهای خوب و
شایسته به روانان ،اثبا پوچی الگوهای نامکاس

در حوزه اندیشه و رفتار ارتماعی ،طرح الگوهای زنیده در هیدایت نسی

روان و ایجاد روحیه احساس مسئولیت وتوره به معیارهای اخالقی و معکوی رامعه مییتوانید نقیش ارزنیده ای در هیدایت
رامعه به سوی آرمانهای مطلوب انسانی باشد .به اعتراف روانشکاسان تربیتی ویژگی نقشپذیری روان از رملیه امتییازاتی
است که میتواند خیلی زود او را تحت تأثیر قرار دهد این حسّ وادی تربیتی را امتکیاع نمایید (نهیج البالغیه ،نامیه  .)90در
متون و روایا اسالمی شواهد بسیاری بر پذیرش حقایق از سوی روانان و اشتیاق و آمادگی آنیان بیرای قبیول ارزشهیای
الهی ورود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود :امام علی(ع) فرمودند :وَ اِنمَّا قَلی ُ الحَیدَثِ کَیادَرضِ الخَالِیَیۀِ مَیا اُلقِییَ
فیها مِن شَیءٍ قَبِلتَهُ .قل

روان مانکد زمین بِرر است ،هر بذری که در آن براری ،قبولش میککد .امام صادق(ع) فرمودنید:

عَلَیکَ بِادَحدَاثِ اَسرَعُ اِلَی خَیرٍ بر تو باد که به سوی روانها بیروی زییرا آنهیا حقیایق را زود مییپذیرنید (روضیه کیافی،
صفحه .)39
 .4رعایت موازین شرعی و اخالقی در امر و نهی

امام راح در این خصوص میفرمایکد :باید ایران یک مملرت اسیالمی و همیه چییزش اسیالمی باشید ،و روی میوازین
شرعی باید امربهمعروف و نهی از مکرر نمود… اشاعه فحشاء از بزرگترین گکاهان کبیره اسیت و هیی کیس حیق نیدارد
هتک حرمت مسلمان و نقدی از ضوابو شرعیه نماید و فقو باید به وظیفه نهی از مکرر به نحوی که در اسیالم مقیرر اسیت
عم ککد  ...باب امربهمعروف و نهی از مکرر از ورهه رحمت رحیمیه است ،پس امربهمعروف و ناهی از دزم است کیه بیه
قل

خود از رحمت رحیمیه بچشاند و نظرش در امر و نهی ،خودنمایی و خودفروشی و تحمی ِ امر و نهی خود نباشید زییرا

که اگر با این نظر مشی ککد ،مکظور از امربهمعروف و نهی از مکرر که حصیول سیعاد عبیاد و اریرای احریام اهلل در بیالد
است ،حاص نشود (امام خمیکی.)0941 ،
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 .5استفاده صحیح از ابزارها و کیفیت بخشیِ نفش رسانههای تبلیغی

بهره گیری مشروع از ابزار تبلیغ ،وظیفه سکگیکی است که بیه دور رکین مهیم در شخصییت مبلیغ دیکیی نیازمکید اسیت :اودچ
آگاهی و اطالع وسیعی میخواهد( .رکن آگاهی) ثانیاچ قدر و امران مییطلبید (رکین قیدر و توانیایی و امریان عمی )
امران دستیابی به قدر از نظر فقهای شیعه به عکوان شرط ورود در امربهمعروف و نهی از مکرر تلقّی مییشیود نیه شیرط
وروب یعکی آن که باید امران قدر را به دست آورد (مطهری.)0929 ،
 .6شیوهشناسی و روشهای تبلیغی مؤثر

طبیعی است که بهرهگیری از شیوههای انسانی ،الهی و مشروع و سازگار با اندیشه نیابِ اسیالمی مییتوانید تیأثیر بسیزای در
تحقق و گسترش فریضه الهی امربهمعروف و نهی از مکرر داشته باشد .چکان که توصیه پیامبر اکرم و سایر ائمه اطهار (ع) نیز
تأکید بر روشهای اصولی بود ،آنجا که «معاذبن رب » را برای هدایت و دعو مردم یمن گسیی مییداشیت فرمودنید :ییا
معاذ یَسِّر وَ دَ تُعَسِّر ،بَشِّر وَ دَ تُکَفِّری ،ای معاذ سهی بگیر و سخت گیری مرن ،بشار ده و نفر و بیزاری از اسالم ایجیاد
مرن .همه امامان شیعه به ویژه امام حسین(ع) نیز پیوسته از روشهای مهم تبلییغ در اسیالم کیه عبیار از :تبشییر و تبیذیر و
پرهیز از تکفیر است با بهترین شیوه بهره میگرفتکد (مطهری .)0929 ،سیره ائمه معصیومین(ع) در تبلییغ آن بید کیه بیه طیور
عمده نظار ارتماعی رسمی و غیررسمی خود را از طریق ابالط و آموزش آمیوزههیای دیکیی و تبییین ارزشهیای الهیی و
انسانی و درونی کردن آنها به مرحله اررا درآورد تا در رامعه اسالمی تحولی ساختاری ایجاد شود و در این مسیر همیواره
در برخیورد بییا ناهکجییاریهییای ارتمیاعی ،روشییی آموزشییی و تربیتییی ،هیدایت گرانییه دل سییوزانه ،آزادمکشییانه و مهربانانییه
داشتکد(اکبری زادگان.)0928 ،
الف -روش برخورد مستقیم و غیرمستقیم :امربهمعروف و نهی از مکرر شیوه شکاسی قاب تصیور در دو نیوع شییوه اسیت
که :یری روش مستقیم و دیگری روش غیرمسیتقیم و غالبیاچ روش غیرمسیتقیم کارسیازتر اسیت ،روش مسیتقیم همیان تبلییغ
یله گفتار و امبال آن است  ،روش غیرمستقیم آن است که عام باید خود عام به آن چیه معتقید اسیت باشید.
ظاهری به وس ٔ
چکان چه در حدیث آمده است :کُونُوا دُعَا الکَّاسَ بِغَیرِ اَلسِکَتِرُم ،مردم را به غیر زبانتان به سوی حیق دعیو ککیید (وسیای
الشیعه ،00 ،ص  .)033قاب توره است که در برخوردها باید روش و متید روییارویی را شیکاخت ،بیه خصیوص آنریه در
مسائ تربیتی و روان شکاختی باید روان شکاسی صحیح تربیتی را ملحوظ داشت تا تالشهای سازنده به نتیجه رسد.
ب -روش دادن شخصیت و جلب اعتماد :چکان چه آمر و ناهی بتواند ابتدا به شخصیت افراد احترام گذارد و با ظرافیت
خاص در رذب آنها مهار خود را نشان دهد ،مردم به سیوی او رلی

خواهکید شید .در همیین رابطیه حضیر امییر(ع)

میفرمایکد :قُلُوبُ الرِّرالِ وَ حشِیَۀٌ فَمَن تَألَّفَهاَ اَقبَلَت عَلَیهِ .دلهای مردم وحشی است ،پس هیرکس کیه آن قلیوب را ریذب
شماره .)34
ٔ
ککد به او روی خواهکد آورد( نهج البالغه :قصار الحرم ،حدیث
اندازه فهم و ادراک او سخن گفت نه کمتر و نه
ٔ
ج -روشهای برخورد متناسب با ظرفیت مخاطب :یعکی با هرکس به
بیشتر ،چکانچه رسول اکرم (صلّی اهلل علیه و آله و سلم) نیز فرمودهاند :انّا مَعاشِرَ ادنبیاء اُمرِنا اَن نُرَلِّمَ الکَّاسَ عَلَی قَدرِ عُقُولِهِم
(اصول کافی ،0 ،ص  ،84حدیث شماره .)09
د -روش توجه به ظرفیتهای روانی :وضعیت مخاط

و توره به رها عاطفی او زمیکیه را بیرای پیذیرش امیر و نهیی

هموار میسازد .چکان چه امیرالمؤمکین(ع) فرمودند :اِنَّ لِلقُلُوبِ شَهوَ چ وَ اِقبَادچ وَ اِدبَاراچ فَاتُوهَا مِن قب ِ شهو ها و اقبالهیا فیاِنَّ
القَل َ اِذَا اُکرِه عَمِیَ (نهج البالغه ،قصارالحرم ،حدیث شماره  .)023همانا قلوب ،برای قبول نمودن نصیحت ،روی آوردنی
و پشت کردنی دارند ،پس در مواق پذیرش آنها را دریابید ،زیرا اگر قلوب نسبت به چیزی اکراه داشته باشکد ،در آن مورد
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کور بوده ،چیزی را نمیبیککد .یا در رای دیگری میفرمایکد  :انَّ للقلوبِ اِقبادچ و اِدباراچ فَاِذا اَقبلَت فَاحمَلوُها عَلیَ الکَّوافِ ِ و اِذا
اَدبَر فَاقتَصَروُا بِها عَلیَ الفَرائِ
هرگاه قل

ِ (نهج البالغه ،قصارالحرم ،حدیث شماره  )913همانا برای قلوب اقبیال و ادییاری هسیت،

حالت پذیرش دارد ،میتواند او را به انجام مستحبا وادار ککید ولی هرگاه حالیت آمیادگی نداشیت فقیو بیه

انجام واربا اکتفا ککید.
ح -روش برخورد مؤدبانه :سخن گفتن و نصیحت کردن چکان چه از داییره ادب و نزاکیت خیار شیود چیه بسیا اثیرا
سویی خواهد داشت ما مأموریم به برخورد صحیح و مکطقی ،چکان چه خدای کریم میفرمایید :ادفی بیالتی هیی احسین…
(سوره مؤمکون ،آیه  )30و یا در آیا  93سوره فصلت ،آیه  01سوره مزم  ،آیه  09سوری فرقان و  02و  03سوره نازعیا
نیز به همین مهم تأکید شده است .بکابراین راهکمایی مخاط

با شیوه ذکر رکبههای عقلی یا حرمت و ییادآوری رکبیههیای

عاطفی یا موعظه و استفاده از شیوههای مکاطره علمی گوناگون میتواند تأثیرا به سزایی داشته باشد (اشتهاردی.)0948 ،
وت روش بهرهگیری از شیوههای زیربنایی :قاب توره است که در مبحث شیوه شکاسی در مسئله نظار عمیومی رامعیه
در قال

امربهمعروف و نهی از مکرر بهرهمکدی از شیوههای روبکایی و بویژه ،زیربکایی بسیار قاب توصیه است .در شیوههیای

روبکایی ککترل ظاهر رامعه و امربهمعروف و نهی از مکرر زبانی مورد توره قرار میگیرد اما در شیوههای زیربکایی توره بیه
ساختارهای ارتماعی رامعه مدنظر است .بکابراین برنامهریزی فرهکگی از رهتی و برنامهریزیهای اقتصادی از رهیت دیگیر
میتواند زمیکههای مکاسبی را برای تحقق اهداف امر و نهی به ورود آورد .یری :تربیت خانوادگی و تربیت صحیح فرزندان
دوم :رعایت معیارهای راذبه و دافعه یا رذب و دف صحیح ،عقالنی و مشروع سوم :ککترل غریزه رکسی بیا ازدوا (همیان:
صفحا  800تا .)843
ز -شیوه تشویق و اهدای جایزه :در رذب مخاطبین نوروان به خصوص این شیوه بسیار کیار گشیا و سیازنده اسیت .بیه
عکوان مبال به خاطر ای از زندگانی شهید بزرگوار مرحوم آیت اهلل سعیدی اشاره میککیم :گفته شده است که وی در پایگاه
بسیج موسی بن رعفر(ع) روانان و نوروانان را برای امربهمعروف و نهی از مکرر بسیج میکرد .برنامه او در این امر الهی بیه
این صور بود که هر نوروان و روان در طول روز و یا هفته ،مواردی را که به امربهمعروف و نهی از مکرر میپرداخت ،بر
صفحه کاغذ مینوشت و به نزد مرحوم سعیدی میبرد تا ضمن رهکمودهای دزم ،گزارش کار خود را نیز تقدیم او ککید ...
آن بزرگوار در بسیاری از موارد ضمن تقدیر از این نوروانان و روانان به آنان رایزه میداد و ترریم میکرد.
 .7اصالح ساختارها و راه کارهای ایجابی و سلبی

دگرگون سازی و اصالح ساختارهای ارتماعی ،فرهکگیی و سیاسیی و اقتصیادی رامعیه براسیاس آمیوزههیای اسیالمی
میتواند از اساسیترین راه کارها تحقق امر و نهی الهی به حساب آیید .فقهیای بیزرگ اسیالم معتقدنید کیه در تحقیق ایین
فریضه الهی ،آحاد مردم موظفاند که از رایگاه قدر رلوی زشتیها را بگیرند .لرن آن بخشهای حسیاس اریرای ایین
فرمان الهی مانکد ضرب و ررح به دست هیأ حاکمه است و بخشهای اعتراضآمیز آمرانه آن به عهده عزم ملی است…
و نیز این فریضه با حدّ و تعذیر فرق روهری دارد ،در امربهمعروف به انجام کار فرمان میدهکد و در نهیی از مکریر ،رلیوی
کار زشت را میگیرند و به عام می گویکد این کار خوب را انجام بیده ییا فیالن کیار بید را نرین ،ولیی در حی ّد و تعیذیر،
شخصی بزهرار را تکبیه میکککد که چرا فالن کار قبیح را مرتر

شدی؟ از این رو چکین کاری به عهدهی مسئودن قضایی

شرعی است ،برخالف امربهمعروف و نهی از مکرر که وظیفهی همگان است  ...لذا این کار یک عزم ملّی میطلبد (روادی
آملی.)0920 ،
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نتیجهگیری
اسالم کاربرد علم و مکطق را تشویق میککد .تحصی علم برای هر زن و مرد مسلمان وار

است .در اسالم علم

و فن آوری باید برای اهداف اخالقی به کار رود و در خدمت نیازهای قانونی بشر باشد .بیه عیالوه هیردو ایینهیا بیه
عکوان راههایی برای فهم و دیدن قدر
درباره اهمیتی که اسالم برای تعقی

ورالل خداوند درنظرگرفتیه مییشیوند .مراری زییادی در قیرآن و حیدیث

دانش و فهم طبیعت و رهان قائ است ،ورود دارد .اسالم همچکین مشوق روش

علمی تحقیق است در عربی دانش و علم هم معکی هستکد .دنیای ککونی با سرعت سرسامآوری ،مرزهای دانیش را یریی
پس از دیگری در مینوردد تا از نتایج آن در مسیر رفاه و آسایش رسم و روح و زندگی سالم بهرهمکد گردد .در این میان،
یک رانبه بودن دستاوردهای علمی و دوری از تعلیما پیامبران در زمیکهی اخالق و معکویت ،مور

شده تا با ورود همه

این پیشرفتهای سری  ،آسایش و سالمت بشریت در زندگی ماشیکی ،دستخوش تهدیید ریدی قیرار گییرد و بیمیاریهیای
رسمی و روحی ویرانگر و پر تلفاتی به ارمغان بیاورد ،تکها راه نجا از بحرانهایی که سالمت روامی را بیه خطیر افرکیده
است ،بازگشت به تعلیما پیامبران و ادیان ،به خصوص دین اسالم است (ودیتی.)0929 ،
دانشگاهها یری از مراکز مهم تعلیم و تربیت بوده و نقش تأثیر گیذار و تعییین کککیده ای در رشید و ترامی و ییا افیول
وضعیت حال و آیکده کشور دارند .دانشگاهها ،کانون و مکبی سرشیار از ظرفییتهیا و اسیتعدادهای بیالقوه روانیان اسیت و
رمعیت عظیم روانان در دانشگاهها ،همانکد یک رودخانه موا و پرفی

و با برکت میباشکد که بصیور مسیتمر ررییان

داشته و اگر اهمیت این رودخانه شکاخته شده و به سرچشمه نیز نظار شده و حرکت آن در مسییر صیحیح هیدایت شیود،
آنگاه هزاران مزرعه و باغستان از این نعمت الهی آباد خواهد شد و موربا سرسبزی و خرمی و نشاط و برکیت و آبیادانی
را فییراهم نمییوده و بعکییوان مکبیی عظیییم انییرژی کیی کشییور را در مسیییر فعالیییت و تییالس و پیشییرفت و سییازندگی قییرار
میدهد و د ر مقاب اگر این رودخانه موا  ،به حال خود رها شده و در مسیر صحیح ککترل نشده و تحت نظیار و هیدایت
قرار نگیرد ،به مزارع نخواهد رسید و هدر خواهد رفت و یا به سی مخرب و ییا بیه بیاتالق و مرکیز تجمی آفیتهیا تبیدی
میشود و لذا دزمه ایفاء نقش مببت و سازنده دانشگاهها در رامعه ،برنامه ریزی و دقت و حساسیت و نظیار و هیدایت و
در همین راستا شکاخت مصادیق معروف و مکرر و تقویت و گسترش معروف و نقاط قو و کاهش مکرر و نقاط ضعف از
طریق ارراء اص امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها بعکوان یک شیوه کارآمید و ییک مرانیسیم میؤثر بیرای فیراهم
نمودن زمیکه مساعد برای تحقق آموزش همیراه بیا پیرورش و تعلییم همگیام بیا تربییت و خالقییت و نیوآوری و شیروفایی
ظرفیتها و استعدادهای بالقوه و سازندگی علمی و اعتالی اخالقی و معکوی در رهت رشد و کمال و قرب الهی است.
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مبانی نظری امربه معروف و نهی از منکر در اسالم
حسین باقری

0

دکتر محمد صالحی

8

چکیده
انسان در دستگاه خلقت الهی به گونه ای آفریده شده که ارتماعی بودن از بررستهترین ویژگیهای اوست به گونه ای
که نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت رامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیتهای ارتمیاعی داشیته باشید ،ایجیاب
میککد که او ناظر و مراق

همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق میافتد .این مسئله مهم که در فقه اسالمی تحیت عکیوان

«امربهمعروف و نهی از مکرر» مطرح شده و از مهمترین مبانی تفریر سیاسیی ییک مسیلمان بیه شیمار مییرود؛ چکیان کیه از
مهمترین فرایضی است که وروب کفایی آن ،ضروری دین شکاخته شده و ضامن بقای اسالم است.
اسالم همانگونه که فرد فرد مسلمین را نسبت به اعمال و نیا خویش مسوول میداند و همیواره بیه تیذکر و ییاد آوری
این مسوولیت سکگین میپردازد ،آحاد مردم را نسبت به صالح و فساد رامعیه نییز دارای مسیئولیت مییشیمارد و همیشیه از
آنها انتظار دارد،عالوه بر ایکره مراق

اعمال و رفتار خود هستکد ،نسبت به اعمال سایر مردم بی تفاو نباشکد و در هر حال

همه را به امور پسکدیده و نیرو دعو کککد و از کارهای زشت و ناپسکد باز دارند .در حقیقت اسالم یک سازمان مردمیی و
فراگیر از آحاد مسلمانان ایجاد کککد تا نسبت به اریرای قیوانین و احریام در رامعیه و پیشیگیری از فسیاد و تبیاهی در همیه
زوایای زندگی نظار کککده کارککان این سازمان ،یرایک مسلمین هستکد و شرح وظایف و دستورالعم هر یک از آنهیا
از مکب مقدس وحی ابالط میشود .بی شک یری از بهترین راههای حفظ سالمتی و صالح روام  ،نظار عمومی و تیذکر
مردم نسبت به یردیگر است.
واژگان کلیدی :معروف ،مکرر ،مبانی نظری
مقدمه
انسانها از ابتدای آفریکش تاککون هماره برای ایجاد رامعهای برتر و مدیکهای فاضله تالش کردهاند و ران و مال بسییار
بر سر این آرزو نهادهاند .این تالش ،کوششی از سر بیهودگی و سرگرمی نبوده  ،بلره نیازی است فطیری کیه خدایشیان در
ران نهاده و برای برآورده شدن آن ،تمامی نیروهای رهان هستی را به خدمت او گمارده است .برای تشری این رامعه برتر
و مدیکه فاضله نیاز به « قانون » است .خدای بزرگ برترین قانون را ،که از علم نامتکاهی او سرچشیمه گرفتیه اسیت ،بیه بشیر
ارزانی داشته و همگان را به پیروی از آن دعو کرده است .در ککار قانون ،پیاده شدن قانون و به مرحله اررا در آمیدن آن
از طرف تمامی افراد رامعه ضروری است.
از این رو قانون صحیح ،نیازمکد ضامن اررایی قانون قوی است ،تا کسی حدود آن را زیر پیای نگیذارد و مرزهیایش را
رعایت ککد و در میدان عم روزمرّه آن را به فراموشی نسپارد .باید نیروی در رامعه انسانی باشد تیا کسیانی را کیه از روی
نادانی و یا از سر هوس به قانون پشت پا زده ،آن را پایمال میکککد و وظایف انسانی خودش را نادیده مییانگیارد ،وادار بیه
انجام وظیفه و تدارک خطاهای گذشته نماید.

 .0دانشجوی دکتری و عضو هیا علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نرا
 .8استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
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در تمامی نظامهای سیاسی دنیا ،گروهی خاص مأمور اررای قانون و نظار مستقیم بر چگونگی اررای آن هستکد .امیا
در نظام سیاسی اسالم تکها برگزیدگان رامعه ،مسئول نظار بر اررای قانون نمیباشکد .بلره هر فرد رامعه اسالمی موظیف
به نظار بر اررای قانون و پاسداری از حدود آن است و این حیق نظیار و دخالیت مربیوط بیه افیرادی مخصیوص و ییا
مواردی خاص نیست ،بلره همه افراد نسبت به همه قوانین و نیز نسبت به تمامی طبقیا رامعیه ،حیق نظیار و دخالیت در
اررای قوانین دارند .این حق نظار عمومی که ضامن اررای عدالت ،قسیو و تضیمین کککیده رسییدن رامعیه بیه کمیال و
سعاد است« ،امربهمعروف و نهی از مکرر » نامیده میشود.
بدیهی است که فریضه امربه معروف و نهی از مکرر همانکد سایر دسیتورا دارای شیرایو ،مراتی  ،شییوههیا ،باییدها و
نبایدهای بسیار است که آمران به معروف و ناهیان از مکرر باید به خوبی از آنها آگاه بوده و با توره به آنها وظیفه خویش
را به انجام رسانکد.
تعریف معروف و منکر
معروف در لغت از ماده «عرف» به معکی شکاخته شده و نیک ،و مکرر از ماده «انرار» و «نرر» به معکی ناشکاخته ،زشیت و
پلید است که رم آن «مکررا » و «مکاکر» میباشد( .امربه معروف و نهی از مکرر ،0940 ،ص )90
معروف در اصطالح ،نام هر کاری است که حُسن آن توسو عق یا شرع شکاخته شود و مکرر نام کاری است که شیرع
و عق آن را ناپسکد بشمارند .به « معروف » از آن رهت معروف ،یعکی شکاخته شده گفته شده که فطر پاک آدمی ،با آن
آشکا و مأنوس است و آن را میپذیرد .و « مکرر» چون با فطر آدمی بیگانه ناآشکا و نامأنوس است ،مکرر و ناشکاخته نامیده
شده است.
امام خمیکی(ره) در تعریف معروف و مکرر میفرماید:
آنچه را عق و شرع ،نیرو میداند ،معروف مینامکد که در دایره احرام ترلیفی همان واربا است.
آنچییه را عق ی و شییرع ،ناپسییکد میییدانیید ،مکرییر مییینامکیید و در احرییام ترلیفییی حییرام و مرییروه میییباشیید( .امییام
خمیکی(ره) ،0924،ص )309
در امربهمعروف و نهی ازمکرر صحبت از نوعی اعمال و قدر صدور حرم و اربار ،و در انجام یا ترک عملی است و
لذا شخص آمر و ناهی در حقیقت در مقام سلطه و ودیت قرار دارد.
امربهمعروف واجب کفایی است
امربهمعروف و نهی از مکرر وار

کفایی است که اگر به قدر کفایت به انجام آن اقدام کککد ،از دیگران ساقو میشود

و اگر همه کس آن را ترک کرده باشکد ،چکانچه شرایو آن مورود باشد ،همه ترک وار

کردهاند( .همان مکب )

در موارد زیر وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ساقو نمیشود:
 .0امربهمعروف و نهی از مکرر  ،نیاز به اقدام گروهی داشته باشد و عده ای اقدام کردهاند ،ولی مقصود اصلی حاص
نشود ،که در این صور از دیگران ساقو نمیشود.
 .8عدهای به انجام آن اقدام کککد ولی کافی نباشد.
 .9فرد یا افرادی به انجام آن اقدام کککد  ،ولی تأثیر نرکد و فرد یا افراد دیگری احتمال تأثیر بدهکید ،در صیورتی کیه
برای آنها شرایو مورود باشد ،باید اقدام کککد.
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 .3احتمال و گمان به ایکره دیگری به انجام امربهمعروف و نهی از مکرر اقدام کککد ،ولی میداند تاککون اقدام نررده
است ،کافی نیست .بکابر این چکانچه یقین ندارد که کسی امر یا نهی کرده یا نه؟ وار

است اقدام ککد.

 .9اگر یقین یا گمان دارد که دیگری به انجام امربهمعروف یا نهی از مکرر اقدام کرده ،بر او وار
خالف آن معلوم شد ،وار
 .0چکانچه موضوع وار

نیست ،ولی اگر

است اقدام ککد.

یا مکرر از بین برود ،امر یا نهی وار

نیست ،مب آنره برای حفظ ران فردی میبایسیت

نهی از مکرر ککد ،ولی آن شخص از دنیا رفت( .امام خمیکی (ره) ،0924 ،ص) 838
اهمیت و ضرورت
دعو به نیریها و بازداشتن از بدیها  ،راه روش اولیاء الهی است .کسانی که در هر مرحله از مراح امربیهمعیروف و
نهی از مکرر تالش میکککد ،ادامهدهکدگان راه انبیاء و ائمهانید و بایید شیررگزار ایین نعمیت باشیکد کیه در ایین راه تیالش
میکککد.
امام محمد باقر(ع) میفرماید « :إنَّ ادمرَ بِالمَعروفِ و الکّهی عَنِ المُکرَرِ سبی ادنبیاء و مکها ُ الصُّلَحاء» (عیاملی0319 ،ق،
 ،00ص )939
 .0اسالم ،آئیکی ارتماعی است و عالوه بیر آن برنامیههیا و دسیتورهای فیردی ،قیوانین و احریامی دارد کیه بیه بُعید
ارتماعی آن مربوط میشود و نشان میدهد که مرت

اسالم ،تکها برای خودسازی فردی نیسیت ،بلریه صیالح و

اصالح رامعه را هم در نظر دارد .احرامی همچون رهاد ،حج ،امربهمعروف ،نهی از مکرر و مسائلی چون رهبری
و امامت ،ودیت ،دلی بُعد ارتماعی اسالم است.
 .8تا یک قانون و برنا مه ،اررا نشود و از مرحله نوشته و سخن ،به مرحله پیاده شدن در سیطح رامعیه نرسید ،چکیدان
سودی ندارد ،هر چکد بهترین قانون باشد .اسیالم کیه بهتیرین برنامیههیای سیعادتبخش را بیرای زنیدگی فیردی و
ارتماعی بشر دارد ،برای اررای قوانین ،سه عام را پیش بیکی کرده است که عبار اند از:
الف :نیروی داخلیِ «تقوا» و «ایمان»
مسلمان با برخورداری از ایمان و وردان مذهبی و ترس از خدا و قیامت ،به وظایف خود عم مییککید و از گکاهیان و
تخلفا پرهیز میککد.
ب :نیروی ارراییِ «حرومت»
نظام حرومت در رامعه اسالمی وظیفه دارد که امرانا رشد اخالقی افراد را فراهم ککد و با مفاسد و پدیدآورنیدگان
فساد مقابله کرده و موان انجام برنامههای الهی را از میان بردارد .مجازا مجرمین از ایکگونه وظایف حرومت است.
 :نظار عمومی مردم
مردم در رامعه اسالمی باید احساس وظیفه کککد و از خوبیها تشویق به عم آورند و رلوی زشتیها و خالفهیا را بیا
حرف و عم بگیرند و نسبت به اوضاع رامعه و رفتار دیگران ،بیتفاو نباشکد .نام ایین نظیار و ککتیرل مردمیی« ،امربیه
معروف و نهی از مکرر» است.
 .0غرب زدگان ،با بهانه قرار دادن آزادی  ،ممرن است به وظیفه امربهمعروف و نهی از مکرر اشرال بگیرند و آن را
نوعی دخالت در کار دیگران و سل

آزادی از مردم وانمود کککد .ولی با توره به آنره شیرایو ارتمیاع و رفتیار

افراد ،چه خوب و چه بد ،بر دیگران تأثیر میگذارد ،آزادی انسانها در محدوده ای است کیه بیه دیگیران زییان
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نرساند و حق دیگران را ضای نرکد .بکابراین ،مردم حق دارند که به خاطر برخورداری از ارتماعی سالم و پیاک،
به عم کسانی که محیو زندگی را آلوده و فاسد میکککد ،اعتراض نمایکد و رلوی آنها را بگیرند .اگر محییو،
آلوده باشد ،حتی افراد سالم هم بیمار میشوند.
آلودگیهای اخالقی زیانی بیشتر از آلودگیهای طبیعی دارد ،چرا که نه تکها رسم را ،بلره فرر ،اخالق و رفتیار
دیگران را زشت و خراب میککد و اگر رامعهای از نظر انسانی و اخالقی ،مکحو و خیراب شیود ،پیشیرفتهیای
علمی و رشد صکعتی برای آن رامعه ،سعاد و خوشبختی نمیآورد.
 .8امربهمعروف و نهی از مکرر« ،فروع دین» و از واربا ِ عبادی اسیت و مبی نمیاز  ،روزه و حیج و  ...از تریالیف
حتمی یک مسلمان به حساب میآید ،البته از واربا کفایی است ،نه عیکی.
انجام این دو وار  ،نشان تعهد ،ایمان و پایبکدی به دستورهای خدا و ارزشهای اخالقیی اسیت .سسیتی در بیاره
آن ،خبر از بیایمانی یا ضعف اراده و آگاهی میدهد .بیتفاوتی نسبت به خیوبیهیا و بیدیهیا خیودش یریی از
ویژگیهای ناپسکد اخالقی و نشانه بیشخصیتی انسان است .رامعیهای هیم کیه «نظیار عمیومی» در آن نباشید،
رامعهای مرده است( .محدثی  ،0940 ،صص  08و )09
نظام تاریخی امربهمعروف و نهی ازمنکر
ریشه تاریخی «امربهمعروف و نهی ازمکرر» به قدمت سابقه بشر است ،در تمام ادیان الهی امربهمعیروف و نهیی از مکریر
اهمیت داشته است و در اسالم این اص ریشه در قرآن ،و سیره عملی رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) دارد .در قیرآن
آیا

روشن و مشخص ورود دارد که لزوم و وروب «امربهمعروف و نهی از مکرر» را بطور مشیخص نشیان مییدهید .آییه

ذی در ددلت ،روشن و صریح است:
«وَلْتَرن مِّکرمْ أُمَّۀٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیکْهَوْنَ عَنِ الْمُکررِ وَأُوْلَئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (آل عمران )013 /

از شما امتی باید باشد که به سوی خیر دعو ککد وامربهمعروف و نهی ازمکرر ککد و آنان رستگارانکد.
«شواهد تاریخی نشان میدهد که تأسیس حسبه درقرن چهارم بوده است و علی الظاهر در قرن سیوم پییاده شیده باشید»
محتسبین و به خصوص آنان که در رأس دائره حسبه بودهاند میبایست همه عالم و مطل باشکد و همه با ورع ،تقوا ،امانت و
یک نوع احترام دیکی در میان مردم داشتهاند .محتس

ناظر و مراق

اعمال مردم بود که مرتر

مکررا نشوند.

حسبه عبار است ازامربهمعروف  ،وقتی که ارتراب کارهای بد در ارتماع شیوع پیدا ککد ،و نیزرسیدگی به اختالف و
آشتی دادن در میان مردم ،این واژه از همان زمانهایی که دایره احتساب در حرومت اسالمی به ورود آمد به کار برده شد
واد قرآن ولسان معصومین(ع) این کلمه در مورد امربهمعروف ونهی از مکریر بریار نرفتیه ،نیه د راخبیار شییعه و سیکی -در
دورههای بعد که این کلمه در ارتماع اسالمی برای خود را پیدا کرد به تدریج در اصطالح فقها و علما هم راه پیدا کیرد و
بعضی باب امربهمعروف و نهی از مکرر را «باب الحسبه» نامیدند و در میان علما شهید اول محمد بن مری در « دروس» رسماچ
تحت عکوان کتاب الحسبه ،از امربهمعروف ونهی از مکرر نام میبرد و از محدثین مرحوم فی
این واژه از لغت محاسبه به معکی مراقبت و حسابرسی فردی از دیگران است و حسی
و از نظر مباحث عرفانی هم «محتس » مظهر اسم حسی

کاشانی در کتاب وافی ظاهراچ

به معکی محاس

نیز از این قبی است

است که در قرآن کریم آمده « :وکفی باهلل حسیبا» ( نساء .)0/
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جایگاه امربهمعروف در قرآن
مساله امربهمعروف از همان روزهای اول بعبت در مره مورد عکایت اسالم بوده است .به عکوان مبال در سوره والعصر که
شعار مسلمانان به هکگام ردایی از یردیگر بود و در اوائ بعبت در مره نازل شده است ،در رمله «تواصَوا بِالْحَقِّ وَ تَواصَیوا
بِالصَّبْرِ» اشاره به امربهمعروف میککد.
ن ا ْل ُم ْکریرِ» (آل
ف َو َت ْکهُیو َن عَی ِ
س تَیأ ُمرُو َن بِیا ْل َمعْر ُو ِ
ت لِلکّیا ِ
خ ِررَی ْ
قرآن خطاب به مسلمانان مییفرمایید« :ککْیتُم خَیی َر ُامَّی ٍه ُا ْ

عمران )001/شما بهترین امتی هستید که بر مردم ظاهر شدهاید؛ به شرط آنره امربهمعروف و نهی از مکرر ککید.
امربهمعروف کاری است که خداوند انجام میدهد« :إنَّ اهللَ یأمُرُ بِالْعَدلِ وَ الْإحسانِ» (نح )31/
همان طوری که امر به مکرر کار شیطان است« :الشَّیطانُ یعِدُکمُ الْفَقْرَ وَ یأمُرُکم بِالْفَحْشاء» (بقره)802/
اولین وظیفه انبیا
قرآن ،اولین وظیفه انبیا را امربهمعروف و نهی از مکرر میداند و میفرماید « :میا در مییان هیر امتیی ،پییامبری را مبعیوث
کردیم که مهمترین وظیفه آنان دو چییز بیود :یریی امیر بیه یرتیا پرسیتی کیه بیزرگتیرین معیروفهاسیت« .أنِ اعْبُیدُواهلل»
(نح  )90/و دوم نهی از اطاعت طاغو ها که بزرگترین مکررهاست« .إرْتَکِبُوا الطّاغو َ» (نح  )90/انجیی آمیده ،اولیین
وظیفهاش امربهمعروف و نهی از مکرر است.
در سوره اعراف نیز آمده است :پیامبر اسالم که نام و نشانش در تورا و انجی آمده ،اولین وظیفهاش امربیهمعیروف و
نهی از مکرر است(.اعراف)094/
رابطه امامت با امربه معروف و نهی از منکر
امام حسین(ع) ،هدف از قیام خود را چکین میفرماید« :آیا نمیبیکید به حق عم نمیشود و از باط رلوگیری بیه عمی
نمیآید ».و در رای دیگر میفرماید« :من بکا دارم امربه معروف و نهی از مکرر ککم .میخواهم در دین ردم اصیالح کیکم».
(قرائتی  ،0944 ،ص )02
امام حسین(ع) در آخرین لحظه عمر خود ،هکگامیره دید ،لشرر یزید به خیمههای اهی بییت حملیهور شیدند .آخیرین
رمله ای که به آنها فرمود ،این بود« :اگر دین ندارید ،داق در دنیای خود آزاده باشید ».این سخن اثر کرد و تا امام زنیده
بود ،از هجوم به خیمهها دست کشیدند .درسهای عبر آمیز از رمله امام حسین(ع) عبار اند از:
 .0نهی از مکرر وار

است ،حتی در لحظه آخر عمر.

 .8نهی از مکرر وار

است ،حتی نسبت به وحشیترین افراد.

 .9اگر همزمان چکد مکرر انجام میشود ،اگر میتوان از یری از آنها رلوگیری کیرد ،بیاز هیم نسیبت بیه آن یریی
وار

است ،اقدام شود.

 .3افراد خالفرار ممرن است ،از بعضی از مکررا دست بردارند و تحت تأثیر وردان قرار بگیرند.
 .9اگر از دین مردم نمیتوان برای نهی از مکرر کمک گرفت ،از صیفا دیگیر آنیان و از عوامی عیاطفی اسیتفاده
ککید.
 .0حمایت از ناموس از بزرگترین واربا است( .قرائتی ،0944 ،ص)89
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مالک شناخت معروف و منکر در قرآن
در ذا اعمال و افعال ،حسن و قبح (خوبی و بدی ) نهاده شده است .قرآن از آن گونه کارهایی که متصیف بیه حُسین
هستکد با کلمه « معروف » یاد میککد .یعکی ،کارهای خوبی که برای همه مردم قاب شکاسائی اند ،و از کارهیای زشیت بیه «
مکرر » یاد میککد .یعکی ،بدیهای نشان دار و همه کس شکاس.
آوای فطر سلیم در شکاخت معروف و مکرر ،خوبیهیا و بیدیهیا بهتیرین میالک و روشینتیرین معییار اسیت .قیرآن
میفرماید:

«وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّیها فَاَلّهَمَها فُجُورَها وَ تَقْویها» (شمس ) 2-4/سوگکد به نفس و آنره او را چکین آفرید ،پیس بیدیهیا و
خوبیها ( تقوی ) را به او الهام کرد.
میتوان بهترین مالکهای شکاخت معروف و مکرر را چکین بر شمرد:
 .0شرع مقدس
 .8عق سلیم
 .9فطر پاک
مراحل امربهمعروف و نهی از منکر
برای دعو به خیر و امربهمعروف و نهی از مکرر ،سه مرحله ذکر کردهاند که خالصه آن به شرح ذی است:
مرحله اول :انسان از ایکره معصیت خدا شود ،ناراحت باشد و کار خالف را در روح خود مکریر بدانید و از آن متکفیر
باشد .در این مرحله احدی معاف نیست .یعکی؛ حتی افراد ناتوان ،دل ،نابیکا و بی پول باید قلباچ از گکاه متکفر باشکد.
مرحله دوم :امربهمعروف با زبان به خالفرار هشدار دهد و به خوبیها سفارش ککد .قرآن میفرماید« :وَمَنْ أحْسَنَ قَودچ

مِمَّنْ دَعا إلی اهللِ وَ عَمِ َ صالِحاچ وَ قَالَ إنَّکی مِنَ الْمُسْلِمینَ» (فصلت )99/کیست بهتر از کسی که به سوی خدا دعیو ککید و
کردار خودش نیرو باشد و بگوید که من از مسلمانانم.
مرحله سوم :اگر بیان اثر نررد ،با قدر رلو خالف گرفته شود.
اصل تأثیر
نرته مهمی این است که محور امربهمعروف و نهی از مکرر ،تأثیر است؛ یعکی اص این است که خالفرار از چه طریقی
از کردار خود دست بر میدارد؛ برای مبال:
 اگر با اشاره اثر دارد ،اشاره وار
 اگر فریاد اثر دارد ،فریاد وار

 اگر تهدید اثر دارد ،تهدید وار

میشود.
است.
است.

 اگر تذکرهای مررر اثر دارد ،تررار وار

است.

 اگر ناله ،طومار و تقاضای دسته رمعی اثر دارد ،این قبی کارها وار

است.

 اگر سخن ما اثر ندارد ،ولی تذکر شخص دیگری اثر دارد ،باید آن شخص را وادار به گفتن ککیم.
 اگر تذکر در زمان خاصی اثر دارد ،در همان زمان باید تذکر داد.
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راهکارهای اجرایی برای پذیرش امربه معروف و نهی از منکر
 .0ایمان به خدا
بهترین اهرم و وسیله امربهمعروف و نهی از مکرر ،عقیده به مبدأ و معاد است .لذا کسی که میخواهد به طیور ریشیه ای
مردم را به معروف وادار نماید و از مکررا باز دارد ،باید روی عقائد مردم کار ککد .برای مبال ،بیه کسیی کیه وارد مکزلیی
میشود ،زمانی میتوان گفت :این کار را برن و این کار را نرن! که عقیده داشته باشد ،مکزل صاحبی دارد .حسابی در کار
است .از حرکا او در مکزل فیلم برداری میشود و ...
اگر انسان معتقد شد ،این رهان که خانه بزرگی است ،صاحبی همچون خداوند و حسیابی همچیون قیامیت دارد ،تمیام
کارهای او ثبت و ککترل میشود ،حتی بر افرار و نیا او ناظری نظار میککد ،همین ایمان و بیکش ،او را در رهان تبدی
به یک انسان وارسته و متقی میسازد .بر عرس انسانهای بیاعتکا ،همچون چاه بی آب هستکد کیه هرگیز بیا دو سیط آب
ریختن در آن چاه ،آبی در آنها رم نمیشود .قوانین ،تبصرهها و رریمهها برای افراد بی ایمان همچون ریختن سیط آب
در چاه خشک است.
بکابراین مهمترین و اصلیترین اهرم برای دعو به خیر و نهی از گکاه ،ایمان به مبدأ و معاد است .ایمان در درون انسان،
همچون روشش آب در درون چاه است که خود به خود انسان را از مفاسد ،باز میدارد.
ایمان به خدا همراه با یاد خدا
بعضی افراد ایمان دارند و حتی میتوانکد ساعتها در اثبیا خیدا و معیاد سیخکرانی کککید ،ییا مقالیهای بکویسیکد ،ولیی
فراموشکارند ،لذا هم ایمان دزم است و هم توره.

خداوند در قرآن میفرماید« :نَسوا اهللَ » (حشر )03/خدا را فراموش میکککد .و یا «نَسُوا یؤم الْحِسابِ» (ص )80/قیامت را
به فراموشی میسپارند.
 .8تشرر از خداوند
دومین اهرم برای نهی از مکرر آن است که خالفرار را به یاد الطاف خداوند بیکدازیم ،تا بدانید کیه خداونید چقیدر بیه
انسان لطف کرد و انسان را از ذره ای آفرید و همه چیز را در اختیارش گذاشت ،عی

او را پوشاند ،خوبی او را چکید برابیر

پاداش میدهد ،درد او را شفا میبخشد ،دعای او را مستجاب میککد ،بهترین رفیق ،بهترین مولی و بهتیرین ییاری رسیان او
است.
حضر علی(ع) میفرماید« :حتی اگر خداوند برای گکاه ،دوزخی هم قرار نمیداد ،وار

بود که به خاطر تشرر از آن

همه الطاف او ،از گکاه و مخالفتش دوری کرد( ».نهج البالغه /حرمت)828
 .9عرضه اعمال به پیامبر اکرم و ائمه معصومین
از رمله اهرمهای بازدارنده از گکاه و تشویق کککده به خوبیها ،عقیده بیر عرضیه اعمیال بیر پییامبر اکیرم(ص) و امامیان
معصوم(ع) است .در اصول کافی روایا متعددی نق شده است ،مبکی بر ایکره «در هر هفتیه ،اعمیال انسیان بیه امیام زمیان
(عج) و پیامبر اکرم عرضه میشود و آن بزرگواران را خشکود و یا ناراحت میککد( ».مجلسی0309 ،ق ،89 ،ص) 933
این عقیده که برخاسته از قرآن (قُ ِ اعْمَلُوا فَسَیری اهللُ عَمَلَرم وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤمکُونَ  .توبه )019/است ،مییتوانید بهتیرین
اهرمها باشد.
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 .3توره به آثار شوم گکاه
باید دقت کرد که نزول بالها ،به خاطر گکاهانی است که افراد مرتر

میشوند .قرآن میفرماید« :ما أصابَرم مِنْ مُصیبَهٍ

فَبِما کسَبَتْ أیدیرمُ» (شوری )91/هر مصیبتی که به شما میرسد ،به خاطر عملررد خودتان است.
در رای دیگر میفرماید« :فَاَهْلِروا بِالطّاغِیه» (الحاقه )9/به خاطر طغیانشان هالک شدند.
در ابتدای دعای کمی  ،حضر علی(ع) میفرماید:
خداوندا! گکاهانی که عام پاره شدن پرده حیا است ،بر من ببخش!
خداوندا! گکاهانی که عام تغییر پیدا کردن نعمتهاست ،برمن ببخش!
خداوندا! گکاهانی که عام حبس شدن دعاهاست ،بر من ببخش!
از این رمال معلوم میشود که هر گکاهی ،آثار شوم مخصوص بیه خیود دارد .بکیابر ایین؛ توریه دادن بیه آثیار شیوم
گکاهان یری از عوام بازدارنده مکرر است.
 .9توره دادن به برکا معروف
همان گونه که آشکایی با آثار شوم گکاه انسان را برای ترک مکرر آماده میککد ،آشکایی به مکاف و آثار خوبیها ،انسان
را برای انجام معروف آماده میسازد .امام رضا(ع) میفرماید« :اگر میردم زیبیاییهیای سیخکان میا را بدانکید ،حتمیاچ پییرو میا
میشوند( ».عاملی 0319،ق  ،02 ،ص)09
نمونههایی از برکا و اسرار معروف
 احسان ما به مردم ،سب

احسان خداوند و مردم به ما میشود ( .إنْ اَحْسَکْتُم اَحْسَکْتُم لِأنْفُسِرم ؛ اسراء) 4/

 صدقه دف بال میککد ( .مجلسی 0309 ،ق  ، 8 ،ص) 01
 زکا  ،مال را بیمه میککد ( .همان  ، 01 ،ص) 33
 عفو از مردم ،کلید عفو الهی از ماست ( .نور) 88/

 روزه ،وسیله سالمتی است ( .مجلسی 0309 ،ق  ، 08 ،ص) 04
 کارهای نیک شما  ،گکاهانتان را از بین میبرد ( .هود) 003/
 یاد خدا ،تکها وسیله آزمایش است ( .رعد) 82/
 .0دعو از طریق اعمال
در قرآن ،بارها از کسانی که مردم را به حق دعو میکککد ،ولی خود را فراموش کردهاند ،انتقاد شدید شده است« .لِمَ
تَقُولُونَ مادتَفْعَلُونَ» (صف )8/کسی که ایکگونیه باشید ،گرفتیار قهیر بیزرگ الهیی مییشیود« .کبُیرَ مَقْتیاچ عِکیدَ اهللِ أنْ تَقُولُیوا
مادتَفْعَلُونَ» (صف)8/

حضر شعی (ع) به مردم میفرماید « :وَ مااُریدَ أنْ اُخالَفَرم إلی ما أنْهاکم عَکْهُ» (هود )22/من در تیرک آنچیه شیما را
نهی میککم ،پیشگام هستم.
حضر علی(ع) میفرماید« :خدا لعکت ککد کسانی را که امربهمعروف میکککد ،ولی خودشان به آنچه میگویکد ،عم
نمیکککد .مردم را نهی از مکرر میکککد ،ولی خودشان مرتر

آن گکاه میشوند( .نهج البالغه/خطبه )083

به عکوان مبال :اگر معلم در کوچه پوست خیاری دید و با نوک پا آن را ککار زد تیا کسیی زمیین نخیورد ،شیاگردان بیا
دیدن این حرکت ،از آن به بعد پوست خیار در خیابان و کوچیه نمییاندازنید .ییا اگیر رئییس اداره ،هکگیام ورود بیه اداره،
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چراطهای اضافی را خاموش ککد ،سایر کارمکدان ترلیف خود را میفهمکد .همچکین اگیر مسیئولین مملرتیی در صیف اول
نماز رمعه و رماعا باشکد ،نمازخانهها و مسارد پر میشود .و بر عرس ،اگر چهرههای سرشکاس خالفی انجام دهکید ،راه
گکاه را به روی دیگران باز میکککد.
در روایا آمده است :حضر علی(ع) با یک مسیحی همسفر شدند .بیه دو راهیی رسییدند و هیر ییک بایید از راهیی
میرفت .اما حضر علی(ع) در مسیر مسیحی حرکت کرد .مسیحی از او پرسید :راه شما آن ریاده اسیت .امیام(ع) فرمیود:
می دانم ،لرن اسالم سفارش کرده است که هر گاه دو نفر همسفر شیدند ،نسیبت بیه یریدیگر حقیی پییدا مییکککید و مین
خواستم مقداری شما را بدرقه کیکم .مسییحی بیه خیاطر ایین برخیورد حضیر  ،مسیلمان شیدند( .مجلسیی0309 ،ق،83 ،
ص)019
نکات کاربردی و اجرایی در برخورد با افراد
چکد نرته کاربردی و اررایی در برخورد با افراد ،هکگام امربهمعروف و نهی از مکرر یادآوری میشود.
 .0شخصیت دادن
هرگز با توهین ،تحقیر و اهانت ،به خصوص در حضور دیگران ،نمیتوان کسی را به کار نیک رذب کرد  ،ییا او را از
کار زشت ،بازداشت .بلره این گونه برخورد ،گاهی عام لجارت میشود و شرایو را بدتر میککد .شخصیت قائ شدن به
طرف و برخورد احترامآمیز ،او را بهتر رذب میککد.
 .8توره دادن به کرامت انسان
خیلیها از روی غفلت به مرانت و رایگاه ارزشی انسان نزد خدا و در عالم خلقت ،به مفاسد روی میآورنید و از نظیر
سیمای انسانی مسخ میشوند  .توره دادن انسان به مقام و شأن او و ایکره اگر بخواهد ،از فرشتگان هم برتر میشود و به مقام
اولیای الهی میرسد و حیف است که انسانِ مسجود مالئک  ،هم سخن با خدا و برترین مخلوق ،خود را به انحطاط اخالقی
برشاند .در این زمکیه نمونه آوردن از انسانهای شایسته  ،مهذّب و الگوهای متعالی سودمکد است.
 .9زمیکه سازی
بسیاری از تذکرها و درخواستها اگر بدون زمیکه چیکیهای دزم انجام شود ،بی اثر است .شیوه تدریج و قدم بیه قیدم،
مؤثرتر است .ذکر نرا و مقدماتی که آمادگی فرری و روحی طرف را برای پذیرش فیراهم سیازد ،تیأثیر کیالم را بیشیتر
میککد  .نراتی در مرحله مقدمه چیکی و زمیکه سازی باید مطرح شود که از نظر مکطقی یا عاطفی ،در ارتباط با نتیجیه نهیایی
مورد نظر باشد.
 .3رعایت ادب و متانت
ادب در گفتار و رفتار ،عام رذب است .نوع گفتار و عم شخص باید چکان باشد که طیرف را تسیخیر ککید .در پیی
آن ،تذکرها و امر نهیها اثر خود را میبخشد  .بد زبانی  ،هتاکی  ،گفتارهای نیشدار و تکدخویانه ،عام دف اسیت و اثیر را
خکبی میسازد.
 .9رل

اعتماد

با دیگران باید به گونه ای برخورد کرد که به ما اعتمیاد پییدا کککید و حیرفهیای میا را از روی خییر خیواهی بدانکید و
باورشان آید که خیر آنان را میخواهیم و هی غرض خاص یا عدواتی در میان نیست.
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 .0همزبانی
با هر کس به زبان خاصّ خودش بایید حیرف زد .راههیای نفیوذ در دلهیا و تأثیرگیذاری در مخاطبیان متفیاو اسیت.
شکاخت زبان و ویژگیهای روحی خاصّ طرف و وارد شدن از همیان در ،ضیامن توفییق بیشیتر اسیت .میبالچ بیا کودکیان و
نوروانان باید به نحوی سخن گفت و با بزرگسادن و روانان به نحوی دیگر .با افراد با سواد به نحوی و با بیسوادان بیه نحیو
دیگر .شکاخت روحیا مخاطبین بسیار مهم است.
 .4تذکر خصوصی
مب همان آیکه که گفته شد :بی غرض است و عی

و کاستی را به خود شخص نشان میدهد .گیاهی تیذکر دوسیتانه و

خصوصی مؤثرتر از افشاگری در مأل عام و در حضور دیگران است .ایکگونه تذکر ،عام رل

اعتماد طرف و ایجاد روحیه

اطمیکان و خوشبیکی به تذکر دهکده است.
 .2غیرمستقیم
تذکر مستقیم به اشخاص ،گاهی سب کدور میگردد .از بابِ «به در میگوید تا دیوار بشکود» ،اگر غیر مستقیم تذکر
داده شود ،مکاس تر است .در قرآن کریم ،گاهی خداوند خطاب به بعضی پیامبران ،لحکی عتیاب آمییز دارد ،در حیالی کیه
مخاط

خدا در واق مردماند.

 .3برخورد مکطقی و قان کککده
عق و مکطق ،نیرویی کارساز در ورود انسان است .اگر تذکر و امر نهی انسان ،به نحوی مکطقی و قان کککده باشید کیه
طرف ،راهی رز پذیرفتن نداشته باشد ،مفیدتر است .برخورد تحرّم آمیز و آمرانه ،گاهی سود نمیبخشد .خیلییهیا اگیر از
نظر عقلی و مکطقی ،نسبت به خوبی یا بدی کاری قان شوند ،آن را میپذیرند .در ایکجا تسلو امربهمعروف و ناهی از مکریر
به یک بحث و رفتار مکطقی و معقول ،ضروری است .اربار ،تحمی  ،زورگویی و تحمی عقیده ،اثر معروس میگذارد.
 .01ارائه راه ح و رایگزین
تکها انتقاد کردن و نهی و بازداشتن ،کارساز نیست .گاهی برای رف یک مشر  ،باید راه ح ارائه داد و برای رلوگیری
از یک عم ناپسکد ،رایگزین فراهم ساخت ،مب یکره برای نهی از اسراف ،انفاق را طرح کیرد و بیرای فییلمهیای مبتیذل،
فیلمهای سالم معرفی کرد .صرفاچ ایجاد بن بست و راه بکدان ،عال کار نیست ،راهگشایی مفیدتر است.
 .00از بین بردن زمیکهها
مفاسد ،گکاهان و انحرافا  ،هر کدام در شرایو خاصی پدید میآید و عواملی سب

ررائم مییگیردد .بیا از بیین بیردن

زمیکهها میتوان مرتربین خالف را خل سالح کرد؛ مبالچ بیراری عام فساد است ،ایجاد اشتغال و پر کردن اوقیا فراغیت
مفید است .اگر دوستان ناباب عام انحراف است ،باید دو ستان را عیوض کیردو ،اگیر در اختییار داشیتن پیول ،امرانیا و
وسیله سب

بعضی تخلفا است ،آنها را از دست اشخاص باید گرفت ،اگر تکهیا مانیدن و ریای خلیو  ،سیب

ارتریاب

بعضی گکاهان است ،شخص را نباید تکها گذاشت ،اگر فقر ،عام فساد است ،باید زندگی افیراد را تیأمین کیرد تیا بیه گکیاه
نیفتکد .هر چکد که با عام درونی ایمان ،باید افراد را در مقاب زمیکههای گکاه آفرین بیمه نمود.
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 .08بهرهگیری از تشویق
گاهی تشویق خوبان ،عام بازدارنده از بدیهاست .استفاده از تشویق به رای تکبیه و توبیخ ،انگیزه نیری را مییافزایید.
در برخورد با افراد هم اگر روی صفا خوب آنان انگشت بگذاریم و تشویقشان ککیم ،آنگاه از کار ناشایستی انتقاد ککیم،
آن تقدیر قبلی زمیکه پذیرش انتقاد بعدی میشود .پس نباید تکها عیوب و خطاها را دید.
 .09آگاه ساختن
گاهی ره و بی خبری و توریه نبودن به عواق
ترک وار

سوء یک گکاه یا آثار سازنده و مببت یک معروف ،عام معصیت ییا

است .چه بسا اگر روانان به زیانهای خود ارضایی یا مواد مخدر یا برخی فیلمها ،دوستیها و خوردنیهیا پیی

ببرند .دست از آن کار بردارند .باد بردن سطح فرر و فرهکگ ارتماعی مفیید اسیت .از طرییق کتیاب ،آمیوزش و رلسیا
توریهی میتوان این آگاهی را به مردم داد.برای بعضی که زمیکه دیکی و تربیت مذهبی دارند ،یاد کیردن از ثیواب و عقیاب
اعمال ،نقش مهمی در رلوگیری از گکاه یا تشویق به خوبیها دارد.
 .03آسانگیری
سختگیری عام گریز است .امید بخشیدن ،کارها را آسان گرفتن ،توبه را پذیرفتکی دانستن ،از اشتباها گذشته چشم
پوشیدن و گاهی تغاف کردن ،از نمونههای آسان گیری است .گاهی بعضیها از این رهیت گریزانکید کیه فریر مییکککید،
دینداری یعکی؛ محرومیت ،ممکوعیت ،محبوس شدن ،پرهیز از تفریحا و خکده و شادی .سعه صدر ،تحم و ظرفیت نشان
دادن ،عام رذب است و انعطاف نشان دادن ،بعضی را بهتر به طرف پاکی و دینداری میکشاند.
 .09از راه دوستی
صمیمی بودن و انس گرفتن با کسی ،سب

میشود ،بهتر بتوان در او تأثیر گذاشت .محبت قویترین عام رذب است.

اگر به دیگران محبت نشان دهید و با آنان دوست شوید ،از این راه بهتر میتوانید ،تأثیر بگذارید .بیگانه شمردن مخاطی

و

از موض باد حرف زدن و نصیحت کردن ،کم تأثیر است .عاطفه را باید به کار گرفت و قلعه دلها را تسخیر کرد.
 .00الگو
معرفی الگو برای رذب به خوبیها ،ترک بدیها و مکررا  ،مؤثر است .هم خود فرد ،بیا رفتیار خیودش بایید الگیوی
دیگران باشد ،هم با طرح ،تقدیر و تشویق الگوهای شایسته ،زمیکیه ریذب دیگیران را مییتیوان،فراهم کیرد .کسیی کیه در
رایگاه ،الگویی قرار گرفت ،حرفها و رفتارهایش برای دیگران حجت میشود .شایسیتگی گفتیاری و رفتیاری الگوهیای
روانان را باید هرچه بیشتر مطرح نمود.
 .04تقویت ایمان
موثرترین عام رلوگیری از مکررا و ارتراب گکاهان داشتن ایمان بیه خیدا  ،پییامبر (ص) ،قیامیت ،بهشیت و رهیکم
است .گرچه گاهی فقر ،بیراری ،روانی ،زیبایی ،ریاست ،خلو و  ...عام گکاه است و برای رلوگیری ازگکاه باید با تک
تک این عوام برخورد مکاس

کرد ،ولی نقش عمده از آنِ ایمان مذهبی است .اگر خداترسی در ورود اشیخاص زنیده و

فعال باشد ،بر همه عوام یاد شده غلبه میککد .نتیجه ایکره باید با پکد  ،تذکر  ،آموزش  ،کار فرهکگیی و تبلیغیی ،عقییده و
ایمان را در اشخاص تقویت کرد ،تا عام بازدارنده درونی داشته باشکد .اگر ایمان باشد ،محیو پر از گکاه و آلودگی  ،تأثیر
چکدانی نمیتواند ،داشته باشد.
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نتیجه
از ویژگیهای اسالم این است که این آئین راودانه آسمانی ،آئین ترروی و تک مسئولیتی نیست .بلره آئیکی است که
پیوند ارتماعی و مسئولیت عمومی افراد مسلمان را نیز در تار و پود خود رای داده اسیت .مسیئولیت فیردی را از مسیئولیت
ارتماعی در تعالیم اسالمی ،نمیتوان تفریک کرد .اگر در مسیحیت رایج ،رهبانیت  ،عزلت و گوشیهگییری از ارتمیاع بیه
عکوان یک اص مطرح شده (که البته بدعتی بوده از سوی اربیاب کلیسیا و در شیریعت حضیر

عیسیی(ع) وریود نداشیته

است) و تز «کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر واگذارید!» ،در عم الگوی پیروان این آئین میباشد ،اما در اسالم،

انزوا  ،رهبانیت و ترک ارتماع مکسوخ است و رایگاهی ندارد .از سخکان گهربار پیامبر گرامی اسالم است که«َلرهبانی ة ف ی

اَلسالم» (مجم البحرین ،ماده ره ) در اسالم رهبانیت نیست.

فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر فریضه ای بزرگ است که اررا و احیای دیگر ارزشها مبتکی بر این فریضیه معرفیی
شده است ،تا آن را که دیگر فرائ

 ،حتی رهاد در راه اعالی کلمه حق و استخدام سالح برای ریشه کین سیاختن فسیاد،

در راستای امربه معروف و نهی از مکرر است .بدیهی است با اهمیتی که این فریضه دارد ،بدون برخورداری از قدر دزم،
اررای آن امری ناممرن و یا عملی بی حاص است .از این رو بایسته است پیش از اررای این فریضه ،قدر دزم را کس
نمود .اما نباید با این بهانه که از قدر دزم برخوردار نیستیم  ،از زیر بار مسؤولیت این فریضه شانه خالی کرد.
یک مسلمان نباید نسبت به سرنوشت رامعه و وظیفهای که در قبال انسانها دارد بیتفاو باشد« .اص انسیاندوسیتی»
در اسالم ایجاب میککد که مؤمن نسبت به همنوع خود ی به ویژه مسلمانان ی احساس همبستگی ککید و در انجیام مسیئولیت
ارتماعی و انسانی خود مجدّانه بروشد و حتی رنج تن را برای راحت دیگران به ران خریدار باشد.
وظیفه مقدّس هدایت و امر به نیریها و نهی از بدیها ،قب از هر چیز ،در شأن رسالتداران خدا و پیامآوران بوده و هر
کس در این مسیر گام بردارد ،قدم رای قدم انبیاء نهاده است و نباید کار خود را کوچک بپکدارد و از مشقتهای ایین راه
بهراسد و کاسه صبرش لبریز شود؛ چرا که پیامبران خدا بیشترین رنج و مصیبت را در طریق دعیو  ،هیدایت ،ابیالط امیر و
نهی الهی پذیرا شدند و خارهای راه را به ران خریدند و در این راه تا سیر حید شیهاد  ،تبعیید ،شیرکجه ،تهدیید ،تحمی
ترذی

و تمسخر ،به پیش رفتکد ،و چکین بودن د اولیای خدا و ائمه هدی(ع) پس از پیامبر گرامی اسالم ،در هر عصری کیه

تاریخ رسالت و دعو با شرکجه ،رنج  ،تهدید  ،تمسخر  ،قت و مصیبت همراه بود.
بکابراین آنان که در راه این دو وظیفه قدم برمیدارند ،کیاری پیامبرانیه مییکککید و بایید بیه ارزش عمی خیود ایمیان و
اطمیکان داشته باشکد و در آن تساه و تسامح نرککد کیه ایین شییوه سازشیراران اسیت و آنیان در شیریعت متعیالی اسیالم،
محروماند.
چراط داری در طریق هدایت انسانها ،سوختن و ساختن دارد و چکین بهیایی را داعییان الیی اهلل و آمیران بیه معیروف و
ناهیان از مکرر باید بپردازند؛ چکانره انبیا ،ا ئمه و اولیای خدا پرداختکد .بدون پرداخت چکیین بهیایی بیه مکزلیت طالییه داران
توحید نمیتوان رسید و این در طب قضیه امربهمعروف و نهی از مکرر نهاده شده است! چرا که میرتربین معاصیی را سیخن
حق خوشایکد نیست و آنجا که امر و نهی در تضاد با هواهای نفسانی است ،آنان را به مخالفت و موض گیری میکشاند.
در پایان نرا مهمی را که از آیا مربوط به امربهمعروف و نهی از مکرر ،برداشت میشود ،به عکوان نتیجه نهایی ایین
مقاله بیان میشود:
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 .0باید بین قول و عم امربهمعروف و ناهی از مکرر هماهکگی ورود داشته باشد ،تا امر و نهیی تیأثیر داشیته باشید و
یری از شرایو تأثیر امربهمعروف و نهی از مکرر  ،عم به گفتههایست که آمیر و نیاهی بایید آنیرا بیر خیود دزم
بداند.
 .8یری از شرایو وار

شدن امربهمعروف و نهی از مکرر ،احتمال تأثیر میباشد.

 .9فرقی میان مکافقین با کسانی که امر و نهی میکککد ،امّا به گفتههای خود عم نمیکککد ،نمیباشد.
 .3امربهمعروف و نهی از مکرر وار

فوری میباشد.

 .9امربهمعروف و نهی از مکرر باید استمرار داشته باشد.
 .0علم داشتن به معروف و مکرر از شرایو وروب امربهمعروف و نهی از مکرر میباشد.
 .4کسی که دیگران را ارشاد میککد ،باید ارشادگر خود نیز باشد.
 .2امربهمعروف و نهی از مکرر مقطعی و مختصّ به افراد خاصی نیست.
 .3امربهمعروف و نهی از مکرر نمودن در هر حالی دزم و ضروری است.
 .01بیان نیرو و زبان خوش نقش بسزایی در پذیرفتن امر و نهی دارد.
منابع
.0

قرآن

.8

نهج البالغه

.9

امربهمعروف و نهی از مکرر ،)0940( ،نمایکدگی ولی فقیه در سپاه  ،چاپ سوم  ،تهران

.3

خمیکی ،روح اهلل ،)0924( ،تحریر الوسیله ،تررمه سید محمد باقر موسوی همدانی دارالعلم ،قم

.9

عاملی ،شیخ حر 0319 (،ق ) ،وسای الشیعه 81 ،رلد ،کتاب فروشی اسالمی ،تهران

.0

مجلسی ،محمد باقر0309( ،ق) ،بحار ادنوار  000 ،رلد ،چاپ بیرو  ،دارادضواء

.4

محدثی ،رواد ،)0940 ( ،راه رشد (امربهمعروف و نهی از مکرر) ،ستاد احیاء امربهمعروف  ،قم

.2

مدنی بجستانی ،سید محمود ،)0940( ،دو فریضه برتر در سیره معصومین ،نشر معروف ،چاپ دوم ،قم

.3

قرائتی ،محسن ،)0944( ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،مرکز فرهکگی درسهایی از قرآن ،چاپ هفتم ،قم
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نقش پرستشگاهها در گسترش امربهمعروف و نهی از منکر
بررسی تطبیقی آثار منتخب ادبیات انگلیسی و فارسی
دکتر محمد هادی رهاندیده

0

چکیده
در شریعت اسالم از پرستشگاهها به عکوان اماکن گسترش دهکده «معروف» و «مکرر» در رامعه ییاد شیده اسیت.از طرفیی،
«معروف» و «مکرر» در زمره مضامین اصلی و بن مایههای اساسی ادبیا مکظوم و مکبور رهان قرار دارند .در عین حال ،نیوع
نگرش نویسکدگان مکتخ

و طرز تلقی آنها از این مفاهیم همواره تحت تأثیر محیو فرهکگی،سیاسی و ارتماعی آنان قرار

داشته است .هدف اصلی از این پژوهش آنست که با نقد ادبی آثار مکتخ

این نویسکدگان ،مصادیق معیروف و مکریر را در

پهکه گسترده متون ادبیا انگلیسی و فارسی مورد واکاوی قرار دهیم.این امر،به نوبه خود ،ما را از نقش مؤثر پرستشیگاههیا
در ترویج معروف و زدودن مکرر از چهره رامعه آگاه میسازد .روش تحقیق به صور توصیفی-تحلیلی همراه با رویریرد
تطبیقی است .در این مقاله ،پژوهشگر با استفاده و رم آوری دادهها از مکاب مورود کتابخانه ای ،بیه بررسیی نگیرشهیای
متفاو این نویسکدگان نسبت به پدیده خلقت ،معانی خیر و شر ،ویژگیهیای شیهروند مسیئول و در نهایت،آیکیده بشیریت
میپردازد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن هستکد که پرستشگاهها در نظر تمامی ادیبان مکتخ  ،بییش از آنریه بیه
پیروان آیین خاصی تعلق داشته باشکد ،پکاهگاههای امن و مقدسی هستکد که بایید از آنهیا در رهیت گسیترش معیروف در
رامعه ،ترویج عدالت و تکویر افرار نس روان استفاده کرد .در واق  ،مفاهیم معروف و مکرر در آثار ادبی مکتخ  ،بییش از
آنره زاییده غلیان های احساسی ،باورهای دوگانه و بسترهای فرهکگی این نویسکدگان باشکد ،بر پایه اصولی تعریف شدهاند
که در رای خود دلی راه شهروندان مسوول دنیای ککونی میباشکد.
واژگان کلیدی :پرستشگاه ،خیر ،شر ،معروف ،مکرر ،حقوق شهروندی ،فرهکگ
مقدمه
با ورود گذشت دو سده از پیدایش «بیداری» یا «خیزش» اسالمی در اقصا نقاط رهان همچکان نقش پرستشگاههیا و رهبیران
آگاه در شر گیری این حرکتها و گسترش امربهمعروف و نهی از مکرر در روام  ،پررنگ و ملموس است.البته این نرته
شایان ذکر است که در مسیر این حرکتها همواره رریانهای سیاسی و فرهکگی متعددی شر گرفتهاند که در رای خیود
شبیه به هم ،متفاو از یردیگر و در برخی از موارد از هدف اصلی فاصله گرفتهاند.
با این حال ،آنچه در گرداب حوادث و فراز و نشی های روزگار مان از تبدی شدن اختالف سلیقهها به انحراف شیده
است،عکصر حیا بخش مسارد و راهکمیاییهیای مقتدرانیه رهبیران آزادی خیواهی همچیون حضیر امیام خمیکیی(ره) و
حضر آیت اهلل العظمی خامکه ای (دامت برکاته) بوده است.
همواره میان پرستشگاههایی همچون کلیساها ،معابد و مساجد از یک سو و پهکه گسترده ادبیا رهیان تفیاهم و تعیاملی
دوسویه برقرار بوده است.این اماکن به زیبایی در تار و پود آثار تکیده شدهاند و از نقشیی محیوری در شیر گییری پیرنیگ
داستانها و طرحهای اشعار برخوردار هستکد.

 .0عضو هیا علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،گروه زبان انگلیسی ،شیراز ،ایران
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در باطن این پرستشگاهها ،ارزشها و ایدئولوژیهایی نهفتهاند که به نوبه خود عام فرهکگی-عقییدتی شیر دهکیده و
رلو برنده متون ادبی محسوب میگردند .از طرفی ،شاعران و نویسکدگان نیز به فراخور اصول رهان بیکی و طرز فرر خود به
مخالفت یا مالزمت ارزشهای مورود میپردازند و آنها را نیز در آثار خود مکعرس میسازند .در پژوهش حاضر قصد آن
داریم تا با بررسی شباهتها و تفاو های مورود در دیدگاههای ادیبان مکتخ

به نقش و رایگاه پرستشیگاههیا و بیه وییژه

مسارد در زندگی بشریت پی ببریم .نگاهی به پیشیکه پژوهشهای صور گرفته در این زمیکه ،ما را از اهمیت این موضیوع
آگاه خواهد ساخت.
پیشینه تحقیق
با آنره تا ککون مقاد بسیاری حول محورها و موضوعا مرتبو با مسجد و نماز نوشته شده است اما کمتیر بیه رابطیه
این مفاهیم با ادبیا پرداخته شده است.از طرفی هی یک از نویسکدگان مکتخ

نیز بیه طیور همزمیان و یرجیا بیا یریدیگر

مقایسه نشدهاند .از این رو ،پژوهش حاضر گ ام موثری رهت بررسی هماهکگ رایگاه و مکزلت پرستشگاه و بادخص مسجد
در آثار این نویسکدگان خواهد بود .از رمله پژوهشهای انجام شده میتوان به مقاله حمید قکبری( )0923با عکوان«متروری

بر نقش مسجد در ادبیات» اشاره کرد که وی به بررسی مفهوم مسجد در اشعار چکد تن از شاعران بکام ایرانی پرداختیه اسیت.
پژوهش دیگر مقاله غالمرضا گلی زواره (« )0929مسجد کانون قیامهای اسالمی از آغاز تا انقالب اسالمی» اسیت کیه او در
آن نقش مهم مسجد در نهضت اسالمی و ابعاد مختلف این پایگاه عبادی و سیاسی را مورد مداقه قیرار داده اسیت .پیژوهش
دیگر پایان نامه کارشکاسی ارشد ثریا امیری( )0921تحت عکوان «مسجد در جامعه اسالمی از دیدگاه آیات و روایات» اسیت
که به زعم پژوهشگر امروزه نیز باید کارکردهای مختلفی را که مسجد در صدر اسالم در رامعه اسالمی داشته است دوباره
احیا ککیم و نقش همه رانبه مسجد را در رامعه اسالمی بیش از پیش پرفروط گردانیم .در بخش بعدی به محدوده پژوهش و
دامکه بحث میپردازیم.
محدودیتهای تحقیق
در این تحقیق ،پژوهشگر بر آن است تا تکها برخی از آثار شاعران و نویسکدگان مکتخ

را از حیث مؤلفههای مرتبو بیا

پرستشگاه مورد بررسی قرار دهد .این بدان دلی است که انجام چکین کاری مستلزم صرف زمیان کیافی و تحلیی محتیوای
تمامی آثار با رویررد به زندگینامه نویسکدگان است .لذا ،به دلی محدودیت زمان و به فراخور مجیال ایین مقالیه ،فقیو بیا
نگاهی گذرا و از چشمانداز فرهکگی به تحلی محتوای این آثار میپردازیم .نخست،آثار ادیبان انگلیسی و سیپس شیاعران
ایرانی را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
بررسی تطبیقی مفهوم «پرستشگاه» در آثار منتخب
الف) ویلیام بلیک :ترانههای بیگناهی و ترانههای تجربه

"ویلیام بلیک" ()0494-0284در زمره مشهورترین شاعران رکیبش رومکتییک اسیت .از مهیمتیرین ویژگییهیای ایین دوره
میتوان به توره بسیار زیاد شاعران به احساسا  ،نمادگرایی ،طبیعت و عکاصر فرا طبیعی اشاره نمود .از آنجا که پیروان این
مرت

به خودروش ،تخیلی ،نوآور و آزاد بودن ادبیا اعتقاد داشتکد .بلیک ترانههای بیگکاهی و تجربیه را بیه ترتیی

سالهای  0423و  0433مکتشر کرد .امراهلل ابجدیان واژههای بیگکاهی و تجربه را بدین صور تشریح نموده است:
بیگکاهی را به معکای بیآزاری و نداشتن گکاه به کار میبیریم ،امیا هیدف بلییک بییگکیاهی نیسیت ،بلریه
ناآزمودگی اسیت .بییگکیاهی سیازمان نیافتیه و ییا نیاآزمودگی ،دوگانیه بیا بییگکیاهی سیازمان یافتیه و ییا
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در

آزمودگی ،در برابر تجربه ناتوان است .از آنجا که بیگکاهی و تجربه دو حالت از چهار حالت هستی روان
انسان هستکد ،گذر از هر دو حالت بایسته است ،اگر چه بیگکاهی و یا نیاآزمودگی ،وییژه تکهیا کیودکی و
تجربه ،ویژگی تکها بزرگسالی نیسیتکد .بلییک ایین سیرودههیا را نماییانگر دو حالیت متضیاد از روان انسیان
میداند .بیگکاهی ،سرزمین بوله است و تجربه ،دنیای خشن اما زندهی زایش و پویایی است.
(ابجدیان)011،0924،
سروده «تمثال خداوند» در ترانههای بیگناهی ،سراسر تجسم خالق عالم در ورود انسانها است .به زعم بلیک ،هر را
که سخن از دلسوزی ،عشق و صفا باشد در آنجا مح حضور پروردگار عالم است .به بیان دیگر ،پرستشگاهها تکهیا بهانیه و
مستمسری برای یافتن خدا و مح تجم ساده ددن و گمگشتگانی هستکد کیه آفریککیده خیویش را در ییک مریان خیاص
رستجو میکککد:
به درگاه گذشت،دلسوزی ،صفا و عشق
همگان در پریشانی دعا میکککد
و به درگاه این پارساییهای شادی بخش
همگان شرر گزاری میکککد
زیرا گذشت ،دلسوزی ،صفا و عشق
خداست پدر گرامی ما،
و گذشت ،دلسوزی ،صفا و عشق
انسان است ،فرزند و مورد توره آن پدر

To Mercy Pity Peace and Love,
All pray in their distress:
And to these virtues of delight
Return their thankfulness.
For Mercy Pity Peace and Love,
Is God our father dear:
And Mercy Pity Peace and Love,
Is Man his child and care.

زیرا گذشت قلبی انسانی دارد،

For Mercy has a human heart

دلسوزی چهرهای انسانی دارد،

Pity, a human face:

و عشق کالبد خدایی انسان است،
و صلح و صفا تن پوش انسان است
بکابراین ،هر انسانی آر هر آب و خاکی،
که در پریشانی دعا میککد،

And Love, the human form divine,
And Peace, the human dress.
Then every man of every clime,
That prays in his distress,

خدایی انسان دعا میککد،

Prays to the human form divine

به درگاه عشق ،گذشت ،دلسوزی و صفا

Love Mercy Pity Peace.

به درگاه قال

و همگان باید شمای انسانی را دوست بدارند،
چه کافر،چه ترک و چه یهودی،
هر کجا گذشت ،عشق و دلسوزی مسرن گزیککد
در آنجا نیز خدا بسر میبرد

And all must love the human form,
In heathen, turk or jew.
Where Mercy, Love & Pity dwell
There God is dwelling too.
(همان)014،
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«روز نیکوکاری» ،در ترانههای تجربه ،بیانگر بغ

و کیکه ریشهدار بلیک نسبت به زمامداران فاسد کلیساها است.

وی در این سروده خود را مداف حقوق از دست رفته ایتام معرفی میککد و در پی زنگارزدایی از چهیره عیامالن
دین مسیحیت،گسترش عدالت و تکویر افرار نس های پس از خود است .در دنیای تجربه ،ارزشها وارونه هستکد
و شرار و بدکاری به مبابه نیروکاری هستکد .وظیفه آدمی نیز آنست که با گیذر از پی تجربیه بیه بیی گکیاهی
سازمان یافته نائ شود .در این ترانه،شاعر با هکرمکدی هر چه تمامتر نشان میدهد که چگونه کلیستاها و کشیشیان
وابسته به دولت را نماد دنیای تجربه و دغلراری معرفی میککد.این کشیشان سودرو از تعالیم دیکی کیه خیود در
کلیساها به دیگران میآموزند بهره ای نبردهاند و زیر نقاب سرپرستی از ایتام و کودکان بی سرپرست ،آنها را به
استبمار میکشانکد .بلیک در «روز نیکوکاری» ،با قلبی سرشار از حزن و اندوه چکین گالیه سر میدهد:
Is this a holy thing to see

آیا این چیزی مقدس است که ببیکیم
در سرزمیکی ثروتمکد و پربار

In a rich and fruitful land,

بچهها به بدبختی افتادهاند

Babes reduced to misery,
?Fed with cold and usurous hand

و با دست بیعاطفه و رباخوار تغذیه میشوند؟

?Is that trembling cry a song

آیا آن لرزش،صدای ترانه است؟

?Can it be a song of joy

آیا میتواند ترانه شادمان باشد؟

?And so many children poor

و بسیاری از کودکان تهی دست باشکد؟

!It is a land of poverty

ایکجا سرزمین تهی دستی است.

And their sun does never shine,

و خورشید آنها هرگز نمیدرخشد،

And their fields are bleak and bare,

و دشتهای آنها سرد و بی آب و علف هستکد،
و راهشان را خارها پوشاندهاند

And their ways are filled with thorns:

در آنجا زمستان راودانه است

It is eternal winter there.

زیرا هر کجا خورشید بدرخشد،

For where'er the sun does shine,

و هر کجا باران ببارد،

And where'er the rain does fall,
Babes should never hunger there,

بچه هرگز گرسکه نمیماند،

Nor poverty the mind appall

و تهی دستی،خیال انسان را هراسان نمیککد.

)همان(084،
ب) جورج اورول :به یاد کاتالونیا و روزهای برمه

نفر

از کلیسا تا چکد سدهها بعد از بلیک ادامه پیدا میککد و در به یاد کاتالونیا( )1133اثر جورج اورول ()1113-1151

هویدا می شود .این سفرنامه به رکگ داخلی اسپانیا میان رمهوری خواهان و ملی گرایان در خالل سالهای  0390تیا 0393
میپردازد" .اورول" تا حدودی نفر از کلیساها را عام نهضتهای انقالبیون رمهوری خواه اسپانیا میداند:
برای اولین بار در شهری بودم که طبقه کارگران بر مرک

نشسته بود.آنان عمالچ همه بکاهیای بیزرگ را در

اختیار خویش آورده و از آنها پرچمهای سرخ ،یا پرچمهای سرخ و سیاه آنارشیستها را آویختیه بودنید.
روی هر دیواری داس و چرش یا حرف اول احزاب انقالب را کج و کوله رسم کرده بودنید .تقریبیاچ تمیام
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کلیساها تخلیه و تصاویرش سیوزانده شیده بیود .گیروههیای کیار ایکجیا و آنجیا کلیسیاها را مکظمیاچ خیراب
میکردند(.اورول)0،0900،
زمانی که اورول هکوز درگیر رکگ با نیروهای فاشیست ملیگرا به رهبری فرانرو است از رابجایی ارزشهای کلیسایی

با آنارشیستی در حیر فرو میرود:
در شرق هواسرا تا اواخر مارس اتفاقی نیفتاد-تقریبا به معکای واقعی کلمه،هی اتفاقی ،...کامالچ غییر ممرین
است که رکگ اسپانیا را صرفاچ از دیدگاه نظامی آن نوشت ،...طبقه کارگر اسپانیا بخاطر دموکراسی و حفظ
موقعیت -به عرس آنچه احتمادچ انتظار میرفت-در مقاب فرانرو ایستاده بود .مقاومتش همراه بیا اعتراضیی
سازش ناپذیر و انقالبی بود،یا در حقیقت میتوان گفیت از آن سرچشیمه مییگرفیت .دهقانیان زمیینهیا را
گرفته بودند ،بسیاری از کارخانیههیا و بخیش اعظیم سیسیتم حمی و نقی در اختییار اتحادییههیا در آمیده
بود.کلیساها تخری

و کشیشها تار و مار شده بودند یا به قت میرسیدند .روزنامه دیلیی میی توانسیت بیه

تشویق مرار روحانی ،فرانرو را به عکوان وطکپرستی که کشورش را از چکگ ییک ایی اهریمکیی «سیرخ»
نجا میداد ،معرفی ککد.
(همان)32،
اورول در سفرنامه به یاد کاتالونیا اساس و عصاره تفرر آنارشیستی را در سه چیز خالصه میککد که یری از آنها نفر
از کلیساها و کشیشان خائن است:
تعریف بیکش آنارشیستی به این سادگی نیست.واژه نا روشن «آنارشیستها» در هر حال به مکظیور مشیخص
کییردن تعییداد کبیییری از مردمییی بییا نقطییه نظرهییای متفییاو برییار میییرود.بلییوک عظیییم اتحادیییههییای
ث.ان( .ککفدراسییییون ملییییی کارگران)حیییدوداچ دو میلیییییون عضییییو داشیییت و ارگییییان سیاسیییییاش
اف.آ.ئی(فدراسیون آنارشیستی ئیبریا) ،سازمانی خلص آنارشیستی بود.اهداف ث.ان .و اف.آ.ئی به طور
کلی این بود:
 .0اعمییال ککتییرل مسییتقیم کییارگران بییر هییر یییک از شییعبا صییکعت،یعکی در بخییش حمیی و
نق ،کارخانههای نساری و غیره.
 .8حاکمیت شوراهای محلی و مقاومت در مقاب هر گونه قهر متمرکز و اقتدارگرایانه دولتی.
 .9خصومت بیچون و چرا علیه بورژوازی و دستگاه کلیسا.
(همان)93،
در روزهای برمه( ،)1134معابد را هم به تیر نقد میسپارد و با نگاهی از سر تمسخر آنها را پکاهگاههیای امکیی بیرای آن
دسته از مجرمانی معرفی میککد که به خیال خام خود قادر به فری

پروردگار هسیتکد.این رمیان میاررای اهیداف شییطانی

اصلیترین شخصیت داستان یعکی یوپوکین رئیس دادگاه فرعی بخش کیائوکتادا در ناحیۀ علیای برمه است.
تکها آرزوی این شخصیت پلید که تا حد زیادی از عقده خودکم بیکی وی سرچشیمه مییگییرد ،نشسیت و برخاسیت بیا
انگلیسیها به عکوان صاحبان نژاد و فرهکگ برتر است .یوپوکین که دست خود را به ررائم مختلفی از قبی رشیوه خیواری،

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 137

دزدی ،فحشا و برده داری آلوده کرده است ،گمان میککد که ثوابها وکمکهای وی بیه صومعهها و معابد وی را عاقبیت
بخیر خواهکد نمود .اورول مینویسد:
او ]یوپوکین[ عمالچ آسی

ناپذیر بود ،...انسان میتوانست به ررا ادعا ککد کیه وی هیچگیاه مشیتش بیاز

نخواهد شد و همیشه با موفقیت قرین خواهد بود و سرانجام دار فانی را با چکان افتخار کاملی وداع خواهید
گفت که چکدین لک (چکد صد هزار) روپیه ارزش خواهد داشت .حتی پس از میرگ نییز موفقییتهیایش
ادامه خواهد داشت ،...یوپوکین ،...در نظر داشت در سالهای آخر حیا خیود آنقیدر کیار ثیواب ذخییره
نماید که کفه ترازو را به نف خود سکگین ککد .شاید کارهای نیک وی به صور ساختن پاگوداها درآید.
چهار معبد،پکج تا،شش تا،هفت تا-کاهکان به وی خواهکد گفت چکد تا-با ککده کاریهای سیکگی،چترهای
زراندود و تعدادی از زنگولههای کوچک که با وزش باد به صدا درآیکد و هر ررنگ و ررنگ زنگولهای
دعایی به حساب وی مکظور شود .سپس با قال

انسانی به زمین باز خواهد گشت.
(اورول)3،0909،

"پوپوکین" از ایکره عضویت وی در باشگاه اروپائیان تکها با حذف دکتر وراسوامی تحقق مییابید آگیاه اسیت و بیرای
رسیدن به این هدف از کوباسین ،متصدی دفتر قائم مقام کمیسیونر،کمک میگیرد.گفتگوی ذی میان پوپوکین و کوباسین
حاکی از تالش وی در توطئه سازی علیه رقی

خود است:

]یوپوکین[ میخواهیم به یک حمله هماهکگ شده علیه دکتر وراسوامی ،که یک ریراح عمیومی و رئییس
زندان است ،دست بزنیم .میخواهیم به او تهمت بیزنیم .شیهرتش را لریهدار ککییم و سیرانجام او را از بیین
ببریم .عم حساسی خواهد بود ،به طور وضوح مورد اتهام باید خیانت ،ملیگرایی ،تبلییغ بیه آشیوبگری و
عصیان باشد .باید اروپائیان را متقاعد ککیم که دکتر دارای عقیاد خیانت آمیز و ضد انگلیسی است .آنها از
کارمکد بومی انتظار دارند که رشوه بگیرد .ولی بگذاریم حتی یک لحظه هیم در وفیاداری او شیک کککید،
کارش ساخته است.
]کوباسین[ :اثبا این کار بسیار مشر است .دکتر به اروپائیان بسیار وفادار است و وقتی کیه حرفیی علییه
آنان زده میشود عصبانی میشود آنها این را میدانکد ،عقیده شما چیسیت؟ ]پوپیوکین[ :مزخیرف اسیت،
مزخرف است .هی اروپایی به فرر دلی در این مورد نیست .اگر مردی چهره ای سیاه داشته باشید ،شیک،
خود دلی است.
(همان)3:
رمان روزهای برمه سرانجام با سرته مغزی یوپوکین و راهی شدن وی از زندگی نربیت بیارش بیه سیوی دوزخ خاتمیه
مییابد .گویی خداوند مرافا افراد کج اندیشی همچون یوپوکین را در همین دنیا قرار داده است .به عقیده اورول ،هرگیز
با عوام فریبی و توس دروغین به معابد و سایر پرستشگاهها نمیتوان راه رستگاری را پیمود.
ج) سعدی شیرازی :بوستان و غزلیات

رایگاه سعدی شیرازی( 616-611هجری قمری) سخن سرای نامدار ایرانی در ادبیا فارسی رفیی تیر از آن اسیت کیه
نیازمکد تذکر و تأیید باشد.در این پژوهش،تکها دو نمونه از شاهرارهای ادبی سعدی یعکی بوستتان(-655هجتری قمتری) و
غزلیات وی را از حیث مفاهیم پرستش و پرستشگاه بررسی میککیم.این مفاهیم در ککار سیایر مقولیههیای بکییادی میرتبو بیا
 138مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

رفتار بشر و با اهتمام به آموزش تربیتی و پرورش اخالقی افراد رامعه به شیوایی هر چه تمام رلوه گیر شیدهانید .سیعدی در
غزلیات خود چکدین بار بر اهمیت خلوص ،یردلی در پیمودن طریقت حق پای میفشارد:
روی در مسییجد و دل سییاکن خمییار چییه سییود؟

خرقییه بییر دوش و میییان بسییته بییه زنییار چییه سییود؟

هییر کییه او سییجده ککیید پیییش بتییان در خلییو

دف ایمییان زدنییش بییر سییر بییازار چییه سییود؟

دل اگیییر پیییاک بیییود خانیییهٔ ناپیییاک چیییه بیییاک

سییر چییو بیییمغییز بییود نغییری دسییتار چییه سییود؟

چییییون طبیعییییت نبییییود قابیی ی تییییدبیر حریییییم

قییییو ادویییییه و نالییییه بیمییییار چییییه سییییود؟

قیییو حافظییییه گییییر راسیییت نیاییییید در فرییییر

عمر اگیر صیرف شیود در سیر تریرار چیه سیود؟

عاشییییقی راسییییت نیاییییید بییییه تربییییر سییییعدی

چییون سییعاد نبییود کوشییش بسیییار چییه سییود؟

به عقیده شیخ ار  ،شرط مسلمانی و نشانه ایمان بیش از آنره رفتن به مسجد و انجام واربا شرعی باشد ،رعایت رفتار
انسانی و احترام متقاب

نسبت به دیگران است .حرایت رویارویی عالمی متربیر بیا ریوانی غییر مسیلمان در کتیاب بوستتان

شاهدی بر همین نرته است:
فقیهییییییی بییییییر افتییییییاده مسییییییتی گذشییییییت

بیییییه مسیییییتوری خیییییویش مغیییییرور گشیییییت

ز نخییییییییو بییییییییر او التفییییییییاتی نرییییییییرد

رییییییوان سییییییر بییییییرآورد کییییییای پیرمییییییرد

تربیییییر مرییییین چیییییون بیییییه نعمیییییت دری

کیییییییه محرومیییییییی آیییییییید ز مسیییییییتربری

یرییییییی را کییییییه در بکیییییید بیکییییییی مخکیییییید

بییییییادا کییییییه ناگییییییه درافتییییییی بییییییه بکیییییید

نییییییه آخییییییر در امرییییییان تقییییییدیر هسییییییت

کیییه فیییردا چیییو مییین باشیییی افتیییاده مسیییت؟

تییییو را آسییییمان خییییو بییییه مسییییجد نبشییییت

میییییزن طعکیییییه بیییییر دیگیییییری در ککشیییییت

ببکییییید ای مسیییییلمان بیییییه شیییییررانه دسیییییت

کیییییه زنیییییار میییییغ بیییییر میانیییییت نبسیییییت

نیییه خیییود مییییرود هیییر کیییه روییییان اوسیییت

بیییه عیییکفش کشیییان مییییبیییرد لطیییف دوسیییت

از ن ظر استاد سخن،سعدی علیه الرحمه ،انسان به شرط برخورداری از صفای باطن و نیت پاک مییتوانید رلیوه حضیور
پروردگار را در تمامی پرستشگاهها اعم از مسجد،ککیسه و کلیسا مشاهده ککد .این رهانبیکی و طرز تفرر در اشیعار شیاعران
معاصر همچون محمد رضا آغاسی نیز ادامه یافته است.
د) محمد رضا آغاسی :ساقی سرمست ما ،نماز ،روح نماز

مرحوم حا محمد رضا آغاسی( ،)1333-1333مداح و شاعر مذهبی شییعه ،کلمیه مستجد را در اشیعار دلکشیین خیود بیا
تالش نستوه خود برای بیداری اسالمی و هدایت مردم به ویژه نس روان به کار میبرد .وی همچون بیشیتر شیاعران متعهید
پیش از خود ،اخالص در عم  ،تواض و بکدگی به درگاه ایزد مکان را از شرایو قبولی اعمال عکوان میککد.از نظر این شاعر
خودساخته ،تمامی ادیان مظهر نور حق و تمامی پرستشگاهها رایگاه تبلور عظمت الهی هستکد .وی در شیعر «ساقی سرمست

ما» ایکگونه اندرز میدهد:
سییییییاقی سرمسییییییت میییییا دیوانییییییه نیسییییییت

سرگذشییییییییت انبیییییییییا افسییییییییانه نیسییییییییت

آنچیییییییه در دسیییییییتور کیییییییار انبیاسیییییییت

رکیییییگ بیییییا مریییییر و فریییییی

اغکیاسیییییت

چیسییییییت در انجییییی ی و تییییییورا و زبییییییور

آیییییییههییییییای نییییییور و تسییییییلیم و حضییییییور

رملییییه ادیییییان ز یییییک دییییین بیییییش نیسییییت

ریییییز الوهییییییت رهیییییی در پییییییش نیسیییییت
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خانقیییییییاه و مسیییییییجد و دییییییییر و ککشیییییییت

هرکییییه را دیییییدم بییییه دل بییییت مییییسرشییییت

لیییییییک در بتخانییییییه دیییییییدم بییییییی عییییییدد

هیییییر صیییییکم سیییییرگرم ذکیییییر ییییییا صیییییمد

ییییییا صیییییمد یعکیییییی کیییییه میییییا را بشیییییرکید

پیرییییییییر مییییییییا را در آتییییییییش افرکییییییییید

گییییر سییییبک گییییردیم در آتییییش چییییو دود

مییی ییتیییییوان تیییییا مبیییییدأ خیییییود پرگشیییییود
(مکاب ایکترنتی)0،

مرحوم آغاسی با شور حالی کم نظیر در شعر «نماز» ،مسارد را یری از روحبخش ترین اماکن مذهبی و خانیه سیرور و
شادی معرفی میککد:
بییییییییه آوای خروسییییییییان سییییییییحر خیییییییییز

سیییییحر سیییییر میزنییییید از خیییییواب برخییییییز

بیییییییه آب دییییییییده دل را شستشیییییییو کییییییین

پیییییس آنگیییییه رانییییی

معشیییییوق رو کییییین

مسییییییییارد خانیییییییییه نییییییییور سیییییییییرورند

تجلییییییییی گییییییییاه آیییییییییا حضییییییییورند

زریییییا برخییییییز هکگیییییام حضیییییور اسییییییت

اگیییر موسییییی شیییوی هییییر گوشیییه توراسییییت

مسیییییلمان بیییییی نمیییییازی ناسپاسیییییی اسیییییت

نمییییییاز اول قییییییدم در خییییییود شکاسیسییییییت

تیییییییو بکگیییییییر گیییییییاه قیییییییر آن مبیییییییین را

میییییییروری کییییییین صیییییییفا میییییییؤمکین را

نمییییییییاز آرام رییییییییان مییییییییؤمکین اسییییییییت

سییییییتون آسییییییمان پیمییییییای دییییییین اسییییییت

خوشییییییا آنییییییان کییییییه دائییییییم در نمازنیییییید

تمیییییییییام عمیییییییییر قیییییییییائم برنمازنییییییییید
(همان)

اککون ،به عکوان حسن ختام این بحث ،روح خود را با شعر «روح نماز» این شاعر تسلی میبخشیم:
میییییییا را نظیییییییری بیییییییه غییییییییر اهلل مبیییییییاد

بییییر درگییییه عشییییق غیییییر از اییییین راه مبییییاد

هیییر چکییید کیییه دسیییت میییا بیییه ریییز آه مبیییاد

از دامیییییییین اهلبیییییییییت کوتییییییییاه مبییییییییاد

امییییییییروز بشییییییییارتی عظیییییییییمم دادنیییییییید

راهییییییی بییییییه صییییییراط مسییییییتقیمم دادنیییییید

وقتییییی کییییه مییییؤذن بییییه نمییییازم مییییخوانیییید

سییییییجادهای از رییییییکس نسیییییییمم دادنیییییید

زان روز کیییییه تیییییو اهییی ی نمیییییازم کیییییردی

در وادی سییییییییجده سییییییییرفرازم کییییییییردی

تیییییییا بیییییییر قیییییییدمت روی نییییییییاز آوردم

از مکییییییت خلییییییق بییییییی نیییییییازم کییییییردی

ییییک قیییوم پیییر از سیییوز و گیییداز خواندنییید

قیییییومی ز نییییییاز بیییییی نییییییاز خواندنییییید

قیییییییوم دگیییییییری برییییییییده از راه حجیییییییاز

ای روح نمییییییییاز،بی نمییییییییاز خواندنیییییییید
(همان)

ه) نتیجهگیری
آنچه مایه پیوند آثار این شاعران و نویسکدگان مکتخ

به یردیگر می شود ،حس عدالت خواهی آنها نسبت به مفاهیم

پرستش و پرستشگاه است .به نظر تمامی این ادیبان ،پرستشگاهها بیش از آنره به پیروان دین یا مذه

خاصیی تعلیق داشیته

باشکد،پکاهگاههای امن و مقدسی هستکد که باید با مکش پاک و خلوص نیت در آنها پای نهاد .مسارد نیز به عکوان یریی از
این پرستشگاهها و پایگاههای فرهکگی صاح

قدرتی فراوان در ترویج عدالت و تسخیر دلها میباشیکد.از ایین رو بایید از

این حریمهای امن الهی در رهت تکویر افرار نس روان و گسترش ارزشهای اسالمی استفاده بهیکه کرد.
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مطالعه تجربی آگاهی از حقوق شهروندی
(بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران)1311
سیّده حمیده سلیم بهرامی
علی ران حسکی

8

ام کلبوم غالمحسین زاده
حسین احمدی

0

9

3

چکیده
اعضای یک رامعه در حوزه های مختلف مشارکت فعالیت دارند و در برابر حقوقی که دارند ،مسئولیتهیایی را نییز در
راستای اداره بهتر رامعه و ایجاد نظم بر عهده میگیرند .از سوی دیگر شهروندان در رامعه نه تکها حقوقی دارند بلره دارای
مسئولیتهایی میباشکد .این مقاله به بررسی عوام ارتماعی مرتبو با میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین اعضاء هیأ
علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران 9میپردازد .تحقیق از نوع زمیکه یابی است که از مشاهده پدیدهها به مکظیور
معکا دادن به رکبههای مختلف اطالعا به دست میآید.رامعه آماری کلیه اعضاء هیأ علمی دانشیگاههیای آزاد اسیالمی
استان مازندران است .تعداد نمونه ( 834نفر) در نظر گرفته شده است .شیوه نمونهگیری طبقهای و ابزار تحقیق پرسشیکامه بیا
آلفای کرونباخ 112009بوده است .نتایج نشان داد:بین امکیت ارتماعی ،مشارکت ارتماعی ،میزان دسترسی بیه مکیاب  ،تعهید
شهروندی ،طبقه ارتماعی و رکسیت اساتید با آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ علمیی رابطیه وریود دارد .بیا بریار
گیری از روش مرکزی( )Enterاز رگرسیون چکید متغییره بیه ایین محاسیبه رسییدیم کیه امکییت ارتمیاعی بیه مییزان ، %31
مشارکت ارتماعی به میزان  ، %03دسترسی به مکاب به میزان  ، %04بر شر گیری و آگاهی از حقوق شهروندی میؤثر انید.
در نهایت با توره به میزان  R2بدست آمده میتوان گفت این بررسی بهمراه متغیرهایش تقریباچ  %92موضوع تحقیق را مورد
پوشش خود قرار میدهد.
واژگان کلیدی :حقوق شهروندی ،دانشگاه ،زمیکه یابی ،مازندران
مقدمه و طرح مسئله
ایده شهروندی بهطور ردی برای اولینبار با نقد شهروندی قرون وسطی و با برگشت به تجربه روم و یونان باسیتان ،در
دوره رنسانس مطرح شد و در سال  0423میالدی در رریان انقالب فرانسیه اعالمییهای نوشیته و بیهطیور رسیمی از عبیار
«حقوق شهروندی» نام برده شد .شکاخت این حقوق و ترالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد رامعهای بر اسیاس
نظم و عدالت دارد .برای این که «شهروندی» دارای مفهوم و روهره واقعی باشد شهروندان باید بر مبکای معیارهای عیکیی و

 .0عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 .8عضو باشگاه پژوهشگران روان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان گروه علوم ارتماعی ،آشتیان ،ایران A.Hasani@acecr.ac.ir
 .9عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 .3کارشکاسی ارشد مدیریت آموزش ،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 .9این مقاله بخشی از طرح پژوهشی است که با اعتبارا و حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی با نظار اسیاتید دانشیگاه آزاد اسیالمی مازنیدران بیه
انجام رسیده است.
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شفاف مورد قضاو قرار گیرند لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک حق است و در ادامه زایکدهی حقوق متعیدد دیگیری
برای شهروند است .از این رو «شهروندی» توانائی افیراد را بیرای قضیاو در میورد زنیدگی خودشیان تصیدیق مییککید و
زندگی آنها از پیش بوسیله نژاد ،مذه  ،طبقه ،رکسیت و یا صرفاچ از روی یری از هویتشان تعیین نمیشود .به ایین ترتیی
حق شهروندی محم بسیار مکاسبی برای ارضاء انگیزه سیاسی انسان یعکی آنچه کیه هگی از آن «نییاز بیه رسیمیت شیکاخته
شدن» نام میبرد ،میباشد(دلفروز .)0920،به طور کلی باید گفت« :شهروندی یعکی مشارکت در تعیین سرنوشت خیویش و
برخوداری از حقوق سیاسیی ،ارتمیاعی ،فیردی ،قضیایی از رملیه ایین حقیوق کیه اندیشیمکدان بسییاری نییز در میورد آن
نظریهپردازی کردهاند ،میتوانیم به حق آزادی در ابعاد مختلف ،حق مشارکت ،حق برخورداری از تساوی قانونی و حقیوق
ارتماعی اشاره ککیم .البته این حقوق زمانی دزمادررا میشود که مردم به عکوان شهروند در رامعه مطیرح شیوند و برخیی
حقوق ردید را مطالبه کککد .البته برخی از حقوقدانان در اینباره گفتهانید:کلییه افیرادی کیه در محیدوده رغرافییایی ییک
کشور زندگی میکککد و نیز افرادی که به عکوان تبعه در خار از مرزهای آن کشیور (رامعیه) زیسیت مییکککید ،شیهروند
تلقی میشوند ،در این زمیکه تابعیت ،یک رابطه صرفاچ سیاسی است که فردی را به دولتیی میرتبو مییسیازد ،بیهطیوری کیه
حقوق و ترالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود(رعفری لکگرودی)0928،
یری از سئواد ضروری که هکگام ت الش برای درک شهروندی و به تب آن حقیوق شیهروندی مطیرح مییشیود ایین
است که چه ترتیبا ارتماعی و سیاسی بستر اعمال شهروندی و حقوق شهروندی را تشری میدهکد .حقوق شهروندی بیا
الویت و سیاستهای بازار و نظام دولتها ارتباط نزدیری دارد .لذا بحرانهای اقتصادی ممرن است به کاهش حقوق مکجر
شوند .هم چکین رکگ میان دولت ها یا برخورداری ارتماعی داخلی درون یک دولت می توانکد به شد معکای شیهروندی
را تغییر داده و حقوق شهروندی را حداق برای مد کوتاه تقلی دهکد .دزمه ورود به چکین عرصهای اطالع رسانی وآگاه
نمودن شهروندان به عکوان ککشگران اصلی این عرصه است و در این بین نظام مدیریت شهری موظف و مجبور به این اطالع
رسانی از طرق مختلف است تا ضمن فرهکگ سیازی در بیین شیهروندان و بیاد بیردن سیطح شهرنشییکی آنهیا ،وظیایف و
ترالیف تعهد آور خویش را که رهت رفاه شهروندان باید انجام دهد ،به نحو احسین انجیام دهید .بطیور کلیی رابطیه مییان
شهروندان و نظامهای اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی و فرهکگی رامعه دو سویه است به طوری که طرفین نسیبت بیه هیم دارای
حقوق و وظایف متقاب هستکد" .تیاچ مارشال" در ارتباط با رشد شهروندی سه نوع حق را برشمرد که شام حقوق مدنی،
حقوق سیاسی و حقوق ارتماعی میشد .حقوق مدنی امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی مییدانییم ،امیا بیه
دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است مب آزادی افراد برای زندگی ،آزادی بیان و مذاه  ،حق مالریت یا حق
دادرسی یرسان در برابر قانون .حقوق سیاسی اما به مواردی همچون حق شرکت در انتخابا و انتخاب شدن مطیابق قیانون
اشاره دارد و در ارتباط با حقوق ارتماعی میگویکد که بهرهمکد شدن از حداق اسیتاندارد اقتصیادی و امکیتیی مبی مزاییای
بهداشتی و درمانی ،تأمین ارتماعی در صور بیراری و تعیین حداق سطح دستمزد حق طبیعی هر فرد است .البته مجموعه
گفته های مارشال چیزی است که در متن قانون اساسی کشورمان نیز گکجانده شیده و در قالی

حقیوق سیاسیی ارتمیاعی و

فرهکگی قاب شکاسایی است .مطابق اص ششم قانون اساسی ،حق حاکمیت به معکای حق اعمال اراده و اختییار در پیذیرش
حرومت و تعیین سرنوشت از رمله حقوق شهروندی است که به ملت اعطا شده است .این در حالی است کیه مسیاوا در
برخورداری از حقوق ،حیق مسیاوا در حماییت شیدن از سیوی قیانون ،حیق امکییت ،حیق آزادی ،آزادی عقییده ،آزادی
مطبوعا  ،آزادی احزاب ،آزادی تشری ارتماعا و راهپیماییها ،آزادی استفاده از زبانهای محلیی و قیومی و تیدریس
ادبیا آنها ،حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان ،حق تابعیت و اقامت ،حق انتخیاب شیغ  ،حیق داشیتن مسیرن
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مکاس  ،حق برخورداری از تأمین ارتماعی و بیمه ،اص برائیت ،حفیظ حرمیت و حیبییت اشیخاص تکهیا بخشیی از حقیوق
مصرح در قانون اساسی کشورمان است .البته اهمیت حقوق شهروندی به آن درره است که در سکد چشیمانیداز  0313نییز
تأکید شده که رامعه در افق  81ساله باید به سوی رامعهای توسعه یافته متکاس

با مقتضیا فرهکگی ،رغرافیایی و تاریخی

حرکت ککد و همچکین بر مردم سادری دیکی ،عدالت ارتماعی ،آزادیهای مشیروع ،حفیظ کرامیت و حقیوق انسیانهیا و
بهرهمکدی از امکیت ارتماعی و قضایی تأکید شده است؛ به طوری که هر فرد ایرانی در سال  0313باید از رفاه ملیی ،امکییت
ملی و تولید ملی برخوردار باشد.
در شرایطی که رامعه به صور مدنی یا شهروندی است یعکی همهی اعضای رامعه متعلق به شبرهی ارتماعی ،شهری
(مدنی) هستکد ،افراد به لحاظ اخالقی یا انسانی ،عرفیی ،شیرعی و قیانونی ،دارای حقیوق دزمادرراییی از سیوی مسیؤودن
رامعه مدنی میباشکد و در صورتی که حقوق خود یا سایر شهروندان را که به تصوی
ٔ
ٔ
گردانکده
تقاضای احقاق حق نداشته و مرتر

رسیده است رعایت نرککد،

قانونشرکی شدهاند .در صور اررای برابر و یرسان بیه لحیاظ حقیوق میدنی ،افیراد

متعلق به رامعه ،دارای احساس هویت ارتماعی همسان و یرکواخت با دیگران و در عینحال متمایز در طول زمیان و مریان
به دلی تفاو انسانها از نظر هویت فردی میشوند .این شرایو متعادل و مکطقی ،مور
امکیت روانی ،سالمتی روحی و سالمت هویت فردی ،ارتماعی و ملی میشود .تبعی
ناپذیری به اعضای رامعه به عکوان شهروند وارد میسازد و مور

احساس تعلق به رامعیه ،احسیاس
حقوق شیهروندی ،صیدما ربیران

احساس دلسردی ،ناکامی ،ییأس ،درمانیدگی ،احسیاس

طرد ،بیگانگی ،خشم ،اعتراض و حتی بزهکاری و تبهراری میشیود .در بیین اعضیاء هییأ علمیی بایید بیه مفهیوم حقیوق
شهروندی و شهروندسازی تمرکز کرد .افراد را با توره به تواناییهایی که دارند در امور ارتماعی مشارکت داد و آنها را
تبدی به شهروندانی فعال ساخت .شهروندانی که احساس مالریت قدرتمکد نسبت به رامعه ای که در آن زندگی مییکککید
داشته باشکد و آن را به ظهور میرسانکد .به هر تقدیر با توره به مطال

ییاد شیده در ایین اثیر بیرآنیم تیا بیه بررسیی عوامی

ارتماعی مرتبو با میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین اعضاء هیأ علمی دانشگاههای آزاد اسیالمی اسیتان مازنیدران
بپردازیم.
تعاریف واژهها
حقوق شهروندی« :0حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشیور در رابطیه بیا مؤسسیا عمیومی مانکید:
حقوق اساسی ،حق استخدام شدن ،حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ،حق گواهی دادن در مراری رسیمی ،حیق داوری و
مصدق واق شدن است.
شاهرودی رییس سابق قوه قضائیه در کتابی تحت عکوان «شهروند محیوری در عرصیه عیدالت» کیه دکتیرین ایشیان در
عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شیهروند بایی د قائی شید را بیر اسیاس میتن قیانون اساسیی بیه
بخشهای زیر تقسیم میککد:

 حقوق مدنی و سیاسی :این حقوق شام آزادی مذاه

و ادیان در انجام اعمال و مکاسیک خیود ،مسیاوی بیودن

مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان ،مصونیت حیبیت ،ران ،حقوق ،مسرن و شیغ اشیخاص از تعیرض
مگر با تجویز قانون ،ممکوعیت تفتیش عقاید ،آزادی نشریا و مطبوعا  ،ممکوعیت دخالت در حریم خصوصی

1.Citizenship Rights
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افییراد ،آزادی رمعیییتهییا ،انجمیینهییای سیاس یی ،صییکفی و اقلیییتهییای مییذهبی ،آزادی تش یری ارتماعییا و
راهپیماییها ،حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی ،میشود.
 حقوق اقتصادی ،فرهکگی ،ارتماعی :شام داشیتن حیق آزادی انتخیاب شیغ  ،برخیورداری از تیأمین ارتمیاعی،
فراهم شدن وسای آموزش و پرورش رایگان برای تمام شهروندان توسو دولت ،حق داشتن مسیرن متکاسی

بیا

نیاز هر فرد و استواری اقتصاد ایران بر اساس تأمین نیازهای اساسی مانکد مسیرن ،خیوراک ،پوشیاک ،بهداشیت،
درمان و آموزش و پرورش ،تأمین شرایو و امرانا کیار بیرای همیه و تأکیید بیر تولییدا کشیاورزی دامیی و
صکعتی.

 حقوق قضایی :آیت اهلل شاهرودی حقوق قضایی را بر مبکای قانون اساسی به دستههای زیر تقسیم میککد:
 تأمین حقوق همه رانبیه افیراد زن و میرد و ایجیاد امکییت قضیایی عاددنیه بیرای همیه و تسیاوی عمیوم در برابیر
قانون(اص سوم).
 تییدوین کلی یه مقییررا مییدنی ،رزایییی ،مییالی ،اقتصییادی ،اداری ،فرهکگیی ،نظییامی ،سیاسیی بییر اسییاس مییوازین
اسالمی(اص چهارم).

 حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اص بیستم).
 ایجاد دادگاه صالح رهت بقای خانواده( اص بیست و یرم).

 ممکوعیت دستگیری و بازداشت بدون حرم قانون(اص سی دوم).

 ممکوعیت تبعید یا اقامت ارباری مگر به حرم قانون(اص سی و دوم).
 حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاههای صالح(اص سی و چهارم).
 حق دسترسی به وکی (اص سی و پکجم).
 حاکمیت اص برائت(اص سی و هفتم).

 ممکوعیت شرکجه و اربار به شهاد  ،اقرار یا سو گکد(اص سی و هشتم).

 ممکوعیت هتک حرمت و حیبیت کسانی که به حرم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی و یا تبعیید شیده انید(اصی
سی و نهم).
 حق شرایت از طرز کار مجلس ،قوه مجریه یا قضائیه(اص نودم).

 علکی بودن محاکما مگر آنان که مکافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشکد(اص یرصد و شصت و پکجم).
 اص عطف به ماسبق نشدن قوانین(اص یرصد و شصت و نهم).

 ربران خسار توسو قاضی در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معکوی به دیگری(اص یرصید و
هفتاد و یرم) (فراهانی.)0920 ،
اعضای هیأ علمی :0شاغلین خدما آموزشی و پژوهشی دانشگاه اعضای هییأ علمیی دانشیگاه نامییده مییشیوند و
مرات

خدما آنان عبار است از -0 :مربی  -8استادیاری  -9دانشیاری  -3استادی(سلجوقی.)0920 ،
8

دانشگاه آزاد اسالمی  :دانشگاه آزاد اسالمی یک دانشگاه غیر دولتی و غیر انتفاعی است کیه در تیاریخ  90اردیبهشیت
 0900تأسیس شده است (روادیان.)0920 ،
1. Scientific Professors
2. Mazandaran Islamic Azad University
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طبقه ارتماعی :0طبقه ارتماعی نوعی قشیربکدی اسیت کیه در آن قشیرها بیه وسییله مقیررا قیانونی ییا میذهبی ایجیاد
نمیشوند و عضویت بر مبکای موقعیت موروثی نیست .همچکین طبقه ارتماعی؛ گروه بکدی وسیعی از افراد اسیت کیه دارای
مکاب اقتصادی مشترکی هستکد .نظامهای طبقاتی انعطافپذیرترین نظامهای قشربکدی هستکد(رفی پور.)0944 ،
افرادی که در یک طبقه ارتماعی خاص دسته بکدی میشوند ،تقریباچ از نقطه نظر ارتماعی یرسان ،دارای مشاغ  ،سبک
زندگی و عالیق مشابهی هستکد .طبقه ارتماعی را میتوان به صور مجموعه ای از افیراد بیا ویژگییهیای نسیبتاچ یرسیان و
دائمی در رامعه که از نظر مقام و موقعیت ،ثرو  ،تحصیال  ،داراییها و ارزشها متفاو از دیگران هستکد تعریف کیرد.
طبقه ارتماعی به موقعیت نسبی افراد در یک سیستم ارتماعی حاص از نابرابریهای سیستماتیک ارتماعی اطالق مییشیود
(صمدی.)0929 ،
8

امکیت ارتماعی  :امکیت ارتماعی ،نوع و سطحی از احساس اطمیکان خاطر است که رامعه و گروه در آن نقش اساسیی
دارد .امکیت ارتماعی و مؤلفههای آن مانکد انسجام گروهی ،نظم عمومی ،سالمت و مهار افراد ،امید به زنیدگی و امکییت
هویت ،نقش مهمی در بقاء و بالکدگی ملتها دارند(مرکز مطالعا رامعه و امکیت.)0924 ،
مشارکت ارتماعی :9مشارکت ارتماعی ددلت بر گسترش روابو بین گروهی در قال

انجمنهای داوطلبانه ،باشگاهها،

اتحادیهها و گروههایی دارد که معمودچ خصلتی محلی و غیر دولتی دارند و هدفشیان مشیارکت و درگییر سیاختن میردم در
فرآیکد ارتماعی مختلف در قال

سیاستهای ارتماعی است (روح اهلل زاده اندواری.)0920 ،

به عبارتی «مشارکت ارتماعی بر آن دسته از فعالیتهای ارادی ددلت دارد که از طریق آنها اعضای ییک رامعیه در
امور محله ،شهر و روسیتا شیرکت کیرده و بیه صیور مسیتقیم ییا غیرمسیتقیم در شیر دادن حییا ارتمیاعی مشیارکت
دارند(تبریزی.)0903 ،
تعهد شهروندی:3یری از وروه شهروندی داشتن احساس تعهد و وفاداری نسبت به ارتماع سیاسی و دولت ملت متبیوع
است .این تعهد در ارتباط با دولت میتواند دفاع در برابر تهارم بیگانه باشد و یا پرداخت مالیا در برابر ملت و همشهریان
دیگر ،تعهد به احترام گذاشتن به حقوق متقاب سایر شهروندان است و از همه مهمتر از آن را که ارتماع سیاسی مبتکیی بیر
قرارداد و قانون است ،هر شهروندی موظف به اطاعت از قانون و رعایت آن است" .ژانوسری" معتقد است که در بحث از
شهروندی بیشتر بر حقوق شهروندی تریه شده و تعهدا شهروندی میورد غفلیت قیرار گرفتیه اسیت .بیه نظیر او تعهیدا
میتوانکد به صور انواع عام دیده شوند .میتوان تعهدا شهروندی را نیز در انواع حمایتی ،مراقبتی ،خدماتی توضیح داد:
 .0تعهدا حمایتی شام پرداخت مالیا ها ،شرکت کردن در سرمایهگذاریهای مبتکی بر بیمیه و بیه طیور پربیار و
بهره ورانه کار کردن است.
 .8تعهدا مراقبتی یا ارتماعی ،که تعهدا مراقبتی نسبت به خود و دیگران اسیت .دولیت از افیراد انتظیار دارد بیه
حقوق همدیگر احترام بگذارند .از بچهها نگهداری کککد و خانواده با محبتی تشری دهکید و در نتیجیه پیگییری،
آموزش یک شغ و مراقبت پزشری کافی به خود احترام گذاشته و از خود نیز مراقبت کککد.
 .9تعهدا خدماتی یا قانونی :همراری در خدما است و رعایت قوانین تعیین شده توسو دولیت اسیت (رحیمیی
سجاسی.)0929 ،
1. Social Category
2. Social Security
3. Social Participation
4. Citizenship Commitment
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ادبیات و پیشینه تحقیق
حقوق ،مجموعه قواعد و مقررا دزمادررایی است که بر روابو افراد یک رامعه حاکم است .آنریا کیه حقیوق از
روابو افراد صحبت میککد ،حقوق فردی یا حقوق خصوصی نامیده میشود و آنرا که از روابیو ارتمیاعی و بیه عبیارتی
روابو افراد با دولت سخن به میان میآید ،حقوق عمومی نامیده میشود .در این میان ،حقوق اساسی به عکوان شاخه اصیلی
حقوق عمومی یک سلسله اصول و قواعدی است که اساس تشریال عالیه مملرتی مبتکی بر آن است و از روابیو بکییادین
میان مردم و حرومت بحث میککد .طبعاچ افرادی که در یک رامعه زندگی میکککید ،دارای هیر دو قسیم حقیوق فیردی و
حقوق عمومی هستکد که اطالق حقوق شهروندی بر این دو دسته حقوق میتوانید در برگیرنیده مفیاهیم موریود در هیر دو
دسته باشد .از همینرا مشخص میشود که در یک نگاه کالن ،حقوق شیهروندی حیوزه گسیتردهای را شیام مییشیود و
حقوق شهروندی در قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران از حیث موضوع به دودسته اصلی قابی تقسییم اسیت کیه شیام
حقوقی چون حقوق اساسی ،حقوق سیاسی ،حقوق اداری ،حقوق اقتصادی و فرهکگی و حقوق قضایی اسیت (وردی نیژاد،
.)0944
واژه شهروند معمودچ همراه با واژه دولت مطرح شد .و ظهور آن را میتوان مصادف با پیدایش نخستین دولتهای ملی
دانست .در هررامعه ای به ضرور حرومتی ورود دارد .در هر حرومت دو گروه عمده را میتوان تشخیص داد .گروه
حاکم ،که در حرم فرمانیدهان رامعیه هسیتکد و در مقابی سیایر افیراد رامعیه کیه محریوم بیه تبعییت از گیروه نخسیت
هستکد(فرمانبران) .که البته هر کدام از دو گروه فوق در روام ودوره های مختلف عکاوین مختلفی به خود میگیرند .هر
کدام از این عکاوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب میککد .در صورتی که حیاکم عکیاویکی چیون سیلطان ،خاقیان و
امپراطور داشته باشد .رفتار فرمانبران با وی متفاو

خواهد بود تا زمانی که بیه او عکیوان رئییس دولیت ،ریییس رمهیور،

نخست وزیر داده شود .در حالت اول ،فرمانبران خود را رعیت میدانکد که باید بی چون و چرا از دستورا حاکم تبعیت
کککد .در این حالت معمودچ حاکمان خود را از فرمانبران خویش برتر میدانکد .به عکوان نمونه شیاهان ساسیانی خیود را از
نژاد خدایان میدانستکد (شجیعی.)0948،
زمانی که به حاکمان عکوان دولت داده میشود .فرمیانبران شیهروندانی هسیتکد کیه حاکمیان بیا رأی آنهیا انتخیاب
میشوند .و نمایکده و هم رکس آنها هستکد .بکابر این فرمانبران هیم شیأن حاکمانکید و حاکمیان فقیو از آن ،رهیت کیه
نمایکده رامعه و مردماند دزم است از رأی آنها پیروی شود (رر

زاده.)0921،

هر چکد ورود حرومتها به عکوان یری از نهادهای اساسی روام پدیده ردیدی نیست و از قدمت زیادی برخوردار
است به گونهای که حتی در ارتماعا

شرار و گردآوری خوراک و در فرهکگهای کشاورزی که دولت ورود نداشت

مرانیسمهای غیر رسمی حرومت ورود داشته که از طریق آن به ح و فص مکازعا

پرداخته ،مان هر و مر میشد.

دولتهای ملی به شرلی که در عصر ما رایج است ،پدیدهای نسیبتاچ ردیید اسیت .ولیی در تیاریخ نظییر نداشیته اسیت .در
حقیقت تقسیم دنیا به کشورهای متعدد با دولتهای مشخص از خصوصیا

مهم دنیای ککونی است و هرگز به انیدازهی

امروز فراگیر و رهانشمول نبوده است (محمدی.)0920 ،
با شر گیری دولتهای ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح شد .در این دولتها است که بیشتر کسانی
که در محدودهی مرزهای نظام سیاسی زندگی میکککد .شهروند محسوب مییشیوند .یعکیی افیرادی کیه دارای حقیوق و
وظایف مشترک بوده و خودشان را رزئی از یک ملت میدانکد .در حالی که در نظامهای سکتی رعیت چکدان عالقهای به
حاکمان نداشته یا نسبت به آنها بیتفاو

و بیگانه بودند .مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد و ظهور
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مرات

انسان گرا همچون اومانیسم 0و لیبرالیسم 8در اروپا پدید آمده است .این نظاما ارتماعی و سیاسی کیه بیر مبکیای
9

فردگرایی بکیانگذاری شده است .اراده و خواست انسان را رایگزین هدایت و ارشاد خداوندی ساخت و بیدین ترتیی ،
قانون بشری که بازتاب اراده و خواست انسان بود ،به رای قانون الهی نشست و تئوکراسی یا حاکمیت خداوندی بر رامعه
و انسان رای خود را به «دموکراسی» 3که عالیترین نوع حرومت تلقی میشد داد و زمیکه برای انقالبا

عظیم سیاسی و

ارتماعی در اروپا و امریرا فراهم شد (سادا .)0901،
شهروند 9فردی است در رابطه با یک دولت ،که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است ،و از سوی دیگر ،
در برابر دولت ترلیفهایی به عهده دارد(همان).یا عضو یک ارتماع سیاسی ،که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این
عضویت است(گیدنز .)0904 ،شهروندی 0مکزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین المل نییز
رابطیه شیهروندی گویکید .کیه چگیونگی آن را قیانون
ٔ
محترم شمرده میشود .به حقوق فرد و ترالیف او در برابر دولت
اساسی و قوانین مدنی کشور معین میککد .اساساچ کسی شهروند شمرده میشود که تکها فرمانگزار دولیت نباشید ،بلریه از
حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت ککد .مکزلت شهروندی را قوانین
هر دولتی تعیین میککد و معمودچ تاب دو سکجه است :یری زادگاه ،و دیگری ملیت پدر و مادر .شهروندی یک کشور از
راه ازدوا با زن و مرد شهروند آن کشور نیز بدست میآید .اما این گونیه شیهروندی معمیودچ همیه حقیوق شیهروندی از
رمله کس

مشاغ دولتی را با خود نمیآورد(آشوری.)0949 ،

شهروندان به طور داوطلبانه امرانا خود را رهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار میگیرند .شهروندان فعیال بیا
توره به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیتههیای محلیی گونیاگون نظییر انجمین اولییا و مربییان و سیازمانهیای
غیردولتی عضویت و فعالیت میکککد .شرکت در نشستها و ارتماعا شیهری ،حضیور در محرمیههیای عمیومی ،هییا
مکصفه یا هیأ های ح اختالف ،مشارکت در پروژههیای ارتمیاعی بیرای پیشیرفت رامعیه و همچکیین ییافتن مشیرال و
راهح آنها بسیار سودمکد خواهد بود .صاحبکظران براین عقیدهاند که ارتماعا محلی و نهادهای مردم محور میتوانکد بیا
ارائه رفتارهای ردید و نهادیکه ساختن آنهیا در روامی  ،نقیش میؤثری در ایجیاد و بازتولیید مفهیوم شیهروندی ایفیا کککید
(نژادبهرام.)0920 ،
رأی دادن :حق رأی در عین حالی که ،از نظر بسیاری ،از رمله مسئولیتهای شهروندی محسوب میشیود امیا در واقی
یک امتیاز نیز هست .کسانی که رأی نمیدهکد در واق صدایشان در دولت شکیده نمیشود.
قب از هر رأیگیری ،اطالعا مربوط به مو ضوع یا نامزدها باید بصور شفاف به اطالع شهروندان برسد.
خدمت در ارتش :در زمان رکگ ،هر مردی که توانایی بدنی دارد ،برای رکگ فراخوانده میشود .در زمان صلح نیز به
صور خدمت ارباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر میشوند.
در بعضی ایاد یا مکاطق محلی ،ممرن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا بیرای برقیراری صیلح و
امکیت یا اررای یک فرمان به کالنتر کمک کککد.

1. Humanism
2. Liberalism
3. Individualism
4. Democracy
5. Citizen
6. Citizenship
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احترام به قانون و حقوق دیگران :هر شهروندی می بایسیت از قیوانین ارتمیاع ،ایالیت و کشیوری کیه در آنجیا زنیدگی
میککد ،پیروی ککد.هر شهروندی میبایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.
پرداخت مالیا  :هر شهروندی موظف به پرداخت مالیا بر درآمد و دیگیر عیوارض قیانونی بیر اسیاس درسیتراری و
راستی و سرموق میباشد.
از رمله مسئولیتهای دولت ،خر نمودن مالیا و عوارض دریافتی توسو بخشهای دولتی رهت ارائه خدما زیر،
به شهروندان است:
حفاظت از ران و مال و حقوق و امکیت شهروندان :توسو پلیس ،آتشنشانی ،امیداد در حیوادث و بالییای پییش بیکیی
نشده ،دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.
بهداشت و سالمتی :آب و غذای سالم ،بازرسی از شیر و گوشت ،نگهداری از بیمارستانها.
آموزش :مدرسهها و کتابخانههای عمومی.
نگهداری ،تعمیر و ساخت رادهها ،بزرگراهها و خیابانها و راه آهن.
حفاظت و نگهبانی از مکاب طبیعی ،رکگ ها و محیو زیست.
حفاظت از پساندازها ،با بازرسی از بانکها و ضمانت حسابهای بانری.
کمک و ربران خسارا  :در موارد پیش بیکی نشده مانکد سی  ،زلزله و خشرسالی (بهرامی احمدی.)0929 ،

 فخری سادا احمدی( )0929تحقیقی با عکوان «بررسی تأثیر آگاهی از حقوق و تعهدا شهروندی در شیهر بیر
فرآیکد تحقق حقوق شهروندی (مورد کالن شهر تهران)» انجام داده است .ایین تحقییق بیه بررسیی کیم و کییف
آگاهی شهروندان از حقوق و وظایف خود با استفاده از روشهای پیمایشی و ترکیک پرسشیکامه پرداختیه اسیت.
یافتههای تحقیق نشان میدهد در مجموع میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی خود ،کم بوده و تعهدا
شهروندان از آن نیز کمتر است .هم چکین میزان درگیری و مشارکت مدنی شهروندان در سطح نازلی قرار دارد و
میتوان آن را در قال

درگیریهای برخوردی و ارتباطی 0و درگیریهای اعتراضی 8طبقه بکیدی نمیود .دزم بیه

ذکر است نوع درگیری شهروندان با میزان سرمایه ارتماعی و انتخاب عقالنی آنها همبستگی معکاداری دارد.

 شهال خلفی( )0929تحقیقی با عکوان «مطالعه عوام ارتماعی مؤثر بر میزان پایبکدی به اخالق شهروندی در مییان
شاغلین مراکز دانشگاهی شهر تهران» انجام داده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که رابطیههیای معکیی داری
بین مؤلفههای مختلف اخالق شهروندی با درآمد ،رتبه شغلی ،تعلق طبقاتی ،سطح تحصیال  ،وضعیت اخالقی و
فرهکگی خانواده ،میزان اعتقادا مذهبی ،نوع دانشگاه و دانشرده ،نوع وسای ارتباط رمعی مورد استفاده ،نیوع
رکسیت ،موقعیت اقتصادی ،فرهکگی ،علمی ،سیاسی و ارتماعی خانواده ،میزان دسترسی به مکاب علمی ،فرهکگیی
ورود دارند .که با ضری

اطمیکان بین  38تا  39درصد 0 ،مورد از فرضیههای ایین تحقییق در میورد مؤلفیههیای

اخالق شهروندی(نه مجموع مؤلفههای آن) ،مورد تأیید قرار گرفتهاند.
 ولی عیدی( )0920تحقیقی با عکوان «تبیین رامعه شکاختی آگاهی از حقوق و ترالیف شهروندی مطالعیه میوردی
دانشجویان دانشگاه اصفهان» در پی شکاخت مهمترین عوام ارتماعی اقتصادی مؤثر بر موضیوع میورد پیژوهش
میباشد .مهمترین مسأله ای که مورد بررسی قرار میگییرد ایین اسیت کیه آییا عوامی ارتمیاعی اقتصادی(سین،

1. Contact
2. Protest
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رکسیت ،پایگاه ارتماعی اقتصادی ،هویت ارتماعی ،اسیتفاده از وسیای ارتبیاط رمعیی و دیینداری) مییتوانکید
تغییری در میزان آگاهی دانشجویان از حقیوق و تریالیف شیهروندی ایجیاد نمایکید؟ در راسیتای ایین اهیداف و
سؤاد به شکاسایی تاریخچه حقوق و ترالیف شهروندی در رهان و ایران و بررسی مبانی نظری موضوع تحقیق
اقدام گردیده و نظرا و ایدههای صاحبکظران ادوار مختلف و مرات

سیاسی و ارتماعی بیان گردیده اسیت .بیه

مکظور اررای این پژوهش شش فرضیه با استفاده از روش پیمایشی و ترکیک پرسشکامه در نمونه ای با تعداد 923
نفر از دانشجویان مقاط کارشکاسی و کارشکاسی ارشد دانشگاه اصفهان مطرح شده است ،روش نمونه گیری نییز
نمونه گیری سهمیه ای بوده است .در تحلی آماری پژوهش از شیوههای آمار توصیفی(فراوانی ،درصد ،میانگین)
و شاخصهای آمار استکباطی(ضری

همبستگی پیرسون ،ضری

اتا) استفاده شده است .یافتههای آماری و تجزیه

و تحلی آنها حاکی از تأیید پکج فرضیه و رد یک فرضیه دیگر میباشد .در پایان نتایج زیر به دست آمده است:
بین رکسیت ،پایگاه ارتماعی اقتصادی ،هویت ارتماعی ،استفاده از وسای ارتباط رمعی و دینداری با آگاهی از
حقوق و ترالیف شهروندی رابطه ورود داشته است و بین سن و آگاهی از حقیوق و تریالیف شیهروندی رابطیه
ورود نداشته است .در نهایت از طریق رگرسیون چکدگانه و تحلی مسیر تأثیر مسیتقیم و غییر مسیتقیم متغیرهیای
مستق بر متغیرهای وابسته حقوق و ترالیف شهروندی محاسبه شد که مقدار آن به ترتی

 1/30و  1/31است.

 مارشال (تی.اچ .مارشال) برآن بود که شهروندی در رژیمهای دمرراتیک با گذشت زمان رشد مییابد .چکانکیه
سرانجام سه بعد مشخص پیدا میککد ،که او آنها را بعد مدنی ،بعد سیاسی و بعد ارتماعی مینامد .او این فرایکد
را فرایکدی تراملی میدانست .این دیدگاه ترام مرحلهای با دیدگاه تریاملی خیود پارسیونز دربیاره دگرگیونی
ارتماعی هماهکگ بود .بهنظر مارشال ،حقوق مدنی نخستین حقیوقی بیود کیه در دوران ردیید برقیرار شید .ایین
حقوق ،حقوقهایی مانکد آزادی بیان ،حق مرالمه مکصفانه و دسترسی برابیر بیه نظیام قیانونی را در بیر مییگییرد.
حقوق مدنی ناظر است بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالریت امیوال و بکیابراین ددلیت دارد بیر برابیری افیراد در
مقاب قانون و نیز آزادی تجم  ،آزادی بیان و اندیشه .حقوق سیاسی ناظر اسیت بیر حیق مشیارکت در رونیدهای
سیاسی (رأی دادن و نامزد شدن در انتخابا ) .اینها در قرن نوزدهم بیه میوازا اسیتقرار نظیام پارلمیانی شیر
گرفتکد .حقوق ارتماعی ناظر است بر حق برخورداری از حداق رفاه اقتصادی و ارتماعی کیه بیهعکیوان مزاییای
مشارکت در حیا رامعه به افراد تعلق میگیرد .اینها در قرن بیستم به موازا استقرار نظامهیای رفیاهی شیر
گرفتکد .بعد سوم با ظهور دولت ردید رفاه پدیدار شد .مارشال دولت رفاه بریتانیا را در نظر داشیت کیه در دوره
حرومت حزب کارگر در دهه بیست شر گرفت .حقوق ارتماعی مفاهیمی بودند کیه حقیوق اسیتحقاقی افیراد
تعریف میشوند ،مانکد امکیت ارتماعی ،مزایای بیراری ،مزایای بهداشتی و مزایای آموزشی .در واقعیت ،تحول و
ترام عکاصر مدنی ،سیاسی و ارتماعی شهروندی بسی پیچیدهتر از اینها بود .برای مبال ،حقوق میدنی بیه مبابیه
عکصری که با خالقیت رامعه مبتکی بر بازار تطابق داشت ،از سوی طبقا متوسو در حال رشد قرنهای هجدهم
و نوزدهم پرورش یافت؛ زیرا رشد سرمایهداری صکعتی را تسهی میکرد و مکاف مستقر اشراف و مالران بیزرگ
را به مبارزه میطلبید؛ اما به مجردی که بورژوازی به هدفهایش رسید ،طبقا مادون رامعه نیز شروع بیه تقلیید
از شعارهایش کردند که از لحاظ حق رأی و قدر بخشیدن به مردم ،بورژوازی مطرح کرده بود .تا اواخیر قیرن
نوزدهم ،نهضت کارگری نیز شروع به برآمدن و کس

نفوذ کرد و حقوق ارتمیاعی ،از بسییاری رهیا قبی از

حقوق سیاسی استقرار یافت تا تأثیر سیاسی طبقه کیارگر را کیاهش دهید و نهضیت کیارگری را از روکیردن بیه
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راهبردهای انقالبی باز دارد .بدینترتی  ،حقیوق سیاسیی و بیهخصیوص حقیوق ارتمیاعی سیازگاری کمتیری از
حقوق مدنی با رامعه مبتکی بر بازار آزاد دارند و این امر فشاری بااهمیت بر رامعه مدرن وارد کرده است :از یک
سو بازارهایی داریم که به ایجاد نابرابریها معطوفاند .از سوی دیگر ،مفاهیمی چون عکاصر سیاسیی و ارتمیاعی
شهروندی داریم که متقاضی و مستلزم برابری هستکد .به گفتیه مارشیال ،ایین موضیوع باعیث برآمیدن «رامعیهای
وصلهای» شده است که در آن عکاصر سرمایهداری ،دمرراتیک و رفاهگرا به شرلی ناموزون که در نهایت خیالق
و مولد است ،شانه به شانه عکاصر تشکج زا ورود دارند .رامعه وصلهای در غایت امر بر هر دو شر دیگر رامعه،
یعکی رامعهای که صرفاچ بر مبکای نیروهای بازار سازمان یافته باشد یا رامعهای که صرفاچ براسیاس دولیت و بخیش
عمومی اداره شود ،ترریح دارد .این سخن بدین معکاست که هیدف سیاسیتهیای ارتمیاعی نبایید حیذف نفیس
نابرابری باشد ،بلره باید برای حذف نابرابری غیرعاددنه بروشد ،یعکی آن نابرابریهایی که از امتیازا ناموره و
محرومیتها سرچشمه میگیرد .چکین سیاستهایی احتمادچ میتواند نیوعی خیو پاییه بیرای برابیری میبالچ برابیری
فرصتهای آموزشی تجویز ککد .هدف دولت رفاه ایجاد یک رامعه بیطبقه نیست ،بلره رامعهای است کیه در
آن شایستگی و تحرک ارتماعی اهمیت بیشتری از تقسیمبکدیهای درآمدی داشته باشد.

 پارسونز با تبیین نظری گسترش مفهوم شهروندی در دولت دمرراتییک ،بیه قضییه آمریرایییان آفریقیاییتبیار در
دوره او رکبش حقوق مدنی پرداخت .وی دو موضوع مرتبو با یردیگر را مطرح کرد :عوام تاریخی که مان
اعطای شهروندی کام به اروپاییان آفریقاییتبار میشد و نیروهایی که ظاهراچ موافق درنظر گرفتن آنها در حرم
شهروند کام بودند .او در مورد موضوع اول این پرسشها را مطرح کرد :چه چیزی مان از بهرهمکدی سیاهان از
مزایای شهروندی کام شده است؟ چرا آنها به موقعیت شیهروندان درریه دوم تکیزل یافتیهانید؟ چیه توضییحی
میتوان برای تبیین این واقعیت داد که چکدین قرن است این گروه به گونهای نظام یافته از مزایای مشارکت کام
در آنچه پارسونز هیأ ارتماع مینامد محروم شده است؟ از آنرا که پارسونز به نقش اندیشهها در پیشبیرد ییا
رلوگیری از دگرگونیهای ارتمیاعی اولوییت مییداد و بیرای آن اهمییت قائی مییشید ،پاسیخ او بیر موضیوع
ارزشهای فرهکگی تریه داشت و بدینسان تبیینهایی را که بر عوام مشخصاچ اقتصادی یا سیاسی تریه میکردند
نادیده میگرفت .وی استددل میکرد که سیاهان از ارتماع طرد شدهاند؛ زیرا مانکد یهودییان و کاتولییکهیا در
گذشته ،ارزشهای متضاد با ارزشهای اساسی آمریرایی دارند ،بکابراین آنها را سزاوار پذیرفته شدن در رامعیه
آمریرا نمیدانستکد .این واقعیت که تا قرن بیستم بیشتر سیاهان در رکوب زندگی میکردند ،بخش مهمیی از ایین
استددل بود که چرا آنها زمانی چکین دراز از رامعه طرد شده بودند؛ زیرا به عقیده پارسیونز ،رکیوب ،مکطقیهای
ردا افتاده بود که که ارزشهیای کهکیه را همچکیان نگیاه داشیته بیود .از همیه مهیمتیر ،ارزشهیای رکیوبیهیا بیا
گرایشهای ک رامعه با دید فراگیرتر ،درباره شهروندی مغایر داشت( .امامی.)0924 ،
مواد و روش تحقیق
تحقی یق و پییژوهش حاضییر ،توص ییفی از نییوع زمیکییه ی یابی میییباشیید .روش تحقییق فییوق توصییفی از نییوع زمیکییه ییابی
میباشد.تحقیق زمیکه یابی عبار است از مشاهدهی پدیدهها به مکظور معکا دادن به رکبههای مختلف اطالعیا رمی آوری
شده .زمیکه یابی یک فرآیکد پژوهشی است که به مکظور رم آوری اطالعا درباره این موضوعها که گروهی از مردم چه
میدانکد ،چه فرر میکککد یا چه کاری انجام میدهکد اررا میشود(حسن زاده ،0924 ،ص  .)038رامعه آماری کلیه اعضاء
هیأ علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران میباشد .برای نمونهگیری و شیوهی نمونهگیری از ریدول کررسیی
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مورگان استفاده شده است .بر مبکای آن برای رامعه مورد نظر تعداد اعضای هیأ علمی ( 0930نفیر) و تعیداد نمونیه (834
نفر) در نظر گرفته شده است .شیوه نمونهگیری طبقه ای خواهد بود.
فرضیات تحقیق
 .0بین طبقه ارتماعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ علمی رابطه ورود دارد.
 .8بین امکیت ارتماعی با آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ علمی رابطه ورود دارد.
 .9بین میزان مشارکت ارتماعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ علمی رابطه ورود دارد.
 .3بین میزان دسترسی به مکاب با میزان آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ علمی رابطه ورود دارد.
 .9بین تعهد شهروندی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ علمی رابطه ورود دارد.
یافتهها
جدول  -1آزمون فرضیات تحقیق

طبقه ارتماعی -آگاهی از حقوق شهروندی

مجموع مجذورا

درره آزادی

بین گروهها

90991298

39

درون گروهها

39081889

898

7516.055

834

ک
امکیت ارتماعی  -آگاهی از حقوق شهروندی

مجموع مجذورا

درره آزادی

بین گروهها

010391189

39

درون گروهها

42101130

898

ک

023301103

834

مشارکت ارتماعی  -آگاهی از حقوق شهروندی

مجموع مجذورا

درره آزادی

بین گروهها

040381919

39

درون گروهها

21101912

898

ک

890331103

834

دسترسی به مکاب  -آگاهی از حقوق شهروندی

مجموع مجذورا

درره آزادی

بین گروهها
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تحلیل فرضیات
ردول استکباطی آزمون مورد نظر نشان میدهد آزمون این فرضییه بیا توریه بیه سیطوح ترتیبیی و فاصیله ای از آزمیون
آماری تحلی واریانس  )F( ANOVAاستفاده شده است بیا عکاییت بیه مختصیا عیددی و احتمیال خطیای  %9وقابلییت
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اطمیکان  %39و سطح معکی داری ( )P-value=00000میتیوان گفیت کیه فرضییا تحقییق در ریدول فیوق بطیور کامی
پذیرفته شد و ورود رابطه بین امکیت ارتمیاعی ،مشیارکت ارتمیاعی ،مییزان دسترسیی بیه مکیاب  ،تعهید شیهروندی و طبقیه
ارتماعی با آگاهی از حقوق شهروندی اعضاء هیأ علمی مورد تأیید است.
جدول  -2رگرسیون چند متغیره

متغیرها

ضری بتاBeta

T

سطح معکی داریSig.

)(Constant

------

-901900

11111

طبقه ارتماعی

-.199

-11383

11002

امکیت ارتماعی

11319

91318

11111

مشارکت ارتماعی

11031

81111

11130

دسترسی به مکاب

11041

81080

11193

تعهد ارتماعی

-11131

-01231

11101

R2

11920

تحلیل
تحلی رگرسیونی ردول فوق نشان میدهد که ضری

تعیین و تأثیر گذاری هر یک از عوام چه انیدازه مییباشید .بیا

برار گیری از روش مرکزی( )Enterاز رگرسیون چکد متغیره به این محاسبه رسیدیم که :امکیت ارتمیاعی بیه مییزان ، %31
مشارکت ارتماعی به میزان  ، %03دسترسی به مکاب به میزان  ، %04بر شر گیری و آگاهی از حقوق شهروندی مؤثر اند.اما
بقیه موارد که تأثیر کمی بر متغیر وابسته داشتهاند توسو نرم افزار از دور خار (حذف شده است)شدهاند .در نتیجه بیشترین
میزان را در میان متغیرهای یاد شده را امکیت ارتماعی و کمتریکشان طبقه یا پایگاه ارتماعی افیراد بیوده اسیت.در نهاییت بیا
توره به میزان  R2بدست آمده میتوان گفت این بررسی بهمراه متغیرهایش تقریبیاچ  %92موضیوع تحقییق را میورد پوشیش
خود قرار میدهد.
بحث و نتیجهگیری
زندگی مسالمتآمیز افراد در یک رامعه ،تکها در صور رعایت قواعد مشترک ممرن است .اما ایین قواعید مشیترک
باید وارد ویژگیهایی باشکد که بتوانکد به این هدف برسکد.قانون و قوانین مکاس  ،بستر شیر گییری سیاختاری ارتمیاعی
است که میتواند ،تأ مین کککده امکیت ارتماعی در هر رامعه ای باشد .این موضوع از رهیا مختلیف قابی بررسیی اسیت.
ن خستین موضوع ،تکاس

قوانین با نیازهای ارتماعی هر رامعه است .قانون باید انعراس مکاسبا و روابیو ارتمیاعی در هیر

رامعه باشد و برای تکظیم روابو ارتماعی همان رامعه مورد استفاده قرار گیرد .برای یک رامعه سکتی مانکد ایران ،نمیتوان
قانونی تصوی

کرد که در یک رامعه مدرن کارایی دارد .چیرا کیه واپسیماندگی در عکاصیری از فرهکیگ موری

تعیدی

شر گیری مدنیت خواهد شد.
بطور کلی رابطه میان شهروندان و نظامهای اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی و فرهکگی رامعه دو سویه میباشد بطوری که طرفین
نسییبت بییه هییم دارای حقییوق و وظییایف متقابی

هسییتکد .در ایین بیین مهییمتییرین وظیفییه مقامییا محلیی و حرومییتهییای

محلی(مدیریت شهری) که در راستای تقویت و بهبود ارتماع محلیی و حرومیتهیای کارآمید و میؤثر بایید انجیام گییرد
شهروندسازی است .شهروندسازی یعکی فراهم نمودن امرانا  ،تسهیال و سازوکارهای دزم برای شهروندان تیا آنهیا از
حقوق شهروندی خویش بهره مکد شوند و ضمکاچ بتوانکد به نحوی مکاس
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وظایف و ترالیف شهروندیشان را در قبال رامعیه

محلی و شهری که درآن زندگی میکککد انجام دهکد .درنتیجه باید گفت وظیفه حرومتهیای محلیی فیراهم سیازی زمیکیه
دزم برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی خویش(حقوق مدنی ،حقوق ارتماعی و حقوق سیاسی) میباشید .در
قبال وظایف مصرح در قانون برای مدیریت شهری که در برگیرنده حقوق شهروندی نییز مییباشید ،متقیابالچ شیهروندان در
ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و ترالیفی هستکد که عم به این وظایف و ترالیف در ارتبیاط دو سیویه بیا
حقوق آنها از مدیریت شهری باعث ارتقاء فضیلت رامعه شهری ،تأمین سعاد و ایمکی ارتماع شهری میگردد.البته نرته
قاب توره در کشورمان ایکست که مسئله خود حقوق شهروندی و آگاهی بدان اسیت چیرا کیه اگرچیه آنیرا حقیی طبیعیی
دانستهایم باید رست محدوده این حق کجاست از آنجائیره این بررسی بر نمونه متعارفی از رامعه به آزمیون کشییده شیده
میتوان گفت هکوز بسترهای مدنی و قانونی در میان اقشار خاص نیز ناشکاخته و مبهم مینماید حال انتظار میرود این مطالبه
از سوی عموم نیز پیگیری شود!
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امربهمعروف و نهی از منکر
عارف زارع

چکیده
یری از وادترین و شریفترین واربا امربهمعروف و نهی از مکرر است به طوری که خداوند میفرماید (باید از شیما
امتی باشکد که دعو به خیر نمایکد و امربهمعروف و نهی از مکرر کککد و ایکان رستگارانکد).
امربهمعروف و نهی از مکرر دارای آثار متفاوتی است از رمله آنها آثار ارتماعی و فردی است که قبالچ توضیح دادییم
که هر یک دارای شاخههای مختلف است  .امربهمعروف و نهی از مکرر از اصول عملی اسالم و از مهمتیرین و عظییمتیرین
فرایز دیکی در اسالم و فقه اسالمی است.
کلید واژهها :معروف ،مکرر ،وحد ارتماعی ،امر ،نهی
پیشگفتار
اسالم (قرآن) و روایا همانگونه که فرد فرد مسلمین را نسبت به اعمال و نیا خویش مسیئول مییدانید و همیواره بیه
تذکر و یادآوری این مسئولیت سکگین مییپیردازد  ،آحیاد میردم را نسیبت بیه اصیالح و فسیاد رامعیه نییز دارای مسیئولیت
میشمارد و همیشه از آنها انتظار دارد عالوه بر ایکره مراق

اعمال و رفتار خود هستکد ،نسبت به اعمال سایر میردم نییز بیی

تفاو نباشکد و در هر حال همه ر ا به اعمال پسکدیده و نیرو دعو نمایکد و از کارهای زشت و ناپسکد باز دارنید ،بیا ییک
نگاه گذرا به سوره والعصر میفهمیم که:
بر خالف گمان انسان که فرر میککد هر روز به عمرش افزوده میشیود ،هیر روز کیه مییگیذرد از سیرمایه او کاسیته
میشود .به زمان سوگکد که انسان همچون یخ هر لحظه در حال آب شدن است پس در برابر هیدر رفیتن عمیر بایید چییزی
بهتر از عمر بدست آوریم.
آنچه بهتر از عمر ماست ،ایمان و اعمال صالح است .ایمان و کار نیک اگر توسعه پییدا نرکد،زنیدگی ارزشیی نخواهید
داشت .بکابراین باید دیگران را نیز به ایمان و اعمال صالح سفارش و دعو ککیم .البته پیمودن ایین راه ،مشیرالتی را دربیر
خواهد داشت؛ ولی به هر حال باید با پشترار این راه را بپیماییم .برای اررای امربهمعیروف و نهیی از مکریر بایید معیروف و
مکرر را شکاخت و دانست که چه کاری در محدوده معروف قرار دارد تا امر به آن دزم باشد و چه کاری در محدوده مکرر
قرار دارد تا نهی از آن وار

باشد .از این رو آنانره بدون شکاخت صحیح مصادیق معروف و مکرر ،دیگران را امیر و نهیی

کککد ،نه تکها ممرن است خدمتی انجام ندهکد ،بلره چه بسا باعث گمراهی دیگران نیز شوند.
بدون شکاخت مصادیق معروف و مکرر آمرین و ناهین در عم دچار مشر شده و خود را عارز خواهکد یافت.
مقدمه
دو واژه معروف و مکرر از واژههای قرآنی و روایی است ،آنچه شرع و عق آن را بپسکدد و مورد امضاء و تأییید آنهیا
قرار گیرد ،معروف است و آنچه را در دین و خرد تأیید نرککد و از آن نهی نفر داشته باشکد ،مکرر مینامکد .قرآن بهتیرین
امت و ملت خود را آن ملتی میداند که این دو فرضیه الهی در آن عم شود ،یعکی مردم به معروفها گرایش داشته باشکد
و دیگران را به سوی آن فرا خوانکد و فرهکگ معروفها را بگسترانکد و از مکررها نفیر و بییزاری رویکید و دیگیران را از
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آنها بازدارند .در فرهکگ دیکی این دو وار

رایگاهی بکیادین و اساسی دارند تا آنجا که (( قوام فرائ

)) دیگر به شیمار

آمدهاند.
یری ازوظایف مهم مسلمانان احیاء این دو فرضیه و گسترش فرهکگ معروف و رلوگیری از مکرر و روشهای ناسالم و
ناهکجار ارتماعی است.
به دلی مهم بودن مسئله امربهمعروف و نهی از مکرر که یک وار

کفایی است در این مقاله سعی شده کیه عیالوه بیر

معروف ،مکرر نیز مورد بررسی قرار گیرد چون این دو مرم یردیگرند و تا مکریری وریود نداشیته باشید معیروف و کیار
خوب ارزش چکدانی ندارد و امربهمعروف راه مقابله با مکرر است.
اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر از نظر قرآن
امربهمعروف و نهی از مکرر ومهمترین ویژگی رامعه اسالمی است :خداوند میفرماید :شما بهترین امتی بودیدکه بیرای
ملت پدید آمدید؛ امربهمعروف و نهی از مکرر میککید و به خدا ایمان داریدآری امت اسالم به عکوان بهتیرین امیت معرفیی
توره این است کیه در

شده ودلی آن دو چیز ذکر شده است (( امربهمعروف و نهی از مکرر)) و(ایمان به خدا) نرته رال

این آیه امربهمعروف و نهی از مکرر رابرایمان به خدا مقدم داشته شد ،که نشانه اهمیت و عظمت آن است به تب این ویژگی
برای بهترین امت اسالمی ،باید گفت که مهمترین ویژگی رامعه اسالمی همین مسئله است که امربهمعروف و نهی از مکریر
شکاخته شود و وردانهای بیداری در رامعه پیوسته به آن اهتمام بورزند و لذا به طورخالصه بایدگفت :امربه معروف و نهی
از مکرر یری از اصول عملی اسالم و از مهمترین و عظیمترین فرائ

دیکی در اسالم و قرآن است.

قرآن کریم و روایا رسیده از رسول گرامی اسالم(ص) با تعبیرهای گوناگون اهمیت این دو فرضیه بزرگ اسالمی را
بیان کردهاند .رسول خدا میفرماید :کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر ککد رانشین خداوند در زمیین و رانشیین رسیول
خدا و رانشین کتاب خداست .این دو فرضیه از برنامههای خداوند و رسولش و قرآن قلمداد شده است و اگر کسیی موفیق
به انجام آن شود به عکوان رانشین خیدا و رسیولش و قیرآن زییر پوشیش همیین برنامیه و در ایین راسیتا گیام نهیاده اسیت.
امربهمعروف و نهی از مکرر و نقش کلیدی آن در قرآن بسیار مورد اشاره قرار گرفته اسیت .خداونید مییفرمایید :میردان و
زنان مؤمن دوستان یردیگرند ،امربهمعروف ونهی از مکرر میکککد ،نماز به پا میدارند ،زکا را ادا میکککد ،خدا و پییامبر
را اطاعت میکککد .ایکان کسانی هستکدکه رحمت الهی شام حالشان میشود.همانا خداوند غال
در این آیه موضوعاتی به طور علت و معلول و سب

و حریم است.

و مسب  ،مرتبت با یردیگر ذکر شده است :دزمه ایمیان حقیقیی،

رابطه و عالقه به سرنوشت یردیگر است و دزمه این محبت و عالقه ،امربهمعروف و نهی از مکرر است.دزمه امربهمعیروف
و نهی از مکرر قیام بکدگان به وظیفه عبودیت و خضوع نسبت به پروردگار یعکی نماز و قیام به وظیفه کمک و دسیتگیری از
فقرا یعکی زکا است.
بادخره دزمه امربهمعروف و نهی از مکرر اطاعیت خداونید و زنیده شیدن همیه دسیتورا دیکیی اسیت .در آنجیا (کیه
امربهمعروف و نهی از مکرر) را ترک کککد خشم خداوند به مرحله کمال میرسد و خداوند همه رابا عقابش فیرا مییگییرد.
پس نیران در خانه بدان و خرد سادن در خانه بزرگسادن نابود میشوند .همانا امربهمعروف و نهی از مکرر شیوه پییامبران و
صالحان است .فریضه بزرگی است که در پرتو آن واربا (دیگر) بر پا میشود ،راههیا امین و تجیار هیا حیالل  ،حیق از
دشمکان گرفته میشود و امر حرومت تحریم مییابد.
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فردی که میخواهد این فریضه الهی را انجام دهکد ،باید:
 .0تمام تالش و کوشش خود را در راه تذکیه و تهذی

نفس برار ببرد

 .8به آنچه میگویکد و یا قصد گفتکش را دارد عم ککد.
 .9در امر و نهی از مسائ و برداشتهای شخصی ارتکاب کککد.
 .3نصیحتگر مردم باشد ،عصبانیت و درشت خویی به خر ندهد.
 .9نسبت به مردم مهربان باشد( .رحیما بهم)
 .0با آنها با مدارا و رفاقت برخورد ککد( .رفیقا بهم)
 .4با لطف و بیانی نیرو و پسکدیده مردم را دعو ککد.
 .2با تفاو های روحی و اخالقی مردم آشکا باشد و با هر دستهای طبق موقعیت و روحیهاش برخورد ککد.
این ویژگی نقش مهمی را در اثر بخشی امر و نهی ایفا میککد .روانشکاسی رامعه یریی از لیوازم امربیهمعیروف و
نهی از مکرر است .امربهمعروف و ناهی از مکرر باید بداند که با روانان و  ...چگونه برخوردی داشته باشد و بایید
بین آنان که گکاه را به طور دائم انجام میدهکد و کسانی که گاهی گکیاه انجیام مییدهکید در امیر و نهیی تفیاو
بگذارد و با هر گروهی براساس مقتضای وضعیت روحیاش صحبت ککد.
 .3نسبت به نیرنگهای نفسانی و حیلههای شیطان بیکا باشد.
 .01طم وچشم داشتی ازدیگران نداشته باشد.
 .00در مشرال امر و نهی شریبا باشد.
 .08در مقاب اذیتهای مردم مقابله به مب نرکد.
 .09ازمردم شرایت نرکد.
 .03در امر و نهی عصبانی نشود.
 .09به خاطر خودش بامردم درشت خویی نرکد.
 .00نیتش رابرای خدا خالص ککد.
 .04در کارش از خدا مدد بخواهد.
 .02به دنبال خشکودی و ثواب الهی باشد.
 .03اگر حرف او را پذیرفتکد از آنها تشرر ککد.
 .81کارش را به خدا واگذارد.
 .80به عی های خودش هم متوره باشد.
امربهمعروف و نهی از مکرر از فرای

بزرگ اسیالمی اسیت و آثیار ارزنیده و گسیتردهای را بیه دنبیال دارد .از ایین رو

کسانی که اقدام به انجام این فریضه الهی اقدام میکککد باید خود نیز دارای ویژگیهای ارزندهای باشیکد تیا کیالم و سیخن
آنها در دیگران اثر بخشد .در قرآن ویژگی هیای متعیددی بیرای امرکککیدگان بیه معیروف و نهیی کککیدگان از مکریر بییان
کردهاند از رمله ایکره -0:معروف و مکرر را بشکاسدوخود عام بیه معیروف و تیارک بیه مکریر باشید .خداونید در تیوبیخ
آمریکی که دیگران را موعظه کرده وازخطاهای خودغافلکد میفرماید :آیا مردم را به نیری و خوبی دعو میککید و خیود
را فراموش میککید؟ و درآیه ( 8صف) میفرماید :ای مومکان! چرا آنچه را که بدان عم نمیککید ،میگویید؟
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شرایط امربهمعروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن
امربهمعروف و نهی از مکرر مانکد دیگر واربا شرایطی دارد که بدون آن شرایو امر و نهی وار

نمیشود  .تریالیف

الهی دارای دو نوع شرطاند:
 .0شرایو عمومی :که برای همه ترالیف ورود دارد مانکد  :بلوط و عق
 .8شرایو اختصاصی :که برای هراز یک ترالیف شرایو خاص ورداگانه ای ورود داردکه بدون تحقق آن شرایو
ترلیف به مرحله تکجزوفعالیت نمیرسد ،برای امربه معروف ونهی ازمکررهم شرایو اختصاصی زیر دزم است:

 شرط اول :شکاخت معروف و مکرر ؛ یعکی شخص امربهمعروف و ناهی از مکرر باید معروف و مکرر را بشکاسید،تا
در انجام وظیفه خود دچار اشتباه نشود.

 شرط دوم :استمرار گکاه؛ اگر فرد گکاه کار بعد از عم خالف خیود قصید تیرک آن عمی را داشیته باشید نهیی
اودزم نیست.

 شرط سوم :قدر به امر و نهی و نبود ضرر ؛ اگر امربهمعروف و ناهی از مکرر بداند و یا گمان داشته باشد که بیه
واسطه امر و نهی ضرر رانی یا آبرویی به او یا یری از نزدیرانش(این کلمه هم شام اقوام ...میشود و هم شام
دوستان ولذ ابهتراست متوره خواهد شد امر و نهی وار

نیست بلره در مواردی که ضرر معتکابه یا هیذه عظمیی

باشدحرام هم میشود.

 شرط چهارم :احتمال تأثیر ،اگرشخص آمر یا ناهی تشخیص دهدکه گفتار یا رفتار و موعظه او در فرد خاطی اثیر
گذارنیست شرعاچ امربه معروف ونهی ازمکرربراووار

نمیشود.

از آنجا که فلسفه تشری امربهمعروف و نهی از مکرر اصالح رامعه و قط ریشه فساد است دزم اسیت اهمییت (مکریر و
ضرر ) مورد توره قرار گیرد.
امر ونهی و زمینه سازی های اجتماعی
امربهمعروف و نهی از مکرر به زمیکهسازیهای قبلی نیازمکد است ،یعکی اگر بخواهیم آثار امربهمعروف و نهی از مکرر را
در رامعه مشاهده ککیم ،باید مقدما و وسای اثر بخش در وصول به آن آثار را فراهم ککیم و امرانیا هیدایت رامعیه را
فراهم نماییم .چراکه درغیراین صور نه تکها آثارمببت این فریضه الهی دررامعه ظاهر نمیشود بلره روحیه دین گریزی و
لجارت بر گکاه و خطاکاری بر رامعه حاکم شده و باعث حصول آثار مکفی و کامالچ برعرس در ارتماعی میشود.
شیوههای امربهمعروف و نهی از منکر
اهمیت شیوهها
پیامبر اکرم( ص) فرمود :هر که امربهمعروف میککد ،باید شیوهاش نیز معروف باشد.
قرآن میفرماید :نیری در این نیست که از بی راهه به خانهها وارد شوید ،نیری در این است که از راه آن وارد شوید.
آری ،برای هر معروف و مکرری برای هر شخصی در هر زمان و مکرری شییوهای خیاص دزم اسیت کیه اگیر مراعیا
نشود امران دارد اثر مکفی دهد .و در ایکجا بد نیست بعضی از معروفترین شیوهها و ابزاری کیه در مسییر امربیه معیروف و
نهی از مکرر مؤثر است را بررسی ککیم.
 .0شیوه آئیکهوار
در روایا ما آمده که المؤمن برآه المؤمن یعکی ازویژگیها و صفا مؤمن این است که آییکه برادر مؤمن خود باشد.
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از این کالم نورانی در ابعاد مختلف تربیتی میتوان استفاده کرد و از این رمله نرا زیر را در مورد شیوه امربهمعروف
میتوانیم استکباط ککیم -0 :از روی صفا عی

را میگوید نه از روی غرض و کیکیه  -8زمیانی عیی

را نشیان مییدهید کیه

خودش گرد و غبار زده نباشد -9 .مراعا مقام و مدال را نمی ککد و بین افراد تفاو قائ نمیشود  -3عی
آنچه که هست نشان نمیدهد  -9همراه با نشان دادن عی
پشت سر  -4عی

را بی سر و صدا میگوید  -2عی

نقاط قو را هم نشان میدهد -0 .عی

را بزرگتر از

را روبیرو مییگویید نیه

را در دل نگیه نمییدارد و همیین کیه از ککیارش رد شیدی ،عیی

از

صفحه او پاک میشود-3 .آئیکه را اگر شرستی ،خردههای آن هم زشت و زیبا را نشان میدهد ،همیین طیور میومن را اگیر
شرستی و تحقیر کردی باز دست از حرفش برنمی دارد -01 .اگر آئیکه عی

من را گفت ،باید خیودم را اصیالح کیکم ،نیه

آنره آئیکه را بشرکم .آری! اگر مسلمانی نهی از مکرر ککد ،شما گکاه را از خود دور ککید و به انتقاد کککده اعتراض نرکید.
 .8توره دادن به کرامت و ارزش انسان
براساس فرموده خدا در قرآن انسان مورودی است که روح خدا در او دمیده شده است.
همچکین براساس آیا کالم اهلل انسان تکها مورودی است که خدا در آفریکش او خیود را سیتوده اسیت .در میورد ایین
شاهرار خلقت میفرماید :در آفریکش ،بهترین شر را به او عطا کرده است و از دیدکالم وحی:
ارزش انسان بهشت است و نه کمتر؛ خداوند انواع فضیلتها و کرامتها را به او عطا کیرده اسیت .اگیر انسیان بیه ایین
کرامتها و مقاما توره ککد ،هرگز خود را آلوده به کارهای زشت نخواهد کرد .راسیتی! چیرا عمیر میا چراگیاه شییطان
باشد؟ ما که رانشین خداییام  ،چرا با دشمن خدا قرین باشییم! حضیر علیی فرمیود :کسیی کیه کرامیت و ارزش خیود را
شکاخت ،دنیا و هوسها نزد او ناچیز میشود.
شخص آمر و ناهی با تذکر دادن این مطال

به انسان خاطی می تواند در مسیر موعظه و ایجاد تغییر در آن شخص موفق

باشد.
 .9تلقین
چه بسیارند افرادی که از انجام معروف هراس دارند و چه بسیارند افرادی که ردا شدن از بعضیی از مکریرا را بیرای
خود محال میپکدارند ،در صورتی که تلقین صحیح و بیان نمونهها در این زمیکه کارگشا خواهد بود و میتوانید در بسییاری
از افراد رامعه مؤثر واق شود.
 .3استفاده از هکر،شعر و طکز
نقش هکر در دعو مردم به فساد و انحراف ،بر کسی پوشیده نیست .سیامری بیا هکیر مجسیمهسیازی توانسیت میردم را
مکحرف و بکی اسرائی را گوساله پرست ککد .زیبا گویی فصاحت و بالغت ،بهترین اهرم برای رذب مردم است؛ همانگونه
که قیافه زیبا و موزون نقش مهمی در تأثیر کالم دارد .در قرآن امر شده است هکگام رفتن به مسجد زیکیتهیای خیود را بیا
خود بردارید .سخن زیبا و مجادله نیرو از سفارشهای قرآن کریم است .یری از نامهای آن احسین القصیص اسیت .آری،
قصهگویی یک هکر است و اگرآمرین به معروف و ناهیان از مکرر از شیوههای شروع هکری استفاده کککده میتوانید مبلغیان
خوبی برای دین بوده و باعث ترویج معروف و تقلی مکرر در رامعه گردند.
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 .9انصاف در برخورد
قرآن کریم در نهی از شراب ،اول از مکاف مالی و مادی آن سخن گفته است و بعد میفرماید( :ضررش از نفعش بیشیتر
است) وهمچکین در برخورد با کافران ،مکافقان و مشرکان ،همواره از عبار اکبرهم استفاده میککد ،یعکی همه آنها را نفی
نمیککد .این خود درس بزرگی در مسیر انجام فریضه امربه معروف ونهی از مکرر است.
 .0امید دادن
گاهی انسان گکاهرار میگوید :دیگر از ما گذشته است ما دیگر راه بازگشت نداریم .ما دیگر رهکمی شدهایم .ایکگونیه
افراد هرروز به گکاه بیشتری آلوده میشوند .برای آنها از عفو الهی سخن بگوییم تا گکاه آنها را به یأس نرشاند.
 .4تغاف
گاهی باید انسان خود را به غفلت بزند و تظاهر ککد که من متوره گکاه تو نشدهام تا از این طریق شخصیت افرادشرسته
نشود .قرآن کریم میفرماید :برادران یوسف که بعد از دهها سال او را دیدند و نشکاختکد ،به او گفتکد :ما قبالچ برادری داشتیم
به نام یوسف که دزد بود .یوسف خود را به تغاف زد و نگفت که من آن برادر هستم و چرا به من نسبت دزدی میدهید.
 .2توره به ظرفیت افراد
در قرآن آمده است که خداوند میفرماید  :با هر کس به اندازه ظرفیت وی سخن بگوییم.وهمانطورکه قبالچ گفته شداین
یری ازنرته های کلیدی ورمزموفقیت درمسیرامرونهی است
-3ککایه گویی
خداوند متعال در قرآن به عیسی(ع) میفرماید  :آیا تو به مردم گفتی که من و میادرم را خیدا بگیریید؟! در ریای دیگیر
خداوند پیامبر(ص) را مورد خطاب قرار داده است و میفرماید :اگر پدر و مادر نزد تو به پیری رسیدند تو با آنها درشتی
نرن .در حالی که عیسی مردم را به توحید دعو میکرد و پیامبر پدر و میادرش را در کیودکی از دسیت داده بیود .و لیذا
معلوم میشود به اصطالح عرف به درمیزند که دیوار بشکود که این روش هم واقعاچ در بسیاری از زمانها و مریانهیا میؤثر
است.
 .01ایجاد محبت
در بخش مهمی از قرآن خداوند نعمتهای خود را میشمارد تا عشق انسان را نسبت به خود زیاد ککد .چراکیه (رُبِلیت
القلوب علی ح ّ من أحسن الیها)0( .
قرآن که مردم را به عباد دعو میککد میفرماید پروردگار کعبه را پرسیتش ککیید؛ زییرا او شیما را از گرسیکگی و
ترس نجا داد .و لذا در مسیر امر به معروف و نهی از مکرر هم میتوان با قدر محبتهای معکوی(خدا و امام زمیان(عج)
و )....یابانشان دادن محبتهای دنیوی (محبت پدر و مادر بیه فرزنید و )...افیراد را متوریه خطیای خودشیان کیرده وآنهیا را
هدایت ککیم.
 .00تحریک عواطف
شخصی به مادرش تکدی کرد .روز بعد ،امام صادق(ع) او را دید و بیه او فرمیود :چیرا بیا میادر تکیدی کیردی؟ مگیر
نمیدانی که شرم مادر مکزلگاه تو بود؟ شیر مادر غذای تو بود؟ سپس فرمود :پس با او خشن نباش.
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 .08مخفیانه و مختصر باشید
در حدیث میخوانیم  :هر کس برادر دیکی خود را مخفیانه موعظه ککد او را آراسته کرده ،ولی هرکس آشرارا موعظیه
ککد ،او را شرمکده کرده است .در رایی دیگر میخوانیم :هرگاه کسی را موعظه میککی خالصه بگو!
 .09نمایاندن الگوها
معرفی چهرههای برتر و موفق و تجلی از آنها ،در دعو مردم به معروف نقش موثری دارد .این که مردم هرسیال در
عاشورا فریار (یاحسین) سر میدهکد ،زمیکه دوری از پذیرش طاغو ها و وفاداری به نظام اسالمی میشود .قرآن میفرماید:
مردم دنیا از همسر فرعون درس بگیرند که چگونه رذب مال و ثرو و مقام و قدر فرعون نشید .در ریای دیگیر قیرآن
میفرماید  :از حضر ابراهیم و حضر محمد(ص) درس بگیرند؛ زیرا این دو بزرگوار اسوه و الگو هستکد.
 .03تدریج
همان گونه که شیطان گام به گام انسان را به فساد میکشاند ،راه اصالح و امربهمعروف نیز بایید گیام بیه گیام باشید.در
قرآن کریم ،در مورد تحریم ربا این مراح به چشم میخورد :در اول ،قرآن میفرماید :آنچه به مال شما ازطریق ریا اضیافه
میشود  ،نزد خدا افزایش نیست .در مرحله دوم ،قرآن کریم رباخواری را از عادا زشیت یهودییان مییشیمارد .در مرحلیه
سوم ،قرآن ،انسان را از ربای زیاد و مضاعف نهی میککد .در مرحله چهیارم ،قرآن،ربیا گیرفتن را بیه مکزلیه رکیگ بیا خیدا
میداند.
 .09تررار
چون برنامه اسالم آموزش نیست ،بلره تربیت هم هست ،لذا اوامر و نواهی باید تررار شود .برای هر غفلت ،یک تررار
دزم است .شما در نماز دهها بار رمله (اهلل اکبر) را در رکوع و سجود و قیام تررار میککید .ییاد خیدا غیذای روح اسیت و
باید همچون غذای رسم تررار شود.
 .00مماشا
حضر ابراهیم(ع) برای نهی از بزرگترین فرر (شرک) از راه مماشا وارد رشد و گیام بیه گیام بیه انتقیادا خیود
اضافه کرد .بار اول فرمود :خورشید غروب میککد و من غروب شدن را دوست ندارم .بار دوم فرمود :ماه پرسیتی انحیراف
است و خدا من را گرفتار آن نرکد .بار سوم فرمود :من بیزارم از هر چیزی که شما شریک خدا میدانید.
 .04حرمت ،موعظه ،ردال نیرو
قرآن کریم به پیامبر عزیز میفرماید :از طریق حرمت و مکطق یا موعظه و نصیحت و یا ردال نیرو مردم را بیه راه خیدا
دعو کن! در امربهمعروف و نهی از مکرر باید روی مسائلی تریه کرد که قاب خدشه نباشد .به سخکان محرمی کیه میورد
قبول همه است ،حرمت گفته میشود .مکظور از موعظه حسکه ،موعظه ای است که براساس محبت و با بیان نیرو باشید و در
مران و زمان مکاس

با شیوههای صحیح انجام شود.و مکظور از مجادله نیرو نیز پذیرفتن نقیاط قیو دیگیران و اسیتددل و

مقابله به مب در شیوههاست.
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 .02خشراندن ریشه مفاسد
قرآن میفرماید« :سوء ظن نبریدو تجسس نرکید»؛ زیرا سوء ظن ،سرچشمه تجسس و تجسس سرچشمه غیبت میشود .اگیر
قرآن ،زنان را از پایروبی و یا گفتار همراه با ناز و کرشمه و تحریکآمیز نهی میککد ،به خاطر خشیراندن سرچشیمه گکیاه
است .در مسائ سیاسی و ارتماعی نیز برای اصالح دولتها باید دولتمردان اصالح شوند و بیرای اصیالح نسی نیو ،بایید
خانوادهها اصالح شوند .قرآن کریم میفرماید :با رهبران کفر مبارزه ککید.
 .03احترام به ارزشهای دیگران
قرآن کریم ،به تورا و انجی و انبیای گذشته احترام میگذارد و مراکز عباد سایر ادیان را محترم میشیمارد؛ حتیی
برای حفظ آن ،دفاع را دزم میداند .در سفارشهای اسالمی نیز آمده( :بزرگان هر قیوم را احتیرام ککیید!) و لیذا در بحیث
امربه معروف و نهی از مکرر هم از برخوردهای تکد در مقاب مقدسان انسانهای خطاکار باید پرهیزککیم.
 .81تکگ کردن زمیکه مکررباانجام معروف
قرآن میفرماید( :راه رلوگیری از فحشا و مکرر انجام معروفی چون نماز است) .هکگامی که خداوند میخواهد حضر
آدم را از خوردن غذایی مک ککد ابتدا ارازه بهرهبرداری از غذاهای دیگر را به او میدهد و مییفرمایید( :از هیر غیذایی در
بهشت استفاده کن ،ولی از این غذا استفاده نرن) .تفریح و ورزش معروفهایی است که رلوی بسیاری از مفاسد ،امراض و
مکررا را میگیرد .زهد و عدالت مسئودن مملرتی ،از معروفهایی است که میتواند رلو بیزرگتیرین مکریرا را کیه
بدبیکی به حرومت اسالمی است بگیرد.
 .80توره به زمان
در حدیث میخوانیم به هکگام خشم و غض

کسی را ادب نرکید زیرا در معرض افراط هستید.

 .88اعراض
قرآن میفرماید( :هرگاه کسانی را دیدی که در آیا ما به یاوه نشستهاند ،پس به عکوان اعتراض ،مجلس آنان را تیرک
کن! یا مسیر حرف را تغییر بده! و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت ،تا متوره شدی رلسه را ترک کین و بیا سیتمگران
مکشین).
در حدیث میخوانیم( :سزاوار نیست که مؤمن در مجلس گکاهی که نمیتواند آن را تغییر دهید ،بکشییکد) .پییامبر(ص)
میفرماید :گکاه کاران را با قیافه عبوس مالقا ککید.
قرآن و امربهمعروف
همانطورکه گذشت از ارکان مهم امربه معروف و نهی از مکرر شکاخت معروفها و مکررا است که در این زمیکه هی
مالک و معیاری بهتر از قرآن نیست و لذا در ادامه مطال

به بعضی معروفها که قیرآن صیراحتاچ ییا بیا اشیاره آنهیا را بییان

فرموده میپردازیم.
 .0اقامه نماز
چکانره قرآن مجیددر آغاز سوره بقره میفرماید :پرهیزکاران به غیی

ایمیان دارنید و نمیاز را برپیا مییدارنید .خداونید

حضر موسی را به انجام این معروف بزرگ فرمان میدهد و میفرماید :ای موسی! نماز را به پا دار تا یاد مین در تیو زنیده
شود .هر مسلمانی نیز وظیفه دارد عالوه برآنره خود نماز میخواند دیگران را نیز به نماز سفارش ککد ،دوسیتان ،همریاران،
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فرزندان و همسر خود را چرا که فرهکگ نماز و نمازگزاری خود باعث کیم شیدن و نیابودی فسیاد و مکریرا اسیت (ایین
الصلوه تکهی عن الفحشاء و المکرر)
 .8توره به تمام خوبیها
در تمام قرآن هر را نامی از نماز آمده است ،زکا نیز ذکر شده است تا مومکان گمان نرککید بیا ادای نمیاز ترلیفشیان
تمام میشود .قرآن از زبان اه دوزخ چکین بیان میککد که میگویکد :ما دیگران را به اطعام مستمکدان تشویق نمیکردیم.
 .9احسان و نیروکاری
مورد وار

آن ،احسان به والدین است که قرآن میفرماید به والدین خود احسان ککید.

 .3اصالح ذا البین
خداوند مومکان را به این امر سفارش نموده و میفرماید :البته قیرآن بیرای پیشیگیری از بیروز چکیین اخیتالفهیایی همیواره
مومکان را به عفو و گذشت از یردیگر سفارش نموده و میفرماید :چرا خودتان از یردیگر نمیگذرید.
 .9عدالت ورزی
خداوند میفرماید :نه تکها به دیگران ظلم نرکید ،بلره زیر بار ظلم دیگران هم نروید.
 .0ازدوا و تشری خانواده
نه تکها پدر و مادر بلره مسئودن رامعه نیز در این امر مسئولیت دار ند و هر کس بتوانید در ایین راه قیدمی بیر دارد بایید
اقدام ککد.
 .4حیا و عفت
خداوند به پیامبرش امر میککد به دختران و زنان مؤمن بگو که ازدوا کککد و با ناز راه نروند و زیکتهای خود را برای
مردان نامحرم آشرار نرککد .همچکین مردان مؤمن را فرمان میدهد که نگاه خود را به زنان نامحرم کوتیاه کککید و از چشیم
چرانی بپرهیزند.
 .2صبر و استقامت
در سوره و العصر ،صبر و استقامت از ویژگیهای مومکان شمرده میشود.
آثار امربهمعروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن
 .0آثار ارتماعی
امربهمعروف و نهی از مکرر پدیدهای ارتماعی میباشد و ارزندهترین آثار آن در ارتماع نمود پیدا میککد از آن رمله:
الف -اررای احرام اسالمی
امربهمعروف و نهی از مکرر به عکوان اص نظار عمومی یا ضمانت اررایی قوانین اسالمی مطرح میباشد ،بدین معکیی
که خداوند حریم برای پیاده شدن قوانین حیا بخش اسالم ،عالوه بر همه پیشبیکیهایی که نمود ،نظار بر حسن اررای
آن را به عهده فرد فرد رامعه اسالمی ،از هر قشری نهاده است .بر این اساس ،هرمسلمانی با امربهمعروف و نهیی از مکریر بیه
اررای صحیح احرام اسالم کمک کرده و در واق یک نیروی اررایی و ناظر ردی آن محسوب میشود.
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ب -عدالت ارتماعی
نظار عمومی بر حسن اررای احرام عدالت گستر اسالم ،زمیکه فراگیر عدالت ارتماعی را فیراهم مییسیازد و ضیمن
تعدی ثرو های رامعه،زندگی عاددنهای برای اقشار مختلف مردم فراهم ساخت.
 سازندگیبا پیاده شدن اص مهم «امربهمعروف و نهی از مکرر» هر یک از شهروندان رامعه اسالمی یردیگر را به کار و تیالش و
سازندگی ترغی

مینمایکد و در نتیجه بکدهای اسار و وابسیتگی یریی پیس از دیگیری گسسیته خواهید شید و مملریت

اسالمی ،عالوه بر حیا معکوی ،آباد و پر نشاط خواهد شد.
د -استواری نظام اسالمی
اگرامربه معروف و نهی از مکرر در رامعه روا یابد ،کمک شایانی به استحرام نظام اسالمی خواهیدکرد ،بیدین معکیی
که کارگزاران و دولت مردان حرومتی در برابر اعمال مردم ،احسیاس مسیئولیت کیرده تیالش خواهکدکردکیه آنیان را بیه
اررای احرام الهی وادارنموده از هرگونه سستی کجی باز دارند و باحسن اررای قوانین و بخشکامههیای اسیالمی در حیوزه
مسئولیت خویش ،زیردستان و ارباب رروع را نیز بدان سمت سوق دهکد.ازسوی دیگر مردم نیز بر عملررد دولیت نظیارتی
مستمرخواهکد داشت وکارهای هر یک از مسئولین را زیرذره بین قرار خواهکد داد.
ه -امکیت
هر رامعه ای برای پویایی خود نیاز به آرامش و امکیت از ران

دشمکان داخلی و خیارری خیویش دارد .یریی از آثیار

امربهمعروف و نهی از مکرر تأمین امکیت مرزها و راهها از دشمکان درونی و برونی است.
و -خیر و سالمتی
سالمتی رامعه و فراوانی خیر و برکت ششمین اثر امربهمعروف و نهی از مکرر است.
ز -قدرتمکدی مومکان
تببیت اص «امربهمعروف و نهی از مکرر» تشری خود روش هستههای حزب اهلل را در پی دارد و هیر مسیلمانی در هیر
نقطهای از مملرت سعی میککد به آن بپیوندد و روی عرق دیکی خویش به نحوی در پیاده کردن قوانین روح بخیش اسیالم
سهیم گردد.
ح -تضعیف ربهه نفاق
از نخستین سالهای تشری حرومت اسالمی ،رریان نفاق درصدد تهی کردن رامعه اسالمی از ایمان بیوده اسیت تیا از
این راه به اهداف شوم و شیطانی خویش دست یابد از این رو یری از ویژگیهای نامیمون مکافقین (امربهمعیروف و نهیی از
مکرر) است که در قرآن به آن تصریح شده است( .مردان و زنان مکافق) برخی از برخی دیگرند ،که امربهمعروف و نهیی از
مکرر میکککد و مشتهای خویش را گره میزنکد.
ط -پاکیزگی کس

وکار

با امربهمعروف و نهی از مکرر راه های صحیح کس

و تجار و پیشیرفت صیکعت همیوار گشیته و هیر کسیی در خیود

استعداد خویش به امرار و معاش میپردازد و از طرفی گرانفروشی و اختالس و ...کس
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و درآمد مردم حالل میگردد.

ظ -مصلحت عمومی رامعه و طرد نا اهالن از پستهای کلیدی
خداوند امربهمعروف و نهی از مکرر را برای مصلحت عامه مردم و نهی ازمکرر را برای طرد سفیهان وار

کرده است.

آثار فردی
آنچه بیان شد قسمتی از برکا و فوایدی بود که در سایه امربهمعروف و نهی از مکرر نصی

رامعه اسالمی میشود که

بدون تردید آمرین به معروف و ناهین از مکرر نیز از آن بهرهمکد خواهد شد ،عالوه بر آن از پاداش ویژهای در دنیا و آخر
برخوردار میشوند.
الف -دنیوی

 سالمتی دین و دنیا :آمرین به معروف و ناهیان از مکرر با اقدام به چکین کیاری از سیالمتی دیین و دنییا برخیوردار
میشوند.

 نصر الهی :کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر میککد از ماموران الهی محسوب میشیود کیه بیدون تردیید،
خداوند نیروهای خویش را یاری میککد.
 کم نشدن عمر و روزی :امربهمعروف و نهی از مکرر باعث طول عمر میشود.

 نجا از بالها :آمرین به معروف و ناهین از مکرر از عذاب و بالهایی که احیاناچ گریبانگیر گکیه کیاران و فاسیدان
میشود در امان خواهد بود.
ب -اخروی
 خشکودی خدا :بدیهی است که هر کس چکین عباد بزرگی را انجام دهد خداوند از او خشکود میشود.
 فالح و رستگاری :بی شک امربهمعروف و ناهی از مکرر که خالصانه و صادقانه طالی

نیرییهاسیت و از گکیاه و

پلیدی تکفر دارد تالش میککد خود نیز مانکد دیگران عام به معروف و خود دار از مکرر باشد.
 ثواب فراوان :سومین پاداشی که آمرین به معروف و ناهیان از مکرر میبرند ثواب زیاد و ارری عظیم است.
 رهایی از دوزخ :همه مردم به رز معصومین کم و بیش مرتر

گکاه میشوند با این وصف در صور ردیت در

امربهمعروف و نهی از مکرر  ،خداوند آنان را از دوزخ رهایی میبخشد.

 بهشت برین :سر انجام امربهمعروف و نهی از مکریر از درب مخصیوص صیاحبش را وارد بهشیت مییسیازد و بیه
زندگی زیبای آن سرا نائ خواهد کرد.
پینوشت -)0( :قل انسانها فطرتاچ برمحبت نسبت به کسانی که به آنها احسان و نیری میکککد بکا شده است.

منابع
.0

قرارگاه مرکزی سیدالشهدا ،امربهمعروف و نهی از مکرر.

.8

معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج ،مرکز پشتیبانی و فنآوری آموزشی ،پاییز 0920

.9

قرائتی ،محسن ،ده درس پیرامون امربهمعروف و نهی از مکرر.

.3

مرکز فرهکگی درسهایی از قرآن ،وزار فرهکگ و ارشاد اسالمی ،چاپ نهم0920 ،

.9

مطهری ،حسین ،دانستکیهای انسان ( ،)0استاد مطهری افق ،اول 0920

.0

یعقوبی ،ابوالقاسم ،سیری در سیره اخالقی امام حسین ،انتشارا دار الفرر ،قدس قم ،اول زمستان 0929

.4

مرکز تحقیقا اسالمی سپاه ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،نیروی مقاومت بسیج سپاه ،دوم 0948

.2

خمیکی ،روح اهلل ،امربهمعروف و نهی از مکرر تبیان ،موسسه چاپ و نشر عرو  ،چاپ پکجم 0943
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مفهوم شناسی امربهمعروف و نهی از منکر با رویکرد امنیت اجتماعی از منظر آیات و احادیث
سهیال پرستگاری
الکاز مشگی

0

8

اکرم اکبریان

9

چکیده
بسیاری از آیا و روایا بر این مقوله اشاره دارد که اصالح رامعیه در گیرو رلیوگیری از تجیاوز و تعیدی افیراد و
بازگشت آنان به طاعت خداست ،تا رایی که دستور مقابله با متجاوزگر نیز صادر شده است .در روایا گهربار معصیومین
 علیهم السالم از رها مختلف به وفور تبیین شده تیا ریائی کیه دربیاره مبیانی وریوب ،اهمییت ،شیرایو ،آثیار فیردی وارتماعی و ...وظایفی را نیز تعیین کرده و بر پاسداری از اصول آن به عکوان روشی مؤثر برای حفظ رامعه اسالمی از سقوط
تأکید شده است و همواره به عکوان ترلیف الهی که کمتر به آن توره شده است یاد میگردد .از آنجیا کیه همیه واربیا ،
اهداف و مصالحی دارند که به واسطه آن مصلحتها و اهداف وار

شدهاند آشرارا فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر را

با اهدافی ارتماعی شفاف میسازد .اما آنچه را که به نظر میرسد برای روشن سازی حدود و ثغور آن باید به آن پرداخیت
مفهوم سازی این مقوله مهم میباشد .واداشتن مردم به ارزشهای الهی و بازداشتن آنها از مکاهی خداوند و تهذی

رامعیه

از ناشایستهها نیازمکد تعمق بیشتر بر روی مبانی و مفاهیم است که این مقاله سعی در پرداختن به آن است.
واژههای کلیدی :امربهمعروف و نهی از مکرر ،امکیت ارتماعی ،روایا  ،قرآن ،نظار ارتماعی

مقدمه
از تشویق همدیگر به کارهای شایسته و بازداشتن از ارتراب کار زشت خودداری نرکید و بدانیید کیه اگیر ایین کیار را
ترک کردید بدکاران بر شما مسلو میشوند .وقتی آنها مسلو شدند هر اندازه دعا ککید دعای شما قبول نمیشیود  ....ایین
رمال پاره ای از سفارشا امیر مومکان امام علی(ع) در بستر شهاد است .واضح است کیه بایید از فرزنید بزرگوارشیان
امام حسین(ع) به عکوان الگوی این امر مهم یاد کرد و در اهمیت موضوع همین بس که حضر در بستری توأم با رنج و الم
لحظا پایان زندگی ،فرزندان را به آن توصیه مینماید.
اگر چه پیش از نیز بارها و بارها امیر مومکان علی بن ابیطال

این مساله را به انحاء مختلیف متیذکر شیدهانید؛ بیه عکیوان

کسی که حتی قلبش به طرفداری از نیریها و مبارزه با مکررا برنخیزد ،قلبش واژگون میشود یعکی توان تشخیص نییک
و بد را از دست میدهد .در خطبه قاصعه ایشان هشدار میدهد که «خداوند سبحان را از رحمت دور نریرد مگیر بیه خیاطر
دوری از امربهمعروف و نهی از مکرر».
همچکین از روایا معروف پیامبر اکرم ی صلی اهلل علیه و آله و سلم ی است که:
«یک انسان گکهرار در میان مردم ،همانکد فرد ناآگاهی است که با گروهی سوار بر کشتی شده و آن گاه که کشیتی در
وسو دریا قرار میگیرد ،تبری برداشته و به سوراخ نمودن رایگاه خود میپردازد ،هر کسیی بیه او اعتیراض مییککید او در

 .0استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا اصفهان
 . 8دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا اصفهان
 . 9دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا اصفهان
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پاسخ میگوید :من در سهم خودم تصرف میککم؛ به یقین این یک حرف احمقانه اسیت .اگیر دیگیران او را از ایین عمی
خطرناک باز ندارند ،طولی نمیکشد که همگی غرق میشوند»(رازی 3 ،ی .)038 :9
تمام انبیای الهی بیا هیدف اصیالح رامعیهی بشیری مبعیوث شیدهانید و میؤثرترین ابیزار بیرای رسییدن بیه ایین هیدف
«امربهمعروف و نهی از مکرر» است که پیشیکهی آن را میتوان از زمان بعبت اولین پیامبر الهی بررسی نمود .امیا تاریخچیهی
«امربهمعروف و نهی از مکرر» در روام اسالمی به صیدر اسیالم ،فیرامین قیرآن کیریم و حضیر رسیول(ص) و همچکیین
پیشوایان معصوم(ع) باز میگردد.
مبرهن است که باید معکا و مفهوم امربهمعروف و نهی از مکرر را از نگاه دین روشن نمود .بدین معکا آنچه که ضیرور
مییابد مفهوم و دامکهی معکایی امربهمعروف و نهی از مکرر است.
مفهومشناسی امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعروف و نهی از مکرر یری از اصول اساسی دیین اسیالم اسیت کیه تیأثیری عمییق و گسیترده بیر حیوزه زنیدگی
ارتماعی دارد .واژه معروف ،اسم مفعول از ماده عَرَفَ است به معکای شکاخته شده و در مقاب آن مکرر یعکی مورد ناشیکاخته
و نامعلومی که کسی آن را نمیشکاسد و یا مواردی که نخواستهاند شکاخته شود (.ییزدی )032 :0949 ،معرفیت و عرفیان بیه
معکای شکاختن و معروف به معکای شکاخته شده به افعال و صفاتی اطالق میشود که عق و شرع آن را شکاخته و مورد تأیید
قرار د اده باشکد .ایمان به خدا ،تفرر و تعق  ،تقوا ،عدالت ،نیروکاری ،احسان ،نوعدوستی وظیفهشکاسی ،امانتداری ،وردان
کار ،آزادی و نظایر آن را میتوان از رمله افعال و اوصاف «معروف» دانسیت کیه هیر وریدان پیاکی طالی
همچکین با توره به این مرات

امربهمعروف عبار

آن مییباشید.

است از تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و داشتن صفاتی که بیه

حرم عق و از طرف شارع به نیری توصیف شده باشد .مکرر نیز به همه اعمال و اوصاف ناپسکد اطالق میشود که شیرع و
عق آن را به رسمیت نمیشکاسد ،نظیر کفر ،ستمگری ،بخ  ،خیانت در امانت ،استبداد و خود رأییی ،اصیرار در گکیاه ،تین
دادن به ظلم و نظایر آن که هرعق سالمی از آن بیزار است .نهی از مکرر نیز براین اساس برحیذر داشیتن دیگیران از انجیام
افعالی است که از طرف شارع و به حرم عق به قباحت و زشتی یاد شده باشد (هاشمی.)812 :0943 ،
تعریف و برداشتی که از امربهمعروف و نهی از مکرر میشود  ،بر حس
میشود و نیز بر حس

تفسیری که از امر و نهی و مصادیق و مرات

نوع معکایی که از واژه «معروف» و «مکرر» ارائه

آن میشود و بادخره بر حس

مرر اعمال کککیده آن

یعکی آمر و ناهی ،متفاو میباشد.
در تبیین معکای معروف و مکرر اقوال گوناگونی ارائهشده است؛ برخی معکای «معروف و مکرر» را واربیا و محرمیا
میدانکد؛ (تفتازانی )921 :و برخی دیگر مستحبا و مرروها را نیز به معکای این دو افزودهاند؛ (فاض مقداد 94 :0902 ،و
. )92
معروف ،در لغت به معکی «شکاخته شده» ،از ماده عرف و مکرر ،به معکی «ناشیکاخته» از میاده انریار اسیت و در اصیطالح
کارهییایی کییه نیرییی یییا زشییتی آنهییا توسییو عق ی یییا شییرع ،شییکاخته شییده باشییکد ،بییه ترتی ی

معییروف و مکرییر نامیییده

میشوند(تحریرالوسیله.)934 :
بر این اساس ،کارهای نیک ،اموری شکاخته شده و کارهای زشت و ناپسکد ،اموری ناشکاس معرفی شدهاند؛ چیه ایکریه
فطر پاک انسانی با دسته اول آشکا و با دسته دوم ناآشکاست.
به کارگیری لفظ معروف و مکرر در امور مربوط به بایدها و نبایدهای دین ،بدین لحاظ است که فطر پاک انسانی بیا
کارهای معروف آشکا و مأنوس و با زشتیها و امور ناپسکد ،بیگانه و نامأنوس است.
 168مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

افزون بر این ،تبیی ن نوع رابطه معکایی میان معروف و مکرر با هکجارها و نابهکجارها ،در تعیین قلمرو و کارکرد این آموزه
ضروری میباشد .در توضیح باید گفت در علوم ارتماعی گرچه تعریفهای گوناگونی از هکجار و نابهکجار ارائهشده است
ولی به هر حال در معکای هکجار دو نرته مهم مد نظر قرار میگیرد« :مقبولیت و پذیرش ارتماعی» و «ارزشمکیدی بکفسیه ییا
بالتب یک رفتار» .به بیان دیگر ،هکجارها شر پذیرفتیه شیده و مقبولییت یافتیه ارزشهیای ارتمیاع هسیتکد .در مقابی  ،امیر
نابهکجار ،رفتاری است که آ ز نظر همه یا بیشتر افراد ارتماع ،به عکوان امری بد و ناپسکد تلقی میشود و مغایر با ارزشهیای
مورد قبول آن ارتماع است؛ از این رو هکجار و نابهکجار ،معرّف خوبی و بدی است و به همین لحاظ است که به «معروف و
مکرر» نزدیک میشود  .با ورود این ،تفاو معکایی بسیار مهمی میان معروف و هکجار و مکرر و نابهکجیار وریود دارد و آن
این که معروف بیانگر خوبی و نیری و ضرور انجام یک کار است ،اما لزوماچ ددلتی بر مقبولیت ارتماعی آن ندارد؛ مکرر
نیز گرچه حرایت از قبح و زشتی یک عم (فع یا ترک فع ) دارد ولی ضیرورتاچ بیه معکیای عیدم مقبولییت ارتمیاعی آن
نیست .امر به معکای واداشتن و نهی به معکای بازداشتن است .
قرآن کریم به طور مفص امربهمعروف و نهی از مکرر را مورد بحث قرار داده اسیت(.آل عمیران  018 -003 /و توبیه /
 04 -42و حج  ) 93 - 30 /توالی مکطقی احرام قرآن در باره امربهمعروف و نهی از مکرر را میتوان به ترتیی

اول تشیویق

افراد به امربهمعروف و نهی از مکرر(،لقمان  )04 /دوم عبر آثار نامطلوب ترک امربهمعروف و نهی از مکرر( ،اعیراف 83/
 ) 89سوم وروب امربهمعروف و نهی از مکرر برای مسلمانان (آل عمیران  013 /و )001و چهیارم امربیهمعیروف و نهیی ازمکرر به عکوان خصلت مسلمانان(توبه )43/مالحظه کرد.
از مجموع آیا قرآن درباره امربهمعروف و نهی از مکرر برمی آید که امربیهمعیروف و نهیی از مکریر از رملیه قیوانین
ارتماعی اسالم به شمار میرود که به تدریج بکابر قابلیت پذیرش و استعداد مسلمانان و با توره به ترام و گسیترش اسیالم
تشریح گردیده و از قبی وارباتی چون نماز و روزه است که اگر ترک شود مؤاخذ خواهد داشت .بکابراین همواره عیدهای
در رامعه اسالمی مسئول انجام چکین وظیفه مهمی هستکد (یزدی.)039 :0949 ،
نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت رامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیتهای ارتمیاعی داشیته باشید ،ایجیاب
میککد که او ناظر و مراق

همه اموری باشد کیه پیرامیون وی اتفیاق مییافتید .ایین مطلی

در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان

امربهمعروف و نهی از مکرر مطرح شده و از مهمترین مبانی تفرر سیاسی یک مسلمان به شمار میرود.
گر چه در لغت ،امر به معکای واداشتن و نهی به معکای بازداشتن است که در آن نوعی استعالی آمر و ناهی وریود دارد
اما تبیین مفهومی این دو واژه در مبحث امربهمعروف و نهی از مکرر با مرات

آن پیوند خورده اسیت و از ایین رو معکاهیای

ردیدی از این دو ارائهشده است.
امربهمعروف و نهی از مکرر به عکوان وظیفه شهروندان رامعه اسالمی است که به روشهای مختلیف قلبیی (چهیرهای)،
لسانی (گفتاری) و یدی (عملی) ،حرومت را در ترویج معروفها و بازداشتن و ممانعت از مکررا کمک میکککد.
الف) امر و نهی قلبی (چهرهای)
برخی مرتبهی قلبی را از لوازم ایمان دانستهاند؛ (نوری ،) 829 :0949 ،که قاب امر و نهی نیست؛ از این رو ،غالباچ آن را به
اظهار این مرتبه در رخسار و چهره آدمی تفسیر کردهاند.
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ب) امر و نهی لسانی (گفتاری)
در مرتبه لسانی ،نیز صرف «دستور دادن» به انجام کاری یا «باز داشتن» از انجام کاری ،تفسیر امیر ییا نهیی دانسیته نشیده
است ،بلره به نصیحت کردن ،تشویق کردن و اموری از این دست نیز معکا شده است.
امام خمیکی (قدس سره الشریف) در این زمیکه مینویسد:
اگر بداند که از مرتبه اول امربهمعروف و نهی ازمکرر نتیجیه نمییگییرد ،واری

اسیت از مرتبیه دوم اسیتفاده ککید ،در

صورتی که احتمال تأثیر بدهد و اگر احتمال دهد که با موعظه و زبان نرم ،نتیجه حاص مییشیود ،نبایید بیه مراحی بعیدی
تجاوز نماید .اگر بداند ک ه مرحله قلبی اثر ندارد و بایستی با لحن آمرانه امر و نهی ککد ،باید همین کار را برکد در عین حال
باید دررا تکدی در گفتار را رعایت نماید.
ج) امر و نهی یدی (عملی)
در مرتبه یدی نیز آن چه متأسفانه به صور یک برداشت عمومی درآمده است ،تفسیر «ید» به « ضرب و ررح و حتیی
قت » است ،در حالی که در کلما برخی از فقها «ید» تکها محدود به این موارد نبوده و ککایه از قدر تلقی شده که دامکیه
رفتاری بسیار گسترده ای هم چون به ازدوا درآوردن روانان عزب ،ساختن مدارس و دیگر مرانهای مورد نیاز ،چیاپ و
نشر کتابهای سودمکد ،ایجاد اشتغال و  ...را شام میشود؛ (علی نوری 839 :و .)830
اگر دو مرحله قبلی کارآیی نداشته باشکد؛ باید از زور و قدر استفاده گردد ،بدین معکا که با اِعمال فشار رلوی انجیام
گکاهان گرفته شود و بین شخص و گکاه مورد نظرش فاصله ایجاد گردد .در این مرحله نیز باید از مراتی

سیبک تیر شیروع

کرد؛ اما در فرضی که بازداری از گکاه متوقف بر کتک کاری و ایجاد رراحت و امبیال آن باشید ،بایید بیا اذن فقییه ریام
الشرایو انجام گیرد و در شرایو فعلی که نهادهای قانونی رمهوری اسالمی شر گرفته ،چکین کاری باید با ارازه نهادهای
مربوط باشد.
گفتکی است آنجا که از فرد کاری ساخته نیست ،باید امربه معروف و نهی ازمکرر به شر رمعی و گروهی انجام گیرد.
همچکین از تدابیر عملی نباید غفلت کرد یعکی باید دید چه طرح و رفتاری ،مردم را نسبت به کار نیک تشویق میککد و یا از
کار زشت باز میدارد و این به معکای دخالت دادن عق و مکطق ،در اررای قانون امربه معروف و نهی ازمکرر است؛ چرا که
اسالم در شیوههای اررایی این اص مهم ،آن را به عقی و تیدبیر انسیان وانهیاده اسیت تیا از هیر راه ممرین و مفیید ،ریشیه
مکررا را از رامعه برککد .برخالف واربا عبادی همانکد نماز که شر انجام آن نیز باید با تعبد به دستور شرع صیور
پذیرد.
امربهمعروف و نهی از منکر در قرآن و روایات
رسول خدا  -صلی اللّه علیه و اله -میفرمایکد :باید امربهمعروف و نهی از مکرر ککید وگرنه خداوند 1بدکاران شما را بیه
شما مسلو میککد و از آن پس نیران شما هر چه دعا میکککد مستجاب نمیشود( .مجم الزوائد .) 800 :4 ،مقصود ایین
است که هیبت و شروه آنان در نظر اشرار از بین میرود در نتیجه ،اهمیتی به آنها نمیدهکد و از آنها نمیترسکد.
حیضیر عیلی(علیهالسالم) به فرزندش فرمود :امربهمعروف کن تا اهی معیروف باشیی( .اصیول کیافی ،0 ،بیاب،09
حدیث.)9
همان گونه که هرکس لباس میشوید ،دست خودش نیز پاک میشود; کسی کیه میردم را بیه خیر دعو میککید ،بیه
طور طبیعی سعی میککد تا خودش نیز به آن کاری عم ککد که به دیگران سفارش میککد.
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امیرالمؤمکین علی(علیهالسالم) میفرماید « :لعن اهلل ادمرین بالمعروف ،الیتیارکییین لیه ،و الیکییاهین عین المکریر ،العیاملین بیه
(نیهج البالغه ،تررمه فی

ادسالم .)930 :8 ،لعکت خیداوند بر کسانی که مردم را به کار نیک دعو میکککد و خود آن

را انیجیام نمی دهکد ،و نفرین خدا بر افرادی که دیگران را از کارهای ناپسکد دور میدارند و خود آن را به رای میآورند.
در قرآن کریم آمده است( :بعضی از مردان و زنان مؤمن بر بع

دیگر ودیت دارند ،امربهمعروف میکککد و از زشیتی

باز میدارند) (توبه( )3آیه .)4
حضر علی(ع) در مقایسه این دو وار

الهی با سایر برنامههای اسالم میفرماید( :همه کارهای نییک و رهیاد در راه

خدا ،در برابر امربهمعروف و نهی از مکرر ،چون دمیدنی است به دریای پهکاور و پیر میو ) (نهیج البالغیه ،ص  ،383قصیار
.)943
پیامبر گرامی اسالم (ص) در تمبیلی زیبا ،پیرره ارتماع را به کشتی تشبیه کرده و میفرماید( :اگر یری از افرادِ سوار بیر
کشتی ادعا ککد که من در کشتی حق دارم ،لذا میتوانم آن را سوراخ ککم و مسافران دیگیر او را از ایین کیار بیاز ندارنید،
مور

هالکت هم گان خواهد شد ،زیرا غرق شدن کشتی ،هالکت همگان را در پی دارد و اگر دیگران بی تفاو نباشیکد

و او را از این عم باز دارند ،هم خود و هم او را نجا خواهکد داد) (صحیح بخاری.)228 :8 ،
نرته قاب ذکر این که اسالم امربهمعروف و نهی از مکریر را تکهیا در میورد انسیانهیا مطیرح نمییککید ،بلریه در میورد
حیوانا نیز آن را مهم میشمارد .امام صادق(ع) نق میککد( :در میان بکی اسرائی پیر میردی عابید در حیالی کیه بیه نمیاز
ایستاده بود ،چشمانش به دو پسر بچّه افتاد که پرهای خروسی را میککدند .عابد بی آن که آنان را از این کیار بیاز دارد ،بیه
عباد خود ادامه داد .در آن حال خداوند به زمین دستور داد که بکدهام را در خود فرو بر) (بحار ادنوار.).22 :34 ،
در اص هفتم قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران آمده است:
(در رمهوری اسالمی ایران ،دعو به خیر ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،وظیفه ای است همگانی و متفاو  ،بیر عهیده
مردم نسبت به یردیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایو و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین میککد).
حضر علی(ع) میفرماید ( :خداوند به حضر شعی

پیام داد که من از بین قوم تیو یرصید هیزار نفیر را بیه هالکیت

میرسانم ،چه هزار نفر از تبهراران و شصت هیزار نفیر از خوبیان آنهیا؛ شیعی

گفیت :خیدایا! آن چهی هیزار نفیر کیه

تبهرارند ،اما چرا خوبان را به هالکت میرسانی ؟ فرمود :برای این که آنان در مقاب گکاه کاران بی تفاو بودند و آن ریا
که من خشمگین میشدم خشمگین نشدند؛ یعکی گکاهان را دیدند ،لرن نهی از مکرر نرردند) (بحار ادنوار.).20 :34 ،
در روایا اسالمی نیز به مساله امربهمعروف و نهی از مکرر ،اهمیت فراوان داده شیده و آن را از مهیمتیرین دسیتورهای
الهی برشمرده است .این روایا را میتوان به پکج گروه تقسیم کرد:
 .0روایاتی که بیانگر وروب و لزوم امربهمعروف و نهی از مکرر است و بر آن تأکید شدید نمودهاند.
 .8روایاتی که حاکی از هشدار شدید بر ترک کککده آن است.
 .9روایاتی که به اهمیت فوق العاده آن اشاره میککد.
 .3روایاتی که مراح آن را بیان مینماید
 .9روایاتی که آثار درخشان آن را تبیین میککد.
که در ایکجا برای هر کدام ،از این پکج گروه ،در میان دهها حدیث به ذکر یک روایت پرداخته میشود:
امام باقر(ع) فرمود« :وی لقوم د یدیکون اهلل بادمر بالمعروف ،والکهی عن المکرر؛ وای به حال ملتی که امربیهمعیروف و
نهی از مکرر را روش دیکی خود قرار نمیدهد و در اعتقاد به این دو تسلیم خدا نمیشود» (وسائ الشیعه.)938 :00 ،
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امیرمؤمکان علی(ع) فرمود « :فان اهلل سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیرم اد لترکهم ادمیر بیالمعروف والکهیی عین
المکرر؛ خداوند متعال پیشیکیان را از رحمت خود دور نساخت ،مگر به خاطر این که امربهمعروف و نهیی از مکریر را تیرک
کردند» (نهج البالغه ،خطبه .)038
نیز فرمود « :و ان ادمر بالمعروف والکهی عن المکرر لخلقان من خلق اهلل سبحانه ،و انهما دیقربان مین اری  ،و دیکقصیان
من رزق; امربهمعروف و نهی از مکرر ،دو صفت از صفا خدا هستکد ،این دو قطعاچ ،نه مرگ انسان را نزدیک میکککد و نه
از رزق انسان میکاهکد» (نهج البالغه ،خطبه .)090
و در عبار دیگر میفرماید « :گروهی از مردم با دست (عم ) و زبان و قل  ،به مبارزه با مکررا برمیی خیزنید ،آنهیا
همه خصلتهای نیک را در خود رم کردهاند ،گروهی دیگر تکها با زبیان و قلی

نهیی از مکریر مییکککید ،ایینهیا بیه دو

خصلت نیک تمسک کردهاند ،و یری را از دست دادهاند ،گروهی دیگر تکها با قلبشان مبارزه میکککد ،اما مبارزه با دست و
زبان را ترک کردهاند ،این گروه بهترین خصلتها را از این سه ترک نموده و تکها یری را گرفتهاند ،و گروهی دیگر نه بیه
زبان و نه با دست و نه با قل

نهی از مکرر میکککد« :فذلک مییت ادحییاء ،ایینهیا در حقیقیت مردگیانی در مییان زنیدگان

هستکد» .آنگاه فرمود« :و ما اعمال آلبر ک ها والجهاد فی سبی اهلل عکد ادمر بالمعروف والکهی عن المکرر اد ککفبۀ فی بحیر
لجی; و همه کارهای نیک و رهاد در راه خدا در مقایسه با امربهمعروف و نهی از مکرر همچون قطره ای است (مقدار آبیی
است که با یک دمیدن در دهان رم شود) در مقاب دریای پهکاور» (نهج البالغه ،حرمت.)943
و در مورد آثار درخشان این دو فریضه الهی ،امیام بیاقر (ع) در ضیمن گفتیاری فرمیود ...« :بهیا تقیام الفیرائ

و تیامن

المذاه  ،و تح المراس  ،و ترد المظالم ،وتعمر ادرض و یکتصف من ادعداء و یستقیم ادمیر; در پرتیو امربیهمعیروف و
نهی از مکرر ،سایر فرای

و واربا برپا میگردد ،و راهها امن میشود ،و تجار و کاسبی مردم ،حالل گشته ،و هرگونیه

ظلم و رور برچیده شده ،و زمین آباد میگردد ،و از دشمکان ،انتقام گرفته گشته ،و همه کارها رو به راه مییشیود» (وسیائ
الشیعه.)939 :00 ،
امنیت اجتماعی
قرآن کریم در آیاتی ،با رمال «بِما کانُ یرسِبونَ» [ ]0ییا «بِمیا کیانُو یصیکَعُون» [ ]8ییا «بِمیا کَسَیبَت أَییدِی الکّیاس»[،]9
مصائ

و مشرال ارتماعی را به اعمال خود مردم ،نسبت میدهد .از رمله میفرماید:

«وَضَرَبَ اهللَ مَبَالچ قَریَها کانَت آمِکَها مُطمَئِکَها یَأتِیها رزقها رَغَداچ مِن کُ ِّ مَرانٍ فَرَفَرَ بِیأچنعُمِ اهللِ فَأَذاقَهَیا اهللُ لِبیاسِ الجُیوعِ و
الخَوفِ بِما کانُوا یَصکَعُون» []3
و خدا شهری را مب زده است که امن و امان بود و روزیش از هر سو فراوان میرسید ،پس (ساککانش) نعمتهای خدا
را ناسپاسی کردند ،و خدا هم به سزای آنچه انجام میدادند ،طعم گرسکگی و هراس را به (مردم) آن چشانید.
یا رسول اهلل مبال بزن و بگو :یک شهری بود که در رفاه و آسایش و امکیت ظاهری و باطکی ،قرار داشت .امیا اهیالی آن
شه ر کفران نعمت کردند ،یعکی گکاه کردند .خداوند نعمت داد و باید نعمت را در ثواب برار میبردند ،اما در گکاه بیه کیار
بردند .وقتی چکین شد ،تمام آن نعمتها از آنان سل

و دچار نقمت شدند .گرانی ،کمبود ،و بدتر از آن ،ناامکی دل به سراط

آنان آمد (مظاهری.)00 : 09 ،
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امربهمعروف و نهی از منکر و امنیت اجتماعی
گاهی امربهمعروف و نهی از مکرر ،با ارشاد و نصیحت به یک معکی میآید؛ ولی واقعیت آن است که نصیحت و ارشاد،
بیشتر رکبه دلسوزی ،اندرز ،تعلیم و موعظه دارد و همراه با وفق و مداراست ،ولی امربهمعروف و نهیی از مکریر بیه صیور
ترلیف و دستوری از سوی شرع مقدس است.
برخی به اشتباه امربهمعروف و نهی از مکرر را مور

سل

آزادی افراد و دخالت در امور شخصیی دیگیران ،ییا عامی

ایجاد اعمال خشونت آمیز میدانکد .حال آنره فلسفه امربهمعیروف و نهیی از مکریر ،احییای احریام الهیی ،ککتیرل رامعیه و
رلوگیری از هر و مر است.
اگر امربهمعروف و نهی از مکرر با شرایو تعیین شده در احرام دیکی به اررا در آید ،هی گیاه بیا آزادیهیای فیردی و
امکیت افراد مکافا نخواهد داشت.

سل

حضر علی علیه السالم نیز در اهمیت این موضوع میفرمایکد« :تمام اعمال نییک و حتیی رهیاد در راه خیدا ،در برابیر
امربییهمعییروف و نهییی از مکرییر ،همچییون قطییرهای اسییت در مقابی دریییایی پهکییاور» .ایشییان در بیییان دیگییری مییفرمایکیید:
«امربهمعروف و نهی از مکرر را ترک نرکید؛ زیرا در آن صور  ،اشرار و ستمگران بر شما مسلو خواهکد شد .آن گاه هرچه
دعا ککید ،دعای شما مستجاب نخواهد شد ».قال علی علیه السالم و ما اعمال البی َّر ُکلَّهیا و الجهیا ُد فیی سیبی اهلل عِکی َد األمی ِر
بالمعروف و الکهی عَنِ المکرَر ألّا کَکَصهٍ فی بحر لُجَّیِّ .همهی کارهای خوب و رهاد در راه خدا ،در مقایسه با امربهمعروف و
نهی از مکرر نیست مگر آب دهانی که در دریایی ژرف انداخته شود (میزان الحرمه ،ح .)08031
از این روایت بر میآید که بادترین نشانههای دین است .مهمترین امری است که انبییاء بخیاطر آن مبعیوث شیدهانید،
عالیترین وظیفه علمای دیکی ،بلره محور و اساس بقاء دین است و یری از مصادیق بیارز قییام بیه قسیو اسیت (نیلیی پیور،
.)904 :0924
در روایا آمده است که( :خداوند دو ملک را مأمور کرد تا شهری را سرنگون کککد .چون به آنجا رسییدند میردی را
دیدند که خدا را میخواند و تضرّع میککد .یری از آن دو فرشته به دیگری گفت :این دعا کککده را نمیبیکی؟ گفت :چرا!
ولرن امر خداست ،باید اررا شود .اولی گفت :نه کاری انجام نمیدهم تا از خدا سئوال ککم و به خدا عرض کیرد :در ایین
شهر بکده ای تو را میخواند و تضرّع میککد  ،آیا عذاب را نازل ککیم؟ خطاب آمید :امیری کیه دادم انجیام دهیید .آن میرد
هیچگاه برای امر من رنگش تغییر نررده و از کارهای ناشایست مردم خشمگین نشده (رام السعادا . )899 :8 ،
قرآن کریم یری از ددی نابودی تمدنها را روا مکررا و زشتی در رامعه میدانید .در آییه  80سیوره میؤمن آمیده
است« :آیا مردم در روی زمین سیر نمیکککد تا عاقبت کار پیشیکیان خود را ببیککد و آنان کیه بسییار از ایکیان قیوی تیر و اثیر
ورودشان بیشتر بود ،سرانجام خداوند (آنان را) به کیفر گکاهان بگرفت و از قهر و انتقام خداونید هیی کیس نگیه دارشیان
نبود».
حضر ابراهیم علیه السالم وقتی در یک حرکت انقالبی ،بتها را شرستکد و تبیر را بیر دوش بیت بیزرگ گذاشیتکد،
خواستکد با این کار مردم را به تفرر وادار کککد .ایشان با این کار ،مکرر بودن و زشتی کار بت پرسیتان را بیه آنهیا گوشیزد
نمودند و با این حرکت ،تفرر غلو بت پرستی را نابود کردند.
امام حسین علیه السالم در ضمن وصیت خود به برادرش ،محمّد حکفیه ،فرمودند« :من برای راحتطلبی و خوشگذرانی
خرو نرردم و نه از روی ستم و نه به مکظور فساد؛ بلریه مقصیود مین اصیالح و نجیا دادن امیت از انحیراف اسیت .مین
میخواهم امربهمعروف و نهی از مکرر ککم».
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مالحظه میگردد امربهمعروف و نهی از مکرر یا همان طرح نظار ارتماعی مرانیسمی است دزم برای امکییت ارتمیاعی و
این نشأ گرفته از آنجاست که اسالم سالمت فرد را از سالمت رامعه مجزا نمیداند و ایین دو را در گیرو هیم مییدانید و
بکابراین دزمهی رامعهی سالم را سالمت افراد با رعایت حقوق یردیگر و تذکر آن به همدیگر مییدانید .اهمییت آن را تیا
بدانجا مطرح میسازد که ترک آن مور

مصائبی برای مردم و رامعه میخواند .چکانچه رسول اکرم صلی اهلل علییه و آلیه

وسلم در این باره میفرمایکد« :هر زمان که امت من امربهمعروف و نهی از مکریر را تیرک کککید ،پیس مکتظیر بالهیای الهیی
باشکد».
نتیجهگیری
قدمت امربهمعروف و نهی از مکرر به زمان آفریکش حضر آدم برمی گردد .نخستین انسان روی زمین ،دعیو کککیده
به نیریها بود و پس از وی نییز پییام آوران وحیی و پییروان بیا ایمیان آنیان در انجیام ایین فریضیه مهیم کوشییدند و بیرای
مکررزدایی ،چه بها و دشواریهایی متحم شدند.
 -0مرتبه قلبی (نفر قلبی بر ارتراب معصیت داشته باشد)  -8تعریف و شکاساندن مکرر بیرای مرتری

شیوندهی آن و

معروف برای تارک آن  -9اظهار ناخوشایکدی خود و قهر کردن  -3انرار لسانی به واسطهی موعظیه ،نصییحت ،ترسیاندن،
دورباش دادن ،تکدی در کالم  -9مان شدن فیزیری ،مب شرستن آد لهوی ،ریختن شراب ،گرفتن لباس غصبی و ردّ آن
به صاحبش و  -0 ...تهدید و ترساندن قولی  -4تکبیه بدنی (برخورد عملی)  -2مجروح نمودن (بیا اریازهی حیاکم شیرع ییا
مواردی که اذن داده شده است) (نیلی پور.)92 :0924 ،
اما آنچه که ضرور دارد تدبّر در روایا و اخباری است که در مدح امربیهمعیروف و نهیی از مکریر وییا در عواقی
ترک این دو صفت آمده میباشد و رسیدن به روشهایی برای عملی ساختن و به را آوردن این فریضه مهم به نحوه صحیح
از رمله  -0برخورد با اه گکاه به حس

مرات

آن  -8اندرز اه گکاه  -9شرکت در حرکتهای اصالحی رامعه.

منابع
.0

قرآن کریم

.8

نیهج البالغه ،تررمه فی

.9

نهج البالغه ،تررمه رعفر شهیدی ،ص  ،383قصار 943

.3

تفتازانی ،سعدالدین ،شرح المقاصد .8 ،قم ،شریف الرضی 0313 ،بی تا،

.9

فاض مقداد ،0902 ،الکاف لیوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر ،کتابفروشی عالمه.0 ،

.0

امام خمیکی ،سید روح اهلل ،تحریر الوسیله ،قم ،رامعه مدرسین حوزه علمیه قم.0 ،0940 ،

.4

علی نوری ،علی رضا ،کلیا فقه اسالمی ،قم ،یاقو

.2

مجم الزوائد ،هیبمی4 ،

.3

اصول کافی ،محمدبن یعقوب کلیکی ،0 ،باب09

ادسالم8 ،

 .01صحیح البخاری ،تصحیح مصطفی دی البغا ،بیرو  ،دار ابن الربیر 0303 ،ق.8 ،
 .00بحار ادنوار ،محمد باقر مجلسی34 ،
 .08وسائ الشیعه ،محمدبن حسن حر عاملی00 ،
 .09میزان الحرمه ،محمد محمدی ری شهری ،تررمه حمیدرضا شیخی ،ح 08031
 .03رازی ،ابوالفتوح ،تفسیر ابوالفتوح رازی 3 ،ی 9
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 .09نراقی ،مأل مهدی  ،رام السعادا  ،تررمه کریم فیضی ،نشر قائم آل محمد8 ،
 .00مظاهری ،حسین .0908 .مشق اخالق :چه توصیه اخالقی ،تهران :موسسه فرهکگی مطالعاتی الزّهرا علیه السّالم.
 .04نوری ،حسین ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،تررمۀ محمد محمدی اشتهاردی ،قم ،انتشارا دفتر تبلیغا اسیالمی حیوزه
علمیه قم ،چاپ پکجم.0949 ،
 .02نیلی پور ،مهدی .)0924( .بهشت اخالق :بررسی  909واژه اخالقی .8 ،قم :موسسه تحقیقا حضر ولی عصر (عج).
 .03هاشمی ،محمد ،0943 ،حقوق اساسی رمهوری اسالمی ایران ،رلید اول ،اصیول و مبیانی کلیی نظیام  .تهیران انتشیارا
دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ اول
 .81یزدی ،محمد ،0949 ،ودیت فقیه (یاحرومت اسالمی در عصر غیبت) .تهران :سازمان مجاهدین انقالب اسالمی.
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نقش امربهمعروف و نهی از منکر و ضمانت اجرایی آن در حقوق شهروندی
سید محمد محمدزاده
فاطمه نیک عهد

0

8

چکیده
در این مقاله نگاه فقهی و حقوقی به اص امربهمعروف و نهی از مکرر شده است .نگاهی که میتواند انقالبی بیزرگ در
درزمیکه تبلیغ نیری و امحای پلیدی در حقوق شهروندی در چهیارچوب فقهیی و حقیوقی بیه دنبیال داشیته
ٔ
مرانسیم مورود
باشد .در این راستا دو اص امربهمعروف نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی به عکوان علت بقا و ضامن اریرای احریام
فقهی اسالمی و ارتماعی به شمار میرود .بکا براین احرام فقهی و حقوقی با تریه بر ایین دو اصی و گسیترش آن از رهیت
کیفی و کمی به آن عمومیتی فراگیر بخشید .به طور که همه شهروندان مسول و مرلف در راستای حفظ ارزشهای دین دو
فرضیه را بسیج مینماید یری از بهترین رلوههای ارتقا اخالق ارتماعی و ایجاد امکیت پایدار در مرت

پیشرو اسالم و فقه

مسئله امربهمعروف و نهی از مکرر است چرا که این مسئله همه احریام ،مسیائ شیرعی ،فقهیی ،حقیوقی ارتمیاعی ،سیاسیی
اخالقی و فرهکگی را شام میشود .از مسائ فردی و فرعی گرفته تا مسائ ارتماعی ،فقهی ،حقوقی و کلی ،ثانیاچ این حرم
و مفاهیم آن در همه زمانها قاب اررا است.
ثالباچ :نسبت به همه افراد نیز قاب اررا میباشد رابعاچ که از همه مهمتر و موثرتر این که این مسئله بر عهده همه مسلمانان و
شهروندان مسول و مرلف میباشد و لذا به اقشار خاصی اختصاص ندارد.
کلید واژهها :امربهمعروف و نهی از مکرر ،مفهوم شکاسی ،دیدگاه فقهی و حقوقی ،شهروند مسئول
مقدمه
انسانها از ابتدای آفریکش تا ککون همواره برای ایجاد رامعه ای برتر و مدیکه فاضله تالش کردهاند و ران و میال بسییار
بر سر این آرزوها نهادهاند بکابراین شکاسایی ارزشها و ضد ارزشها یا به تعبیری شکاسایی معروف و مکرر از دیدگاه فقهی و
حقوقی از رایگاه ویژه ای برخوردار است بکابراین عالوه بر ایکره یک دستور مهم و سرنوشیت سیاز بیرای سیاختار فقهیی و
حقوقی و همبستگی اسالمی به حساب آمده بلر ه بیانگر رایگاه ودیی این فرضیه در قران مقدس به عکوان مسیئله حریومتی
میباشد بکابراین آیاتی چکد در سورههای آل عمران 9و  013و 001و  003اعیراف  4و  094توبیه  3و  04و  40و  008آمیده
است .اهمیت انتخاب این موضوع با توره به دیدگاه فقهی و حقوقی و رایگاه فرهکگ متعیالی آن در فقیه و قیانون درهمیه
زمانها به ویژه در زمان حاضر ضروری به نظر میرسد بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی با توره بیه
دیدگاه فقهی و حقوقی از واربا کفایی است که اگر به قدر کفایت به انجام آن اقدام کککد ،از دیگران ساقو مییشیود و
اگر همه آن را ترک کرده باشکد چکانچه شرایو آن مورود باشد ،همه ترک وار

کردهاند بکابراین امربهمعروف و نهی از

مکرر به عکوان یک مسئولیت همگانی که همه شهروندان به نوعی مرلف به انجام این فریضیه مییباشیکد و خداونید بیزرگ
برترین قانون را که از علم نامتکاهی او سرچشمه گرفته است به بشر ارزانی داشته و همگان را به این امر خطیر و پیروی از این
دو فرضیه دعو کرده است .ب ا این حال این فریضه سرنوشت ساز به دست فراموشی و مورد بی مهری قرار گرفته است .ییا
ایکره به شیوه نادرستی مورد استفاده قرار گرفته به نحوی که افراد مقاب را با و اککش های نامتکاس

روبرو میسازد .از ایین

 .8کارشکاسی ارشد فسلفه تعلیم و تربیت اسالمی مسئول دفتر فرهکگ اسالمی دانشگاه .خوراسگان
 .0دانشجوی کارشکاسی ارشد حقوق رزا و ررمشکاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

 176مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

رو بایستی باتوره به رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی حقوقی قیانون صیحیحی کیه
نیازمکد ضامن اررای قانون قوی است ،تا کسی آن را زیر پای نگذارد ومرزهایش را رعایت ککد و در میدان عم روزمیره
آنرابه فراموشی نسپارد و همه افراد در رامعه اسالمی موظف بر نظار بر اریرای قیانون و پاسیداری از آن اسیت ایین حیق
نظار عمومی که ضامن اررای عدالت ،قسو ،و تضمین کککده وص رامعه به کمال و سعاد است امربهمعیروف و نهیی
از مکرر نامیده میشود.
اهمیت امربهمعروف ونهی از مکرر به قدری است که قران کریم از امتی که به دو موضوع اهمییت مییدهید .بیه عکیوان
برترین امت و امت ممتاز و چکین امتی را درسترار و سعادتمکد بر میشمارد .همچکین موضوع امربهمعروف عیالوه بیر ابعیاد
دیکی و شرعی یک امر مسلم عقلی دانسته و تصریح کردهاند عق  ،فطر  ،و ردان اخالقی نوع بشر ،امربهمعروف و نهی از
مکرر را به خوبی میپذیرد ،و از این رهت موضوع امربهمعروف و نهی از مکرر و در دین اسالم تعبدی نیست بلریه ،اصیرار
اسالم عزیز به اهمیت این دو موضوع اساسی در حقیقت ،ارشاد بیه حریم عقی اسیت .قیرآن کیریم شییوه صیحیح و میؤثر
امربهمعروف و نهی از مکرر ،موعظه همراه بالطف و مهربانی و همراه با مکطق اسیتددل مییدانید( .قرائتیی  .)0924از مفهیوم
حقوقی و فقهی امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی گفته میشود که یری از معروف ارتماعی و یری از
وظایف دولت تأمین حقوق همه شهروندان میباشد امربهمعروف و نهی از مکرر بیا گسیتره ای کیه دارد در پیی تیأمین ایین
هدف است .مسئله حرمرانی به گفته امام علی(ع) آن است که ستم دیدگان از هر گونه ستمی ایمن باشکد و حدود الهی بیر
زمین نمانکد .عکصر امربهمعروف و نهی از مکرر و هم چکین تبیین صحیح و روشن و رام از حقیقت و شکاسایی امربهمعروف
و نهی از مکرر در عرصه داخلی و رهانی به ویژه در عصر رهان شمولی مفاهیم و واژههای حوزهی انسانی همچکیین حقیوق
شهروندی از رمله مسئلهای است که با اندکی تأم میتوان به باطن آن پی برد( قرائتی.)0944 ،
بیان مسئله
درره اول اهمیت قرار دارد و امربهمعروف و نهی از مکرر ییک واری
ٔ
در رامعه اسالمی ما ،با ایکره قرآن و احرام در
مهم اسالمی به شمار میآید که متاسفانه هم شکاخت کافی در مورد آن ورود ندارد و هم به طور شایسته مورد توریه قیرار
نگرفته است.
رهبر معظم انقالب اسالمی حضر آیت اهلل خامکه ای مدظله العیالی  ،در ایین میورد بیانیا مهمیی اییراد فرمیوده و در
رلسا متعددی مسئودن و تک تک افراد رامعه را نسبت به توره به این وار

توصیه کردهاند( .سروش و مقیدس نییان،

.)0929
بررسی و تالش مفهوم شکاسایی و نمایانیدن گفتمان حقیقت مدار و عدالت گرایانه همراه با عقالنییت و مصیونیت دیین
اسالم با محوریت امربهمعروف و نهی از مکرر در عرصه رهانی از دییدگاه فقهیی و حقیوقی و رهیانی شیمولی و مفیاهیم و
حوزه علوم انسانی همچون حقوق شهروندی که عکوان این مقاله میباشد .پیژوهش و تحقییق و تفحیص در میورد
ٔ
واژههای
امربهمعروف و نهی از مکرر از آنجا که دزمه زندگی ارتماعی ،و خصلت مترام انسان است زییرا سرنوشیت افیراد رامعیه
چون مسافران کشتی است که سیود و زییان آنهیا بیه یریدیگر وابسیته مییباشید واز آنجیایی کیه امربیهمعیروف و نهیی از
مکررضامن سالمتی زندگی ارتماعی و صالح فردی و عام بقای رامعه و عملی است پیامبرانه و حرکتی خداگونه میباشد
و از طرفی گفته میشود که ترک امربهمعروف و نهی از مکرر مور
عام مرگ زودرس و کیم شیدن روزی و موری
امربهمعروف و نهی از مکرر بر همگان وار

عدم استجابت دعا و چیرگیی سیتمراران و همچکیین

زوال نعمیتهیا و تبیاهی رامعیه مییباشید .لیذا شیایان ذکیر اسیت کیه

و بر عالمان و اربتر و حقوق متقاب مسلمانان مییباشید .لیذا از آن رهیت کیه
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امربهمعروف و نهی از مکرر محدود به چکد مسئله نیست بلره همیه ارکیان و ابعیاد از دیگیاه هیای متفیاو فقهیی ،حقیوقی
،روانشکاسی ،رامعه شکاسی و  ...را در بر میگیرد و سکگ پایه احرام اسالمی میباشد لذا مسئله مهمی است که مورد تحقیق
و پژوهش واق گردد .و از آن را به این مسئله مهم یعکی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر و میالک دیین داری ،پایبکیدی بیه
امربهمعروف و نهی از مکرر و نظام حسبه ،حاص تالش سازمان یافته برای اررای امربهمعروف و نهی از مکرر میباشید .لیذا
توره به این مهم حائز اهمیت فراوان میباشد( .اسالمی اردکانی.)0949 ،
توره مترلمان به مفهوم شکاسی امربهمعروف و نهی از مکرر و تالش آنها بیرای طیرح گفتمیان مهیم قرآنیی در عرصیه
رهانی زاده اهمیت آن بوده ،لذا رایگاه اصلی بحث از این فرضیه درفقه است .زیرا که یک ترلیف است و هدف فقه بحث
از ترالیف میباشد از آنجایی که با توره به اهمیت این موضوع که بیان گردید در چکد سده اخییر بیه ددیلیی ایین فیرائ
مهجور شد.
و عوارض ناشی از تداوم این فرای

عبار اند از:

برخی از ددی محدویت این فرضیه عبار اند از:
الف)طم ب) ترس ) تجربه تلخ از اررای این فرضیه د) برداشت نادرست از برخی از آیا قرآنی د) سیوء اسیتفاده
از مفهوم تقیه ز) بدفهمی شرایو امربهمعروف و نهی از مکرر ح) شتابزدگی برای حصول نتیجه
ط) نشکاختن زمانی) نشکاختن قوانین و نسبتهای رامعه
لذا به رهت اهمیت و هدف امربهمعروف و نهی از مکرر که ایجاد معروف و خشراندن ریشه مکریر اسیت و از آنجیایی
که سکگپایه احرام اسالمی و بکیاد آن میباشد بایستی به این موضوع توره ویژه شود .و در رهیت رفی موانی آن بشید
کوشید و همچکین انسان گرچه در رامعه زندگی میککد و تحت تأثیر یا فشار قوانین آن است ،اما یرسره اسیر آن نیسیت و
میتوان در سختترین شرایو و دشوارترین وضعیتها ،راهی را که درست تر میداند برگزیکد و در آن پیش رود .پییامران
خدا از میان روامعی که سراپا شرک و ستم بود سر بر آوردند و آنهیا را دگرگیون کردنید سراسیر قیرآن و تیاریخ اسیالم
ماررای کسانی است که از حق انتخاب خود استفاده کردند و آنچه را نادرست میدانستکد ککار زدند از نظیر قیرآن انسیان
مورودی است با چشمانی برای دیدن و عقلی برای برگزیدن و انتخاب نمودن(سوره بلد ،ایا  )01-2بکابراین با توریه بیه
پیش فرضهای فوق امربهمعروف و نهی از مکرر معکا پیدا میککد .زیرا در رامعه سرنوشیت همیه اعضیایش بیه هیم پیوسیته
است و امران حرکتی ردایی از حرکت کلی نیست و تکها با سالمت رامعه میتوان سالم مانید .پیس اهمییت ایین موضیوع
امربهمعروف و نهی از مکرر در مفهوم و ابعاد مختلف حقوقی و فقهی از آنجا که بیزرگتیرین ضیامن سیالمتی مییباشید و
ضرور این فرضیه برای رامعه اسالمی مهم و مفید میباشد( .اسالمی اردکانی ،0941 ،فتوح و همراران.)0920 ،
روش تحقیق
در این مقاله از روش کتابخا نه ای بر اساس مکاب تاریخی و حقوقی با محورییت شیکاخت مفیاهیم و مصیادیق و رایگیاه
امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی و تالش رهت کاهش ضعف و آسیی هیا و چیالشهیای کیه انسیان
امروزی رادلی دور شیدن از دیین بیا آن درگییر اسیت و از طیرف دیگیر نزدییک کیردن شیهروندان بیا مفیاهیم و مقاصید
امربهمعروف و نهی از مکرر از دیگاه فقهی و حقوقی و مسئول و مرلف دانستن آنها میباشد.
سؤال اول :آیا این فرضیه امربهمعروف از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی و حقوقی محیدود بیه ادییان الهیی
میباشد .یا شام ادیان دیگر( غیر الهی میگردد)؟
سؤال دوم :مفهوم شکاسی امربهمعروف از مکرر از دیدگاه فقه اسالمی کدام است؟
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سؤال سوم :شرایو فقهی و حقوقی امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی و عوام تاثیری گذاری آن کیدام
است؟
اهداف :تحقیق :تبیین صحیح و رامعه از حقیقت مفهوم و شکاسیایی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر از دییدگاه فقهیی و
حقوقی در عرضه دخلی و خارری به عکوان شهروند مسئول.
 -8تالش در رهت کاهش نقاط ضعف و آسی هایی که باعث میشود انسان امیروزی از دیین دور گیردد و همچکیین
نزدیک نمودن و مرتبو ساختن (شهروندان مسئول با این فریضه و رایگاه و شرایو و مفاهیم و مصدایق آنها.
 -9یری از مفاهیمی که با توره به تجربیا به دست آمده از انقالب اسالمی و تحود مران وزمان ما را به تأم بیشتر
در آن سوق میدهد مفهوم شکاسی بکیادی امربهمعروف و نهی از مکرر است لذا از این رهت که امربهمعروف و نهی از مکرر
نه تکها یک فرضیه بلره یک نهاد حقوقی موضوعی در پرتو اص هشتم قیانون اساسیی کیه ایین اصی نظیار را بیه عکیوان
ترلیف همگانی در سه بعد مردم بر دولت  ،مردم بر مردم ،دولت بر مردم مورد توره قرار داده است توریه بیه ایین مهیم از
اهداف دیگر میباشد.
 -3مقابله با اعتقادا انحرافی و اندیشههای تسامح و تساه  ،مداهکه گرایانه که در مقاب با مفاهیم نیاب دیکیی از رملیه
حیا ،عفت و پاکدامکی میباشد.
پیشینه تحقیق
در زمیکهی رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقه و حقوق کتابهیا و مقیاد زییادی
نوشته شده است که در این قسمت به چکد نمونه اشاره میشود مقاله ای تحت عکوان نقش امربهمعیروف و نهیی از مکریر در
ایجاد امکیت ارتماعی پایداری و ارتقای اخالق ارتماعی که توسو دکتر عابدین مؤمکی( عضو هیئت علمی دانشرده تهران)
ومحمدرضا کیخواه تکظیم گردیده است همچکین در مقاله ای دیگر که شیرایو و مراتی

امربیهمعیروف و نهیی از مکریر از

دیدگاه فقه اسالمی مورد بحث قرار گرفته که توسو سریکه آذری (عضو هیئت علمیی دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید خیرم
آباد) و سعیده ساکی انتظامی عضو هئیت علمی دانشیگاه اسیالمی واحید خیرم آبیاد و فرانیک رشیید(مدرس دانشیگاه آزاد
اسالمی واحد خرم آباد) صور گرفته است در مقاله ای دیگر که ضرور و اهمیت احیا و ترویج امربهمعروف و نهیی از
مکرر در حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار میدهد که توسو فرشاد میرزایی مطلق عضو هیا علمی دانشگاه پییام نیور
لرستان) علی گراوند( ،عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان )احمدکرمی( عضو هئیت دانشگاه پیام نور لرستان)
وحید یخچی عضو علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان ) فرشاد میرزایی مطلق (عضو هئییت علمیی دانشیگاه آزاد اسیالمی
واحد خرم آباد) مورد بحث قرار گرفته است.
الف) معنای لغوی
امر در لغت به معکای فرمان دادن ،دستوردادن حرم فرمایش ،در خواست ایجاد چیزی ،شان ،شی ،کیار و حادثیه اسیت
(معین ،0949 ،ص .)990
در قرآن کریم واژه امر در دو معکا به کار رفته است معکای اول ،دستور اسیت( مبی قی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
بالقسو )و معکای دوم کار میباشد ( .و شاورهم فی ادرض)
واژه نهی به معکای باز داشتن ،مک کردن و نهایت رسیدن میباشد؛ زیرا نهی ،بر غایت و نهایت ددلت دارد چکانچه گفته
میشود انتهیت الیه خیر( ابن مکظور0319 ،؛ ابن اثیر0903 ،؛ روهری.)0314 ،
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معروف از مادهی عرف ،معروف از نظر لغوی به معکای مشیهود ،نیریی و شایسیتگی(بی نیام0940 ،؛ اسیالمی اردکیانی،
0949؛ حسیکی بهشتی . )0943 ،رود ،بخشش ،کار نیک و نیری ،انصاف و همراهیی بیا اهی خانیه و میردم آمیده اسیت بیه
عبارتی دیگر؛ یعکی شکاخته ،مرسوم ،خوب ،متداول میباشد.
واژه مکرر از ماده نرر به معکای کار دشوار و زشت و ره آمده است (روهری0914 ،؛ ابین مکظیور0319 ،؛ فراهییدی،
 .)0313زیرا مکرر ضد معرو ف است به عبارتی دیگر مکرر یعکی ناشکاخته ،ناپسکد ،ناروا و زشیت مییباشید (بیی نیام0940 ،؛
اسالمی اردکانی0949 ،؛ حسیکی بهشتی .) 0943 ،به عبارتی هیر چییزی را کیه شیریعت ،قبییح و حیرام بدانید ،مکریر اسیت.
یله زبان ییا عمی و رلیوگیری از امیوری کیه در
بکابراین نهی از مکرر از بازداشتن انسان از کارهای زشت و نامعقول به وس ٔ
واق  ،انسان از آن ،ترس و نفر دارد ولی به واسطه ره و نفر  ،گاه مرتر

آن مییگیردد( .حسییکی بهشیتی0943 ،؛ و

مطهری ،مسعودی0921 ،؛ ستوده0920 ،؛ قرائتی0949 ،؛ و اسالمی اردکانی.)0949 ،
معروف آن چیزی است که خداوند متعال انسان را به انجام دادن آن وار نموده و عق  ،انجامان را ترغی

کرده است

و مکرر ،آن چیزی است که خداوند از آن نهی فرموده و عق از انجام دادن آن ،ککاره گیری مینماید.
مقصود از انجام امربهمعروف و نهی از مکرر دو بیان ورود دارد :یری این است مراد از امربهمعروف ،یعکی وادار کیردن
به کار نیک و طاعت،و نهی از مکرر ،بازداشتن از انجام کار زشت و معصیت است.
تعریف امربهمعروف و نهی از مکرر دو سرچشمه برای شکاخت آنها بیان شده است:
یک عق و دیگری شرع
از نظر فقه این دو تفاو محتوایی ندارند و تکها از نظر مرتبه متفاو اند و شرع عق بیرونی و عق  ،شرع درونی است.
ریشه هر حرم عقلی رامی توان در شرع یافت و نتیجه هر حرم شرعی را در عق رست این دو همپا و همراهاند.
راغ

اصفهانی در این مورد میگوید  ( :اسم لر فع یعرف بالفع او الشرع حسکه و المکرر ما یکرر بها.

معروف اسم است برای هر عملی که عقال و شرعاچ آن را خوب میداند و مکرر چیزی است کیه بواسیطه عقی ییا شیرع
مورد انرار قرار گیرد( .راغ

اصفهانی ،مفردا الفاض قرآن  ،900الدارالشامیه ،بیرو  ،ص  0و 0300ق) .

و در توضیح مکرر میگوید  :هر فعلی که عقول صحیح به قبیح بودن آن حرم ککد یا در قبیح یا حسکان توقف ککد ،اما
شریعت حرم به قبیح بودن آن نماید ،را مکرر می گویکد( .همان ص .)289
ب) معنای اصطالحی امربهمعروف و نهی از منکر
تعریف اصطالحی :چریده و ریشه معروفها و مکررها در قرآن آمده است از رمله در سوره اسراء آییا  ) 92 -80و
لقمان (آیا  )03-09از این معروفها یاد شده در قرآن تعریف خاصی برای آنها عرضه نررده است و چون این آییا و
روایا به زبان عربی است بکابراین برای فهم این واژه باید به مکاب فقهیی مرارعیه کیرده بیا مرارعیه بیه کتی

فقهیی چکیین

استکباط میشود که تعریف اصطالحی این دو و اژه تعریف مشابه همان تعریف لغوی میباشد .عالمیه حلیی مییفرمایید « :و
المعروف  :ک فع حسن اختص بوصف زائد علی حسکه اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه .و المکرر :ک فعی قبییح عیرف
فاعله قبحه او دل علیه ) و سپس مراد از فع حسن را ایکگونه بیان میفرماید« :الحسن :ما للقادر علیه المتمرن من العلم بحاله
عن یفعله» و همچکین فع قبیح هوالذی لیس للمتمرن مکه و من العلم بقبحه ان یفعله) (عالمه حلی ،تحریرادحرام ،موسسیه
امام هادی(ع) ط 0و 300ق)
عبار «اختص بوصف زائد علی حسکه فع مباح را خار میککد ،چون مراد زیادی در حسین اسیت کیه فقیو شیام
وار

و مکدوب میشود(شیخ الجواهر  ،رواهرالرالم.)990/80 ،
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و« اذا عرف فاعله ذلک) اشاره به فردی که خودش حسین بیودن و قیبح بیودن عمی را مییدانید مانکید مجتهید و«اودل
علیه»اشاره به کسی میککد که قدر تشخیص را ندارد و باید متخصص و مجتهد برای او مصادیق خوب و بد را مشیخص
نمایکد.
ایشان در پایان نیز مصادیق عام آنها را بیان کرده :و« الحسن شام للوار

و الکدب و المباح و المریروه والقیبح :هیو

الحرام خاصه( »:همان) اما مباح را خود ایشان« بوصف زائد علی حسکه» خار کرد .مستح

و مرروه را نیز برخی داخ در

امربهمعروف و نهی از مکرر نمیدانکد :و د یدخالن -المکدوب و المرروه – فی ادمر با المعروف و الکهی عن المکرر د نمها
واربان فی الجمله ارماعاچ و میزان غیر واربین» ( شهید ثانی ،شرح للمعه.)3/3/8 ،
اما بسیاری از فقها امربهمعروف و نهی از مکرر را بیه دو قسیم«واری » و «مسیتح » تقسییم کیردهانید بیه ایین معکیا کیه
امربهمعروف و نهی از مکرر در مواردی که شرع و عق آن را دزم میداند ،همین طور نهیی از مکریر در حیرام ،واری
مرروه ،مستح

و

است( .خوانساری)0903 ،

آیتاهلل نوری در این مورد میفرماید «:معروف یعکی کار نیری که عق خوبی آن رادرک میککد و یا شرع مقیدس میا
را به خوب بودنان راهکمایی کرده است و مکرر یعکی کار بد و ناپسکدی به عق بد بودنان را درک میککد یا شیارع مقیدس
فقها و علما و حقوقدانان ما را به ناپسکد بودن آن آگاه نموده است(آیت اله نوری .)0949 ،بکابراین بهتر است که ما کارهای
نیری که شرع و عق آنها را دزم نمیدانکد صرفاچ حسن بودن آن اعمال مورد نظر است از آن تعبیر به «مستح » مییشیود
را از عکوان امربهمعروف و نهی از مکرر خار نمائیام .چرا که در مورد این اعمال فقو«دعو » معکا دارد نه «امر».
مبالچ عقال میفرمایکد :خوردن لبکیا برای انسان خوب است .حال اگر کسی لبکیا نخورد ،آیا بر کسی دزم است ایین
فرد را امر به خوردن لبکیا نماید؟ خیر .اما اگر خواست میتواند دعو و ارشاد به انجام این عم نمایید .همیین گونیه در
مورد فعلی که عقالچ و شرعاچ مرروه است .یعکی الزام برتر که آن ورود ندارد.
نقش امربهمعروف و نهی از منکر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقه و حقوق
برای آنره شریران حاکم نشوند رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی باید بیه عکیوان مریانیزم ابیزار
نظارتی به کار گرفته شود ،از نظر امام امربهمعروف و نهی از مکرر اختصاص به قشر یا اقشار خاصی ندارد .و همه شهروندان
مسئول ،مشمول این حرم میشوند هر مسلمان مرلف است که امربهمعروف و نهی از مکرر ککد .شهروندان مسئول مکحصیر
به شهروندان خاصی نیست( .تقی پور ،0940 ،اسالمی اردکانی .)0949 ،بلره همهی سطوح شهروندان و حتی حاکمان را در
بر میگیرد .گوهر این بحثها آن است که هر مسلمان مجاز و بلره موظف است که حاکمیان را خالصیانه امربیهمعیروف و
نهی از مکرر ککد و این فرضیه محدود و مکحصر به محرومان نیست ،بلره از حقوق پیشین یرایک مسلمانان است امام علیی
علیه السالم نیز به مالک توصیه میککد تا از به قربان گوها بپرهیزد و آنان که زبان تلخ حق گویانه را بیه کیار مییگیرنید بیه
خود نزدیک سازد.
آنچه حرومت اسالمی و رامعه اسالمی را از دیگر روام و حرومتها متمایز مییسیازند حضیور گسیترده شیهروندان
مسئول و نظار بر ککترل این دو فرضیه میباشد واین فرضیه انحصار به اقشار خاصی ندارد و همه اقشار میتوانککد مسودنه
از آن استفاده کککد و این نظار را به هی قانونی نمیتواند محدود یا ممکوع ککد ،زیرا خود قوانین مبتکی بر این فرضیهاند و
اگر این فرضیه رها شود ،نخست بدکاران چیره و نیران خوار میشوند و نهایتاچ رامعه را تباهی و هالکت در پیش میگیرد و
آنگاه دعای کسی به ارابت نمیرسد و گکاه این تباهی و هالکت به گردن همگان میباشد نیران و بدان با توره به اهمییت
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نظارتی این فرضیه است که تدوین کککدگان قانون اساسی ،آنیرا از اصیول کلیی ییا میادر بیه شیمار آوردهانید (گلپایگیانی،
.)09282
اص هشتم قانون اساسی رمهوری اسالمی چکین آمده است :در رمهوری اسالمی ایران ،دعو به خیر ،امربهمعیروف
و نهی از مکرر وظیفه است همگانی و متقاب بر عهده مردم نسبت به یردیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولیت.
همگانی بودن این فرضیه به معکای بله بودن آن نیست .در ریایی کیه اریرای آن نیازمکید امرانیا و تشیریال و مسیئودن
خاصی نباشد ،همگان مرلف به اررای آناند اما در رایی که اررای این فرضیه نیازمکد امرانا میالی و تجهییزا نظیامی
و ...باشکد ،طبیعتاچ سازمانی باید متولی و مترف این کار شود ،تشری سازمانهایی با نیام حسیبه ،تعییین قضیاو و مانکید آن
نتیجه رویررد اررایی به آن است.
سؤال اول :آیا این فرضیه امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی و حقوقی محدود بیه ادییان
الهی میباشد یا شام ادیان دیگر(غیر الهی) میگردد؟
برای تمام انسانهای کام تشخیص خوبی از بدی ،و به نوعی فرقان ورود دارد شاید در ادیان الهی بیه ایین امیر بیشیتر
تأکید شده باشد ولی نمیتوان گ فت فرر ورود عکصری با همین مضمون حال یا به نوعی دیگر و یا با نیامی دیگیر در مییان
پیروان سایر ادیان بوده است بلره میتوان گفت که این موضوع در میان انسانهایی که پیرو ادیان الهیی نیسیتکد کمرنیگ و
شاید تا حدی مهجور است ولی به هر حال نمیتوان مکرر ورود آن شد .در ادیان الهی به دلی حرمیت و ادی فرسیتکدهی
آنها و نیز دقت بیشائبه او و برنامهی دقیق مورود با این ادیان این فریضه و این عکصر بیشتر به چشم میخیورد و بیشیتر بیر
حیاتی بودن آن تأکید شده است و این موضوع شاید به نوعی سب

شود که در نگاه اول با شکیدن واژه امربهمعروف و نهیی

از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقه و حقوق به یاد ادیان الهی به خصوص اسالم بیفیتم که البته این خود نشان دهکده
رامعه مسلمین برای ایین فرضییه قائی شیده
ٔ
اهمیت بسیار زیادی است که دین مبین اسالم در رهت اصالح امور مسلمین و
است.
سؤال دوم :مفهوم شکاسی امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه فقه اسالمی کدام است؟
در تعاریف مختلف فقهی امربهمعروف از مکرر ،به فرمان واربا و باز داشت محرما محدود میشود ولی در گسیتره
معارف اسالمی و روایا امربه معروف و نهی از مکرر از عکاوین دیگری چون ارشاد ،هدایت ،و نصیحت را در بر میگییرد
که برخی مستح

و برخی وار اند  .گروهی از لغت شکاسان معروف را به آنچه شرع و عق پسکدیده وبه رسمیت شیکاخته

است ،تعریف کردهاند (راغ

اصفهانی ،مفردا  ،ص  )980گروهی دیگر معروف را آن دانسیتهانید کیه بسییاری از میردم

نیرو میشمارد(ابن ایبر ،الکهایه،

 9ص  .)800برخی دیگر گفتهاند معروف چیزی است که انسان با فطیر پیاک الهییش

همیه محققیان آن را ضید معیروف
آن رامی شکاسد ومی پسکدد (لسان العرب ،ص  )893مکرر در برابر معروف رای دارد و ٔ
شمردهاند در مجم البحرین چکین آمده است «:معروف اسم راده ای است که دربردارنده هر کیاری اسیت کیه ددلیت بیر
پیروی از خدا ککد ،انسان را به خدا نزدیک ککد و همراه با خیر و نیری برای مردم باشد .و مکرر هر چیزی که شیرع آن را
زشت داشته و حرام نماید (».مجم البحرین).
عکوان امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی در زمره ترلیفهای شرعی وا رتمیاعی اسیت.لزوم و ترلییف
بودن آن را میتوان از مکاب مختلف استبکاط نمود(ناصرکاتوزیان ،کتاب آزادی اندیشه و بیان مقاله اول).
اندازه کافی نسبت به لزوم امربهمعروف و نهی از مکرر تاکیده شده اسیت کیه هیی مکیابعی فقهیی و
ٔ
در قرآن و سکت به
حقوقی در وروب آن تردید ندارد .بررسی باب امربهمعروف و نهی از مکرر در کت

فقهی شیعه مب شرای ادسالم ،رواهر
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الرالم ،تذکره فقهاء ،مسالک ادفهام و تحریره الوسیله و غیره ،این معکا را اثبا میککد در اهمیت آن همین بس که قیرآن
مجید امربهمعروف و نهی از مکرر را سب

رستراری امت اعالم میککد(آل عمران )013 ،و کسانی را کیه بیه چکیین کیاری

اقدام میکککد بهترین امت میداند (آل عمران )001 ،که خدا را یاری میدهکد و خدا نیز آنان رایاری میدهد( حیج )30،در
سکت هم برای این ترلیف ارزش و رایگاه وادیی در نظر گرفته شده است.
به گونهای که عدم اررای این ترلیف مساوی با بی دیکی شکاخته شده است و در حیدیث آمیده اسیت کیه پییامبر(ص)
فرمود «:پروردگار بزرگ مؤمن ناتوانی را که دیکی ندارد ،دوست نمیدارد ».هکگامی که از او میپرسکد این چگونه میؤمکی
است پاسخ میدهد «:کسی که نهی از مکرر نمیککد» ( نجفی ،رواهر الرالم ،80 ،ص .)999
در مقاب ارر ای این ترلیف الهی دارای پاداشی فوق العاده است .از امام باقر(ع) چکین نق شده است «:هر کس سلطان
ستمرار را به پرهیز از خدا امر ککد و او را پکد دهد و بترساند .پاداش او بهشت است .همانگونه که زشتی ظلم و حرمت عدم
رد امانت را عق به صور مستق میپذیرد به«امربهمعروف و نهی از مکرر » نیز فرمان میدهید( تیذکر ،عالمیه حلیی،0 ،
رهاد -تحریر ادحرام ،ص  – 094شرح المعه ،8 ،و ...به نق از ناصر کاتوزیان،آزادی اندیشه و بیان ،ص .)80
سؤال سوم :شرایو فقهی و حقوقی امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی و عوامی تیأثیر گیذاری آن کیدام
است؟
غال

فقی هان و همچکین مترلمان برای این فرضیه شرایو زییر را بیر شیمردهانید امیر و نیاهی خیود ،معیروف و مکریر را

بشکاساند ایکره آنرس که میخواهد این فرضیه را انجام دهد باید کارهای خوب و وار

و کارهای زشت و ناپسکد و حرام

را ولو به طور ارمال بشکاساند  ،بکابراین برای کسی که مکرر و معروف را نمیشکاسد امربهمعیروف و نهیی از مکریر واری
نیست.
آمر و ناهی باید خود معروف و نهی از مکرر را بشکاسد و دیگری را به انجام معروف و ادار و یا از انجام مکرر بیاز دارد
و گرنه آنره از شکاخت معروف و نهی از مکرر ناتوان است و تصیویر درسیتی از آنهیا در ذهین نیدارد و معیروف و مکریر
برایش تعریف شده نیست ،بی شک از شکاساندن آن به دیگری و تعریف آن با دیگران ناتوان است(الروضه الهیه فی شیرح
المعه الدمشقیه  8ص .)309
همه فقیهان به این شیرط
و محقق حلی به هکگام نق این شرط میگوید «:تا از اشتباه در انرار ایمن باشد ».حاص آنره ٔ
اشاره میکککد و هیچرس در ضرور آن تردیدی ندارد .لذا امام خمیکیی (ره) در ایین بیاب مییگویید «:آمیوختن شیرایو
امربهمعروف و نهی از مکرر و موارد وروب و عدم آن وار

است( ».تحریرالوسیله  ،0ص  ،304مساله.)2

دومین مورد ایکره آمر و ناهی احتمال بدهد که امربهمعروف و نهی از مکرر تأثیر دارد .مقصود از تأثیر تکهیا ایین نیسیت
که تارک فیوق ییا مرتری

مکریر ،تحیت تیأثیر قیرار گییرد و بیه معیروف روی آورد و از مکریر روی گردانید ،البتیه ایین

مستقیمترین نوع تأثیر است ،لیرن آنچه فقیهان بزرگ درباب تأثیر گفتهاند ،بسیار فراتر از این محدوده است .تأثیر به معکای
بازتاب سری ومستقیم و گاه طودنی و غیر مستقیم میباشد .ما باید تفسیر بستهی آن را رها کرد .آن را به طور موسی تفسیر
کرده نباید از آن گریز گاهی برای ترک این فرضیه پدید آورد .و باید کوشید فرضیه تأثیر را فراهم کرد(.خالقی ،ص .)21
نرتهای که در این باب باید بدان توره کرد آنست که فقیهان درباره شرط تأثیر ،تعبیر احتمال تأثیر ،و امران تأثیر را بیه
کار بردهاند به علم به تأثیر؛ معکی کافی است که مرلف احتمال بدهد که امربهمعروف و نهی از مکرر اثر مییککید و نییازی
نیست که حتماچ بداند و مطئمن باشد امر و نهی از مؤثر است .حتی اگر ددیلی بر عدم تاثیرداشته باشد ،لیرن احتمال عقالیی
بدهد که تأثیر دارد؟ این فرضیه ،باز بر او وار

است بپردازد .بکابراین همه شهروندان بایستی خود را مرلف و در پی تیأثیر
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امربهمعروف و نهی از مکرر باشد و هر را با شرست م واره شد ،آن را ریشه یابی ککد وعل آن رابشکاسد و برطرف ککید و
از این رو به صداقت گفتهاند «:بر ما دزم است که مقدما تأثیر امر و نهی را فراهم ککیم( ».کتاب ادمر بالمعروف و الکهیی
عن المکرر ،ص  .)48بکابراین آمر و ناهی بایستی نسبت به شئون و استعدادها و طبیعتها و خصوصیا اخالقی کسیانی کیه
میخواهد آنها را به خیر و معرفت دعو ککد آشکایی داشته باشد همچکین گفته میشود آمر و ناهی بایستی شکاخت دقیق
از علم رغرافیا ،تاریخ سیاست و روانشکاسی ارتماعی ،علیم اخیالق و شیکاخت وسیی رامعیه و دانسیتن زبیانهیای دیگیر و
شکاخت هکرها و فکو ن و آشکا به ادیان و مذاه

دیگر باشکد .سومین شرط تارک معروف و عام به مکرر را ادامه شیوه خود

اصرار داشته باشد .انسان همواره در آستانه لغزش است مگر آنره رحمت خدای او را نگه دارد  « .ان الکفس بالسوء ادمیاره
بالسوء اد ما رحم ربی» ( سوره یوسف .آیه  .)99بکابراین حرم به عدم وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ،در صور علم
به عدم اصرار گکاه قطعی است .در صور عدم اصرار گکاه میککد ،بر این اساس کیه در ایین صیور  ،امیر و نهیی ،لغیو و
ادله که ددلت بر وروب این دو فرضیه میککد .شرط چهارم کسی که میورد
بیهوده خواهد بود و با این دلی عقلی ،اطالق ٔ
امر و نهی قرار میگیرد باید معروفی را که ترک کرده یا مکرری را مرتر

شده و درباره او ثابت و مکجر شود .بکابراین اگر

وی در ارتراب مکرر یاترک معروف معذور است .مبالچ او فرر میککد آنجه را انجام داده مباح است نه حیرام ،ییا آنچیه را
ترک کرده وار

نبوده است ،و به خاطر این شبهه موضوعی در ارتراب محرم در صور نخست ،در ترک واری

و در

صور دوم معذور بوده و گکاهی نداشته است ،چه این اشتباه که برای او در موضوع حرم پیدا شده از روی ارتهاد باشد یا
تقلید در هر صور امر او به فع وار

و نهی از ارتراب حرام بر هی ورهه وار

نیست ».بکابراین از اسلوب و شیوهی

ددئ امربهمعروف و نهی از مکرر چکین بر میآید که :کاری نیری که به آن امر میشیود ،کیاری اسیت کیه بیر میأمور (آن
کسی که به او امر میشود) وار

باشد .و همچکین کار مکرری از آن نهی میشود)کار مکرری است که بر او نهی میشود،

حرام باشد ،بر این اساس اگر بدانیم کسی که مرتر
نهی از مکرر ،وار

حرام یا ترک وار

شده ،شرعاچ یا عقالچ معذور است ،امربهمعروف و

نیست بلره عالوه بر عدم وروب نیز رایز نیست ،همچکان که اگر احتمال بدهیم او در حرام ییا تیرک

وار  ،معذور است ،باز نهی از مکرر و امربهمعروف و نهی از مکرر وار

نیست گیاهی اشیرال دارد زییرا موری

آزار و

بدون دلی شرعی خواهد شد.
شرط پکجم آنست که بر امر کککده معروف و نهی کککده از حرام بیه رهیت ایین امیر و نهیی از زییانی وارد نشیود و بیه
عبارتی دیگر امربهمعروف و نهی از مکرر او مستلزم ضرری بر ران او یا آبرو یا مال او یا ران و ناموس و مال سایر مسیلمین
نشود ،بکابراین هر گاه امربهمعروف و نهی از مکرر ضروری بر او یا بر دیگر مسلمین گردد ،بر او امربهمعروف وار

نیسیت

و ظاهراچ فرق نمیککد که علم بر ضرر داشته باشد ،یا گمان به آن پیدا کرده باشد یا حتی احتمال عقالیی بدهد احتمالی که
مور

خوف او شد .از ایکره امر و نهی آن مستلزم زمان او یا زیان بعضی از مسلمین خواهد گردید و این در صورتی است

که اثر داشتن امر یا نهی ثابت و محرز نباشد ولی اگر تائید امربهمعروف و نهی از مکرر اثبا شود پیس بایید ایین فرضییه را
رعایت ککیم و به آن اهمیت دهیم.
نتیجهگیری
با توره به آنچه در این مقاله آمده است نتیجه میگیریم:
در این مقاله تالش شده تا ضمن تبیین مفهوم امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقه و حقوق و
بررسی چگونه تأثیرگذاری این دو فریضه بدان رهت که سعاد و شیقاو انسیانهیا در زنیدگی ارتمیاعی بیه سرنوشیت
یردیگر گره خورده را و هم خواهان ارتقای رامعه فاضله و برقراری عدالت و آرامش در رامعه هستکد بکابراین بدین رهت
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همه شهروندان مرلف و مسئول مبارزه با هکجار شرکان و ظالمان در خیانت کاران و تیرویج دادن بیشیتر خیوبیهیا در مییان
افراد رامعه میباشد .بکابراین باتوره به دیدگاه فقها امربهمعروف نهی از مکرر در ارتقیای اخیالق ارتمیاعی و ایجیاد امکییت
پایدار رامعه نقش کلیدی داشته ،به گونه ای که کوتاهی در انجام این وظایف و روش نادرست ایین انجیام فرضییه موری
رخو و سستی و بیتفاوتی و اضمحالل و مرگ رامعه میگردد بکابراین بر هر شهروند مرلف وار

است در چهارچوب

قوانین و شرع و فقه عم به معروفا را توصیه کرد و دیگران را از مبادر به نهیی رلیوگیری نمایید .بکیابراین از دییدگاه
فقهی و حرومتی امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی یری از مهمترین و عظیمترین فرای

دیکیی در اسیالم و

فقه اسالمی میباشد .قرآن ،اولین وظیفه همه انبیاء را امربهمعروف و نهی از مکرر میداند و در سوره نح آیه  90میفرماید:
«ما در میان هر امتی پیامبری را مبعوث کردیم که مهمترین وظیفه آن دو چیز بود» یری امر به یرتاپرسیتی کیه بیزرگتیرین
معروفهاست» و دوم نهی از اطاعت طاغو هاست«بزرگترین مکررهاست» دعو به نیری و باز داشتن از زشتی.
شهید مرتضی مطهری نیز میفرمایکد« :امربهمعروف و نهی از مکرر ایجاد نوعی تعهد و مسئولیت ارتماعی در افراد نسبت
به سرنوشت ارتماع است( .شهید مطهری ،سلسله یادداشتها،0 ،ص )834اگر چه مقتضای قواعد فقهیی توافیق بخشییدن
به ادله متعارضه میباشد .لیرن کیفر با این تحلی امربهمعروف و نهی از مکرر از احرام ابداعی شرع نیست و در همه روام
و نظامهای حقوقی و فقهی ماهیتی شکاخته شده و مقبول دارد ،و در نظیام حقیوقی اسیالم چیون قیانون داییره گسیتردهتیری
میدارد و ابعاد فردی زندگی را نیز در بر میگیرد.
ضمانت اررای آن به شر وسی تری ،نقش آفریکی میککد در فقه و شرع تأکید شده که اررای امربهمعروف و نهی از
مکرر همچکین ضمانت اررای آن انحصاراچ در اختیار دولت نیست بلره چکین نقشی بر عهده عموم شهروندان نهاده شده و از
مکظر و اصول فقهی و حقوقی و مبانی روانشکاسی انسانها با اعمال خیر و شر چه بخواهکد و چه نخواهکد در زندگی و رفتار
افرار دیگران تأثیر میگذارند بکابراین همانطور که داشتن رامعه سالم و خدا محور و رو به کمال خواست هیر انسیان سیلیم
العق است و تحقق آن مکوط به احساس مسئولیت و وظیفه شکاسی آحاد رامعه میباشد .سالمتی و آرامش مادی و معکیوی
رامعه آن گونه که بتواند زمیکه ساز رامعه آرمانی و مسیری به سمت کمال میباشد در گرو توره به خیود ودیگیران میسیر
میگردد  .بکابراین با توره به آنچه در این مقاله آمده است نتیجه میگیریم به وظیفه امربهمعروف و نهی از مکریر در حقیوق
شهروندی از دیدگاه فقهی و حقوقی عم نمایکد و به این وسیله از آرشهای اسالمی و ارتماعی پاسیداری کیرد حاکمییت
آن را تقویت و توسعه بخشکد .باید از شیوههای صحیحان استفاده کککد تا به هدف وادی نائ گردد.
دزمه این حرکت نخست شکاخت شیوههای صحیح و درست و اثر بخش که دراین مقاله در پاسخ بیه سیؤاد بیه ایین
نتیجه میرسیم که ناهیان از مکرر و آخرین به معروف باید بدانکد در چه شرایطی و برای چیه افیرادی کیدام شییوه میؤثر تیر
است و از همان بهره رویکد.
پیشنهادات
در این راستا با اذعان به ایکره در وضعیت ککونی پرداخت به امربهمعروف و نهی از مکرر یک سکت فراموش شده است
لذا بایستی در رهت احیای آن تالش نمود بدین رهت به ارائه پیشکهادهایی پرداخته میشود.
 .0حمایت ردی و همه رانبه مسوولین و شهروندان مسئول از آمرین و ناهیان از طریق مشوقهای دزم در رهت
انجام هر چ ه بهتر و اثر بخش بودن این فریضه ،آموزش همه رانبه با مسائ فقهی و حقوقی و برخورد با سیوء
استفاده کککدگان از نام آمر و ناهی ،نشر فرهکگ نظار و مسئول بودن همه شهروندان ،باد بردن میزان اعتمیاد
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مردم و تالش برای نمایانیدن گفتمان حقیقت مدار و عدالت گرایانه همراه با عقالنیت و معکویت دین اسالم بیا
محوریت امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی و حقوقی.
 .8تبیین و تأکید تبلیغ هر چه بیشتر بر ایکره امربهمعروف و نهی از مکرر گروه خاصی از مردم نیسیت بلریه دارای
مراتبی است که خداوند ،پییامبران و ائمیه اطهیار(علی هم السیالم) و میدیران و همیه اقشیار شیهروندان را در بیر
میگیرد.
 .9توسعه و آموزش شیوههای عملی امربهمعروف و نهیی از مکریر در حقیوق شیهروندی یریی از ضیرور هیای
میباشد که هم آحاد ملت و مسئولین ،اطالعا دزم را برای انجام این فریضه الهی داشته باشد.
 .3گسترش و تالش و نشر احادیث در روایت فقهی و حقوقی از طریق کت

ورسانه ها در رهت گسترش رایگاه

امربهمعروف و نهی از مکرر در حقوق شهروندی.
 .9تدوین ،توسعه و انتشار قوانین و مقررا مرتبو با امربهمعروف و نهی از مکریر در ایین رهیت در اصی هشیتم
قانون اساسی آمده است که دعو به خیر ،امربهمعیروف و نهیی از مکریر وظیفیه ای اسیت همگیانی و متقابی
برعهده مردم نسبت به یردی گر ،دولت نسبت به میردم و میردم نسیبت بیه دولیت شیرایو حیدود و کیفییت آن
راقانون مشخص میککد.
 .0هدف عمده و اساسی در امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه فقهی و حقوقی محقق شدن معیروف و زدوده
شدن مکرر است برای رسیدن به چکین هدفی بایستی موثرترین راهرارها در این راستا پیشقدم شدن مسوولین،
و شهروندان ،احترام به شخصیت افراد ،ارشاد تدریجی ،نرمجویی و محبت به تشویق شهروندان دیگیر در ایین
رهت به ارزشها ،ایجاد فضای امر و نهی ،برخورد عملی با مترکبین به صور ردی.
 .4بایستی هدف آمران و ناهیان از روی خودخواهی و از روی انگیزه و امیال شخصی نباشد و هدفشان بهبود رفتار
ارتماعی اشخاص در رامعه باشد .باید با توره به اوضاع و احوال و شرایطی که فرد مخاط

دارد او را امر ییا

نهی کککد.
 .2نهاد و سازمانهای دولتی در رهت آگاهی و اطالع رسا نی عمیوم شیهروندان میرتبو بیا ایین فریضیه در قالی
شعارهای تبلیغاتی در معرض دید عموم شهروندان( از طریق تابلوهای تبلیغاتی،تراکت ،بروشور ،پوستر ،تیزرها
و انمیشین  )....قرار دهکد.
 .3اندیشمکدان دیکی بایستی موارد اختالف دید فقها را در معروف و مکرر شکاسایی کرده و باتبیین نقاط اخیتالف
و اشتراک مرر ح تعارض فکاد او را روشن سازند.
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اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد بن فص  ،مفیردا فیی الفیاظ القیرآن ،تحقییق غالمرضیا خسیروی حسییکی،

انتشارا مرتضوی ،چاپ دوم.0908 ،
 .04روزبه ،محمدحسن ،نظار همگانی امربهمعروف و نهی از مکرر ،ناشر موسسه فرهکگی دانش و اندیشه معاصر ،چاپ اول
اسالمی اردکانی ،سیدحسن،امربهمعروف و نهی از مکرر ،قم ،نشرخرم چاپ اول.0949 ،
 .02ستوده هدایت اهلل ،آسی

شکاسی ،ارتماعی،تهران ،نشر آوای نور.0943 ،

 .03ستوده عبدالرریم ،حرمت و معشیت ،ناشر ،موسسه فرهکگی صراط ،چاپ پکجم.
 .81قرائتی ،محسن 01 ،درس پیرامون امربهمعروف و نهیی از مکریر تهیران ،نشیر مرکیز فرهکگیی درسهیایی از قیرآن چیاپ
پانزدهم.
 .80عاملی ،مرحوم شیخ حر« ،وسای الشیعه»  ، 00ص  993روایت امام باقر(علیه السالم).
 .88مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السالم ،شماره  ،80دکتر هادی همایون.
 .89مطهری ،مرتضی ،تأثیر عکصر امربهمعروف و نهی از مکرر ،قم ،دفتر انتشارا اسالمی ،بی تا.
 .83مسعودی ،محمد اسحاق ،پژوهشی در امربهمعروف ونهی از مکرر ،تهران ،انتشارا راویدان ،چاپ اول ،بی تا.
 .89نوری ،همدانی ،آیت اهلل شیخ حسن ،کتاب ادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر ،دهور.0993 ،
 .80همایش علمی امربهمعروف و نهی از مکرر ،دانشگاه مذاه اسالمی ،چاپ اول.0923 ،
 .84همایش ملی نظار (امربهمعروف و نهی از مکرر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ،ستاد امربهمعروف و نهی از مکرر
کشور و دبیرخانه دائمی وحد حوزه و دانشگاه استان لرستان.
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بررسی نقش عوامل مدرسهای در تربیت شهروند خوب از دیدگاه دبیران و دانشآموزان دوره متوسطه
شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی31-11
محمدتقی محمودی
احمد عباسی

0

8

عباس رئیسی

9

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوام مدرسه ای در تربیت شهروند خیوب از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان
دوره متوسطه شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 23-31که به روش توصیفی پیمایشی انجام گردیده اسیت.رامعه آمیاری
پژوهش شام کلیه دانیش آمیوزان و دبییران دوره متوسیطه شهرسیتان شیهرکرد مییباشید .حجیم نمونیه مطیابق بیا ریدول
مورگان( )n=377برای دانش آموزان و ( ) n=274برای دبیران تعیین گردید ونمونه گییری بیه روش تصیادفی انجیام شیده
است .برای رم آوری دادهها از دوپرسشکامه محقق ساخته استفاده شد که هر کدام مشتم بر  31سیؤال بیود .بیرای تعییین
روایی نظرا چکد نفر از صاحبکظران و اه فن استفاده و برای تعیین پایایی هرکدام از پرسشکامهها بطیور رداگانیه بیر روی
یک گروه  91نفری که رزء حجم نمونه نبودند اررا و با استفاده از فرمول الفای کرونباخ ضیری

پاییایی پرسشیکامه دانیش

آموزان  39درصد و پرسشکامه دبیران  30درصد محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلی دادهها از دو سیطح آمیار الیف) آمیار
توصیفی شام میانگین ،فراوانی ،درصد فراوانی و ضری

همبستگی و ب) آمار استکباطی شام آزمون  tو تحلی واریانس

استفاده و نتایج حاص حاکی از آن بود که از دیدگاه دبیران بین آموزشهای مدرسه ای و آگاهی از قانون ،کس
شهروندی ،التزام عملی به قانون ،کس
تفرر انتقادی ،کس

و ارتقاء هویت ملی ،رعایت حقوق دیگران ،کس

مهار

روحیه مشارکت رویی ،کسی

روحیه مسئولیتپذیری ،ارتقاء دانش سیاسی و حفاظت از محیو زیست در دانشآموزان مؤثر هسیتکد

اما از دیدگاه دانش آموزان آموزشهای مدرسیه ای فقیو در شیکاخت و رعاییت حقیوق دیگیران نقیش دارنید و در دیگیر
مؤلفههای ذکر شده نقشی ندارند.از نظر رمعیت شکاختی نیز تفاو معکاداری بین مؤلفههای رکسیت ،مییزان سیواد و سیابقه
کار در بین دبیران و رکسیت ،مح مدرسه ،پایه تحصیلی و رشته تحصیلی در بین دانش آموزان مشاهده نگردید.
واژگان کلیدی :برنامه درسی آشرار ،برنامه درسی پکهان ،تربیت شهروندی
مقدمه و طرح سؤال
انسان ذاتاچ ارتماعی آفریده شده است و رهت رف نیازهای خود باید با دیگران رابطه برقرار ککد این اساس شر گیری
روام انسانی است .در گذشته نیازهای انسان در سطح پیاییکی بودنید و غالبیاچ روامی نییز محیدود وکوچیکتیر از روامی
امروزی بودهاند لذا مهار های زیادی رهت برقراری رابطه در این روام مورد نیاز نبوده است و اندک مهار مورد نییاز
نیز از سوی خانواده و تربیت افراد در خانواده تأمین میشد .امروزه با پیشرفت علم وصکعتی شدن زندگی وگسترش نیازهای
انسان به موازا آن مهار های مورد نیاز زندگی نیز افزایش یافته است وخانواده به تکهایی نمیتواند نیازهای تربیتیی افیراد

 .0دکترای علوم تربیتی و عضو هیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکردmahmoudi@iaushk.ac.-
 .8کارشکاس ارشد مشاوره و راهکمایی و عضو هیا علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
 .9کارشکاسی ارشد علوم تربیتی abbas.raisi1362@gmail.com-
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را تأمین ککد .لذا مدرسه ب ه عکوان نهادی ارتماعی با هدف عمده تربیت افراد رامعه به ورود آمده است .این همیان چییزی
است که امروزه میتوان آن را تربیت شهروندی نامید.
بیترید یک از مهمترین رسالتها و ددی شر گیری مدارس در طول تاریخ بشیری و توسیعه آن بیه شیر ککیونی،
آمادهسازی شهروندانی متعهد ،فعال و خالق بوده است .در سایهی چکین برداشتی است کیه از نظیر مربییان بیزرگ تعلییم و
تربیت ،مدرسه نه تکها یک مران رهت آماده شیدن بیرای زنیدگی اسیت ،بلریه در حقییت ریایی بیرای تمیرین زنیدگی و
تجربههای عرصههای مختلیف آن اسیت .در راسیتای احیراز ویژگییهیای شیهروندی مدرسیه بایید مریانی بیرای تیدارک
فرصتهای دزم و مکاس

برای تجربه و تمرین در عرصههای مختلف زندگی باشد تا از این رهگذر ،زمیکههیای دزم بیرای

برطرف کردن نیازهای فردی ،خانوادگی و ارتماعی دانش آموزان فراهم آید .مدارس به عکوان الگو و مدلی بیرای تمیرین
یک رامعه مدنی مهمترین نهاد در انتقال ارزشهای مدنی میباشد و باید عالوه بر وروه آموزشی و درسی انتزاعی که تکها
افزایش آگاهیهای شکاختی را بیه دنبیال دارد ،ابعیاد عیاطفی و بیه خصیوص رفتیاری عمی شیهروندی را نییز رشید دهکید.
دانشآموزان نیازمکد آن هستکد که در زمیکههای اخالقی ،رشد ارتماعی و کس

دانش و درک درسیت و عیکیی از رهیان،

آموزش ببیککد و به عکوان یک شهروند ،به صورتی فعیال در مکاسیبا ارتمیاعی متکاسی

بیا احیوال خودشیان قیرار گیرنید.

آموزش و پرورش باید کودکان و نوروانان کمک ککد تا شهروندانی مسئول ،مشارکت کککدگانی فعال در امور ارتماعی و
فرهکگی ،یادگیرندگانی موفق و عالقمکد و افرادی متری به خود و قاب اعتماد بار آیکد.
در واق در دوره متوسطه هدف این است و باید این باشد که از علوم مختلف به عکوان پ و یا بستر کمک گرفته شیود
تا شهروندی شایسته تربیت گردد .نس نو باید آگاهیها ،نگرشها و مهار هایی را فراگیرنید کیه بیا اسیتفاده از آن بتوانید
نقش یک شهروند فعال و مشارکت رورا ایفا کککد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
مسلماچ در فرایکدی که فرد در مسیر تربیت طی میککد ،مقدما ورود او به ارتماع فراهم میشود .نحوه تربیت فرد نقش
مهمی در بکا و پویایی یا نابودی رامعه خواهد داشت .به عبار دیگر ،نوع تربیت افراد تضمین یا عدم تضمین بقیای رامعیه
بشری را رقم خواهد زد .از این رو میتوان گفت تربیت کلید رامعه و رهان است .از نگاه راس وضعیت رهیان امیروز بیه
دلی یره تازی کاروان علم و عق

ماندن قافله خرد از این کاروان چکدان رضایتبخش نیست و به همیین دلیی بیه نسیبت

افزایش مهار و چیره دستی با کاهش خرد مواره هستیم .آنچه راس در زمان ککونی به آن اعتقیاد دارد نییاز نیوع بشیر بیه
مشارکت به رای رقابت است .هرچکد حذف کام رقابت به عکوان فعالیت طبیعی انسان مقصود او نیست زیرا توقف رقابت
بدون تخری

فردیت به دشواری امران پذیر است.

مقوله تربیت شهروندی از اهمیت فراوانی برخوردار است چه آنره در سایه دارا بودن شهروندانی مکاس

و فرهیخته که

از دانش و توانش و نگرش دزم برای زیست در یک رامعه مدنی برخوردار باشکد،توان تحقق شعارهای مورد نظر در عرصه
داخلی و بینالمللی به دست خواهد آمد .امروزه هر نظام آموزشی در تالش است تا از طریق طراحیی و تیدوین برنامیههیای
درسی مشخص ،انواع مختلف دانش و مهار هارا به دانش آموزان انتقال داده و آنها را برای بر عهده گیرفتن نقیشهیا و
مسئولیتهایشان در زندگی واقعی آماده سازند(فتحی و ارارگاه.)0929،
شکاسایی ویژگیهای و خصوصیا شهروند خوب و سازماندهی عکاصر و مؤلفههای نظام آموزشی برای پرورش چکیین
شهروندانی ،یری از عمدهترین اهداف نظام آموزشی کشورهای مختلف رهان را تشری میدهد ولی متاسفانه بیر خیأل ف
روند رهانی ،نظام آموزش و پرورش ایران چکدان به آموزش و پرورش شیهروندی خیوب ،متکاسی
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بیا خصوصییا عصیر

حاضر توره نشان نمیدهد و تضادهای فرایکدهای برنامهریزی به ویژه در برنامهریزی مدارس در خصوص پرورش وتوسیعه
ارزشهای شهروندی مشاهده میشود .برای رسیدن به این هدف باید نظام تعلیم و تربیت رسیمی رامعیه نییز مطیابق چکیین
نیازمکدیهای ردید،اهداف ،روشها و محتوای نظام آموزشی را مورد بررسی و تجدید نظر و تدوین قرار دهید .از ایین رو
عکاصر مورود در این نظام از طراحان برنامه درسیی گرفتیه تیا مجرییان و حتیی فراگییران،دزم اسیت عیالوه بیر آشیکایی بیا
ویژگیهای یک شهروند مؤثر ،در این راستا تربیت شده باشکد ،تا بتوانکید فرایکید ایین نظیام آموزشیی را آیکیهی تمیام نمیای
خواستههای ارتماعی قلمداد نمایکد .با توره به آنچه گفته شد و با عکایت به ایکره نیاز امروز رامعه ایران حضور انسانهیایی
آگاه ،مشارک ت رو و حساس به مسائ رامعه،عالقمکد به تعامی و گفتگیو اسیت کیه در تمیامی زمیکیههیای زنیدگی خیود
داوطلبانه مشارکت داشته باشکدضروری به نظر میرسد.
مبانی نظری
مدرسه به عکوان نهادی ارتماعی وظیفه تعلیم و تربیت افراد را برعهده دارد .دانش آموزان در مدرسه تحت تأثیر عوام
زیادی همچون گروه همسادن و همرالسیها ،روابو دانشآموز و معلم ،رو حاکم بر مدرسه ،سیاختمان فیزیریی مدرسیه،
برنامه درسی و  ...قرار میگیرد و به سخن دیگر در و دیوار مدرسه هم بر رفتار و نگرش دانش آموز تأثیرگذار هسیتکد .لیذا
میطلبد که در طراحی و ساخت مدرسه و طراحی برنامه درسی و انتخاب معلمین و روشهای تدریس کیه همیه و همیه در
بورود آمدن رو مدرسه مؤثر هستکد توره در خور شود.
در یک تقسیم بکدی کلی میتوان عوام مدرسه ای را به دو دسته کلی برنامه درسی رسمی (آشرار) و برنامه درسی غیر
رسمی (پکهان) تقسیم نمود.
مکظور از برنامه درسی رسمی فعالیتهای برنامههای درسی هستکد که نظام آموزش رسمی آنان را اعیالم مییککید و در
بسیاری از موارد در قال

کتابهای درسی در مدارس و دانشگاهها تدریس میشود (مهرمحمدی .)0921

آنچه دانش آموز از فرهکگ خانواده ،وسای ارتباط رمعیی ،ارتبیاط دوسیتان ،همسیادن و رفتیار معلیم و غییره کسی
میککد را برنامه درسی پکهان گویکد( .ملری  )0923به عبار دیگر برنامه درسی پکهان نه از قب طراحی شده و نه در رایی
نوشته شده بلره از بطن محیو میآید و باعث یادگیری در افراد می شود.در این پژوهش برنامه درسی پکهان در سیه قسیمت
عمده رو مدرسه ،تأثیر رفتار و عملررد معلم و تأثیر رفتار و عملررد مدیر و سایر مسئودن مدرسه مورد ارزیابی قرار گرفته
است.
اما سوی دیگر پژوهش شهروندی است .مفهوم شهروندی اگر چه دارای یک تاریخ طودنی است اما هکوز هیم میبهم و
مسئلهدار است .یونگ استددل میککد کیه شیهروندی در حقیقیت مجموعیهای از ارتباطیا عمیدی بیین میردم اسیت کیه
میخواهکد از حالت طبیعی ،یعکی حالتی که زندگی به صور مکزوی ،فقیرانه و حیوانی رریان دارد ،ارتکاب ورزید .از این
رو شهروندی ،نوعی قرارداد ارتماعی است که هدف اصلی آن ارتقاء رفاه و امکیت در سطح رامعه است و ضرورتاچ به ایین
امر میپردازد که افراد یک رامعه چگونه باید رفتار کککد تا به این هدف برسکد( .مریفید)0334 0
دایره المعارف انگلیسی فلسفه تعلیم و تربیت در تعریف تربیت شهروندی مینویسد :تربیت شهروندی به آمیوزشهیایی
گفته میشود که به توسعه شهروندی یا توانمکدیهای شهری مربوط میی شیود و اهیداف آن الزامیاچ در ارتبیاط بیا انتظیارا
اعضای روام و ملتهای خاص فهمیده میشود ،زیرا آنها دانش و طرز تلقیها ،ارزشها و مهار های همراه با مشارکت

1. Merrifidd
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در زندگی رمعی یا مدنی را انتقال میدهکد ،همچکین در تعریف دیگری این داییره المعیارف تربییت شیهروندی را تربیتیی
میداند که به مقررا صریح روام رهت تلقین ارزشهای مدنی از طریق تعلیم و تربیت رسیمی اشیاره دارد( .چیامبلیس،
)0330
مهر محمدی()0944اندیشه ورزی و ژزف اندیشی،سعه صدر و تحم اندیشههای مخالف ،قانون گرایی و قانونپذیری،
احساس خود ارزشمکدی،عز و اعتماد به نفس،تمای به رقابت سازنده ،عدم تمرین به روابو مبتکیی بیر قیدر مسیتبدانه،
تقویت روحیه پرسشگری و ککجراوی،تمای به تفرر خالق و واگرا در ح مسائ مبتال به محیو پیرامون ،توانایی و ررا
در ابراز اندیشه از رمله ویژگیهایی میداند که در تربیت شهروندی باید مورد توره قرار گیرد.
فتحی ( )2111ویژگیهای شهروند خوب را در سه سطح با عناصر خاص هر یک بیان میکند
الف)شکاخت مدنی
-0آگاهی از قوانین و مقرارا ارتماعی -8آگاهی از حقوق شخصی -9آگاهی از حوادث و رویدادهای رامعه  -3آگاهی
از مرات

عقیدتی و ایدئولوژیری رامعه -9آگاهی از تاریخ و سیر تحود تاریخی رامعه  -0آگاهی از سیاختار و نحیوه

عملررد دولت در سطح ملی و محلی  -4آگاهی از حقوق بینالمللی  -2آگاهی از عقاید و دیدگاههای احیزاب سیاسیی و
عمده کشور -2آگاهی از وضعیت مورود روام در رهان معاصر
ب) توانایی مدنی
-0مسئولیتپذیری  -8احترام به حقوق متقاب  -9التزام عملی به قانون -3توانایی تصمیمگیری مکطقی و معتودنه  -9توانایی
رفتار بر اساس اصول اخالقی و مذهبی مطلوب رامعه  -4توانایی گفتمان و دیالوگ -2توانیایی نقید و ارزییابی  -3توانیایی
اقدام مستق  -01توانایی بدست آوردن اطالعا ضروری  -00توانایی مشارکت با دیگران
) نگرش مدنی
-0دارا بودن حس وطن دوستی  -8داشتن روحیه قدرشکاسی نسبت به میراث فرهکگیی و هوییت ملیی و میذهبی  -9داشیتن
روحیه بردباری و تحم  -3عالقه و نگرانیی نسیبت بیه آسیایش و رفیاه خیود و دیگیران  -9داشیتن روحییه قیانونمیداری
 -0داشتن روحیه انتقادپذیری  -4داشتن اعتماد و باورهای مستق  -2خوش بین بودن  -3پذیرش تکوع و تربر در رامعیه و
احترام به آن فتحی و واحد ()0929
مؤلفههای تربیت شهروندی را چنین بیان میکنند
الف -دانایی محوری ب -وطن دوستی پ -قیانون میداری  -مسیئولیتپیذیری و تعهید ث -مشیارکت  -انتقیادگری و
انتقادپذیری
به طور کلی میتوان چکین اظهار نمود که آماده سازی افراد برای زندگی در رامعه و آموزش راه و رسم مشیارکت در
مسائ ارتماعی از رمله مسائ مهم مورد توره نظامهای آموزشی میباشد که تالشهای آموزشیی و پژوهشیی بسییاری را
صرف شکاسایی ابعاد شهروندی وپرورش ارزشها در دانش آموزان نموده است(فتحی و دیبا)0920،در این راستا نظامهیای
آموزشی در تالشاند تا از طریق طراحی و تدوین برنامههای مشخص ،ابعاد مختلف تربیت شیهروندی را در میدارس میورد
توره قرار داده ،و دانیش آمیوزان را بیرای بیر عهیده گیرفتن نقیشهیا مسیئولیتهایشیان درزنیدگی آمیاده سیازند(فتحی و
واحد.)0929،
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بدین مکظور برنامههای مدارس باید به اقداما اساسی در راستای ارزشها ،درخواستهیا و انتظیارا ارتمیاعی دسیت
یابد .بکابراین هدف اصلی برنامههای درسی مدارس باید رامعهپذیر ساختن دانیشآمیوزان و آشیکا سیاختن آنیان بیا دانیش،
ارزشها ،گرایشها و مهار های ضروری رهت زندگی و ارتقا و بهبود سطح رامعه باشد .در واقی یریی از کارکردهیای
اصلی هر نظام آموزشی ،ارتماعی کردن افراد رامعه است که در این عمر نیز عمدتاچ از طریق برنامههای آموزشیی و درسیی
صور میگیرد.
انواع شهروندی
مدلهای مختلفی برای تربیت شهروندی تاککون ارائه گردیده است" .کریک" انواع شهروندی را بر حس

ماهیت رابطه بیا

حرومت تعریف مینماید و گلستون ویژگی انواع شهروند خودمختار و مستق را نام میبرد(.محمودی و کیانی )0923
محمودی و کیانی در پژوهش خود با عکوان بررسی رویررد آموزش شهروندی در متن کتابهای درسی تعلیما ارتماعی
دوره راهکمایی تحصیلی به سه نوع شهروند یعکی  -0شهروند قانونمدار  -8شهروند مشارکتی و  -9شهروند انتقیادی اشیاره
میکککد.
 .0شهروند قانونمدار :بارزترین ویژگی در این نوع شهروندی نظم پذیری ،مسئولیت پیذیری و احتیرام بیه قیانون
است.
 .8شهروند مشارکتی :آگاهی ارتماعی و مشارکت ارتماعی از بارزترین ویژگیهای این نوع شهروندی است .در
این الگوی شهروندی آگاهی و مشارکت از خصوصیا بارز شهروند است.
 .9شهروند انتقادی :خودکاری و عالقه به عدالت ارتماعی ویژگیهای بارز این مدل از شهروندی است به طوری
که فرد با عالقه و انگیزه در ارتماع و مسائ ارتماعی شرکت میککد و میتوان گفیت کیه کامی تیرین میدل
شهروندی است.
میتوان گفت مدلهای ارائهشده از شهروندی در باد بر روی یک پیوسیتار قیرار دارد کیه از قانونمیداری شیروع و در
شهروندی انتقادی به بلوط خود میرسد.
مروری بر تحقیقا انجام شده داخلی و خارری:
درزمیکهی تربیت شهروندی در داخ و خار از کشور تحقیقا و پژوهشهایی انجام شده که در ذی به رکد مورد از
آنها اشاره خواهد شد.
صابری ( )0920پس از انجام مطالعا خود پیرامون «راهرارهای افزایش اثربخشی آموزشهای شهروندی» عکوان کیرد
که یری از مولفههای سرنوشت ساز و مهم در پیشرفت روام توسعه یافته ،موضوع کلیدی آموزشیی اسیت .آمیوزش و بیه
ویژه آموزش همگانی نقش حیاتی در روند بازسازی فرهکگ و کشور ایفا میککد و ایکجاست که مسئله آموزش اهمیت دو
چکدان پیدا میککد .وی اشاره کرد که شهروند قب از هر چیز باید نحوه زندگی سالم در رامعه را بیاموزد تا شیهروند فعیال
خوانده شود که در این راه میباید از آموزشهای تابعی اسیتفاده نمیود .آمیوزشهیای تیابعی دارای دو بعید اساسیی اسیت:
 -0بعد نظری -8 ،بعد عملی در بعد نظری مسائ و مشرال شهروندان به شر سؤاد شخص مطیرح مییشیود و توریه
آموزندگان به تجزیه و تحلی و درک آنها رل

میشود .در بعد عملی تصمیما اتخاذ شده در شهر بیه مرحلیه اریرا در

میآید و شهروندان برای پذیرش رفتارهای ردید آماده میشوند.
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ابزاری نیز در سال 0920طی پژوهش با عکوان ارائه راهرارهای افزایش اثربخشی آموزشهای شیهروندی و آشکاسیازی
مردم با حقوق شهروندی به این نتیجه رسید که افزایش آموزشهای شهروندی تدبیری نو برای آشکاسازی میردم بیا حقیوق
شهروندی است و راهرارهای آن عبار اند از:

 استفاده از آموزشهایی که مبکای دیکی و مذهبی دارند
 آموزش قوانین و مقررا در مدارس رسمی
 آسی

شکاسی ددی عدم رعایت حقوق شهروندی

 آموزشهای دزم رهت کارککان دولت و دستگاههای دولتی
پسیانی ( )0929پژوهش را با عکوان «بررسی شیوههای آشکاسازی دانش آموزان دوره متوسیطه بیا حقیوق شیهروندی در
شهرستان فریدون شهر» انجام و به این نتایج دست یافت که آموزش و آماده کردن شیهروندان در آمیوزشهیای اقتصیادی،
فرهکگی و سیاسی -اداری برای مقابله با مشرال  ،مسائ  ،نوآوریها و تحود سری ترکولوژی در روام شیهری امیروز
تکها راه ح کاهش معضال است و آموزش میتواند نیابرابریهیای طبقیاتی و نیژادی را کیاهش دهید و شیهروندان را از
حقوق حقه خود آگاه سازد.
مدانلو ( )0924در پژوهشی تحت عکوان «حیطهها و مولفههای آموزش شهروندی در کت
مولفههای شهروندی در کت

دوره راهکمیایی» بیه بررسیی

دوره راهکمایی پرداخت .برخی از مولفههای شکاسایی شیده عبیار بودنید از توانیایی اتخیاذ

تصمیما مکطقی ،توانایی رفتار بر اساس اصول اخالقیی و میذهبی ،آگیاهی از حیوادث و روییدادهای رامعیه ،آگیاهی از
قوانین و مقررا ارتماعی ،دارا بودند حس وطن پرستی ،داشتن روحیه انتقاد پذیری ،دارا بودن روحیه قدرشکاسی نسبت به
میراث فرهکگی ،دارا بودن هویت مذهبی ،ملی ،پذیرش تکوع و تر بیر در رامعیه و احتیرام بیه آن ،حسیاس بیودن نسیبت بیه
آلودگی زیست محیطی و گوش دادن سازنده به دیگران.
فانی و دیگران ( )0922در پژوهشی با عکوان «بررسی میزان اثر بخشی فعالیتهای فوق برنامه در تربیت شهروندی دانش
آموزان پسر مقط متوسطه نظری شهر بوشهر» بر روی یک نمونه  911نفری ( 091نفر شرکت کککیده در فعالییتهیای فیوق
برنامه و  091نفر غیر شرکت کککده در فعالیتهای فوق برنامه) به ایین نتیجیه رسییدند کیه بیین مییزان قانونمیداری ،روحییه
مشارکت رویی ،مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس افراد شرکت کککده و غیر شیرکت کککیده در فعالییتهیای فیوق برنامیه
تفاو معکاداری ورود دارد.
قلتاش و دیگران ( )0922طی پژوهشی با عکوان بررسی عوام مؤثر آموزشگاهی بر پرورش وظیایف شیهروندی دانیش
آموزان از دیدگاه دبیران علوم ارتماعی شهرستان مرودشت به این نتیایج دسیت یافتکید کیه بیین متغیرهیای پیژوهش رابطیه
معکاداری ورود دارد و همه سؤاد تحقیق تأیید شدند .همچکین نتایج حاکی از این است که مدرسه بیشیترین امرانیا را
رهت گسترش آموزش شهروندی دارا است ،بکابراین در پرورش شهروندانی آگاه و مسئول نقش اساسیی دارد .لیذا رهیت
دست یابی به این مهم بایستی به کار معلمان و کادر اررایی توره بیشتری شود و در ارتقیاء سیطح کمیی و کیفیی درسیی و
بهبود فضای فیزیری مدرسه تالش شود و تجهیزا دزم بیرای شیرکت فعیال و همیه رانبیه دانیش آمیوزان در برنامیههیای
گروهی -ارتماعی به عم آورد.
باقری ( )0923طی پژوهشی با عکوان «طرح انضباط ارتماعی و نقش آن در قانونمکد کردن شهروندان از دیدگاه ساککین
شهرک افضلی پور کرمان» چکین بیان داشت که بین میزان افزایش قانونگرایی و طرح انضباط ارتماعی رابطه معکادار ورود
دارد .همچکین بین تسهی زندگی ارتماعی و طرح انضباط ارتماعی رابطه معکیادار وریود نیدارد و بیین رلیوگیری از بیروز
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تشدید قانونگریزی و طرح انضباط ارتمیاعی رابطیه معکیادار وریود دارد .بیین رعاییت حقیوق شیهروندی و طیرح انضیباط
ارتماعی رابطه معکادار ورود ندارد .همچکین بین نظرا آزمودنیها در مورد اررای این طرح در قانونمکد کردن شهروندان
از لحاظ رکسیت و سن تفاو معکاداری مشاهده نشده است اما بر حس

میزان تحصیال تفاو معکاداری مشاهده گردیده

است.
محمودی و کیانی ( ) 0923در پژوهشی با عکوان بررسی رویررد آموزش شهروندی در متن کتابهای درسیی تعلیمیا
ارتماعی دوره راهکمایی تحصیلی با هدف مشخص کردن نوع رویررد شهروندی مورود در کتابهای درسی که از طریق
برنامه درسی رسمی و پکهان به دانش آموزان انتقیال میییابید  .ایین پیژوهش بیه بررسیی و تحلیی محتیوای میتن و تصیاویر
کتابهای درسی تعلیما ارتماعی در سه پایه اول  ،دوم وسوم راهکمایی در سال تحصییلی  23-22کشیورمان مییپیردازد.
رامعه آماری کتابهای تعلیما ارتماعی دوره راهکمایی تحصیلی اسیت و نمونیه کی رامعیه آمیاری بیوده اسیت .معییار
توصیف آموزش شهروندی و واحد ثبت پاراگراف بوده است .آموزش شهروندی در این پیژوهش در سیه حیطیه آمیوزش
شهروند قانونمدار ،آموزش شهروند مشارکتی و آموزش شهروند انتقادی میباشد .نتایج حاص از ایین پیژوهش حیاکی از
آن است که بیشتر محتوای کتابهای درسی یعکی  39/9درصد بیه آمیوزش شیهروند قانونمیدار پرداختیه اسیت و آمیوزش
شهروند مشارکتی با  90/10درصد در رتبه بعد قرار دارد و نهایتاچ" آموزش شهروند انتقادی با  02/33درصد کمترین درصد
را به به خود اختصاص داده است.
در حوزه مطالعا خارری نیز تحقیقا زیادی در این خصوص انجام گرفته است سیرز ( )8118طی پژوهش به عکیوان
شکاسایی ویژگیهای شهروند خوب از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی کشور کانادا به این نتیجه رسیید کیه معلمیان میرد در
مقایسه با معلمان زن معتقدند فعالیت ح مسئله در توسیعه شیهروندی خیلیی مفییدتر خواهید بیود .همچکیین معلمیان دارای
مدرک فوق لیسانس در مقایسه با معلمان دارای مدرک لیسانس مؤلفه وطن پرستی را خیلی با اهمیتتر تلقی میکککد.
دبلیو .د ( )8114در پژوهش دیگری در شانگهای چین با هدف توضییح ادراک معلمیان و دانیش آمیوزان از عکاصیر و
ابعاد مهم تربیت شهروندی در سطح محلی ،ملی و رهانی انجام و نتایج حاکی از آن است که تربیت شهروندی نیازمکد یک
چهارچوب چکد سطحی و چکد بعدی است و مفاهیم شهروندی و تربیت شهروندی مفاهیم پویایی میباشکد که بیا تحیود
ملی و رهانی تغییر مییابکد.
لو و ان ری )8113( 0با هدف بررسی میزان آگاهی دانش آموزان مدارس هکگ ککگ از گوناگون شهروندی در رلسه
شهروندی چین ،به ارزیابی دیدگاه دانش آموزان در این زمیکه با توریه بیه رامعیه رهیانی ،ملیی و محلیی پرداختکید .نتیایج
حاص از دادههای رم آوری شده از طریق مشاهده ،مصیاحبه و پرسشیکامه بییانگر آن اسیت کیه دانیش آمیوزان میدارس
مذکور آگاهی بادیی درزمیکهی گوناگونی شهروندی داشتکد.
سؤاالت پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوام مدرسهای در تربیت شهروند خوب از دیدگاه دبیران و دانشآموزان دوره
متوسطه شهرستان شهرکرددر سال تحصیلی 31-23انجام گرفته و به مکظور تحقق هیدف ییاد شیده ده سیؤال بیه شیرح زییر
مطرح گردیده است:

1. Wing. Wha Law and Homing Ny
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 نقش عوام مدرسهای در آگاهی از قانون از دیدگاه دبیران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهرکرد
چیست؟
 نقش عوام مدرسهای در کس

مهار شهروندی از دیدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان

شهرکرد چیست؟

 نقش عوام مدرسهای در التزام عملی به قانون از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شهرکرد
چیست؟

 نقش عوام مدرسهای در کس

و ارتقاء هویت ملی از دیدگاه دبیران و دانش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان

شهرکرد چیست؟

 نقش عوام مدرسهای در رعایت حقیوق دیگیران از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان
شهرکرد چیست؟

 نقش عوام مدرسیهای در کسی

روحییه مشیارکت ریویی از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه

شهرستان شهرکرد چیست؟
 نقش عوام مدرسهای در کس

تفرر انتقادی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شهرکرد

چیست؟
 نقش عوام مدرسیهای در کسی

روحییه مسیئولیت پیذیری از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه

شهرستان شهرکرد چیست؟
 نقش عوام مدرسهای در ارتقاء اطالعا سیاسیی از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان
شهرکرد چیست؟
 نقش عوام مدرسهای در حفاظت از محیو زیست از دیدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان
شهرکرد چیست؟
روش تحقیق ،جامعه آماری ،نمونه گیری و ابزار اندازهگیری
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظرشیوه گردآوری اطالعا پیمایشی است .رامعه آماری شام کلیه دبییران
و دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان شهرکرد است که تعداد دانشآموزان 81140نفر و دبیران  390نفر میباشیکد .حجیم
نمونه مطابق با ردول مورگان برای دانش آموزان  944نفر و برای دبیران  843نفر تعیین گردید و نمونه گیری نیز بیه روش
تصادفی انجام گردید.
ابزار گردآوری دادهها دو پرسشکامه محقق ساخته هر کدام با چه سؤال در مقیاس پکج درره لیرر بوده است .بیرای
تعیین روایی نظرا چکد نفر از صاحبکظران و اه فن استفاده و برای تعیین پایایی هرکدام از پرسشکامهها بطور رداگانیه بیر
روی یک گروه  91نفری که رزء حجم نمونه نبودند اررا و با استفاده از فرمول الفیای کرونبیاخ ضیری

پاییایی پرسشیکامه

دانش آموزان  39درصد و پرسشکامه دبیران  30درصد محاسبه گردیید.برای تجزییه و تحلیی اطالعیا از نیرم افیزار spss
استفاده و در بخش آمیار توصییفی از ریدول فراوانیی و از ضیری
واریانس استفاده شد.
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همبسیتگی و در بخیش اسیتکباطی و آزمیون  tو تحلیی

تجزیه و تحلیل یافتهها
به مکظور پاسخ به مسئله مورد نظر یعکی بررسی نقش عوام مدرسهای در تربیت شهروند خوب ده سؤال طراحی گردید
و با استفاده از پرسشکامه به نظر سکجی از دبیران و دانش آموزان پرداخته شد که نتایج حاکیست:
 -0نقش عوام مدرسهای در آگاهی از قانون از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شهرکرد چیست؟
الف) دیدگاه دبیران:
نتایج حاص نشان میدهد بین عوام مدرسه ای وآگاهی از قانون از دیدگاه دبیران با ضری

همبستگی پیرسون ()1/903

و سطح معکاداری ()1/18رابطه مببت ومعکاداری ورود دارد.
دیدگاه دبیران

ارزیابی

تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

98

00

919

کم

30

09

متوسو

019

93

زیاد

90

03

خیلی زیاد

39

00

رم

843

011

ب) دیدگاه دانشآموزان:
نتایج حاص نشان میدهد بین عوام مدرسه ای وآگاهی از قانون از دیدگاه دانش آموزان با ضری

همبستگی پیرسون

( )1/900و سطح معکاداری ( )1/04رابطه مببت ومعکاداری ورود ندارد.
دیدگاه دانش آموزان

ارزیابی

تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

004

90

019

کم

3

00

متوسو

010

82

زیاد

82

4

خیلی زیاد

29

89

رم

944

011

 -8نقش عوام مدرسهای در کس

مهار شهروندی از دیدگاه دبیران و دانشآموزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهرکرد

چیست؟
الف) دیدگاه دبیران:
نتایج حاص نشان میدهد که بین عوام مدرسه ای وکس

مهار شهروندی از دیدگاه دبییران بیا ضیری

پیرسون ( )1/099و سطح معکاداری ()1/10رابطه مببت و معکاداری ورود دارد.
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همبسیتگی

ارزیابی

دیدگاه دبیران
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

91

02

919

کم

92

03

متوسو

41

80

زیاد

04

83

خیلی زیاد

33

02

رم

843

011

ب) دیدگاه دانش آموزان:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسه ای وکس
ضری

مهار شیهروندی از دییدگاه دانیش آمیوزان بیا

همبستگی پیرسون ( )1/318و سطح معکاداری ()1/92رابطه مببت ومعکاداری ورود ندارد.
ارزیابی

دیدگاه دانش آموزان
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

080

98

018

کم

000

83

متوسو

91

4

زیاد

99

2

خیلی زیاد

28

83

رم

944

011

 -9نقش عوام مدرسهای در التزام عملی بیه قیانون از دییدگاه دبییران و دانیشآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهرکرد
چیست؟
الف) دیدگاه دبیران:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوامی مدرسیهای و التیزام عملیی بیه قیانون از دییدگاه دبییران بیا ضیری
همبستگی پیرسون ( )1/003و سطح معکاداری ()1/18رابطه مببت و معکاداری ورود دارد.
ارزیابی

دیدگاه دبیران
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

00

9

3190

کم

31

03

متوسو

90

81

زیاد

40

80

خیلی زیاد

30

99

رم

843

011
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ب) دیدگاه دانش آموزان:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای و التزام عملی بیه قیانون از دییدگاه دانیشآمیوزان بیا ضیری
همبستگی پیرسون ( )1/390و سطح معکاداری ()1/09رابطه مببت و معکاداری ورود ندارد.
دیدگاه دانش آموزان

ارزیابی

تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

093

99

019

کم

09

04

متوسو

32

80

زیاد

00

00

خیلی زیاد

80

0

رم

944

011

 -3نقش عوام مدرسهای در کس

و ارتقاء هویت ملی از دیدگاه دبیران و دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان شیهرکرد

چیست؟
الف) دیدگاه دبیران:
وارتقاءهویت ملیی از دییدگاه دبییران بیا ضیری

نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای وکس

همبستگی پیرسون ( )1/409و سطح معکاداری ( )1/13رابطه مببت و معکاداری ورود دارد.
ارزیابی

دیدگاه دبیران
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

32

04

919

کم

98

08

متوسو

02

89

زیاد

40

80

خیلی زیاد

99

81

رم

843

011

ب) دیدگاه دانشآموزان:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای و کس
ضری

و ارتقاءهویت ملی از دییدگاه دانیشآمیوزان بیا

همبستگی پیرسون ( )1/924و سطح معکاداری ()1/43رابطه مببت ومعکاداری ورود ندارد.
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ارزیابی

دیدگاه دانش آموزان
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

010

82

8190

کم

20

89

متوسو

009

91

زیاد

81

9

خیلی زیاد

98

03

رم

944

011

 -9نقش عوام مدرسهای در رعایت حقوق دیگران از دیدگاه دبییران و دانیشآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهرکرد
چیست؟
الف) دیدگاه دبیران:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای و رعاییت حقیوق دیگیران از دییدگاه دبییران بیا ضیری
همبستگی پیرسون ( )1/038و سطح معکاداری ( )1/18رابطه مببت و معکاداری ورود دارد.
ارزیابی

دیدگاه دبیران
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

83

2

019

کم

90

03

متوسو

01

88

زیاد

99

09

خیلی زیاد

013

92

رم

843

011

ب)دیدگاه دانش آموزان:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای ورعایت حقوق دیگران از دیدگاه دانشآموزان با ضری
همبستگی پیرسون ( )1/083و سطح معکاداری ( )1/18رابطه مببت و معکاداری ورود دارد.
ارزیابی

دیدگاه دانش آموزان
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

41

02

3190

کم

90

03

متوسو

39

08

زیاد

39

89

خیلی زیاد

000

90

رم

944

011
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 -0نقش عوام مدرسهای در کس

روحیه مشیارکت ریویی از دییدگاه دبییران و دانیشآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان

شهرکرد چیست؟
الف) دیدگاه دبیران:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای وکس

روحیه مشارکترویی از دیدگاه دبیران با ضری

همبستگی پیرسون ( )1/400و سطح معکاداری ()1/10رابطه مببت و معکاداری ورود دارد.
ارزیابی

دیدگاه دبیران
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

81

4

3190

کم

83

3

متوسو

98

03

زیاد

29

91

خیلی زیاد

39

99

رم

843

011

ب) دیدگاه دانش آموزان:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای وکس
ضری

روحیه مشیارکتریویی از دییدگاه دانیشآمیوزان بیا

همبستگی پیرسون ( )1/808و سطح معکاداری ()1/40رابطه مببت و معکاداری ورود ندارد.
ارزیابی

دیدگاه دانش آموزان
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

24

89

8190

کم

90

00

متوسو

003

91

زیاد

00

04

خیلی زیاد

93

03

رم

944

011

 -4نقش عوام مدرسهای در کس

تفریر انتقیادی از دییدگاه دبییران و دانیشآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهرکرد

چیست؟
الف :دیدگاه دبیران:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بیین عوامی مدرسیه ای وکسی

تفریر انتقیادی از دییدگاه دبییران بیا ضیری

همبستگی پیرسون ( )1/909و سطح معکاداری ()1/13رابطه مببت و معکاداری ورود دارد.
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دیدگاه دبیران

ارزیابی

تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

80

4

9189

کم

89

2

متوسو

90

03

زیاد

30

90

خیلی زیاد

29

91

رم

843

011

ب) دیدگاه دانش آموزان:
تفریر انتقیادی از دییدگاه دانیشآمیوزان بیا ضیری

نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای وکسی

همبستگی پیرسون ( )1/919وسطح معکاداری ()1/00رابطه مببت و معکاداری ورود ندارد.
دیدگاه دانش آموزان

ارزیابی

تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

40

03

8190

کم

29

89

متوسو

009

90

زیاد

91

09

خیلی زیاد

90

03

رم

944

011

 -2نقش عوام مدرسهای در کس

روحیه مسیئولیتپیذیری از دییدگاه دبییران و دانیشآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان

شهرکرد چیست؟
الف) دیدگاه دبیران:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای وکس

روحیه مسئولیتپذیری ازدیدگاه دبیران با ضری

همبستگی پیرسون ( )1/241و سطح معکاداری ()1/18رابطه مببت وم عکاداری ورود دارد.
ارزیابی

دیدگاه دبیران
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

00

80

9190

کم

92

88

متوسو

93

03

زیاد

23

90

خیلی زیاد

98

08

رم

843

011
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ب) دیدگاه دانش آموزان:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای وکس
ضری

روحیه مسئولیتپذیری از دیدگاه دانشآموزان با

همبستگی پیرسون ( )1/390و سطح معکاداری ()1/29رابطه مببت و معکاداری ورود ندارد.
ارزیابی

دیدگاه دانش آموزان
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

081

98

8190

کم

038

92

متوسو

90

3

زیاد

98

03

خیلی زیاد

84

4

رم

944

011

 -3نقش عوام مدرسهای در ارتقاء اطالعا سیاسی از دیدگاه دبیران و دانیشآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان شیهرکرد
چیست؟
الف :دیدگاه دبیران:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسیهای و ارتقاءاطالعیا سیاسیی از دییدگاه دبییران بیا ضیری
همبستگی پیرسون ( )1/209و سطح معکاداری ()1/18رابطه مببت و معکاداری ورود دارد.
ارزیابی

دیدگاه دبیران
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

81

4

9190

کم

99

08

متوسو

49

80

زیاد

29

99

خیلی زیاد

00

88

رم

843

011

ب) دیدگاه دانش آموزان:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوامی مدرسیهای و ارتقاءاطالعیا سیاسیی از دییدگاه دانیشآمیوزان بیا
ضری

همبستگی پیرسون ( )1/304و سطح معکاداری ()1/92رابطه مببت و معکاداری ورود ندارد.
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ارزیابی

دیدگاه دانش آموزان
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

008

39

019

کم

33

80

متوسو

33

09

زیاد

98

2

خیلی زیاد

99

01

رم

944

011

 -01نقش عوام مدرسهای در حفاظت از محیو زیست از دیدگاه دبیران و دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان شیهرکرد
چیست؟
الف) دیدگاه دبیران:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای و حفاظت از محیو زیست از دییدگاه دبییران بیا ضیری
همبستگی پیرسون ( )1/039و سطح معکاداری ()1/18رابطه مببت و معکاداری ورود دارد.

ارزیابی

دیدگاه دبیران
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

89

2

3190

کم

93

81

متوسو

30

09

زیاد

090

32

خیلی زیاد

89

3

رم

843

011

ب) دیدگاه دانش آموزان:
نتایج حاص از ردول نشان میدهد که بین عوام مدرسهای وحفاظت از محییو زیسیت از دییدگاه دانیشآمیوزان بیا
ضری

همبستگی پیرسون ( )1/813و سطح معکاداری ( )1/04رابطه مببت ومعکاداری ورود ندارد.
ارزیابی

دیدگاه دانش آموزان
تعداد

درصد

میانگین

خیلی کم

090

99

019

کم

89

4

متوسو

010

82

زیاد

03

9

خیلی زیاد

30

89

رم

944

011
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بحث و نتیجهگیری
نتایج حاص تجزیه و تحلی ضری

همبستگی پیرسون نشان داد عوام مدرسه ای یعکی محتوای دروس ،ریوّ مدرسیه،

نقش معلم و نقش مدیر و مسئودن مدرسه در پرورش ویژگیهایی چون آگاهی از قانون ،کس
عملی به قانون ،کس
کس

و ارتقاء هویت ملی ،رعایت حقوق دیگران ،کس

مهار شیهروندی ،التیزام

روحیه مشارکت ریویی ،کسی

تفریر انتقیادی،

روحیه مسئولیت پذیری ،ارتقاء دانش سیاسی و حفاظت از محیو زیست از دیدگاه دبیران نقش موثری دارنید امیا از

دیدگاه دانش آموزان این آموزشها فقو در شکاخت و رعایت حقوق دیگران نقش دارند و در دیگر مؤلفههای ذکیر شیده
نقشی ندارند.
سؤال اول  :نقش عوام مدرسه ای در آگیاهی از قیانون از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان
شهرکرد چیست؟
براساس نتایج بدست آمده از چهار سؤال اول دو پرسشکامه میتوان گفت این سؤال از دیدگاه دبیران تأیید گردیده و از
دیدگاه دانش آموزان رد شده است .یعکی دبیران بر این باور بودهاند که عوامی مدرسیه ای در آگیاه و آشیکا کیردن دانیش
آموزان با قوانین ارتمایی مؤثر هستکد اما از نظر دانشآموزان عوام مدرسه ای در آگاهی دانش آموزان از قوانین ارتماعی
نقشی ندارند .از نظر اطالعا رامعه شکاختی نیز تفاو معکاداری مشاهده نگردید .درخصوص مقایسه نتیجیه ایین سیؤال بیا
نتایج پژوهشهای دیگر،پژوهشی که به صور دقیق بااین سؤال هم خوانی داشته باشد مشاهده نگردیده است امیا نتیجیهی
رابطه معکادار بین عوام مدسه ای و آگاهی از قیانون اسیت را مییتیوان بیا نتیجیهی
ٔ
دیدگاه دبیران را که حرایت از ورود
پژوهش محمودی وکیانی( )0923که به این نتیجه رسیدند بیشتر محتوای کتابهای درسی یعکیی  39/9درصید بیه آمیوزش
شهروند قانونمدار پرداخته است مطابقت دارد.
سؤال دوم  :نقش عوام مدرسه ای در کسی

مهیار شیهروندی از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه

شهرستان شهرکرد چیست؟
بر اساس نتایج بدست آمده از سؤاد پکجم تا هشتم دو پرسشکامه که به بررسی این سؤال پرداختهاند و تجزیه وتحلیی
آماری ،میتوان گفت این سؤال از دیدگاه دبیران تأیید گردیده و از دیدگاه دانش آموزان رد شده است .به عبیار دیگیر
دبیران بر این باور بودهاند که عوام مدرسه ای در کس

مهار شهروندی در دانش آموزان مؤثر هستکد امیا از نظیر خیود

دانشآموزان این عوام در در پرورش مهار شهروندی در آنهیا تیاثیری ندارنید .از نظیر اطالعیا رامعیه شیکاختی نییز
تفاو معکاداری مشاهده نگردید .درخصوص مقایسه نتیجهی این سؤال با نتایج پژوهشهای دیگر ،پژوهشی که به صور
دقیق با این سؤال هم خوانی داشته باشد مشاهده نگردیده است اما نتیجه دیدگاه دبیران را که حرایت از ورود رابطه معکادار
بین عوام مدسه ای و کس

مهار شهروندی است با نتیجه پژوهش قلتاش و دیگران( )0922مطابقت دارد.

سؤال سوم :نقش عوام مدرسه ای در التزام عملی به قانون از دیدگاه دبیران و دانیشآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان
شهرکرد چیست؟
بر اساس نتایج بدست آمده از سؤاد نهم تا دوازدهم دو پرسشکامه که به بررسی این سؤال پرداختهاند و نتایج تجزیه و
تحلی آماری ،میتوان گفت این سؤال از دیدگاه دبیران تأیید گردیده است و از دیدگاه دانشآمیوزان رد شیده اسیت .بیه
عبار دیگر دبیران بر این باور بودهاند که عوام مدرسه ای در التزام و پرورش روحیه عم به قانون در دانش آموزان نقش
دارند اما از دیدگاه دانشآموزان عوام مدرسهای در التزام عملی آنهیا بیه قیانون نقشیی ندارنید .از نظیر اطالعیا رامعیه
شکاختی نیز تفاو معکاداری در این سؤال مشاهده نگردید .در خصوص مقایسه نتیجه این سؤال با نتایج پژوهشهای دیگر،
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پژوهشی که به صور دقیق با این سؤال هم خوانی داشته باشد مشاهده نگردیده اسیت امیا نتیجیهی دییدگاه دبییران را کیه
نتیجه پیژوهش فیانی و دیگیران ()0922
ٔ
حرایت از ورود رابطه معکادار بین عوام مدسه ای و التزام عملی به قانون است با
مطابقت دارد.
سؤال چهارم :نقش عوام مدرسه ای در کس

و ارتقاء هویت ملی از دییدگاه دبییران و دانیشآمیوزان دوره متوسیطه

شهرستان شهرکرد چیست؟
براساس نتایج به دست آمده از سؤاد سیزدهم تا شانزدهم دو پرسشکامه که به بررسی این سؤال پرداختهاند و تجزیه و
تحلی انجام شده میتوان گفت که این سؤال از نظر دبیران تأییید گردییده و از دییدگاه دانیشآمیوزان رد شیده اسیت .بیه
عبار دیگر دبیران بر این باورند که عوام مدرسه ای در کس

و ارتقاء هویت ملی در دانشآموزان تأثیرگذار اسیت امیا

خود دانش آموزان چکین باوری ندارند .از نظر اطالعا رامعه شکاختی نیز تفاو معکاداری در این سؤال مشاهده نگردیید.
دیدگاه دبیران را که حرایت از ورود رابطه معکادار بین آموزشهای مدسهای و کس

و ارتقاء هویت ملی است میتوان با

نتیجهی پژوهش مدانلو ( )0924در یک راستا دانست.
سؤال پکجم  :نقش عوامی مدر سیه ای در رعاییت حقیوق دیگیران از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه
شهرستان شهرکرد چیست؟
بر اساس نتایج بدست آمده از سؤاد

هفدهم تا بیستم که در هر دو پرسشکامه به بررسی این سؤال پرداختهانید و نتیایج

تجزیه و تحلی آماری ،میتوان گفت این سؤال هم از دیدگاه دبیران و دانش آموزان تأیید شده است .بیدین معکیا کیه هیم
دبیران و هم دانش آموزان بر این باور بودهاند که عوامی مدرسیه ای در آشیکا کیردن ورعاییت حقیوق دیگیران در دانیش
آموزان مؤثر هستکد .از نظر اطالعا رامعه شکاختی نیز تفاو معکاداری در این سؤال مشاهده نگردید .نتیجه ایین سیؤال بیا
نتایج تحقیقا ابزاری( )0920و پسیانی( )0929مطابقت دارد.
سؤال ششم  :نقش عوام مدرسه ای در کس

روحیه مشارکت رویی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه

شهرستان شهرکرد چیست؟
براساس نتایج به دست آمده از سؤاد

بیست ویرم تیا بیسیت و چهیارم هیر دو پرسشیکامه کیه بیه بررسیی ایین سیؤال

پرداختهاند و تجزیه و تحلی آماری ،این سؤال از دیدگاه دبیران تأیید گردییده و از نظیر دانیشآمیوزان رد شیده اسیت .بیه
عبار دیگر دبیران بر این باور بودهاند که عوام مدرسهای در پرورش روحیه مشارکترویی دانش آموزان مؤثر است اما
خود دانشآموزان بر این باورند که این عوام نقشی در کس

روحیه مشارکت رویی در آنهیا ندارنید .از نظیر اطالعیا

رامعه شکاختی نیز تفاو معکاداری در این سؤال مشاهده نگردید .دیدگاه دبیران که حرایت از رابطه معکادار در این سیؤال
است بانتایج پژوهش فانی و دیگران ( )0922مطابقت دارد.
سؤال هفتم :نقش عوام مدرسه ای در کس

تفرر انتقادی از دیدگاه دبیران و دانشآمیوزان دوره متوسیطه شهرسیتان

شهرکرد چیست؟
براساس نتایج به دست آمده از سؤاد بیست و پکجم تا بیست و هشتم دو پرسشکامه که به بررسی این سؤال پرداختهاند
و تجزیه و تحلی انجام شده میتوان گفت که این سؤال از نظر دبیران تأییید گردییده و از دییدگاه دانیشآمیوزان رد شیده
است .به عبار دیگر دبیران بر این باورند که عوام مدرسه ای در کس

تفرر انتقادی در دانش آموزان تأثیرگیذار اسیت

اما خود دانشآموزان چکین باوری ندارند و معتقدند که عوام مدرسه ای در پرورش تفرر انتقادی در آنها نقشی ندارنید.
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از نظر اطالعا رامعه شکاختی نیز تفاو معکاداری در این سؤال مشیاهده نگردیید .دییدگاه دبییران کیه حراییت از رابطیه
معکادار در این سؤال است بانتایج پژوهش فانی و دیگران ( )0922مطابقت دارد.
سؤال هشتم  :نقش عوام مدرسه ای در کس

روحیه مسئولیت پذیری از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه

شهرستان شهرکرد چیست؟
بر اساس نتایج بدست آمده از سؤاد

بیست ونهم تا سی ودوم دو پرسشکامه کیه بیه بررسیی ایین سیؤال پرداختیهانید و

تجزیه وتحلی آماری ،میتوان گفت این سؤال از دیدگاه دبیران تأیید گردیده و از دیدگاه دانش آموزان رد شده است .به
عبار دیگر دبیران بر این باور بودهاند که عوام مدرسه ای در کس

روحییه مسیئولیت پیذیری در دانیش آمیوزان میؤثر

هستکد اما از نظر خود دانش آموزان این عوام در در پیرورش روحییه مسیئولیت پیذیری در آنهیا تیاثیری ندارنید .از نظیر
اطالعا رام عه شکاختی نیز تفاو معکاداری مشاهده نگردید .دیدگاه دبیران کیه حراییت از رابطیه معکیادار در ایین سیؤال
است بانتایج پژوهش فانی و دیگران ( )0922مطابقت دارد.
سؤال نهم  :نقیش عوامی مدرسیه ای در ارتقیاء اطالعیا سیاسیی از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه
شهرستان شهرکرد چیست؟
بر اساس نتایج بدست آمده از سؤاد

سی و سوم تا سی و ششم هر دو پرسشکامه که به بررسی این سؤال پرداختهانید و

نتایج تجزیه و تحلی آماری ،میتوان گفت این سؤال از دیدگاه دبیران تأیید گردیده است و از دییدگاه دانیش آمیوزان رد
شده است .به عبار دیگر دبیران بر این باور بودهاند که عوام مدرسه ای در ارتقاء اطالعیا و دانیش سیاسیی در دانیش
آموزان نقش دارند اما از دیدگاه دانش آموزان عوام مدرسه ای در ارتقاء اطالعا سیاسیی آنهیا نقشیی ندارنید .از نظیر
اطالعا رامعه شکاختی نیز تفاو معکاداری در این سؤال مشاهده نگردید .دیدگاه دبیران که حرایت از رابطیه معکیادار در
این سؤال است بانتایج پژوهش محمودی و کیانی ( )0923مطابقت دارد.
سؤال دهم :نقش عوامی مدرسیه ای در حفاظیت از محییو زیسیت از دییدگاه دبییران و دانیش آمیوزان دوره متوسیطه
شهرستان شهرکرد چیست؟
براساس نتایج بدست آمده از سؤاد سی و هفتم تا چهلم هر دو پرسشکامه که به بررسی این سؤال پرداختهاند و تجزیه
و تحلی آماری ،ای سؤال از دیدگاه دبیران تأیید گردیده و از نظر دانش آموزان رد شده است .به عبار دیگیر دبییران بیر
این باور بودهاند که عوام مدرسه ای در پرورش روحیه حفاظت از محیو زیست در دانش آمیوزان میؤثر اسیت امیا خیود
دانش آموزان بر این باورند که این عوام نقشی در کس

روحیه حفاظت از محیو زیست در آنها ندارند .از نظر اطالعا

رامعه شکاختی نیز تفاو معکاداری در این سؤال مشاهده نگردید .دیدگاه دبیران که حرایت از رابطه معکادار در این سیؤال
است بانتایج پژوهش فانی و دیگران ( )0922مطابقت دارد.
پیشنهادات کاربردی
اولین نرته که دزم است به آن اشاره نمود این است که مدرسه با هرنیوع شییوه تربیتیی ،هرنیوع برنامیه و میاده درسیی،
مطمعکا" در رشد مهار های ارتماعی دانشآموزان مؤثر است .زیرا مدرسه در واق نیوعی گیروه اسیت و قیرار گیرفتن در
گروه خود به خود بسیاری از نیازهای انسان را ارضاء نموده و بسیاری از مهار ها را به شیوه غیر رسیمی بیه افیراد آمیوزش
میدهد .از طرف دیگر میتوان با استفاده از محیو فیزیری مدارس دانش آموزان را بیا فرهکیگ رامعیه ارزشهیا و قیوانین
ارتماعی آشکا کرد .متون آموز شی نیز که برگرفته از نیازهای فراگییران و رامعیه اسیت در پیرورش قیوه تعقی و ارتمیاعی
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کردن دانش آموزان بسیار مهم است .نقش معلم و مسئولین مدرسه نیز در فرایکد ارتماعی کردن فراگیران برکسیی پوشییده
نیست .لذا با توره به نتایج پژوهش میتوان پیشکهادا زیر را ارائه نمود:
 .0قوانین و مکاسبا ارتماعی ،نحوه برقراری ارتباط با دیگران و مهار های ارتماعی در محییو ارتمیاعی مدرسیه
باید در کت

درسی گکجانده شود ورو مدرسه و فعالیتهای معلم و سایر کارککان مدرسه نییز بایید بیه گونیه ای

باشد که مرم کت

درسی باشد.

 .8رو فیزیری وارتماعی مدرسه باید به گونهای باشد که باعث ایجاد روحیه انتقادپذیری و انتقاد کردن دیگران در
دانشآموزان باشد و دانشآموزان را به گونه ای تربیت ککد که عملی را کورکورانه و از سر تقلید انجام ندهکد و
به گونهای سازنده رفتار و تفرر دیگران را نقادی کککد.
 .9رو ارتماعی مدرسه و فعالیتهای معلم در حین تدریس باید به گونهای دقیق طرا حی گردد که امران استفاده از
مشارکت کلیه دانشآموزان در فعالیتهای فرهکگی ،علمی ،ورزشی و ...فراهم گردد و همه از فرصت مشارکت
بهرهمکد گردند.
 .3یری از وظایف مدرسه در دنیای امروزی و به خصوص در مدارس متوسطه آشکا کردن دانشآموزان بیا سیاختار
حرومت و رریانا سیاسی میباشد لذا پیشکهاد میگردد که مسئولین مدرسه در مراسم صبحگاه و سایر برنامهها
نسبت به باد بردن اطالعا سیاسی دانشآموزان اقدام نمایکد.
 .9رو ارتماعی مدرسه باید به گونه ای باشد که حق وحقوق دانشآموزان در آن رعایت شود واز طرفی هرفردی با
ترالیف ارتماعی خود آشکا شده و آنها را انجام دهد .مدیر ومعلم باید به این نرته توره نمایکد دانشآموزی که
در محیو مدرسه بیانضباط است و حقوق دیگران را نادیده میگیرد در ارتماع نیز فرد مکضبطی نخواهد شد.
 .0براساس سؤال چهارم پژوهش در خصوص کس
میهکی با دقت و ظرافت خاصی در کت
و هماهکگی با کت

و ارتقاء هویت ملی نیز پیشکهاد میگردد که ارزشهای ملیی و

در سی ککجانده شود و معلمان و مدیران نیز با برخورد صحیح و مکاس

درسی از بروز تضاد در آن رلوگیری و موربا پایبکدی به ارزشهای ملی در دانشآموزان

فراهم گردد.
 .4به رهت پرورش مهار های ارتماعی و شیهروندی و ایجیاد روحییه قیانون گراییی پیشیکهاد مییگیردد کارگیاه
آموزشیی بیه صیور هفتگییی (یعکیی یییک روز هفتیه بییه اییین کیار اختصییاص یابید) در مییدارس اریرا گییردد تییا
دانشآموزان را با مهار های ارتماعی دزم برای زندگی آشکا سازد.
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آشتیانی ،ملیحه( ،)0929بررسی روشهای مکاس لحاظ کردن ارزشهای شیهروندی بیا توریه بیه میوازین دیکیی در برنامیه
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روادی آملی ،عبداهلل( ،)0943حقوق بشر از دیدگاه اسالم و آراء دانشمکدان ایرانی ،تهران ،انتشارا الهد

.3

دهخدا،علی اکبر( ،)0908لغت نامه ،رلد ،83نشر بی نا

 .01سیف ،علی اکبر( ،)0943روانشکاسی پرورشی ،تهران ،انتشارا آگاه
 .00شریعتمداری ،علی( )0922رامعه و تعلیم و تربیت ،تهران ،انتشارا امیرکبیر
 .08شهیدی ،رعفر( ،)0943تررمه و شرح اندیشههای اه مدیکه فاضله ،تهران
 .09علیخانی ،حسین( ،) 0928بررسی پیامدهای قصد نشده (برنامه درسیی پکهیان) محییو ارتمیاعی میدارس دوره متوسیطه شیهر
اصفهان و ارائه راهرارهایی برای کاهش پیامدهای مکفی آن ،تهران ،پایانامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس
 .03فتحی وارارگاه ،کوروش و واحدچوکده ،سریکه( ،)0922آموزش شهروندی در مدارس ،تهران ،انتشارا آییژ
 .09فرمهیکی فراهانی ،محسن( ،)0923تربیت شهروندی ،تهران ،انتشارا آییژ
 .00قانون اساسی( ،)0902قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران ،تدوین رهانگیر مکصور ،تهران ،انتشارا نشر دوران
 .04قلتاش ،عبیاس و فیانی ،حجیت اهلل و حبیبیی ،عبیدالخالق( ،)0923بررسیی عوامی میؤثر آموزشیگاهی بیر پیرورش وظیایف
شهروندی دانش آموزان از دیدگاه دبیران علوم ارتماعی شهرستان مرودشت ،مرودشت
 .02قورچیان ،نادرقلی( ،)0949تحلیلی از برنامه درسی مستتر ،بحبی نو در ابعاد ناشکاخته نظام آموزشی ،فصلکامه پژوهش و برنامه
ریزی در آموزش عالی ،شماره 0و8
 .03کاردان ،علیمحمد( ،)0922سیر آراء تربیتی در غرب ،تهران ،انتشارا سمت
 .81کدیور ،رمیله( ،)0928تعلیم و تربیت و رامعه رهانی ،تهران
 .80گای ،ماری( ،)0922شهروند در تاریخ اندیشه غرب ،تررمه دکتر عباس باقری ،تهران ،انتشارا فرزان روز
 .88مجموعه مقالههای همایش استانی برنامه درسی پکهان( ،)0920شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
 .89محمودی محمدتقی و کیانی ،نوراهلل(،)0923بررسی رویرردآموزش شهروندی در متن کتابهای درسی تعلیما ارتماعی
دوره راهکمایی تحصیلی ،مرودشت ،همایش ملی رویرردها ،چالشها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندی
 .83مردیت گال ،والتر بورگ ،رویس گال( ،)0924روشهای تحقیق کمی وکیفی در علیوم تربیتیی و روانشکاسیی ،تررمیه بیه
اهتمام دکتر احمدرضا نصر ،رلد اول ،تهران ،انتشارا سمت
 .89ملری ،حسن( ،)0923مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه ،تهران ،انتشارا سمت
 .80مهرمحمدی ،محمود( ،)0921برنامه درسی ماهیت و قلمرو آن ،تهران ،انتشارا سمت
 .84مهرمحمدی ،محمود( ،)0924برنامه درسی نظرگاهها  ،رویرردهیا و چشیم انیدازها ،تهیران ،انتشیارا سیمت ،اسیتان قیدس
رضوی
 218مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

 انتشیارا، تهیران،)) روشهای تحقیق در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی0920( مریم، عز اهلل و سیف نراقی، نادری.82
بدر
 انتشارا دانشگاه پیام نور، تهران، استکباط آماری در روانشکاسی و علوم تربیتی،)0921( فرهاد، پرویز و شقایقی، نصیری.83
 انتشارا کتابخانه طهوری، تهران، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش،)0940( میر عبدالحسین، نقی زاده.91
 بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شیهروندی در محتیوای کتیابهیای تعلیمیا ارتمیاعی،)0923( سید احمد، هاشمی.90
 سیال، دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید گرمسیار، فصلکامه رهبری و مدیریت،دوره راهکمایی از دیدگاه دبیران شهرستان دمرد
0 شماره،چهارم
32- Chambliss,jj.(1996)Philosophy of education An Encyclopedia.new York.gafland
Publixhiny,London.
33- Faulks,keith(2000).Citizenship.New York: published by Routledge.
34Keer,
David(1999).citizenship
Education:
An
International
comparson.
www.inca.org.UK/pdf/citizenship-no-intro-pdf
35- Kubow, Particia.K.and Kinney, Mark .B(2000).Fostering democracy in middle school
classroom. The social studies.Washington.
36- Held, D.(1995). Democracy and the newinternational order. In Achibugi D . and Helld,
D(eds)Cosmopolitan Democracy.
37- Merrifidd, H (1997).Citizenship Education: Paeent Involvement.BERA.Education on line.
48- Parker,Walter.C(2001).Educationdemocratic citizen. Theory into practices.columbus.
Abstract
This study investigated the role of school education in fostering features of lawful citizenship
from the view of teachers and students of high school career in Shahr-e-Kord city in the 89-90
academic year, which is a descriptive survey was conducted. The study population included all
students and teachers of high school in Shahr-e-Kord city. The Sample size was determined
according to Morgan table (n =377) for students and (n =274) for teachers and the sampling was
done randomly. The two researcher-made questionnaires comprising 40 questions were used for
collecting data. To determine the validity of comments it was used of some pundits and experts
and to determine the reliability of each questionnaire, each one was performed separately on a
sample size of 30 persons who was not belong to sample size, reliability coefficient with use of
formula of Cronbach for questionnaire of students were 93 percent and 91 percent for teachers'
questionnaire. It was used for analysis of the data of two level statistics: A) descriptive statistics
include mean, frequency, percentage of frequency and correlation coefficient, and inferential
statistics include t-test and analysis of variance. The results indicated that from the views of
teachers between school education and knowledge of the law , citizenship skills, commitment to
the practice of law, business and promotion of national identity, respect the rights of others,
seeking to acquire a spirit of partnership, citizenship, business attitude, business spirit of
responsibility, promotion of political science and environmental protection are effective in
students but from the perspective of students, only recognizing and respecting the rights of
others involved in school education and have no role in other components. There was no
significant difference from the view of demographic between the factors of gender, literacy
level and work length between the teachers, and gender, location of school, grade of education
and field of education between the students.
Key words: instruction, formal curriculum, hidden curriculum, regulated citizenship, citizenship
education
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مفهومشناسی امربهمعروف و نهی از منکر در قرآن کریم و سنت
دکتر محمد تقی محمودی
الهه کریمی
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سمیه صائبی
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نجمه پورهاشمی

3

چکیده
نظام تربیتی اسالم که مبانی و اصول آن از قرآن مجید  ،سیره پیامبران و ائمه معصومین(ع) گرفتیه شیده اسیت  ،نظیامی
است سازنده که انسان چه در رکبههای فردی و چه در رکبههای ارتماعی در سایه آن به خودسازی و درون سازی پرداختیه
و به تزکیه موفق میشوند .در رکبه ارتماعی افرادی را میپروراند که قادر به زنیدگی رمعیی تیوأم بیا صیلح و صیفا ،امربیه
معروف و نهی از مکرر یردیگر ،آرامش و صمیمیت و تعاون و ترام باشد.
تعالیم دین اسالم که مبانی آن از قرآن مجید است ،به واسطه قرآن مجید رهان شمول است و برای زندگی بشر از قبی
از تولد او تا مرگ و حتی برای زندگی ابدی او  ،برنامه دارد .یری از برنامههای دین اسالم برای زنیدگی انسیانهیا  ،انجیام
عبادا و واربا است.
از واربا مهم در دین اسالم تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از مکرر یردیگر درروام اسالمی است .چون با ایین دو
فریضه درروام اسالمی ،میتوان مردم را به انجام فروع دین تشویق و ترغی

کرد.

در این مقاله به روش توصیفی و به صور کتابخانهای به بررسی موضوع سیر تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از مکرر
پرداخته شده است.
قرآن کریم اولین وظیفه همه انبیا را امربهمعروف و نهی از مکرر میداند و در سوره اعراف ،اولین وظیفیه پییامبر اسیالم،
حضر محمد(ص) را امربهمعروف و نهی از مکرر نامیده است.
در روایا و احادیث آمده است ،امربهمعروف و نهی از مکرر دو خلق از اخالق الهی است که هر کس این دو فر یضه
را یاری ککد و در رامعه مور

پربار شدن و روا آن گردد ،خداوند مهربان به او عز میدهد.

تذکر در امربهمعروف و نهی از مکرر به دو شر لسانی و عملی ،آثار و برکا زیادی در زندگی ما مسلمانان دارد و در
متن مقاله به تفصی آمده است و میتوان به مواردی نظیر برکیا معکیوی ،برکیا اقتصیادی ،برکیا ارتمیاعی و برکیا
سیاسی امربهمعروف و نهی از مکرر اشاره کرد.
از برکا معکوی نیز میتوان ،موارد نجا از قهر خدا ،بهرهگیری از الطاف خدا ،نشانه بهتر بودن ،اثر امربهمعیروف در
خود انسان و شرکت در ثوابها را نام برد؛ پس ما باید در رامعه اسالمی خود عامالن عم به معروف و پرهیز از مکررا
باشیم تا بتوانیم متربیان ظریف اندیش و متعلمین لطیف نگر را عمالچ تحت تأثیر خود قرار دهیم.
واژگان کلیدی :قرآن مجید ،روایا پیامبران و امامان ،امربه معروف و نهی ازمکرر  ،تذکر لسانی.


 .0عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد mahmoudi@iaushk.ac.ir
 .8دانشجوی کارشکاسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
 .9دانشجوی کارشکاسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
 .3دانشجوی کارشکاسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
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مقدمه
قرآن مجید کتاب بصیر هاست و با تمسک به این حب اهلل میتیوان بیه مقاصید عالییه انسیانی رسیید .در قیرآن شیفای
دردهای سیکههای ما نهفته است .قرآن کلید ح مشرال ماست.
اعتصام به حب اهلل ،یعکی یافتن راههای درست زندگی کردن بر اساس آموزههای ثقلین .درعصیر میا بییش از هیر دوره
دیگر مردم نیازمکد فهم معانی بلکد قرآن و ردیافت سکن الهی از این سرچشمه دیزال میباشکد( زرهانی .)0920 ،
دزمه اقبال به قرآن  ،افزون بر قرائت و آشکایی با معانی  ،تدبر در این کتاب سرشار از حرمت است  .ماحص این تیدبر
 ،آگاهی از حرمتهای الهی و شکاخت راه و رسم مسلمان زیستن است.
شاکله خانواده و رامعه قرآنی مزین به مود و رحمت اسیت .در چکیین رامعیهای در اثیر روشیکایی چیراط ذکیر الهیی
افرادی موحد پرورش مییابکد(همان مکب  ،ص .)02
از رمله اصولی که قرآن کریم درککترل رفتارهای انسانها نسبت به یردیگر به کار میبرد ،اص امربهمعروف و نهی از
مکرر است که در قرآن کریم  3بار تررار شده است و تأکید میککد که در رامعه و خانواده روابو خودتان را بارفتارهیای
پسکدیده و مورد پذیرش عرف ،نیرو گردانید (حسیکی.)0924 ،
زیباترین نرت ه در آیا قرآنی و روایا رسیده از پیامبران و ائمه اطهار(ع) آن است که در تمام مراح زندگی دنیوی،
یعکی از زمان تولد تا هکگام مرگ  ،چه در شرایو عادی و چه در شرایو بحرانی ،آن چه مورد نظر خداوند و پیامبران و ائمه
معصومین(ع) است ،حفظ ارزشهای اخالقی  ،تحت عکوان معروف (آنچه نفس سالم انسان به طور عموم میپسکدد میباشد
و خشونت ،اهانت و کم لطفی در رامعه اسالمی پسکدیده نیست(همان مکب  ،ص.)02
هدف از وض احرام الهی ،عبادا و واربا دیکی که از رمله تذکر لسانی در دو فریضه امربهمعروف و نهی از مکریر
و تمامی هدایتهای الهی ت وسو انبیا ،اولیا ،بزرگان و علمای دیکی ،برای رعایت حدود الهی در زندگی فردی ،خیانوادگی
و ارتماعی انسانها است.
در میان کارهایی که انسانها برای خود و نسبت به یردیگر انجام میدهکد ،طبق آیا

خداونیدی ،رواییا و احادییث

رسیده از پیامبران از رمله پیامبر عظیم الشأن دین اسالم(ص) و ائمه اطهار(ع) ،یک سلسله بازدارنیدگیهیا وریود دارد کیه
اقدام به آن کارها فوق العاده خطرناک است .قوانین و احرام الهی این کارها را مشخص میککد و حتی نزدیک شدن به آن
کارها را نیز نهی مینماید .زیرا نزدیک شدن به این کارها انسان را بر لبه پرتگاه قرار میدهید ،زنیدگی سیالم خیانوادگی و
ارتماعی او را تهدید میککد و امران دارد مور

نادیده گرفتن حدود الهی شود که باعیث خشیم خداونید گیردد کیه آن

اعمال شام مکررا است(همان مکب  ،ص  .)03
قرآن کریم  ،کتاب زندگی کردن و تربیت ماست که از سوی رب العالمین فرستاده شده اسیت .امیام علیی(ع) فرمیوده
است :در این کتاب چهار خبر است .خبر شما انسانها ،خبر گذشتگان شما ،خبر آیکدگان و خبر آسمان و زمین .در حقیقت
میتوانیم ،بگوییم که انسان شکاسی ،گذشته شکاسی ،آیکده شکاسی و رهان شکاسیی درسهیای سیازنده ایین کتیاب آسیمانی
است( بهشتی .)0924 ،
از فرازها ی بسیار زیبا و سازنده این کتاب آسمانی و معجزه پییامبر اکیرم (ص)  ،دعیو انسیانهیا بیه کارهیای نییک و
معروفها و دوری از اعمال و کارهای زشت و مکررا میباشد و از دعاها و خواستههای این کتاب گرانمایه ،ملزم کیردن
انسانها به امربهمعروف و نهی از مکرر نمودن همدیگر از طریق لسیانی و عملیی و الگیویی اسیت تیا از صیراط مسیتقیم کیه
خواسته خداوند متعال است  ،خار نشوند(همان مکب  ،ص .)08
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پس خداوند متعادل اولین وظیفه پیامبران را امر به معرو ف و نهی از مکرر نامیده اسیت و در سیوره اعیراف نییز اولیین
وظیفه پیامبر اسالم(ص) را نیز امربهمعروف و نهی از مکرر قرار داده است(قرا ئتی.)0944 ،
بکابراین ،فرهکگ تذکر لسانی در دو فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ،میراث بزرگی از پیامبران و ائمیه اطهیار (ع) و
بزرگان و علمای دیکی در طول زمان است که در اختیار ما قرار گرفته است؛ ما نیز باید با تمسک به محتوای قرآن مجیید و
فرمایشا پیشوایان دیکی یمان با فرهکگ این دو وار

دیکی آشکا شویم و آن را بیا تیذکر و زبیانی و عملیی در خیانواده و

رامعه برار بریم تا مبمر ثمر واق شود تا نس حاضر و نس های بعید نییز از ایین فرهکیگ در خیانواده خیود و رامعیه بیرای
هدایت و ارشاد یردیگر استفاده کککد.
در این مقاله به بررسی سیر تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از مکرر در قرآن و روایا و آثار و برکا این دو فریضیه
دیکی پرداخته میشود.
بررسی سیر تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از منکر در حوزه علوم دینی
قرآن مجید اولین وظیفه همه انبیارا امربهمعروف و نهی ازمکرر میداند و میفرماید« :میا در مییان هیر امتیی  ،پییامبری را
مبعوث کردیم که مهمترین وظیفه آنان دو چیز بود :یری امر به یرتاپرستی که بزرگترین معروفهاست (ان اعبدوااهلل) ،و
دومی نهی از اطاعت طاغو ها که بزرگترین مکررهاست (ارتکبواالطاغو )».
در سوره اعراف نیز میخوانیم « :پیامبر اسالم که نام و نشانش در تورا و انجی آمده ،اولین وظیفهاش امربیهمعیروف و
نهی از مکرر است».
قرآن کریم در آیه یرصد و ده سوره آل عمران ،خطاب به مسلمانان میفرماید« :شما بهترین امتی هسیتید کیه بیر میردم
ظاهر شدهاید؛ به شرط آنره امربهمعروف و نهی از مکرر ککید».
کتاب آسمانی هم چکین در آیا یرصدودوازده و سیزده همان سوره ،با آنره بارها از اه کتیاب بیه خیاطر تعصیبا
نابجا و تحریفهای نامشروع و توقعا بیهوده انتقاد کرده ،اما از گروهی ازآنیان بیه خیاطر ایمیان و تیالو آییا الهیی و
امربهمعروف و نهی از مکرر ستایش کرده است.
تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از مکرر یک وظیفه عمومی است که قرآن مجید در آیه هفتاد از سوره توبه میفرمایید:
« تمام مردان و زنان با ایمان نسبت به یردیگر حق ودیت دارند که یردیگر را به معروف وادارند و از مکرر باز دارند و نماز
به پا دارند و زکا بپردازند( ».قرائتی.)0944 ،
آنچه دراین آیه رل

توره میککد ،چکد نرته است:

 .0از آغاز ترلیف ،همه مردم از هر سن و صکف و نیژادی کیه باشیکد ،بیر دیگیر مؤمکیان حیق ودییت دارنید؛ یعکیی
امربهمعروف و نهی آنان براساس حق ودیتیی اسیت کیه خداونید قیرار داده اسیت و هرگیز نیام دخالیت بییریا،
مزاحمت و فضولی بر این کار روا نیست.
 .8مقام ایمان است که به مسلمانان این حق را میدهد و این حق برای سایر مردم ورود ندارد.
 .9همیشه امربهمعروف  ،مقدم بر نهی ازمکرر به کار رفته است تا به ما بفهماند که کارها را از راه مببت پیگیری ککید
و در رامعه ،تکها انتقاد کککده نباشید .
 .3در این آیه ،امربهمعروف و نهی از مکرر قب از نماز و زکا

مطرح شده است ،زییرا اقامیه نمیاز و ادای زکیا

نیاز به یک سلسله تبلیغا دارد که همان امربهمعروف است ،برای مبال ،در مقدمه نماز وقتی با بهترین و رساترین
صدا میگوییم« :حی علی الصلوه » ،این کالم خود امربهمعروف است که بر نماز مقدم شده اسیت .قیرآن کیریم،
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خود اقامه نماز را نهی از مکرر میداند؛ آنجا که در آیه چه و پکج سوره عکربو میفرمایید« :ان الصیلوه تکهیی
عن الفحشاء و المکرر» یعکی« :همانا نماز ،انسان را از فحشاء (گکاه) و مکرر (پستی) باز مییدارد» (همیان مکبی  ،ص
.)09
در آیههای یرصد و یازده و دوازده سوره توبه میخوانیم« :خدا ازمؤمکان ،رانها و مالهایشان را خرید تا بهشت از آنان
باشد .آنان رزمکدگانی هستکد که در راه خدا میرکگکد ،دشمکان خدا را میکشکد و در راه خدا کشته میشوند .وعده بهشت
به آنان در تورا

و انجی و قرآ ن آمده است وچه کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا میککد.

سپس میفرماید « :ران دادن و بهشت گرفتن برای شما مبارک باشد و خود را به این معامله بشار دهید که رسیتگاری
بزرگی است».
در ادامه میفرماید« :این مؤمکان ران بر کف ،هم از لغزشهای خود توبه میکککید ،هیم خیدا را مییپرسیتکد و سیتایش
میکککد و هم اه روزه و رکوع و سجودند .این افرادند که امربهمعروف ونهیی از مکریر مییکککید و حیدود الهیی را پیاس
میدارند ».با یک نگاه سطحی به این دو آیه ،سیما وصفا آمرین به معروف بر همهی ما روشن میشود .آنها افرادی ران
بر کف و شجاع هستکد .فریادشان در روز ،با اشک و توبیه و رکیوع و سجودشیان در شی

همیراه اسیت .هشیدار آنیان بیه

خالفراران ،همراه با حفاظت و پاسداری خودشان از قانون الهی است.
آری ،فوز بزرگی که خدا در ستایش آنان وعده کرده مخصوص این گروه از افراد است نه کسانی که خالف کارند و
مقررا و قوانین را زیر پا میگذارند مانکد کسانی که از چراط قرمز رد میشوند ولی به بیحجابی تیذکر مییدهکید (همیان
مکب  ،ص  .)03
تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از منکر در روایات
پیامبر اکرم(ص) فرمود :آمران به معروف ،خلیفهی خدا در زمین هستکد.
در حدیث دیگر میخوانیم «:خداوند ،دشمن مؤمن بیدین است .پرسیدند یا رسول اهلل ،مگر میؤمن بییدیین مییشیود؟
فرمود :مسلمانی که امربهمعروف نرکد ،بیدین است.
حضر علی(ع) فرمود :نهی از مکرر ،به خاک مالیدن بیکی فاسقان است.
امربهمعروف و نهی ازمکرر دو خلق از اخالق الهی است که هر کس این دو فریضه را یاری ککد ،خداونید بیه او عیز
میدهد.
حضر علی(ع) میفرماید :امربهمعروف و نهی از مکرر برای عموم مردم یک مصلحت است(انگیزه آنیان را نسیبت بیه
کار خیر زیاد میککد ) ،نهی از مکرر برای افراد نابخرد که گرایش به انحراف در آنان زیاد است ،وسیله ککترل قوی است.
امام باقر(ع) در مقام شرایت میفرماید « :افرادی هستکد کیه اگیر نمیاز ضیرری بیه میال ییا رانشیان بزنید ،آن را تیرک
میکککد؛ همان گونه که امربهمعروف و نهی ازمکرر را که بزرگترین و شریفترین واربیا اسیت ،بیه همیین خیاطر رهیا
کردند (قرائتی.)0944 ،
کسی که رلو مکرر را نگیرد ،همانکد کسی است که مجروحی را در ککار راده رها ککد تا بمیرد.
افراد ساکتی که در برابر خالفرار هی گونه عرسالعملی نشان نمیدهکد ،مردگانی هستکد در میان زندگان.
مکرر مب آتشی است که اگر با نهی شما خاموش نشود ،همه چیز را میسوزاند .اگر گزندی را دیدی که به سوی انسان
خفتهای میرود ،ولی فریاد نرشیدی ،در قت او شریری.
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امام صادق(ع) فرمود :کسی که بتواند رلوی مفاسد را بگیرد ،ولی نگیرد ،دوست دارد که خداوند متعال معصیت شود.
چکین کسی اعالم دشمکی با خدا کرده است.
آری کسی که گکاه را آشرارا انجام دهد ،دین خدا را ذلی و دشمکان خدا را دلشاد کرده است.
رسول خدا (ص)فرمود :گروهی هستکد که نه پیامبرند ونه شهید ،ولی مردم به مقام آنان به خاطر امربهمعروف بیه دسیت
آوردهاند ،غبطه میخوردند
در قرآن میخوانیم« :قو انفسرم و اهیرم نارا» خود و بستگانتان را از آتش دوزخ حفظ ککید.
روایا ذی این آیه میفرماید« :این حفظ باید از طرق امربهمعروف و نهی از مکرر صور گیرد».
اگر مردم در برابر مکرر سرو کککد ،قهر خدا همه را با هم خواهد گرفت« :و اتقوا فتکه د تصیبنّ الیذین ظلمیوا میکرم
خاصه».
هر کس به امربهمعروف و نهی از مکرر ایمان ندارد ،دین ندارد(د دین لمن دیدین اهلل بالمعروف و الکهی عن المکرر»
قلهی دین ،امربهمعروف و نهی از مکرر و اررای حدود الهی است.
پایه و اساس دین بر تذکر لسانی و عملی امربهمعروف و نهی از مکرر و اررای حدود الهی است .خداوند راضی نیست
که در زمین معصیتی شود و اولیای او همچکان ساکت بمانکد.
رسول خدا(ص)فرمود« :ربرئی آمد و گفت که اسالم ده بخش دارد و بخش هفیتم آن امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
است».
در روایا  ،به مسلمانی که نهی از مکرر نمیککد لق

ضعیف و بیدین داده شده و مورد غضی

خداونید قیرار گرفتیه

است.
در قرآن میخوانیم« :پیامبرانی همچون داود (ع) و عیسی(ع) به کسانی که نهی از مکرر نمیکککد لعکت فرستادند».
تذکر لسانی و عملی امربهمعروف و نهی از مکرر راه انبیا ،سیرهی صلحا و واربی بزرگ است که بیا انجیام آن ریادههیا
امن و در آمد ها حالل و حقوق مردم ادا میشود(همان مکب  ،ص .)88
پس کسانی در تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از مکرر موفق ترند که خودشان صفا بررستهای داشیته باشیکد و اهی
توبه و سجده و رکوع و قیام باشکد  ،هرگز نباید از مردم توق مادی داشته باشکد ،در گفتار متانت داشته باشکد ،سخن مکطقی
داشته باشکد(در سراسر قرآن  ،کلما برهان ،بیّکه بارها به چشم میخورد؛ حتی از کفار مییخواهید تیا اگیر مکطقیی دارنید،
عرضه کککد) و در بیاناتشان ساده گویی ،پرهیز از شوخی و تحقیر ،مختصر و مفیدگویی و استفاده از کلما عاطفی ،نیرم و
محبتآور مو بزند (همان مکب  ،ص.)009
قرآن کریم ،انبیا را برادر مردم معرفی میککد و این تعبیر ،بهترین اهرم برای رذب مردم است.
ما اگر کسی را که خالفی انجام میدهد  ،باکلما برادرم ،خواهرم صدا بزنیم ،توفیق بیشتری خواهیم داشت.
خدای مهربان در آیه هشتاد وسه سوره بقره به موسی و هارون علیهما السالم میفرماید« :هکگامی که نزد فرعون رفتید ،با
او به نرمی سخن بگویید».
کسانی که در بیانشان نوعی سکگیکی است ،بهتر است که سخکگویی همراه خود ببرند (سوره قصص ،آیه .)93
آری ،راه نفوذ در دلها  ،تأثیر در کالم و تذکر و آموزش و راهکمایی مردم باید از طریق رحمیت و مالطفیت باشید .رد
قرآن مجید ،در این زمیکه آیاتی به چشم میخورد نظیر« :و تواصو بالرحمه» (سوره بیکه ،آییه  )04و «الیرحمن علیم القیرآن »
(سوره الرحمن ،آیه .)8
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اگر نگاهی به آیه روزه بیکدازیم ،درک خواهیم کرد که چگونه برای تشویق مردم به ایین معیروف بیزرگ ،بیه لطافیت
زمیکهسازی میککد .فرض ککید ،کودکی از آمپول زدن نگران اسیت ،پزشیک ییا پرسیتار بایید او را آمیاده ککید ،لیذا بیه او
میگوید :من تو رادوست دارم .نگران نباش! اگر آمپولی به تو میزنم از روی عالقه است(همان مکب  ،ص .)004
خداوند نیز برای فرمان روزه میفرماید« :یا ایهاالذین امکوا» یعکی« :ای کسانی که به من ایمان آوردهاید و مرا میخواهید»
پزشک آمپول می زند  .خداوند نیز میفرماید« :کت

علیرم الصیام»

پزشک به کودک میگوید :چکد دقیقه بیشتر درد ندارد .خداوند هیم مییفرمایید« :ایامیاچ معیدودا » یعکیی ،روزه چکید
روزی بیش نیست.
پزشک میگوید :همه مردم آمپول زدهاند و آمپول زدن چیز مهمی نیست .خداوند نیز میفرماید« :کما کت
من قبلرم»؛ در همه ادیان آسمانی  ،روزه وار

علی الذین

بوده است.

پزشک میگوید :اگر آمپول به شما نمیسازد ،به رای آمپول قرص مصرف ککید.
خداوند هم میفرماید« :فمن کان مریضاچ او علی سفرٍ فعده من ایامٍ آخر ».یعکی ،اگر مسافر یا مری

بودی  ،روزه نگیر ؛

به رای رمضان ،روزهای دیگری روزه بگیر(همان مکب  ،ص. )002
در اخبار و احادیث رسیده متوره میشویم که فر ای

امربهمعیروف و نهیی از مکریر سیه مرحلیه و سیه مقیام دارد کیه

عبار اند از :مرحله قل  ،مرحله زبان و مرحله ید و عم  .ما معمودچ از مرحله قل

به رای آنریه اخیالص و حیس نییت و

عالقه به سرنوشت مسلمانان را درک ککیم ،روش و خروش و عصبانیتهای بیرا را میفهمیم؛ و از مرحله زبیان بیه ریای
آنره بیانهای روشن کککده و مکطقی را بفهمیم ،موعظهها و پکدهای تحرمآمیز را مییفهمییم؛ ولیی قیرآن کیریم در سیوره
نح  ،آیه یرصدو بیست و پکج مییفرمایید« :ادع الیی سیبی ربیک بالحرمتیه و الموعظیه الحسیکه» یعکیی ،بخیوان بیه سیوی
پروردگار با حرمت (ددی عقلی و قاب پرستش) و موعظه و پکدهای نیرو .و از مرحله ید و عم هم به رای ایکره تبلیغ
عملی و حسن عم و همچکین تدابیر عملی را بفهمیم ،تکها این مطلی

را فهمییدهاییم کیه بایید اعمیال زور کیرد (مطهیری،

.)0920
در ککار مطال

فوق عواملی هستکد که باعث تأثیر کمتر تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از مکرر در مخاطبان مییشیود

که به دو شر عوام درونی و بیرونی میباشد .ازعوام مهم درونی میتوان به ره  ،تعصی (مکظور تعصیباتی کیه ریشیه
ملی ،قومی ،نژادی و شغلی و  ...است و یا پافشاری بر موهوما و رسیوما و پکیدارهای فیردی و ارتمیاعی اسیت) ،تربیر
(همان داشتن روحیه استرباری که فرعون به خاطر قدرتش نسبت به سخکان هدایتگر حضر موسی(ع) کرد) و لقمه حرام.
در مورد عام اخیر ،امام حسین(ع) در روز عاشورا به طرفداران یزیید فرمیود « :دلیی ایکریه نهیی از مکریر مین در شیما اثیر
نمیککد ،آن است که شرمهای شما ازحرام پر شده است».
از عوام بیرونی هم میتوان به تبلیغا سوء و مکحرف کککده  ،تعارضا  ،طاغو ها ،عملررد و سابقه گویکیده و حی
نشدن مشرال مهم اقتصادی ،از عواملی هستکد که تأثیر تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از مکرر را در مخاطبان کم رنیگ
میککد(قرائتی.)0944 ،
پس تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از مکرر ،عالوه بر ایمان ،حسن خلق ،سیعه صیدر و روحییه قیوی داشیتن ،بیا اراده
بودن ،علم و قدر و شیوه ،نیاز به یک سوز و گداز و تعصی

و غییر دیکیی خاصیی دارد .در حیدیبی مییخیوانیم امیام

سجاد(ع) فرمود که حضر موسی(ع) از خداوند پرسید :چه کسانی را در سایه عرش خود میپذیری؟ خطاب آمد« :افیراد
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دست و دل پاکی هستکد که هرگاه دیدند حرامهای الهیی بیه صیور حیالل درآمید ،همچیون ببیر زخیم خیورده غضی
میکککد( ».همان مکب  ،ص .)090
آثار و برکات تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از منکر
الف -برکات معنوی
 .0نجا از قهر خدا 
امیر المؤمکین(ع) فرمودند« :هر کس مکرر و خالفی را دید و قلباچ از آن ناراحت شد همانا از قهر خدا نجا پیدا کرده و
تن به سالمت برده است و هر کس با زبان از کار خالف نهی کرد ،به پاداش رسیده است (قرائتی.)0944 ،
 .8بهره از الطاف خدا
هر کس با شمشیر و قو و قدر برای عیز کلمیه اهلل قییام ککید ،بیه واقعییت الطیاف الهیی رسییده اسیت .هیرکس
بدعتگزاری را با نهی از مکرر بترساند خداوند قلبش را از ایمان پرککد ولی اگر نسبت به او نرمش نشان دهد ،قانون خدا را
تحقیر کرده است.
 .9نشانهی بهترین بودن
پیامبر اکرم(ص)فرمود« :بهترین مردم کسی است که مردم را به معروف دعو ککد ».و بر عریس اگیر کسیی در برابیر
معروف و مکرر هی گونه احساسی نداشته باشد ،انسیانیت او دگرگیون شیده اسیت بیه نحیوی کیه دیگیر حیرف خییری را
نمیپذیرد».
 .3اثر امربهمعروف در خود انسان
حضر علی(ع)به فرزندش فرمود :امربهمعروف کن تا اه معروف باشی.
آری همان گونه که هر کس لباس میشوید ،دست خودش نیز پاک میشود .کسی که مردم را به خیر دعو مییککید
به طور طبیعی سعی میککد تا خودش نیز به آن کاری عم ککد که به دیگران سفارش میککد.
 .9شرکت در همهی ثوابها
در روایا متعدد میخوانیم :هر کس مردم را به کار خیر راهکمایی و سفارش و دعو ککد و میردم بیه خیاطر دعیو
اوآن کار را انجام دهکد ،دعو کککده در پاداش شریک میشود بدون آن که از ارر دیگری کاسته شود.
هر کس دیگری را به کار خالف و انحرف دعو ککد در کیفر مفاسد او شریک است .بکابراین کسی که امربهمعروف
میککد در پاداش همهی کارهایی که مردم به خاطر دعوتش انجام میدهکد شریک است(همان مکب  ،ص .)99
ب -برکات اقتصادی امربهمعروف ونهی از منکر
قرآن میفرماید :اگر مردم مکاطق ایمان آورند و تقوا پیشه کککد به طور قط از آسمان و زمین برکاتی خواهیم گشود.
امام باقر(ع)میفرماید :با امربهمعروف و نهی از مکرر ،کس ها حالل و زمین آباد میشود و در رای دیگر میفرماید :مقیدار
باران در هر سال یرسان است ولی اگر مردم گکاه کردند ،خداوند مسیر باران را تغییر میدهد .سپس ایشان برای هر گکیاهی
آثاری را بیان فرمود:
 اگر در رامعه زنا زیاد شود ،سرته و مرگ ناگهانی زیاد میشود.
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 اگر کم فروشی رایج شود ،قحطی پیدا میشود.

 اگر زکا پرداخت نشود ،برکا زمین کم میشود.
 اگر پیمان شرکی و بی وفایی زیاد شد ،دشمن غال

میشود .

 اگر صلهی رحم قط شود اموال به دست نااهالن میافتد .

 اگر امربهمعروف و نهیی از مکریر تیرک شیود ،اشیرار بیر میردم تسیلو میییابکید بیه نحیوی کیه فریادهیا بییاثیر
میشود(همان مکب  ،ص. )90
ج -برکات اجتماعی امربهمعروف و نهی از منکر
قرآن ،رامعهای را رستگار میداند که گروه ویژهای برای امربهمعروف ونهیی از مکریر داشیته باشید .در آییهی دیگیری
میفرماید :نشانه بهترین رامعه آن است که امربهمعروف و نهی از مکرر در آن زنده باشد .صالحانی را که ما در هیر نمیاز بیا
رملهی «السالم علیکا و علی عباداهلل الصالحین »بر آنان سالم میفرسیتیم ،کسیانی هسیتکد کیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
میکککد.
در آیهی دیگری میخوانیم :هکگام عذاب ،تکها ناهیان از مکرر نجا پیدا میکککد و بقیهی مردم خواه گکاهرار و خیواه
افراد ساکت و بیتفاو گرفتار قهر خدا شوند.
امام باقر(ع) دربارهی امربهمعروف و نهی از مکرر فرمود« :هر کس آن دو را یاری ککد خداوند به او عز میدهید .هیر
کس خوارشان ککد ،خدا او را خوار میککد( ».همان مکب  ،ص.)94
د -برکات سیاسی امربهمعروف و نهی از منکر
حضر امیر(ع) فرمود« :پشتوانهی مؤمکان و وسیلهی تحقیر کفار ،امربهمعروف و نهی از مکرر است».
اگر امربهمعروف و نهی از مکرر نشود ،به تدریج اشرار بر شما حاکم خواهکد شد و کار به رایی خواهد رسید که خوبان
شما هر چه فریاد زنکد ،پاسخی نشکوند.
در روایت دیگری میخوانیم « :اگر نهی از مکرر نرکید و پیرو و اه بیت پاک رسول خدا نباشید ،خداوند ،اشیرار را بیر
شما مسلو خواهد کرد و چکان در فشار قرار خواهید گرفت که هر چه خوبان شا دعاکککد ،مستجاب نشود( ».همان مکب  ،ص
.)92
نتیجهگیری
تذکر لسانی امربهمعروف و نهی از مکرر از اصول مهم و همهگیر (در توسعه و گسترش تمام واربا و فروع دین نقش
دارند) دین اسالم است و از وارباتی است که در خود قرآن مجید با صراحت و تأکید فراوان آمیده و هیم چکیین در اخبیار
نبوی و علی الخصوص دراحادیث و روایا رسیده از پیامبر اکرم (ص) و درآثار ائمه معصومین(ع) در باره این دو فریضیه
مهم دیکی و اسالمی سخکان بسیاری گفته شده است و درککار پیامبران بزرگوار و ائمه طاهرین(ع) ،بزرگان و علمای دیکی با
تأسی و الگوگرفتن از پیامبران و امامان عظیم الشأن(ع) در همه قرنها  ،دوره به دوره و طبقه به طبقه ،در باره این دو وار
الهی و اهمیت آنها سخنها گفته و مطالبی نوشتهاند  .این دو مسئله بیش از هررا در کتی

فقهییه میورد بحیث و گفتگیو و

تحقیق قرار گرفته است.
قرآن کریم وظیفه همه انبیا را امربهمعروف و نهی از مکرر میداند و در سوره اعراف ،اولین وظیفه پیامبر اسالم ،حضر
محمد(ص) را امربهمعروف و نهی از مکرر نامیده است.
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در اهمیت تذکر لسانی امربهمعروف و نهی ازمکرر همین بس که در قرآن مجید ،نام آمرین به معروف و ناهییان ازمکریر
درککار انبیا آمده است و کیفر قاتالن آنان همچون قت انبیا است.
قرآن کتاب رهان شمول آسمانی و روایا رسیده از پیامبران و ائمه معصومین(ع) ،یری از شیرایو مهیم رسیتگارا ن را
تذکر لسانی امربهمعروف و نهی ازمکرر دیگران میدانکد و تأکید میکککد که امربهمعروف و نهی از مکرر که رمز رستگاری
و برتری و کرامت است باید بر اساس ایمان و برخاسته از انگیزه الهی باشد.
اگر چه مسئولیت علما و افراد باتقوا در رامعه در این باره بیشتر است ،ولی تذکر لسانی امربه معروف و نهیی از مکریر
وظیفه همه مردم نسبت به همدیگر است و همه باید یردیگر را به حق و صبر و تمام تعالیم اسالمی و خلق و خوی اسیالمی
سفارش دهکد و دعو کککد و در ککار امربهمعروف و دعو به درس گرفتن ازتعالیم اسالمی ،باید همه ما یریدیگر را از
مکررا و اعمال زشت نهی ککیم .در این راه باید آماده پذیرش مشرال نیز باشیم.
پیامبر اکرم(ص) در باره امربهمعروف میفرماید« :آمران بیه معیروف ،خلیفیه خیدا در زمیین هسیتکد ».در حیدیث دیگیر
میخوانیم« :خداوند ،دشمن مؤمن بی دین است .پرسیدند یا رسول اهلل مگر مؤمن بی دیین مییشیود؟ فرمیود :مسیلمانی کیه
امربهمعروف نرکد بیدین است».
در روایا و احادیث آمده است ،امربهمعروف و نهی از مکرر دو خلق از اخالق الهی است که هر کس این دو فر یضه
را یاری ککد و در رامعه مور

پربار شدن و روا آن گردد  ،خداوند مهربان به او عز میدهد.

حضر علی(ع) میفرماید« :امربهمعروف و نهی از مکرر برای عموم مردم یک مصلحت است (انگیزه آنان را نسبت بیه
کار خیر زیاد میککد ) ،و نهی ازمکرر برای افراد نابخرد که گرایش به انحراف در آنان زیاد است ،وسیله ککترل قوی است»
تذکر در امربهمعروف و نهی از مکرر به دو شر لسانی و عملی ،آثار و برکا زیادی در زندگی ما مسلمانان دارد و در
متن مقاله به تفصی آمده است و میتوان به مواردی نظیر برکیا معکیوی ،برکیا اقتصیادی ،برکیا ارتمیاعی و برکیا
سیاسی امربهمعروف و نهی از مکرر اشاره کرد.
از برکا معکوی نیز میتوان ،موارد نجا از قهر خدا  ،بهرهگیری از الطاف خدا ،نشانه بهتر بودن ،اثر امربهمعروف در
خود انسان و شرکت در ثوابها را نام برد.
پس با توره به قرآ ن کریم و روایا رسیده از پیامبران الهی و ائمه معصیومین(ع) ،تیذکر لسیانی امربیهمعیروف و نهیی
ازمکرر همدیگر در رامعه ،نقش مهمی در بهبود زندگی دنیوی و اخروی ما انسانها دارد و باعث میشود ما در این دنییا بیا
آسایش و راحتی زندگی ککیم و توشه ای هم برای آخر داشته باشیم.
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آموزش حقوق شهروندی از طریق نظام آموزشی
محمدتقی محمودی
صدیقه رستمی

0

8

چکیده
آموزش حقوق شهروندی به عکوان یری از ضرور هیای اساسیی هررامعیه ملیی و سیهم اساسیی آن در تحقیق واقعیی
استانداردهای حقوق شهروندی برهمگان واضح و مبرهن است .بدیهی است که آموزش حقوق شهروندی و ساز وکارهای
ملی ،مکطقهای و رهانی و تضمین آن حقوق به اشخاص و گروههایی که به واق حقیوق وآزادیهیای شیهروندی بیه آنهیا
تعلق دارد مسئولیتی همگانی و یک استراژی زیربکایی و فاقد قیدوبکدهای زمانی و مرانی است آموزش حقوق شهروندی ،به
این حقوق ضمانت و پشتوانهای واقعی و مؤثر میبخشد و زمیکه ایجاد رامعه میدنی رهیانی را فیراهم مییآورد .در حقیقیت
آموزش حقوق شهروندی اعطای شکاخت به کسانی است که بالفع یا بالقوه در معرض نق

حقوق شهروندیشان میباشد.

آنچه که مشخص است نظام آموزش در رامعه شهری دراشرال رسمی و غیررسمی به دلی ارتباط مسیتقیم و بییواسیطه بیا
کودکان و نوروانان در ککار خانواده و سایر نهادهای ارتمیاعی از رملیه میذه

و وسیای ارتبیاط رمعیی اثیر وییژهای در

شر گیری شخصیت ارتماعی نس آیکده میگذارد و از طرف دیگر اصولی که دانش آموز در ایین محییو ییاد مییگییرد
میتواند اساس الگوی زندگی آنان در رامعه باشد .با توره به اهمیت نظام آموزشی در امر آموزش حقوق شهروندی مقاله
حاضر سعی به بررسی و نقش نظام آموزشی در این حیطه دارد.
واژگان کلیدی :حقوق شهروندی ،آموزش ،شهروندی
مقدمه
آموزش وپرورش درروام امروزی به عکوان کلیدیترین نهاد آموزشی دررهت توسعه همه رانبه به شمار میرود .چرا
که در پرتوآموزش است که انسانها متحول میشوند .بر پایه نظام آموزشی و تربیتی یک رامعه اسیت کیه نظیم و انضیباط
ارتماعی حالت نهادی میگیرد و عامه مردم به طرف فرهکگ ترقی و توسعه حرکت میکککد یری از مهمترین مسیائلی کیه
در همه روام مطرح است آموزش شهروندی است مساله ایکست که چگونه میتوان از طریق آموزش و پرورش افراد را بیا
حقوق شهروندی آنها آشکا نماییم و چگونه افراد را در نظام آموزشی خود تربیت نماییم تا در نهاییت شیهروندانی آگیاه و
مسئول در رامعه بار بیاوریم.
در واق ما از همان ابتدای صبح که از خانه خار میشویم تا خود را به مح کار برسانیم و یا مایحتا روزانیه خیود را
تامین ککیم .مجموعهای ازحقوق متقاب میان ما ،شهر و شهروندان دیگیر بیه وریود مییآیید کیه در زبیان علیم بیه «حقیوق
شهروندی» تعبیر میشود .حقوقی که میان شهر ،شهروند و متصدیان امور برقرار است و بیرای پیشیرفت بیه سیوی رامعیهای
سالم هدایتمان میککد .سؤال ایکجاست چقدر ما با این حقوق آشکاییم؟ به چه میزانی آن را رعایت میککیم؟ و اصالچ آییا بیه
طور کام این حقوق درگستره شهری مارعایت میشود یا خیر؟ .پس اولین گام در ارتقای فرهکگ شهرنشیکی اطالع رسانی
وآگاهی بخشیدن به شهروندان است .برای انجام این امر مهم ،ارگانها و نهادهای مربوطه باید با همراری و تعاون و تعامی
در تحقق آن سعی کککد و متکاس

با شرایو و موقعیت ارتماعی و فردی ،بهترین وسیله اطالعاتی انتخاب و با کیفیت عیالی

 .0عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد mahmoudi@iaushk.ac.ir
 .8دانشجوی کارشکاسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
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در اختیار شهروندان قرار داده شود که در این بین آموزش و پرورش مؤثرترین و بهترین نهاد برای آموزش شهروندی است.
هدف اصلی از تشری نظام آموزش شهروندی ،آمادهسازی شهروندان برای ورود به زندگی ارتماعی ،اقتصادی وسیاسی و
فرهکگی است .یک رامعه پویا به به شهروندان فعال متکاس

با ویژیگییهیای فرهکگیی و ارزشیی خیود نییاز دارد .آمیوزش

شهروندی عمالچ به عکوان وسیلهای برای پرورش احساس تعلق به رامعه و داشتن هیدفی در زنیدگی میورد اسیتفاده خواهید
گرفت .آموزش شهروندان وظیفه ظرفیتسازی و توانمکدسازی آنها را میسر میککد آنها میآموزند که خودشان مشیر
و راه برطرف کردن آن را بیابکد .در یک رم بکدی کلی باید گفته شود در همه کشورهای در حال توسعه ،آموزش را کلید
پیشرفت فردی و عام اصلی توسعه اقتصادی و ارتماعی در نظر بگیرند .آموزش و پرورش به عکوان مهمترین نهاد آموزشی
در هر کشوری وظیفه خطیری در این حوزه برعهده دارد .آموزش و پرورش در رسییدن بیه اهیداف و آرمیانهیایش موفیق
خواهد بود که بتواند شهروندانی آگاه ،مسئول و خالق بپرورد و این امر میسر نیست مگر از طریق آموزش بهیکه شیهروندی
و نیز ارتقاء فرهکگ شهروندی.
بیان مسئله
مکظور از آموزش شهروندی عبارتست از فرایکد انتقال دانشها ،ارزشهیا و نگیرشهیای دزم بیرای مشیارکت و ثبیا
سیاسی رامعه از یک نس به نس دیگر ،این انتقال شام موارد مختلفی نظیر؛ آگاهی از تاریخ و ساختار نهادهیای سیاسیی،
احساس و وفاداری به ملت ،نگرش مببت به اقتدارسیاسی ،بیاور بیه ارزشهیای بکییادی (مانکید حاکمییت قیانون و تسیامح و
تساه ) ،عالقه به مشارکت سیاسی و کس
بییدین ترتییی

مهار های دزم برای فهم سیاسی عمومی و نظار برآنها میشود.

هییدف اساسییی آمییوزش شییهروندی در هییر رامعییهای ،انتقییال مجموعییهای از دانییشهییا ،ارزشهییا و

رهتگیریهای رفتاری ضروری برای دوام و رفاه آن رامعه ،به نس روان است .لذا آمیوزش شیهروندی بیه دنبیال رلی
حمایت روانان از فرهکگ مدنی رامعه است که این امر ازطریق فرایکدهای آموزشی تحقق مییابد .در روام اقتدارطل

و

خودکامه تعلیم و تربیت شهروندی به شد در پی القای عقیده حاکم است و حق انتخاب چکدانی برای فرد در رهت ابراز
مخالفت ورود ندارد در حالی که در روام مردم سادر ،هدف از تعلیم و تربیت شهروندی ،پرورش افرادی است مسیئول،
خودآگاه و کارآمد و بالتب در خدمت اهداف و آرمانهای رامعه.
در واق ساختار سیاسی ارتباط مستقیمی با نظام آموزشی خواهد داشت در نظام دموکراتییک رمهیوری اسیالمی اییران
نگاه به فرد متأثر از بیکش مرت

اسالم نسبت به انسان است .در ایدئولوژی اسالم ،انسان برگزیده خدا و خلیفیه او در زمیین

است .برهمین اساس انسانها دارای حرمت و حقوق یرسان هستکد .مبانی هفت گانیه ارزششکاسیی فلسیفه دموکراتییک در
رمهوری اسالمی ایران شام عدالت ،مشارکت ،دین محوری ،وحد  ،صلح و دوستی ،آزادی ،فردیت است .هیدفهیای
تربیتی با توره به مبانی انسان شکاسی و مبانی ارزش شکاسی نظام رمهوری اسالمی تدوین شده است بر این اساس مهمتیرین
اصول و تعلیم و تربیت دموکراتیک در رمهوری اسالمی ،عبارتکد از:
 .0اص ایجاد زمیکههای دزم به مکظور پرورش قوه خرد ورزی و عقالنیت دانشآموزان
 .8اص اعطای آزادی توأم با مسئولیت
 .9اص عدالت وتوزی مکصفانه فرصتها و امرانا آموزشی بین دانشآموزان
 .3اص تقویت میزان (گستره) وکیفیت (ژرفای) مشارکت دانشآموزان
 .9اص توره به فردیت و ارتقای آن
 .0اص تحقق فعالیتهای آموزشی در قال

فعالیتهای گروهی
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 .4اص ایجاد دوستی و همبستگی بین دانشآموزان
روشهای تعلیم و تربیت دموکراتیک در رمهوری اسالمی شام :
 .0روش مکاظره وگفتگو
 .8روش تفحص گروهی
 .9روش مطالعه تاریخی
 .3روش استفاده ازتمبی
 .9روش چرخه یادگیری
 .0روش تحلی اطالعا واخبار
 .4روش معرفی الگو (راویدی )0924،
با توره به مطال

ذکر شده میتوان نتیجه گرفت کیه بیا توریه بیه نظیام دموکراتییک رمهیوری اسیالمی و شییوههیای

آموزشی ذکر شده ما باید شهروندانی آگاه به نظام دموکراتیک رامعه خود بار بیاوریم و با استفاده از شییوههیای آموزشیی
ذکر شده دانشآموزان را با مفاهیم و مبانی حقوق شهروندی و ارزشهای حاکم در رامعه آشکا سازیم.
شهروند کیست؟ شهروندی یعنی چه؟
شهروند کسی است که با همنوع خود زندگی میککد و از طریق دولت حمایت میشود .از حقوق ارتماعی برخیوردار
است و وظیفه ارتماعی انجام میدهد .شهروندی راههای زندگی کردن شهروندان با یردیگراست .شهروندی توانایی افیراد
برای قضاو در مورد زندگی خودشان را تصدیق میککد .بکابراین شهروندی افراد از پیش به وسییله نیژاد ،میذه  ،طبقیه،
رکسیت یا هویتشان تعیین نمیشود .بکابراین شهروندی در نحوه ارتباط فرد با فرد و با رامعه معکا و مفهوم حقیقی خود را در
مییابد .در این راستا به اعتقادتی ،اچ ،مارشال :اود شهروندی وضعیتی است که ناشیی از عضیویت کامی فیرد در ارتمیاع
است .ثانیاچ کسانی که حائز این وضعیت هستکد حقوق و ترالیف یرسان و برابری دارند.
باید دانست که شهروندی با احساس مسئولیت همراه است وحس شهروندی در عمیقترین معکیای خیوددارای دو رکبیه
مهم است:
الف) رکبه مهمی ازمسئولیت شهروندی ،داشتن شرافت کاری است که بدون آن مدنیت پیشرفتهای حاص نمیشود.
ب) مسئولیت مدنی دررایی امران بروز مییابد که رامعه میدنی بیه معکیای واقعیی مستقرشیده باشید امیا رامعیه میدنی
نمیتواند بدون تالش شهروندان برخوردارازحس مسئولیت قوی برپامی گردد(.نیرفر.)0942،
پیشیکه دقیق حقوق شهروندی در کشور ما به صدسال پیش بازمیگردد .شاید بتوان گفت رعایت حقوق بشر در ایران از
زمان مشروطه آغاز شد و اگرچه بسیارککد و نه چکدان بر پایه اصول اما تا به امروز دامه داشته و هی گاه متوقف نشده اسیت
اما این حقوق هرگز به طور کام رعایت نشده ،چراکه همانطور که میدانیم احیای حقوق شهروندی به طور کام تکهیا بیر
روی کاغذ امرانپذیراست .تا قب از این در ایران شهروندی تکها از مکظر شهر و شهرنشیکی مطرح مییگردیید و شهرنشییکی
رابطه متقاب یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده میشد و حقوق شهروندی را در گیرو تصیوی

نقشیه

رام شهر میدیدند .اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سالهیای اخییر در مییان حقوقیدانان و
مجام قانونی و حقوقی دید رام تری یافت در سال  0929قانونی با عکوان «احترام به آزادیهای مشیروع و حفیظ و حقیوق
شهروندی» به تصوی

مجلس رسید و به نام «بخشکامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه در دستور کار واحدها قرار گرفیت.

در کشور چه به صور کلی و چه به صور خاص در طول یک صد سال گذشیته هیم از حقیوق شیهروندی بحیث شیده
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است .اما هی گاه این حقوق به صور کام رعایت نشده و مردم هم به این امر واقف هستکدکه رعایت حقوق شیهروندی
در ایران در حدکام نبوده است.
شهروندی پویا
شهروندی اشاره به زندگی روزمره ،فعالیتهای فردی و کس

و کار افیراد ارتمیاع و همچکیین فعالییتهیای ارتمیاعی

ایشان دارد و به طورکلی مجموعهای از رفتار و اعمال افراد است .شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقی از ایین نگیرش
برخاسته است .شهروندی از این مکظر ،مجموعه گستردهای از فعالیتهای فردی وارتماعی است .فعالییتهیایی کیه اگرچیه
فردی باشکد اما برآیکد آنها به پیشرفت وضعیت ارتمیاعی کمیک خواهیدکرد .همچکیین اسیت مشیارکتهیای اقتصیادی،
خدما عمومی ،فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای ارتماعی که در بهبیود وضیعیت زنیدگی همیه شیهروندان میؤثر
خواهد افتاد .درواق این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی میدون و قیانونی در نگیاه کلییتیر بیه رفتارهیای ارتمیاعی و
اخالقی میپردازد که ارتماع از شهروندان خود انتظار دارد .دریافت این مفیاهیم شیهروندی نیازمکید فضیایی مکاسی

بیرای

گفت وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرا متفاو و نظار عمومی است.
آموزش شهروندی»
آموزش شهروندی به طورغیررسمی در خانه یا مح کار یا کارگاههای آموزشی و یا به طوررسمی به صور سرفص
درسی مجزا در مدارس و حتی در مدارس ابتدایی و یا به صور رشته تحصیلی دانشگاهی درواق به شهروندان میآمیوزد
که چگونه یک شهروند فعال ،آگاه و مسئولیتپذیر باشکد .درواق مبکای این آموزشها ،پیرورش ییک شیهروند خیوب ییا
ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلره به آنان میآموزدکه چگونه تصمیما خود را باتوره به مسیئولیتهایشیان در قبیال
ارتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایکد .تربیت شهروندی ،یری از فروع شهروندی است که با توره بیه تحیود سیری
ارتماعی ،فنآوری و سیاسی دوران معاصر از رمله دلمشغولیهای برنامهریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای
رهان به شمار میآید .در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی و نوریوانی آمیوزش داده مییشیود و
دولت نیز آموزشهای دزم را در اختیار والدین و معلمان قرار میدهد .اهداف این آموزشها عبار اند از:
 آشکایی با حقوق و مسئولیتهای شهروندی

 بحث و بررسی درباره سرفص ها وموضوعا مهم شهروندی
 فهم و شکاخت رامعه وآشکایی با فعالیتهای ارتماعی
 مشارکت فعال در یک برنامه ارتماعی یا گروهی
مفاهیم شهروندی
مفهوم حقوق بشر اغل

در ککار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح میشیود .ایین سیه مفهیوم ،گیاه

مترادف و رانشین یردیگر به کار میروند اما در تفریک مفهومی مرزهیای ظریفیی مییان ایین مفیاهیم سیه گانیه و ددلیت
موضوعی ورود دارد .میتوان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قیانون اساسیی هیر کشیوری
شر «ملی» به خود میگیرد و فقو شام حال شهروندان همان کشور خاص میشود (مانکد حق مشارکت سیاسی که ملهیم
از حقوق بشر در شر نسبی آن است) .بسیاری براین عقیدهاندکه قوانین موضوعه هرکشوری تاثیر مستقیم از مفهوم حقوق
شهروندی و شهروندی می پذیرد .بعضی شهروندی را در ابعاد ارتماعی ،سیاسی و میدنی تقسییمبکیدی مییکککید امابیه نظیر
میرسد در دستهبکدی کلی میتوان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و ارتماعی شیهروندان و همچکیین مسیئولیتهیای
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دولت در قبال شهروندان بررسی کرد .با نگاهی کلی در روام مختلف میتوان بخشی از این مفیاهیم مشیترک را عکیوان و
ترمی کرد.
مسئولیتهای اجتماعی
شهروندان به طور داوطلبانه امرانا خود را رهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار میگیرند .شهروندان فعیال بیا
توره به تخصص و استعداد خود در سازمانهیا و کمیتیههیای محلیی گونیاگون نظییرانجمن اولییا و مربییان و سیازمانهیای
غیردولتی عضویت و فعالیت میکککد .شرکت در نشستها و ارتماعا شیهری ،حضیور در محرمیههیای عمیومی ،هییا
مکصفه یا هیا های ح اختالف ،مشارکت در پروژههای ارتماعی برای پیشرفت رامعیه و همچکیین ییافتن مشیرال و راه
ح آنها بسیار سودمکد خواهد بود .صاح نظران بر این عقیدهاند که ارتماعا محلی و نهادهای مردم محور میتوانکد بیا
ارائییه رفتارهییای ردیید و نهادیکییه سییاختن آنهییا در روامی  ،نقییش مییؤثری در ایجییاد و بییاز تولیید مفهییوم شییهروندی ایفییا
نمایکد(.نژادبهرام)0920،
مسئولیتهای فردی
 رأی دادن :حق رأی دادن یری از مسئولیتهای شهروندی است اما درواق یک امتیاز نیز میباشد کسانی که رأی
نمیدهکد درواق صدایشان در دولت شکیده نمیشود.
 خدمت در ارتش :در زمان رکگ ،هر مردی که توانایی بدنی دارد ،برای رکیگ فراخوانیده مییشیود و در زمیان
صلح به صور خدمت ارباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر میشوند.
 احترام به قانون و حقوق دیگران :هر شهروند میبایست از قوانین ارتماع و ایالت و کشوری که در آنجا زنیدگی
میککد پیروی ککد .هر شهروند میبایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.
 پرداخت مالیا  :هر شهروندی موظف به پرداخت مالیا بر درآمد و دیگر عوارض قانونی براساس درسیتراری
و راستی و سرموق باشد.
مسئولیتهای دولت
از رمله مسئولیتهای دولت ،خر نمودن مالیا و عوارض دریافتی توسو بخشهای دولتی رهت ارائه خدما زیر،
به شهروندان است:
 حفاظت از ران و مال و حقوق و امکیت شهروندان :توسو پلیس ،آتشنشانی و نیروهای مسلح و . ...
 بهداشت و سالمتی :آب وغذای سالم ،بازرسی از شیر و گوشت و . ...
 آموزش :مدرسهها و کتابخانههای عمومی.

 نگهداری و تعمیر و ساخت رادهها وبزرگراه ها وراه آهن.

 حفاظت و نگهبانی از مکاب طبیعی ،رکگ ها و محیو زیست.

 حفاظت از پساندازها ،با بازرسی از بانکها و ضمانت حسابهای بانری.
 کمک و ربران خسار  :در موارد پیشبیکی نشده مب سی و زلزله.

آموزش و پرورش و شهروندی
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شهروندی همانگونه که بیان شد یک فرایکد مربوط به تمام عمر است و به همین رهت ،همه افراد در تمام طول زندگی
خود نیازمکد آموزشهایی متکاس

با شهروندی در مراح گوناگون زندگی هستکد .البته این امر زمانی رامه عم میپوشید

که فضای آموزشی رامعه ،فضایی دموکراتیک به خود بگیرید و این امر مگر به شرط استقرار نظام سیاسی مردم سادر کیه
در آن افراد خود را در مقاب رامعه مسئول و برای عم به وظایف شهروندی و در نتیجه برخورداری از حقیوق مترتی

بیر

آن آزاد میبیککد .در این فضای دموکراتیک ،دانشآموزان نیازمکد آن هستکد که در زمیکههیای اخالقیی ،رشید ارتمیاعی و
دانش و درک درست و عیکی از رهان ،آموزش میبیککد .در تمام تصمیمگیریهای مربوط به خودشان در خانه و مدرسیه و
رامعه مشارکت کککد و به عکوان یک شهروند ،به صورتی فعیال در مکاسیبا ارتمیاعی متکاسی

بیا احیوال خودشیان قیرار

گیرند.آموزش و پرورش باید به کودکان و نوروانان کمک ککد تا شهروندانی مسئول ،مشارکت کککدگانی فعیال در امیور
زندگی ارتماعی و فرهکگی ،یادگیرندگانی موفق و عالقمکد و افرادی متری به خود و قاب اعتماد بارآیکد .افرادی که نه تکها
ارزشها و ویژگیهای مورد ستایش رامعه را دارا باشکد ،بلره بتوانکد در راستای بهسازی و ارتقیای فرهکیگ رامعیه تیالش
مؤثرتری را به نمایش گذارند .به عبار دیگر مدرسه مرانی برای یادگیری حقیوق و مسیئولیت هیای شیهروندی اسیت در
حقیقت مدرسه رایی برای تمرین زندگی و تجربه عرصههای مختلف آن است .از این روآنچه که میتواند رسالت و فلسفه
اصلی شر گیری و توسعه مدارس ککونی را توریه ککد تربیت شهروندی و به عبار دیگر عم کردن مدارس بیه عکیوان
«مدرسهی زندگی» است .در راستای احراز ویژگیهای شهروندی ،مدرسه باید مریانی بیرای تیدارک فرصیتهیای دزم و
مکاس

برای تجربه و تمرین در عرصههای مختلف زندگی باشد تا از ایین رهگیذر ،زمیکیههیای دزم بیرای برطیرف کیردن

نیازهای فردی ،خانوادگی و ارتماعی دانشآموزان فراهم آید .بکابراین باید مدرسه خود زندگی و نمونه و الگویی کوچک
از رامعه باشد و در آن دانشآموزان در عرصههای مختلف نظیرحرفه ،دیین و سیاسیت فرهکیگ ،علیم و فکیاوری ،خیانواده
بهداشت و محیو زیست و ارتباطا و مانکد آن به یادگیری بپردازد .این چگونگی مستلزم پرداختن هر چه بیشتر بیه تربییت
شهروندی و مهار های زندگی در سطح مدارس است .البته شایان ذکر است کتابهای درسی و همیین طیور خیود رفتیار
معلم و محیطی که در آن یادگیری رخ میدهد میتوانکد به عکوان مکابعی برای یادگیری آموزش رفتیار شیهروندی بیه کیار
گرفته شوند مدرسه میتواند از طریق رعایت نظم و مقررا و برگیزاری اردوهیا و برنامیه صیبحگاه و برگیزاری مسیابقا
کتاب خوانی و ...حقوق شهروندی را به دانشآموزان این شهروندان آتی ارتماع بیاموزند و آنها را نسبت بیه حقیوق خیود
آگاه و مطل بار بیاورد و در نهایت شهروندانی مطلوب برای رامعه تربیت ککککد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
به عقیده بسیاری از دانشمکدان تعلیم و تربیت ،وظیفه آموزش و پرورش تربیت شهروندانی است که بتواند برای رشید و
شروفایی رامعهای مردم سادر و تجدید بکای آن تالش ککد .نظام آموزشی مردم سادر ،در صیدد تربییت نسیلی اسیت کیه
بتواند در دنیای پیچیده ککونی ،هم برسرمایه دانش خود بیفزاید و هم با افزایش قابلییت همبسیتگی و نقیشپیذیری خیود در
ایجاد فضای گروهی که مسئولیت چکد رانبه و رمعی به بار میآورد کوشش نماید .در چکین رامعهای از ما میخواهکد که
همه باهم برای درک دنیای یردیگر تالش نماییم و چشم انداز مشترکی بسازیم که ما را قادر میسازد از یردیگر بییاموزیم
و در حالی که واقعیت کبر گرایی را حفظ میککیم بر خود حرومت ککیم .تعلیم و تربییت در رامعیه اسیالمی بیر توسیعه
فرایکد آموزش مردم سادری دیکی تریه دارد .فرایکد پویایی که میتواند او را به ارزشهای اخالقی و اصول اعتقادی که در
رهت ترریم مقام و مکزلت انسانی قرار دارد پایبکد نماید.
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اگر واقفیم که آموزش و پرورش به عکوان رکن تولید آگاهی مدنی دانشآموزان به عکوان عامالن اصلی باز تولید ایین
آگاهی و شکاخت ،در واق همان پشتوانههای راهبردی رشد فرهکگی شهروندی و توسعه سیاسی کشور به شمار مییرود .در
این خصوص انتظاراتی ازآموزش و پرورش کارآمد و مکطبق با نیازهای امروزی هست که عبارتکد از:
 .0آموزش مفید و اثربخش و کاربردی.
 .8تربیت نس روان و نوروان براساس معیارهای مورد قبول رامعه.
 .9تسهی در فرایکد رامعهپذیری افراد و یادگیری هرچه بهتر استانداردهای زندگی سالم.
 .3هدایت نس روان و نوروان دررهت ترقی وتوسعه مطلوب.
 .9تربیت انسانهای قانونمکد ،مشارکتپذیر ،مکظم و مسئول و پرتالش از طریق نهادیکهسازی قانون و پرهیز از زور و
خشونت وسلطهگری و رلوگیری از تکش و تن دادن به آن.
 .0را انداختن فرهکگ تحزبگرایی و تمرین مشارکت در اداره امورمدرسه و رامعه.
 .4تقویت ایمان ،روحیه شجاعت ،اعتمادبه نفس ،شریبایی در برابر مصائ

و رنجها ،عدالترویی ،وردان کاری و

انضباط ارتماعی ،مشور  ،تعاون و ایبار.
امروزه با توره به پیچیدگی عصررهانی شدن ،آموزش و پیرورش اییران اگیر بخواهید هیدایت ملیی و نظیام ارزشیی و
مهار های شهروندی کودکان و نوروانان را تحریم و اعتال ببخشد باید آنان را برای زندگی در عصر رهانی شدن در قرن
بیست و یرم آماده ککد .چرا که رهانی شدن نه فقیو بیر اقتصیاد و سیاسیت و مکاسیبا ارتمیاعی ،بلریه بیر فرهکیگهیا و
نظامهای آموزشی و هویت مردمان نیز تأثیر میگیذارد .بیه همیین دلیی  ،برنامیهرییزی ثمیربخش و نیوآوری در آمیوزش و
پرورش زمان ما نمیتواند بدون توره دقیق و عمیق به تاثیرا رهانی شدن در تعلیم و تربیت کشیورها و ملیتهیا صیور
گیرد .فرایکد رهانی شدن خصوصیا ویژهای را برای شهروند قرن بیست و یرم میطلبد که میتوان آنهیا را در سیه قالی
کلی و بدین صور برشمرد:
 .0دانش ،مهار و نگرش رهانی اندیشیدن و عم کردن
 .8دانش ،مهار و نگرش دموکراتیک
 .9توانایی در کاربرد فکاوری اطالعا
این سه مفهوم به شد درهم تکیده شده ،اثرا متقاب و چکد رانبهای دارند .فکاوری اطالعا باعث نزدیریی سیری و
آسان افراد و ملتها شده است .فکاوری باعث شده است تا رهان در عرصه سیاسی ،اقتصادی و فرهکگی به یردیگر وابسیته
گردد و این وابستگی لزوم اندیشه و عم رهانی را پدید آورده است .در نهایت میتیوان گفیت در قالی

رهیانی بایید بیه

صور دموکراتیک عم کرد و ابزار و اندیشه عم دموکراتیک ،فکاوری اطالعا است .چرا که با توره به فرایکد رهانی
شدن آیکده تربیت به طور ردی متاثر از فکاوری اطالعا خواهد بود .واضح است که نظام آموزشی هیر کشیوری متیاثر از
نظام ارزشهای حاکم بررامعه است و بالتب تربیت شهروندی نیز باید در راستای فرهکگ و هویت دیکی و ملی رامعه انجام
گیرد .در این صور زندگی شهروندی باید محتوای عیکی مرتبو با محیو زندگی ایرانی را که دانیشآمیوز در آن بیه سیر
میبرد داشته باشد از چکین مسیر است که بومی کردن آموزش زندگی شهری محلی و ملی میسر میشود و مقدمیه آمیوزش
شهروندی رهانی را فراهم میآورد .با توره به مباحث مطرح شده یک شهروند مطلوب برای رامعه ایران در سیه حیطیه بیا
قلمروهای خاص و دارای صالحیتهای معیکی میباشکد که عبارتکد از:
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 .0شکاخت مدنی :عبارتست از مجموعهای از آگاهیها ،اطالعا و درک و فهم مدنی که مؤلفههای آن عبارتکید از
آگاهی از نحوه به دست آوردن اطالعا  ،آگاهی از ساختار و نحیوه عملریرد دولیت ،آگیاهی از دییدگاههیای
احزاب عمده کشور ،آگاهی از قوانین و مقررا ارتماعی و آگاهی از حوادث و رویدادهای رامعه و ...
 .8توانایی مدنی :عبارتست از مجموعهای از مهار ها و قابلیتهیا و توانمکیدیهیایی کیه هیر فیرد بیرای زیسیت در
رامعهای که در آن زندگی میککد به آنها نیاز دارد و مؤلفههیای آن عبارتکید از :توانیایی مشیارکت بیا دیگیران،
توانایی انجام امور بدون اتراء به دیگران ،توانایی اتخاذ تصمیم مکطقی و توانایی رفتار بر اساس اصول اخالقیی و
مذهبی مطلوب.
 .9نگرش مدنی :عبارتست از مجموعهای از طرز تلقییهیا ،باورهیا و دییدگاههیایی کیه بیرای ییک شیهروند خیوب
ضروری است و مؤلفههای آن عبارتکد از :پذیرش تکوع و تربیر در رامعیه و احتیرام بیه آن ،داشیتن اعتقیادا و
باورهای مستق داشتن روحیه مسئولیتپذیری ،دارا بودن حس وطنپرستی داشتن روحیه بردباری و تحم و ...
با عطف به این ویژگیهاست که رسالت خطیر آموزش و پیرورش در عرصیه رهیانی شیدن معکیا و مفهیوم خیود را در
مییابد .بکابراین ضروری است مرحله درک و فهم عمیق و دستیابی به شعور تربیت شهروندی و تدارک مدرسیه زنیدگی
را ورهه همت قرار دهیم و بسترهای دزم را در نظام آموزشی فراهم نماییم.
باتوره به ایکره هررامعهای با عکایت به زمیکههای فرهکگی و ارزشی خود به شهروندان خاص با خصوصیا ویژهای نیاز
دارد و این امر ضامن بقا و تداوم حیا ارتماعی و میزان توسعه و پیشرفت کشور میشود .باید برنامهریزی حساب شیدهای
را برای تمام اقشار رامعه به طور وسی در نظرگرفت که میتوان آن را از رسمیترین نظام آموزشی کشور یعکی آمیوزش و
پرورش آغاز کرد .شواهد زیادی دال براین مطل

ورود داردکه دانشآموزان و دانشجویان به مدرسه و دانشگاه مییرونید

بدون آنره دانش و مهار و ارزشهایی را بیاموزند که پایه و اساس مسئولیتپذیری در قبال رامعه و زیبکده یک شیهروند
خوب در آیکده باشد .اگر آموزش را سرمایهگذاری برای آیکده در نظر بگییریم آمیوزش شیهروندی سیرمایهگیذاری بیرای
آیکده مورد نظرکشور در تمامی ابعاد است .زمانی میتوان از حقوق شهروندی صحبت کرد که مفهوم آن را با تمام وروه و
مشخصا آن شکاساند و بارور کرد .نمیتوانیم از روانیان انتظیار داشیته باشییم تیا بیدون آمیادگی قبلیی ناگهیان تبیدی بیه
شهروندی متعهد و مسئول شوند .کودکان باید همفرری ،مشور و شکاختن قوانین دزم زندگی در محلیه و شیهر از زمیان
پیشدبستانی و کودکی ،همراه با آموزشهای محیطی و ملموس با مشارکت کودکان دیگیر فیرا گیرنید .پیاکیزگی شیهر و
محیو زندگی ،احترام به حقوق دیگران ،رعایت قوانین راهکمایی و رانکدگی ،آموزش بهداشت عمومی و ...از رمله عواملی
هستکد که باید از همان دوران کودکی با آموزش نهادیکه شوند زیرا پس از رشد و بلوط افراد عادا در آنها تقویت و تببیت
شده و تغییرآنها به تمایال

طبیعی ناممرن و دیر است" .چامبلیس" ( )0334مینویسید :در هیر رامعیهای ارزشهیا و طیرز

تلقیها و بیکشها و مهار ها به همراه الگوها و روشهای مشارکت در زندگی رمعی ییا میدنی بیه شیر وییژهای مکتقی
میشود و فلسفه نظامهای تربیتی ،پرورش چکین شهروندانی است.
عوام گوناگونی همچون تغییر و تحود سیاسی ،مهارر گسترده و وضعیت نامساعد اقتصادی و گسترش ارتباطا
به عکوان عوام محرک توره به تربیت شهروندی در ایران نام برده شده ،سب

شده است تا به تیدریج اهمییت و ضیرور

پرداختن به برنامههای آموزش شهروندی در مدارس و نیز رامعه به طورکلی مد نظر قرار گیرد .در نظام آموزشی ایران کیه
به صور متمرکز اداره میشود و کلیه تصمیما برنامه درسی در سطح مرکزی اتخاذ میشود تغییرا اساسی به وییژه در
کتاب درسی علوم ارتماعی مشاهده میشود به نحوی که محتوای این دروس برای آماده سازی شیهروندان مطلیوب ،میدام
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در حال تغییر و تجدید نظر میباشد .شهروندی یک فرایکد مربوط به تمام عمراست و به همین رهت همه افراد در تمام طول
زندگی خود نیازمکد آموزشهایی متکاس

با شهروندی در مراح گوناگون زندگی هستکد دانشآموزان نیازمکیدآن هسیتکد

که در زمیکههای اخالقی ،رشدارتماعی ،دانش و درک درست و عیکی از رهان آموزش ببیککد در تمام تصیمیمگییریهیای
مربوط به خودشان در خانه و مدرسه و رامعه مشارکت کککد و به عکوان یک شهروند به صورتی فعال در مکاسبا ارتماعی
با رامعه مشارکت کککد و به عکوان یک شهروند ،آموزش و پرورش باید بیه کودکیان و نوروانیان کمیک ککید تیا

متکاس

شهروندانی مسئول ،مشارکتکککدگانی فعال در امور ارتماعی و فرهکگی و یادگیرندگانی موفق و عالقمکد و افرادی متریی
به خود و قاب اعتماد بارآیکد .وقتی که دانشآموزان به سن نوروانی و روانی میرسیکد مدرسیه بایید بیه آنیان بییاموزد کیه
چگونه یک زندگی مستق برای خودایجاد کککد و عالوه بر مهار های ضروری ،مشیاوره و آمیوزش دزم در زمیکیه ادامیه
تحصیال  ،پیداکردن شغ  ،استقالل یافتن از خانواده مدیریت امور مالی خود و آشکایی با قوانین و ارتباطگیری با ادرا و
مسئودن دولتی را به آنان آموزش دهد و نوروانان و روانان نیازمکد ترکی

پیچیدهای از شایستگیهای فرری و رفتیاری و

مهار های گوناگون نظری و عملی برای آغاز زندگی مستق خود هستکد و مدرسه باید نقش خود را در کمک به آنان را
در این پیچیده ایفا ککد تا بتوانکد به زندگی ارتماعی وارد شوند و نقش مستق خود را به عکوان ییک شیهروند مسیئول ایفیا
کککد.
پیشنهادات
مفهوم شهروندی در درره اول ،دارای وروه مشترک با مهار های زندگی در سطح محلیی و ملیی اسیت و در درریه
دوم با مهار های زندگی در رامعه رهانی ارتباط دارد .از چکین دیدگاهی است که میا نیه براسیاس رویریرد روانشکاسیی
فردی و ارتماعی روام پیشرفته صکعتی بلره بر پایه روش زندگی ایرانی ،مهمترین مهار هیای میورد نییاز دانیشآمیوزان
نوروان و روان برای زندگی سعادتمکدانه ایرانی در رهیان ککیونی را بیه شیرح هشیت گیروه از مهیار هیای زییر پیشیکهاد
کردهایم (لطف آبادی .)0923،ویژگیهای شهروندی نیز بخش رداییناپذیر از همین مهار هاست و همانگونه کیه شیاهد
هستیم مهار های  0تا  9در زندگی شهروندی ،اهمیت بیشتری دارد و سه مهار  0تا  2زمیکهساز مهار هیای شیهروندی
است:
 .0شکاخت زندگی فردی و خانوادگی و ارتماعی و فرهکگی و ملی و دیکی در کشور ،اولین گیروه از مهیار هیایی
است که دانشآموزان ما باید فرا گیرند.
 .8دانشآموزان ما باید یاد بگیرند سالمت رسمی و بهداشت فردی و زیست محیطی را حفظ کککد و بهبود ببخشیکد
تا رضایت از زندگی برای آنان و دیگران آسانتر شود.
 .9دانشآموزان ما باید یاد بگیرند نظم و قانونمداری و عدالت را در همه حال رعایت کککید و در همیه امیوری کیه
انجام آنها برعهده آنان است احساس مسئولیت داشته باشکد.
 .3مکاسبا سالم ارتماعی ،هم دلی و همدردی و کمکرسانی رشد مهار های زبیانی و انیواع دیگیر ارتبیاطهیای
مبتکی بر کرامت انسانی ،توانایی برقرارکردن ارتباط مؤثر و ثمربخش با دیگران ،بده بستان برابر و عاددنه ،دوست
داشتن همزبانان و همراهان و هموطکان و سایر انسانها چهارمین گروه از مهار هاست.
 .9گروه پکجم از مهار ها ،مهار های شغلی است .ما از این بابت در کشور خود مشرال بیشماری داریم و ریا
دارد آموزش و پرورش ،هیم بیا فیراهم کیردن زمیکیههیای مهیار هیای شیغلی در ذهین و روحییه و رفتیار تمیام
دانشآموزان مانکد دقت و نظم و مسئولیت و پیگیری و نوآوری و شر گیری درسیت هوییت شیغلی و هیم در
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برنامهریزیهای آموزش فکی و حرفهای سطوح بادتر تحصیلی از نظرآموختن دانش و مهار هیای تخصصیی بیه
نوروانان و روانان و ایفای نقش و اعمال فشار بر نهادهای مسئول تأمین فرصتهای شیغلی بیرای روانیان ،نقیش
حیاتی خود را به درستی ایفا ککد .استحرام هویت شغلی رایگاه بیهمتایی در نظیام شخصییت روانیان دارد و از
نظر رشد و پیشرفت ارتماعی و اقتصادی کشور و تامین عدالت ارتماعی و رفاه فردی نیز ،حیائز اهمییت اساسیی
است.
 .0دانشآموز در هر سکی خود را چکان که هستکد و بدان گونه که میتوانکد باشکد به درستی بشکاسکد و شیوه زندگی
خود را براساس تواناییها و استعدادها ،هدفهای کوتاه مید و مییان مید و درازمید و در راسیتای تحقیق
باورها و آرزوهایی که دارند ،سازمان دهی کککد.
 .4کودکان و نوروانان و روانان به مهار های تفرر انتقادی ،تفریر واقی بیکانیه و مکطقیی ،آگیاهی و هوشییاری و
توانایی ح مساله مجهز شوند.
 .2هشتمین مهار برای زندگی سالم نوروانان و روانان آن است که سیالمت و تعیادل دسیتگاه روانیی خیود را از
طریق مقابله با اضطراب و هیجانهای کاذب و افراطی مقابله با افسردگی و بیهیجانی ،مقابله با فشارهای روانی و
تکیدگی درهم فرورفتگی ،مقابله با حسد و کیکهورزی و ح تعارضهای زیان بخش در زندگی برونیی و درونیی
حفاظت کککد.
برخورداری نوروانان و روانان دانشآموز از ویژگیهای مذکور قطعاچ نیازمکدآموزش و تربیت اسیت و خیود بیه خیود
حاص نمیشود ردا از تاثیر انرارناپذیر خانواده برچگونگی دستیابی به مهار های زندگی و شیهروندی و شیر گییری
هویت و شخصیت ،نهاد مسئول آموزش و پرورش دهکده این مهار ها و هویت و شخصیت دانشآموزان ،مدرسیه ،معلیم،
برنامهها ،روشها و فضای تعلیم و تربیت رسمی کشور است .تحقیقا نشان میدهد که هم نهاد خانواده و هم نهاد مدرسیه
و رامعه معلمان اگرچه تمای ردی برای رشد و پرورش مهار های زندگی دارند اما در انجام وظایف خود در این مسائ
حیاتی دچار کمبودها و کم تواناییهای گوناگون هستکد و در مجموع برنامه روشکی ندارند که چه بایدکرد.
برای آنره مهار های مشارکت شهروندی متکاس

با هویت تیاریخی و فرهکگیی ایرانیی در بیین دانیشآمیوزان شیر

بگیرد ،آنان باید با تمام میراث فرهکگی و هویت ملی و دیکی و انسانی خود آشکا شوند و زندگی خود را متکاسی

بازنیدگی

در رهان ککونی سازمان دهی کککد.
از آنجا که رسانههای عمومی نقش مهمی در شر گیری و تغییر نگرش و اندیشه و رفتار شهروندان دارد و ممرن است
حقوق انسانی آنها را مخدوش کککد آموزش و شکاخت روشها و عملررد رسیانههیا و چگیونگی اطیالع رسیانی درسیت و
نادرست و قضاو عیکی در قبال رسانهها ضرور مییابد .در مورد دانش و هکرها نیز که در عصرککونی تیاثیر عظیمیی بیر
بیکش و نگرش و رفتار شهروندان به ویژه کودکان و نوروانان و روانان دارند دزم است آموزشهای کافی به دانیشآمیوز
داده شود.
تربیت شهروندانی فعال و مسئول کمک بزرگی به پیشرفت فیردی و ارتمیاعی و حفاظیت از محییو زنیدگی و طبیعیت
است این آموزشها میتواند توسو خانواده و مدرسه و رسانههای همگانی و نهادهای ارتماعی صور بگیرد اما مسئولیت
اصلی آن بر دوش نظام آموزشی است و از آنجا که ادراک افراد از حقوق و مسئولیتهای شهروندی متفیاو اسیت همیه
افراد نیازمکد آموزش شهروندی برای ککش و واککش مسالمتآمیز در برخورد با تفاو ها هستکد این آموزشهیا مییتوانید
دربرگیرنده راهبردهای گفت وگو ،مصالحه ،آگیاهی ییافتن از فوائید تفیاو هیا بیرای پیشیرفت فیردی و ارتمیاعی ،رشید
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ویژگیهای درونی پذیرش تفاو ها و آگاهی از خطر تعارضهای تهدیدکککده حقوق انسانی و ضرور مقابله با آنهاست.
گروههای رستوروگری فلسفی ،با روش بحث و گفتوگوهای دانشآموز محور میتوانکد باعث تشیویق دانیشآمیوزان
به طرح سؤاد گوناگون ،تفررگسترده و عمیق و حرمت نهادن به انواع طرز فررهای گوناگون در مسائ مختلف بشیوند
که این انعطافپذیری یری ازآموزشهای مهم شهروندی است رشد رسیتوریوگری و ککریاش فریری در ییک محییو
مطمئن و حمایتکککده و احترامآمیز ،زمیکههای دزم برای ایفای نقش آگاهانه شهروندی فعال و مسئول را فراهم مییآورد.
معلمان دانا و باتجربه ،متخصصان روانشکاسی تربیتی ،گروههای فهیم و عالقمکد در آموزش و پرورش و نظیام برنامیهرییزی
آموزشی و درسی میتوانکد این موضوع حیاتی را مورد توره قرار دهکد و به مرحله عمی درآورنید .اریرای پیژوهشهیای
علمی ،برگزاری همایشهای علمی ،تهیه و انتشار مجال علمی در این موضوع ،کمک بزرگی به تحقق هدف مورد بحث
خواهد کرد.
با چکین برنامهها و اقداماتی میتوان آموزش شهروندی از طریق نظام آموزشی را تحقق بخشید برنامههایی از قبی :
 تقویت شیوههای همراری و کار گروهی
 تصمیمگیری به شیوه شورایی

 توانایی بخشیدن به افراد برای استددل و نقدکردن
 تقویت مؤثر مهار های ارتباطی

 مدیریت مشارکتها و فعالیتهای محلی

 درگیر شدن درکارها و فعالیتهای محلی
 تقویت گفتگو و مهار های مشارکتی

آموزشهایی از این قبی زمانی نتیجه بخش خواهد بود که گرایش به تعهدا مدنی ،اخالقی و سیاسی شهروندان مورد
تاکید قرارگیرد و به عکوان یک اص نهادیکه شود.
خالصه و نتیجهگیری:
با ورود ایکره عبار حقوق شهروندی همواره بر سر زبانهاست و صحبتهای زیادی درباره آن میشیود ولیی مییزان
آشکایی مردم با این حقوق بسیارکم است .آموزش شهروندی ،نحوه ایجاد انگیزش در میان افراد برای پذیرش نقش شهروند
و توره به مکاف رمعی است .شهروندی در سطوح متکیوعی عمی مییککید شیهروندی از ییک سیو وارید ابعیاد سیاسیی و
ساختاری است و از سوی دیگر ابعاد عاطفی را در برمیگیرد که با فرهکگ و هویتهای فرد ارتباط دارد .در کمترین سطح
آن ،شهروندان باید نسبت به مسئولیتها ،حقوق و هویتهیای متفیاو خودآگیاهی و شیکاخت داشیته باشیکد .کسی

ایین

شکاخت مستلزم آموزش حقوق انسانی و فراهم شیدن محیطیی بیرای ییادگیری اسیت کیه در آن مجیال رسیتجو و تقوییت
احساسا و انتخابهای افراد فراهم باشد .آموزش شهروندی از طرییق نظیام آموزشیی بیه عکیوان وسییلهای بیرای پیرورش
احساس تعلق به رامعه و داشتن هدفی در زندگی برای اعضاء مورد استفاده قرار خواهد گرفت هدف اصلی از آموزشهای
شهروندی باید درگیر کردن افراد در فعالیتهای مربوط به حوزه زندگی خود (ارتماع ) باشد .آموزش حقوق شهروندی از
همان ابتدا به کودکان اعتمادبه نفس و رفتارهای مسئودنه را از نظر ارتماعی و اخالقی میآموزد .وره دیگیر ایین آمیوزش
درگیر کردن افراد رامعه در مسائ مربوط به شرایو زندگی و دغدغیههیای ارتمیاع محی زیسیت آنهاسیت .وریه دیگیر
آموزش شهروندی را میتوان انتقال دانش ،مهار و ارزشها به کودکان دانست که به واسطه آن خود را عضیو مفییدی از
حیا عمومی رامعه تشخیص دهکد .به این ترتی

هدفهای آموزش شهروندی را باید عمومیاچ حیول سیه محیور آمیوزش
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مسئولیت ارتماعی و اخالقی ،آموزش فعالیتهای ارتماعی و گرایش به چکین فعالیتها و آموزش سیواد سیاسیی دانسیت.
بدین ترتی شهروند کسی است که به مسائ عمومی رامعه آگاهی دارد ،وارد فضیلتهای مدنی است و مهار های دزم
برای مشارکت در عرصه سیاسی را دارد کودکان باید به گونهای تربیت شوند که در ارتماع و محیو خود مشارکت ککککید
با حقوق خود آشکا شوند و به وظایف خود در قبال رامعه عم کککد.
بدین ترتی

آموزش شهروندی دربرگیرنده احترام متقاب در میان شیهروندانی اسیت کیه در هوییتهیای قیومی زبیانی

نژادی ،فرهکگی ،دیکی و رکسیتی تفاو نشان میدهکد .در هرحال مفهوم شهروندی به عکوان نهاد و مبکایی برای ایجاد یک
رامعه مدنی ،مفهوم مهمی است که باید آن را تاب شرایو سیاسی و ارتماعی و نیز بستر و تاریخی دانست کیه در آن رشید
مییابد.
منابع
.0

آشتیانی ،ملیحه .فتحی وارارگاه ،ک .یمکی دوزی سرخابی ،م .)0929( .لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در برنامه درسی
برای تدریس در دوره دبستان ،فصلکامه نوآوریهای آموزشی ،شماره  ،04سال پکجم.

.8

راویدی کالته رعفرآبادی ،طاهره ( .)0924فلسفه تربیتی دموکراتیک مبانی و اصول و روشهیای آمیوزش و پیرورش بیه
نشر.

.9

گلیار ،حسین ( .)0920تاثیرآموزش و پرورش در تحقق رامعه مدنی و نظام مردم سادری دیکی ،انتشارا پژوهشرده تعلییم
و تربیت.

.3

لطف آبادی ،حسین ( .)0929آموزش شهروندی ملی و رهانی همراه با تحریم هویت و نظام ارزشی دانشآموزان

.9

فصلکامه نوآوریهای آموزشی ،شماره  ،04سال پکجم.

.0

فتحی وارارگاه ،کوروش .دیبا پژوهشگر ،ط .)0929( .بررسی ویژگیهای شهروند خوب برای رامعه ایران ومییزان انطبیاق
برنامههای مدارس با این ویژگی ،پژوهشکامه علوم انسانی.

.4

قائدی ،یحیی ()0929تربیت شهروندآیکده ،فصلکامه نوآوریهای آموزشی ،شماره .04

.2

نیرفر ،محمدرضا ( .)0942خشونت ،حقوق بشر ،رامعه مدنی ،انتشارا نو.

.3

مشارع پور ،محمود ( )0929رامعه شکاسی آموزش و پرورش ،انتشارا سمت.

 .01علی ضیایی ،مرتضی ( .)0920مشارکت وشکاخت در تصمیمگیریها ،انتشارا پژوهشرده تعلیم و تربیت.
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نقش شهروندی در ارتقاء سرمایه اجتماعی
محمد تقی محمودی
طیبه شریفی
عاطفه ارف

0

8

9

چکیده
در عصر حاضر« ،شهرنشیکی» به عکوان یک پدیده ارتماعی از ضروریا زندگی محسوب میشود .شهروندان عموماچ بیا
سالیق و انگیزههای مختلف در رامعه شهری به فعالیت میپردازند .عدهای بیرای کسی

و کیار ،گروهیی بیرای پیر کیردن

اوقا فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهار های فردی و رمعی و  . ...از این رو ،زندگی ارتمیاعی مسیتلزم وریود
روابو بین افراد و گروههای مختلف رامعه میباشد .حس عضویت داشتن در گروه ،وابستگیهای متقاب ارتمیاعی و  ...از
مؤلفههایی است که در شهروندی بررسی میگردد و همانطور که میدانیم مشارکت ارتماعی از الزاما سیرمایه ارتمیاعی
هر رامعهای است؛ به رهت بررسی و تحلی این نقطه مشترک که در حقیقت نقطه قو هر دو مفهوم نیز میباشد در مقالیه
پیش رو سعی شده تا به روش کتابخانهای بیه بررسیی نقیش و رابطیه مؤلفیههیای شیهروندی در ارتقیاء و گسیترش سیرمایه
ارتماعی بپردازیم و در ادامه خواهیم دید؛ روامعی در دسیتیابی بیه توسیعه همیه رانبیه موفیق خواهکید بیود کیه بیه کمیک
مؤلفههای شهروندی سعی در ایجاد و گسترش سرمایه ارتماعی خود داشته باشکد زیرا بدون سیرمایه ارتمیاعی ،بیه احتمیال
زیاد سایر سرمایههای رامعه نیز تلف میشوند .بکابراین اهم وظایف مدیران شهری و مسئودن روام بایستی بر توریه بیشیتر
به شهروندی بادخص شهروندی پویا (و نه ایستا) پایهریزی شود تا ارتقاء سرمایههای ارتماعی و در نهاییت توسیعه ییافتگی
فرهکگی ،به معکای واقعی را شاهد باشیم.
واژگان کلیدی :سرمایه ارتماعی ،3شهروندی

9

مقدمه
از مکظر توسعه پایدار ،سرمایه ارتماعی رزئی تفریک ناپذیر از مجموعه ثرو هر ملتی است و یری از عوامی توسیعه
روام به شمار میرود .ورود سرمایه ارتماعی به عکوان ساز و کاری برای ارتقای توسعه بوده و فقدان و فرسایش آن مانعی
برای توسعه ارتماعی است .با توره به قرار داشتن کشور ما در حالت گذار و ضرور برنامیهرییزی همیه رانبیه بیه مکظیور
دستیابی به توسعه پایدار و عبور از حالت گذار و رسیدن به یک ثبا نسبی و واقعی ،شکاخت سرمایه ارتماعی و شهروندی
و به کارگیری عواملی که سب

افزایش این متغیرها در ارتماع میشود دزم و ضروری است.

در این مقاله سعی داریم تا در سه بخش به بررسی مفهومی مؤلفههای شهروندی در سرمایه ارتماعی و بیان رابطه آنهیا
در ارتماعا ککونی بپردازیم .بخش اول شام تعاریف سیرمایه ارتمیاعی و شیهروندی خواهید بیود؛ بخیش دوم پیشییکه و

 .0دکتری ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ac.irmahmoodi@iaushk.
 .8دکتری ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد sharifi@iaushk.ac.ir
 .9دانشجوی کارشکاسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ati_arfa@yahoo.com
4. Social capital
5. citizenship
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ادبیا نظری تحقیق را بررسی میککد و در آخرین بخش به تحلی و مقایسه و بیان ارتباط میان دو مفهوم سرمایه ارتمیاعی
و شهوندی خواهیم پرداخت.
 -1تعاریف
 -1-1سرمایه اجتماعی از نظر صاحبنظران در علوم مختلف
هرچکد مرور ادبیا مرتبو با مقوله سیرمایه ارتمیاعی حیاکی از عیدم اتفیاق نظیر پژوهشیگران ایین عرصیه در تعرییف
مفهومی و تجربی آن است ،اما در یک برداشت کلی از انواع سرمایه میتوان به تعریفی خیاص از ایین مقولیه رسیید .انیواع
سرمایه عبار اند از :فیزیری ،انسانی ،فرهکگی و ارتماعی .سرمایه فیزیری ناظر بر پدیدههایی همچون مکاب طبیعی ،ثیرو ،
درآمد ،ماشین آد  ،مستغال و نظایر اینهاست .سرمایه انسانی ناظر بر میزان تحصیال  ،معلوما  ،سطح دانش عمیومی،
آموزشها و مهار های کاری و امبال اینهاست ،سرمایه فرهکگی ،ناظر بر نوع پرورش فرهکگی فرد است و به مسایلی نظیر
آیکدهنگری ،انضباط شخصی ،پرکاری ،اهمیت قائ شدن برای تحصیال و برنامهریزی و ار نهادن به کس

دستاوردهای

اقتصادی اطالق میشود .نوع چهارم سرمایه ،یعکی سرمایه ارتماعی که موضوع بحث ما را تشری میدهد؛ اشاره به مکیابعی
دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه ارتماعی به آنها دسترسی مییابکد .این گروه میتوانید بیه بزرگیی
ملت (سطح ملی) و یا به کوچری خانواده (سطح سازمانی) باشد .فرد دارای سرمایه ارتماعی زیاد ،کسی اسیت کیه روابیو
وسی تری داشته باشد (یعکی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد) ،این روابو از عمق ،صمیمیت و اعتمیاد قابی تیورهی
برخوردار باشکد و بادخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قاب اعتکایی از سرمایه فیزیری ،انسیانی و
یا فرهکگی باشکد .در سازمانها و روام انسانی ،سرمایه اقتصادی از نظر درره اهمیت در پایینترین مرتبه قرار دارد .به دیگر
سخن ،بسیاری از گروهها ،سازمانها و روام انسانی بدون سرمایه اقتصیادی و صیرفاچ بیا ترییه بیر سیرمایه انسیانی و سیرمایه
ارتماعی توانستهاند به موفقیت دست یابکد [ .]0اما هی مجموعه انسانی بدون سرمایه ارتماعی نمیتواند اقداما هدفمکد و
مفیدی انجام دهد .در سایه آنچه آمد میتوان گفت سیرمایه ارتمیاعی از تجمیی و تعامی سیرمایههیای فیزیریی ،انسیانی و
فرهکگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت رامعه را به سوی آیکده میسازد و نرته آخر ایکریه بیی سیرمایه ارتمیاعی ،بیه
هی سرمایهای نخواهیم رسید.
انسان به طور ذاتی در تعام و تقاب با دیگران نیازهای خیود را برطیرف سیاخته و گیذران امیور مییککید .اثیرا ایین
ککشهای متقاب و نقش آنها تا حدی است که حذف آن ،زندگی را غیر ممرن میسازد .اما در این میان دانشمکدان علوم
ارتماعی با نگرشی ککجراوانه در روام  ،به شکاسایی این ککشها پرداخته و به مجموع عواملی پی بردهاند که آن را سرمایه
ارتماعی نامیدهاند .مفهوم سرمایه ارتماعی دربرگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد ،وفاق ،همریاری و همییاری مییان اعضیای
یک گروه یا یک رامعه است که نظام هدفمکدی را شر میدهکد و آنها را بسیوی دسیتیابی بیه هیدف ارزشیمکد هیدایت
میککد .از این رو شکاخت عوام مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه ارتماعی میتواند روام را در گسیترش ابعیاد سیرمایه
ارتماعی کمک نموده و مور

افزایش عملررد و توسعه روام گردد.

طی ردول شماره  0-0-0خالصهای از تعاریف مختلف و سطوح تحلی آنهیا در بحیث سیرمایه ارتمیاعی ارائیهشیده
است.
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جدول شماره  -1-1-1خالصهای از تعاریف مختلف و سطوح تحلیل آنها در تعریف سرمایه اجتماعی
محورها
تعریف سرمایه اجتماعی

صاحبنظران

پیر بوردیو

مکابعی هستکد که مکاف عمومیرا مورد ارزیابی

0

قرار میدهکد

هدف (رسیدن به)..

سرمایه اقتصادی

رکبههایی از ساختار ارتماعی است که اعضا از
ریمز کلمن

8

آن به عکوان مکبعی برای رسیدن به مکاف خود

سرمایه انسانی

استفاده میکککد.
اعتماد ،هکجارها و شبرههایی که تسهی کککده
رابر پوتکام

9

همراری اعضا برای رسیدن به مکاف مشترک
است.
مجموعه معیکی از هکجارها یا ارزشهای

فرانسیس فوکویاما

3

سطح تجزیه و تحلیل

افراد در حالت رقابت با هم
(فرد با فرد)
افراد در گروههای فامیلی و ارتماعی (
فرد با گروه)

دموکراسی و توسعه

حرومتهای سیاسی در سطح ملی

اقتصادی

(گروه با حرومت ملی)

-

-

غیررسمیکه شام ارزشهای مببت و مکفی
میباشد

بین اندیشمکدان حوزه سرمایه ارتماعی توافق ضمکی ورود دارد مبکی بر ایکره دییدگاههیای فوکویامیا ،ریمیز کلمین و
رابر پاتکام اندیشههای کالسیک این حوزه هستکد .ما نیز در ایکجا به بیان تعاریف آنها میپردازیم:
فوکویاما سرمایه ارتماعی را به عکیوان توانیایی افیراد بیرای کیار بیا یریدیگر در رهیت اهیداف عمیومیدر گیروههیا و
سازمانها تعریف میککد.
از نظر رابر پاتکام مکظور از سرمایه ارتماعی ،وروه گوناگون سازمانهای ارتماعی نظیر اعتماد ،هکجار و شبرههاست
که میتوانکد با ایجاد و تسهی امرانا هماهکگ ،کارایی رامعه را بهتر کککد .پاتکیام بیین دو شیر اولییه سیرمایهارتمیاعی
تمایز قائ میشود که عبار است از :سرمایه ارتماعی ارتبیاط دهکیده (ییا ریام ) و سیرمایه ارتمیاعی درون گروهیی (ییا
انحصاری) .سرمایه ارتماعی پیوندی که افراد متعلق به تقسیما ارتماعی متکوع را گرد هم میآورد (مانکدکاربران ایکترنت)
و سرمایه ارتماعی درون گروهی که هویتهای انحصاری را تقویت کرده و باعث حفظ همگکی مییشیود (مانکید افیراد در
باشگاههای ورزشی و یا به صور مکفی در باندهای قاچاق مواد مخدر) [.]9
ریمز کلمن از واژگان مختلفی برای سرمایه ارتماعی کمک گرفیت .وی مفهیوم سیرمایهارتمیاعی را از ابعیاد مختلیف
بررسی کرد .کلمن برای تعریف سرمایهارتماعی از کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه ارتماعی ارائه
داد و نه تعریفی ماهوی .بر این اساس سرمایه ارتماعی شیء واحد نیست بلره انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی
مشترک دارند -0 :همه آنها شام رکبهای از یک ساخت ارتماعی هستکد و  -8ککشهیای معیین افیرادی را کیه در درون
ساختار هستکد تسهی میکککد [.]03

1. Pierre Bourdieu
2. James Coleman
3. Robert Putnam
4. Francis Fukuyama
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شاید بهترین تعریف از سرمایه ارتماعی را بتوان در تک بیت شاعر غزل سرای ایرانی "لسیان الغیی  ،حیافظ شییرازی"
یافت که میگوید:
بییییا دوسییییتان مییییرو  ،بییییا دشییییمکان مییییدارا

آسییایش دو گیتییی تفسیییر اییین دو حییرف اسییت

آنچه از تعاریف متعدد سرمایهارتماعی برمیآید این است که این مفهوم دربردارنده مفاهیمیهمچون اعتماد ،همراری
و روابو متقاب بین اعضای یک گروه بوده به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبکیای ارزشهیا و معییار
رایج در رامعه مببت تلقی شود هدایت میککد .قاب توره است که سرمایه ارتماعی برخالف دیگر سرمایهها (مالی ،انسانی
و  )...در صور استفاده افزایش پیدا کرده و کارآتر میشود [.]8
 -2-1شهروندی
همانطور که روشن است شهروندی از مشتقا شهر میباشد و آن را قال

پیشرفته شهرنشیکی میدانکد .به باور برخیی از

کارشکاسان ،شهرنشیکان هکگامی که به حقوق یردیگر احترام گذارده و به مسئولیتهای خویش در قبال شهر و ارتماع عم
نمایکد به شهروند 0ارتقاء یافتهاند .شهروندی تا پیش از این در حوزه ارتماعی شهری بررسی میشد اما پس از آن شهروندی
مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش دادهاست ،اگرچه امروزه با درک مفهیوم دهریده رهیانی بسییاری بیه شیهروندی
رهانی 8نیز میاندیشکد [.]4
شهروندی از رمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژهای به برابری و عیدالت توریه دارد و در نظرییا ارتمیاعی،
سیاسی و حقوقی رایگاه ویژهای پیدا کرده است .مقوله شهروندی وقتی تحقق مییابد که همیه افیراد ییک رامعیه از کلییه
حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و نیز به فرصتهای مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و ارتمیاعی دسترسیی آسیان
داشته باشکد .ضمن ایکره شهروندان به عکوان اعضای یک رامعه با روابو ارتماعی مکاس

در حوزههای مختلف مشیارکت

دارند و در برابر حقوقی که دارند ،مسئولیتهایی را نیز در راستای اداره بهتر رامعه و ایجیاد نظیم بیر عهیده مییگیرنید لیذا
شهروندی در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زایکده حقوق متعدد دیگری برای شیهروند مییباشید .از ایین رو توانیائی
افراد را برای قضاو در مورد زندگی خودشان تصدیق میککد بدین معکا که زندگی آنها از پیش به وسیله نیژاد ،میذه ،
طبقه ،رکسیت و یا صرفاچ از روی هویتشان تعیین نمیشود.
موقعیت شهروند به حس عضویت داشتن در یک رامعه ددلت دارد .این موقعیت ،کمری را که یک فرد خاص بیه آن
رامعه میککد ،میپذیرد و به او استقالل میدهد .این استقالل در مجموعهای از حقوق انعراس پیدا میککد که هیر چکید از
نظر محتوی در زمانها و مرانهای مختلف متفاو اند لیرن ،همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت دارندگان آن حقیوق
دخالت دارند.
لیرن ،در یک تعریف ساده میتوان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن میتوانید در ییک
رامعه سیاسی ،اخالقیی شیده و زنیدگی خیود را بیر اسیاس وابسیتگیهیای متقابی و بیر اسیاس میوازین و تعیادل حقیوق و
مسئولیتهای ارتماعی ساماندهی ککد» [.]08

1. Citizen
2. Global Citizenship
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 -1-2-1مفاهیم شهروندی
در دسته بکدی کلی میتوان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و ارتماعی شهروندان و همچکین مسئولیتهای دولت
در قبال شهروندان بررسی کرد .با نگاهی کلی در روام مختلف میتوان بخشی ازاین مفاهیم مشیترک را عکیوان و ترمیی
کرد.
 -1-1-2-1مسئولیتهای اجتماعی
شهروندان به طور داوطلبانه امرانا خود را رهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار میگیرند .شهروندان فعیال بیا
توره به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیتههیای محلیی گونیاگون نظییر انجمین اولییا و مربییان و سیازمانهیای
غیردولتی عضویت و فعالیت میکککد .شرکت در نشستها و ارتماعا شیهری ،حضیور در محرمیههیای عمیومی ،هییا
مکصفه یا هیا های ح اختالف ،مشارکت در پروژههیای ارتمیاعی بیرای پیشیرفت رامعیه و همچکیین ییافتن مشیرال و
راهح آنها بسیار سودمکد خواهد بود صاحبکظران برین عقیدهاند که ارتماعا محلی ،و نهادهای مردم محور میتوانکید بیا
ارائه رفتارهای ردید و نهادیکه ساختن آنها در روام  ،نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایکد.
 -2-1-2-1مسئولیتهای فردی
رای دادن :حق رأی در عین حالی که ،از نظر بسیاری ،از رمله مسئولیتهای شهروندی محسوب میگردد امیا در واقی
یک امتیاز نیز میباشد .کسانی که رأی نمیدهکد در واق صدایشان در دولت شکیده نمیشود.
خدمت در ارتش :در زمان رکگ ،هر مردی که توانایی بدنی دارد ،برای رکگ فراخوانده میشود .در زمان صلح نیز به
صور خدمت ارباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر میشوند.
احترام به قانون و حقوق دیگران :هر شهروندی میبایسیت از قیوانین ارتمیاع ،ایالیت و کشیوری کیه در آنجیا زنیدگی
میککد ،پیروی ککد و به حقوق دیگران احترام بگذارد.
پرداخت مالیا  :هر شهروندی موظف به پرداخت مالیا بر درآمد و دیگیر عیوارض قیانونی بیر اسیاس درسیتراری و
راستی و سرموق میباشد.
 -3-1-2-1مسئولیتهای دولت
از رمله مسئولیتهای دولت ،خر نمودن مالیا و عوارض دریافتی توسو بخشهای دولتی رهت ارائه خدما زیر،
به شهروندان است:
 حفاظت از ران و مال و حقوق و امکیت شهروندان :توسو پلیس ،آتشنشانی ،امداد در حیوادث و بالییای پییش
بیکی نشده ،دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.
 بهداشت و سالمتی :آب و غذای سالم ،بازرسی از شیر و گوشت ،نگهداری از بیمارستانها.
 آموزش :مدرسهها و کتابخانههای عمومی.

 نگهداری ،تعمیر و ساخت رادهها ،بزرگراهها و خیابانها و راه آهن.
 حفاظت و نگهبانی از مکاب طبیعی ،رکگ ها و محیوزیست.

 حفاظت از پساندازها ،با بازرسی از بانکها و ضمانت حسابهای بانری.

 کمک و ربران خسارا  :در موارد پیش بیکی نشده مانکد سی  ،زلزله و خشرسالی [.]08
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 -2-2-1شهروندی در ایران
تا چکدی قب در ایران ،شهروندی تکها از مکظر شیهر و شهرنشییکی مطیرح مییگردیید و شیهروندی رابطیه متقابی ییک
شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شیهرداری دییده مییشید و حقیوق شیهروندی را در گیرو تصیوی

نقشیه ریام شیهر

میدیدند .اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی 0در سالهای اخیر در میان حقوقدانان و مجام قانونی
و حقوقی دید رام تری یافت .در سال  0929قانونی با عکوان «احترام به آزادیهای مشروع و حفیظ حقیوق شیهروندی» بیه
تصوی

مجلس رسید و به نام «بخشکامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه ،دستورکار واحدها گردیید کیه رئیوس مهیم ایین

قانون درباره نحوه بازداشت و بازرویی و مک شرکجه و رفتار با متهمان توسو ضابطین و مجریان قضایی بود [.]08
 -2طرح مسئله
شهروندی به عکوان متغیر مالک چگونه بر سرمایه ارتماعی به عکوان متغیر پیشبین تأثیر میگیذارد؟ و چگونیه سیرمایه
ارتماعی در مدیریت بهتر ارتماعها و شهرها مؤثر است؟
 -3پیشینه پژوهشی
تحقیقا انجام گرفته در رابطه با شهروندی در ایران به ترتی

سال انجام به قرار زیر میباشد:

آقای احمد آقازاده ،عضو هیئت علمی دانشیگاه عالمیه طباطبیایی و اسیتاد دانشیرده روان شکاسیی و علیوم تربیتیی ایین
دانشگاه در سال  0929طی مقالهای با عکوان« :اصول و قواعد حاکم بر فرایکد تربییت شیهروندی و بررسیی سییر تحیود و
ویژگیهای این گونه آموزشهادر کشیور ژاپین» بیه تحلیی مفهیوم شیهروندی و ابعیاد گونیاگون آن از دییدگاه برخیی از
اندیشمکدان و صاح

نظران تعلیم و تربیت پرداخته و سپس با دید تطبیقیی بیه چگیونگی فرایکید تربییت شیهروندی و سییر

تحود آن در کشور ژاپن که یری از ممالک صاح

تجربه در این بحث میباشد و بیش از هر کشور دیگر رهان در این

خصوص اقداما اصالح طلبانه به عم آورده است میپردازد [.]0
نتایج مقالهای دیگر تحت عکوان« :احساس شیهروندی در مراکیز اسیتانهیای اییران» کیاری از علیی یوسیفی و مژگیان
عظیمیهاشمی در سال  ،0924بدین قرار میباشد که شهروندی حاص رابطه دو سویه فرد و دولت است ،این رابطه از یک
سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است .و برای مفهوم شیهروندی ،سیه وریه
اساسی مکظور شده است :برابری مشارکتی ،برابری قانونی و هویت سیاسی .عکاصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب
کردن و انتخاب شدن ،در بعد برابری قانونی ،حقوق توزیعی و فرصتی و در بعد هویت سیاسی ،هم ذا پکداری بیا ارتمیاع
ملی (دولت -ملت) و تعهد مدنی است .نتایج تحلی ثانویه دادههانشان میدهد -0 :چهیار بعید تجربیی شیهروندی از حییث
سهمی که در تشری این مفهوم دارند به ترتی

عبار اند از :احساس برابری فرصیتی ،احسیاس برابیری تیوزیعی ،احسیاس

هویت سیاسی و سپس احساس برابری مشارکتی -8 .شد احساس شهروندی در ابعاد سه گانه برابری مشارکتی ،فرصتی و
توزیعی در حد متوسو و احساس هویت سیاسی در بین مردم بادست -9 .شید احساسیا چهارگانیه شیهروندی در بیین
ردههای مختلف قومی ،مذهبی ،تحصیلی ،شغلی و  ...کشور نزدیک به یردیگر بیوده و تیأثیر رده بکیدیهیای ارتمیاعی بیر
احساسا شهروندی به طور کلی ضعیف است .ضعف احساس شیهروندی در ابعیاد سیه گانیه برابیری فرصیتی ،تیوزیعی و
مشارکتی و باد بودن وفاداری سیاسی ،از یک سو ددلت بر کسری ذخائر مشروعیت مدنی حرومت دارد و از سوی دیگیر
نشان از ورود دیگر ذخائر مشروعیت به ویژه ذخائر مشروعیت دیکی دارد کیه علیی رغیم ضیعف عملریردی حرومیت در
1. Civil rights
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تأمین حقوق شهروندی ،وفاداری به حرومت را نیزد شیهروندان محفیوظ نگیه مییدارد .در واقی ذخیائر دیکیی مشیروعیت
حرومت در ایران ،کسری ذخائر مشروعیت مدنی را ربران میککد [.]04
در همین راستا زیاری و همراران در سال  0922و طی مقاله «بررسی مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری
شهرهای کوچک (نمونه موردی :شهرهای گله دار در استان فارس ،ورزنه در استان اصفهان و هید در اسیتان زنجیان)» بیا
توره به نتایج پرسشکامه ،مشخص کردند که در بعد ذهکی ،تمای بیه مشیارکت بسییار بادسیت و نگیرش بسییار مکاسیبی بیه
مشارکت در این شهرها ورود دارد ،در بعد عیکی مشارکت که از طرییق عوامی مشیارکت میردم در سیازمانهیاو نهادهیای
شهری ،شرکت در انتخابا اخیر و تعام با آشکایان سکجیده شده است ،مشیارکت میردم در سیطح ضیعیفی قیرار دارد .بیر
اساس نتایجی که از آزمون هم بستگی بین بعد ذهکی مشیارکت بیه عکیوان متغییر مسیتق و مشیارکت مردمیی حاصی شید،
مشخص شد که ارتباط معکاداری از بعد ذهکی مشیارکت در ایین شیهرها وریود دارد و بسیتر مشیارکت در شیهرهای میورد
مطالعه برای مشارکت در مدیریت شهری بسیار بادست [.]2
خانمها ترکمان و بهمنپور نیز در مقاله «نقش شهروندی بر اساس کتابهیای علیوم ارتمیاعی دوره دبیرسیتان» در سیال
 0923به کمک یافتههای پژوهش نشان دادند که مفهوم شهروندی در کتابهای علوم ارتماعی به ترتی

اولویت زیر است:

 -0شهروندی سیاسی  -8شهروندی میدنی  -9شیهروندی ارتمیاعی -3 ،شیهروندی فرهکگیی  -9شیهروندی مشیارکتی .در
بررسی نقش شهروندی مکفع و فعال ،شهروندی مکفع (حق وریود داشیتن) و شیهروندی فعیال (توانیایی تاثیرگیذاری بیر
سیاستها) و اولویت با شهروندی مکفع میباشد [.]3
از کارهای انجام گرفته پیرامون سرمایه ارتماعی (در ارتباط با شهروندی) در ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آقای علیرضا شیروانی در مقط دکتری رشته مدیریت دولتی به بررسیی تیأثیر عملریرد سیازمانهیای بخیش دولتیی بیر
سرمایه ارتماعی پرداخته است .هدف اساسی این تحقیق ،مشخص نمودن عوامی عملریردی میدیران سیازمانهیای دولتیی
میباشد که در ایجاد و ارتقای سرمایه ارتماعی اثرگذار هستکد .یافتههای این تحقیق بیانگر این مطل

است کیه از بیسیت و

شش سازمان دولتی مورد مطالعه 00/9 ،درصد آنها در سطح کم 84 ،درصد در سطح متوسو 00/9 ،درصد در سطح زیاد،
سرمایه ارتماعی ایجاد کردهاند .در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که مقایسه بین نمرا عوام عملرردی یازدهگانیه
بیست و شش سازمان مورد مطالعه نشان میدهد که میانگین نمره آن دسته از سازمانهای دولتی که سیرمایه ارتمیاعی زییاد
ایجاد کردهاند؛ بیشتر از سازمانهایی بود که به میزان کم یا متوسو موفق به انجام آن شدهاند.
تحقیق دوم در این زمیکه توسو آقای مصطفی آشکا به بررسی سرمایه ارتماعی و کیارآفریکی سیازمانی در واگینپیارس
اراک میپردازد و به تحلی رابطه بعد شکاختی و ساختاری با کارآفریکی سازمانی پرداخته و به این نتیجیه رسییده اسیت کیه
رابطه مببتی بین سرمایه ارتماعی (ابعاد شکاختی و ساختاری) با کارآفریکی سازمانی ورود دارد و نشیان داده اسیت کیه بعید
ساختاری از اهمیت بیشتری نسبت به بعد شکاختی برخوردار است.
تحقیق سوم مربوط به رساله دکتری آقای بهروز قلی لی در دانشگاه تربیت مدرس بیا عکیوان نقیش سیرمایه ارتمیاعی و
فرری در مزیت رقابتی دو شرکت خودروسازی ایرانی (ایران خودرو و پارس خودرو) میباشد .این تحقیق از نوع توسعهای
با روش تحقیق پیمایش تحلیلی بوده است .رامعه آماری این تحقیق نیز مدیران شرکتهای مورد مطالعه میباشید .بیه طیور
کلی نتایج حاص از این تحقیق نشان میدهد که بین سرمایه ارتماعی و سرمایه فرری رابطه مببت و معکا داری وریود دارد
به عبار دیگر با افزایش سرمایه ارتماعی ،سرمایه فرری افزایش مییابد [.]09
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تحقیقا انجام گرفته پیرامون سرمایه ارتماعی در سایر نقاط رهان:
همانطور که در مطال

قب گفته شد؛ بیناندیشمکدان حوزه سرمایه ارتماعی توافق ضیمکی وریود دارد مبکیی بیر ایکریه

دیدگاههای فوکویاما ،پیر بوردیو ،ریمز کلمن و رابر پاتکام اندیشههای کالسیک این حوزه هستکد .ما نییز در ایین مجیال
برآنیم تا با استفاده از مطال

و دیدگاههای صاحبکظران سایر نقاط رهان ،به کشف نوع رابطه مییان ایین سیرمایه و میدیریت

ارتماعی نائ شویم.
در علوم سیاسی آمریرا ،تحت مبحث رمعگرایی ،متفرران قب از قرن نوزدهم در تحلی رابطه بین زندگی مشارکتی و
دموکراسی ،مررراچ عبارا مشابهی را رهت تجمی مفاهیم همبستگی و انسجام ارتماعی استفاده میکردند که الهیام گرفتیه
از تالشهای نویسکدگانی همچون ریمز مدیسون 0و الرسیس دوتوکوی  8بوده است [.]0
در بررسی سرمایه ارتماعی و رهان مدرن و پسامدرن آمده است؛ با توره به تغیییرا ترکولوژییک پرشیتاب،رامعهای
درهمپیچیده و شبرهای به ورود آمده است .در چکین رهانی بسیاری از همراریهای ارتماعی در حال تغییر هستکد .اما بیه
عقیده ران فیلد 9هکوز از اهمیت روابو غیررسمیکاسته نشده اسیت .میارکس وبیر 3دییوان سیادری را یریی از ویژگیهیای
رامعه مدرن میداند .مزیت دیوان سادری آن است که امور را از حالت شخصی خار مییککید و امرانیا برابیری را در
مقاب مقررا در اختیار افراد قرار میدهد .اما امیروزه آنچیه برخیی آن را سیرمایهداری بیی سیازمان مییخوانکید ،رانشیین
سرمایهداری دیوان سادرانه شده است [.]00
درزمیکه نقش ارتباطا ارتماعی و سرمایه ارتماعی توسو ران فیلد انجام شد ،پیژوهش دربیاره
ٔ
در بررسی دیگری که
شبره روابو میان کارفرمایان صو گرفت .در استرالیا ورود شبرههای روابیو هتی داران موری

شیده اسیت کیه آنهیا

بتوانکد کارایی خود را باد برند اما ادعاهای مربوط به روابو میان سرمایه ارتماعی و توسعه کشورها هکوز تأیید نشده اسیت.
یک علت ،آن است که شاخص سازیهای متفاو  ،مقایسه میان کشورها را بسیار دشوار میککد [.]00
ادواردز و فولی 9به عکوان ویراستارهای شماره ویژهای از نشریه «رفتار علمییآمریریایی »0در مقالیه «سیرمایه ارتمیاعی،
رامعه مدنی و دموکراسی در عصر حاضر »4دو مطل

کلیدی را مطرح میکککد :اول ایکره سرمایه ارتماعی به طور مسیاوی

در اختیار همه نیست ،همانطور که سایر انواع سرمایه نیز به طور یرسان در اختیار مردم نیستکد .انزوای رغرافیایی و ارتماعی
مان دستیابی به این مکب میشوند .دوم ایکره ارزش یک مکب سیرمایه ارتمیاعی بیه طیور قابی تیورهی وابسیته بیه موقعییت
ارتماعی -اقتصادی مکب نسبت به رامعه است [.]0
2

رابر پاتکام با انتشار کتاب بررسته خود «بولیکگ تک نفره » به مشرلی که در ساختار مدنی رامعه آمریرا ورود دارد
توره کرده است .با توره به مفهومیکه پاتکام از سرمایه ارتماعی ارائه میدهد :ارتباط مییان افیراد ،شیبرههیای ارتمیاعی و
هکجارهای انتظار عم متقاب و قاب اعتماد بودن؛ وی بین دو نوع سرمایه ارتماعی تمایز قائی مییشیود :سیرمایه ارتمیاعی

1. James Madison
2. Alexis de Tocqueville
3. John field
4. Marks weber
5. Edwards and Foley
6. the American Behavioural Scientist
7. Social Capital, Civil Society and Contemporary Democracy
8. Bowling Alone
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پیوند دهکده  0که ارزای مختلف رامعه را به هم پیوند میدهد و سرمایه ارتماعی محدود کککده یا درون گروهی 8که تکهیا
اعضاء گروه خاصی را به هم پیوند داده و دیگران را حذف میککد [.]9
شاید بتوان گفت مطالعا و بررسیهای رابر پاتکام رامعه شکاس ،بیشترین ارتبیاط را بیین سیرمایه ارتمیاعی و بحیث
مدیریت ارتماعی به ما نشان میدهد .پاتکام در «بولیکگ تک نفره» ادعا میککید کیه سیرمایه ارتمیاعی در آمریریا در حیال
فرسایش است .او نگران است که افراد تمای ندارند که درلیگهای رسمی بولیکگ بازی کککد بلره ترریح میدهکید تکهیا بیا
آشکایان خود بازی کککد [ .]00این مسئله باعث خدشه دار شدن روابیو ارتمیاعی مببیت افیراد بیا یریدیگر و ایجیاد اعتمیاد
ارتماعی خواهد شد که در نهایت به مدیریت ارتماعی نیز آسی

میرساند.

در مطالعاتی که ران فیلد روی سرمایه ارتماعی به عکوان نوعی سیاست ارتماعی انجیام داده اسیت؛ ادعیا مییککید کیه
سرمایه ارتماعی از ابتدا رابطه نزدیری با سیاست ارتماعی و برنامهریزی ارتماعی داشته است .گواه این ادعا تورهی اسیت
که سازمانهای بین المللی تأثیرگذار مانکد بانک رهانی و سازمان همراریهای اقتصادی و توسعه به آن کردهاند .همیانطور
که ذکر آن رفت؛ فولی و ادواردز معتقدند که نظامهای سیاسی نقشی بسیار تأثیرگیذار در شیر دهیی خصوصییا رامعیه
مدنی و چگونگی کاربرد سرمایه ارتماعی در هر سطح و میزانی که باشد دارند ولی از دیدگاه برخی مؤلفان نبایید دخیالتی
در ساختن سرمایه ارتماعی از طرف مدیران ارتماعی و دولتها در ارتماعا صور گیرد [ .]00ایین افیراد کیه از رملیه
آنها میتوان نئولیبرالهایی چون فوکویاما را ذکر کرد اعتقاد دارند که سیرمایه ارتمیاعی صیرفاچ پوششیی بیرای علی میادی
نابرابری ساختاری است و به برنامههای مربوط به سرمایه ارتماعی در ارتماعا بدبین هستکد .ایکان چکدان روی خوشیی بیه
دخالت دولت و مدیران اررایی و در امور مربوط به مردم ندارند [.]02
آ .شپریکگر 9ناشر آلمان غربی ،یری از اولین سازندگان سیستم روابو عمومی«رسانههای گروهیی -انسیان» بیود کیه بیه
اداره سلیقهها و عالقمکدیهای مردم پرداخته بود .وی در سال  0330در آلمان شرسیت خیورده در رکیگ رهیانی دوم ،بیه
انتشار مجله خود درباره برنامههای رادیویی پرداخته بود .شیپریکگر و اطرافییانش احساسیا میردم وقیت آلمیان را مید نظیر
داشتکد .تورم ،بیراری و نبودن چشیمانیداز ،احسیاس بیچیارگی بیه وریود مییآوردنید .در ایین شیرایو چیه چییزی ارزش
دائمیدارد؟ شپریکگر رواب داد« :فقو خانواده» .وی میگفت« :باید اغل

این واژه را تررار کرد تا خوانکدگان ما احسیاس

اعتماد به نفس داشته و با مجله ارتباط برقرار کککد.بکابراین یک ،دو سه یا چهار میلیون خوانکده مجلیه وی بیه ییک خیانواده
تبدی میشوند» .راهبرد ناشران مجله ،ایجاد مجله خانوادگی بود ک ه بیه خوانکیدگان احسیاس اعتمیاد بیه نفیس و خوشیبیکی
بدهد .این مجله از همان شماره اول خوانکده خود را پیدا کرده بیود .ایین مجلیه خوانکیدگان زییادی را بیه میدار نفیوذ خیود
کشانده و به یک نوع پارلمان رادیویی تبدی شد .این مجلیه بیه نمونیه بیارز فعالییت روابیو عمیومیدر فرهکیگ عمیومی و
رسانههای گروهی (یا همان مدیریت ارتماعی) تبدی شد [.]9

1. Bridging.
2. Bonding
3. a. shepringer
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 -4ارتباط سرمایه اجتماعی و شهروندی :مؤلفههای تأثیرگذار
 -1-4سازمانهای غیر دولتی ()NGOها
سازمانهای غیردولتی ،سازمانهای خصوصی هستکد که توسو گروههایی از مردم شر گرفته و مدیریت میشیوند بیه
شر داوطلبانه و بدون سود شخصیی عمی کیرده و هدفشیان خییر رسیاندن بیه خودشیان ییا دیگیران اسیت .بیر طبیق نظیر
نویسکدگانی همچون والزر ،0الساندریکی ،8نیوتن ،9استال و راچن ،3فولی و ادواردز 9و والترز ،0افراد از طرییق رامعیه میدنی
میتوانکد شبرههای ارتباطی ایجاد کککد و آنها را پایدار نگهدارند .همچکین ،ایکگونه انجمینهیای داوطلبانیه هسیتکد کیه بیا
توس به ساختاری غیررسمی و انعطافپذیر ،مردم را به هم ارتباط میدهکد ،اعتماد و عم متقابی را گسیترش مییدهکید و
رامعه را با دیگردوستی بدون اربار استحرام میبخشکد .چکین گسترهای از فعالیتها ،خدما و انجمنهای ناشیی ازرامعیه
مدنی مکابعی از سرمایه ارتماعی هستکد که میتوانکد با افزایش حداکبری استفاده از تواناییهای افراد (حتی در زمان فراغت
از کار ،اوقاتی که افراد در گروه هستکد) ،تأثیر مببت و سازندهای را رهت توسعه ،پیشرفت و بالطب مدیریت ارتماعی مؤثر
فراهم آورد [.]0
عضویت در نهادهای مدنی را میتوان یری از ابعاد شهروندی پویا دانست که خود از الزاما اساسی سرمایه ارتمیاعی
نیز هست .نهادهای مدنی نظیر انجمنهای صکفی ،حرفهای ،شوراهای شیهری و محلیی ،کتابخانیههیا ،انجمینهیای علمیی و
ورزشی ،گروههای حامی محیو زیست ،انجمنهای تجاری ،کشاورزی و موارد مشابه از این دسته هستکد .سازماندهی افراد
در نهادهای مدنی مور

فرهکگهای صکفی و حرفهای خاص در این نهادها شده و ضمن ایجاد سطح بادتری از مشارکت

وتعلق ارتماعی ،مور

میشود که به طور غیرمستقیم ،ککترل رفتارها و تعامال ارتماعی و اقتصادی اعضیای ایین نهادهیا

وابسته به هکجارهای مورود در این نهادها شده و هزیکههای بسیاری از ککترلهای رسمی کاهش یابد [.]0
 -2-4ارتباطات مجازی (اینترنت)
همانکد مشاهده اخبار و آگاه شدن از آخرین وقای  ،استفاده از ایکترنت میتواند بر سرمایه ارتماعی اثر مببت داشته باشد.
رشد سری سایتهای شبرههای ارتماعی همچون فیسبوک 4و مای اسپیس 2نشان دهکیده ایین اسیت کیه کیاربران در حیال
ایجاد شبرهای مجازی از هر دو نوع سرمایه ارتماعی درون گروهی و پیوندی هستکد .بر خالف روابو رو در رو ،به کمک
ایکترنت ،افراد میتوانکد به صور هدفمکد با وض پارامترهایی ویژه به صور آنی به یردیگر متص شوند .این بدین معکی
است که افراد به صور انتخابی بر اساس مکاف و پیشیکههای کامالچ معین میتوانکد با هم ارتباط برقرار کککد.
امروزه با توره بیه بحیث دهریده رهیانی و مطیرح گردییدن مفهیوم شیهروند رهیانی ،ارتباطیا مجیازی بیین افیراد و
گروههاشر تازهای به روابو ارتماعی در روام به خصوص روام شهری داده است .از این حییث ارتباطیا مجیازی از

1. Walzer
2. Alessandrini
3. Newtown
4. Stolle and Rochon
5. Foley and Edwards
6. Walters
7. Facebook
8. MySpace
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رمله مؤلفههای مهم و مشترک شهروندی و سرمایه ارتماعی است که رشد و توسعه یریی بیه اثربخشیی و کیاراریی بیشیتر
دیگری میانجامد.
دزم به ذکر است؛ مکتقدان ارتماعا مجازی معتقدند ایکترنت پیوندهای قوی (بادخص ارتباطا رودررو و تعاملی) ما
را با "پیوندهای ضعیف آنالین" یا ارتباطا پوشالی با ترکولوژی رایگزین کرده است (از رمله این صاحبکظران میتوان از
رابر پاتکام نام برد [ .]9برخی دیگر از تحقیقا نشان میدهد که مرواداتی که با کمک ترکولوژی شر میگیرنید رابطیه
مکفی با سرمایه ارتماعی دارند زیرا که زمان صرف شده برای روابو ارتمیاعی فیزیریی و رو در رو را بیه خیود اختصیاص
میدهکد .با این ورود ،در تحقیقا به عم آمده توافق بر این است که هرچیه میردم بیشیتر آنالیین هسیتکد ،روابیو فیردی
بیشتری داشته و این نقش مببتی در تقویت سرمایه ارتماعی دارد [.]0
 -3-4سالمت افراد
تحقیقا رو به رشد پیرامون سالمتی نشان میدهد که ورود سرمایه ارتمیاعی در شیبرههیای ارتمیاعی و ارتماعیا ،
حافظ سالمتی افراد است .افرادی که در شبرهها یا ارتماعی غکی از حمایت ،اعتماد عمومی ،اطالعا و هکجارهیا زنیدگی
میکککد مکابعی در اختیار دارند که بر سالمت آنها اثر مببت میگذارد به طور مبال ،یک بیمار سرطانی میتواند بدین طریق
اطالعا  ،پول یا حمایت روانی را که برای درمان و بهبود نیاز دارد بدست آورد .پاتکام نیز ادعا میککد که عضیو شیدن در
یک سازمان ،احتمال مرگ افراد را در سال بعد کاهش میدهد [.]0
در بیان اهمیت ارتباط شهروندی ،سرمایه ارتماعی و سالمت افراد میتوان گفت ،عضویت در گیروههیا (و داشیتن هیم
گروههای مکاس ) میتواند افراد را از رفتارهایی همچون کشیدن سیگار و میگساری که برای سالمتی مضر هستکد بیر حیذر
دارند ما در رامعهای مملو از انسانهایی سالم است که میتوانیم رهت توسعه هرچه بهتر و بیشتر شهر و ارتماع برنامهریزی
و فعالیت میککیم؛ در غیر ایکصور و در رامعهای ناسالم ،تصور بروز و ظهور شهروندی به معکای مطلوب از همان ابتدا بیا
مشر اساسی (شرایو مخاطبان) مواره خواهد بود.
از طرف دیگر سرمایه ارتماعی میتواند مضر سالمتی هم باشد .اگرچه مطالعا معدودی در زمیکیهی ارزییابی سیرمایه
ارتماعی در ارتماعا تبهراران انجام شده است ،اما از همین اطالعا محدود چکین برداشت میشود که سرمایه ارتماعی
اثر مکفی در ارتماعا درهم شرسته دارد .همکشینهای مکحرف به کمک تعاریف مطلوبشان و فرصتهایی برای ییادگیری
که هکجارهای شبره فراهم میکککد ،مشوق رفتارهای انحرافی هستکد .اگرچه در همان ارتماع هم ،اصیالح هکجارهیا (یعکیی
رایگزیکی همکشیکان مکحرف با نمونههای مببت) میتواند مبمر ثمر باشد [.]0
 -4-4آموزش و پرورش
0

همانطور که در ادبیا تحقیق مطرح گردید؛ کلمن وهافر اطالعاتی از  82111دانش آموز دبیرستان دولتی ،کاتولییک
و خصوصی در آمریریا در طیول دوره هفیت سیاله بیین  0321و  0324رمی آوری کیردهانید از ایین تحقییق طیولی چکیین
نتیجهگیری شده است که سرمایه ارتماعی در خانواده دانش آموزان و ارتماعاتشان مکجیر بیه کیاهش تعیداد میوارد تیرک
تحصی در مدارس کاتولیک نسبت به نرخ بادی آن در مدارس دولتی شده است.

1. Huffer
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مورگان و سورنسن 0مستقیماچ از کلمن به علت ارائه نرردن علت دقیق عملررد بهتر مدارس کاتولیک روی آزمونهیای
موفقیت استاندارد انتقاد دارند با توره به عملررد دانش آموزان در مدارس کاتولیک به عکوان مدارس هکجارگرا و مدارس
دولتی به عکوان مدارس افق گستر ،آنها دو مدل برای تحلی اثر سرمایه ارتماعی در یادگیری ریاضیا پیشکهاد کیردهانید.
آنها مشاهده کردهاند که در حالیره سرمایه ارتماعی میتواند با حفظ و پایداری یک ارتماع فراگیر و فعال مکجر بیه آثیار
مببت در مدارس هکجارگرا شود ،در عین حال میتواند عواق

مکفی نیز داشته باشد :نظار بیش از حد ،سرکوب خالقیت

و موفقیتهای استبکایی از رمله این موارد هستکد .اما از طرف دیگر ،در مدارس افق گستر ،محیدودیت ارتمیاعی ،عواقی
مکفی در یادگیری ریاضیا داشته است .این مدارس نوع متفاوتی از سرمایه ارتمیاعی را در قالی

فرصیتهیای حاصی از

شبره گستردهای از روابو ارتماعی بین والدین و سایر افراد بالغ تجربه میکککد .نتیجه ایین کیه ییادگیری در سیطح بهتیری
نسبت به مدارس کاتولیک هکجارگرا پیاده میشود .به طور خالصه مطالعا مورگان و سورنسن نشان میدهید کیه سیرمایه
ارتماعی وابسته به محیو است .ممرن است یک نوع از سرمایه ارتماعی در یک محیو خاص نقش مببت داشته باشد ولی
لزوماچ در شرایو دیگر موفق نخواهد بود.
همچکین سمپسون و همراران 8در مقاله خود با عکوان «فراتر از سرمایه ارتماعی ،دیکامیک فضایی بازدهی رمعیی بیرای
کودکان »9بر ابعاد هکجارگرا یا هدف گرای سرمایه ارتماعی تأکید دارند .آنها مدعی هستکد که «مکاب و شبرهها (به طیور
مبال ،انجمنهای داوطلبانه ،پیوندهای دوستانه ،چگالی سازمانی) به تکهایی خکبی هسیتکد .آنهیا ممرین اسیت بیرای کسی
اثرا مورد نظر مفید باشکد یا نباشکد».
مرروریبکک و کواک 3نیز به کمک سرمایه ارتماعی به عکوان ابزار اصلی تحقییق ،مطالعیاتی را در میدارس راهکمیایی
هکگ ککگ روی  924دانشآموز  03ساله با هدف بررسی اختالف بین موفقیت تحصیلی دختران و پسیران انجیام دادهانید.
در این تحقیق اثبا شده است که سرمایه ارتماعی تأثیراتی متفاو بر دو رکس مختلف دارد .هیهانگ هییس تانیگ 9در
پایان نامه خود با عکوان «دانش آموزان تازه وارد در هکگ ککگ :تطبیق و موفقیت تحصیلی »0میگوید فرایکد تطبیق به معکی
فعالسازی و انباشت سرمایههای (فرهکگی و ارتماعی) است .نتایج تحقیق نشان میدهکد که شبرههای حمایتی عام متمیایز
کککده راههای مختلف تطبیق هستکد .شبرههای حمایتی ،به عکوان شرلی از سیرمایه ارتمیاعی ،شیرط دزم بیرای فعالسیازی
سرمایه فرهکگی دانش آموزان تازه وارد هستکد .میزان سرمایه انباشته شده نیز بستگی به میزان پیشرفت در فرایکد تطبیق دارد.
پوتکام در کتاب خود «بولیکگ تک نفره» متذکر شده است «رشد کودک به شد تحت تأثیر سرمایه ارتماعی است» و
ادامه میدهد «حضور سرمایه ارتماعی با نتایج مببت متعددی خصوصاچ در امر آموزش مرتبو دانسته شده است» بر طبق نظیر
وی در این کتاب ،این نتایج مببت حاص سرمایه ارتماعی والدین در ارتماع هستکد .در ایادتی که سطح سرمایه ارتمیاعی
بادتر است ،موفقیت تحصیلی نیز بیشتر است وره مشترک این ایاد در این است که در آنها والدین مشیارکت بیشیتری
در امر تحصی فرزندان خود دارند .هر را که والدین مشارکت بیشتری در فرایکد آموزش فرزندان داشتهاند ،معلمان میوارد
کمتری از بدرفتاری همچون حم سالح در مدرسه ،درگیری فیزیری ،فرار از مدرسه و به طور کلی بییتفیاوتی نسیبت بیه

1. Morgan and Sorensen
2. Sampson et al
3. Beyond social capital: Spatial dynamics of collective efficacy for children
4. Marjoribanks and Kwok
5. Hei Hang Hayes Tang
"6. "New Arrival Students in Hong Kong: Adaptation and School Performance
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تحصی گزارش کردهاند با استکاد به دیدگاه پوتکام و سایر مدارک ،برای درک رابطه بین سرمایه ارتماعی و آموزش ،بایید
میزان مشارکت والدین در امور آموزش و مدرسه و میزان سرمایه ارتماعی مورود در یک ارتماع را تعیین کرد.]0[ .
از طرف دیگر رهت توسعه و ارتقاء سرمایه ارتماعی میتوانیم از اثرا مببت آموزش شهروندی (برای مبیال آمیوزش
مهار های ارتماعی) استفاذه ککیم در این باب میتوان روی آموزشهای خاص مدارس در قال

محتوای آموزشی رسمی

مطلوب سرمایهگذاری کرد .آموزشهایی مب چگونگی عضویت در گیروههیای مختلیف ،مهیار هیای زنیدگی از رملیه
مهار در «نه» گفتن ،آموزش همراری در گروه ،اعتماد متقاب و . ...
 -5-4بزهکاری
پرواضح است که در هر ارتماعی عضویت در گروههای انحرافی محتم بوده و نقش فزایکدهای در افیزایش بزهریاری
دارد این موضوع بادخص با توره به مفهوم سرمایه ارتماعی درون گروهی (از نظر پاتکام) قاب تأم میباشد.
در مقاب  ،عضویت در گروههای دوستی مکاس  ،باشگاههیای ورزشیی ،کتابخانیههیا و  ...کیه از رملیه عکاصیر سیرمایه
ارتماعی هستکد وقوع ررم و رکایت در ارتماع را کاهش میدهکد؛ در این خصوص نباید از نقیش مهیار هیای ارتمیاعی
(دوستیابی ،توانایی «نه» گفتن و  )...غاف شد این مهم را میتوان به کمک آموزش و پرورش و ارائه آموزشهای مکاس
تقویت نمود .با تمرکز بر این ایده که سرمایه ارتماعی پایین باعث افزایش بزهریاری و ریرم و رکاییت مییشیود؛ خیواهیم
فهمید که مدیریت ارتماعی روام نیز با کاهش سرمایه ارتماعی دچار آسی های ردی از مکظر افزایش بزهراری خواهید
شد [.]0
 -6-4مشارکت زنان
زنان روشهای مکحصربفردی برای سازماندهی دارنید .ایین تفیاو هیا در مقابی میردان ،ارتباطیا ارتمیاعی را بیرای
مخاطبان زن تا حد بیشتری رذاب و تأثیرگذار کرده و در نتیجه نقش زنان را در مشارکتها و روابو غیررسمی پررنگتیر
میککد .به عکوان مبال تعدادی از این مشخصهها عبار اند از:
 احتمال ایکره زنان خود را در ساختارهای بدون ردهبکدی سازماندهی کرده و وفاق ایجاد نمایکید بیشیتر از میردان
است.

 طبیعت اغل

غیررسمیسرمایه ارتماعی زنان به آنها ارازه مییدهید تیا بیدون تطبییق بیا اسیتانداردهای مردانیه،

محیوهای غیررسمیمشارکتی را رهت برقراری ارتباطا ارتماعی ،ایجاد و مدیریت نمایکد [.]0
 FPI -1-6-4نشانگر مشارکت زنان در توسعه انسانی
نشانگر مشارکت زنان ،مرک

درزمیکیههیای
ٔ
از متغیرهایی است که میزان ککترل زنان و مردان را در تعییین سرنوشتشیان

سیاسی و اقتصادی اندازه میگیرد .این متغیرها عبار اند از :
 مشارکت زنان در پستهای نمایکدگی مجلس (مشارکت در تصمیمگیری سیاسی)،

 مشارکت زنان در پستهای مدیریت عالی و فکی (مشارکت در تصمیمگیریهای اقتصادی)،

 مشارکت زنان در مشاغ آزاد و مشارکت در دآمد حاص از اشتغال (مشارکت در مکاب اقتصادی).
با توره به نشانگر مشارکت زنان در کشورمان که رقمی معادل  1/890را نشان میدهد و مقایسه آن با نشانگر کشورهای
پیشرفته صکعتی ( ،)1/933در حال توسعه ( )390و ضعیف ( ،)1/899درمییابیم که متأسفانه این مییزان ،نزدییک بیه نشیانگر
کشورهای ضعیف میباشد .این موضوع لزوم توره بیشتر به مشارکت زنان در توسعه کشورمان ،با توریه بیه ایکریه نیمیی از
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رمعیت ایران را زنان تشری میدهکد و سرمایهگذاری رهت رشد و اعتالی این نشانگر در کشورمان را گوشیزد میینمایید
[.]09

0

 -7-4مهاجرت
اگر در شهرها شاهد رابطههای محدود و گذرا حتی در سطوح کوچری چون محال و در بیین همسیایگان هسیتیم بیه
دلی مهارر های بی روی ه به خصوص مهارر از روستا به شیهر رهیت بیه دسیت آورن امرانیان بیشیتر و بهتیر در شیهر،
تحصیال  ،پیداکردن کار و  ...میباشد .مطالعا پوتکام نشان داد که مهارر و تکوع نژادی مان رشد سیرمایه ارتمیاعی و
افزایش اعتماد عمومی مرتبو با آن میشود در این مطالعا گفته شد که در مکاطق ناهمگون آمریرا ،پارهای از افراد سهمی
در هی یک از انواع سرمایه ارتماعی درون گروهی و پیوندی ندارند .در روامعی که مهارر به آنها زیاد است (همچون
ایاد متحده و کالن شهرهایی چون تهران) یا ناهمگونی قومی بادست (همچون اروپای شرقی) شهروندان در هر دو نیوع
سرمایه ارتماعی کمبود دارند و در ک سطح اعتماد در خار از ارتماعا همگون بسیار پایین است .عدم تجیانس باعیث
شده است که مردم حتی از نزدیکترین گروهها و روابطشان دوری کککد و به رمعی از افیراد شیدیداچ مکفیرد تبیدی شیوند،
نقطه مقاب ارتماع همبستهای که قبالچ در آن بودند .این نتایج بر خالف باورهای قبلی هستکد که مییگفتکید تمیاس بیا تکیوع
ارتماعی ،سرمایه ارتماعی را چه از طریق پیونید زدن شیرافهای ارتمیاعی میابین اقیوام و چیه از طرییق تحرییم پیونیدهای
درونگروهی تقویت میککد[. ]03
مین ژو 8و کارل آل بکرستون 9نیز در بررسی رم ویتکامیهای مقیم نیواورلئیان دریافتکید کیه حفیظ ارزشهیای سیکتی،
مهارران را در برقراری پیوند و حفظ اتحاد در ارتماع قومی یاری میرساند .اتحاد قومی به خصوص زمانی مهم اسیت کیه
مهارران به تازگی به رامعه میزبان وارد شیدهانید .ژو در مقالیه خیود “سیرمایه ارتمیاعی در محلیه چیکییهیا ”3آثیار روابیو
محسوس ارتماعی را بر فرایکد تطبیق چیکی -آمریراییهای روان در ارتماع ،در خانواده مهارران و ما بین نس روان مورد
بررسی قرار داده است محله چیکیها به عکوان مبکای سرمایه ارتماعی ،اسران کودکان مهارر را در رهیا مطلیوب تسیهی
میککد .حمایت قومی محرک موفقیت تحصیلی است .عالوه بر این ،حفظ زبان مادری نیز نیوعی سیرمایه ارتمیاعی ایجیاد
میککدکه نقش مببتی در موفقیت تحصیلی دارد .استانتون -سادزار 9و دورن بوش 0دریافتهاند کیه دانیش آمیوزان دو زبانیه
شانس بیشتری برای کس

حمایتهای نهادی مورد نیاز برای بهبود وضعیت تحصی و زندگی دارند [.]0

در صورتی که بتوان به کمک مدیریتی کام و رام از تمامی پتانسی مببت مورود در نیروهای وارد شده و مهارر بیه
شهرها رهت افزایش بهرهوری سرمایه ارتماعی استفاده کرد؛ در واق میتوان به کمک یک ررییان دوطرفیه و تعیاملی در
توسعه شهروندی و شهرنشیکی نیز از آن بهره رست.

 .0رهت کس

اطالعا بیشتر در این زمیکه به سایت دفتر توسعه سازمان مل ( )UNDPبه آدرس

 http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete.pdfمرارعه نمایید.
2. Min Zhou
3. Carl L. Bankston
"4. "Social Capital in Chinatown
5. Stanton-Salazar
6. Dornbusch

 244مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

 -5اثرات منفی و محدودیتهای احتمالی سرمایه اجتماعی بر شهروندی
عالوه بر ذکر تمامی موارد فوق که نشانگر بعد مببت سرمایه ارتماعی در ارتباط با شهروندی میباشد؛ نبایید نسیبت بیه
پاشکه آشی سرمایه ارتماعی که مکجر به ضعف شهروندی نیز میگردد بی توره بود .بارزترین مبال از سوی تاریک سرمایه
ارتماعی ،شبره روابو قوی و افراطی درون گروهی است (به خصوص در میان گروههای مجیرم و بزهریار) [ .]00سیرمایه
ارتماعی درون گروهی میتواند از عقاید یک گروه در گذر زمان محافظت ککد و در نهایت باعث رذب افراد حول ییک
آرمان افراطی شود [ .]0برای مبال آ .شپریکگر آلمانی و طرفداران سرسخت و معتقید بیه برنامیه رادییویی وی (تحیت قالی
خانواده) حتی دستوراتی را رهت انجام فعالیتهای مورد نظرشان به دولت دیرته میکردند که این میتواند از رمله اثرا
مکفی سرمایه ارتماعی در مدیریت ارتماعی به شمار رود.
از طرف دیگر هرگونه همراری صمیمانه میان افراد عضو یک شبره میتواند برای کسانی که از عضویت در آن شبره
محروم هستکد؛ زیانبار باشد به بیان دیگر هر شبره روابو ارتماعی اگر بسیار بسته باشد میتواند برای دیگر اعضای رامعیه
بزرگتر آسی زا باشد []00؛ آسی

به هر نوع شبره ارتماعی در نهایت باعث اختالل در شبره ارتماعی بزرگتر خواهید

شد و در نهایت شهروندی را تهدید و تضعیف میسازد..
 -1بررسی نیاز سرمایه اجتماعی به شهروندی (تحلیل طرح مسئله)
در سطح ملی ،با توره به سیستم روابو عمومی -تبلیغا امیروزه ارتماعیا و روامی سیعی مییکککید شیمار اعضیاء و
متفقین خود را بیشتر نمایکد؛ این امر بادخص با توره به اهمیت شرکت داوطلبانه مردم در کلیه امیور (سیاسیی ،اقتصیادی و
 )...دولتها من رمله انتخابا  ،ضرور دارد.
با ورود سیستم سیاسی قوی در رامعه که در نتیجه روابو ارتماعی بادی آحاد مردم به پشتوانه دولت ایجیاد مییشیود؛
مردم دیگر نیازی نخواهکد دید که خود را درگیر فرقهها و مجیام درون گروهیی دیگیر کککید .بکابیه گفتیه پوتکیام ،سیرمایه
ارتماعی از دیدگاه سازمانی ممرن است عواق
کافی استحرام نداشته و بکابراین گروههای صاح

مکفی داشته باشد؛ اگر نهادهای سیاسی و دموکراسیی در کشیور بیه مییزان
سرمایه ارتماعی بر آنها غلبه کککد( .مبال روشن در ایین میورد ،اتفیاقی

بود که زمان به قدر رسیدن هیتلر برای آلمان بوقوع پیوست .در واق آلمانها خود را به کلوپها ،انجمنهای داوطلبانه ،و
سازمانهای حرفهای مشغول کردند تا از سرخوردگی ناشی از شرستهای دولت مرکزی و احزاب سیاسی خیالص شیوند.
در نتیجه ستونهای رمهوری وایمار 0را سست کرده و راه رسیدن هیتلر به قدر را هموار کردند” .هیتلیر از آن رهیت بیه
سرعت به قدر رسید که توانست گروههای رامعه را برای رسیدن به یک هدف مشترک به حرکت در آورد .اگرچیه در
آن زمان رامعه آلمان یک رامعه «متحد» به حساب میآمد ،گروههای مردم متفرق بوده و اعضاء آنها از مهار هیایی کیه
در گروه کس

کرده بودند ،برای پیشبرد رامعه استفاده نمیکردند .میردم در رمهیوری وایمیر بیه شید درونگیرا شیده

بودند .هیتلر توانست با توسی بیه هیدف اعیتالی آلمیان بیه صیدر قیدر هیای سیاسیی رهیان ،بیر ایین خصوصییت میردم
سرمایهگذاری کرده و گروههای مکفص را با هم متحد ککد [.)]0
در نهایت «پیشگیری بهتر از درمان است» .اگر شهرها در برخورد با مسائ ارتماعی تعل کککد ،زمانی فرا میرسد کیه
خود را در حلقه آتش رامعه میبیککد و در این صور دیگر فرصتی برای انجام فعالیتها و نائ شدن به اهدافشان نخواهکد
داشت.

1. Weimar Republic
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در سطح سازمانی باید گفت ،کسانی که امروزه با محیوهای کار سازمانی آشکایی دارنید؛ آر اهمییت مسیائ سیازمانی
نظیر ساختار ،طرح شغ و انگیزش به خوبی خبردارند؛ ولی در عین حال ،میدانکد که با توره به ماهیت برخیورد بیا نییروی
انسانی ،کار و عملررد افراد تحت تأثیر عوام دیگری از قبی ماهیت روابو ارتماعی میان کارککان و نگرش آنان نسبت به
کار قرار میگیرد .در واق محیوهای کاری ،زمیکههای ارتماعی پیچیدهای هستکد که درک و فهم رفتار در آنها از طرییق
توره به گرایشها و نگرشهای کاککان ،روابو ارتماعی ،شبرههای ارتباطی رسمی و سایر متغیرهیای مربیوط میسیر اسیت
[.]01
0

کلیه فراگردهای مدیریتی از نظر هکری فایول (برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهکگی ،ککترل و فرماندهی) بدون برقیراری
ارتباط مکاس

و مؤثر (روابو ارتماعی) امران پذیر نخواهد بود حال این نوع مدیریت ،مدیریت درسطح سازمانی کوچریا

شهر و یا در سطح ملی باشد .همین یک رمله لزوم توره به روابو ارتماعی در شهرها (روابو متقاب  ،همراریهیا ،اعتمیاد
بین اعضاء و گروهها و  )...رهت مدیریت شهری و شهروندی مطلوب را مشخص میسازد .به عبیار دیگیر رهبیر اییدهآل
آشکا به سرمایه ارتماعی میکوشد تا با برقراری روابو پایدار و مؤثر (بین خود و اعضاء و اعضاء با هم) و افزایش اثربخشی
شهروندان باعث توسعه و پیشرفت شده؛ کارایی سرمایه ارتماعی در رامعه را نیز باد ببرد [ .]00از طرف دیگر می دانیم که
به مکظور انجام اهداف سازمانی ،بایستی مدیران به دفعا  ،برای انتقال اطالعا ضروری ،تصمیما  ،ایدهها ،پیشیکهادا و
 ...با کارککان اتباط برقرار نماید .مطالعا نشان میدهکد که بیشتر از  %49وقت مدیران صرف ارتباط با دیگران میشود .این
امر نشانگر اهمیت ارتباط در سازمان است .موفقیت یک سازمان تا حد زیادی به ورود ارتباطی اثیربخش بسیتگی دارد [.]3
همچون سازمانها و در سطحی وسی تر ،ورود این نوع ارتباط در شهرها باعث توسیعه ییافتگی فرهکگیی و رشید و اعیتالی
سرمایه ارتماعی شهروندان میگردد.
با تریه بر نقش دولت در رامعه با استفاده از نظریا صاح نظرانی چون پوتکام 1با این نگرش که معتقد باشیم ،ارتبیاط
بین روند افزایشی سرمایه ارتماعی و بهبود عملررد در همه ابعاد ،یک ارتباط مببت است .بطور قط شکاسایی عوامی میؤثر
در آموزش شهروندی به رهت گسترش سرمایه ارتماعی یری از موارد ضروری در هر رامعه و شهر بشمار میرود.
در پایان بدون کم انگاشتن برنامه ریزی ،سازماندهی ،نظار و نیز همراری سازمانها با محاف ارتمیاعی کیه از رملیه
وظایف مهم مدیریت شهری هستکد؛ بر اهمیت ویژه ایجاد انگیزه رهت انجام این فعالیتها (عضیو شیدن در سیازمانهیا بیه
خصوص در مورد افراد سالخورده و  )...در راستای رسیدن به اهداف و توسعه و پیشرفت تأکید میککیم .به کارگیری افراد
بازنشسته ارتماع در گروههای غیر رسمیرهت استفاده از توان و تجربه ارزشیمکد ایین افیراد و نییز رلیوگیری از تکهیایی و
دلمردگی ایشان به سب

عدم ارتباطا مؤثر به مدیران شهری کمک میککد که از حداکبر توان شهروندان استفاده کیرده

و راه را رهت توسعه و پیشرفت هموارتر سازند.
 -11پیشنهادات
با توره به مباحث مطرح شده و بیان نقش و تأثیر متقاب شهروندی و سیرمایه ارتمیاعی در کمیک بیه بهبیود عملریرد
سازمانها و مؤسسا و نیز توسعه و پیشرفت شهرها ،در ذی به ارائه پیشکهاداتی در حوزه بحث پیشرو میپردازیم:
 .0اشاعه فرهکگ عضویت در گروهها و مجیام دولتیی و غیردولتیی (از رملیه کیانون پیرورش فریری کودکیان و
نوروانان) و ایجاد انگیزه در افراد رهت عضویت و برقراری ارتباط مکاس

و مؤثر ،تیا در پکیاه وضیعیت مکاسی

1. Henri Fayol
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فعلی به سوی افزایش سرمایه ارتماعی و بالطب بهبود و پیشرفت شهرها و در سطحی ایدهآل رهت توسعهیافتگی
کشورمان گام برداریم.
 .8توره بیشتر به نقش نیروی انسانی در سطوح ملی و سازمانی توسو مدیران و سرپرستان ارتماعی.
 .9آموزش شهروندی و مهار های ارتماعی به عکوان بعد مهمی از برنامه درسیی رسیمی میدارس بیه خصیوص در
مقط ابتدایی.
 .3رلوگیری از "فرار مغزها" و خرو دائم انسانهای شایسته و فرهیخته از کشور به کمک سرمایه ارتماعی غکی و
ارتباطا محرم و اصولی و نیز در نظرگرفتن راهکارهای خاص در این زمیکه.
 .9عدم ککارگذاشتن افراد بازنشسته و سالخورده ارتماع و استفاده از همراری و تجارب ارزنده ایین افیراد از طرییق
حضور فعال ایشان در گروهها و محاف ارتماعی.
 .0احترام و حفظ شأن مکاب و نیروهای انسانی با پذیرش تربّرگرایی و بومیسازی در کشور.
 -11بحث و نتیجهگیری
برطبق تعاریف و مفاهیم بیان شده در مقاله پیشرو ،سرمایهارتماعی دارای مفهومی بسییار گسیترده مییباشید (از بحیث
روابو متقاب اعضاء و افراد رامعه تا همراری ،صداقت ،اعتماد و  )...به صورتی که کلیه هکجارها و ناهکجاریهیای رامعیه
میتواند معیاری رهت بررسی آن باشد.
موارد مورد اشاره در بحث مؤلفههای تأثیرگذار شهروندی و سرمایه ارتمیاعی نییز بییانگر پتانسیی بسییار خیوب نقیش
شهروندی است که میتوان با استفاده بهیکه از آن ،مشارکت دزم را رهت سرمایه ارتماعی مطلوب در روام بیروز داده و
همچکین میتواند به عکوان یک اص محوری توسعه قلمداد گردد.
با عکایت به اص توره به نیروی انسانی (به عکوان درونداد در هر نوع رابطیه ارتمیاعی) ،مشیخص مییشیود کیه مقولیه
ارتباطا و حتی تبلیغا  ،رهت ایجاد انگیزه و فرهکگ ارتماعیشدن افیراد (از مکظیر تمایی بیه عضیویت و مشیارکت در
گروهها) در روام  ،بسیار مهم و حیاتی است .این همان نقطه عطفی است که شهروندی را با سیرمایه ارتمیاعی غکیی پیونید
داده و رامعه را در رهت رشد و کمال و توسعه پیش خواهدبرد.
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شناخت و معرفی امام ،مهمترین معروف
مجتبی رعفری

0

همانگونه که در همه امور ،اهم و مهم ورود دارد در معروف و مکرر نیز اهم و مهم ورود دارد .یافتن مهمترین معروف
و تالش برای تحقق آن و نیز یافتن مهمترین مکرر و تالش برای محوان در تحقق معروفهای دیگر و محیو سیایر مکریرا
نقش اساسی دارد .ما براساس مکاب دیکی ،به این نتیجه رسیدهایم که مهمترین معروف شیکاخت و معرفیی امیام زمیان(عج) و
مهمترین مکرر روی گرداندن از امام معصوم(ع) و از دست دادن این نعمت بزرگ الهی است.
روایا متعددی که از ائمه در اهمیت امامت نق شده است مهمترین دلیی میا بیر ایین مطلی

اسیت کیه معرفیی امیام

مهمترین مصداق معروف میباشد
تحودتی که امام عصر علیه السالم در هکگام ظهور ایجاد میککد نیز یری دیگر از ادلهای است که ددلت میککید کیه
شکاخت و معرفی امام زمان(عج) مهمترین معروف میباشد  .مگر نه این اسیت کیه تحقیق کامی عیدالت مطلیوب محیوری
ادمیان و ارمان پیامبران است و مگر نه این است که تحقق این امر بر اساس قران و روایا در زمان امام زمیان(عج) حاصی
میشود ؟ اگر چکین است بکابر این باید گفت شکاختن و شکاساندن امام زمان و زمیکه سازی برای ظهوران حضر مهیمتیرین
معروف و مهمترین ترلیف ما میباشد .بادخره حرکت امام خمیکی(ره) و تأسییس رمهیوری اسیالمی ادامیه راه انبییاء و در
مسیر تحقق دولت مهدوی و امامت الهی بود لذا معرفی این انقالب در این همایش بینالمللی از مصادیق مهمترین معیروف
میباشد.
واژگان کلیدی :معروف ،مکرر ،امامت ،هدف انبیاء
مقدمه
در هر کار و فعالیتی مالحظه تقدم و تأخر مطال

و اولویت بکدی مسائ مور

میشود از پرداختن به مسائ حاشیه ای

و دور شدن از متن و اص مساله محفوظ بمانیم .از همین رو در مساله بسیار مهم و حیاتی امربهمعروف و نهی از مکرر نیز بیه
نظر میرسد اگر بکیادیترین مساله شکاسائی شود و رایگاه واقعیان مشخص گردد و حق مطلی

ادا شیود خیلیی زود مسیائ

دیگر نیز در ذیالن مساله اصلی ،ح و فص خواهد شد.
موضوعا مختلفی ممرن است به عکوان مهمترین معروف به ذهن برسد .به عکوان مبال شیاید کسیی تصیور ککید نمیاز
مهمترین معروف است چرا که در روایت است که اگر نماز قبول شود بقیه اعمال نیز قبول میشود 8.طبق این رواییت نمیاز
شرط پذیرش بقیه اعمال دیکی تلقی شده است .اما نباید فراموش ککیم که از امام صادق علیه السّالم(ع) مروی است که :بعد
از معرفت نماز برترین کار است 9 .همچکین ممرن است هر یک از مسائ اعتقادی ،اخالقیی ییا هیر ییک از فیروع دیین بیه
عکوان مهمترین معروف تصور شود اما در این مقاله قصد آن داریم که مهمترین معروف را از خالل روایا و آیا قرآنی
استخرا ککیم .از مطالعه مکاب فوق میتوان به این نرته پی برد که مهمترین معروف امامت و ودیت خاندان پیامبر و تیالش
برای شکاختن و شکاساندن این خاندان با برکت است .آنچه در ذی مطالعه میککید ادله ایکجان

در دفاع از این مدعا است.

jafari@iaukhsh.ac.ir

 .0استادیار دانشگاه آزاد اسالمی خمیکی شهر mojtaba_jafarie@yahoo.com
ِ
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یح َ
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اس ُ
الز ِ
الصالةِ َو َّ
ت َحیا».
السالم قالَ « :و أ َْوصانِی بِ َّ
کاة ما ُد ْم ُ
الصالة ،اَل تری الی العبا ّ
« . 9ما اعلم شیئا بعا المعرفة افضل من هذه ّ
الصالم عیسی بن مریم علیه ّ
(اسرار الحرم ص)929
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والیت و امامت اهل بیت پیامبر اسالم ،مهمترین معروف
ما به چکد دلی معتقدیم ودیت اه بیت مهمترین معروف است .ابتدا باید به این نرته توره کرد که راز اهمییت ییافتن
امربهمعروف و نهی از مکرر در روایا و مکاب اسالمی نقش و تاثیری است که این مسیاله در تحقیق بقییه اعمیال و فیرای
دارد .اگر در روایا آمده است که:همه اعمال خوب به عالوه رهاد در راه خدا در مقایسه با امربهمعیروف و نهیی از مکریر
همچون نمی ،در برابر دریای عمیق است 0به خاطر همین نقش ممتاز امربهمعروف و نهی از مکرر در بقیه اعمال است .به این
حدیث امام بیاقر توریه ککیید« :إ ّن اِلم ر ب المعروف والنه ی ع ن المنک ر س بیل اِلنبی اء ،ومنه ا الص لحاء ،فریض ة ع یم ة ،به ا تق ام

وتحل المکاسب ،وت ر ّد الم الم ،وتعم ر اِلرض ،وینتص ف م ن اِلع ااء ،ویس تقیم اِلم ر» (ادلهییا
الفرائض ،وتأمن المذاهب،
ّ

9

ص)914
در این حدیث تأکید شده است که به واسطه امربهمعروف و نهی از مکرر فرائ
میشود و مراس

الهی اقامه میگردد و امکییت حاصی

حالل میشود و ظلمها دف میشود و زمین آباد میشود و . ...

حال دقت در اثار و کت

مشخص میسازد که باور به ودیت اه بیت دقیقاچ همین نقیش را در تحقیق همیه ابعیاد دیین

اسالم حتی خود امربهمعروف و نهی از مکرر دارد .امام صادق(ع) در روایتی فرمودتشویق به ودیت خیرالعم است چرا که
همه اعمال به واسطه ودیت پذیرفته میشود.8
موارد ذی نیزتایید کککده مطل

فوق است:

ابوبصیر از امام صادق(ع) نق میککد که فرمود آیا شما را خبر ندهم از عملی که خداوند هی عملی را از بکدگان قبول
نمیککد رز به واسطه آ ن؟ گفتم چرا .فرمود ان کار پس از شهاد بر توحید و رسالت عبار است از اقرار به ودیت میا و
برائت از دشمکان ما ....

9

بدیهی است کاری که قبول بقیه اعمال انسانها مشروط به آن است باید مسالهای اساسی و حتی مقدم بر بقیه آنها باشد.
در روایتی دیگر :محمد ابن مسلم از امام باقر(ع) نق کرده میگوید هرکس به واسطه عباد برای تقرب به خیدا خیود
را به زحمت بیکدازد ولی امامی نداشته باشد زحمت او قبول نیست و او از زمره گمراهان است......3
در برخی از روایا نیز شکاخت امام را مساوی با ایمان و انرار امام را مساوی کفر قرار دادهاند .این نرته اهمییت مسیاله
امامت و لزوم شکاخت و معرفی امام را گوشزد میککد .از رمله این روایا حدیبی است که ابوسلمه از امام صادق(ع) نق
کرده که فرمود :ما همان کسانی هستیم که خدا اطاعت ما را وار

کرد ...هر کس ما را شکاخت مؤمن ،و هیر کسیی میا را

لجی(توضیح المراد ص )244
البر کلها و الجهاد فی سبیل اللّه عنا اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر اَل کنفثة فی بحر ّ
 .0ما اعمال ّ

حث علی الوَلیة ،و علة أنها خیر العمل أن اِلعمال کلها بها تقبل .شاید از ایکجا بتوان به یری از اسرار ناگفته
 .8و قوله «حی علی خیر العمل» أی ّ
حذف حی علی خیر العم از اذان پی برد چکانره امام کاظم به این نرته اشاره کردهاند( .ابهی المراد  8ص)032-3
ات یوٍم أَ ََل أُ ْخبِرکم بِما ََل ی ْقبل اللَّهُ َع َّز و ج َّل ِمن ال ِْعب ِ
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َار ل ْل َقائ ِم ثُ َّم قَ َ ِ
َص َح ِ
ْیع َم ْل بِال َْوَر ِع َو َم َحاس ِن ْاِلَ ْخ َالِ َو ُه َو ُم ْنتَ ٌر
اء ثُ َّم قَ َ
اب الْ َق ائ ِم فَ لْی ْنتَ ْر َو ل ْ
ال َم ْن ُس َّر أَ ْن یکو َن م ْن أ ْ
اَلنْت ُ
ال إ َّن لَنَا َد ْولَةً یجیءُ اللهُ ب َها إذَا َش َ
ات و قَام الْ َقائِم ب ع َاه کا َن لَه ِمن ْاِل ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ومة (بحار ادنوار  98ص )031
فَِإ ْن َم َ َ َ ُ َ ْ ُ
َج ِر مثْ ُل أ ْ
ُ َ ْ
َکم أَیتُ َها الْع َ
صابَةُ ال َْم ْر ُح َ
َج ِر َم ْن أَ ْد َرکهُ فَجاُّوا َو انْ تَ ُروا َهنیئاً ل ْ
الس الم یق ول :ک ل م ن دان اللّ ه بعب ادة یجه ا فیه ا نفس ه و َل ام ام ل ه م ن اللّ ه ،فس عیه غی ر مقب ول و ه و
 .3عن محما بن مسلم ،ق ال :س معت أب ا جعف ر علی ه ّ
ضال متحیر و اللّ ه ش انیء َلعمال ه ،و مثل ه کمث ل ش اة ض لت ع ن راعیه ا و قطیعه ا ،فهجم ت ،ذاهب ة و جائی ة یومه ا ،فلم ا جنه ا اللی ل بص رت بقطی ع م ن غی ر

راعیها فحنت إلیها و اغترت بها ،فبات ت معه ا ف ی ربض تها .فلم ا أن س اِ الراع ی قطیع ه أنک رت راعیه ا و قطیعه ا ،فهجم ت متحی رة تطل ب راعیه ا و قطیعه ا،
فبصرت بغنم مع راعیها فحنت إلیها و اغترت بها ،فصاح بها الراعی الحقی براعیک و قطیعک (کافی  0ص )029
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انرار کرد کافر است و هر کس نه ما را شکاخت و نه انرار کرد گمراه است تا ایکره به هدایتی که خدا بر او واری

کیرده

است یعکی اطاعت از ما برگردد......0
عالیترین و کام ترین کالم در این موضوع را امام رضا فرمود انجا که در باره امامت ایکچکین ایراد سخن کرد که:
کجا این رهال میتوانکد امام را برگزیککد؟ امامت مکزلت انبیاء و خالفت خدا و خالفت رسول خدا و مقام حضر علی
و امام حسن و امام حسین است .امامت زمامداری دین خدا و نظام بخشیدن به امور مسلمانان و حفظ مصلحت دین و عیز
مسلمین است .امامت اص اسالم بالکده و فرع بلکد مرتبه ان است .به واسطه امام ،نماز و روزه و حیج و رهیاد و .....تمامییت
مییابد  .حالل و حرام الهی به اذن امام بستگی دارد .اقامه حدود الهی و دفاع از دین خدا و فراخواندن مردم به دیین خیدا از
طریق حرمت و موعظه حسکه توسو امام محقق میگردد......8
در بسیاری از روایا اسالمی امام به عکوان مصداق عدل ،قسو ،احسان ،میزان و ....معرفی شده است.
روایا در تأوی آیا عدل و معروف و احسان و قسو و میزان به ودیت ائمه علیهم السالم ،و تأوی کفیر و فسیوق و
عصیان و فحشاء و مکرر و بغی به عداو و ترک ودیت ایشان بسیار است که به برخی اشاره میشود:
اْل ْحس ِ
خداوند میفرماید :إِ َّن اللَّهَ یأ ُْم ُر بِال َْع ْا ِل َو ِْ
ان َو إِیت ِاء ِذی الْ ُق ْرب ی َو ینْه ی َع ِن الْ َف ْحش ِاء َو ال ُْمنْک ِر َو الْبَ غْ ی ی ِع ُک ْم ل ََعلَّک ْم
9
کرو َن
تَ َذ ُ
یعکی« :بدرستی که خدا امر میککد به عدالت و نیروکاری و عطا کیردن بیه خویشیان و نهیی مییککید از کیار زشیت و
ناپسکدیده و ظلم ،و پکد میدهد خدا شما را ،شاید که پکد گیرید».
امام باقر(ع) فرموده است که :عدل ،گواهی د اله اد اللّه و محمد رسول اللّه است؛ و احسان ،امیر المؤمکین علیه السّالم...
(امامشکاسی ص )322 -331
از این دست روایا در مکب فوق متعدد ذکر شده است.
از موارد دیگر آیه ذی استَ :و أ َْوفُوا بِال َْع ْه ِا إِ َّن ال َْع ْه َا کا َن َم ْس ُؤًَلَ .و أ َْوفُوا الْکی َل إِذا کلْ تُ ْم َو ِزنُوا بِال ِْق ْس ِ
طاس ال ُْم ْس تَ ِقی ِم ذلِک
س ُن تَأْ ِوی ًال 3یعکی« :وفا ککید به عهد و پیمان ،بدرستی که از عهد سؤال خواهکد کرد در قیامت ،و پر ککیید پیمانیه را
َخی ٌر َو أ ْ
َح َ

السالم قال :س معته یق ول :نح ن ال ذین ف رض اللّ ه ع ز و ج ل الاعتن اَ ،ل یس ع الن اس اَل معرفتن ا و َل یع ذر الن اس بجهالتن ا،
 - 0أبی سلمة عن أبی عبا اللّه علیه ّ
من عرفنا کان مؤمنا ،و من أنکرنا کان کافرا ،و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ضاَل ،حتی یرجع الی الهای الذی افت رض اللّ ه علی ه م ن الاعتن ا الواجب ة ،ف ان یم ت

علی ضاللته یفعل اللّه به ما یشاء (کافی  0ص024
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 8ص)393
 - 9نح 31
 3اسراء 93-99
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هکگامی که از پیمانه برای سکجش استفاده میککید .و بسکجید با ترازوی سالم و بی عی  ،آن بهتر و نیروتر اسیت از رهیت
تأوی و عاقبت».
حضر کاظم(ع) از پدرش علیهما السّالم نق فرمودکه :مراد به عهد ،آن عهدی است که حضیر رسیول صیلّی اللّیه
علی ه و اله و سلّم بر مردم گرفت در مودّ ما اه بیت و اطاعت رکاب امیر علیه السّالم ونیز آنره مخالفت او نرککد و بیر او
پیشی نگیرند در خالفت و قط رحم او نرککد ،و خبر داد ایشان را که در قیامت سؤال خواهد کرد خدا از ایشان که بیا اهی
بیت پیغمبر علیهم السّالم و با کتاب خدا چه کردند؛ و مراد از قسیطاس ،امیام اسیت کیه بیه عیدالت در مییان میردم سیلوک
میککد ،و حرم ائمه علیهم السّالم میزان عدل است لهذا فرمود که «او بهتر است و تأویلش نیروتر» یعکیی او بهتیر مییدانید
تأوی قرآن را و او میداند که چگونه حرم ککد در میان مردم .و مؤید این است آنچه کلیکی از حضر صادق علیه السّالم
روایت کرده است در تأوی آیه وَ نَضَ ُ الْمَوازِینَ الْقِسْوَ لِیوْمِ الْقِیامَۀِ یعکی« :خواهیم گذاشت ترازوهیای عیدالت را از بیرای
روز قیامت» حضر فرمود که :آن ترازوها ،پیغمبران و اوصیای ایشان هستکد( .امام شکاسی ص )330
امام صادق علیه السّالم فرمود :ما پیشوای مسلمانانیم و حجت خدا بر رهانیان و سیرور میؤمکین و رهبرسیفید چهرگیان و
مودی مؤمکین .ما مور

امان و آسایش مردم هستیم در روی زمین همان طور که ستارگان موری

امیان اهی آسیمانانید.

خداوند به واسطه ما آسمان را نگهداشته که بر زمین فرو نریزد مگر باذن و ارازه او و بوسیله ما زمین را نگهداشته که اهلش
را تران ندهد .باران بواسطه ما میبارد و رحمت به واسطه ما گسترش مییابد و زمین به واسطه ما نعمتهای خود را خیار
میککد .اگر نباشد راهکمائی از ما خانواده ،زمین اهلش را فرو میبرد.
از زمانی که خداوند آدم را آفرید هی زمانی زمین از حجت خالی نبود یا حجتی آشرار و مشهور و یا غائ

و مستور و

تا روز قیامت زمین از حجت خالی نخواهد بود اگر چکین نبود خدا پرستش نمیگردید . ...
امام باقر(ع) فرمود :اگر امام یک ساعت در روی زمین نباشکد زمین ساککان خود را فرو میبرد همان طور که دریا انسان
را در اموا خروشان غرق مینماید.
زراره از حضر صادق علیه السّالم نق کرد که آن رکاب در ضمن گفتاری فرمودند اگر نباشد روی زمین حجت خدا
آنچه بر روی زمین است به تپش و لرزش میافتکد و همه را پر میککد ،زمین ساعتی خالی از حجت نیست.
حضر رضا علیه السّالم فرمود ما حجت خدا هستیم در روی زمین و خلیفه او در مییان بکیدگان و امیین اسیرار خیدا و
کلمه تقوی و دستاویز محرم و گواهان خدا و نشانههای او در میان مردم .بواسطه ما خداوند آسمانها و زمیین را از رییزش
نگه میدارد .بواسطه ما باران میبارد و رحمت خدا پراککده میگردد .زمین خالی از رهبری از ما خانواده نخواهید بیود چیه
ظاهر و آشرار باشد یا پکهان و ترسان؛ اگر یک روز خالی از حجت باشد اهلش را فرو میبرد همچون دریا .نییز حسین بین
زیاد گفت از حضر صادق علیه السّالم شکیدم میفرمود زمین هرگز خالی از حجتی دانا نیست ،دوام و بقای زمیین بهمیان
حجت است و مردم را رز این صالح و چارهای نیست( .امامت ص )89
روایا دیگری که بر عظمت ائمه و طبعاچ بر لزوم شکاخت و معرفت ایشان ددلت میککد روایاتی است که ائمه را اسماء
اهلل معرفی میککد نظیر روایتی که در مراه العقول و برخی مکاب دیگر از امام صادق(ع) نق شیده کیه فرمیود بیه خیدا قسیم
اسماء اهلل ما هستیم.

0

در رائی ابو حکیفه به امام صادق(ع) گفت :بفرمائید تفسیر این آیه ثُ َّم لَتُ ْسئَ لُ َّن ی ْوَمئِ ٍذ َع ِن الن َِّع ِ
یم چیست؟

ِِ
ال نَحن و اللَّ ِه ْاِلَسماء الْحسنَی الَّتِی ََل ی ْقبل اللَّهُ ِمن ال ِْعب ِ
ْح ْسنی فَا ْد ُع ُ ِ
اد َع َم ًال إِ ََّل بِ َم ْع ِرفَتِنَا مرآة العقول  8ص 009 :
َ - 0و للَّه ْاِل ْ
َ َ
َسماءُ ال ُ
َْ ُ ُ ْ
وه بها قَ َ ْ ُ َ
َُ
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فرمود :به نظر تو نعیم چیست؟ گفت امکیت و صحت بدن و خوراک حاضر .فرمود :در این صور اگر خدا نگیه دارد
تو را یا به پا دارد تو را در روز قیامت تا از هر لقمهای که خوردهای و هر شربت آبی که نوشیدهای حساب برشد باید مد
بسیار زیادی بایستی.
گفت پس نعیم چیست؟ فرمود :نعیم ما هستیم چرا که خداوند میردم را بیه واسیطه میا نجیا بخشییده از گمراهیی و از
کوری به بیکش رسانده و از نادانی به علم( .احتجارا

 8ص )039 -0

از میان روایا از همه صریحتر در ارتباط موضوع بحث ما این روایت است که عبد ادعلیی از حضیر صیادق علییه
ض َع ِن الْج ِ
السّالم درتفسیر آیهُ :خ ِذ الْع ْفو و أْمر بِالْعر ِ
اهلِی َن 0نق میککد که امیام فرمیود :ایکریه خیدا مییفرمایید امیر
ف َو أَ ْع ِر ْ
َ َ َ ُْ ُْ
بمعروف کن یعکی امر به ودیت(.امام شکاسی فص سی و هشتم ص)330
از این دست روایا که بر رایگاه رفی ائمه تأکید دارد در مکاب روایی ما فراوان است.

8

در روایتی دیگر آمده است :روزی امام صادق(ع) پایههای دین را برای شاگردان خود بر مییشیمرد از رملیه فرمیود:
بکای اسالم روی پکج پایه است:
-0نماز  -8زکا  -9حج  -3روزه  -9ودیت (امامت).
زراره پرسید در میان اینها ،کدام برتر است ؟
9

امام فرمود :ودیت (امامت) برتر است ،زیرا ودیت ،کلید آنها است و والی (امام) راهکمای آنها (نماز و )...میباشد .
و در پایان فرمود :بادترین درره دین و کلید دین در همه چیز و آنچه که مایه خرسکدی خدا است ،شکاخت امام بر حق
و اطاعت از او ،است ،خداوند میفرماید( :من یط الرسول فقد اطاع اهلل ومن تولی فما ارسلکاک علیهم حفیظا)

3

کسی که از پیامبر(ص) ،اطاعت ککد ،اطاعت خدا را کرده و کسی که سرباز زند ،تو در برابر او مسؤل نیستی
 .0اعراف 033
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ین
سی ِنع قَ َ
 .8برخی دیگر از این روایا از این قرارندَ :ع ْن َج ْع َف ِر بْ ِن ُم َح َّما َع ْن أَبِیه َع ْن َجاِّه َعلی بْ ِن ال ُ
ین َو ُح َج ُ
ج اللَّ ه َعلَ ی ال َْع الَم َ
ال :نَ ْح ُن أَئ َّم ةُ ال ُْم ْس لم َ
ْح َ
َن النُّجوم أَما ٌن ِِلَه ِل َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِِ
ین َو نَ ْح ُن أ ََما ٌن ِِل َْه ِل ْاِل َْر ِ
ماء أَ ْن تَ َق َع
ین بِنَ ا ْیم ِس ک َّ
ْ
ین َو قَ َ
َو َس َ
کما أ َّ ُ َ َ
الس َماء َو نَ ْح ُن ال ذ َ
ض َ
ین َو َم َوالی ال ُْم ْؤمن َ
ادةُ الْغُِّر ال ُْم َح َّجل َ
ادةُ ال ُْم ْؤمن َ
الس َ
ض و لَ و ََل م ا فِ ی ْاِلَر ِ ِ
ِ
ِ
اخ ِ
َعلَی ْاِل َْر ِ
ض
ش ُر َّ
ض أَ ْن تَ ِمی َا بِأ َْهلِ َها َو بِنَا ینَ ِّز ُل الْغَ َ
یث* َو ی ْن ُ
الر ْح َم ةَ َو تَ ْخ ُر ُ بَ َرک ُ
َس َ
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ْ
ات ْاِل َْر ِ َ ْ َ
ض منَّ ا ل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
آد َم م ْن ُح َّج ة للَّ ه فیه ا اَاه ٍر َم ْش ُهوٍر أ َْو غَائ ٍ
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ِ ِ
ِ
ِ
ب
َم ْیعبَ ِا اللَّه (ادحتجا
ال َس ِم ْعتُهُ ی ُق ُ
ْج ْع ِف ی َع ْن أَبِی َج ْع َف ٍر ع قَ َ
 8ص  ) 904و نیز حس ِن ال ُْمثَنَّ ی الْع ْجل ی َع ْن أَبِی بَص ی ٍر َع ْن َخیثَ َم ةَ ال ُ
ذَلک ل ْ
ول نَ ْح ُن َج ْن ُ
ِ ِ ِ
یاء و نَحن أُمنَاء اللَّ ِه َع َّز و ج َّل و نَحن حج ِ
ِ
اْلیم ِ
ان َو نَ ْح ُن َد َع ائِ ُم ِْ
اْل ْس َالِم َو
اللَّه َو نَ ْح ُن َ
َ َ َ ُْ َُُ
ج اللَّه َو نَ ْح ُن أ َْرک ا ُن ِْ َ
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ِ
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ِ
الس ابُِقو َن َو نَ ْح ُن ْاُ ِخ ُرو َن
ار ال ُْه َای َو نَ ْح ُن َّ
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َْ َ
س ک بنَ ا لَح َق َو َم ْن تَ أَخ َ
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کم ال َْع َذ ُ
َع ْن ُ
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اع اللَّ هَ َو َم ْن تَ َولَّی فَم ا أ َْر َس لْناک َعلَ ی ِه ْم َح ِفی اً أَ َم ا لَ ْو أ َّ
ص َّا َِ بِ َج ِمی ِع َمالِ ِه َو
الر ُس َ
یط ِع َّ
ول فَ َق ْا أَال َ
ارهُ َو تَ َ
صَ
ام لَیلَ هُ َو َ
َن َر ُج ًال قَ َ
إِ َّن اللَّهَ َع َّز َو َج َّل ی ُق ُ َ ْ
ام نَ َه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یع أَ ْع َماله بِ َا ََللَته إِلَیه َما کا َن لَهُ َعلَی اللَّ ه َح فق ف ی ثَ َوابِه َو ََل ک ا َن م ْن أ َْه ِل ِْ
ال أُولَئ ک
یم ان ثُ َّم قَ َ
َم ْیع ِر ْ
ف َوََلیةَ َولی اللَّه فَ َیوالیهُ َو یکو َن َجم ُ
َح َّج َجم َ
یع َد ْه ِره َو ل ْ
اْل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ض ِل َر ْح َمته بحار ادنوار  09ص 983 -999:
ْجنَّةَ ب َف ْ
ال ُْم ْحس ُن م ْن ُه ْم ی ْاخلُهُ اللهُ ال َ
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خطبه غدیر
بیانا پیامبر اکرم(ص) در روز عید غدیر خم نیز یری دیگر از ادله ما در اهمییت معرفیت و معرفیی امیام اسیت .پییامبر
اعظم(ص) در این روز چکین فرمود:
ای گروه مردم! از علی غاف نشوید و او را ترک نرکید ،و از ودیتش خودداری مرکید ،او راهکمای به حیقّ و راسیتی و
عام به آن است ،باط و پوچ را نابود و از آن مک میککد (ادحتجا

 0ص )083

ای گروه مردم! علی را بزرگ و محترم شمارید که خداوند او را تفضی و ترریم فرموده است و بدو روی آوریید کیه
خداوند او را به این مقام مکصوب فرموده است.
ای گروه مردم! او از ران

خداوند امام و رهبر است ،و مکرر ودیت او از پذیرش و غفران الهی بدور و به طور قطی و

یقین مشمول عذاب الهی و آتش سوزان است( .همان  0ص )091
ای گروه مردم! علی را تفضی دهید که او پس از من افض همه مردم است ،به وسیله ما است که مردم مشمول نعمت و
رحمت خداوند قرار میگیرند ،و ربرئی مرا خبر داده است که خداوند متعال میفرماید :هر که با علی مخالفیت و دشیمکی
ککد ملعون و مغضوب بوده و از رحمت من دور میشود .و هر کسی باید بکگرد که برای فردای قیامیت چیه پییش فرسیتاده
است ،و بترسید از ایکره دوباره دچار لغزش شوید که خداوند بدان چه میککید آگاه است.
ای گروه مردم! بدانید که علی بن أبی طال رک
آن کوتاهی که در رک

پروردگار است ،و او مصداق این آیه است« :تا کسی نگوید :دریغا بر

خدا کردم -زمر( .0»90 :همان  0ص )094

ای گروه مردم! من همان صراط مستقیم و راه راستی هستم که خداوند به شما امر فرموده از آن پیروی ککید.
و بعد از من علی بن أبی طال (ع) ،سپس فرزندان من از صل

او صراط مستقیماند.8

همان پیشوایانی که مردم را به راه حقّ هدایت مینمایکد ،و بدان وسیله دادگری میکککد( .همان  0ص )038
بدانید که در رأس امربهمعروف و نهی از مکرر این است که سخکانم را در نظر بگیرید و سفارشاتم را رعایت ککید ،و به
دیگران رسانده و از مخالفت با آنها پرهیز ککید ،زیرا آن فرمان خداوند و دستور من است ،و هی امیر بیه معیروف و نهیی
ازمکرری رز با حضور امام معصوم تحقّق نمییابد( .همان ص)038
مخصوصاچ عبار اخیر پیامبر اکرم تأکید دارد بر ایکره تحقق امربهمعروف وابسته به ورود امام معصوم است نرته بسییار
مهمی است که این مساله را گوشزد میککد که دوری مردم از امام معصوم مهمترین عام عدم تأثیر امربهمعروف اسیت .بیا
توره به این گونه روایا است که در تفسیر ادء الرحمن آمده است:
الس ِ
ْت فی َج ْن ِ
اخرین ابو الجارود از حضر باقر علیه السّالم نق کرد در باره آیه میا فَرَّطْیتُ
 .0أَ ْن تَ ُق َ
ت ل َِم َن َّ
ب اللَّ ِه َو إِ ْن ک ْن ُ
ل یا َح ْس َرتی َعلی ما فَ َّرال ُ
ول نَ ْف ٌ
فِی رَکْ ِ اللَّهِ چقدر از دست دادم در رک

خدا .فرمود رک

اللَّه ما هستیم .از حضر صادق مانکد همین روایت نق شده.ابو ذر در خبیری از پییامبر

اکرم نق میککد که فرمود یا ابا ذر مکرر مرا روز قیامت میآورند کور و دل است و سرنگون میشود در تیاریریهیای روز قیامیت فرییاد میزنید ای
وای که چقدر از دست دادم در راه خدا .حضر صادق و باقر و سجاد علیه السّالم در مورد این آیه فرمودند رک

اللَّه علی است که حجت خیدا بیر

خلق است در روزقیامت.حضر رضا علیه السّالم در تفسیر فِی رَکْ ِ اللَّهِ فرمود در ودیت علی امیر المؤمکین علیه السّیالم فرمیوده اسیت :مین صیراط
اللَّه و رک

اللَّه هستم .امامت  8ص 003

 .8در ایکره ائمه صراط هستکد روایا دیگری نیز ورود دارد نظیر این روایت :عن الصادق علیه السّالم أنّه سئ عین الصیراط ،فقیال« :ه و الطری ق إل ی
معرفة اللّه ،و هما ص راالان :ص را ف ی ال انیا ،و ص را ف ی اُخ رة ،و ّأم ا الص را ال ذی ف ی ال انیا فه و اْلم ام المفت رض الطاع ة ،م ن عرف ه ف ی ال انیا و اقت ای

مر علی الصرا الذی هو جسر جهنم فی اُخ رة ،و م ن ل م یعرف ه ف ی ال انیا ،زلّ ت قام ه ع ن الص را ف ی اُخ رة ،و ت ر ّدی ف ی ن ار جه نم (الشیافی ص
بهااهّ ،
)300
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مهمترین مصداق خیرا  ،ودیت است.

0

لزوم امامت نزد اهل سنت
مساله امامت و لزومان ،امری است که بزرگان اه سکت نیز به ان توره کردهاند .آمدی از بزرگان اهی سیکت در قیرن
ششم و هفتم مینویسد  :از زمان صحابه و تابعین تاککون مساله لزوم امامت مورد توره بوده چرا که بداهتا معلیوم اسیت کیه
اوامر و نواهی الهی و حدود و عقود الهی و نیز شعائر الهی که فائده ان به خود مردم برمی گردد رز بیه واسیطه وریود امیام
محقق نمیگردد 8.البته اه سکت با ش یعیان در مصادق امامت اختالف دارند اما در ایکره تحقق فروع اسالم وابسته به وریود
امام است با ما هماهکگ هستکد به همین دلی بسیاری از بزرگان ما بر این نرته تأکید کردهاندکه امر امامت کمال دین است
و شیعه و سکی دران اتفاق نظر دارند .9و این نرته کافی است بر این که گفته شود مساله امامت مهمتیرین معیروف حتیی در
بین فرق مختلف اسالمی است .البته باید از این نرته نیز غفلت نررد که حتی در مورد مصادیق امامت نییز مکیاب اهی سیکت
سخکان قاب تورهی از پیامبر نق کردهاند از قبی این کالم نورانی پیامبر که احمد ابن حکب از ابین مسیعود نقی کیرده کیه
یک روز محبت آل پیامبر بهتر است از عباد یک سال و هر که با ح

آل محمد(ص) بمیرد واردبهشت میگردد.

3

و نیز این سخن پیامبر که ستارگان مایه امکیت راه آسمانکد و اه بیت(ع) من مایه امکیت اه زمین 9.از این روایا در
مکاب اه سکت فراوان است که به نمونههای فوق بسکده میککیم.0
عصر مهدوی
تحودتی که امام عصر علیه السالم در هکگام ظهور ایجاد میککد نیز یری دیگر از ادله ای است که ددلت میککید کیه
شکاخت و معرفی امام زمان مهمترین معروف میباشد .مگر نه این است که تحقق کام عدالت مطلیوب محیوری ادمییان و
ارمان عالم هستی است و مگر نه این است که تحقق این امیر بیر اسیاس قیران و رواییا در زمیان امیام(عج) زمیان حاصی
میشود ؟ اگر چکین است بکابر این باید گفت شکاختن و شکاساندن امام زمان و زمیکه سازی برای ظهوران حضر مهیمتیرین
معروف و مهمترین ترلیف ما میباشد .ایکک بخشی از تحود عصر ظهور:

 .0اهم مصادیق الخیرا هی الودیه  ......ادء الرحمن  0ص 092
 ....... .8ثم جری التابعون علی الریقتهم ،و اتباع سنتهم ،و لم یزل الناس علی ذلک ف ی ک ل عص ر ،و زم ان إل ی زمنن ا ه ذا م ن إقام ة اِلئم ة ،و نص ب إم ام متب ع،
شارع من أوامره ،و نواهیه فی جمیع م وارده ،و مص ادره و م ا ش رعه م ن الح اود،
ضرورة ،أ ّن مقصود ال ّ
فی کل عصر « »4و حکمة ذلک ،أنا نعلم علما یقارب ال ّ
و المقاص ات و عق ود المع امالت ،و المناکح ات،و أحک ام الجه اد ،و إاه ار ش عائر اْلس الم ف ی أی ام الجم ع ،و اِلعی اد ،إنّم ا ک ان لمص الم الخل ق ،و اِلغ راض

عائ اة إل یهم ،معاش ا و مع ادا ،و ذل ک مم ا َلی تم دون إم ام مط اع ،و خلیف ة متّب ع ،یک ون م ن قب ل الش ارع بحی ث یفوض ون أزم تهم ،ف ی جمی ع أم ورهم إلی ه ،و

یعتماون فی جمیع أحوالهم علیه .فإنهم بأنفسهم مع ما هم علیه من اختالف اِله واء ،و تش تّت اُراء ،و م ا بی نهم م ن الع ااوة ،و الش حناء ،قلّم ا ینق اد بعض هم

لبعض ،و ربما أ ّدی ذلک إلی هالکهم جمیعاً .و یشها بذلک وقوع الفتن ،و اختالف اِلمم ،عنا موت وَلة اِلمر ،من اِلئمة إلی حین نص ب إم ام آخ ر ،بحی ث

لو « //»11تمادی الحال ،فی إقامته لکثرت اَلختالفات ،و بطلت المعیشات ،و ع م الفساد فی العباد ،و صار ک ّل مش غوَل بحف ف نفس ه ،و مال ه تح ت ق ائم
سیف /و ذلک مما یفضی إلی رفع الاین ،و هالک الناس أجمعین ،و من ه قی ل «ال این اس و الس لطان ح ارس و ال این و الس لطان توأم ان» ،ف إذن نص ب اْلم ام

من أتم مصالم المسلمین ،و أع م مقاصا الاین ،و هو حکمة اْلیجاب السمعی (ابرار ادفرار فی اصول الدین ،9 ،ص)083 :

 .9أمر اْلمامة من کمال ال ّاین و تمامه و هذا متّفق علیه بیننا و بین مخالفینا ّإَل من شذ (شرح اصول کافی  9ص)883
ِ ِ
ادةِ سنَ ٍة و من م َ ِ
ٍ
 .3مسنَ ِا أَحم َا ب ِن ح ْنب ٍل َع ِن اب ِن مسع ٍ
ب ِ
ْجنَّة (بحار ادنوار ،84 ،ص)49
ود َع ِن النَّبِی ص قَ َ
ال ُح ُّ
ْ َ ُْ
ات َعلَیه َد َخ َل ال َ
آل ُم َح َّما ْیوماً َخ ٌیر م ْن عَب َ َ َ َ ْ َ
ْ َْ ْ َ َ
 . 9أحما بن حنبل فی مسناه ،کما فی الطرائف قال قال رسول اللّ ه ص لّی اللّ ه علی ه و آل ه :النج وم أم ان َله ل الس ماء ،ف اذا ذهب ت النج وم ذهب وا ،و أه ل بیت ی
أمان َلهل اَلرض ،فاذا ذهب أهل بیتی ذهب أهل اَلرض (ادمامه  0ص 000مرتبه حجه ادسالم الشفتی)
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امام باقر(ع) فرمود :امام زمان(عج) در اثر غلبه ترس بیر دشیمکانش پییروز مییگیردد و گیکجهیای زمیین بیرایش اشیرار
میگردد و فرمانروائی وی شرق و غرب رهان را فراگیرد و خدا دین خود را به وسیله او مسلو گرداند و ویرانیهای زمیین
آباد میگردد( .عصر ظهور ص )999
نیز آن حضر فرمود :در زمین هی ویرانه ای نیست مگر آنره آباد میگردد و به رز خدا هی معبودی اعیم از بیت و
غیره باقی نمیماند.
امام امیر مومکان(ع) فرمود :زمین گکجهایش را برای او خار میسازد و او اموال بی شماری بین مردم تقسییم مییککید.
(همان ص )992
پیامبر فرمود در ره ان رز فرمانروائی اسالم ورود نخواهد داشت و زمین همچون لوح سیمین خواهید شید( .همیان ص
)993
نیز فرمود :امت من در زمان مهدی از چکان نعمتی برخوردار شوند که مانکد انرا هرگز ندیدهاند .آسمان پی در پی بیاران
بارد و زمین با تمام توان گیاهانش را برویاند( .همان ص )993
امام صادق در وصف نزول رحمت الهی دران زمان فرمود :میان مره و مدیکه با در ختان نخ متص گردد.
در آن زمان دانش حقیقی رهان را فرا خواهد گرفت به قول امام باقر علیه السالم :در دولت امام زمان مردم بیه حرمیت
دست خواهکد یافت ،به گونهای که حتی یک زن در خانهاش بر اساس کتاب خدا و سکت رسولش داوری میککید( .همیان
ص )999
این حدیث معروف امام صادق است که فرمود :دانش  84حرف است و آنچه پیامبران آوردهاند دو حرف است و مردم
تا امروز بیش از ان دو حرف نمیدانکد ،اما چون امام زمان قیام ککد  89حرف دیگر را بیرون آورد و بین مردم مکتشیر سیازد
همان ص 930
باز هم در شروه علمیان زمان امام صادق(ع) فرمود :شخص مؤمن در حالی که در مشرق به سر میبرد برادر خیود را در
مغرب میبیکد وبالعرس( .همان ص )938
و نیز فرمود :در زمان قیام قائم خداوند گوش و چشم شیعیان را چکان ککد که بین آنها و امام نییازی بیه پییک نباشید بیه
گونه ای که هر گاه امام سخن گوید آنان میشکوند و او را میبیککد علیرغم ایکره با هم فاصله دارند( .همان ص )938
یری از معضال بشر در عصر غیبت بدعت هائی است که در طول تاریخ در اسالم ایجاد شده وسد راه تحقق خیر شده
است .یری از کارهای امام زمان مبارزه با این بدعتها و از بین بردن آنها است .امیام صیادق علییه السیالم فرمیود :خداونید
بدعتها را به وسیله امام زمان نابود و گمراهیها را به دست او محو و سکتها را زنده خواهد کرد( .همان ص )999
از نظر سلطه آن حضر نه تکها بر زمین که بر آسمانهای هفت گانه که پکج مورد از آنها آباد و دو مورد دیگیر وییران
است نیزحدیبی از امام صادق(ع) نق شده است( .همان ص )939
انقالب اسالمی ایران
حرکت امام خمیکی و تأسیس رمهوری اسالمی ادامه راه انبیاء و در مسیر تحقق دولت مهدوی و امامیت الهیی بیود لیذا
معرفی این انقالب در این همایش بینالمللی از مصادیق مهمترین معروف میباشد .بیانا امام خمیکی(ره) خود روشکگر این
مطل

است.
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ایشان میفرماید :اککون که دوران غیبت امام پیش آمده و بکا است احرام حرومتی اسالم باقی بماند و استمرار پیدا ککد
تشری حرومت دزم میآید.

0

ایشان در رائی دیگر میفرماید حرومت اسالمی نظامی است ملهم و مکبعث از وحی که در تمام زمیکهها از قانون الهیی
مدد میگیرد.8
امام خمیکی(ره) دائماچ بر این که ما باید مقدمه ظهور امام زمان(عج) را فراهم ککیم تأکید میکردند از رمله فرمود:
انشاء اهلل به زودی شما شاهد این خواهید شد که نه از این تفاله ها چیزی باقی مانده است و نه از آن قدر هیای بیزرگ
در ایران اثری خواهد بود و ما مهیا هستیم و شما و ما مهیا هستیم که تمام این توطئه ها را خکبی ککیم و انشاء اهلل اسالم را آن
طور که هست در این مملرت پییاده ککیم و مسلمین رهان نیز اسالم را در ممالک خودشان پیاده کککد و دنیا ،دنییای اسیالم
باشد و زور و ظلم و رور از دنیا بر طرف بشود و مقدمه باشد برای ظهور ولی عصر ارواحکا له الفداء (صحیفه نور )09
نکته نهائی و نتیجه بحث
چکانره می دانیم ارسال رس در راستای ارتقاء بشر بود و این زحما پیامبران بود که بادخره به ثمر نشست و دین خاتم
د ر اختیار بشر قرار گرفت .در واق رشد عقلی بشر او را قاب پذیرش دین خاتم ساخت اما هکیوز هیم عقی بشیر بایید رشید
بیشتری برکد تا قابلیت پذیرش امام معصوم را نیز پیدا ککد و برای این که این رشید بیرای بشیر حاصی شیود بایید بیامعرفی
رایگاه امامت از نظر دین مبین اسالم ،زمیکه ا ین امر در ذهن بشر فراهم گرددو به این وسیله عق بشر رشد دزم را پیدا ککد.
لذا اگر در روایا آمده است امام زمان(عج) دست بر سر مردم میکشد و عق انها رشد میککد احتمادچ به همین معکا است
که انسانها قابلیت بهرهمکدی از دانش امام را پیدا میکککد.
با توره به آنچه بیان شد رشد عالی بشر فقو در پرتو ودیت و رهبری امام معصوم(ع) تحقق خواهد یافیت .رسییدن بیه
این مرتبه از شکاخت مستلزم یک تحول اساسی در اندیشه بشر است که پس از قرنها افت و خیز بشر حاص میشود .تالش
انسانهای عارف به مقام امام میتواند در رشد این معرفیت نقیش بی ه سیزائی داشیته باشید و ایین تیالش چییزی نیسیت ریز
امربهمعروف ،آنهم مهمترین معروف که خود تسهی کککده بقییه معروفیا اسیت .طبعیاچ همانگونیه کیه مهیمتیرین معیروف
شکاخت امام است مهمترین مکرر نیز روی گرداندن از معصومین است که باید در اصالح این رویررد مکفی نیز تالش ککیم.
ان شاء اهلل

 .0خمیکی روح اهلل ودیت فقیه ص 91
 .8خمیکی روح اهلل شئون و اختیارا ولی فقیه ص 3
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راهکارهای اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاهها
محمد حسین مردانی نوککده

0

چکیده
یری از اصولی که مییتوانید سیعاد و سیالمت دانشیگاه را در همیه ابعیاد آن فیراهم آورد ،نظیار همگیانی تمیامی
دانشجویان  ،نسبت به مسائ دانشگاه میباشد .اصودچ نظار  ،تعالی و ترام را به دنبال خواهد داشت و روام فاقد نظار
در سراشیب ی سقوط و اضمحالل قرار خواهکد گرفت .در حقیقت دانشگاه سالم ،دانشیگاهی اسیت کیه در آن زمیکیه رشید و
تعالی به سوی کمال مطلق فراهم است و یری از این زمیکهها ورود محیطی پاک و عاری از آلودگیهاست کیه بیا نظیار
درست و اررای اص امربهمعروف و نهی از مکرر تحقق خواهد یافت .در این نوشتار ضیمن طیرح مبیاحبی در ضیرور و
چیستی «امربهمعروف و نهی از مکرر» راهرارهای عملی پیاده سازی امربهمعیروف و نهیی از مکریر در دانشیگاه هاکیه مسیله
اصلی تحقیق میباشد ،مورد تبیین قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :امربهمعروف و نهی از مکرر ،دانشگاه ،نظار و دانشجو.
پیشینه تحقیق
در زمیکهی راهرارهای پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها کارهیای پراککیدهای بصیور مقالیه و ییا
طرح پژوهشی صور گرفته ولی از انسجام و قو دزم برخوردار نبودهاند ،چرا که هرییک از آنهیا از زاوییه خاصیی بیه
موضوع نگریستهاند .در ا ین نوشتار تالش شده است که کاری شایسته و مطلوب پیرامون موضوع مورد نظم ارائه گردد.
روش تحقیق
ابتدا تمامی آثار مکتشر شده پیرامون موضوع اعم از کتاب و مقاله و طرحهای پژوهشی ،مورد مطالعه قرار گرفتکد ،سپس
مطال

مورد نیاز در قال

فیشهای مطالعاتی استخرا و دستهبکدی گردیدند و در ادامه هر مطل

در رایگاه خیود ،میورد

تحلی و ارزیابی قرارگرفت .در حقیقت روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از کتابخانهای و میدانی بوده است.
نتایج تحقیق
به طور کلی سه نتیجه عمده از ک مقاله که از طریق علمی قاب استخرا است:
 .0پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها نیازمکد عزمی ملی و مشیارکتی همگیانی اسیت ،یقیکیاچ ییک
ارگان یا اداره خاصی نمیتواند عهده دار این رسالت خطیر گردند ،اگر همگان دست در دست یردیگر نهکید بیا
همفرری و تعام میتوانکد به پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر استحرام بخشکد.
 .8بهرهگیری ازفرهکگ عاشورا رهت اعتالبخشی به امربهمعروف و نهی از مکریر در دانشیگاههیا ضیرورتی اساسیی
است.
 .9احیاء و تقویت غیر دیکی در دانشجویان گامی بلکد در تحقق امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها به شمار
میرود.

 .0دانشجوی دکترای فلسفه
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مقدمه
نظار و پرسشگری (امربهمعروف و نهی از مکرر) از مفاهیم آشکا در فرهکگ اسالمی است که بیهمکظیور رلیوگیری از
انحرافا فردی و ارتماعی پیش بیکی شده اسیت .نظیار در رامعیه اسیالمی برخاسیته از مسیئولیت آحیاد رامعیه در قبیال
یردیگر است .وظیفه همگانی امربهمعروف و نهیی از مکریر و نصییحت و خیرخیواهی در حیق یریدیگر ،نیوعی نظیار و
مراقبت است که سالمت رامعه و دانشگاه را تضمین میککد .در اهمیت این فرضیه بزرگ همین بس که مالک برتری امت
اسالمی بر امتهای دیگر است.
«ککتم خیر امه اخررت للکاس تأمرون بالمعروف و تکهون عن المکرر»

0

چکانچه ترک آن از عوام سقوط و اضمحالل برخی از امتهای پیشین است.
رمله معروف «کلرم راع و کلرم مسئوول عن رعیته» 8از رسول گرامیی(ص) بیا مقولیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
پیوندی وثیق دارد و نشانه ای از این پیشیکه تاریخی است .پیامبر(ص) مردم را در رامعه اسالمی به گونهای تربیت نمیود کیه
همواره مراق

اعمال و رفتار صاحبان قدر و ثرو باشکد.

قیام و مبارزه شخصیتهای موره تاریخ اسالم در برابر دولتهای رائر نیز برخاسته از تربیت دیکی آنها بود.
قیام امام حسین(ع) نمونه بارزی از تالش و مجاهد در راه احیای این فرضیه مهم اسالمی اسیت .نظیار در عرصیهی
سیاست ،به مکظور رلوگیری از طغیان انسانهای قدرتمکد و ثروتمکد است ،از ایین رو دلتمیردان رامعیه بییش از شیهروندان
نیازمکد نظار و مراق اند .در فلسفه سیاسی اسالم در درره نخست قیدر در اختییار شیخص معصیوم قیرار مییگییرد تیا
احتمال انحراف و لغزش به صفر برسد و حقوق مردم به طور کام در عرصه ارتمیاعی تیأمین گیردد .در مراحی بعید و در
صییور فقدان شخص معصوم ،رهبری رامعه به کسانی سپرده میشود کیه از عیدالت و تقیوای بیادیی برخیوردار باشیکد.
شخص عادل هرچکد از خطامصون نیست ،اما ازفساد و سوء استفاده مصون است.
داق این اطمیکان هست که فارط از اهرمهای نظارتی بیرونی صاحبان قدر از مهار درونی برخوردارنید تیا آنهیا را از
وسوسه قدر و ثرو مصون بدارد .فقیه بزرگ شهید ثانی(ره) ،در توضییح مفهیوم امربیهمعیروف و نهیی از مکررفرمیوده
است« :امربهمعروف  ،وادار کردن دیگران به پیروی از اوامر پروردگار است ،به زبان باشد ییا بیه عمی  ،نهیی از مکریر ،میان
شدن از انجام گکاهان است  ،آن هم به زبان باشد یا به عم »

9

در تعریف دیگر میتوان گفت  :امربهمعروف  ،یعکی برانگیختن و فرمان دادن به چیزی است که نزد عق یا شرع (یا هیر
دو) خوب و مطلوب دانسته شده است و نهی از مکرر ،یعکی بازداشتن و مک کردن از آنچه که نزد عق و شرع ،بد و ناپسیکد
شمرده شده است.
امر و نهی در دانشگاهها از ضرور و رایگاه مهم تیری برخیوردار اسیت  ،چیرا کیه دانشیگاهیان آیکیده سیازان رامعیه
میباشکد و مشاغ و مکاص

کشور را در دست خواهکد گرفت نهادیکه شدن امر و نهی در دانشیگاههیا سیالمت و سیعاد

آیکده کشور را تضمین خواهد نمود و عدم تحریم «امر و نهی» در دانشگاهها زوال و نابودی رامعه را در بلکد مد موری
خواهد شد.

 .0آل عمران  ،آیه .00
 .8بحارادنوار  ، 48 ،ص . 92
 .9الروضه البیهه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،کتاب ادمر بالمعروف
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با توره به رایگاه ویژه و مهم امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها و دسیتاوردهای گرانسیکگ آن در ایین نوشیتار
پژوهشی برآیم تا این موضوع مهم را مورد ارزیابی قرار دهیم.
آثار امربهمعروف و نهی از منکر
درباره ایکره امربهمعروف و نهیی از مکریر چیه آثیاری در زنیدگی فیرد و ارتمیاع بجیا گذاشیته و چیه دگرگیونیهیای
ارزشمکدی را پدید میآورد ،روایا بسیاری ورود دارد که بکابر مقتضای حال ،در برخی از آنها به ذکر آثیار متعیددی و
در دسته دیگر به بیان یک اثر از آن آثار پرداخته شده است.
در این بخش به تبیین این احادیث و آثار ذکر شده در آن اقدام گردیده اسیت و هیدف ،شکاسیاندن آثیار حییاتبخش و
سازنده این وار

بزرگ الهی است.

از حضر امام حسین(ع) به نق از پدر بزرگوار خود امیرالمؤمکین(ع) چکین رسیده است که فرمود:

 ...انها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هینها و صعبها و ذلک ان اَلمر بالمعروف و النه ی ع ن المنک ر دع اء ال ی

اَلسالم مع رد الم الم و مخالفه ال الم .وقسمه الفیء و الغنائم و اخذ الصاقات من مواقعها و وضعها فی حقها.

0

هرگاه امربهمعروف و نهی از مکرر انجام و برپا داشته شیود ،همیه واری هیای الهیی ،از سیاده و دشیوار آن ،بپیا داشیته
میشوند و این بدان سب

است که امربهمعروف و نهی از مکرر مردم را به اسالم میخواند مظالم (و حقوق مردم) را بیدانان

برمیگرداند ،با ستمگر به مخالفت برمیخیزد ،فی و غکائم را (آنگونه که باید) تقسیم میککد و صدقا را از مح (و مکب )
آن گرفته و در رای خودش به مصرف میرساند.
ایکک به شرح واژههای فوق و توضیحی مختصر پیرامون هر یک پرداخته میشود:
 .0برپا شدن واربا
استقامه الفرائ

یعکی بپا بودن و انجام شدن واربا  ،این یری از آثار ارزشمکد انجام امربهمعروف و نهی از مکرر است.

با امربهمعروف و نهی از مکرر نه تکها از کمرنگ شدن ارزشهای اسالمی میتوان رلوگیری کرد ،بلره در رهیت توسیعه و
گسترش آن میتوان حرکت نمود .با امربهمعروف دیگر واربا الهی رامه عم به خیود مییپوشید .زییرا ایینهیا خیود از
بهترین مصادیق «معروف» هستکد ،و امر به آنها ،یعکی توصیه به عم به آن واربا .
در رامعهای که یردیگر را به انجام نماز ،روزه ،امانتداری ،درستراری ،و  ...سفارش کککد ،ابتداییتیرین اثیر مسیتقیم و
مببت روانی ،اهمیت قائ شدن برای این وار ها خواهد بود ،همه وار ها ،چه سادهاش و چه دشوارش.
در چکین رامعهای نه تکها برپایی واربا الهی ،عملررد اساسی آن به شمار خواهد رفت ،بلره به مصداق «وسارعوا الی
مغفره من ربرم »8و «سابقوا الی مغفره من ربرم »9در انجام اعمال شایسته ،خیواه واری

باشید ،خیواه مسیتح

از یریدیگر

پیشی گرفته و برای رسیدن به رضوان و غفران الهی شتاب و سرعت میگیرند .آری یریی از آثیار امیر بمعیروف و نهیی از
مکرر ،برپایی و بررایی دیگر واربا است« ،فریضه عظیمه بها تقام الفرائ

 .0تحف العقول ،ص  ،830وسائ الشیعه ،00 ،ص  ،319بحارادنوار،

»

3

 ،011ص .43

 .8آل عمران :099 ،به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید.
 .9حدید :80 ،به سوی آمرزش پروردگارتان پیشی گیرید.
 .3از امام صادق(ع)( :امر به معروف و نهی از مکرر) وار

بزرگی است که بواسطه آن واربا دیگر (همه واربا ) ثبا مییابد .وسائ الشیعه،

 ،00ص .939
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 .8دعو به اسالم
امربهمعروف و نهی از مکرر مردم را به اسالم و ارزشهای آن مییخوانید و بیه «حییا طیبیه» و پیاکیزهای کیه در پرتیو
درخشش اسالم و عم به فرامین و دستورا آن حاص میشود ،دعو میککد ،آنچه اسالم برای انسان میخواهد ،چیزی
رز سعاد در دنیا و آخر و رضوان الهی نیست.
یا ایها الذین امکوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییرم ...

0

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،آنگاه که خداوند و پیامبر(ص) شما را به چیزی میخوانکد که «احیاگر» شماسیت ،بیدان
تن در دهید و آن را بپذیرید ...
 .9رد مظالم (پرداخت حقوق دیگران)
مظالم رم مظلمه است ،یعکی آنچه بظلم و ستم از کسی گرفته شده باشد ،که معمودچ در حقوق مالی متصور اسیت .ییا
ظلم و ستمی که به کسی وارد کرده باشد ،که هم در حقوق مالی و هم غیر آن ،مطرح است.
بطور مبال :اگر مالی را از کسی به زور ستانده باشکد یا به سرقت برده باشکد ،یا حقوق وار

شرعی که بر عهده اوسیت

مانکد خمس ،زکا  ،خر زن و فرزند ،پرداخت دیه و  ...همه این موارد «مظلمه» به شمار میآید .و نیز در مسائ غیرمالی،
مانکد ایکره شخصیت و آبروی کسی را با غیبت ،تهمت ،فحش و دشکام و  ...کماعتبار یا بیاعتبار ساخته باشد ،این نیز مظلمه
به حساب میآید.
حال اگر کسی چکین حقوقی به عهدهاش باشد ،باید آن را رد ککد ییا درخواسیت بخشیش نمایید .و چکانچیه نسیبت بیه
وظیفهاش بیتوره باشد .از سر ره و ناآگاهی یا قلدری و خودسری ،با امربهمعروف و نهی از مکرر میتوان او را نسبت به
وظیفه مسئولیت سکگیکی که در دنیا و آخر در برابیر «حیق الکیاس» دارد ،متوریه نمیوده و او را وادار بیه پرداخیت و ادای
حقوق دیگران ساخت.
 .3مخالفت با ستمگران
با امربهمعروف و نهی از مکرر میتوان به ستیز با ستم و ستمگران برخاست .از هر قسمی که باشد .زیرا ظلم و ستم را اگر
نسبت به شخص ظالم بسکجیم یک تقسیم ،و اگر نسبت به مظلیوم سیکجیده شیود تقسییم دیگیری دارد و نییز در امیور میالی
تقسیماتی و در غیر آن و کیفیت و شد و ضعف آن نیز تقسیماتی دیگر دارد.
برخی از حرما گفتهاند:

8

الظلم ثالثه :ادول ظلم بین ادنسان و بین اهلل تعالی و اعظمه الرفر و الشرک و الکفیاق و لیذلک قیال« :ان الشیرک لظلیم
عظیم» ...

9

و البانی ظلم بیکه و بین الکاس و ایاه قصد بقوله« :و رزاء سیئه سیئه الی قوله :انه دیح
و بقوله« :و من قت مظلوما»

الظالمین»

3

9

 .0آل عمران.83 ،
 .8المفردا فی غری

القرآن ،در ماده ظلم ،ص .900

 .9لقمان.09 ،
 .3شوری.31 ،
 .9اسرا.99 ،
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و البالث ظلم بیکه و بین نفسه و ایاه قصد بقوله« :فمکهم ظالم لکفسه»

0

ظلم بر سه گونه است :نخست ظلم بین انسان و خداوند متعال (= ظلمی که انسان بر پروردگار و هستی بخیش خیود روا
دارد ).که بادترین این ستم ،کفر ورزیدن و روی آوردن به شرک و نفیاق (دوروییی) اسیت .و در همیین ارتبیاط خداونید
فرمود« :همانا شرک ستم بزرگی است»
دوم -ستمی که بین انسان و مردم باشد ،و مقصود پروردگار از این قبی آیا همین قسم است ،که مییفرمایید :پیاداش
یک بدی ،بمانکد آن است  ...و خداوند ستمگران را دوست ندارد( .که بیش از این مقدار حق خویش قصاص کرده یا ضربه
زنکد) یا مانکد این فرموده خداوند :هر کس به ظلم (و ناحق) کشته شده است (برای ولی او حق قصاص قرار دادیم)
سوم -ظلم بین انسان و خودش( ،به خودش ستم ککد) و مقصود از این آیه همین معکی است ،که فرموده است :برخی از
ایکان برخویش ستم کککدهاند.
گمان بر این است که این حریم ،سخن خویش را از کالم مولی الحرماء امیرالمؤمکین علی(ع) گرفته باشد در آنجا که
فرمودهاند:
«آگاه باشید که ستم بر سه گونه است( :اول) -ستمی که بخشوده نمیشود و (دوم) ستمی که (بدون مجازا ) بیه حیال
خود رها نمیشود و (سوم) -ستمی که بخشیده می شود و بازخواست ندارد .اما ستمی کیه بخشییده نمییگیردد «شیرک بیه
خداوند است» خداوند میفرماید :خداوند از شرک به خودش در نمیگذرد ،اما ستمی که بخشیده میشود ظلمی است کیه
بکده با گکاهان کوچک بر خود روا داشته است .و اما ظلمی که (بدون مجازا ) به حال خود رها نمییشیود (و مجیازا در
پی دارد) ستم برخی از بکدگان به برخی دیگر است».

8

به هر حال ،با امربهمعروف و نهی از مکرر ظلم و ستم و اقسام آن ،و گکاه بودن آنها ،شکاسانده میشیود .و فیرد ظیالم و
ستمگر را وادار به دست کشیدن از ظلم و پذیرفتن حق مینماید ،و وظیفه هر مسلمانی این است که به یاری مظلوم شتافته و
ظالم را محروم ککد.
 .9گرفتن «صدقا » از مکاب آن و مصرف در موارد تعیین شده
با امربهمعروف میتوان صدقا ( 9زک ا ) را از مکاب آن رم نموده و در موارد مربوطه به مصرف رساند ،ابتدا باید این
معروف (زک ا ) را به مردم شکاساند و آنگاه (در صور ورود شرائو وریوب زکیا ) آنیان را بیه پرداخیت زکیا میال
زکوی ،تشویق و وادار نمود ،و نیز با امربهمعروف میتوان پس از رم آوری زکا  ،آن را در موارد شرعی آن به مصیرف
رساند نه در رای دیگر ،موارد مصرف در آیه ذی بیان شده است:
انما الصدقا للفقرا و المساکین و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبی اهلل و ابین السیبی ،
فریضه من اهلل،و اهلل علیام حریم.

3

زکا مخصوص فقرا و مساکین و کسانی که برای رم آوری آن کار میکککد ،و کسانی که برای رل

قلوبشان اقدام

می شود و برای (آزادی) بردگان ،پرداخت قرض بدهراران و در راه خدا (کارهای خیریه و عیام المکفعیه) و وامانیدگان در

 .0فاطر.98 ،
 .8نهجالبالغه ،خطبه  -040سوره نساء.32 ،
 .9مجم البحرین :صدقه آن است که بدون عوض و با قصد قربت میپردازند و زکا و مکذورا و کفارا و  ...از مصادیق آن هستکد.
 .3سوره مبارکه توبه.01 ،

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 263

راه( ،کسانی که در غربت مال خویش را از دست دادهاند و سرگردان ماندهاند) است ،و این یک فریضه (مهیم) خداونیدی
است .و خداوند دانا و حریم است.
بکابراین ،مصرف زکا  ،در آیه شریفه 2 ،مورد ذکر شده است که عبار اند از:
 .0فقراء ،کسانی که درآمد سادنه آنان کفاف مخار سادنه آنها را نمیککد ،کسیر مخیار را از زکیا اسیتفاده
کککد.
 .8مساکین ،آنها که حال اقتصادی آنان از فقیر هم بدتر است ،میتوانکد از زکا استفاده کککد.
 .9کسانی که برای رم آوری زکا مأمور میشوند ،میتوانکد حقالزحمه خویش را از زکا بردارند.
 .3کسانی که مسلمان نیستکد ولی میشود با محبت به آنها قل

و دلشان را به اسالم متمای سیاخت و زمیکیه اسیالم

آوردنشان را فراهم ساخت ،لذا از زکا میشود به آنان کمک کرد.
 .9با زکا میشود بردگان را خرید وآزاد کرد.
 .0کسانی که بدهرارند و از اداء دین خویش عارز و ناتواناند ،میشود از زکا بدهی آنان را پرداخت.
 .4هزیکه کارهای خیر و عام المکفعه مانکد مدرسه سازی ،بیمارستان ،دانشگاه ،نشر و تبلییغ اسیالم و  ...را مییشیود از
زکا تأمین کرد.
 .2انسانی که در دیار غربت مال خویش را گم کرده و درمانده شود ،هزیکه رسیدن به مح و وطن خود را از زکا
میتواند استفاده ککد.
 .0امکیت اعتقادی و ارتماعی
در رامعهای که امربهمعروف و نهی از مکرر مورد توره باشد ،ارزشها تبلیغ شده از ضدارزشها پرهیز شود و معروف و
مکرر به مردم شکاسانده گردد ،یک «امکیت اعتقادی» حاص میشود ،که در پرتو اندیشیههیای صیحیح اسیالمی ،از دسیتبرد
انحرافا و کژیهای «مکحرفین و دزدان اندیشه» مصون و محفوظ مانده و در نتیجه رایی برای نفوذ آنان باقی نخواهد بود،
زیرا همه میدانیم هی نوع میرروب و ویروسی تیا «زمیکیه» نداشیته باشید ،مییدان فعالییت و رشید پییدا نمییککید ،افریار و
اندیشههای خطرناک و گمراه کککده ،نیز تا زمانی که زمیکهای برای عرضه خویش نیابکد ،نمیتوانکد خودنمیایی کککید ،و تیا
هکگامی که امربهمعروف و نهی از مکرر ،همه رانبه ،و بطور فراگیر و صحیح اررا شود ،هرگز چکین زمیکهای بورود نمیآید
و اعتقادا حقه مردم از دستبرد شیاطین در امان خواهد بود .این یک سوی قضیه.
نتیجه ایکره با امربهمعروف و نهی از مکرر ،هم زمیکه برای پدید آمدن ،رشد و توسعه افرار انحرافی( ،که وسیلهای برای
ضربه زدن به افرار و اندیشههای اسالمی است) به ورود نمیآید و هم عظمت ارزشهیا محفیوظ خواهید مانید و مکریرا
«قبیح» شمرده خواهکد شد ،که حداق  ،گرایش غال

به سمت «مکررا » نخواهد بود ،تا اعتقاد بیه قیبح آن از مییان بیرود و

زمیکه نابودی اعتقادا فراهم گردد.
 .4حالل شدن درآمدها
تردیدی نیست که اسالم عزیز به مسأله زندگی و خورد و خوراک از طریق حالل و مشروع اهمیت بسیاری داده اسیت.
در اسالم به مسأله «اک از راه حالل» سفارش و توصیه فراوان شده است .برای حرام خواری ،اثرا وضعی مکفی در نطفه و
بعد روانی انسان قائ شده و در مقاب برای «امرار معاش» از طریق حالل ،اثرا مببکی تبیین شده است.
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از این گذشته اثراتی که مسأله «حرام خواری» در «عیدم پیذیرش طاعیا » و عبیادا مسیلمان داشیته و گرفتیاریهیای
دیگری که در دنیا و آخر  ،گریبانگیر اوست را بیان کرده و این خود بحث مبسوطی را میطلبید کیه از موضیوع ،خیار
است .در ایکجا روایت میفرماید که با امر به معروف و نهی از مکرر «درآمدها» حالل میشود.
 .2عمران و آبادی زمین
یری دیگر از ثمرا بررسته امربهمعروف و نهی از مکرر ،آبادی و عمران زمین عکوان شده است .مقصود از ایین تعبییر
یری از دو مورد ذی یا هر دو ،ممرن است باشد.
الف -امران دارد مراد این باشد که وقتی در ارتماع امربهمعروف و نهی از مکرر صور پذیرفت ،ارزشها تبلیغ شید و
بدان عم گشت و از ضدارزشها روی گردان شدند ،بطور طبیعی ،آثار آن که فراوانی برکا الهی است محقق خواهد شد.
ولی اگر چکین نباشد و گکاهان روا یابد و از آن رلوگیری به عم نیاید ،آثار مکفی ،از رمله خشرسالی و قحطی و نابودی
زمین ،بدنبال خواهد آمد.
بکابراین یری از اثرا معکوی امربهمعروف و نهی از مکرر آباد شدن زمین و ازدیاد برکا الهی بر مردم خواهد بود.
ب -امران دارد مکظور این باشد که امربهمعروف ،تبلیغ کارهای خوب و پسکدیده است و یری از کارهیای پسیکدیده و
ارزشمکد در اسالم احیای صکعت کشاورزی و آباد کردن زمین از این طریق است .در رامعهای که به این امر پسکدیده توره
شود ،مسلم است که زمین آباد و احیاء خواهد شد.
 .3انتقام از دشمکان اسالم
دشمکان اسالم از دو گروه ،کفار و مکافقین ،تشری مییابکد .ایکان در هر زمانی در پی فرصتی مکاس

برای ضربه زدن به

اسالم و مسلمین بودهاند و در زمانهای مختلف کیکه و عداو عمیق خویش را نسبت به اسالم به نمایش گیذاردهانید .آنیان
نمیخواهکد اسالم عزیز و مسلمین قدرتمکد باشکد و برای تضعیف اسالم نقشههای پیچیده ،سیرمایههیای گیزاف و بودریه و
امرانا ویژه در نظر گرفتهاند.
دشمکان اسالم برای رسیدن به اهداف پلید خود از راههای مختلف به میدان میآیکد که مهیمتیرین آن تهیارم فرهکگیی
همه رانبه و در ابعادی وسی  ،با استفاده از امرانا تبلیغاتی گسترده و پیشرفته میباشد.
و بر همین اساس که هر را توانستهاند ،مسلمان کشی و نابودی نس مسلمانان را در گوشه و ککار رهان! براه انداختهاند.
که نمونه عیکی آن را در حال حاضر در بوسکیوهرزگوین ،تاریرستان ،فلسطین اشغالی و  ...میتوان مشاهده کرد.
امربهمعروف و نهی از مکرر به مسلمین قو قل

میدهد و آنان را برای مبارزه همه رانبه با دشمکان آماده نگه مییدارد

و بسیاری از تهارما فرهکگی ،سیاسی و  ...را خکبی میسازد و این چیزی رز انتقام از دشمن نمیتواند باشد.
 .01اصالح امور دین و دنیا
با امربهمعروف و نهی از مکرر میتوان کارها را اصالح نموده و در مسیر صحیح قرار داد .و اگر چکین شود ،عموم مردم
اصالح میشوند و یک «اصالح عمومی» صور میپذیرد که ایکهم از آثار پربرکت ارراء این فریضه بزرگ الهی است.
فاطمه زهرا(س) ،در یری از خطبههای خویش بهمین معکی توره مسلمین را رل
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کردهاند:

«خداوند ایمان آوردن را برای پاک نمودن انسان از شرک ،نماز را برای دوری رستن و پاکی از کبر (و غرور) زکیا
را برای فراوان شدن رزق و روزی ،روزه را برای ثابت ساختن (و محرم نمودن) اخالص ،حج را برای استحرام دین ،رهاد
را بخاطر عز اسالم و امربهمعروف را برای اصالح عموم مردم ،وار

نموده است».

0

روشن است ،زمانی که مکررا قبح خود را از دست ندهد و اعمال خوب و شایسته ،ارزش خود را حفظ نماید ،رریان
عمومی و غال در بین مردم گرایش به خوبیها و پرهیز از مکررا خواهد بود .لذا گوشزد کردن ارزشها و عظمت آنها،
و بیان نمودن قبح و بدی مکررا در این گرایش نقش و تأثیر فراوانی خواهد داشت.
البته برای رسیدن به این موقعیت ،باید امربهمعروف و نهی از مکرر ،همگانی ،همه رانبه ،از کوچکترین مراحی آن تیا
بادترین( ،که برخورد از موض قدر است) به خوبی اررا گردد.
 .00دلگرمی مؤمکان ،خواری دشمکان
عکوان فوق برگرفته از برخی روایا دیگر است که درباره اثرا سازنده امربهمعروف و نهی از مکرر وارد شده است:
علی(ع) فرمود:
«رهاد بر چهار پایه قرار دارد -0 :امربهمعروف  -8نهی از مکرر  -9پایداری در ربههها  -3دشمکی با فاسقین (آنانریه از
اطاعت خداوند خار شدهاند) هر کس امربهمعروف ککد پشت مؤمن را محرم ساخته است و هر کس نهی از مکرر نماید،
بیکی کافر را به خاک مادنده است (او را ذلی نموده است)
آنچه در این روایت آمده است از نقطه نظر «روانی» دارای اهمیت ویژهای است زییرا وقتیی انسیان میؤمن ببیکید کیه در
راستای اعتقادا مذهبی ،در ارتماعی تبلیغ میشود و به عم به ارزشها ،سفارش و توصیه میگردد ،نسیبت بیه اعتقیادا
خویش راسختر میشود و با دلگرمی بیشتری به انجام کارهای شایسته اقدام میککد ،و گاه مصممتر و قیویتیر بیه حرکیت
الهی خویش در رهت ثبا اسالم ادامه میدهد.
در نقطه مقاب آنرس که در پی مکررا و آلودگیها است ،زمانی که مشاهده ککد هر را گیامی بیرخالف مییخواهید
بردارد ،مراق

او هستکد و او را از آن عم ناپسکد بازداشته ،سرزنش و مالمتش میکککد ،بدیهی است که گونهای شرسیت

روحی و روانی در او پدید میآید و از پیگیری ،کارهای ناشایست دلسرد میگردد.
بکابراین ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،مؤمن را در راهی که دارد (راه خدایی) راسختر و محرمتر مینماید و دشمکان را
در رسیدن به نقشههای پلید خویش -که به فساد کشاندن مسلمانان و بویژه نس روان است ناکام میککد.
 .08شرکت در ثواب اعمال
اگر فرد یا افرادی به واسطه امربهمعروف و نهی از مکرر ،به کارهای خوب و شایسته روی آورنید و بیدان گیردن نهکید،
شخص امربهمعروف در ثواب آن اعمال شایسته شریک میباشد.
البته معکای این رمله ،این نیست که از ثواب عاملین کاسته میشود ،و ثواب عم به دو قسم تقسیم گردییده ،سیهمی را
به عام و سهمی را به امربهمعروف بدهکد .بلره مقصود این است که به هر مقدار که آنان برای عم خود ثواب میبرند ،به
همان اندازه هم امربهمعروف از ثواب برخوردار خواهد بود .و به این مطلی

در رواییا متعیددی تصیریح شیده اسیت .در

 .0وسائ الشیعه ،0 ،ص  ،03با اندکی اختالف از علی(ع) ،نهجالبالغه ،حرمت  898و نیز غیررالحرم ،3 ،ص  390بیا ایین رملیه کیه« :و الکهیی
عن المکرر ردعا للسفهاء».
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مقاب نیز ،چکانچه شخصی دیگران را وادار به کارهای ناپسکد ککد یا آنان را به آن سمت رهکمایی نماید در گکاه عم زشت
آنان شریک خواهد بود.
عن ابی عبداهلل(ع) عن علی(ع) قال :قال رسول اهلل :من امر بمعروف او نهیی عین مکریر او دل علیی خییرا و اشیاربه فهیو
شریک و من امر بسوء اودل علیه او اشاره به فهو شریک.

0

 .09دنیا و آخرتی سودمکد
قال علی(ع) :ثالث خصال من کن فیه سلمت له الدنیا و ادخره .من امر بالمعروف و ائتمربه ،و نهی عن المکریر و انتهیی
عکه ،و حافظ علی حدود اهلل.

8

حضر امیرالمؤمکین علی(ع) فرمود :هرکس سه خصلت و ویژگی را داشته باشید ،دنییا و آخیرتش سیالم (و سیودمکد)
خواهد بود:
الف -کسی که امربهمعروف ککد و خودش نیز به آن گردن نهد.
ب -و کسی که نهی از مکرر ککد و خود نیز بدان روی نیاورد.
 و کسی که حدود الهی را محافظت و پاسداری نماید.دنیای سالم ،یعکی دنیائی که در آن زمیکه رشد و تعالی به سوی کمال مطلق فراهم است و یریی از ایین زمیکیههیا وریود
محیطی پاک و دور از گکاه است که زمیکه را برای رشد انسانها و انسانیت ،خیلی بهتر ،آمادهتر و سری تر میسازد.
راهکارهای عملی پیاده سازی امربهمعروف و نهی از منکر در دانشگاهها
 .0تشری ستادی ویژه در دانشگاهها رهت ترویج امربهمعروف و نهی از مکرر
یری از اقداما عملی و مؤثر در اشاعه و گسترش امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاههیا تشیری سیتادی وییژه در
تمامی مراکز آموزش عالی میباشد .در این ستاد ،برنامههای بلکد مد و کوتاه مد ترویج امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
تحلی و مورد ارزیابی قرار میگیرد  .در حقیقت سیاستگذاری کالن امربهمعروف و نهیی از مکریردر دانشیگاههیا در ایین
ستاد نهادیکه و ترویج میگردد .تجربه نیز نشان داده است که دانشگاههایی که در این زمیکه کار نمودهاند ،موفق تیر از سیایر
مراکزی بودهاند که فاقد چکین ستادی بودهاند.
 .8برگزاری مسابقا دانشجویی رهت ترویج امربهمعروف و نهی از مکرر
اصودچ کلمه «مسابقه» از بارروانی و تبلیغاتی بادیی برخوردار است ،که میتواند در رذب مخاطبان بسییار میؤثر و تیأثیر
گذار باشد .در این زمیکه میتوان کتابی که از محتوای «امربهمعروف و نهی از مکرر» برخوردار اسیت را انتخیاب و بیا طیرح
سوادتی از آن ذهن دانشجویان را به موضوع مورد نظر سوق داد.
سؤاد مسابقه میتواند تستی یا تشریحی نیز و میتواند به شر حضوری و یا غیر حضوری برگزار گردد؛ در مجموع
با برگزاری این قبی مسابقا ما به هدف اصلی خود که پیاده سیازی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر در دانشیگاههیا اسیت،
خواهیم رسید.

 .0وسائ الشیعه ،00 ،ص .932
 .8آمالی مرحوم شیخ مفید (قدس اهلل سره) ،ص .091
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 .9برگزاری مسابقا مقاله نویسی با هدف احیای امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها
راهرار مؤثر دیگر در پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاههیا برگیزاری مسیابقا مقالیه نویسیی در بیین
دانشجویان میباشد .در فراخوانهای مقاد ،ذهن و تالش دانشجویان را به «امربهمعروف و نهی از مکرر» سوق میدهییم و
این خود حرکتی مببت در مطالعه و تحقیق بیشتر دانشجویان میگردد .پس از برگزاری ایین فراخیوانهیا ،دانشیجویان برتیر
مورد تشویق قرار میگیرند و آثار برتر در مجموعه ای مکتشر و در بین دانشجویان توزی گردد  .اییین عم یری از اقداما
مؤثر در پیادهسازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها به شمار میرود.
 .3به خاک سپاری شهدای گمکام در تمامی دانشگاههای کشور
دوران با شروه دفاع مقدس سراسر درس امربهمعروف و نهی از مکرر میدهد ،بسیاری از شهدای دفاع مقدس مظلومانیه
به شهاد رسیدند و گمکام گردیدهاند .را دارد که در تمامی دانشگاههای کشور تعدادی از ایین شیهداء بیه خیاک سیپرده
شوند و نماد ایباری بر مزار آنان ساخته گردد و چه قدر شایسته میباشد که این نماد در مکطقه ورودی درب دانشگاهها واق
گردد که دانشجویان موق ورود و خرو از دانشیگاههیا نگیاهی بیه آن بیکدازنید کیه قطعی چا تیأثیر خیود را در احییاء فرضییه
امربهمعروف و نهی از مکرر دانشجویان خواهد گذاشت.
 .9تبیین فرهکگ عاشورا رهت اعتال بخشی به فاهیم امربهمعروف و نهی از مکرر
«نهضت عاشورا» مرت

الهام بخش و عبر آموزی برای همهی کسانی است کیه در پیی زنیدگانی آرمیانی الهییانید .ایین

نهضت الهی برای آنان که حیا طیبهی قرآنی را میرویکد ،اسوه است .عاشورا رریان ستیز دائم حق با باطی اسیت ،سیتیز
دائم نور با ظلمت .نهضت عاشورا حادثهی دیروز نیست ،بلره حادثهی عبر آموز امیروز  ،فیردا و فرداهاسیت .بییتردیید
اساسیترین عاملی که میتواند هجمههای گسترده و مخیرب فکیاوری اطالعیا را خکبیی و بییتیأثیر نمایید ،نهادیکیه شیدن
فرهکگ عاشورا در بین روانان و نوروانان و دانشجویان میباشد .تبیین فرهکگ عاشورا یعکی اشاعه و گسترش امربهمعروف
و نهی ازمکرر و راهرار و اقدامی اساسی در اعتال بخشی به امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها به شمار میرود.
 .0بهرهگیری از سالح قدرتمکد نماز
نماز حلقهی اتصال انسان خاکی باپروردگار هستی میباشد .نماز آرامش بخش و مهیذب کککیدهی ریوان و نوریوان از
پلیدیها و ناپاکیهاست .روان و دانشجوی نماز خوان دیگر سراط گکاه نمیرود و گکاه در چکین ریوانی نفوذناپیذیر اسیت.
اگر دانشگاه بتواند فرهکگ عظیم نماز را در دانشجویان مستحرم و پایدار نمایید ،راهریار و اقیدامی عملیی در پییادهسیازی
امربهمعروف و نهی از مکرر دانشیگاههیا برداشیته خواهید شید ،بیه واقی توسیعه و گسیترش فرهکیگ نمیازخود از مصیادیق
امربهمعروف و نهی از مکرر در همه ابعاد آن بهشمار میرود.
 .4استفاده از رمال کوتاه در فضاهای پر تردد در دانشگاهها
راهرار و اقدام عملی و مؤثر دیگر در پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها ،استفاده از رمال کوتیاه
و تأثیر گذار در فضاهای پر تردد محوطه داخلیی دانشیگاههیا مییباشید .ایین اقیدام از آن رهیت میؤثر اسیت کیه در ذهین
دانشجویان اثر میگذارد و آنان را برای لحظه ای هرچکد کوتاه به تفرر و تأم بر میانگیزاند  .اصیودچ بیرای آن کیه میا در
اشاعه و توسعه فرهکگ امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها موفق ظاهر شویم بایید از تمیامی ابزارهیا و شییوههیا بهیره
گیریم که استفاده از رمال کوتاه در فضاهای پر تردد دانشگاهها یری از آن اقداما مؤثر و تأثیر گذار میباشد.
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 .2تبیین و تشریح آثار فرهکگ مخرب ابتذال
نقطه مقاب معروف  ،مکرر قرارداد  ،کسانی که مخیالف توسیعه معیروف در رامعیه هسیتکد ،از موافقیان مکریرا بیه شیمار
میروند .اگر برای دانشجویان دستاوردها و ثمرا بیشمار اص امربهمعروف و نهی از مکرر تبیین و تشیریح گیردد و آثیار
فرهکگ مخرب ابتذال برای آنان به خوبی توضیح داده شود .دیگر به هی عکوان حاضر به تیرک ایین اصی وزیین اسیالمی
نخواهکد کرد.
 .3تقویت ایمان و تقوی الهی در دانشجویان
ایمان در لغت به معکای ایمکی ،اطمیکان و آرامش اسیت و در فرهکیگ اسیالمی بیه نیوعی تسیلیم و پیذیرش قلبیی گفتیه
میشود که از شکاخت واقعیا ماورای طبیعی چون خداوند پدید میآید و پای بکدی به تمام یا بخشی از فرمانهای الهی را
به ارمغان میآورد.
انسان با ایمان و تقوی  ،به نظام هستی خوش بین بوده ،به اداره کککدهی آن اعتماد دارد و با آرامش ،اطمیکیان درونیی و
امید زندگی میککد ،زیرا اداره کککدهی رهان و انسان را حقیقتی دانا ،حریم ،توانا ،بخشکده ،خیرخواه و  ...میداند .نه نادان
و ناتوان است تیا انسیان نگیران شود و نییه تکگ نظر و بخی تا زمیکهی اضطراب انسیان فیراهم آیید .یقیکیاچ تقوییت ایمیان و
تقوی الهی در دانشجویان ،راهراری عملی در پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشجویان به شمار میرود.
 .01برقراری سفرهای زیارتی برای دانشجویان امربهمعروف و ناهی از مکرر
مسئودن دانشگاه ،رهت آنره مشارکت دانشجویان در احییاء فرضییه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر را افیزایش دهکید،
میتوانکد از ابزارهای تشویقی بهره گیرند ،یری از این اقداما ترتی

دادن سفرهای زیارتی برای دانشجویان امربهمعیروف

و ناهی از مکرر میباشد .این سفرهای زییارتی میتواند حج عمره  ،عتیبا عالیا  ،سیوریه ،مشیهد و سیایر امیاکن میذهبی
دیگر باشد .این اقدام در پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها بسیار مؤثر میباشد.
 .00نمایش فیلمهایی با مضامین احیای امربهمعروف و نهی از مکرر برای دانشجویان
امروزه «فیلم» یری از ابزارهای مهم و تأثیر گذار در تبلیغیا بشیمار مییرود و تجربیه نشیان داده اسیت کیه روانیان و
دانشجویان از «فیلم» تأثیر زیادی میبرند  .بکابراین بسیار مکاس

و شایسته خواهد بود که بتوان از این شییوه هکیری در رهیت

احیاء فرضیه امربهمعروف و نهی از مکرر بهره گرفت .نمایش رایگان این فیلمها در سیالنهیای نمیایش و در خوابگیاههیای
دانشجویی  ،میتواند گامی عملی در پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها به شمار رود.
 .08به اررا گذاشتن قوانیکی رهت حمایت ازدانشجویان امربهمعروف و ناهی از مکرر
اقدام مؤثر دیگر در پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها ،تصوی

قوانیکی رهت حمایت ازدانشجویان

امربهمعروف و ناهی از مکرر میباشد .در این پروژه ،دانشجویان فعال در این قلمرو شکاسیایی مییشیوند و آنیانی کیه دارای
سوابق ارشادی و تبلیغاتی بهتر و مؤثرتری بودهاند ،رهت حمایت به مرار ذیصالح معرفی میگردند.
 .09اولویت بهرهگیری ازاساتید دیکمدار در دانشگاهها
اساتید نقش بسیار مهمی در رهت دهی فرری و اعتقادی دانشجویان دارند .استاد مؤمن و معتقد به مبانی اسالم  ،میتواند
دانشگاهی را اصالح و هدایت و استاد غیرمعتقد و مغرض ،دانشگاهی را گمراه و مکحرف میککد .بسیار شایسته خواهد بود
که در رذب مدرسان دانشگاه اولویت به کارگیری با اساتید دینمدار و مؤمن باشد ،یقیکاچ تمامی کالسهیای درس ،اسیاتید
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دینمدار ،کالسهای احیاء امربهمعروف و نهی از مکرر خواهد بود و این اقدام یعکی پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر
در دانشگاهها.
 .03ترویج و اشاعه آثار شهدای دانشجو و دانش آموز در دانشگاهها
تاریخ دفاع مقدس حرایا عجی

و تران دهکده ای از عشق راستین شهدا سراط دارد که بهرهگیری از آنهیا همچیون

چراغی هدایتگر ،مسیر درست زندگی را به روانان و دانشجویان نشان خواهد داد.
پس مطالعه در تاریخ دفاع مقدس و احواد و وصیت نامههای شهداء ،سیدی مسیتحرم در برابیر هجمیههیای مخیرب
فکاوری اطالعا میباشد  .در رهت الگوبرداری از شهداء را دارد ،سخن امام خمیکیی(ره) را کیه بعید از شیهاد نوریوان
شهید «حسین فهمیده» بیان نموده بود را مرور نمایم:
«رهبر ما آن طف دوازده ساله ای است که با قل

کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتیر اسیت ،بیا

نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را مکهدم نمود و خود نیز شربت شهاد نوشید».
بکابراین قسمتی از تحقق امربه معروف و نهی از مکرر در دانشگاهها با ترویج و اشاعه آثار شهداء صور مییگییرد کیه
نباید از آن غفلت ورزید.
 .09پرهیز از تکدی و خشونت در امربهمعروف و نهی از مکرر
یری از آداب اولیه امربهمعروف و نهی از مکرر ،پرهیز از تکدی و خشونت در امیر و نهیی میا مییباشید .اصیودچ «تکیدی،
خشونت و تحرم» نتیجه معروس میدهد و با این شیوه نمیتوان انسانی را هدایت نمود .بکابراین بهرهگیری از شیوههای نرم
و مهربانانه در قال

دوستی ،عشق و محبت میتواند به نهادیکه شدن امر و نهی مکجر گردد .به واق باید پذیرفت کیه اریرای

«امربهمعروف و نهی از مکرر» توسو نااهالن بجز ضای شدن این فرضیه دستاورد دیگری نخواهد داشت .مراقبت بر اریرای
درست این اص  ،اقدامی عملی در پیاده سازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها به شمار میرود.
 .00تخصیص بخشی از تحقیقا دروس معارف به امربهمعروف و نهی از مکرر
درس معارف از دروس مشترک تمامی رشتههای دانشگاهی به شمار میرود ،با برنامهریزی درست ،مکسیجم و هماهکیگ
پیرامون این درس میتوان نتایج قاب تورهی در توسعه امر به معرو ف و نهی از مکریر از آن اسیتخرا نمیود .یریی از ایین
اقداما اختصاص بخشی از تحقیقا دروس معارف به امربهمعروف و نهی از مکرر میباشد ،این اقیدام از آن رهیت حیائز
اهمیت میباشد که ذهن و تالش دانشجویان را بیه ایین موضیوع معطیوف میینمایید کیه ایین عمی خیود اشیاعه و تیرویج
امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها به شمار میرود.
 .04فرهکگسازی رهت تحقیق و آزمایش برای گزیکش دوست
تمای به دوست و دوستیابی در دوران روانی شد بیشتری مییابد و معمودچ روانیان و دانشیجویان در ایین دوران
تأثیر بیشتری از دوستان دارند .امام علی(ع) با توره به نقش و اثر دوست در زنیدگانی ایشیان ،پیوسیته بیر لیزوم آزمیایش و
تحقیق برای انتخاب دوست سفارش نمودهاند .در روایتی ایشان فرمودند« :در اختیار برادران «دوستان» آزمایش را مقدم بدار
و احتیاط کن وگرنه اضطرار تو را به همراهی با اشرار ناچار سازد.
در حدیث دیگر آمده است « :هرکس برادری را بعد آزمایش کام و نیرو ،برگزیکد .محبت او ادامه یابید و دوسیتی او
محرم شود در این احادیث و دهها حدیث مشابه دیگر که از پیشوایان دیکی نق شدهاند بر آزمودن ،سکجیدن و تحقیق برای
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انتخاب و گزیکش دوست فرمان داده و از اعتماد و اطمیکان بر دیگران بدون آزمایش نهیی شیده و پیامیدهای چکیین کیاری
آمده است.
بکابراین فرهکگ سازی رهت تحقیق و آزمایش برای گزیکش دوست ،راهراری عملی در نهادیکه شدن امربیهمعیروف و
نهی از مکرر در دانشگاهها به شمار میرود.
 .02تبیین و تشریح معکای حقیقی زندگی
در تبیین معکای زندگی مادی و رهان بیکی را در مقاب روانان و دانشجویان ترسیم مینمایم.
 -0رهان بیکی و بیکش مادی

 -8رهان بیکی و بیکش الهی

در بیکش مادی ،انسان خود را همانکد سایر مورودا  ،از رماد ،گیاه و حیوان ،پدیدهای کور و تصادفی میداند کیه بیه
حرم طبیعت میبایست مدتی را بر روی کرهی خاکی بگذراند و سپس راهی دیار فکا و نیستی گردد ،این طرز فرر ،به دنبال
تحول بزرگ فرری در «فرهکگ غرب » روا پیدا کرد و سب

گردید که انسان به کلی از عیالم معکیا روی برتافتیه و ییک

سره تمام توره خود را به سوی طبیعت مادی گرداند.
انسان بریده از خدا در چکین بیکشی ،امروزه به خوبی دریافته است که هی یک از چیزهایی که روزی آنهیا را کعبیهی
آمال خود قرار داده بود ،نتوانسته است او را خشکود ککد و زندگی او را از پوچی و بیهودگی رها سازد اما در رهان بیکیی و
بیکش الهی که متری بر ایمان به خدا و عالم غی

است ،قیافهی رهان برای ما دگرگون میگیردد .رهیان سیرد و ماشییکی و

بی روح که در بیکش مادی ورود دارد ،برای فرد با ایمان ،رهانی زنده ،هوشیار ،آگاه و سرشار از روح و معکا میگردد .کیه
به زندگی انسان «روح ،معکی و هدف» میبخشد« ،ایمان به خدا» نه تکها به زندگی معکیی مییبخشید و آدمیی را از پیوچی و
بیهودگی و تکهایی و غربت رها میسازد ،بلره به آن روح و صفا نیز مییدهید ،شیوق و حرکیت نییز مییآفریکید ،گرمیی و
حرار نیز میبخشد و آرامش آمیخته با رضایت نیز میدهد.
مطمئکاچ تبیین و تشریح معکای حقیقی زندگی برای دانشجویان خود از مصادیق عملیی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر در
دانشگاهها به شمار میرود.
 .03فرهکگ سازی برای استفاده ی درست از وسای نوین ارتباطی و اطالعرسانی
رایانه ،ایکترنت ،ویدئو ،سی دیهای صوتی و تصویری  ،ماهوارهها  ،و  ...ابزارهای اطالع رسانی برای رفاه و بهره گیری
مکاس

بشر میباشکد که خود آنها ،معلول ترام و پیشرفت علوم گوناگون میباشکد .تمامی ایین وسیای فیی نفسیه شیر و

مکفی نیستکد ،بلره آنها ابزارهایی در خدمت بشریت هستکد .واقعیاچ اگیر تمیامی روانیان و دانشیجویان ،فرهکیگ اسیتفادهی
درست و صحیح از وسای نوین ارتباطی و اطالع رسانی را بدانکد و به دنبال بهرهگیری مکفی از این ابزارها نباشیکد ،یقیکیاچ بیا
یک وسعت دید و نگرش واق بیکانهای به رهان خواهکد نگریست و ایین وسیعت دیید ،نگیرش آنهیا را بیه دنییا دگرگیون
خواهد ساخت .در این صور هریک از دانشجوبان خود  ،محوری برای اصالحا سازنده در سیسیتمهیای اطیالع رسیانی
خیواهکد بیییود ،فی المب بهرهگیییری درست و مکییاس

از « ایکترنت» توسیو دانشیجویان «انقیالب عظییم علمیی» در آنیان

ایجاد خییواهد نمیود و آنان رایگاه خویش را در رهان علم بهتر ارزیابی خواهکد کرد و این خود محرکی رو به رلو بیرای
آنان در دنیای به سرعت پیش روندهی علم و دانش خواهد بود.
بکیابراین آمییوزش اسییتفاده درسیت از وسییای نییوین ارتبییاطی و اطیالع رسییانی خییود راهریاری عملییی در پیییاده سییازی
امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها به شمار میرود.
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 .81الگو قرار دادن زندگانی پیامبران و ائمه معصومین برای دانشجویان
با توره به این که پیامبران و ائمه کام ترین و نمونهترین انسانهای خلق شده در هستی میباشکد ،الگو قراردادن آنان در
تمامی مراح زندگانی ،گامی بلکد در موفقیت و سربلکدی سایرین در ادامیهی مسییر درسیت حییا مییباشید ،دانشیجویان
الگوبردار و عام به سخکان پیامبران و اولیای الهی ،پیاده سازان امربهمعروف و نهی از مکرر در محیوهای دانشگاهی بهشمار
میروند.
 .80تبیین و تشریح فرهکگ خودی  ،ملی و اسالمی برای دانشجویان
بسییییاری از تغییر مسییرها در زندگانی به ویژه برای دانشجویان از آن را ناشی میشود که روان و دانشجو فرر میککد
که فرهکگ غربی بهتر و برتر از فرهکگ خودی و اسالمی است ،از این رهت سعی میککد خود را همرنگ و همشر آنان
رلوه دهد تا احساس خالء و ناتوانی نکماید .دانشجویان اگر دریابکد که ما چه قدر پرمحتوا ،با سابقه ،متمدن و عظیم هستیم،
هرگز دست نیاز و تردی به سوی فرهکگ سراسر مادی غیرب دراز نخواهکید کیرد و یقیکی چا بمبیاران تبلیغیاتی وسیای نیوین
ارتباطی بر روی چکین دانشجویانی کار ساز نخواهد بود.
بکابراین تشریح فرهکگ خودی ،ملی و اسالمی برای دانشجویان  ،اقدام عملی دیگر در پیاده سازی امربهمعیروف و نهیی
از مکرر در دانشگاهها محسوب میگردد.
 .88احیاء و تقویت روحیه و فرهکگ بسیجی
فرمان دهی معظم ک قوا حضر آیتا ...خامکهای در تبیین «فرهکیگ بسییجی» چکیین مییفرمایکید« :فرهکیگ بسییجی،
فرهکگ معکویت است ،فرهکگ شجاعت است ،فرهکگ غییر اسیت ،فرهکیگ اسیتقالل و آزادگیی اسیت ،فرهکیگ اسییر
خواستهای حقیر نشیدن اسیت .خواسیتهیای زنیدگی بیرای همیه مهیم اسیت ،امیا آن چیه مهیمتیر اسیت آرمیانهاسیت
ارزشهاست ،هدف است ،آنها را بایید مقیدم داشیت» بیه واقی فلسیفهی وریودی بسییج ،حفاظیت از انقیالب اسیالمی و
دستاوردهای آن در برابر هرنوع تهدیدی ،اعم از تهدیدهای فرهکگی ،امکیتی ،نظامی و  ...میباشد .حفظ و رونق این تفریر،
تضمین کککدهی عز  ،استقالل و حیا دیکی ماست .پس احیاء و تقویت روحیه و فرهکگ بسیجی ،یعکیی امربیهمعیروف و
نهی از مکرر در محیو دانشگاه.
 .89احیاء و تقویت غیر دیکی در دانشجویان
غیر و روان مردی از ویژگیهای هر فرزند رشد یافته در رامعه اسالمی میباشد .مکظور از غیر دیکی آن اسیت کیه
دانشجویان و روانان رامعهی اسالمی نسبت به مسائ اخالقی و دیکیی رامعیه و تیرویج احریام و معیارف الهیی حساسییت
داشته باشکد .اگر در رامعه و دانشگاه اعمالی صور میگیرد که با احرام اسالمی و الهیی مطابقیت نیدارد ،در برابیر آن از
خود عرس العم نشان دهکد .نماد عیکی و کلی غیر دیکی در عصر حاضر ،موض گیری شجاعانهی حضیر امیام(ره) در
تألیف کتاب آیا شیطانی توسو سلمان رشدی کافر است .ایشان پس از انتشار کتاب یاد شده که در آن به ورود مبیارک
حضر ختمی مرتبت(ص) توهین شده بود ،فتوای قت سلمان رشدی را صادر فرمودند و هیم چکیان بیر اریرای آن اصیرار
میورزیدند .دانیشجوی سرشار از غیر دیکی هرگز در برابر ناهکجاریهای دانشگاه بیتفاو نخواهد ماند ،بلریه در برابیر
زشتیها و ناپاکیهای اخالقی و ارتیماعی ،به دور از هیییرگونه تساه و تسامح به ترالیف الهی خویش عم میککد.
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 .83احیاء و تقویت استراتژی انتظار در دانشجویان
شیعه در طول حیا خویش با دو نگاه همراه بوده است« ،نگاه سرخ» و «نگاه سبز» با یری قیام میککد و با دیگییری آن
را استمرار میبخشد .اگر دانشگاه و رامعه بتوانکد به خوبی «فرهکیگ انتظیار» را در روانیان و دانشیجویان ،تبییین ،تشیریح و
نهادیکه نمایکد ،نفوذ و تخری

دانشجوی مکتظر مصلح ک  ،کاری بس دشوار و امری ناممرن میباشد .به واق بیا تقوییت و

نهادیکه شدن این فرهکگ ،نفوذ فرهکگ ابتذال امری ناممرن میباشد .پس احیاء و تقوییت اسیتراتژی انتظیار در دانشیجویان
روش تربیتی موفقی در بسو و توسعه امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها میباشد.
 .89برگزاری مسابقا تألیف کتاب دانشجویی با موضوع « امربهمعروف و نهی از مکرر
اقدام عملی و مؤثر دیگر پیرامون پیادهسازی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها ،برگزاری مسابقه تیألیف کتیاب
دانشجویی میباشد  .در این حرکت فرهکگی  ،طی فراخوانی ما دانشجویان را به تالشی نوشتاری و قلمی مییطلبییم .در ایین
مسابقه ،ما ذهن دانشجویان را به «امربهمعروف و نهی از مکرر» معطوف مینمائیم .آثار برتر توسو دانشگاه به چاپ برسید و
از نویسکدگان برگزیده تقدیر و تجلی به عم آید ،در ککار سایر بکدهای پیشکهاد شیده این عییم گیامی میؤثیییر دیگیر در
پیادهسازی امربهمعروف و نهی از مکیرر در دانشگاهها بهشمار میرود.
جمع بندی و نتیجه
آسی

شکاسی امربهمعروف و نهی از مکرر ،کاری بس ارزشمکد و عظیم میباشد .نهادیکه شدن این اصی مهیم اسیالمی،

سعاد و سالمت رامعه را در تمامی ابعاد آن مور

میگردد .نظار همگانی در قال

اص امربهمعروف و نهی از مکریر

روشی است که میتواند  ،رلوی انحرافا را گرفته و محیطی سالم را برای دانشجویان به ارمغان آورد .امام خمیکیی(ره) بیه
خاطر ایکره نشان دهکد که هی مقامی از نظار بی نیاز نیست و هی کس نباید از نظار مردمی رهایی یابد میفرمایکد:
« نظار کککد ،اگر من یک پایم را کج گذاشتم ،ملت موظف است که بگوید :پایت را کج گذاشتی ،خود را حفیظ
کن ،مسأله ،مسأله مهم است ،همه ملت موظفاند به ایکره نظار داشته باشکد».
در حقیقت ،دگرگونی ارزشهای اسالمی و مذهبی دردانشگاه ها به زمیکههایی احتیا دارد و آن زمیکهها عبار اند از:
الف) از بین رفتن قبح گکاه در دانشجویان ،ب) گرایش به فرهکگ بیگانگان و از خود بیگانگی ) ،عی

نهیادن برپیای

بکدی به ارزشهای اسالمی
پیامبر(ص) فرمود :حالتیان چگونیه خواهید بیود زمیانی ( در آیکیده) کیه زنانتیان فاسید و روانتیان فاسیق گردنید و شیما
امربهمعروف و نهی از مکرر را ترک گوئید.
گفته شد :ای رسول خدا ،آیا چکین چیزی خواهد شد؟ فرمود :بلی و بدتر از آن (هم خواهد شد) حالتیان چیون خواهید
بود ،آن گاه که معروف را مکرر بدانید و مکرر را معروف؟
بدیهی است ،تحقق امربهمعروف و نهیی از مکریر ،نیه تکهیا کیارائی و کارآمیدی هیر دانشیگاهی را بیاد مییبیرد ،بلریه
گستردهترین نوع ،نظار دانشجویی را نیز به ارمغان خواهد آورد.
باید برنامهریزی رام  ،مکسجم و بلکد مدتی را تدوین و به اررا گذاشت که بر اساس آن سیاستها تدوین و هدفمکد بیه
اررا گذاشته شوند .چرا که دانشگاه سالم و دانشجویان دینمدار در محیوهای رشد و نمو خواهکد یافت
که اص «امربهمعروف و نهی از مکرر» در آن اررا شود .ضمکاچ دانشجوی امربهمعروف و ناهی از مکرر خود باید عام به
این اص باشد .اگر در رامعه و دانشگاه اسالمی ،همگان نسبت به معروف و مکرر احسیاس مسیئولیت داشیته باشیکد ،در آن
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موق توطئههای دشمکان در قال

تهارم فرهکگی خکبی و نقش برآب خواهد شد و دانشجویان در محیطی سالم با تمام توان

به فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مشغول خواهکد شد و سربلکدی و عز همه رانبه را برای ایران به ارمغان خواهکد آورد.
بکابراین مسئودن و مدیران دانشگاهها  ،اساتید ،تشر های دانشجویی و همه دانشجویان با همفرری و تعام باید ضیمن
آسی شکاسی امربهمعروف و نهی از مکرر در دانشگاهها ،راهرارهای عملی پییادهسیازی ایین اصی مهیم را تبییین و تشیریح
نمایکد ،که ماحص آن دانشگاهی سالم و به دور از هرگونه مکررا خواهد بود.
منابع
.0

قرآن کریم.

.8

نهجالبالغه.

.9

آمدی ،عبدالواحد تمیمی ،شرح غرر الحرم و دررالرلم ،انتشارا دانشگاه تهران.0901 ،0 ،

.3

امین عاملی ،سیدمحسن ،اعیان الشیعه ،به اهتمام محسن امین ،بیرو  0320 ،م.

.9

ابن شعبه حرانی ،ابومحمد حسین بن علی بن الحسین ،تحف العقول من آل الرسول ،تصحیح علیاکبر غفاری ،قیم ،مؤسسیه
الکشر ادسالمی ،زیر نظر رامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم 0909 ،ه .ش.

.0

بشریه ،حسین ،آموزش دانش سیاسی ،مؤسسه نگاه معاصر ،تهران ،چاپ دوم.0920 ،

.4

ترکمان ،محمد ،رسائ  ،اعالمیهها و مرتوبا و  ...شیخ فض اهلل نوری.0908 ،0 ،

.2

حر عاملی ،شیخ ،محمدبن الحسن ،وسای الشیعه ،تصحیح شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی ،بیرو  ،داراحیاء التیراث العربیی،
چاپ چهارم 0930 ،ه .ش.

.3

دلشاد تهرانی ،مصطفی ،حرومت حرمت ،خانه اندیشه روان ،تهران.0944 ،

 .01راغ

اصفهانی ،ابوالقاسم الحسین بن محمد ،مفردا الفاظ القرآن ،المرتبه المرتضویه ،چاپ دوم.0908 ،

 .00رسولی محالتی ،هاشم ،شرحی بر زندگی حضر یونس(ع) :قصص قرآن یا تاریخ انبییاء ،8 ،انتشیارا علمییه اسیالمیه،
چاپ چهارم.0909 ،
 .08سیوطی ،راللالدین ،عبدالرحمن ،رام ادحادیث ،قاهره ،نشر اوقاف و امور خیریه مصر ،چاپ اول ،بیتا.
 .09صدوق(ره) ،الحضال ،تصحیح علیاکبر غفاری ،مرتبه الصدوق ،تهران 0932 ،ش.
 .03صدوق(ره) ،امالی ،تهران،دارالرت

ادسالمی 0911 ،ه .ق.

 .09صدوق(ره) ،معانی ادخبار ،انتشارا اسالمی.0900 ،
 .00طباطبائی ،محمدحسین ،تفسیر المیزان ،دارالرت

ادسالمیه ،تهران.0908 ،

 .04طبرسی ،احمدبن علی بن ابی طال  ،ادحتجا  ،چاپخانه سعید ،مشهد.
 .02طبرسی ،شیخ ،ابوعلی الفض بن الحسن الطبرسی ،مجم البیان فی تفسییر القیرآن ،قیم ،مکشیورا مرتبیه آییت اهلل العظمیی
مرعشی نجفی ،چاپ  0319ه ق ،افست چاپ مطبعه العرفان صیدا سکه  0999ه .ش.
 .03طوسی ،شیخ الطائفه ،محمدبن حسن ،امالی،موسسه اعلمی0301،ق.
 .81فی

کاشانی ،مالمحسن ،تفسیر الصافی ،مؤسسه اعلمی بیرو 0312،ق.

 .80قزلسفلی ،محمدتقی ،بازخوانی اندیشه ،نشر فرهکگ و اندیشه.0944 ،
 .88کلیکی ،ابورعفر ،محمد بن یعقوب کلیکی رازی ،ادصول من الرافی ،تهران ،مرتبه الصدوق ،چاپ دوم 0920 ،ه .ق.
 .89متقی هکدی ،عالء الدین ،ککز العمال فی سکن ادقوال و ادفعال ،مرتبه التراث ادسالمی ،حل 0934 ،ق.
 .83مجلسی ،مولی محمدباقر ،بحار ادنوار ،بیرو  ،دار احیاء التراث العربی ،چاپ سوم 0319 ،ه .ق.
 .89مصباح یزدی ،محمدتقی ،پرسشها و پاسخها ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیکی(ره) ،رلد  ،0-3قم.0943 ،
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 .80مطهری ،مرتضی ،حماسه حسیکی ،انتشارا صدرا ،قم ،چاپ سوم.0909 ،
 .84ناییکی ،محمدحسین ،تکبیه ادمه و تکزیه الملله ،شرکت سهامی انتشار ،بیتا.
 .82نوری طبری ،میرزا حسین ،مستدرک الوسائ ،بیرو ،موسسه آل البیت0312،ق.
 .83هاناه ،آرنت ،توتالیتاریسم ،تررمه محسن ثالثی ،سازمان انتشارا راویدان.0900 ،
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بررسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در توسعه گردشگری
فریبا یوسفی
مهری اذانی

0

8

چکیده
گردشگری ،یری از پویاترین فعالیتهای اقتصیادی عصیر حاضیر اسیت؛ امیروزه در بسییاری از کشیورها ،گردشیگری
نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی محسوب میشود و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی بیه اقتصیاد محلیی تکیوع بخشییده،
مور

اشتغالزایی شده ،ایجاد درآمد میککد .انسان به دلی ارتماعی بودنش ،نیاز به رمعی دارد که انییس او باشیکد ،تیا از

غم ها و سختی ها رهایی یابد و استعدادهای نهفتهاش را به فعلیت برساند ،وگرنه انسانیت انسان ،بی معکا خواهد بود .اییران از
رمله کشورهایی است هم به مقوله توسعه گردشگری تمای دارد و هم به دلی اسالمی بودن خود حفاظت از شئون اسالمی
یا اررای امربهمعروف و نهی از مکرر را از واربیا مییدانید  .از آن ریایی کیه در تمیامی علیوم دیکیی علمیا و بزرگیان بیر
امربهمعروف و نهی از مکرر تأکید کردهاند میتوان به اهمیت این موضوع و تیأثیر آن بیر پیریره رامعیه پیی بیرد .نقیش هیر
مسلمان در تعیین سرنوشت رامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیتهای ارتماعی داشته باشد ،ایجاب مییککید کیه او
ناظر و مراق

همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق میافتد .هدف از انجام این پژوهش بررسیی رایگیاه امربیهمعیروف و

نهی از مکرر در توسعه گردشگری می باشد .روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی است
از یافتههای این پژوهش میتوان به ارائه راهرارهایی رهت ایجاد الگوی مکاس

برای رشد گردشیگری بیه همیراه میوازین

اسالمی اشاره نمود.
واژگان کلیدی :گردشگری ،امربهمعروف ،نهی از مکرر ،الگو ،توسعه
مقدمه
در حال حاضر گردشگری بزرگ ترین صکعت خیدماتی رهیان شیکاخته شیده اسیت بیه طیوری کیه رشید آن تغیییرا
ارتماعی و اقتصادی شدیدی را به دنبال داشته است .توره به گردشگری از یک سو به علت اهمیت اقتصادی آن و از سوی
دیگر به دلی اثرا فرهکگی و ارتماعی آن است .صکعت گردشگری در بسیاری از کشیورها بیا انگییزه دسیتیابی بیه مکیاف
اقتصادی آن رشد کرده است .طبق آمارهای مکتشرشده از سوی سازمان رهانی گردشگری دریافتی همیه کشیورها از محی
گردشگری بینالمللی درسال  0391بالغ بر  8/0میلیارد ددر بوده است که این رقم در سال  8114به  290میلیارد ددر رسیده
است و پیش بیکی میشود در سال  8101به یک تریلیون ددر برسد (سلیمانی ،0920 ،ص .)99گردشگری به عکوان صیکعتی
نوپا در سالهای اخیر تاثیرا زیادی بر وضعیت اقتصادی ،ارتماعی ،و فرهکگی رهان داشته است .ایجاد اشتغال ،ارزآوری،
تعادل مکطقهای ،کمک به صلح رهانی ،کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهکگی و رلوگیری از برون کوچی رمعیت و
مانکد آن ،از رمله مزایای این صکعت بوده است (صدر موسوی و دخیلی کهکمویی ،0929 ،ص)098
بررسی ها نشان می دهکد که صکعت گردشگری اککون سومین صکعت پیر درآمید پیس از نفیت و صیکعت خودروسیازی
است .بر اساس آمارهای ارائه شده سادنه  9/9میلیارد سفر انجام می شود کیه  411میلییون آن بیین کشیوری و  8211میلییون
مسافر داخلی است .از مجموع این سفرهای بین کشوری سهم ایران ییک میلییون و پانصید هیزار سیفر یعکیی حیدود 1/8
 .0دانشجوی کارشکاسی ارشد رغرافیا برنامهریزی توریسم دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 .8عض و هیا علمی گروه رغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،مسئول کمیته پژوهش زنان واحد نجف آباد
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درصد از سهم رهانی است  (WTO, 2005, Statistics).توسعه صکعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه کیه بیا
معضالتی چون نرخ بیراری باد ،محدودیت مکاب ارزی و اقتصاد تک محصیولی مواریه انید از اهمییت فراوانیی برخیوردار
است .کشورهای در حال توسعهی که دارای اقتصاد تک محصولی هستکد به دلیی نوسیانا ایین محصیول در طیول زمیان
متحم صدما ربران ناپذیری بر اقتصاد کشورهایشان می شوند .طبق آمارهای سازمان رهانی گردشیگری کشیورهای در
حال توسعه سهم بسیار ناچیزی از درآمدهای رهانی مربوط به صکعت گردشگری را به خود اختصیاص داده انید و ایین امیر
لزوم توره به این موضوع را روشن تر میگرداند .اییران نییز همچیون بسییاری از کشیورهای واقی در خاورمیانیه کشیوری
مسلمان است و ازلحاظ موقعیت طبیعی و رغرافیایی کشورهای اسالمی دارای چشم اندازهای زیبا و برر هستکد .کشورهای
اسالمی عموماچ در مکطقه ای واق شده اند که عکوان «برزخ زمین» نام گرفته و یک اکوتوریسم طبیعی از مکهای بی نهاییت تیا
مببت بینهایت را شام می شود.همین ویژگی می تواند یک انگیزه مهم برای سفر گردشگران به شمار آیید .در کشیورهای
اسالمی از رکگ های حاره بارانی در کشورهایی نظیر مالزی ،اندونزی و سکگاپور گرفته تیا مکیاطق بیابیانی مصیر ،سیودان و
صحرا ورود دارد.همچکین کشورهای اسالمی در حوزه تمدن قدیم قرار دارند و این پتانسی باد در زمیکهی تجربه دورههای
مختلف تاریخی ،آنها را تبدی به کشورهای رذابی کرده است .گفته میشود  41درصد مسائ مربوط بیه تیاریخ و تمیدن
کره زمین در محدوده کشورهای اسالمی به وقوع پیوسته است .اهرام مصر سالیان متمادی است که گردشیگران بسییاری را
به خود رل

کرده است (بررسی صکعت گردشگری در ایران و کشورهای اسالمی ،دفتر مطالعا اسالمی .)0922:3

ایران نیز به لحاظ دارا بودن ابکیه و آثار تاریخی نظیر تخت رمشید ،چغازنبیی  ،تخیت سیلیمان و شیهر سیوخته ،ریزء 3
کشور اول رهان محسوب میشود.ایران همچکین به دلی برخورداری از تکوع حیا وحش و طبیعت زیبای خود ،در ردیف
کشورهای مطرح رهان قرار دارد .مکاطق رکگ های هیرکانی و خو الرأس های کوهستانی و پیسیتهیای اسیری هیر ییک
می تواند به عکوان یری از راذبه های توریستی ایران برای گردشگران مسلمان به حساب آید« .هانس برگر» نویسکده آلمیانی
در مقدمه کتاب خود پیرامون سفرش به ایران در سال  0330مینویسد« :نه تکها مردم ایران ،بلره دییدنیهیای ایین سیرزمین،
شگفتی آفرین است .مکاظر متکوع ،از مکاطق کویری ایران مرکزی و کوهپایه های رکگلی مجیاور درییای خیزر در شیمال تیا
شهرهای حاشیه خلیج فارس در رکوب ایران ،در نهایت گونه گونی هستکد و این تکوع را در میان فرهکگها ،مردمان و اقوام
ایرانی نیز میتوان به خوبی مشاهده کرد ».تمامی این مسائ باعث شیده تیا دولتمیردان و تصیمیم گیرنیدگان در رأس امیور
کشور به فرر بهرهبرداری از این پتانسی ها و ظرفیتهای بیفتکد تا با استفاده از عواید اقتصادی حاص از توسعه گردشیگری
کشور را تبدی به یک قدر مکطقه نمایکد زیرا در ایکصور با حفظ استقالل ملی و مذهبی قدر اقتصادی فروانی نیز بیه
دست خواهد آورد .اما آنچه باعث نگرانی برخی از افراد در خصوص توسیعه گردشیگری شیده اسیت تأثیرپیذیری رامعیه
محلی به شر مکفی از حضور گردشگران است  .در این مقاله به رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر در توسعه گردشگری
اشاره شده است .محقق براین باور است که رشد و توسعه گردشگری در ککار حفظ ارزشهای اسیالمی باعیث رشید همیه
رانبه این صکعت در یک کشور اسالمی خواهد شد.
پیشینه تحقیق
مقادتی فراوانی تا ککون در خصوص امربهمعروف و نهی از مکرر و یا در حوزه گردشگری نگاشته شده است امیا هیی
محققی درزمیکهی گردشگری و رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر فعالیتی نررده است و این مقالیه نییز تکهیا مقدمیهای بیر
تحقیقا ژرف تر در این زمیکه خواهد بود.
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مبانی نظری
درآمد برای مدتی بیش از یک ش

گردشگر :کسی است که به مکظوری غیر از کار و کس

و کمتر از ییک سیال بیه

سرزمیکی رز محیو متعارف خود پای میگذارد و در آن اقامت میگزیکد (رنجبریان زاهدی.)0922:3
گردشگری  :گردشگری (توریسم) شام کلیه فعالیتهایی است که گردشگران در هکگیام سیفر انجیام مییدهکید و بیه
ایشان مرتبو میشود و این میتواند شام برنامه ریزی برای سفر ،رابجایی میان مبدأ و مقصد ،و نطایر آن باشد( .رنجبرییان
زاهدی )0922:9
امربه معروف :در احرام دین ،به تمام واربا و مستحبا معروف و به تمام محرما و مرروها مکرر گفته میی شیود
بکابراین واداشتن افراد رامعه به انجام کارهای وار

و مستح

امربه معروف و بازداشتن آن ها از کارهیای حیرام و مریروه

نهی از مکرر است (فالح زاده .)0923:820 ،
نهی از مکرر :به تعبیر صاح

کتاب التحقیق فی کلما قرآن الرریم :مکرر آن است که عق سلیم نه تکهیا آن را نیریو

نمیشمرد بلره حرم به قیبح و زشیتی آن مییککید و بیه تعبییر دی گیر مکریر آن اسیت کیه عقی و شیرع آن را بیه رسیمیت
نمیشکاسکد و عام به آن را تقبیح و سرزنش مینمایکد .راغ

اصفهانی حتی از این نیز پا فراتر نهاده و در تعریف آن چکین

آورده است«والمکرر ک فع تحرم العقول الصحیحه بقبحه او تتوقیف فیی اسیتقباحه و استحسیانه العقیول ،فیتحرم بقبحیه
الشریعه؛ مکرر هر کاری است که عق سلیم و صحیح حرم به زشیتی آن نمیوده و ییا در زشیت و زیبیا بیودن آن وامانید و
شریعت حرم به قبح بودن آن نماید».
جایگاه امربهمعروف و نهی از منکر در آموزههای دینی
در نظام اعتقادی اسالم ،امربه معروف و نهی از مکرر ،رایگاه خاصی دارد که بدون فهم آن ،نمی توان رایگیاه آن را در
مکظومه فرری امام علیعلیه السالم دریافت .بدین روی بهارمال نظرگاه قرآن کریم را درباره این فریضه ،یادآور میشویم:
 امت اسالمی ،بهترین امت است؛ چرا که امربهمعروف و نهی از مکرر میککد و همیین عامی رسیتگاری او اسیت.
بدین ترتی

می توان گفت امربهمعروف و نهی از مکرر ،از ضروریا ایمیان و رسیتگاری امیت اسیت (سیوره آل

عمران ،آیه )001 -

 دست شستن از نهی از مکرر و بی اعتکایی به روا مکررا  ،نشان بدکرداری و تباهی انسان اسیت( .سیوره مائیده،
آیه  09و )43
 امربهمعروف و نهی از مکرر ،کاری خدای است و خداوند از خود به عکوان کسی که به معروف فرمان می دهید و
از مکرر بازمی دارد ،یاد میککد( .سوره نح  ،آیه  )31 -از این نرته می توان نتیجه گرفت که عق آدمی پییش از
حرم شرع مستقالچ به پارهای معروفها و مکررها شکاخت پیدا میککد.

 امربه معروف و نهی از مکرر ،مرم فریضه هایی چون نماز و زکا است و غالبیاچ در قیرآن در ککیار آن هیا آمیده
است (سوره حج ،آیه  )30 -که نشاندهکده بعد ارتماعی و عملی دین مبین اسالم است.
امر به معروف و نهی از مکرر در فرهکگ اسالمی ،مانکد رریان خون در رگهای یک پیرر است و سه انگاری در این
باره ،بی رنگ شدن دین و مرگ تدریجی امت اسالمی را در پی خواهد داشت .توره به این ویژگی ،بعضی از فرق مسلمان
را بر آن داشت تا آن را رزئی از اصول مذه

خویش بدانکد .آفریدگار رهان نخستین کسی است که «امربه معروف و نهی

از مکرر» کرده است .قرآن کریم می فرماید« :همانا خداوند به عدل و احسیان و بخشیش بیه خویشیاوندان امیر میی ککید و از
کارهای زشت و ناپسکد و تجاوز به حقوق دیگران نهی می نماید؛خداوند در قرآن کریم ،بهتیرین ویژگیی امیت اسیالمی را
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انجام امربه معروف و نهی از مکرر دانسته است ،چکان که میفرماید« :شما بهترین امت هستید کیه بیه سیود انسیان هیا آفرییده
شدید (چه این که) امربهمعروف و نهی از مکرر میککید »...و آن دو را بر فریضههای دیگری چیون ،اقامیه نمیاز و پیرداختن
زکا  ،مقدم داشته و فرموده است« :مردان و زنان مؤمن ،اولیای یردیگرند که امربه معروف و نهی از مکرر می کککد و نمیاز
را برپا می دارند و زکا می پردازند».در نتیجه ،امت اسالمی را ملزم به انجام آن دو فریضه بزرگ نموده و می فرماید« :بایید
شما امتی باشید که به اسالم میخوانید و امربهمعروف و نهی از مکرر میککید».هر بررسی کککده آگیاه و تییزبین ،در بررسیی
تاریخ زندگی پیشوایان معصوم (علیهم السالم) این نرته را به درستی مشاهده می ککد که «امربه معیروف و نهیی از مکریر» از
کودکی تا پایان عمر ،ارتباط ناگستکی با تمام مقاط زندگی آنان داشته است و آنان ،در تمامی مقیاط سیکی از کیودکی تیا
پایان عمر ،پیوسته برپا دارنده این فریضه بزرگ بودهاند و در برپایی آن توصییه فراوانیی نمیودهانید.ائمیه معصیومان (علییهم
السالم) درادای این رسالت الهی از هی تالشی فروگذار نرردند و حتی فراتر از محدوده رسالت خویش بر این کار اصیرار
ورزیدند .تالش و اصرار آنان به سب

اهمیت این فریضه الهی بود .آن ها ،به دلی قل

سرشیار از رأفیت و رحمیت ،حاضیر

نبودند هی کس به مکررا آلوده شده ،به خشم خدا گرفتار آید .تا آنجا که خداوند آنان را از این همه تالش و دلسیوزی
باز میداشت« :گویا میخواهی به خاطر اعمال آنان ،خود را از غم و اندوه هالک ککی ،اگر به این گفتار ایمان نیاورند!»
پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) فرمود« :کسی که امربه معروف و نهی از مکرر می ککید ،رانشیین خداونید در زمیین ،و
رانشین پیامبر و کتاب او است ».این روایت بیانگر این است که این فریضه بزرگ قب از هر چیز یک برنامیه الهیی اسیت و
فلسفه ارسال رس و نزول کت
را اساس و قط

آسمانی ،همه رزء این برنامه است.با توره به اهمیت این مسئله ،دانشمکدان اسیالمی ،آن دو

دین خوانده اند« :امربه معروف و نهی از مکرر ،از نظر عق و شیرع مقیدس ،از مهیم تیرین واری هیا ،بلریه

اساس شریعت حیا بخش اسالم و از برترین عباد هاست ».به عبار دیگر« ،آن دو ،قطبی است از اقطاب دین کیه همیه
انبیا را برای آن فرستاده اند؛ هکگامی که این فریضه الهی مکدرس شود و از میان خلق برخیزد ،همه شعائر شرع مقدس ،باطی
میشود (.) www.khorasancustoms.ir
آفریدگار رهان نخستین کسی است که امربهمعروف و نهی از مکرر کرده است؛ قرآن کریم میفرماید :همانا خداوند به
عدل و احسان و بخشش به نزدیران فرمان می دهد؛ و از فحشا و مکرر و ستم ،نهی میککد؛ خداوند به شما انیدرز مییدهید،
شاید متذکّر شوید!  .امربه معروف و نهی از مکرر نه تکها در دین اسالم میورد توریه اسیت ،بلریه دیگیر ادییان آسیمانی نییز
بیشترین برنامههای تربیتی خود را از این طریق به اررا در آوردهاند .بکابراین ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،عمری بیه درازای
تاریخ دارد .حضر آدم (علیه السالم) یعکی نخستین انسان روی زمیین ،دعیو کککیده بیه نیریی هیا بیود و پیس از وی نییز
پیام آوران وحی و پیروان مؤمکشان در انجام این دو فریضه مهم کوشیده اند .لذا بحث پیرامون امربه معیروف و نهیی از مکریر
موضوعی است که از دیر باز مورد توره محققان و صاحبکظران بوده است .اما به دلی گستردگی موضوع و مقتضیا زمان
در هر عصری ابعاد متفاوتی از این دو فریضه الهی مورد پژوهش قرار میگیرد (.)http://masir-sabz.ir
امربهمعروف و نهی از منکر در سایر کشورها
بررسی ها نشان می دهد که در این کشورها غالباچ تک بعدی عم شده است و یری از دو طرف حرومت یا مردم میورد
توره قرار گرفته و دیگری به عمد یا به سهو تا حدودی رها شده است .کشورهای اسالمی را در این می تیوان بیه سیه دسیته
تقسیم کرد:
 .0کشورهایی که به رکبه حرومتی امربه معروف و نهی از مکرر توره نموده و بر همین اسیاس برنامیهرییزی و اقیدام
مینمایکد .مانکد عربستان سعودی ،سودان و کویت.
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 .8کشورهایی که رکبه مردمی امربهمعروف و نهی از مکرر در آن رونق بیشیتری یافتیه اسیت مانکید مصیر ،پاکسیتان،
بحرین ،اردن و بکگالدش.
 .9کشورهایی که به هی یک از دورکبه مذکور توره ندارند و حد آخر ایکره موردی برخورد می شود مانکید قطیر،
لیبی و سوریه.
وضعیت امربه معروف و نهی از مکرر در کشورهای دسته اول :در صدر این کشورها  ،عربسیتان سیعودی قیرار دارد کیه
دارای تشریالتی مستق  ،قانونمکد و حرومتی با وظایف مشخص و اختیارا گسترده ای است  .تشریال امربیه معیروف و
نهی از مکرر در این کشور ویژگیهای زیر را دارد:
 هیا یا شورای امربه معروف و نهی از مکک ریری از عیالی تیرین شیوراهای نقیش آفیرین و تصیمیم گیرنیده در
کشور است.

 رئیس هیا با رتبه وزیری توسو پادشاه مکصوب میگردد.
 آیین نامه این نهاد توسو هیا وزیران تصوی
 دولت در چارچوب تصوی

شده است.

دیحه ای از آمران به معروف و ناهیان از مکرر این نهاد حمایت همه رانبه میککد.

 ارتباط تکگاتکگ و هماهکگی بین نیروهای انتظامی و امکیتی با هیا مذکور ورود دارد.
 در همه بخش ها و مکاطق کشور  ،شع

امربه معروف و نهی از مکرر ورود دارد به نحوی که ایین مراکیز بیالغ بیر

صدها شعبه میباشد و امیر هر مکطقه بر کار آنان نظار دقیق و فعال دارد.
 این مراکز قش اررایی  ،قضایی  ،فرهکگی و ارشادی ایفاء مینماید.

 آمران به معروف و ناهیان از مکرر با نام تشریالتی مطوع داری قدر و نفوذ بسییاری بیوده و بیا گشیت زنیی در
خیابانها و اماکن عمومی بر رعایت مظاهر اسالمی نظار میکککد.
 بودره این مراکز تماماچ از سوی دولت تأمین میشود.
در کشور کویت «سازمان توسعه ارتماعی» تشری یافته است که وظیفه اصلی آن امربهمعروف و نهی از مکرر اسیت در
سودان «سازمان احیاء فعالیت های اسالمی» تا حدودی عهده دار این وظیفه است .در کشور مصر ،نیرویی به نام پلیس آداب
درون تشریال انتظامی ورود دارد که حوزه فعالیت آن محدود است.
وضعیت امربه معروف و نهی از مکرر در کشورهای دسته دوم :در برخی از این نهادها و یا رمعیت های غیر دولتی اما تیا
حدودی مکسجم فعالیت میکککد .در مصر ،مسارد ،کانون تشری هستهها و شبرههایی هستکد که رمعیتهای دیکی خودیار
را سازماندهی می کککد .این شبره های وسی از کارآیی خوبی برخوردار بوده و همواره مور

نگرانی حرومت شده است.

رمعیت الشعریه ،انصارالسکه المحمدیه و رماعه الهدایه نمونهای از این رمعیت های فعال و مؤثر می باشکد .در شیر گییری
این رکبش .اخوان المسلمین نقش به سزایی داشته اند .اخوان المسلمین در کشور اردن نیز نقش آفرین می باشید .مرشید عیام
این رماعت در اردن ،عضو دفتر ارشاد عام اخوان المسلمین ک میباشد .در پاکستان به دلی تعدد احزاب ،نهادهای مستق
غیر دولتی ورود دارد که پس از ثبت در فرمان داری،از وزار امور مذهبی مجوز اخذ می کککد .اما عملررد این نهاد بیش
از هر چیز در چارچوب سیاستهای حزبی است .گروه (شباب ملی) وابسته به رماعت اسالمی پاکستان عالوه بر تذکر زبیانی
از برخورد فیزیری نیز استفاده میکککد.
وضعیت امربه معروف و نهی از مکرر در کشورهای دسته سوم :در برخی از کشیورهای دسیته اسیالمی بیه دلیی شیرایو
خاص حاکم بر رامعه ،حرکت های پراککده و سازمان نیافتهای از سوی مردم عم به فریضه امربیه معیروف و نهیی از مکریر
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ارراء می شود و یا دولت بطور موردی با برخی مکررها برخورد می ککد .در کشور امیارا متحیده عربیی بیرای میردی کیه
مزاحم نوامیس مردم شود .مجازا شدیدی در نظر گرفته شده و عرس مرد مزاحم به عکوان شخصیت مکرر در روزنامه هیا
چییاپ میییشییود .در اردن بخشییکامه تفریییک مح ی کییار کارمکییدان زن و مییرد صییادر شییده اسییت .در کشییورهایی مانکیید
تونس،قطر،لیبی و لبکان نهاد  .رهت یا گروه خاص غیر دولتی در رمعیت امربهمعروف و نهی از مکرر ورود ندارد و اررای
فریضه بطور انفرادی و در برخی موارد خاص صور می گیرد .در مواردی نیز به ارشاد امربه معروف و نهی از مکرر توسیو
ائمه رمعه نسبت به مردم خالصه میشود)http://rahebehesht.org( .
گردشگری از دیدگاه معصومین
در سخکان معصومین(ع) به فواید گوناگون مسافر اشاره شده است که از رمله می توان به :تحصیی سیالمتی و نشیاط
رسم و روح ،دانش اندوزی و کس

علم ،آشکایی با بزرگان و آداب و اخالق ارتماعی سایر ملتهیا ،پکیدگیری و عبیر

آموزی ،از بین رفتن غمها و رنجها ،تأمین معیشت و کس

شغ  ،تفرر در نعما الهی ،تفریحا سالم و گذراندن اوقیا

فراغت ،اشاره کرد (رحیم پور .)0943:09
در درباره فواید مسافر از حضر علی(ع) چکین روایت شده است :برای نی به تعالی و ترقی ،از وطنهای خیود دور
شوید و مسافر ککید که در سفر پکج فائدهاست :سفر باعث تفریح و انبساط روح است و اندوه و آزردگیها را بیر طیرف
میککد ،مسافر

یری از راههای تحصی در آمد و تیأمین معیاش اسیت ،مسیافر وسییله فراگیرفتن علیم و تجربیه اسیت،

مسافر به انسان آداب زندگی میآموزد و آدمی در سفر با افراد با فضییلت و خلییق برخیورد مییککید و بیا آنیان دوسیت
میشود .لذا در ببیکش اسالمی و قرآن کریم سیر و سیاحت صرفاچ به معکیای وقیت گیذرانی ،اسیتراحت و تفیریح و تماشیای
ظاهری نیست ،بلره در امور ظاهری و دنیایی از آنها دیدار میشود و مسائ عمیق ،پیچیده و هدف دار نیز ورود دارد کیه
باید در طی این مسافر ها به آنها دست یافت (تکرابکی .)0944:030
نقاط قوت پتانسیلهای کشورهای اسالمی
حضورهر توریستی در هر کشور مور

ایجاد مشاغ مختلفی در داخ هر کشوری خواهد شید .یریی از نقیاط قیو

کشورهای اسالمی ،رغرافیای آنها است .بسیاری از کشورهای حوزه اسالمی مب مصر ،ایران ،ترکیه به دلیی برخیورداری
از قدر فراوان دارای تمدن دیریکهای هستکد و آثار وامکیت فراوانی شام مسارد مییادین شیهری ،شیهرهای قیدیمی آثیار
تاریخی متعدد،بکاهای متعدد،عبادتگاه ها و روستاهای قدیمی و خشتی و گلی وبسیاری از راذبیه هیای گردشیگری کیه ایین
می تواند عام رذب مهمی برای رذب توریست خوب باشد.ازنظر اکوتوریست نییزمحیو رغرافییایی و طبیعیی بسییاری از
کشورهای اسالمی مب مالزی ،اندونزی ،بخصوص لبکان ،ایران و برخی از کشورهای دیگر عربی و افریقیایی رهیان اسیالم
دارای موقعیت آب و هوایی و طبیعت بسیار رذابی هستکد که این مسئله باز هم میتواند عاملی برای رذب توریسیت باشید
بکابراین از هر دو مکظر و به لحاظ تمدن و امکیت و ساختمان و آثار تاریخی و چه به لحاظ مسائ زیست محیطی و طبیعیی و
رهانگردی و طبیعت گردی دنیای اسالم موقعیت بسیار خوبی دارد و به اصطالح می تواند از صکعت توریست به عکوان مکب
درآمد قاب تورهی بخصوص در برخی از کشورهای آن اسیتفاده ککید .تکیوع فرهکیگ ،معیشیت و زنیدگی در کشیورهای
اسالمی ،امران کس

تجربههای ردید را برای گردشگران فراهم میسازد .متأسفانه علیرغم راذبههای فراوان این کشورها،

کشورهای اسالمی سهم کمی از درآمد گردشگری در رهان دارند .براساس پییش بیکیی هیای سیازمان رهیانی گردشیگری
( )WTOتا سال  8181میالدی ،کشورهای واق در افریقا ،خاورمیانه و رکوب آسیا کیه بیشیتر کشیورهای اسیالمی در ایین
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مکاطق قرار دارند ،همچکان سهم اندکی از درآمدهای این صکعت را به خود اختصاص خواهکد داد .ایین درحیالی اسیت کیه
عمده کشورهای اسالمی نظیر مصر ،ترکیه ،ایران ،لبکان ،مالزی ،تونس ،اندونزی و مراکش در ردیف سرزمین های پرراذبیه
هستکد و راذبههای مورد توره گردشگران را دارند.
فضای معنوی کشورهای اسالمی برای گردشگر مسلمان و درخواست توریسم فرهنگی
اساساچ فضای معکوی کشورهای مسلمان ،خود دارای راذبه است .بسیاری از مسلمانان دوست دارند به مکاطقی سفر کککد
که فرهکگ و ارزشهای اسالمی بر آن ها حاکم است .رعایت ارزشها و آداب اسیالمی ازرملیه وریود غیذاهای حیالل و
راحتی در انجام فرای

دیکی ،احساس امکیت و خاطری آسیوده را بیرای گردشیگران مسیلمان فیراهم میی ککید .بسییاری از

کشورهای اسالمی درخواست توریست فرهکگی دارند .توریست فرهکگی به معکی این است که توریستی که بیه کشیورهای
اسالمی می آید به فرهکگ رهان اسیالم احتیرام گذاشیته و در عیین حیال بیا فرهکیگ اسیالمی آشیکا شیود .رهیان اسیالم از
قدیمادیام یک گردشگری داخلی خودش داشته و آن زیار است .میلیونهیا زائیر از مریه بیه مدیکیه و از مدیکیه بیه مریه
میروند و بدین شر رهان اسالم گسترش پیدا کرده است .ددی زیادی را می تیوان در عیدم موفقییت برخیی کشیورهای
اسالمی در رذب گردشگر برشیمرد  .بسییاری از ایین کشیورها علییرغم برخیورداری از راذبیه هیای گردشیگری میذهبی،
تاریخی ،فرهکگی و طبیعی ،فاقد زیرساخت های مکاس

هستکد .کم تورهی دراسیتفاده از فین آوریهیای نیوین اطالعیاتی،

ضعف برنامهریزی و مدیریت کارآمد در این صکعت ،ازرمله ددی عدم موفقیت کشیورهای اسیالمی در رلی

گردشیگر

است .مکاف فراوان فرهکگی ،اقتصادی و ارتماعی این صکعت ،مسئودن گردشگری کشورهای اسالمی را بر آن داشیته طیی
بررسی های کارشکاسانه ،به دنبال ارائه راهرارها و تدوین سیاست ها برای توسعه صکعت گردشگری در کشیورهای اسیالمی
باشکد .اصیودچ امیروزه بیرای تبیادل فرهکگیی و تمیدنی راههیای مختلفیی وریود دارد کیه یریی از بهتیرین راههیا توریسیت
است.حضور توریست در هر کشوری به مانکد یک کالس درس یاددهکده تاریخ ،فرهکگ ،تمدن و شاخصهای رفتاری آن
ملت است که می تواند به وسیله همان نوریست به کشور خودش مکتق شده و هیردو کشیور بیا هیم تبیادل فرهکگیی داشیته
باشکد.حضور گردشگران درکشورهای اسالمی بسیاری از تبلیغا سوئی که علیه رهان اسالم می شود را خکبی خواهد کیرد
و این دستاورد بسیار مهمی است برای این کشورها محسوب می شید و نشیان میی دهید کیه بسییاری از ایین کشیورها دارای
ساختاری امن بوده و این به لحاظ سیاسی می تواند حتی پرستیژ کشیورهای اسیالمی را در رهیان را تیرمیم ککید .بکیابراین از
مکظر فرهکگ تمدنی و سیاسی نیز بحث صکعت توریست به شکاساندن فرهکگ و تمدن اسالمی به دیگر کشورها کمک های
شایانی میککد.
سرمایهگذاری مزیت مهم گردشگری برای کشورهای اسالمی
به دلی مزیت هایی که صکعت گردشگری در زمیکه ی فرهکگی و اقتصادی دارد ،سرمایهگذاری در این بخش میی توانید
فرصتی برای کشورهای اسالمی و مل مسلمان برای نزدیری به یردیگر از یرسیو و رشید اقتصیادی آن هیا از سیوی دیگیر
زمیکه رذب گردشیگر هسیتکد .ذخیایر تیاریخی و گکجیکیه هیای
باشد .کشورهای اسالمی دارای پتانسی های قاب تورهی در ٔ
فرهکگی  -مذهبی در نقاط مختلف سرزمین های اسالمی ،به عکوان یک مزیت بیرای ریذب گردشیگر بیه شیمار میی رونید.
سیاست نزدیری کشورها به یردیگر ،اطالع رسانی دقیق ،ایجاد تسهیال ویزایی ،امرانا وسی سفر و ساماندهی گسیترده
برای اقشار مختلف کشورهای اسالمی ،نقش مهمی در توسعه گردشگری در بین کشورهای اسالمی دارد .این امر می توانید
دولت های اسالمی را رهت رسیدن به یک زبان مشترک در زمیکه ی توسعه گردشگری در کشورهای اسیالمی ییاری دهید.
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سرمایه گذاری کشورهای اسالمی در صکعت گردشگری ،مور

بهره مکدی روام اسالمی از مزایای اقتصادی و فرهکگیی

آن می شود .به عالوه این مزیت را نیز دارد که به دلی نزدیری فرهکگی ملی مسلمانان به یریدیگر ،تیأثیرا مکفیی ناشیی از
گردشگری رهانی را به حداق میرساند.
توسعه توریسم ،مهماننوازی اسالمی ایرانی
توسعه توریسم ،مهمان نوازی اسالمی را که یری از ویژگیهای بارز مردم ایران است به رهان معرفی میککد .بیا اطیالع
رسانی و تبلیغا صحیح بایستی یک تصور درست از مردم مسلمان ایران در اذهان رهانی بهورود آورد تیا آنهیا اسیالم را
مکب قوانین سخت تصور نرککد .تکها به کار بردن واژه توریسم اسالمی کافی نیست ،باید دین اسالم و مقررا آن در تمامی
رفتارها نمود داشته و فرهکگ متفاوتی از اسالم به رهانیان نشان داد .باید روی رفتار دوستانه مردم ایران سرمایه گذاری شود
تا این خصلت به رهانیان معرفی شود .ایران تاریخ آگاهی رسانی به مردم با استفاده از رسانه ها ،نخستین اص مهم در توسعه
این صکعت است .در حال حاضر مالزی به عکوان یری از کشورهای اسالمی موفق در رذب گردشگر  ،هشت دفتیر بیزرگ
را با سرمایه گذاری کالن برای آگاهی و اطالع رسانی در نقاط مختلف دنیا دایر کرده است.یری از اصول مهیم در صیکعت
توریسم ،ارتقا اطالعا دقیق در داخ و خار کشور است.همچکین در دسترس بودن اطالعا یری دیگر از اصیول مهیم
توسعه توریسم است و مکظور از در دسترس بودن تکها از نظر فیزیری نیست بلره باید بتوان راحت ترین و ارزان تیرین ریا را
در اختیار مردم قرار داد.در دسترس بودن اطالعا از طریق وب سایت و آن دین بودن و همچکین تهیه بروشور و دسترسی
به دفاتر اطالعا از رمله مسائ ریز و مهم در رل

توریست است .اطالعا باید کام در اختیار گردشگر قرار گییرد تیا

هی مشرلی پیش نیاید.
برنامهریزی مطابق با مقررات اسالمی
مدیریت کیفی در توریسم از دیگر مسائ مهم توسعه صکعت گردشگری در کشور است و مدیریت خوب باید به بسیج
تمامی امرانا برای رل

توریست به بهترین نحو ممرن ،مکجر شود .برنامهریزی باید مطابق بیا مقیررا اسیالمی صیور

گیرد .همچکین با توره به لزوم تقویت و توسعه صکعت گردشگری اسالمی و به خدمت گرفتن آن بهعکوان یریی از راههیای
رسیدن به انسجام و درک متقاب در این گفتار به انواع گردشگری با محوریت گردشیگری اسیالمی پرداختیه مییشیود .در
تفرر دیکی اسالم برای رهانگردی کارکردی خاص مورد توره قرارگرفته اسیت ،بیه گونیه ای کیه حرکیت در زمیین بیرای
رسیدن به درکی باد رهت ستایش قدر مطلق و تأم در نظام آفریکش خداوندگار باریتعالی از سفارشهای مؤکد قرآنیی
است.گردشگری اسالمی دارای معانی زیادی است ،اما چکانچه در معجم الوسییو آمیده  ،اصیطالح امیروزی آن بیر معیانی
ویژه ای ددلت میککد .یری از این معانی ،سیر و سفر در کشورها برای گردش ،آشکایی ،رستجو و کشف ونه برای کسی
درآمد و اقامت گزیدن می باشد.دیین مبیین اسیالم نسیبت بیه مفهیوم گردشیگری و سییاحت دییدگاه مسیتقلی دارد .اسیالم
گردشگری را حم بر امور واد و ارزشهای اخالقی میککد چراکه این صکعت پییش از اسیالم ،دارای مفهیومی میرتبو بیا
تحم رنج و مشقت روح و روان و نیز اربار انسان برای سیر و سفر در زمین بود و با طلوع خورشیید تابکیاک اسیالم ،خیو
بطالنی بر این مفهوم سلبی گردشگری کشیدهشد .بکابراین کشورهای اسالمی باید بر این مفاهیم غکی و بر راذبههای بینظیر
گردشگری در درون خود تریه کرده و از باورهای دیکی و آموزه های آن در رهت معرفیی و تیرویج ایین دیین الهیی بهیره
بگیرند و از فرصت حضور گردشگران برای انتقیال ایین تمیدن غکیی اسیتفاده نمایکید .ایین در حیالی اسیت کیه بسییاری از
کشورهای اسالمی از این قافله عق

ماندهاند وچکین شیوهای را مطابق الگوهای روز برای گسیترش فرهکیگ غکیی خیود بیه
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رسمیت نمی شکاسکد.توریسم در اسالم از دیر باز ورود داشته و در حال حاضر یری از مهم ترین الگوها برای رذب بیه ایین
دین مبین و ترویج باورهای آن به حساب میآیدhttp://emodiran.com.

نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد
همانگونه که عکوان گردید دو مقوله گردشگری و امربهمعروف و نهی از مکرر از مؤلفههای پر اهمیت هسیتکد و توسیعه
گردشگری بدون در نظر گرفتن موازین اسالمی و رعایت امربهمعروف و نهی از مکرر در کشیوری همچیون اییران امریان
پذیر نخواهد بود  .اما آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است ایکریه دولتمیردان و تصیمیم گیرنیدگان در رأس امیور تکهیا
میتوانکد برنامهریزی کرده و یا قوانیکی را که در آن هر دو این مؤلفهها به بهترین شر عملی شده باشکد رعاییت کککید امیا
اررای هر چه شایسته تر آن تکها در سایه تعهد شهروندان است در واق اگر هر فردی در رامعیه ابتیدا نسیبت بیه ایین مهیم و
درره اهمیت آن توریه باشد میتواند با رفتار صحیح و مکاس

خود الگوی مکاسبی برای دیگران باشد به طوریریه اگیر در

یک مکطقه یا شهر و استانی گردشگری روا دارد شهروندان با برخورد و رفتار شایسته زمیکه ساز حفظ ارزشهای اسیالمی
در ککارگذران بهترین اوقا فراغت را داشته باشکد .یک شهروند مسئول خود بایستی الگوی ییک ایرانیی مسیلمان کیه در
واق نمایانگر یک فرد با فرهکگ و تمدن کهن اما با ارزشهای معکوی بینظیر است .مطالعا در زمیکهی رفتارهیای انسیانی
نشاندهکده آن است که وقتی افراد نسبت به یک موضوع توریه باشکد یعکی آگاهی دزم و کافی را داشته باشکد و بیا تفریر،
تعق و شکاخت اهمیت موضوع را دریافته باشکد سعی میکککد که در آن رایگاه بهترین باشیکد و نقیش خیود را بیه بهتیرین
شر اررایی کککد اما آنچه در ایران کمتر شاهد آن هستیم این مسئله است که میردم نسیبت بیه آمیوزههیای دیکیی خیود و
اهمیت آنها کمترین میزان آگاهی را دارا می باشکدو از ایکرو کمتر تمایلی به اررای آن دارند در واق زمانی که شهروندان
میتوانکد خود الگوی ایران اسالمی باشکد سعی در دور شدن از این مقوله وتاکید بر بی حجابی دارنید زییرا بیه دلیی عیدم
شکاخت کافی حجاب را یک پوشش اسالمی میدانکد که تکها باعیث محیدودیت اسیت در حیالی کیه بیا مطالعیه در کتی
مورود و آموزههای دیکی به خوبی میتوان دریافیت تاریخچیه حجیاب بیه پییش از اسیالم بیاز مییگیردد و تیاثیرا مکفیی
بیحجابی بسیار فراوان بوده و حتی میتواند نابود کککده نیز باشد .اما آنچه در درره اول اهمیت دارد اطالع رسانی و ایجیاد
شکاخت توسو رسانهها و  ...است افزون بر ایکره آموزش نیز نقش به سزایی خواهد داشت کشور ایران یک کشیور ریوان
است در صورتی که آموزشها صحیح باشد این بازوهای اقتصادی را به سمت ساختن رامعه ای پیشیرفته اسیالمی رهکمیون
خواهد ساخت.
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نقش گردشگری اسالمی در تبیین امر به معروف و نهی از منکر
سحر موحدی
مهری اذانی

0

8

اطهر نورمحمدی

9

چکیده
امربهمعروف و نهی از مکرر دو وار
شد وکس

بزرگ هستکدکه بوسیله آن دو ،بقیه واربا و احرام الهی در رامعه برپا خواهد

وکار مردم حالل میشود  .علت آنره در اسالم ابتدا امربهمعروف شده ایکست که اگر دررامعه زمیکههای سیالم

و مببت ایجاد شود ،زمیکههای مکفی ارازه بروز پیدا نخواهد کرد  .یری از معروفاتی که در اسالم در آیا قرآن و احادیث
به آن تأکید شیده سیروسییاحت در سیرزمینهیای مختلیف اسیت کیه امیروزه خیود بیه صیکعتی ردیید تبیدی شیده اسیت.
سیروسیاحت باعث شکاخت فرهکگها از یردیگر میشود .فرهکگها از راذبههای اصلی این صکعت بحسیاب میی آیکدکیه
فضای معکوی کشورهای مسلمان خود بخشی از این فرهکگها و راذبههاست .هرکشور اسالمی براسیاس فرهکیگ سیرزمین
خود مظاهر متفاوتی از الگوهای اسالمی را برای رهانیان به تصویر میکشد و این الگوهای فرهکگی نخست بر افراد رامعه و
بعد به عکوان عام رذب گردشگر عم میکککد.کشورهای اسالمی باید بروشکد رهت انتقال مفاهیم سالم و انسان دوستانه
اسالم در قال

پذیرایی از مهمان از فرامین و دستورا و ارزشهای اسالمی در ارائه خدما گردشگری خود الهام بگیرند

تا بتوانکد هرچه بهتر راه رسول اکرم(ص) که از سفرحج رهت انتشار اسیالم بیه تمیام رهیان اسیتفاده کردنید ،ادامیه دهکید.
گردشگری اسالمی یک مفهوم کلی است که درآن نوع خدما اعم از تغذیه و اقامت و برخیورد بیا میهمیان بایسیت طبیق
الگوهای اسالمی صور گیرد تا افراد در اوقا فراغت خود در عم با الگوهای اسالمی آشیکا شیوند و زمیکیههیای مکریر
دراین زمان در رفتیار آنهیا کمتیر دییده شیود  .هیدف ازایین پیژوهش نشیان دادن رایگیاه گردشیگری اسیالمی در تبییین
امربهمعروف در فضاهای گردشگری میباشد .پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی -میوردی اسیت
که دادهها براساس مکاب کتابخانه ای و اسکادی رم آوری شده و نتایج این پژوهش استفاده از فضای گردشیگری در نمیود
عم الگوهای اسالمی میباشد.
واژگان کلیدی :گردشگری -گردشگری اسالمی -امربهمعروف و نهی از مکرر
مقدمه
صکعت گردشگری ابزار مهمی برای شکاساندن فرهکگ و محصود فرهکگی داخلی به رهانیان است .عاملی اسیت کیه
مور

انتقال این محصود به رهانیان میشود .و در ککار آن به سود اوری اقتصادی مکتهی میشیود .در آسیتانه ورود بیه

هزاره سوم ،گردشگری به عکوان یری از مهمترین بخشهای اقتصادی رهانی در بسیاری از کشورها مورد توره قرار گرفته
است .با ورود اهمیت فزایکده گردشگری ،هکوز حدود قانونی مورد توافقی در سطح بینالمللی در این زمیکه به ورود نیامده
است .در حقوق بین المل در مورد آزادی مسافر و پذیرش بیگانگان به کشیور دو نیوع طیرز تلقیی متفیاو وریود دارد.

 .0دانشجوی کارشکاسی ارشد رغرافیا و برنامه ریزی تورسیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد s.movahedi@yahoo.com
 .8عضو هیا علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 .9دانشجوی کارشکاسی ارشد رغرافیا و برنامه ریزی تورسیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد a.noormohamadi66@yahoo.com
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عدهای طرفدار لزوم اعمال محدودیت در پذیرش و عده ای دیگر نیز طرفدار آزادی بی قید و شیرط بیگانگیان در ورود بیه
کشور میباشکد .پس در مجموع در این باره دو نظریه ورود دارد:
 .0نظریه لزوم اعمال محدودیت در پذیرش بیگانگان کشور
پیروان این نظریه معتقد هستکد که دولتها در قبول یا عدم قبول ورود بیگانه به کشور آزادی مطلق دارند .و این آزادی
را میتوان در مفهومی گسترده و نامحدود استفاده کرد .بکا به همین دیدگاه در صورتی که مییان کشیورها عهدنامیه خیاص
ورود نداشته باشد در پذیرش اتباع بیگانه به خاک خود مقید به کمترین تعهد و الزامی نخواهکد بود( .نصیر)0991 ،
 .8نظریه آزادی بی قید و شرط ورود بیگانگان به کشور
طرفداران این نظریه عقیده دارندکه دولت نمیتواند بکا به می خود مان ورود و خرو یا اقامت اتبیاع در کشیور شیود.
پیروان این نظریه ورود پیروان به خاک کشور دیگر را در چارچوب حقوق بین المل  ،حقی برای آن کشور و یک ترلیف
تلقی میکککد (نصیر.)0991،
حال با توره به مطال

فوق باید دید که رایگاه گردشگران غیر مسلمان در کشورهای اسالمی چیست و نحوه برخیورد

با آنها بای د به چه گونه باشد تا هم بتوان به نحو احسن فرهکگ دیکی ملی خود را به آنها معرفی کرد و هم ایکریه آنهیا را
تحت فشار برای پیروی از بعضی اصول و مقررا قرار نداد؟
یری از بخشهای مهم صکعت گردشگری ،هتلداری و خدما مربوط به آن است که از دیر باز به اشیرال مختلیف در
فرهکگها و مذاه

گوناگون مورد توره بوده است .امروزه هت ها و مت ها و استراحت گاهها به ارائه خدما گوناگون به

مسافران میپردازند و با ایجاد مراکز خرید ،سرگرمی ،کلوپهای بهداشتی و رستورانها بسیاری از نیازهای مسافران را حین
سفر ایشان فراهم میکککد.
بکابراین یری از بخشهایی که میتوان برای توسعه و تبلیغ فرهکگ اسالمی روی آن سرمایهگذاری کرد ،بخش هتی و
رستوران است.
پیشینه تحقیق
مهدی الوانی  0940،در مقاله ای تحت عکوان «اثر پذیری و اثر گذاری فرهکگی» به این مورد اشاره میککید کیه هیم در
ایجاد فرهکگ و هم در انتقال آن باید بدانیم فرهکگی باقی میماند که بر خالف فطر و سرشت انسانی نباشد.
سیداحمد حسیکی 0940،در مقالهای تحت عکوان «نگاهی به حقوق گردشگران غیر مسیلمان در کشیورهای اسیالمی» بیه
این نتیجه میرسد که هدف نهایی اسالم یرسانسازی فرهکگها و تمدنها میباشید و هیی ییک از اصیول مترقیی و زنیده
اسالمی مان روابو حسکه و انسان دوستانه با دیگر ملتها نمیشود.
عباس مخلصی 0940 ،در مقاله ای تحت عکوان «روابو فردی با توریستهای غیر مسلمان» به نراتی چکد در باره اصیول
حاکم بر روابو مسلمانان با گردشگران غیر مسلمان اشاره دارد .از رمله برخورد عاددنه ،پرهیز از خیانت و ...
بحث
اسالم گردشگری را از دو مکظر مورد توره قرار داده است ،اودچ گردشگری زمیکه مشاهده رهان خلقت و دستاوردهای
بشری و ثانی گردشگری مورد آشکایی فرهکگهای دیگر با فرهکگ اسالمی میشود .چکانچه امام خمیکیی(ره) مییفرمایکید:
میبایست عالوه بر سفرهای رسمی ،سفرهای غیر رسمی هم بکماییم تا رهان را بیدار ککیم( امام خمیکی.)0909 ،
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در آیا قرانی نیز به کرا به حضور بیگانگان در کشورهای اسالمی و نحوه برخورد با آنها پرداختیهانید .پیر واضیح
است با توره به چکین تاکیدهایی در زمیکهی گردشگری در اسالم به رکبیههیای گونیاگون ایین صیکعت توریه شیده اسیت.
بکابراین بر هررامعهای که یک انسان به آن پکاه میبرد وار

است که او را پکاه دهد و او را به رایگاه امکی برساند (رعفری

تبریزی.)0941 ،
اصودچ حقوق اسالمی حافظ ران ،مال و حیبیت و آزادی غیر مسلمان است .به این شرط که تبعیه دولیت اسیالمی ییا از
بیگانگان مقیم و یا از سیاحان باشد(حمیداهلل.)0920،
گروههای غیر مسلمانی که براساس شرایو و آیینهای و معیارهای پیمانی کیه بیا دولیت اسیالمی بسیتهانید وارد کشیور
اسالمی میشوند و به تمام موارد در شده در متن قرارداد که مورد توافق گرفته است ،پایبکد باشکد تا زمانی کیه بیه عکیوان
شهروند و یا میهمان ،چه بازرگان و یا گردشگر ،در کشور اسالمی به سرمی برند و مادامی که پیمان خیود را نشرسیتهانید و
مد قرار داد و اقامت آنان به پایان نرسیده است در رامعه اسیالمی حقیوقی دارنید کیه رعاییت حقیوق آنیان بیر دولیت و
شهروندان وار

است از رمله:

 مصونیت و امکیت همه رانبه از لحاظ رانی ،مالی ،حیبی و شغلی

 برخورداری از آزادی در انجام وظایف مذهبی و برگزاری مراسم ملی و دیکی
 آزادی در انجام احرام و اعمال شخصی برابر آییکی که دارند
 در داد و ستد با مسلمانان و حضور در بازار تجار و کس

آزادند

 توهین به آنان و دشکام و ناسزاگویی به مقدسا آنان ممکوع است

کدهای رهانی اخالق گردشگری از سوی سازمان مل متحده به مکظور بهبیود صیکعت گردشیگری و ایجیاد تفاهمیا
بین المللی از یک سو و از سوی دیگر برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ میراث گردشیگری تیدوین گردییده و در ایین
کدها بیش از هر چیز بر حق گردشگری به عکوان بستر توسعه صکعت گردشگری تأکیید دارد( معتمیدی ،بشییری و بیاقری،
.)0944
حال میتوان با توره به مطال

ذکر شده به بیان ویژگیهای محصود صکعت گردشگری و چگونگی تکظیم آنهیا بیا

الگوهای اسالمی پرداخت.
گردشگری محصودتی را عرضه میککد که عمدتاچ از رکس خدما و با ویژگیهای خاص هستکد .که هر گونه تیالش
برای توسعه این صکعت در کشور به عکوان یک قابلیت دارای مزیت اقتصادی برای کشور و مکطقه به بار میآورد و ایین امیر
رز با شکاخت صحیح روانی

گونیاگون ایین صیکعت و از رملیه ویژگییهیای محصیود آن معقیول بیه نظیر نمییرسید.

(ویژگیهای خاص محصود گردشگری و الزاما ناشی از آنها ،محمد زاهدی و امیر هرتمکی)0923 ،
ایران نیز با توان فرهکگی باد میتواند الگوهای ایجاد هت های زنجیره ای را بر اساس الگوهای اسالمی پایه ریزی ککد و
با عرضه خدما مطابق با الگوهای فرهکگی ،مذهبی خود در رهت رذب گردشگران ،شیوه ردیدی برای کسی

درآمید

ارزی داشته باشد.
خدما تغذیه ای بعد از خدما مربوط به تأمین اتاق مهمترین خدمت به مسافر است ،صکعت خدما تغذیه ای یریی
از قدیمیترین تجار ها در گردشگری پذیرفته شده است .این گونه خدما در زمیانهیای قیدیم توسیو کیاروان سیراها،
دیرها و رستورانها ارائه میشد.

 288مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

شرکتهایی که مواد غذایی را به هت ها و مت ها  ،اغذیه فروشیها ککار رادهها و مرانهایی چیون سیرویسهیای غیذا
خوری و فرودگاهها و کشتیها میرسانکد ،زنجیره عظیمی از اشتغال را بورود میآورند .که از دو دهه گذشته ایین مشیاغ
رشد و گسترش سری داشتهاند .هم چکین شرکتهای تهیه و توزی غذای آماده که بیه صیور زنجییره ای فعالییت دارنید
موفقیت خوبی به دست آوردهاند (قره نژاد .)0920،از رمله این غذاهای آماده ،غذاهای حالل میباشد کیه نیود درصید آن
توسو کشور مسلمان مالزی به سراسر رهان صادر میشیود کیه ایین خیود نمونیهای از توسیعه محصیود گردشیگران بیا
استفاده از الگوی اسالمی میباشد.
غذاهای محلی و یا ناحیه ای با طعم ،کیفیت و اشیرال متفیاو کیه تحیت گاسیترونومی نیام بیرده مییشیود در ریذب
گردشگران داخلی و خارری عام بسیار تاثیرگذار میباشد .این چکین غذاها در سالنهای خاص با معماری متفاو عرضه
میگردد .این چکین سالنهای خاص نه تکها بیرای گردشیگران خیارری و داخلیی بیا ییک تعارفیا متفیاو غیذا را ارائیه
میدهکد ،بلره برای ساککین حوالی خود نیز به صور ( )Take awayبیرون بر ،غذا به فروش مییرسیاند ،چیرا کیه غیذای
ایکگونه از سالنها با سرآشپزهای تحصی کیرده و مقیید بیه رعاییت روشهیای سیکتی و میذهبی ناحییه خیود تهییه و آمیاده
میگردد.
یری از خصوصیا بسیار مهم این گونه از سالنها آشکا شدن گردشگران خارری و یا سایر نواحی با افراد محلی اسیت
که طرح دوستی برقرار کرده و به تعداد دوستان خود اضافه میینمایکید و هیم چکیین بیده و بسیتان فرهکگیی و عقییدتی بیین
شخصیتها اتفاق میافتد .از این نظر چکین سالنها با وضعیتی خاص ،گردشگران را بیشتر به سمت خیود ریذب میینمایید.
استفاده از آداب معاشر اسالمی و سرو غذاهای متکوع حالل میتواند بیه عکیوان فرهکیگ پیذیرایی وییژه در کشیور بیرای
مسلمانان و دیگر افراد عالقه مکد به فرهکگ مسلمان به عکو ان الگویی واحد میورد اسیت قیرار گیرنید .ودر ککیار سیرو غیذا
نمونههایی از این فرهکگ غکی را در قال

برنامههای ویژه مخصوص مسلمانان همان کشور ارائه دهکد (قره نژاد.)0922،

پس توصیه میشود مراکز تعلیم و آموزش حرف و مشاغ از یک سو به تربیت و آموزش آشیپزهای حرفیه ای برنامیه
ریزی نمایکد و از سوی دیگر سازمانهای مسئول توسعه گردشگری ،سرمایه گذاریها و استخدام افراد آموزش دییده را در
مراکز گردشگری چه بخش عمومی و چه بخیش خصوصیی حتمیی و غیرقابی اغمیاض تلقیی نمایکید .بیه عیالوه ریا دارد
مسوولین در تأسیس سالنهای غذاخوری و مهمان پذیری با خصوصیا فوق از نظیر میالی و ترکیریی سیرمایه گیذاران را
مورد حمایت و تشویق نمایکد.
در این مرحله بسته به نوع کاد ،عوام رغرافیایی ،درآمید و رمعییت کشیور میورد نظیر و محییو سیاسیی ،فرهکگیی و
اقتصادی صادر کککده ،ممرن است نسبت به بعضی از کشورها یا بخشی از دنیا ،تمای خاصی برای نفوذ در آن کشور داشته
باشد یا ایکره از ورود به آن بازار صرفه نظر نماید .ایران نیز رهت گسترش محصود گردشیگری خیود بعید از بیه دسیت
آوردن فهرست کشورها باید آنها را از نظر اهمیت اولویت بکدی و سپس غربال نماید .کشور راه ابریشم در مقیاط طبیعیی
خود  ،یا خاستگاه پویش دیکی فراگیر بوده و یا ادیان بزرگ الهی به دلی زمیکههای فرهکگی مورودی قلمیرو ایین راه روا
مجموعه کاملی از بکاهای دیکی ،مذهبی ،زیارتی ادییان مختلیف وریود
ٔ
زیادی پیدا کردهاند ،از این رو مسیرهای راه ابریشم
دارند که برخی از آنها در نوع خود از شاخصهای معماری و هکری به شمار می روندکه میتوانکد باعث رذب گردشگر
به حساب آیکد مب تا مح  ،مسجد سلطانیه .برای استفاده از این آثار پیوندهای فرهکگی و تاریخی و مذهبی مل مختلیف
ساکن در مسیر این راه دزم است .با شکاسایی شهرهای شیعه نشین کشیورهای مسییر ریاده ابریشیم برنامیهای ریام رهیت
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بهرهمکدی از بازارهای مصرف محصودتی با الگوی اسالمی فراهم میآید و این الگیو را مییتیوان در پیونید ایین کشیورها
تدوین کرد و فرهکگ زیبای اسالمی -شیعه را بیش از بیش به صور عملی احیا نمود (مروارید.)0944،
کشور

شیعه

سنی

آذربایجان

%8.25

%2.2.

ارمنستان

%.2.

ازبکستان

%9.2.

افغانستان

%39

%5.

ایران

%772.2

%./3.

ترکمنستان

مسیحی

مسیحی
گریگوری

کاتولیک

زرتشتی

ارتدودکس
روسی

مذاهب
بومی

%32
%9.27

%..29

%.
%3523

%./25

%./.2
%329

چین

%3323
%.529

عربستان
مصر
هندوستان

%829
%3

%592.

%3.

هندو

سیخ

بدون
د ین

سایر
مذاهب

%272.

%3.

%..23

%5.

%228

%.28

%5.2.

%3823

%./8

%3.

%9.

%9

%.

%9

درصد مسلمانان کشورهای مسیر راده ابریشم
مکب  :اطلس گیتاشکاسی

از آنجا که در اسالم مهمان نوازی بسیار سفارش شده و آداب خاصی در برخورد با مهمان وریود دارد ،از ایین فیاکتور
میتوان به عکوان اخالق حرفهای گردشگری شیعی استفاده کرد.
میتوان زیر ساختهای گردشگری را با استفاده از احرام و دستورا اسالمی بکا نمود مب فرهکگ وقف ،نحیوه ارائیه
خدما گردشگری بر اساس احرام اسالمی در نظر گرفته شود مب غدای حالل و هت های پاک که خیدما غییر شیرعی
در این هت ها ارائه نمیشود.
الگوهای مکاس

فرهکگی در هت های پاک:

 ایجاد فضاهای مکاس

عباد ادیان مختلف در هت ها

 ایجاد فضاهای فرهکگی خالقانه رهت آشکایی مسافران فرهکگ اسالمی
 استفاده ازمعماری اسالمی در فضا سازی هت ها

 استفاده از فرهکگ زیبای وقف در تأسیس هت ها

 مهمان نوازی و احترام به حقوق مشتری میبایست در ایکگونه هت ها شاخص باشید و خیود ایین برخیورد میالک
تشخیص این هت ها باشد.
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نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
برای ورود به بازارهای بینالمللی راههای گوناگون ورود دارد کیه هیی کیدام بهتیرین راه ورود بیه بیازار نمییباشیکد.
شرکتها باید به هکگام تصمیم گیری رهت ورود به هر بازار ،همه گزیکههای ممرن و راههیای مکاسی

را بررسیی نمایکید.

بهترین روش آن است که شرکت در موقعیت مورد نظر از سیایرین مکاسی تیر بیوده و مسیائ رقیابتی را میورد توریه قیرار
میدهد  .نوع بازار یک شرکت در هر کشور ،به روش ورود شرکت به بازار آن بستگی دارد.
برگزیدن راه و روش ورود به بازار خارری ،تأثیر مهمی بر راهبرد اصلی شرکت دارد .ایران نیز مییتوانید بیا توریه بیه
حجم بادی توریستهای مسلمان با ایجاد الگوهای پذیرایی مکاس

وتوسعه این الگو درخدما زنجیره ای مب هت های

پاک که با توره به شرع اسالم شر پذیرفته باشکد ،در رضایت خاطر و رل

نظر مسلمانان و حتی افراد عالقه مکد اسیتفاده

انگونه خدما  ،مؤثر واق شود .عالوه بر آن میتوان با گسترش این گونه هت ها و رستوران به کاهش بسییاری از ریرائم و
مسائ غیر اخالقی در رامعه پرداخت و به همین طریق به توسعه مساله امربهمعروف و نهی از مکرر در رامعه رونق داد.
منابع
.0

اطلس گیتا شکاسی( ،)0923پژوهش و تألیف گیتا شکاسی  ،زیر نظر سعید بختیاری ،چاپ هامون

.8

الوانی ،سید مهیدی( " ،)0949سیازوکارهای دزم بیرای توسیعه رهیانگردی"  ،خالصیه مقیاد برگزییده دومیین اریالس
ایرانگردی و رهانگردی ،فرهکگ و توسعه  ،وزار فرهکگ و ارشاد اسالمی

.9

حمید اهلل ،محمد( " )0920سلوک بین المللی دولت اسالمی ،تررمه و تکقیح از دکتر سید مصطفی محقق دامیاد ،مرکیز نشیر
علوم اسالمی ،تهران

.3

رعفری تبریزی ،محمد تقی( ")0941تحقیق در دو نطام حقوقی رهانی بشر" ،انتشارا دفتیر خیدما حقیوقی رمهمیوری
اسالمی ایران ،تهران

.9

زاهدی ،محمد و هرتمکیی ،امییر( " )0923ویژگییهیای خیاص محصیود صیکعت گردشیگری و الزامیا ناشیی از آن"،
محموعه مقاد اولین همایش علمی مکطقه ای توریسم و موان و پیامدها ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورران

.0

قرهنژاد ،حسن (" ، )0922صکعت گردشگری و تحلی های اقتصادی آن"  ،دانشگاه آزاد اسیالمی واحید نجیفآبیاد  ،چیاپ
اول

.4

مخلصی ،عباس( " )0940آمد و شد با رهانگردان غیر مسلمان" ،مجله فقه  ،شماره 03

.2

مروارید ،محمد رضا (" ،)0940راه ابریشم" ،انتشارا آستان قدس رضوی ،چاپ دوم ،مشهد

.3

معتمدی ،غالمرضا ،بشیری ،عباس و باقری ،سعید( " ،)0944قوانین و مقررا مربوط به زنان در ایران" ،انتشار ققکوس

 .01موسوی خمیکی ،روح اهلل( " ،)0909صحیفه نور ،وزار فرهکگ و ارشاد اسالمی09 ،
 .00نصیر ،محمد( " ،)0991حقوق بین المل خصوصی ،رلد اول
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مفهومشناسی امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و سنت
شهین نصری

مقدمه
در بیشتر روام بشری افراد اندیشمکد و صاح

نظر برای خود و دیگران مجموعیهای از باییدها و نباییدهای رفتیاری را

ترسیم میکککد .این موضوع در علم رامعهشکاسی بدین صور توریه و تبیین شده است که هر رامعهای برای تداوم بقاء و
ضمانت مکاسبا مکطقی در بین افراد خود ،مجموعهای از قوانین و اصول نانوشته و نوشته را در نظر میگییرد کیه عمومیاچ از
آن با عکوان «ارزشها» یاد میشود پاسداری از ارزشهای ارتماعی بر همه افراد رامعه است کیه گسیترش و تیرویج آن بیه
«امر به خیر و معروف» و رلوگیری از فروپاشی آن به «نهی از مکرر» تعبیر میگردد.
در سالهای اخیر در رامعه ما فرضیه امربهمعروف و نهی از مکرر به عکوان وظیفه ای فردی و ارتماعی مطیرح و نهادیکیه
شده است .در واق پیروزی انقالب اسالمی در ایران نه تکها دگرگیونی سیاسیی را بیه دنبیال داشیت بلریه حاصی مجموعیه
گستردهای از تغییرا ارتماعی و فرهکگی بود ایجاد مشرال متعیدد از سیوی بعضیی عوامی داخلیی و خیارری در برابیر
انقالب و بویژه تحمی رکگ هشت ساله مور

شد تا اهتمام مسئودن به رف موان فوق تمرکیز یابید ،بیا خاتمیه رکیگ و

افزایش توره به مسائ ارتماعی -اقتصادی و همچکین رشد سری رمعیت روان کشور بیه تبی شیرایو ردییدی بیر رامعیه
حرمفرما شد خصوص ایکره پیشرفتهای فکاوری رسانههای رمعی ،چشم انداز ردیدی را در رلوههای فرهکگی فیراروی
روانان نهاد در ایکجا باید متذکر شد فریضه امربهمعروف و نهیی از مکریر مییدان وسییعی از حیوزههیای رفتارهیای فیردی و
ارتماعی را شام میشود .لذا طبعاچ توره بیشتر بدان نه تکها در رف معضال فوق بلره بر بسیاری دیگر حمایتهای فردی و
ارتماعی اثر مهمی میگذارد .میتوان انقالب اسالمی ایران را یری از ثرما مهم اصول امربیهمعیروف و نهیی از مکریر در
رکبههای سیاسی و حرومتی دانست که برای حفظ و گسترش آن باید واق بیکانه بدان اصول تمسک رست.
مطالعه و تحقیق درباره آن اصول و شیوههای توسعه آن میتواند از راههای مختلفی ارزیابی شیود .قیرآن و سیکت ائمیه
معصوم انوار درخشانی را بر فریضه امربهمعروف و نهی از مکریر تابانیید و در ایین مییان امیام علیی(ع) را کیه از همیان اوان
کودکی در قل

پیامبر اسالم(ص) پرورش یافت و در تمام مراح بعبت دوشادوش آن حضر قیرار داشیت و بیه تعبییری

قرآن ناطق است میتوان به عکوان میزبانی بس ارزشمکد در باب شکاخت آن فریضه برگزید.
اسالم که راهکمائیش به وسیله نمونه ای عام و تجسم عیکی دی ن مانکد امامان است تکها با گفت و شکود مردم را به دیین
دعو نررد بلره مهمترین دلی در مقاب مخالفین را خود انسیان قیرار داده زییرا همیین انسیان اسیت کیه اسیوه عملیی بیر
برارگیری دین در دنیا و عالیترین حجت از ناحیه خدا بر ابطال کفار و مشیرکین در آخیر خواهید بیود .اسیالم در ارائیه
فرهکگ نه تکها عام به قانون میافزاید بلره عاشق به قانون میآفریکد .تکها هشیدار نمییدهید بلریه هوشییار مییسیازد فقیو
عق ها را بیدار نمیککد تعق و اندیشه را به طور راودان زنده میککد در مقطعی بیداری نمیدهد بلره بیکایی و بیکش وسی
و دائم میبخشد با گوش سخن نمیگوید بلره با ران مرالمه میککد چرا که هیدایت را بیه صیور تئیوری ،فرضییه ارائیه
قانون با گفتار صادقانه برای گوشهای شکوا مطرح نررد بلره هدایت را از تجسمهیای عملیی از الگوهیای نمونیه در قالی
احساسا و عواطف پاسداران با تعهد و التزام عملی به کار گرفت تا هدایت در مرتبهای بادتر به طور گسترده و عمییق در
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رانها و نفسها به وسیله آمرین به معروف و ناهین از مکرر تدثیر گذارد .به همین خاطر دین همیشه با مجری و راهکما بوده
همانطور که فرمود« :انما انت مکذر و لر قوم هاد» 0همانا تو ترسانکده ای و برای هر قومی هدایت کککدهای هست.
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر
همانطور که یک باط بزرگ با رعایت شرایو و رسیدگی به نیازهای اساسی مرحله «داشیت» از قبیی آبییاری بیه موقی ،
تأمین کود ،هرس شاخ و برگهای اضافی ،مبارزه با حشرا موذی ،گیاهان انگلی ،علفهای هرز و دههیا آفیت دیگیر دوام
مییابد و ثمربخش میگردد ،اررا و تداوم برنامههای اسالم و درخشش استعدادهای انسانی و نیز رسیدن به رشد و کمال در
صورتی ممرن خواهد بود که شرایو مکاس
رو خدای دانا و توان در قال

فراهم شده و موان و آفتهای مختلف فردی و ارتماعی نابود گیردد .از ایین

دو دستور مهم ارتماعی یعکی امربهمعروف و نهی از مکرر به هر میرد و زنیی حیق نظیار بیر

همگان را عطا کرده و آنان را موظف میداند با نظار دقیق بر محی و و مراقبیت از اعمیال خیود و هیم نوعیان و مبیارزه بیا
زشتیها و نادرستیها ،روح و روان پیرره ارتماع را از گرفتار آمدن به انواع بیماریها و فرورفتن به هرزگی محفوظ دارند.
در قرآن کریم آمده است« :بعضی از مردان و زنان مؤمن بر بعضی دیگر ودیت دارند امربهمعروف میکککد و از زشیتی
باز میدارند».

8

حضر علی (ع) در مقایسه این دو وار

الهی با سایر برنامههای اسالم میفرماید« :همه کارهای نییک و رهیاد در راه

خدا در برابر امربهمعروف و نهی از مکرر چون دمیدنی است به دریای پهکاور و پرمو ».

9

پیامبر گرامی اسالم در تمبیلی زیبا پیرره ارتماع را به کشتی تشبیه کرده و میفرماید« :اگر یری از افراد سوار بر کشیتی
ادعا ککد که من در کشتی حق دارم لذا میتوانم آن را سوراخ و مسافران دیگیر او را از ایکریار بازندارنید موری

هالکیت

همگان خواهد شد زیرا غرق شدن کشتی هالکت همگان را در پی دارد و اگر دیگران بی تفاو نباشکد و او را از این عم
باز دارند هم خود و هم او را نجا خواهد داد».

3

نرته قاب ذکر این که اسالم امربهمعروف و نهی از مکرر را تکها در مورد انسانها مطرح نمیککد بلره در مورد حیوانا
نیز آن را مهم میشمارد.
امام صادق(ع) نق میککد «در میان بکی اسرائی پیرمردی عابد در حالی که به نماز ایستاده بود چشمانش به دو پسر بچه
افتاد که پرهای خروسی را میککدند عابد بی آن که آنیان را از ایین کیار بیازدارد بیه عبیاد خیود ادامیه داد ،در آن حیال
خداوند به زمین دستور داد که بکدهام را در خود فرو بر».

9

در اص هفتم قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران آمده است؛ در رمهوری اسالمی ایران دعو به خیر امربهمعیروف
و نهی از مکرر وظیفهای است همگانی و متفاو بر عهده مردم نسبت به یردیگر دولت نسبت بیه میردم و میردم نسیبت بیه
دولت شرایو و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین میککد.
حضر علی(ع) میفرماید« :خداوند به حضر شعی

پیام داد که نم از بین قیوم تیو یرصید هیزار نفیر را بیه هالکیت

میرسانم چه هزار نفر از تبهراران و شصت هزار نفر از خوبان آنها .شعی
 .0رعد ،آیه 4
 .8توبه ،آیه 44
 .9نهج البالغه ،ص  ،383قصار 943
 .3صحیح بخاری ،رلد  ،8ص 228
 .9بحار ادنوار ،34 ،ص 22
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گفت :خدایا! آن چه هزار نفر که تبهراراند

اما چرا خوبان را به هالکت میرسانی؟ فرمود :برای این که آنان در مقابی گکاهریاران بیی تفیاو بودنید و آنجیا کیه مین
خشمگین میشدم خشمگین نشدند یعکی گکاهان را دیدند لرن نهی از مکرر نرردند».

0

اصل مسئولیت همگانی
دین اسالم بر مسئولیت همگانی مسلمانان تأکید دارد .این مسئولیت یری از شاخصههای امت اسالمی است که براساس
آن همه افراد رامعه اودچ مسئول تمام نیک و بد خویشاند و ثانیاچ تعهیدا و مسیئولیتهیای متعیدد را بیرای حفیظ سیالمت
رامعه و اعضای آن برعهده دارند .در ککار خطابا عمومی قرآن و مسائلی که در رابطه با رامعه مطرح است آیا بسیاری
نیز ورود دارد که فرد فرد انسان را مخاط

قرار داده و از او مسئولیت میطلبد.

پیامبر اسالم در بیان این مسئولیتها خطاب به مسلمانان میفرمایید« :کلریم راع و کلریم مسیئول عین رعیتیه» همچکیین
درباره کسی که ش

را به صبح رساند ولی به امور مسلمانان اهتمام نبخشد او را مسلمان نمیدانید .عیالوه بیر ایین براسیاس

خیرخواهی و دلسوزی که در متون اسالمی از آن به «نصیح» تعبییر شیده اسیت میردم خیود را در مسیئولیت دیگیران سیهیم
میبیککد و سرنوشت همه را از خود و سرنوشت خود را مربوط به دیگران تلقی میکککد( .عمید زنجانی ،بی تا ،ص )099

8

با مروری بر وقای زمان پیامبر و خلفای راشدین مشخص میشود که مسلمان تربیت یافته صیدر اسیالم مقابی حرومیت
احساس مسئولیت و در مقاب کجیها و اشتباها آن اعتراض میکردند .آنها را بیه عیدالت و تقیوا دعیو مییکردنید و
خالصه آنره نظار بر اعمال حرومت را حق خود میدانستکد .از بین روایا بی شماری که در این خصوص وریود دارد
این روایت مشهور است که عمر خلیفه دوم در آغاز خالفت بر فراز مکبر نشست و خطبه مفصلی خواند و گفت اگیر مین از
صراط حق و عدالت کج شدم شما مرا راست ککید.
یک فرد مسلمان دست به شمشیر کرده فریاد زد ،اگر تو راست نشدی با شمشیر کج مستقیمت سیازیم( .نیائیکی،0909 ،
ص )00
اص مسئولیت که یری از پایههای نظام اسالمی به شمار میرود متوره زمامداران نیز میشود .بر همین اساس حضیر
علی(ع) در رد مطلقیت و القا مسئولیت زمامدار طی فرمان تاریخی خود به مالک اشتر و در تذکرا متعدد تمیامی راههیای
استبدادی را بر روی حاکم میبکدد و او را از خودکامگی و خود محوری بر حذر میدارد و آن را ماییه راه ییافتن فسیاد در
دل ،ضعف در دین و نزدیک شدن سل

نعمت الهی میداند.

با توره به نقشی که اص مسئولیت در اداره امور رامعه داراست تدوین کککدگان قانون اساسی رمهوری اسالمی اییران
را نظامی بر پایه ایمان به آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خود دانسته و با همیین نگیرش اصیول دیگیر را نییز تیدوین
کردهاند.
اصل امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعروف و نهی از مکرر یری از اصول دین اسالم است که تأثیر عمیق و گسترده بر حیوزه زنیدگی ارتمیاعی دارد.
واژه معروف اسم مفعول از ماده عرف است و به معکای شکاخته شده و در مقاب آن مکرر یعکی مورد ناشکاخته و نامعلومی که
کسی آن را نمیشکاسد و یا مواردی که نخواستهاند شکاخته شود .معرفت و عرفان بیه معکیای شیکاختن و معیروف بیه معکیای
شکاخته شده و افعال و صفاتی اطالق میشود که عق و شرع آن را شکاخته و مورد تأیید قرار داده باشکد .ایمان به خدا تفرر
 .0بحار ادنوار ،34 ،ص 20
2 .www.shacir publication/Research
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و تعق  ،تقوا ،عدالت ،نیروکاری ،احسان ،نوعدوستی وظیفه شکاسی ،امانتداری ،وردان کار ،آزادی و نظایر آن را میتوان
از رمله افعال و اوصاف «معروف» دانست کیه هیر وریدان پیاکی طالی

آن مییباشید .همچکیین بیا توریه بیه ایین مراتی

امربهمعروف عبار است از تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و داشتن صفاتی که به حرم عق و ازطرف شیارع بیه
نیری توصیف شده باشد .مکرر نیز به همه اعمیال و اوصیاف ناپسیکد اطیالق مییشیود کیه شیرع و عقی آن را بیه رسیمیت
نمیشکاسد ،نظیر کفر ،ستمگری ،بخ  ،خیانت در امانت ،استبداد و خودرأیی ،اصرار در گکاه ،تن دادن به ظلیم و نظیایر آن
که هر عق سالمی از آن بیزار است .نهی از مکرر نیز بر این اساس برحذر داشتن دیگران از انجام افعالی است کیه از طیرف
شارع و به حرم عق به قباحت و طشتی یاد شده باشد .قرآن کریم به طور مفص امربهمعروف و نهی از مکرر را مورد بحث
قرار داده است( .آل عمران 018-003 /و توبه -42/حج )93-30/توالی مکطقی احرام قرآن دربیاره امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر را میتوان به ترتی

اول تشویق افراد به امربهمعروف و نهی از مکرر( ،لقمان )04 /دوم -عبیر آثیار نیامطلوب تیرک

امربهمعروف و نهی از مکرر( ،اعراف )89-83 /سوم -وروب امربهمعروف و نهی از مکرر برای مسلمانان (آل عمران  013و
 )001و چهارم -امربهمعروف و نهی از مکرر به عکوان خصلت مسلمانان (توبه )43/مالحظه کرد.
از مجموع آیا قرآن درباره امربهمعروف و نهی از مکرر برمی آید که امربیهمعیروف و نهیی از مکریر از رملیه قیوانین
ارتماعی اسالم به شمار میرود که به تدریج بکابر قابلیت پذیرش و استعداد مسلمانان و با توره به ترام و گسیترش اسیالم
تشریح گردیده و از قبی وارباتی چون نماز و روزه است که اگر ترک شود مؤاخذه خواهد شد .بکابراین همواره عدهای در
رامعه اسالمی مسئول انجام چکین وظیفه مهمی هستکد.
حرمت نهفته امربهمعروف و نهی از مکرر در میدنی الطبی بیودن انسیان اسیت ،زییرا انسیانهیای ارتمیاعی را بیه دنبیال
میآورد ،بکابراین حفظ و پاسداری رامعه در مقاب هرگونه فساد و تباهی عقالچ ارتکاب ناپذیر و شرعاچ وار

است.

از لحاظ سیاسی نیز اص امربهمعروف و نهی از مکرر همچون ابزار ممان از برقیراری حرومیتهیای ظیالم و اسیتبدادی
عم میککد .امربهمعروف و نهی از مکرر در این خصوص وظیفه ای همگانی است که براساس آن مردم نسبت به دولیت و
یردیگر و همچکین دولت نسبت به مردم ترلیف دارند که برای نفی مکررا و نشر معروفها اقدام کککد.
امربهمعروف و نهی از مکرر اهرم بسیار قدرتمکدی است که از طریق بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت زمیکیه سیاز و
یری از مصادیق مهم مشارکت رمعی افراد رامعه است زیرا مردم با مشارکت رمعیی در انتخیاب قیوای مقککیه و مجرییه و
انتخاب مجلس خبرگان رهبری برای تعیین رهبر ،ابزار دزم را برای عملی شدن امربهمعروف و نهی از مکرر و نهیادی شیدن
آن فراهم میآورند .بکابراین شاید بتوان گفت رایگاه مشارکت رمعی در رسوم همان رایگاه امربهمعروف و نهیی از مکریر
در مکاب و متون اسالمی است( .مجموعه مقاد مشارکت سیاسی ،ص )83-34

0

در قانون اساسی نظام رمهوری اسالمی که براساس اعتقاد دیریکه به حرومت حق و عدل تأسیس یافتیه در اصی هشیتم
امربهمعروف و نهی از مکرر از وظایف همگانی و متقاب مردم و دولت ذکر شده است .نظار همگانی و حضیور میردم در
صحکه رامعه از طریق امربهمعروف و نهی از مکرر تحقق بخش حاکمیت مردم بر سرنوشتشیان اسیت کیه در اصی پکجیاه و
ششم از سوی خدا بر آن حاکم شدهاند.

 .0ایکترنت
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معروف و منکر در لغت و اصطالح
واژه معروف از ریشه «عرف» به معکای شکاخته شده و مشهود و نیز نیری و کار نیک و واژه مکرر مشتق از انرار و نرر به
مفهوم کارهای زشت و ناپسکد است 0.معروف در اصطالح به کاری اطالق میشود که حسن آن را عق و یا شیرع شیکاخته
باشد و مکرر اصطالحاچ عبار از فعلی است که شرع و عق آن را ناپسکد بشمارند به اولی از ان رهیت معیروف ییا شیکاخته
شده گفتهاند که فطر پاک آدمی با آن آشکا و مأنوس است و آن را میپذیرد ولی دومی چون با سرشیت انسیان بیگانیه و
نامأموس است مکرر و ناشکاخته شده نام گرفته است.
مفردا راغ

8

درباره معروف میگوید« :المعروف اسم لر فع یعرف بالعق اوالشّرع حسکه»

معروف اسمی است که برای هر عملی که خوبی آن از نظر عق و یا شرع مسلم باشد برار میرود.
قاموس قرآن نیز درباره معروف میگوید :هر عم یا قولی که مطابق عق و فطر سلیم باشد و شریعت آن را تصیدیق
ککد معروف میباشد .در کتاب مجم البحرین رار به معروف چکین آمده است« :المعروف اسم رام لر میا عیرف مین
طاعه اهلل و التقرب الیه و ادحسان الی الکاس»
معروف اسم رامعی است برای هرچیزی که بیان میککد کارهایی ک ه طاعت خدا را دربرداشیته و انسیان را بیه خداونید
نزدیک ککد و نیز برای مردم نیری و احسان را در برداشته و در مورد مکرر مفردا راغ

مییگویید« :والمکریر کی خیی

تحرم العقول الصّحیحه بقبحه»
و مجم البحرین در این باره میگوید« :المکرر الشّیء القبیح اغکی الحرام»
مکرر چیز زشتی است که دین آن را به حرام تعبیر میککد.

9

امربهمعروف و نهی از منکر در قرآن
پرسش :امربهمعروف و نهی از مکرر از نظر قرآن چگونه است؟
پاسخ :امربهمعروف و نهی از مکرر از نظر قرآن در معکی «امربهمعروف و نهی از مکرر» است.
«امر» :به معکی انجام کاری را خواستن یا سفارش دادن ،یا فرمان دادن است (و اکراه به معکی وادار نمودن به انجام کاری
است) .امر در معکی دوم خود بطور ضمکی از رمله به معکی زیاد شدن -مسئول نمودن ،مسیئولیت دادن -پسیکدیدن -تشیویق
نمودن -افتخار داشتن ،برار رفته است .در دستور و زبان ،امر میتواند با فع امر باشد مانکد :بکشین و میتواند در چهارچوب
رمله خبری باشد ،مانکد :وقتی کر تمام شد افراد مینشیککد (یعکی بکشیککد) و فع امر در دستور و زبان عالوه بر ایکریه بیرای
«فرمان دادن و خواستار انجام کاری شدن» میآید به معانی و مکظورهای دیگری از رمله؛ ارشیاد -التمیاس -تمکیی -تخیییر
(برگزیدن) -تأدی  -استمرار (پیوستگی) ... ،نیز میآید .مانکد «اهدنا الصراط المستقیم» فع «اهدنا» در رمله فع امیر بیرای
استمرار است .و معکی رمله این است که :ما را پیوسته به راه و رویه میانی رهکمون کن! یعکی خواست و گزیکش میا پیوسیته
رهکمون شدن به راه و رویه میانی است.
«معروف» :اسم مفعول است بمعکی چیزی که برای همگان شکاخته شده است و در معکی دوم خود به معانی :هرچیزی که
همگان آن را خوب و نیک بشکاسکد یا نیری آن در خود آن باشد (برخالف مکرر) -نیری ،اصولی ،مکطقی ،معقول -سیخن
و کار بجا و به مورد -میانه روی در بخشش ،برار رفته است.
 .0لغت نامه دهخدا
 . 8امر به معروف و نهی از مکرر ،نمایکدگی ولی فقیه در سپاه ،ص 90
3 . www.Koranshenasi.com/porsesh
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«نهی» :به معکی سفارش به خودداری نمودن از چیزی است( .مک به معکی :رلوگیری نمودن از انجام کاری است).
«مکرر» :اسم مفعول است از مصدر انرار ،به معکی :ناشکاس ،ناآشکا ،شکاخته نشده -چیزی که همگیان آن را ناشایسیت و
ناپسکد میشکاسکد یا بدی و ناپسکدی آن در خود آن است ،مانکد :مشروب (بیرخالف معیروف) .و «امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر» یعکی :سفارش و تشویق و آموزش دیگران به انجام هرچیزی که خوب است و سفارش و تشویق و آموزش آنهیا بیه
پرهیز از هرچیزی که بد است و «امربهمعروف و نهی از مکرر» نمودن از فرد تا فرد فرق میککد .مبالچ کسی که پزشک است
یا روانپزشک در چهار چوب کار و مسئولیت و تخصص خود این کار را انجام میدهد و کسی کیه پیدر اسیت ییا دوسیت
است و یا غیره است نیز در کادر مسئولیت و رایگاه خود.
لقمان خطاب به فرزندش میگوید :یا بکی اقم الصلوه و امر بالمعروف و انه عن المکرر و اصبر علی ما اصابک ان ذالک
من غرم ادمور.

0

«پسرم نماز را برپادار و امربهمعروف و نهی از مکرر کن و در برابر مصائبی که به تو میرسد با استقامت و شریبا باش که
این از کارهای مهم و اساسی است».
پسرم نماز را برپا دار چرا که نماز مهمترین پیوند تو با خالق است نماز قل

تو را بیدار و روح تو را مصفی و زندگی تو

را روشن میسازد.
آثار گکاه را از رانت میشوید ،نور ایمان را در سرای قلبت پرتو افرن میدارد و تو را از فحشا و مکرر باز میدارد .بعید
از برنامه نماز به مهمترین دستور ارتماعی یعکی امربهمعروف و نهی از مکرر پرداخته میگوید :مردم را به نیریها و معیروف
دعو کن و از مکررا و زشتیها باز دار و بعد از این سه دستور مهم عملی به مسئله صبر و اسیتقامت کیه در برابیر ایمیان
همچون سر است به تن پرداخته میگوید :در برابر مصائ

و مشرالتی که بر تو وارد میشود صابر و شریبا باشد که ایین از

وظایف حتمی و کارهای اساسی هر انسانی است.
مسلم است که در همه کارهای ارتماعی مخصوصاچ در برنامه امربهمعروف و نهی از مکرر مشرال فراوانی وریود دارد
و سود پرستان سلطه رو و گکهراران آلوده و خودخواه به آسانی تسیلیم نمییشیوند و حتیی در مقیام اذییت و آزار و میتهم
ساختن آمران به معروف و ناهیان از مکرر بر می ایاند که بدون صبر و استقامت و شریبایی هرگز نمیتوان بر این مشرال
پیروز شد.

8

«الدین یتبعون الرسول آلتی ادمی الذی یحدونه مرتوباچ عکدهم فی التوریه و ادنجیی ییامرهم بیالمعروف و یکهیاهم عین
المکرر»

9

«همانا که از فرستاده خدا پیامبر پیروی میکککد پیامبری که صفاتش را در تورا و انجیلی که نزدشیان اسیت میییابکید
آنها را به معروف دستور میدهد و از مکرر باز میدارد و »...
این آیه درباره صفا کسانی است که مشمول رحمت واسعه پروردگار هستکد پیامبری که صفا و عالما و نشانهیا
و ددئ حقانیت او را در تورا و انجی مشاهده میکککد پیامبری که محتوی دعو او با فرمان عق کامالچ سازگار است به

 .0لقمان ،آیه 04
 .8تفسیر نمونه ،04 ،ص99
 .9سوره اعراف ،آیه 094

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 297

نیریها و آنچه فرد آن را میشکاسد و نزدش معروف است دعو میککید و از بیدیهیا و زشیتیهیا و آنچیه فیرد ناشیکاس
میشمرد نهی مینماید.

0

در سوره آل عمران آیه  013میخوانیم« :ولترن مکرم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و یکهون عین المکریر و
اولئک هم المفلحون»

8

«باید رمعی در میان شما دعو به اکر نیک و امربهمعروف و نهی از مکرر نمایکد و آنها رستگارانکد».
این آیه که درسوره آل عمران در مدیکه نازل شده از دو رهت ددلت بر وروب امربیهمعیروف و نهیی از مکریر دارد از
یک رهت واژه «ولترن» که لفظ امیر اسیت و از رهیت دیگیر انحصیار رسیتگاری در ایین عمی مییباشید «واولئیک هیم
المفلحون».
و دعو «خیر»در آیه عبار از «امربهمعروف و نهی از مکرر» است بکابراین رمله «ییدعون الیی الخییر» رملیه رمیی و
کوتاه است که رمله بعد آن را توضیح میدهد.
در آیه  001آل عمران میخوانیم« :ککتم خیر امه اخررت للکاس تأمرون بالمعروف و تکهون عن المکرر و تومکون باهلل»

9

«شما بهترین امتی بودید که پدید آمدید (از این رو که) امربهمعروف و نهی از مکرر میککید و به خدا ایمان دارید».
در این آیه امت اسالم به عکوان بهترین امت معرفی شدهاند به دلی ایکره این دو وظیفه از وظایف وار

آنها است.

این آیه از سوره آل عمران است که این سوره در مدیکه نازل شده است و این آیه بیه روشیکی ددلیت دارد بیر وریوب
امربهمعروف و نهی از مکرر و ایکره این دو فریضه از فرائ

وار

الهی در ردیف ایمان به خدا است.

در تفسیر نمونه در تفسیر آیه  013آمده است که امربهمعروف و نهی از مکریر دو مرحلیه دارد یریی مرحلیه فیردی کیه
هرکس موظف است به تکهایی ناظر اعمال دیگران باشد و دیگری مرحله دسته رمعی که امتی موظفاند برای پایان دادن به
نابسامانیهای ارتماعی دست به دست هم بدهکد و با یردیگر تشریک مساعی کککد قسمت اول وظیفه عموم میردم اسیت و
چون رکبه فردی دارد طبعاچ شعاع آن محدود به توانایی فرد است اما قسمت دوم شر واری

کفیایی بیه خیود مییگییرد و

چون رکبه دسته رمعی دارد و شعاع قدر آن وسی طبعاچ از شئون حرومت اسیالمی محسیوب مییشیود ایین دو شیر از
مبارزه با فساد و دعو به سوی حق از شاهرارهای قوانین اسالمی محسوب مییگیردد و مسیأله تقسییم کیار را در سیازمان
حرومت اسالمی و لزوم تشری یک گروه نظار بر وض ارتماعی و سازمانهای حرومت مشخص میسازد.

3

«ککتم خیراته اخررت للکاس تأمرون بالمعروف و تکهون عن المکرر و تؤمکون باهلل»
در آیه فوق به دو نرته باید توره نمود نخست ایکره «ککتم» «بودید» بیه صیور فعی ماضیی ذکیر شیده یعکیی شیما در
گذشته بهترین امت بودید درباره مفهوم این رمله گرچه مفسران احتماد زیادی دادهاند ولی بیشتر بیه نظیر مییرسید کیه
تعبیر به فع ماضی برای تأکید است و نظیر آن در قران مجید فراوان است که موضوعا مسلم در شر فعی ماضیی ذکیر
میشود و آن را یک واقعیت انجام یافته معرفی میککد .دیگر ایکره در ایکجا امربهمعروف و نهی از مکرر بیر ایمیان بیه خیدا
مقدم داشته شده و این نشانه اهمیت و عظمت این دو فریضه بزرگ الهی است به عالوه انجام این دو فریضه ضامن گسترش
ایمان و اررای همه قوانین فردی و ارتماعی میباشد و ضمان اررا عمالچ برخود قانون مقدم است.
 .0تفسیر نمونه ،0 ،ص 319
 .8آل عمران ،آیه 013
 .9آل عمران ،آیه 001
 .3تفسیر نمونه ،9 ،ص33
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از هم گذشته اگر این دو وظیفه اررا نگردد ریشههای ایمان در دلها نیز سست میگردد و پایههای آن رو میریزد و به
همین رها بر ایمان مقدم داشته شده است .از این بیان نیز روشن میشود مسلمانان تیا زمیانی ییک امیت ممتیاز محسیوب
میگردند که دعو به سوی نیریها و مبیارزه بیا فسیاد را فرامیوش نرککید و آن روز کیه ایین دو وظیفیه فرامیوش شید نیه
مهمترین امتاند و نه به سود رامعه بشریت خواهکد بود.
ضمکاچ باید توره داشت که مخاط

در این آیه عموم مسلمانان هستکد همانطور که سیایر خطابیا قیرآن چکیین اسیت و

ایکره بعضی احتمال دادهاند که مخصوص مهارران یا مسلمانان نخستین باشد هی گونه دلیلی ندارد.

0

در آیه  003همین سوره میخوانیم« :یومکون باهلل و الیوم ادخر و یأمرون بالمعروف و یکهون عن المکرر و یسیارعون فیی
الخیرا و اولئک من الصالحین»

8

«به خدا و روز دیگر ایمان میآورند .امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد و در انجام کارهای نیک پیشیی مییگیرنید و
آنها از صالحانکد»
این آیه ددلت دارد بر این که امربهمعروف و نهی از مکرر وظیفه وار

مسلم در امت اسالمی است آنجا کیه خداونید

عم به آن را از نشانههای قیام به وظیفه و حق و صالح دانسته است.
در سوره حج آیه  30میخوانیم« :الذین ان مرکاهم فی ادرض اقاموالصلوه و آتو الزکوه و امروا بیالمعروف و نهیوا عین
المکرر و هلل عاقبه ادمور»

9

«یاران خدا کسی هستکد که هرگاه در زمین به آنها قدر بخشیدیم نماز را برپا مییدارنید و زکیا را ادا مییکککید و
امربهمعروف و نهی از مکرر مینمایکد و پایان همه کارها در دست خدا است».
در مورد یاران خدا چکین میگوید :آنها که هرگز پس از پیروزی همچون خودکامگان و ربیاران بیه عییش و نیوش و
لهو و لع

نمیپردازند و در غرور و مستی فرو نمیروند بلره پیروزیها و موفقییتهیا را نردبیانی بیرای سیاختن خیویش و

رامعه قرار میدهکد آنها پس از قدر یافتن تبدی به یک طاغو ردید نمیشوند ارتباطشان با خدا محرم و با خلق خدا
نیز مستحرم است چرا که صلوه سمب پیوند با خالق است و زکا رمزی برای پیوند با خالق و امربهمعروف و نهی از مکرر
پایههای اساسی ساختن یک رامعه سالم محسوب میشود و همین چهار صفت برای معرفی افراد کافی است و در سیایه آن
سایر عبادا و اعمال صالح و ویژگیهای یک رامعه با ایمان و پیشرفته فراهم است.
باید توره داشت که مرکا از ماده تمرین به معکی فراهم ساختن وسائ و ابزار کار اسیت اعیم از آد و ادوا دزم ییا
علم و آگاهی کافی و توان و نیروی رسمی و فرری.
«معروف به معکی کارهای خوب و حق است و مکرر به معکی زشت و باط چرا که اولی برای هیر انسیان پیاک سرشیتی
شکاخته شده و دومی ناشکاس است و به تعبیر دیگر اولی هماهکگ با فطر انسانی است و دومی ناهماهکگ.

3

در سوره عصر میخوانیم« :والعصران ادنسان لفی خسر اد الذی ن آمکوا و عملوا الصالحا و تواصعوا بیالحق و تواصیعو
بالصبر»

9

 .0تفسیر نمونه،

 ،9ص 09

 .8سوره آل عمران ،آیه 003
 . 9حج ،آیه 30
 . 3تفسیر نمونه ،04 ،ص004
 .9عصر
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سوگکد به زمانه که انسان رداچ در یک نوع زیان و خسران است مگر آنانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده
و یردیگر را وصیت و سفارش به حق و یردیگر را وصیت و سفارش به صبر کردند.
تواصی به حق بکابر بهترین تفسیرها همان امربهمعروف و نهی از مکرر است چکانره طبرسی در مجم البیان گفتیه اسیت:
«فی وروب التواصی بالحق و الصبر اشاره الی ادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر»
در سوره توبه میخوانیم:
«والمومکون و المومکا بعضهم اولیاء بع

یأمرون بالمعروف و یکهون عن المکریر و یقیمیون الصیلوه و یوتیون الزکیوه

یطیعون اهلل و رسول اولئک سیرحمهم اللهان اهلل عزیز حریم»

0

«مردان و زنان باایمان ولی یردیگرند امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد و نماز را برپا میدارند و زکا را میپردازند
و خدا و رسولش را اطاعت مینمایکد خداوند به زودی آنها را مورد رحمت خویش قرار میدهید خداونید توانیا و حرییم
است».
در آیه مورد بحث عالئم و نشانههای مردان و زنان با ایمان بیان شده است که آن هم در پکج قسمت خالصه میشیود و
درست نقطه مقاب یرایک صفا مکافقان است .آنها مردم را به نیریها دعو میکککد مردم را از زشیتیهیا و بیدیهیا و
مکررا باز میدارند ،آنها به عرس مکافقان که خدا را فراموش کرده بودند نماز را بر پا میدارند و بیه ییاد خیدا هسیتکد و
برخالف مکافقان که افرادی ممسک بخی هستکد بخشی از اموال خود را در راه خدا و حمایت خلق خدا به بازسازی رامعه
انفاق مینمایکد.
مکافقان فاسقاند و سرکش و خار از تحت فرمان حق اما مومکان اطاعت فرمان خدا و پیامبر او میکککد .این آیه قیام به
امربهمعروف و نهی از مکرر را از اوصاف دزم مؤمکین قرار داده عالوه بر این کیه ایین موضیوع از شیئون ودییت بعضیی از
مؤمکین به بعضی دیگر است.
در سوره توبه آیه  008میخوانیم« :التائبون العابدون الحامیدون السیائحون الراکعیون السیاردون ادمیرون بیالمعروف و
الکاهون عن المکرر و الحافظون لحدودهلل و بشر المومکین»

8

«مومکییان کسییانی هسییتکد کییه توبییه کککییدگان و عبییاد کککییدگان و سپاسییگزاران و سیییاحت کککییدگان و رکییوع و
سجودکککدگان و آمران به معروف و نهی کککدگا از مکرر و حافظان حدود و مرزهای الهی هستکد و مژده بده به مومکان»
این آیه فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر را از اوصاف دزم مومکان شمرده است مومکانی که دارای کمال ایمان هستکد
و در راه خدا پیرار میکککد میکشکد و کشته میشوند.
در قرآن در آیه  03سوره مائده میخوانیم« :لود یکهاهم الربانیون و ادحبار عن قولهم ادثیم و اکلهیم التحیت لبیئس میا
کانوا یصکعون»

9

«چرا دانشمکدان مسیحی و علمای یهود مردم را از سخکان گکاه آمیز و خوردن مال حرام نهی نمیکککد چه زشیت اسیت
عملی که انجام میدهکد».
در تفسیر صافی ذی همین آیه از امام علی(ع) نق شده فرمود :قب از شما رمعیتهایی به هالکت رسیدند از ایین رو
که نافرمانی از خدا میکردند ولی دانشمکدانشان آنها را نهی از مکرر نمودند.
 .0توبه ،آیه 40
 .8توبه ،آیه 008
 .9مائده ،آیه 03
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و پیامبر فرمود« :اذا ظهر البدع فی امتی فلیظهر العالم علم و من لم یفع فعلیه لعکه اهلل»
«وقتی بدعتها آشرار شد بر دانشمکد دزم است که علم خود را آشرار سازد و اگر چکین نرکد لعکت خدا بر او است».
و روشن است که غال

0

آشرار کردن علم به صور امربهمعروف و نهی از مکرر است محمد عبده مؤلف تفسیر المکار

در ایکجا گفتاری دارد که نق آن رال

به نظر میرسد خالصه آن چکین است:

«و از آنجا که برای هر رامعه و هر مجموعه واحد نگهبانان و پاسدارانی برای حفظ آن دزم است خداوند متعال ما را به
ایجاد ارگانی که حافظ و نگهبان رامعه ما محور وحد و همگانی ما باشد اراد نموده است که در قرآن سیوره آل عمیران
آیه  019ما را به تمسک و چکگ زدن به رشتههای محرم خدا (قرآن و اسیالم) دعیو کیرده اسیت و در آییه  013همیین
سوره فرموده است «ولترن مکرم امه یدعون الی الخیر »...و نیز در آیه  001فرموده است «ککتم خیر امیه اخرریت للکیاس»...
سپس مؤلف میگوید :قیام به وظیفه امربهمعروف و نهی از مکرر ناگزیر باید در سه مرحله و در سه سطح اررا گردد:
 .0در سطح عموم امت اسالمی به گونه ای که هر فردی از مسلمین در حد توان خود دیگری را امربهمعروف و نهی
از مکرر نماید.
 .8در سطح همین امت اسالمی باشد ولی گروهی از افراد مخصوص خیود را مجهیز و آمیاده بیرای اریرای ایین دو
فریضه مهم نمایکد و در این راه مقدما دزم مانکد علم و تجربه و تجهیزا مکاس

و شرایو دیگر را فراگیرند.

 .9در سطح رهانی به امربهمعروف و نهی از مکرر بپردازند و این کار نیز نیاز به گروه و رمعیت مخصیوص از امیت
اسالمی دارای تجهیزا دزم دارد که خود را برای دعو رهانی آماده سازند و مردم رهان را با امربهمعروف و
نهی از مکرر خود به سوی سعاد و رستگاری دعو کککد چکانره اسالم مردم را به تمام شئون و ابعاد سعاد و
ترام دعو نموده است و دزم است که امت اسالم برای اقدام به این عم مهم در سطح رهان مجهز و آمیاده
باشد و این آمادگی و مجهز شدن به طور کام انجام نمیگیرد مگر در پرتو امور بسیار مانکد:
 .0آگاهی کافی به محتوای دعو اسالمی
 .8آگاهی به وض مردم رهان از نظر روحیه و شئون زندگی و استعداد و شرایو محیو و فرهکگ و اخالقیا
و حاد ارتماعی آنها.
 .9آگاهی به عوام و ریشههای علم تاریخ عمومی داشتن تا در پرتو آن آلیودگیهیای اخالقیی و عقییدتی و
فرهکگی اقوام به خوبی شکاخته شود.
 .3رغرافیای عمومی کشورها و شهرها را بدانکد تا خود را با شرایو هر شهر و نقطهای آماده سازند.
 .9اطالع بلره مهار کام در روانشکاسی چرا که بدون آن به هدف نمیرسکد و روانشکاسی نقش به سیزایی
در نفوذ در دلها دارد و گفتار انسان با برارگیری از موازین روانشکاسی در قلوب مینشیکد.
 .0فراگیری علم اخالق و آن علمی است که در آن از فضای انسانی و چگیونگی پیرورش انسیانهیا و ضیمکاچ
تهذی

آنها از آلودگیهای اخالقی و راههای پاکسازی از آن بحث و بررسی میشود.

 .4رامعه شکاسی زیرا بدون شکاخت روام در این امر مهم توفیق کام حاص نمیشود.
 .2آگاهی به علوم سیاسی و مکظور از این علم آگاهی به وض و سیستم دولتهای زمان و ارتباطا آنهیا بیا
همدیگر از نظر حقوقی و قراردادها و امور دیگر که با اسیتقالل و عیدم اسیتقالل همیه رانبیه آنهیا میرتبو
میگردد.
 .0وسای الشیعه ،00 ،ص 901
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 .3دانستن زبانهای مختلف ملتهایی که میخواهکد آنها را به سوی اسالم دعو کککید و در کتیاب صیحیح
بخاری آمده :پیامبر (ص) به بعضی از اصحاب امر کرد که زبان عبرانی را به خاطر برخورد با یهودیانی کیه
در مدیکه و اطراف مدیکه بودند بیاموزند.
 .01فراگیری دانشهای متداول و معمول ملتهای معاصر که تصمیم بر دعو آنها بیه سیوی اسیالم در تمیام
ابعادش گرفته میشود.
 .00آگاهی به ادیان مرت ها و ایسم های گوناگون ملتها تا بیان بطیالن آن میذاه
آسان باشد.

بیرای دعیو کککیدگان

0

در سوره مائده میخوانیم« :یا ایها الذین امکوا علیام انفسرم دیضرکم من ضی اذا اهتیدیتم الیی اهلل میررعرم رمیعیاچ
فیکبئرم بما ککتم تعملون»
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«ای کسانی که ایمان آوردهاید مراق

خود باشید هکگامی که شما هدایت یافتهاید گمراهی کسانی که گمراه شدهاند به

شما زیانی نمیرساند بازگشت همه شما به سوی خداست و شا را از آنچه عم میکردید آگاه میسازد».
آیه فوق اشاره به موضوع رستاخیز و حساب و رسیدگی به اعمال هرکس کرده و میگوید :بازگشت همه شما به سوی
خداست و به حساب هریک از شما رداگانه رسیدگی میککد و شما را از آنچه انجام میدادید آگاه میسازد.
بعضی چکین پکداشتهاند که میان این آیه و دستور امربهمعروف و نهی از مکرر کیه از دسیتورا قیاط و مسیلم اسیالمی
است یک نوع تضاد ورود دارد ،زیرا این آیه میگوید شما مراق

حال خویشتن باشید انحراف دیگران اثری در وض شما

نمیگذارد.
اتفاقاچ از روایا چکین برمی اید که این نوع سوءتفاهم و اشتباه حتی در عصر نزول آیه برای بعضی از افیراد کیم اطیالع
ورود داشته است.
ربیربن نفی میگوید :در حلقه رمعی از یاران پیامبر نشسته بودم و از هم کم سن تر بودم آنها سخن از امربهمعروف و
نهی از مکرر به میان آوردند من به میان سخن آنان پریدم و گفتم مگر خداوند در قرآن نمیگوید« :یا ایهاالذین اموا علییام
انفسرم دیضرکم من ض اذا اهکدیتم» بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر چه لزومی دارد! ناگاهی همگی ییک زبیان میرا
مورد سرزنش و اعتراض قرار دادندو گفتکد آیه ای از قرآن را ردا میککی بدون ایکره معکی و تفسییر آن را بیدانی؟ مین از
گفتار خود سخت پشیمان شدم و آنها به بحث در میان خود ادامه دادند هکگامی که میخواستکد برخیزند و مجلس را ترک
گویکد رو به من کرده و گفتکد :تو روان کم سن و سالی هستی آیه ای از قرآن را بدون ایکره معکی آن را بدانی از بقیه ردا
کرده ای ولی شاید به چکین زمانی که می گوییم برسی که ببیکی بخ مردم را فرا گرفته و بر آنها حرومت میککد ،هوی و
هوس پیشوای مردم است و هرکس تکها رأی خود را میپسکدد در چکان زمانی مراق

خویش باش گمراهی دیگیران بیه تیو

زیانی نمیرساند (یعکی آیه مربوط به چکان زمانی است) بعضی از راحت طلبان عصر ما نیز هکگیامی کیه سیخن از انجیام دو
فریضه بزرگ الهی امربهمعروف و نهی از مکرر به میان میآید بیرای شیانه خیالی کیردن از زییر بیار مسیئولیت بیه ایین آییه
میچسبکد و معکی آن را تحریف میکککد در حالی که با کمی دقت میتوان دریافیت کیه تضیادی در مییان ایین دو دسیتور
نیست زیرا اودچ آیه مورد بحث میگوید حساب هرکس رداست و گمراهی دیگران مانکد نیاکیان و غیرنیاکیان لطمیهای بیه

 .0امر به معروف و نهی از مکرر ،ص 33-39
 .8سوره مائده ،آیه 019
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هدایت افراد هدایت یافته نمیزند حتی اگر برادر هم باشکد و یا پدر و فزند بکابراین شیما از آنهیا پییروی نرکیید و خیود را
نجا دهید.

0

ثانیاچ این آیه اشاره به موقعی میککد امربهمعروف و نهی از مکرر کارگر نمیشود و یا شرایو تأثیر آن رم نیست گاهی
بعضی از افراد در چکین موقعی ناراحت میشوند که با این حال ترلیف ما چیست؟ قرآن به آنها پاسیخ مییدهید کیه بیرای
شما هی رای نگرانی ورود ندارد زیرا وظیفه خود را انجام دادهاید و آنها نپذیرفتهاند و یا زمیکه پذیرشی در آنهیا وریود
نداشته است بکابراین زیانی از این ناحیه به شما نخواهد رسید.
از پیامبر درباره این آیه سؤال کردند فرمود« :إیتمروا بالمعروف و تکهوا عن المکرر فاذا رأیت دنیا مؤثره و شحاچ مطاعیاچ و
هوی متبعا و اعجاب ک ذی رأی برایه فعلیک نجویصه نفسک و ذرعوامهم»
امربهمعروف ککید و نهی از مکرر اما هکگامی که ببیکید مردم دنیا را مقدم داشته و بخ و هوی بر آنها حرومت میککید
و هرکس تکها رأی خود را میپسکدد و گوشش بدهرار سخن دیگری نیست به خویشتن بپردازید و عوام را رها ککید.
در هرحال شک نیست که مسأله امربهمعروف و نهی از مکرر از مهمترین ارکان اسالم است که به هی وریه نمییتیوان
شانه از زیر بار مسئولیت آن خالی کرد تکها در موردی این دو وظیفه ساقو میشود که امیدی بیه تیأثیر آن نباشید و شیرایو
دزم در آن رم نگردد.

8

شرایط امربهمعروف و نهی از منکر
نخست باید این نرته مهم را گوشزد کرد که نباید از کلمه شرایو این توهم رخ دهد که امربهمعروف و نهی از مکرر بیا
اهمیت کم نظیری که دارد دارای قید و شرط بوده و به اصطالح وار
در مره بلره آن در اساس و به طور اصولی وار

مشروط است مانکد وروب حج و زیار خانه خدا

بی قی د و شرط بوده و به اصطالح وار

مطلق است مانکد نماز که اص

وروبش برای مرلف هی قید و شرطی ندارد .به هرحال مشهورترین این شرایو به قرار ذی است:
 .0علم و دانش تا در سایه آن معروف و مکرر را بشکاسد و از غلو و خطا مصون باشد.
 .8احتمال تأثیر
 .9اطمیکان از نبودن مفسده و ضرر مالی و رانی این سه شرط عمده را میتوان در یک شرط ریام خالصیه کیرد و
آن عبار است از قدر داشتن اعم از مادی و معکوی چکانره در آیا قرآن و روایا میبیکیم دعو به خیر و
صالح و اصالح و امربهمعروف و نهیی از مکریر کیار سیه و آسیانی نبیوده و بیا شیهوا و هیوی و هیوسهیای
هوسبازان تصادم دارد.

3

در رساله در رابطه با شرط اول شکاختن معروف و مکرر میخوانیم :کسی که مییخواهید امیر و نهیی ککید بدانید کیه آنچیه
شخص مرلف به را نمیآورد وار
را نمیداند وار

نیست.

است به را آورد و آنچه به را میآورد باید ترک ککد و برکسی که معروف و مکرر

3

بدیهی است که هر موضوعی باید ابتداء معلوم باشد تا بشود درباره آن حرم کرد و اگر معلوم نباشد حرم دربیاره آن
مفهوم ندارد.
 .0تفسیر نمونه ،9 ،ص 013
 .8تفسیر نمونه ،9 ،ص 000
 .9تقیه /سید احمد شبستری ،ص 089
 .3رساله علمیه امام خمیکی ،مسأله 8430
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قرآن کریم انسان را از موضوعی که علم بر آن ندارد برحذر داشته چکانچه میفرماید« :ودتقف ما لیس لک به علم» 0از
آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مرن.
نیز همراه با تعج

و تقبیح کسانی که درباره خدا چیزی را میگویکد که علم به آن ندارند میفرماید« :ام تقولیون علیی

اهلل ما دتعلمون» 8یا ایکره خبری را که نمیدانید به خدا نسبت میدهید.
همچکین در رای دیگر چکین کاری را از افعال شیطان قلمیداد کیرده مییفرمایید« :وان تقولیوا علیی اهلل حیاد تعلمیون»

9

شیطان فرمان میدهد و آنچه را نمیدانید به خدا نسبت دهید.
علی(ع) از رسول خدا(ص) نق میککد ،فرمود« :دیامر بالمعروف و دیکهی عن المکرر اد من کان فیه ثالث ،عالما بمیا
یامر به ،عالما بما یکهی عکه» امربهمعروف و نهی از مکرر نمیککد مگر کسی که دارای سه خصلت باشید( :سیوم آن کیه) بیه
آنچه امر میککد دانا یا نهی مینماید عالم باشد.
از امام صادق(ع) نق شده فرمود« :انما یامر بالمعروف و یکهی عن المکرر من کان فیه ثالث خصال :عالم لما ییامر بیه»...
تکها کسی امربهمعروف و نهی از مکرر میککد که دارای سه خصلت باشد به آنچه امر میککد عالم باشد...
از علی(ع) نق شده فرمود :امربهمعروف ککید و نهی از مکرر نمایید و ممرن نیست برای کسی امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر نماید مگر ایکره سه خصلت داشته باشد که از رمله آنها این است« :عالم بما یأمر به ،عالم بما یکهی عکه» به آنچه امیر
میککد عالم و از آنچه نهی میککد دانا باشد.
مسعده بن صدقه میگوید :از امام صادق(ع) سؤال از امربهمعروف و نهی از مکرر شد که آیا بر همه امت وار

اسیت؟

فرمود :نه .سؤال شد برای چه؟ فرمود« :و انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف دعلی الضعفه الیذین دیهتیدون سیبیال
الی ای من ای» امربهمعروف و نهی از مکرر بر فردی وار

است که قوی بوده و دیگران سخن او را توره کرده و عالم بیه

معروف از مکرر باشد نه بر افراد ضعیف که راه و چاه را نمیشکاسکد که چگونه کما و کیقا انجام میشود.
در رابطه با شرط دوم احتمال تأثیر در شکونده:
مسأله  :8230دوم آنره احتمال بدهد امر و نهی او تأثیر میککد پس اگر بداند اثر نمیککد وار
طبیعی است که هر سب

نیست.

3

و علتی وقتی مؤثر میباشد که اثرش در چیزی آشرار گردد و دین اسالم با مجموعه معارفش

نظامی به حق است یعکی لغو و بیهودگی در آن یافت نمیشود بلره بهترین سب

از اسباب هر امت است در نتیجه مجموعیه

دستورا آن تأثیر به سزا و آثار فراوانی را به دنبال دارد و اگر در اررای بعضی از معارف آن تأثیری یافت نشد حقیقت آن
شکاخته نشده.

9
0

قرآن در رایی میفرماید« :فانک دتسم الموتی و دتسم الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین» تو نمیتوانی صیدای خیود را
به گوش مردگان برسانی و نه سخکت را به گیوش کیران هکگیامی کیه روی برگردانکید و دور شیوند و سیپس بیه دنبیال آن
میفرماید« :و ماانت یهدالعمی عن ضللتهم ان تسم اد من یومن باتیکا فهم مسلمون»

4

 .0اسراء ،آیه 90
 .8بقره ،آیه 21
 .9بقره ،آیه 003
 .3رساله علمیه امام خمیکی.
 .9امر به معروف و نهی از مکرر ،سیدمرتضی حسیکی اصفهانی ،ص 28
 .0روم ،آیه 98
 - 4روم ،آیه 99
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و تو نمیتوانی نابیکایان را از گمراهیشان هدایت ککی تو تکها سخکت را به گوش کسانی میرسانی که ایمان به آیا میا
میآورند و در برابر حق تسلیماند.
امیرالمؤمکین(ع) چکین افرادی را به میت بین زندگان توصیف کرده میفرماید« :من تیرک انریار المکریر بقلبیه و ییده و
لسانه فهو میت بین ادحیاء»
کسی که زشتی (مکرر) را به وسیله قل

و دست و زبان خود ترک ککد او مرده ای بین زندههاست.

از امام صادق(ع) نق شده فرمود« :انما یومر بالمعروف و یکهی عن المکرر میؤمن فییتعظ او راهی فییتعلم فامیا صیاح
سوط او سیف فال»
تکها کسی که به معروف امر میشود و از مکرر نهی میگردد مؤمن پکدپذیر یا ناآگاهی است که در رسیتجوی دانسیتن
باشد پس فردی که قلدر است و چه بسا تازیانه یا شمشیری به دست دارد امر و نهی نمیشود.
نیز از امام صادق(ع) نق شده فرمود« :یا مفض ! من تعرض لسلطان رائر فاصابته بلیه لم یورر علیهیا و لیم ییرزق الصیبر
علیها»
ای مفض کسی که (با امر و نهی خود) معترض سلطان ستمگر شود و پس از آن بالیی دست و پاگیر او شود پاداشی به
او داده نمیشود و بر تحم بر بال او را فرد صابر نمیگویکد .علی(ع) از رسول خدا(ص) نق کرده فرمود :امربیهمعیروف و
نهی از مکرر نمیککد مگر کسی که در او سه خصلت باشد ..از رمله آنها این است که فرمود« :عدد فیما یأمر به عدد فیما
یکهی عکه »...در آنچه امر میککد و از آنچه نهیی میینمایید مکصیفانه باشید .یریی دیگیر از شیرایو ایین اسیت کیه شیخص
امربهمعروف و ناهی از مکرر بداند که ان فرد گکهرار اصرار بیر گکیاه و تریرار آن دارد کیه در ایین صیور واری

اسیت

امربهمعروف و نهی ازمکرر نماید ولی اگر چکین نباشد یا عالم باشد که اصیرار بیر گکیاه نمییورزد اداء ایین فریضیه واری
نیست.
امام در رساله فرمودهاند :سوم :آنره بداند شخص معصیت کار بکا دارد که معصیت خود را تررار ککد پس اگر بداند یا
گمان ککد یا احتمال صحیح بدهد که تررار نمیککد وار
بدیهی است که اقامه این فریضه الهی برای تأدی

نیست.

0

و پرورش کسانی است که حقیقتاچ تارک «معیروف» بیوده و ییا فاعی

«مکرر» هستکد یعکی طوری «معروف» را ترک کرده و میکککد تا حدی که برای آنها به صور عاد در آمده و چکان بیه
کار زشت روی میآورند که برای آنها به صور عاد در آمده که بر انجام آن اصرار دارند ایکجا با ورود دیگر شرایو
رای امربهمعروف و نهی از مکرر هست.

8

خداوند در قرآن درباره آنها میفرماید« :وی لر افاک اثیم یسیم آییت اهلل تتلیی علییه ثیم یصیر مسیتربراچ کیان لیم
یسمعها»

9

وای بر هر دروغگوی گکهکار که پیوسته آیا خدا را میشکود که بر او تیالو مییشیود امیا از روی تربیر اصیرار بیر
مخالفت دارد گویی اصالچ آن را هی نشکیده است.

 .0رساله علمیه امام خمیکی (ره) ،مسأله 8230
 .8امر به معروف و نهی از مکرر در اسالم ،سید مرتضی حسیکی اصفهانی ،ص 20
 .9راثیه ،آیه  4و 2
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در مورد شرط چهارم در رساله امام میخوانیم :چهارم :آنره در امر و نهی مفسده نباشد پس اگر بداند یا گمان ککد اگر
امر یا نهی کککده ضرر رانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قاب توره به او میرسد واری

نیسیت بلریه اگیر احتمیال صیحیح

بدهد که از آن ترس ضررهای مذکور را پیدا ککد وار نیست بلره با احتمال وقوع ضرر رانی یا عرضی و آبرویی یا مالی
مور

حر بر بع

مؤمکین وار

نمیشود بلره در بسیاری موارد حرام است.

0

اگر معروف یا مکرر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد میدهد مب اصول دین یا مذه
مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احرام ضروریه باید مالحظه اهمیت میشود و مجرد ضرر مور

وار

پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احرام ضروری ه اسالم بر بذل ران و مال وار
اگر احتمال صحیح داده شود که سرومت مور

و حفظ قیرآن
نبیودن نمییشیود

است بذل آن.

آن میشود که مکرری معروف شود ییا معروفیی مکریر شیود واری

است خصوصاچ بر علماء اعالم اظهار حق و اعالم آو رایز نیست سرو (مسأله .)8433
اگر سرو علماء اعالم باعث میشود که مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم کککد به سازش بیا دسیتگاه ظلیم
وار

است اظهار حق و انرار باط اگرچه بدانکد رلوگیری از محرم نمیشود و اظهار آنها اثیری بیرای رفی ظلیم نیدارد

(مسأله .)8430
حضر امام در ضمن این مسائ روی چکد نرته مهم تریه کردند:
 .0اظهار حق و امربهمعروف و نهی از مکرر را بیشتر بر علماء وار

دانستهاند.

 .8هکگامی که امربهمعروف و نهی از مکرر گردد در صورتی که خطر رانی و مالی و یا آبرویی برخود و یا دیگیران
پیش آید در بعضی از مسائ امر و نهی را حرام دانستهاند چرا که دزمه آن اررای آن «عسر و حرری» اسیت کیه
در قرآن کریم بر عدم آن تریه شده است یعکی حرمی که حر و سختی را بیه همیراه داشیته باشید حریم الهیی
نیست چکانره میفرماید:
8

«ما یرید اهلل لیجع علیرم من حر » خداوند نمیخواهد ترلیف طاقت فرسایی بر دوش شما گذارد.
همچکین میفرماید« :و ما رع علیرم فی الدین من حر » 9و در دین اسالم کار سکگین و سختی بر شما قرار نداد.
روایات در باب امربهمعروف و نهی از منکر
 .0حضر علی(ع) میفرمایکد« :قوام الشّریعه ادمر بالمعروف و الکّهی عن المکرر» قوام و روهره وریودی شیریعت،
امربهمعروف و نهی از مکرر است.
 .8امام باقر(ع) :امربهمعروف و نهی از مکرر فریضه بزرگی است که در پرتو آن سایر فرای
آنجا غض

برپا داشته مییشیود در

خدای عزور به مرحله کمال میرسد و خداوند همه را با عقابش فرا میگیرد پیس نیریان در خانیه

بدان و خردسادن در خانه بزرگسادن نابود میشوند همانا امربهمعروف و نهی از مکرر را پیامبران و شیوه صالحان
است فریضه بزرگی است که در پرتو آن واربا دیگر برپا میگیردد .راههیا امین ،تجیار و کسی هیا حیالل،
مظالم به صاحبان اصلیاش بازگردانده ،زمین آبیاد ،حیق از دشیمکان گرفتیه مییشیود و امیر (حرومیت) تحرییم
مییابد.

 .0رساله علمیه امام خمیکی (ره) ،مسأله 8430
 .8مائده ،آیه 0
 .9حج ،آیه 42
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 .9از امام صادق(ع) سؤال شد :آیا امربهمعروف و نهی از مکرر بر همه وار
وار

است؟ امام صادق (ع) فرمودند :برهمه

نیست زیرا این ترلیف برعهده کسی است که توانمکد ،مورد اطاعت و عالم به معروف و مکرر باشد نه فرد

ضعیفی که خود راه به رایی نمیبرد.
 .3امام صادق(ع) فرمود :کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر میککد باید سیه خصیلت در او باشید :اول و دوم آن
که به آنچه که امر میککد خودش عام باشد و آنچه را که نهی میککد خود ترک ککد.
 .9عدهای به پیامبر عرض کردند :ما امربهمعروف نمیککیم مگر این که به تمام خوبیها عم ککییم و نهیی از مکریر
نمیککیم مگر ایکره از همه بدیها ارتکاب ککیم .پیامبر فرمود« :دب أیروا بالمعروف و ان لم تعملوا به کلّه و انهوا
عن المکرر و ان لم تکتهوا عکه کله» نه (ایکچکین نباشید) بلره امربهمعروف نمایید اگرچیه بیه تمیام خیوبیهیا عمی
نمیککد و نهی از مکرر ککید اگرچه از همه بدیها ارتکاب نمیککید.
 .0امام صادق(ع) میفرماید« :صاح

ادمر بالمعروف یحتا الیان یرون عالماچ بیالحالل و الحیرام» امربیهمعیروف در

کار خود به شکاخت حالل و حرام نیازمکد است.
1

 .4حضر علی(ع) فرمود« :فرض اهلل ادمر بالمعروف مصلحه للعیوام و الکّهیی عین المکریر روعیاچ للسّیفها» خداونید
امربهمعروف را برای اصالح مردم و نهی از مکرر را برای رلوگیری سفیهان و بی خردان از ارتراب حرام واری
فرموده است.
 .2حضر علی(ع)« :ایاکم و التّدابر و التقاط و ترک ادمر بالمعروف و الکّهی عن المکرر» بر شما بیاد دوری از هیم
روی برتافتن و پیوند بین خود را بریدن و ترک کردن امربهمعروف و نهی از مکرر.
 .3رسول اکرم(ص) فرمود« :الجهاد ارب  :ادمر بالمعروف و الکهی عن المکریر و الصّیدق فیی میواطن الصّیبر و شیکان
الفاسق» 2رهاد چهار قسم است :امربهمعروف و نهی از مکرر و راستی در راهایی که بایستی صبر نمیود و تکفیر از
بدکاران.
خداوند دو ملک را به سوی شهری فرستاد تا آن شهر را زیرورو کککد وقتی آن دو ملک به شهر رسیدند مردی را
در حال دعا و تضرع دیدند که یری از آن دو به دیگری گفت ایا این شخص دعا کککده را نمیبیکی؟
رواب داد :دیدم ولرن آنچه پروردگارم دستور داد انجام میدهم او گفت نه مین کیاری انجیام نمییدهیم تیا بیه
درگاه ربوبی بازگردم .پس برگشت و عرضه داشت :پروردگارا من به ان شهر رسیدم و بکیدها فیالن شیخص را
در حال مکارا و تضرع به درگاه تو دیدم.
خداوند فرمود :انجام ده آنچه را امر کردهام زیرا این مرد هرگز به خاطر من چهرهاش رنگ غض

به خود نگرفته

است.
 .01رسول اکرم(ص) فرمود :هرکس از شما مکرر و ناشایسته ای را ببیکد پس باید با دست خویش مان آن شود و اگر
نتواند به زبان و اگر نتواند به دل مان شود که حداق ایمان همین است.

 .0نهج البالغه ،کلما قصار
 .8نهج الفصاحه ،حدیث 0992
 . 9نهج الفصاحه ،حدیث 9101
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 .00حضر علی(ع) فرمود« :انّما یجم الکّاس الرّضا و السّخو فمن رضی امراچ فقد دخ فیه و من سیخطه خیر مکیه»
همانا مردم را خشکودی و خشم آنان رم میککد پس کسی که راضی به امری باشد در آن کار وارد مییشیود و
کسی که ناخرسکد از امری باشد از آن دور میشود.
 .08امام صادق(ع) فرمود :همانا امربهمعروف و نهی از مکرر نماید کسی که سه خصلت دارد :داناست به آنچه امیر ییا
از آن نهی میککد ،در آنچه امر یا نهی میککد عادل است ،با نرمش امر یا نهی مینماید.
 .09علی(ع) در یری از خطبههایش میفرماید« :و ما أعمال البرّ ک ها و الجهاد فی سیبی اهلل عکید ادمیر بیالمعروف و
الکّهی عن المکرر اد ککفئه فی بحر» 1تمام اعمال نیک و حتی رهاد در راه خدا در مقابی امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر مانکد آب اندک دهان در برابر دریای ژرف و عمیق است.
 .03حضر باقر(ع) میفرماید« :انّ ادمر بالمعروف و الکّهی عن المکرر سبی ادنبیاء و یکها الصلحاء فریضیه عظیمیه
بها تقام الفرائ

» امربهمعروف و نهی از مکرر راه پیامبران و روش صالحان است فریضه بزرگی است که به سب

آن واربا اسالمی برپا میشود.

2

 .09حضر علی(ع) میفرماید« :م ردّ المظالم و مخالفه الظالم و قشمه الفیء و الغکائم و اخذ» امربهمعروف و نهی از
مکرر با برگرداندن مظالم به صاحبان اصلی آن و مخالفت با ستمگر همراه است .همچکین تقسیم عاددنه بیت المال
و غکائم را در پی دارد و صدقا (مالییا هیای شیرعی) از راهیای دزم گرفتیه شیده و در ریای حیق و مکاسی
مصرف میشود.
 .00پیامبر گرامی اسالم میفرماید« :دتزال امّتی نجیز ما امروا بالمعروف و نهوا عین المکریر» امیت مین تیا زمیانی کیه
امربهمعروف و نهی از مکرر کککد در خیر و سالمتیاند.

3

 .04امیر مؤمکان علی(ع) میفرماید« :فمن امر بالمعروف لشدّ ظهور المومکین من نهی عن المکرر ارغم انوف المکافقین»
هرکس امربهمعروف ککد مؤمکان را قدرتمکد میککد کسی که نهی از مکرر ککد بیکی مکافقین را به خاک میمالد.
 .02حضر امیر مؤمکان علی(ع) میفرماید« :من کانت فیه ثالث سلمت له الدنیا و ادخره یأمر بالمعروف و یاتمر به و
یکهی عن المکرر و یکتهی عکه و یحافظ علی حدودهلل ر ّ و عال» هرکس سه خصیلت در او باشید دنییا وآخیرتش
سالم میشود -0 :امربهمعروف ککد و خود نیز بدان عم نماید -8 .نهی از مکرر ککد و خود هم گرد آن نگیردد.
 -9نگهبان حدود خداوند بزرگ باشد.
 .03امام باقر(ع) میفرماید« :ادمر بالمعروف و الکهی عن المکری ر خلقیان مین خلیق اهلل فمین نصیرهما نصیره اهلل و مین
خذلهما خذله اهلل» امربهمعروف و نهی از مکرر دو آفریده الهی هستکد که هرکس آنها را یاری ککد خدا ییاریش
میککد و هر کس آن دو را تکها گذارد خدا تکهایش میگذارد.
 .81حضر علی(ع) میفرماید« :ان ادمر بالمعروف و الکّهیی عین المکریر دیقرّبیان مین اری و دیکقضیان مین رزق»
امربهمعروف و نهی از مکرر مرگ را نزدیک نمیککد و از روزی نمیکاهد.
 .80امیر مومکان علی(ع) میفرماید« :فمن امر المعروف شدّ ظهور المومکین» هرکس امربهمعروف ککد پشت مؤمکین را
محرم گرداند.
 .0نهج البالغه ،ص 909
 .8وسای الشیعه ،رلد  ،00ص 939
 .9وسای الشیعه ،00 ،ص 932
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 .88امام علی(ع) میفرماید« :لرن یضاعفان البواب و یعظمان ادرر» امربهمعروف و نهی از مکرر ثواب را دو چکدان و
ارر را بزرگ میککد.
 .89پیامبر اکرم(ص) میفرماید :شبی درخیواب دییدم کیه شیعلههیای آتیش (دوزخ) میردی را در برگرفتیهانید ولیی
امربهمعروف و نهی از مکرر آمدند و او را از آتش نجا داده با فرشتگان قرارش دادند.
 .83امام علی(ع) میفرمایکد :گروهی مکرر را با دست و زبان و قل
خود گرد آوردهاند گروهی دیگر مکرر را با زبان و قل

انرار میکککد آنان تمامی خصلتهای نیرو را در

انرار کرده اما دست به کاری نمیبرند پس چکین کسیی

دو خصلت از خصلتهای نیرو را گرفته و دیگری را تباه کرده است .بعضی مکرر را تکها با قل

انرار کرده و بیا

دست و زبان خویش اقدامی ندارند .پس دو خصلت را که شریف تر است تباه ساخته و یک خصلت را به دست
آوردهاند و بعضی دیگر مکرر را با زبان و قل

و دست رهیا سیاختهانید کیه چکیین کسیی از آنیان میرده ای مییان

زندگان است و تمام کارهای نیرو و رهاد در راه خدا در برابر امربهمعیروف و نهیی از مکریر چیون قطیره ای بیر
دریای موا و پهکاور است و همانا امربهمعروف و نهی از مکرر نه ارلی را نزدیک میککید و نیه از مقیدار روزی
میکاهد و از همه اینها برتر سخن حق در پیش روی حاکمی ستمرار است.

1

 .89پیامبر اکرم(ص) فرمود :کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر ککد رانشیین خداونید در زمیین و رانشیین رسیول
خدا و رانشین کتاب خداست.
 .80امام باقر(ع) میفرماید :بد گروهی هستکد مردمی که امربهمعروف و نهی از مکرر را عی

میدانکد.

 .84حضر علی(ع) میفرماید :خدا لعکت ککد کسانی را که به معروف امر میکککد و خود آن را به را نمیآورنید و
مکرر را نهی مینمایکد و خود مرتر

آن میشوند.

 .82امیرمؤمکان حضر علی(ع) میفرماید :ای مردم به درستی ک ه خداوند عامه مردم را به رهت گکاه عده ای خاص
عذاب نمیککد در صورتی که آن عده گکاه را مخفی انه و بدون اطالع عامه مردم انجام دهکد اما اگر افراد ،اعمیال
زشت را آشرار انجام دهکد و اکبریت مردم به آنها اعتراض نرککید هیم آنیان گکاهریار و هیم اکبرییت سیاکت
مستحق عقوبت الهی میگردند.
 .83امام صادق(ع) میفرماید :کسیی کیه مکریری را مشیاهده ککید و قیدر رلیوگیری از آن را دارد ولیی میان آن
نمیشود به درستی که دوست دارد خدا نافرمانی شود.
و هرکس که دوست دارد خدا نافرمانی شود به درستی کیه دشیمکی خیود را بیا خداونید آشیرار کیرده اسیت .و
هرکس که بقاء ستمگران را دوست داشته باشد به درستی که دوست دارد خداوند معصیت شود .بیه راسیتی کیه
خداوند متعال خود را به هالکت ستمراران سفارش کرده است.
 .91پیامبر اکرم(ص) فرمود :کسی که به معروفی امر ککد یا از مکرری نهی ککد یا بر کار خوبی راهکمایی ککید ییا بیه
آن اشاره ککد شریک در آن نیری است .و کسی که به بدی امر ککد یا به آن راهکمایی ککد یا به آن اشیاره ککید
در آن بدی شریک است.
 .90امام رضا(ع) فرمود :امربهمعروف و نهی از مکرر با زبان وار
 .98امام علی(ع) میفرمایکد :کسی که انرار مکرر را با قل

 .0نهج البالغه ،تررمه :محمد دشتی ،حرمت .943
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است.

و دست و زبانش ترک ککد مردهای میان زندگان است.

 .99امیر مؤمکان(ع) فرمود :هرکس با قلبش معروف را نپذیرد و مکرر را انریار نرکید قلیبش واژگیون مییگیردد پیس
برترها را پایین و پستها را باد قرار میدهد.
 .93پیامبر(ص) فرمود :هرکس مکرری را مشاهده ککد و عمالچ از آن رلیوگیری ککید بیی گکیاه اسیت و هیرکس کیه
قدر رلوگیری عملی را ندارد و با زبان آن را انرار ککد بیگکاه است و هرکس که نمییتوانید بیا زبیانش انریار
ککد و با قلبش آن را انرار ککد بی گکاه است و این ضعیفترین درره ایمان است.
 .99امام صادق(ع) میفرماید :وای بر کسانی که با امربهمعروف و نهی از مکرر خود را به خدا نزدیک نمیکککد.
 .90امیر مؤمکان علی(ع) میفرماید :این مردم انسانها را رضایت و خشمشان گرد هم رم میککد (یعکی وقتی عدهای
به چیزی راضی بودند همه باهم یک گروه محسوب میشوند) به درستی که شتر قوم ثمود را یک نفر سر برید اما
خداوند همه آنها را عذاب کرد زیرا همگی به آن رضایت داده بودند.
 .94پیامبر(ص) فرمود :امربهمعروف و نهی از مکرر ککید و گرنه عذاب خدا شام همه شما خواهد شد.
 .92امام صادق(ع) میفرماید :هرگکاهی که در رامعه روا پیدا ککد و بر آن معصیت اعتراضی صور نگییرد اولیین
چیزی که خداوند آنها را به آن عقاب میککد این است که ارزاق آنها را کم میککد.
 .93پیامبر اکرم(ص) فرمود :مردم همیشه در خیر هستکد تا زمانی که امربهمعروف و نهی از مکریر کککید و همیدیگر را
بر خوبی یاری دهکد و هرگاه این امور را انجام ندهکد برکا از آنها گرفته میشیود بعضیی از آنهیا بیر بعضیی
دیگر سلطه پیدا میکککد و هی یاوری در زمین و آسمان برای آنها نخواهد بود.
 .31پیامبر اکرم(ص) فرمود :در ش

معرا به گروهی برخورد کردم که لباسشیان را بیا قیچیی مییبریدنید گفیتم ای

ربرئی اینها چه کسانی هستکد؟ گفت سخکوران و دانشمکدان از امت تو که قدر ابالط کالم و دستورا الهی
را داشتکد اما در این کار مسامحه کردند.
 .30امام باقر(ع) فرمود :وای به حال امتی که با امربهمعروف و نهی از مکرر تسلیم خیدا نمییگردنید (دیین خیدا را بیا
امربهمعروف و نهی از مکرر اختیار نرردند).
 .38امام باقر(ع) فرمود :بدقومی هستکد ،قومی که به امربهمعروف و نهی از مکریر عیی

مییگیرنید و آن را بیی ارزش

میپکدارند.
 .39امیر مؤمکان(ع) در فرازی از خطبه قاصعه میفرماید :خداوند متعال ،پیشیکیان را از رحمت خود دور نساخت رز به
خاطر ایکره امربهمعروف و نهی از مکرر را ترک کردند خداوند افراد سفیه را به خاطر گکاه و افراد عاق و دانیا را
به خاطر ترک نهی از مکرر از رحمتش دور ساخت.
نتیجهگیری
«الذین ان مرکاهم فی ادرض اقاموا الصلوه و اتو الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المکرر»...

0

«همانا که اگر آنان را در روی زمین تسلو و توان دهیم ،نماز را برپا میدارند و زکا میپردازند و امربهمعروف و نهی
از مکرر میکککد»...
بدون تردید هر نهضت در رهت حفظ مسیر حرکت خود به سوی اهداف از پیش تعیین شده نیازمکد طراحی و تیدوین
فرآیکد آسی

شکاسی و اصالح طلبی مستمر با شیوههای روشمکد و درونی برای کاهش آستانه آسیی پیذیری مییباشید .در

 .0سوره حج ،آیه 30
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همین چارچوب دو اص گرانقدر و مترقی امربهمعروف و نهی از مکرر مهمترین راهبرد آسیی

شکاسیی و فرآیکید اصیالح

طلبی اسالم در رهت صیانت از نظام اسالمی میباشید .امربیهمعیروف و نهیی از مکریر بیا اسیتکاد بیه آییا قرآنیی و گفتیار
معصومین(ع) خصوصاچ رهکمودهای سرور آزاد اندیشان رهان حضیر اباعبیدهلل الحسیین (ع) در بییان اسیتراتژی نهضیت
کربال ،برترین و کارآمدترین روش اصالح نظامهای ارتماعی برخوردار از ریشه و مکشأ دیکی و نگاه توحیدی میباشد.
یری از آرمانهای انبیاء الهی ایجاد و تحقق رامعه نمونه بوده که قرآن مجید درباره آن و شیوههیای رسییدن بیه چکیین
رامعهای در آیا خود اشاراتی داشته است (از قبی آیا  039سوره بقره و  89سوره حدید) که یری از راههیای رسییدن
به «رامعه نمونه» را موضوع امربهمعروف و نهی از مکرر یا به عبارتی «نظار همگانی و مردمی» دانسته و در آییه  04سیوره
لقمان و آیه  40سوره توبه نیز عالوه بر تشویق مردم ،عم به آن را یری از نشانههای مؤمکین توصیف کردهاند.
سرگذشت انسانهایی که به رغم دوری از گکاه و تکها به علت بی تورهی به اص «امربهمعروف و نهی از مکرر» در طول
تاریخ مورد عذاب حضر باری تعالی قرار گرفتهاند ،ارزش و اهمیت نظار همگانی در رامعه را دو چکدان میککد چیرا
که بر مبکای احادیث و روایا فراوان از بزرگان عرصه دین و دانیش ،آبیادانی سیرزمینهیا ،اقامیه فیرای

و ایجیاد امکییت

ارتماعی مکوط به انجام این فریضه اعالم شده است .دعو به خیر و اعمال پسکدیده و بازداشتن از اعمال ناپسکد و نادرست
از رمله تعامال گوناگون میان ارزای زندگی رمعی بشر میباشد که ناظر بر بقای فرد و رامعه اسیت و آن گونیه کیه در
حدیث نبوی (ص) بادترین رایگاه این فریضه را مشخص میککد و میفرمایید« :کسیی کیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
میککد رانشین خدا و من در روی زمین است ،ضامن حفظ و بقای رامعه و عدم غرق و هالک است.
تأکید فراوان دین مبین اسالم بر امربهمعروف و نهی از مکرر که طی آن تحت عکوان یری از فرای
تبعا بسیاری مترت

طرح و بر ترک آن

گشته ،حرایت از اهمیت و رایگاه وادی آن در اندیشه نظام اسالمی میینمایید .امیروز و از دییدگاه

صرف بشری نیز روهره امربهمعروف ونهی از مکرر بویژه در شر «مردم نسبت به حرومت» مورد پذیرش ارتمیاعی اسیت
چه آنره در بطن آن اشاعه فضائ و نیریهای مورد اقبال رامعه و دعو به ترک زشتیهای مورد نفیر ارتمیاعی نهفتیه
است و حاکمیت امور پسکدیده و طرد و محو امور ناپسکد خواست غائی آدمی است.
تحقق واقعی اص امربهمعروف و نهی از مکرر مستلزم آن است که شرایو ،حدود و کیفیت آن متکساب با زندگی نوین
بشری و با بهره گیری از دستاوردهای مفهومی و روشی رامعه انسانی همیراه باشید تیا ضیمن حفیظ ایین آل از آن بهیره ای
مطلوب اخذ شود .بدیهی است که عدم توره به این مسأله میتواند دوری و حذف این اندیشه واد را در رامعه اسیالمی در
پی داشته باشد .از سوی دیگر یک فرد به تکهایی قادر نیست که این وظیفه خطیر را انجام دهد ،پس باید در سطح مدیریت و
حاکمیت اسالمی هم یک دستگاه امربیهمعیروف و نیاهی از مکریر بیا بودریه و تشیریال و امرانیا تشیری و رزییی از
حاکمیت محسوب شود و در این راستا باید از ترکولوژیهای ردیید و بیه روز بیرای پیشیگیری از فسیاد و تبیلییغ معیروف
استفاده شود.
بر همین اساس در اص هشتم قانون اساسی نظام رمهوری ایران آمده است« :در رمهوری اسالمی ایران دعو به خیر،
امربهمعروف و نهی از مکرر وظیفه ای است همگانی و متقاب بر عهده مردم نسبت به یردیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم
نسبت به دولت».
فرمایشا مقام معظیم رهبیری در طلیعیه سیال ردیید مبکیی بیر پاسیخگویی صیاح

مکصیبان و مسیئودن دسیتگاههیای

گوناگون ،اندیشه نویکی است که ما را به دوباره نگری در عرصه تئوری و اررا به مقوله امربیهمعیروف و نهیی از مکریر فیرا
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میخواند تا ضمن شرستن قال های کهکه به تعریف تازه ای برای بیان راهبرد مترقی امربهمعروف و نهی ازمکرر دست یابیم
که بخشی از تعاریف زیر میتواند ما را در دستیابی به این نگرش نوین یاری دهد:
 .0امربهمعروف و نهی از مکرر را نباید راهرار مقابلیه بیا حرومیتهیای فاسید دانسیت ،بلریه سیسیتم و فرایکید نقید
فراگیری است که حاکمیت دیکی را از غلطیدن در راده انحراف و خطا نگه میدارد.
 .8امربهمعروف و نهی از مکرر عام بازدارندگی فعال و روزآمد در راستای کاهش می حاکمیت به بیی تفیاوتی و
بی مسئولیتی نسبت به پرسشگران و ککشگران عرصه سیاست و ارتماع میباشد.
 .9امر به معروف و نهی از مکرر عام تکظیم کککده و گرانیگاه حرکت اصالح طلبانه درون حاکمیت دیکی و تبدی
کککده شتاب اصالحا از پیمایش پاندولی و نامکظم به شتابی بادنسی و برخوردار از تعادل و پایداری.
 .3فرایکد مطمئن توزی قدر از رهگذر مشارکت تودهها در رونید اصیالح و تعیدی نظیام حیاکم رهیت کیاهش
آستانه فزون خواهی حاکمان و دستگاههای مجری نسبت به حقوق شهروندان.

0
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امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه علم کالم ،قرآن و نهجالبالغه
دکتر اصغر پورشمس
مجید پوربافرانی

0

8

چکیده
در این مقاله امربهمعروف و نهی از مکرر در کالم اسالمی و آیا و روایا بررسی شده و ابتدا سیر تاریخی (تاریخچه)
این بحث و در ادامه پیشیکهی تاریخی بحث در کالم شیعی و سکی و ضرور بحث و معکیی لغیوی و اصیطالحی واژههیای
امر ،نهی ،معروف و مکرر بررسی و بیان شده است .همچکیین قلمیرو و معیارهیای شیکاخت امربیهمعیروف و نهیی از مکریر و
رایگاه آن در قرآن و روایا و نهج البالغه مورد بررسی قرار گرفته است.
سپس به بررسی شرایو و مراح و مصادیق آن پرداختهایم و نیز برخی از نظرا فقهی بیان شده است و در پایان آثار و
نتایج امربهمعروف و نهی از مکرر از نظر قرآن و نهج البالغه مورد بررسی قرار گرفته و آثار تربیتی و ارتماعی آن به اختصار
ذکر شده است و در پایان نتیجهگیری از مطال

آمده است.

واژگان کلیدی :امر ،نهی ،معروف ،مکرر.
مقدمه
انسان مورودی است ارتماعی که مانکد سایر مورودا براساس هدایت ترویکی که خداوند در نهاد او قرار داده اسیت
به سوی کمال خویش در حال حرکت است و عالوه بر این از یک هدایت دیگری به نام هدایت تشریعی برخیوردار اسیت
که با داشتن آن میتواند به سعاد و کمال خود نائ شود و به هدف خلقت خویش برسد.
هر مرتبی که بخواهد بشر را به سعاد برساند باید هم به رکبهی فردی و عالم درونیی او توریه داشیته باشید و هیم بیه
رکبهی ارتماعی و روابو او با دیگران  ،از این رو خداوند تبارک و تعالی برنامه کام و رامعی را برای زندگی انسان ارائه
داده تا با عم به آن سعاد و رستگاری او تضمین شود.
یری از رلوههای درخشکده معارف ارتماعی اسالم ،دستور «امربهمعروف و نهی از مکرر» است .اسالم به میا مییآمیوزد
که در رامعه سرنوشت هر مسلمانی با مسلمانان دیگر ارتباط دارد و مردم نباید در برابیر زشیتیهیا و زشیتراری هیا بییاعتکیا
بمانکد .اسالم دین خردگرا و واقعگرا است .تریه بر عق و تأیید ورههی عقالنی از ویژگیهای تربیت اسالمی اسیت و هیر
مسلمانی باید اصول و مبانی اعتقادا خود را از طریق تعق بپذیرد.
از این رو در این مقاله سعی شده است که اصی عبیادی و ارتمیاعی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر از رکبیه عقالنیی و
استددلی مورد بحث قرار گیرد و همچکین گوشهای از مباحث شرعی و دیکی بحث و بیان شود.
بیان مسأله
امربهمعروف و نهی از مکرر شرعاچ و عقالچ از مهمترین و شریفترین واربا اسالمی است.
«از برترین عبارا و کام ترین طاعا و دری از درهای رهاد  ،دعو به سوی حق و راهی برای هیدایت و مقاومیت
در برابر گمراهی و باط است( ».کاشف الغطاء  0944ش ص )3

 .0استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 .8دبیر آموزش و پرورش اصفهان

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 313

هر چکد که مقولهی امربهمعروف و نهی از مکرر در میان فروع دین در مرتبه مشخصی قرار گرفته امیا وریود ایین دو در
دیگر ،تکها به قصد رم و ذکر آنهاست نه رتبه خاص آنها.

ککار فرای

در عظمت و اهمیت این فریضه همین بس که خدای تبارک و تعالی خود را  ،امر کککده به معیروف و نهیی کککیدهی از
فحشا و مکرر معرفی نموده است آن را که میفرماید« :إِن اهلل یأمر بالعدل و اإلحسان و ایتاءِ ذی القربیٰ و یکهی عن الفحشیاءِ
و المکرر و ( »...الکح « )31/همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشان فرمان میدهد و از کارهای زشیت و سیتم
باز میدارد».
یا «یأمرهم بالمعروف و یکهاهم عن المکرر» (ادعراف )094/
«او (پیامبر) آنان را به کارهای پسکدیده فرمان میدهد و از کارهای ناپسکد باز میدارد».
از امام علی (ع) و پیامبر (ص) نق شده که« :و ما اعمال البرّ کلّها و الجهاد فی سبی اهلل عکید ادمیر بیادمعروف و الکهیی
عن المکرر الّا ککفبۀ فی بحرٍ لُجّیٍ»
«تمام کارهای نیک و رهاد در راه خدا  ،در برابیر امربیهمعیروف و نهیی از مکریر همچیون آب دهیان در برابیر درییای
پهکاوری است( ».کاشانی ،بی تا ،3 ،ص /33صبحی صالح حرمت  )943و روایا بسیار دیگر.
آن چه از روایا استفاده میشود این است که «امربهمعروف و نهی از مکرر» از اهم فرائ

است ،ضیامن اریرای تمیام

واربا و ترک همه محرما است.
نظام امربهمعروف و نهی از مکرر یک نوع بسیج فرری و عملی ،در رهت هر چه کام تیر پییاده کیردن مسیئولیتهیا و
عملرردهای شایسته و پاکسازی رامعه از قانونشرکیها و انحرافا ارتماعی  ،اقتصادی و سیاسی است و در حقیقت زمیکه
ساز رهاد فی سبی اهلل و تضمین کککده پیروزی آن است.
بسیاری از مترلمان از این بحث یا با اشاره رد شدهاند یا اصالچ آن را ذکر نرردهاند .تکهیا عیدّهی کمیی از آنیان بیه طیور
ارمال و اختصار سخن از امربهمعروف و نهی از مکرر را به میان آوردهاند که ما مختصراچ به پیشیکه تاریخی و نظرا و عقاید
برخی مترلمان و برخی آیا و روایا در این مورد میپردازیم .همچکین تأثیر انجام یا عدم انجام این فریضیه را در رامعیه
عهده خوانکدگان عزیز میگذاریم.
ٔ
اسالمی خود که البته نتیجه گیری اصلی را به
فرضیهها
 .0امربهمعروف و نهی از مکرر از مهمترین واربا شرعیه است که از رکبهی اعتقادی و فقهی میورد توریه علمیای
اسالم قرار گرفته است.
 .8احیای امربهمعروف و نهی از مکرر با حفظ شرایو آن فواید بسیاری برای مسلمانان دارد.
متن
با نگاهی به تاریخ درمی یابیم که امربهمعروف و نهی از مکرر ،از پیشیکهای به قدمت انسان برخوردار است .اولین انسیان
روی زمین  ،فرزندان خود را به نیری و احسان دعو میکرد و پس از وی نیز ،پیام آوران وحی چیون نیوح ،ابیراهیم  ...و
پیروان آنان در انجام این وظیفه مهم تالش کردند .بادخره تیالشهیای خسیتگیناپیذیر آخیرین پییام آور وحیی ،حضیر
محمّد(ص) در اصالح و هدایت رامعه به نتیجه رسید و رامعه ای نیرومکد در مدیکه شر گرفت که نمونه کام حاکمییت
ارزشهای الهی به شمار میآمد.
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این که بررسی و تدوین امربهمعروف و نهی از مکرر از چه علمی آغاز شده معلوم نیست .اما شاید راه یابی امربهمعروف
و نهی از مکرر در علم کالم از مترلمان معتزلی شروع شده باشد.
سیدحسن اسالمی مدعی شده که نخستین دانشی که به این فریضه پرداخت کیالم بیود .او مییگویید« :از حسیاستیرین
مباحث کالمی در سده اول هجری تعریف و تعییین محیدوده ایمیان بیود .گروهیی از مترلمیان ایمیان را تکهیا اعتقیاد قلبیی
میدانستکد و عم بر مقتضای آن را رزء ایمان به شمار نمیآوردند که به «مررئه» معروفاند.
در برابر این گروه ،گروه دیگری پدیدار شدند که ایمان را رز عم نمیدانستکد و تأیید کردار را ایمان میگفتکد که به
خوار معروف بودند.
در مقاب این گروه معتزله ظاهر شدند که کوشیدند از افراط و تفریوها بپرهیزند و این فریضه را یری از اصول پکجگانه
اعتقادی خود اعالم کردند( .اسالمی حسن0949 ،ش،ص )013
خوار امربهمعروف و نهی از مکرر را مشروط به هی شرطی نمیدانستکد و قیام به سیف را تکها راه میدانسیتکد( .شیهید
مطهری 0948 ،ش  ،9ص )44
اه حدیث از رمله احمد بن حکب  ،امربهمعروف و نهی از مکرر را صرفاچ قلبی و زبانی میدانستکد و قیام خونین را رایز
نمیدانستکد (شهید مطهری 0948 ،ش  ،9ص )21
معتزله امربهمعروف و نهی از مکرر را به قل

و زبان محدود نریرده و قییام بیه سییف را در مقابی حیاکم سیتمگر ریایز

میدانکد (همان)
مترلمان معتزلی دربارهی این فریضه و شرایو و مرات

و نوع وروب آن بحیث نمیودهانید از رملیه قاضیی عبیدالجبار

(متوفی  309ه.ق) در المغکی.
اشاعره در اصول و فروع دین نامی از امربهمعروف و نهی از مکرر نبردهاند ،اما در اص وروب آن اختالفی بیا دیگیران
ندارند.
مترلمان شیعه نیز پس از پذیرفتن وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ،در کیفیت وروب و شرایو آن بحث کردهاند.
از رمله بزرگانی کیه در کتیابهیای کالمیی خیود در ایین زمیکیه بحیث کیردهانید :شییخ طوسیی در تمهیید ادصیول،
سیدمرتضی در مفتاح الباب ،خواره نصیر الدین طوسی در تجرید ادعتقاد ،عالمه حلی در کشف المراد و باب حادی عشیر
و عالمه عبدالرزاق دهیجی در سرمایه ایمان.
امربهمعروف و نهی از مکرر در کتابهای اخالق و عرفان عملی نیز مورد توره قرار گرفته است مانکد :احیاء علوم الدین
از امام محمد غزالی ،رام السعادا از مأل محمد نراقی ،معرا السعاد از مال احمید نراقیی و محجیه البیضیاء فیی تهیذی
ادحیاء از مأل محسن فی

کاشانی.

اما علم فقه مهمترین رایگاه بحث امربهمعروف و نهی از مکرر بیوده اسیت  .بسییاری از فقهیا مانکید مرحیوم صیدوق در
کتاب مقک  ،شیخ طوسی در کتاب مبسوط  ،سید مرتضی در کتابهای انتصار و ناصریا  ،ابن زهره حلبی در کتاب الغکیه
الکزوع.
در بیشتر کتابهای فقهی ،مبحث فوق به عکوان بابی از کتاب الجهاد آمده است مانکد :قواعد ادحرام ،مختلف الشییعه،

تذکرة الفقها  ،تحریر ادحرام ،المختصر الکاف و ...

برخی آن را به عکوان کتاب مستق آوردهاند مانکد المهذب ،شرای ادسالم ،رام الشتا .
اما بیشتر فقهای اه تسکن ،باب مستقلی درباره امربهمعروف و نهی از مکرر در کتابهای فقهی خود عکوان نرردهاند.
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امربهمعروف و نهی از مکرر از اموری است که با عق و فطر انسان هماهکگ است .عق سلیم بر آن حرم مییککید ،
فطر بشری با آن آشکا و مأنوس است و شرع مقدس اسالم آن را تأیید و تقویت میککد.
انسان مدنی بالطب است ،در ارتماع زندگی میککد و در بسیاری موارد سرنوشت او با دیگران گره مییخیورد  ،آثیار و
برکا اررای امربهمعروف و نهی از مکرر و پیامدها و عواق
فیروع دیین در مرتی

ترک این فریضه ،او را نیز دربرمی گیرد.

تشیی ده تاسییت کیه دو مییورد آن امربییهمعییروف و نهییی از مکریر اسییت و در فییرق اهی تسییکن،

اختالفهای زیادی در باب فروع دین ورود دارد که از بحث دربارهی آن صرف نظر میککیم.
از تفاو های مهم میان اصول دین و فروع دین این است که اصول دین نظری است و احتیا به تأم و تعم عق دارد
و تقلید در آن رایز نیست اما در فروع دین باید تقلید کرد.
در کلم الطی

آمده است« :تقلید در فروع دین به اتفاق علما بر نوع مردم ،دزم است زیرا استکباط احرام شرعیه احتیا

به مقدما زیادی دارد که اگر عموم مردم بخواهکد آن مقدما را تحصی و حرم خدا را به دسیت آورنید امیور زنیدگی
رامعه مخت میشود ( »...طی  ،بی تا ،چاپ سوم ص )3
با تمام این سخکان چه زیبا سخن گفته عالمه طباطبایی که« :در آئین اسالم ارتباط و اتصال میان اصول و فروع به نحوی
است که هر حرم فرعی از هر باب باشد اگر تجزیه و تحلی شود به همان کلمه توحید برمییگیردد و کلمیه توحیید نییز بیا
همان احرام و مقررا فرعی میشود»( .طباطبائی ،0990 ،ص )30

ترکی

در معکای وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ابتدا از لغا آن آغاز میککیم:
وروب از لغت «و

ب» به معکی لزوم و ثبو است .وروب را وروب مینامکد زیرا حرمی است که بیر عهیده انسیان

ثابت شده و دزم میباشد( .ابن مکظور ،بی تا 0 ،ص )439
در لغت «امر» دارای دو معکی است  .اول به معکی «کار» «چیز» و «حادثه» که رم آن امور است (ابن مکظور ،بی تا3 ،
(الشوری )99/
ٰ
ص  )84آیا « :الیه یرر ادمر کله» (هود« )089/اد الی اهلل تصیر ادمور»
دوم به معکی دستور و فرمان که رم آن اوامر است .آیه  :ق امر ربی بالقسو (ادعراف)83/
اما لغت «نهی» به معکی بازداشتن و مک کردن از چیزی میباشد.
در مفردا راغ

آمده است «الکهی الزرر عین الشیی» (راغی

اصیفهانی  0313 ،ه ،ص  )914نهیی یعکیی بازداشیتن از

چیزی.
در قرآن میفرماید« :ارایت الذی یکهی عبداچ اذا صلی» (العلق)01-3/
معروف در لغت از ماده «عرف» به معکای شکاخته شده و خوب است(راغ
مفردا راغ

اصفهانی 0313،ه  ،ص )998

میگوید« :معروف اسمی است برای هر عملی که خوبی آن از نظر عق یا شرع شکاخته شده باشد».

در تفسیر المیزان ذی آیه «و لهن مب الذی علیهن بالمعروف» آمده :معروف به معکای هر علمی است که افرار عمیومی
آن را عملی شکاخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ای که اه هر ارتماعی از نوع زندگی ارتماعی خود به دست
میآورد سازگار باشد و به ذوق نزند  ...بکابراین کلمه معروف هم متضمن هدایت عق است و هم حرم شرع و هم فضیلت
اخالقی (طباطبایی ،بی تا ،8 ،ص )982
مفهوم منکر
در لغت به معکای «ناشکاخته»« ،زشت و بد» است( .ابن مکظور ،بی تا ،9 ،ص )899
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در مجم البحرین آمده« :هر چیزی را که شارع قبیح بداند و حرام ککد ،آن مکریر اسیت» (الطریحیی،0312 ،

 ،3ص

 )940در باب حادی عشر مکرر به قبیح معکا شده است(حلی0300 ،ه ،ص )40
پس میتوان گفت :مکرر کاری است که شرع یا عق آن را ناپسکد شمارند و با فطر پیاک آدمیی نامیأنوس و بیگانیه
باشد.
شهید ثانی در توضیح امربهمعروف و نهی از مکرر میگوید :امربهمعروف وادار کردن دیگران به اطاعت اسیت بیه زبیان
باشد یا عم و نهی از مکرر بازداشتن از انجام گکاهان است به زبان باشد یا عم ( .زین الدین عاملی ،بی تا ،8 ،ص )313
امام خمیکی(ره) میفرماید :آنچه عقالچ یا شرعاچ وار
شرعاچ حرام است ،نهی از آن وار

است و آنچه مستح

است ،امربهمعروف آن وار
است امر به آن مستح

است و آنچه که عقالچ زشت است و

است و آنچیه مریروه اسیت نهیی از آن

مرروه میباشد( .خمیکی ،بی تا ،چاپ دوم ،ص )309
آیت اهلل نوری همدانی فرمودند :کلمه معروف یعکی شکاخته شده و کلمه مکریر یعکیی ناشیکاس ،چیرا کیه فطیر پیاک
انسانی با اولی آشکاست و با دومی ناآشکا (کتاب امربهمعروف و نهی از مکرر آیت اهلل نوری همدانی )0944
آیت اهلل مصباح امربهمعروف و نهی از مکرر را به خاص و عام تقسیم میککد و میفرماید« :امربیهمعیروف دو معکیا دارد
که یری از آنها معکای خاص و دیگری عام است .معکای خاص امربهمعروف و نهی از مکرر همان معکای مصطلح است کیه
در رسالههای علمیه مطرح گردیده و برای آن نیز شرایطی ذکر میشود .امربهمعروف و نهی از مکرر به معکای عیام آن یعکیی
هرگونه تالشی که شخص به مکظور اثر گذاردن در دیگری انجام دهد به گونهای که او را وادار به انجام کار وار

ککد یا

از حرام باز دارد» (مصباح یزدی  ،0 ،0943 ،ص )023
از آنچه گفته شد فهمیده میشود که معروف و مکرر دامکه وسیعی دارد و در محیدودهی مسیائ فیردی و عبیادی بیاقی
نمیماند و مکحصر به شرع نمیباشد.
در کتابهای فقهی و کتابهای کالمی معروف به هر کاری کیه عیالوه بیر نیریی آن  ،انجیام دهکیدهاش نییز آن را بیه
وصف نیری بشکاسد یا توسو دیگری شکاسانده شود و مکرر به کاری که انجام دهکده آن خودش آن را به این وصف زشتی
بشکاسد یا توسو دیگری شکاسانده شود.
پس معروف در مقاب مکرر است که عالوه بر واربا شام مباح و مستح

نیز میشود همچکیان کیه مکریر عیالوه بیر

حرام شام مرروه نیز میشود.
آنچه مشور بین فقها و مترلمین میباشد ،امربهمعروف دو گونه است :وار

و مستح  .اما در نهی از مکرر بعضی مانکد

شیخ طوسی در مختلف الشیعه و عالمه مجلسی در مکاهج الیقیین و قاضیی عبیدالجبار در شیرح اصیول خمسیه آن را مطلقیاچ
وار

میدانکد و به نهی وار

و نهی مستح

تقسیم نمیکککد.

عالمه حلی میگوید« :اما مکرر چون همه آنها قبیح میباشکد ،نهی از آنها به طور کلی واری

اسیت» (حلیی ،بیی تیا،

مکاهج الیقین ،ص )949
پس میتوان گفت :آنچه از نظر عق و شرع پسکدیده است به طوری که حسن آن عم  ،از نظر عقلی در حد ضیرور
و الزام ،باشد و از نظر شرعی نیز به حد وروب رسیده باشد ،در این صور امر به آن وار
امر به آن مستح

است و در غییر ایین صیور ،

است نه وار .

در باب معیار شکاخت امربهمعروف و نهی از مکرر میتوان از دو طریق عق و دین (وحی) عم کرد.
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عق از دیدگاه قرآن و حدیث ،نور روشکی است که خدای متعال ،به ارواح انسانها افاضه میککد .ذاتیاچ ظیاهر و مظهیر
است و حجت الهی بر بکدگان است و عصمت ذاتی دارد و خطا نسیبت بیه آن ممتکی اسیت .عقی در وریود آدمیی قاضیی
شریف و مکزهی است که قدر و توانایی درک و تمیز خوبیها و بدهای بسیاری را دارد .پییامبر فرمودنید« :پیس در قلی
همین انسان ،نوری واق میشود که بهوسیله آن فریضه و سکت و نیک و بد را میفهمد» آگاه باش که عقی در قلی

چیون

چراغی است در وسو اتاق(.ملری میانجی ،بی تا ،ص )90
به نظر ما عق و شرع تفاو محتوایی ندارد و تکها از نظر مرتبه متفاو اند  .ریشه هر حرم عقلیی را مییتیوان در شیرع
یافت و نتیجه هر حرم شرعی را در عق رست.
البته از نظر شیعه ،عق به تکهایی قادر به تحصی سعاد انسان نیست  .عق با هدایت وحی میتواند در تشخیص مصالح
و مفاسد زندگی به کار گرفته شود.
کام ترین و رام ترین معیارها در شکاخت معروف و مکرر «دین» میباشد  .چون عق و استعدادهای بشیری بیه تکهیایی
کافی برای هدایت انسان در عرصه زندگی نیست .مطابق اص هدایت عامه خداوند حریم از افقی مافوق عق انسان خطوط
اصلی این راه را مشخص کرده است و کار عق و علم را حرکت در درون این خطوط اصلی قرار داده اسیت کیه ایین افیق
برتر همان «وحی» است.
امربهمعروف و نهی از مکرر از رمله احرامی هستکد که در قرآن کریم  ،یک مرحله تریاملی را طیی کیرده اسیت و بیه
طور تدریجی تشری شده تا به صور ککونی وار

گشته است که اساساچ دو مرحلیه اساسیی دارد .اول دوره مریی قبی از

هجر  .دوم دوره مدنی بعد از هجر  .سورههیای مریی معمیودچ دربیاره مسیائ و اصیول انسیانی دعیو و دیین اسیالم و
برعرس در سورههای مدنی وظایف فردی و ارتماعی از رمله امربهمعروف و نهی از مکرر مورد تأکید قرار گرفته است.
«امربهمعروف و نهی از مکرر در دوره مری زمیکه سازی شده و در توصیف و تمجید آن به صور غیر مسیتقیم ،سیخن
رفته و در دوره مدنی که حرومت و رامعه اسالمی شر گرفته بود به صور دو حرم و فریضه الهیی بیه تصیوی

نهیایی

رسیده و همه مسلمانان مرلف به انجام آن شدهاند» (قرائتی0944 ،ش ،چاپ هفتم)
در ایکجا به بررسی چکد آیهی مری میپردازیم :از اولین آیاتی که در مره نازل شد و ددلت بر امربهمعیروف و نهیی از
مکرر دارد سوره عصر است «والعصران ادنسانَ لفی ( »...العصر  . )9-0عالمه طبرسی در ذی ایین آییه مییفرمایید (طبرسیی
0943ه ،0 ،ص « :)990در وروب توصیه به حق و صبر ،اشاره به امربهمعروف و نهی از مکرر و دعو به توحید و عدل و
اداء واربا و دوری از محرما است» .عالمه طباطبایی در این زمیکه میفرماید« :توصیه به حق ،وسی تر از امربهمعیروف و
نهی از مکرر است چون شام امور اعتقادی و مطلق ترغی

و تحریک بر عم صالح است» (عالمه طباطبایی ،بی تا،81 ،

ص )994

در آیهای دیگر خطاب لقمان به فرزندش در اوای بعبت پییامبر مییفرمایید« :ی ا بن ی اق م الص لوة و ام ر ب المعروف وان ه ع ن

المنکر و ( »...لقمان)04/

در روایت آمده که علی(ع) در ذی آیه فرمود« :صبر کن در برابر دشواریها و رنجهایی که بر اثر امربهمعروف و نهیی
از مکرر به تو میرسد» (فی

کاشانی0908ش ،8 ،ص )908

در سوره اعراف از ویژگیهای پیامبر (ص) امربهمعروف و نهی از مکرر بیان شده است ...« :یامرهم بیالمعروف و یینهیا
هم عن المکرر» (ادعراف« )094/او (پیامبر) آنان را به معروف وامی دارد و از مکرر باز میدارد».
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در رای دیگر این فریضه را وظیفه پیامبر(ص) مطیرح مییککید« :خیذالعفو و أمیر بیالمعروف و اعیرض عین الجیاهلین»
(ادعراف« )033/ای پیامبر ! عفو و مدارا کن و به نیریها دعو نما و از راهالن روی بگردان».
آیا مذکور ددلت بر وروب و لزوم امربهمعروف و نهی از مکرر بر مسلمانان ندارد .در آیه  033سوره اعراف تکها بیه
پیامبر(ص) دستور امربهمعروف میدهد.
آیا دیگری نیز در مره نازل شده که اشاره به سرنوشت شیوم تیرک کککیدگان امربیهمعیروف و نهیی از مکریر دارد و
ددلت بر وروب این فریضه ندارد از رمله سوره اعراف  009تا  000که داستان قوم یهود است ،آن دسته که از حریم روز
شکبه سرپیچی کردند هالک شدند و آن دسته که امربهمعروف و نهی از مکرر نمودند نجا یافتکد.
اما در سورههای مدنی که پس از تشری حرومت اسالمی نازل شده است الزام و وروب این فریضه بر مسلمانان تشری
شده است از رمله :سوره آل عمران آیه  013که میفرماید:
«ولتکن منکم امة یاعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک ُهم المفلحون» «باید از میان شما ،رمعی
دعو به نیری و امربهمعروف و نهی از مکرر کککد و آنان همان رستگارانکد»
اکبر مفسرین «من» در مکرم را «من تبعیضیه» گرفتهاند .بکابراین که امربهمعیروف و نهیی از مکررواری
گروهی از رمله «قط

الدین راوندی» من را «من بیانیه» گرفتهاند و امربهمعروف و نهی از مکرر را واری

کفیایی اسیت و
عیکیی دانسیتهانید

(راوندی ،بی تا 0 ،ص )990
در برخی آیا مانکد آیه  001سوره آل عمران از نشانههای بهترین امت معرفی میککد:
«کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و « »...شما بهتیرین امتیی بودیید کیه بیه سیود انسیانهیا
آفریده شدهاند ،چه این که امربهمعروف و نهی از مکرر میککید و به خدا ایمان دارید».
در این آیه امربهمعروف و نهی از مکرر در ردیف ایمان به خدا ذکیر شیده کیه شیاید نماییانگر ایین موضیوع اسیت کیه
اگرایمان به خدا نداشته باشید از عهده این مسئولیت مهم و خطیر برنمیآیید.
در آیه  009و  003سوره آل عمران خداوند مهمترین اعمال صالحه را که عبار از «ایمان» و «امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر» و «سبقت گرفتن در هر خیر» میباشد برای گروهی از اه کتاب ثابت دانسته اسیت ،آنیان در صیورتی ریز صیالحان
میباشکد که عالوه بر ایمان به خدا و روز رستاخیز  ،امربهمعروف و نهی از مکرر نمایکد و در کارهای خیر پیشی گیرند.
در آیه  30سوره حج «الذین ان مرکاهم فی ادرض اقاموا الصلو و  »...که در اواخر هجیر پییامبر نیازل شیده اسیت و
امربهمعروف و نهی از مکرر در ککار دو فریضه مهم دیگر یعکی نماز و زکا قرار گرفته است.
در آیه  40سوره توبه «والمومکون و المومکا بعضهم اولیاء بع

 ،یامرون بالمعروف و »...کیه در اواخیر هجیر نیازل

شده و صفا مؤمکین را بیان میککد ،زنان و مردان مؤمن بر یردیگر حق ودیت و امر و نهی دارند.
همچکین در سوره توبه آیه  000و  ،008امربهمعروف و نهی از مکرر یری از صفا مومکان ذکر شده است.
و در آخر آیه  001سوره آل عمران که میخوانیم «شما بهترین امتی بودید که پدید آمدهاید از این رو که امربهمعروف
و نهی از مکرر میککید و به خدا ایمان دارید»
البته در قرآن بطور صریح فقو این آیا ورود دارد.
در باب امربهمعروف و نهی از مکرر اخبار و روایا بسیاری به ما رسیده که به قول شهید ثانی کمرها را میشرکد که به
برخی از آنها اشاره میککیم.
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از پیامبر(ص) نق شده که فرمودند« :ما من قوم عملوا بالمعاصی و فیهم من یقدر ان یکرر علیهم فلم یفع اد یوشک ان
یعمهم اهلل بعذاب من عکده» (محجه البیضاء ،کاشانی ،3 ،ص )32
«گروهی که معصیت کککد و در میان ایشان کسی قادر بر نهی آنان باشد و نهی نرکد  ،نزدیک است که خداوند همیهی
آنان را دچار عذاب گرداند».
از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نق شده« :وی ٌ لقومٍ د یدیکون اهلل بادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر» (طبرسی ،علیی،
بی تا ،0 ،ص )098
«وای بر مردمی که متدین و متعبد به امربهمعروف و نهی از مکرر نمیباشکد».
علی(ع) در نامه  34نهج البالغه به حسکین علیهما السالم پس از نصیحتها و پکدهای فراوان میفرماید :امربیهمعیروف و
نهی از مکرر را وا مگذارید که بدترین شما حرمرانی شما را بدست گیرند.
علی(ع) در خطبه  090نهج البالغه میفرماید  :امربهمعروف و نهی از مکرر دو صفت از صفا خدا هستکد .این دو قطعاچ
نه مرگ انسان را نزدیک میکککد و نه از رزق و روزی میکاهکد.
از امام باقر(ع) روایت شده است که فرمود« :ادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر خلقان من خلق اهلل عزور ّ فمن نصرها
اعزه اهلل و من خذلها خذله اهلل عزور ّ» (طبرسی علی ،بی تا ،0 ،ص )091
«امربهمعروف و نهی از مکرر دو آفریدههای خدای عزور است هر کس این دو را ییاری نمایید خداونید وی را عزییز
ککد و هر کس این دو را ترک ککد خداوند خوارش گرداند».
پیامبر(ص) فرمودند« :من ام ر ب المعروف و نه نی ع ن المنک ر ه و خلیف ة اهلل ف ی اَلرض و خلیف ة کتاب ه و خلیف ة رس وله» (کلیکیی
رازی ،بی تا ،0 ،باب )09
«هر کس امربهمعروف و نهی از مکرر نماید خلیفه خدا در روی زمین و خلیفه کتاب خدا و رسول خدا است »
در وروب شرعی امربهمعروف و نهی از مکرر میان فقیهان و مترلمان اعم از شیعه و سیکی هیی گونیه اختالفیی نیسیت.
آیا و روایا و سیره معصومین(ع) و ارماع ،دال بر وروب امربهمعروف و نهی از مکرر است و از ضروریا دین شمرده
میشود.
اما دلی بر وروب عقلی ایکره معتزله و امامیه که قائ به حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال میباشکد مییگویکید :عقی بیر
اساس قاعده لطف ،حرم میککد که امربهمعروف و نهی از مکرر حسن و وار

است .زیرا لطف ،مقرب الی االاع ة و مبعید

عن المعصیة است و امربهمعروف و نهی از مکرر غایت و هدف را محقق میککد (مطهری ،بی تا ،8 ،ص )031
امربهمعروف و نهی از مکرر مانکد سایر فرائ

اسالمی دارای شرایو خاصی است که عالوه بر شرایو عمیومی ترلییف

(عق  ،بلوط) به چکد شرط اختصاصی آن اشاره میککیم.
اول :این که آمر و ناهی به معروف و از مکرر علم و آگاهی داشته باشکد.
دوم :آمر و ناهی در امر و نهی خود احتمال اثر بدهد .
سوم :تارک معروف و عام به مکرر بر گکاه خود اصرار داشته باشد.
چهارم :امربهمعروف و نهی از مکرر مور

مفسده (رانی و مالی و عرضی) نباشد.

درباره این چهار مورد باید گفت :کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر میککد باید معیروف و مکریر را بشکاسید تیا در
انجام وظیفه خود دچار اشتباه نگردد.
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امام صادق(ع) فرمود :کسی که امربهمعروف میککد ،در کار خود به شکاخت حالل و حرام نیازمکد اسیت( .مصیطفوی،
0901ش )
پیامبر(ص) فرمودند :امربهمعروف نرن و نهی از مکرر نکما مگر این که عالم باشی و آن چه را بدان امیر مییککیی آگیاه
باشی( .المتقی الهکدی ،علی0319 ،ه ،9 ،ص )34
علما و فقها این شرط را مب شرط استطاعت نسبت به حج ،شرط وروب گرفتهاند.
در شرط دوم که احتمال تأثیر بود انسان باید در امر و نهی خود احتمال تأثیر در مخاط

را بدهد و اگر اطمیکیان داشیته

باشد که تأثیر ندارد ترلیف از او ساقو میشود این شرط میان علما مشهور است و اختالفی در آن نیست.
در مورد شرط سوم این که گکهرار استمرار بر گکاه داشته باشد .چکان چه تصمیم بر ترک آن داشته باشد ،وروب نهیی
ساقو میشود .علما بر وروب این شرط اتفاق رأی ندارند .محقق اردبیلی در شرح تجرید العقائد و محقق طوسی در تجرید
و عالمه حلی در کشف المراد و تحریر ادحرام این شرط را ذکر نرردهاند.
اما در مورد شرط چهارم که عدم مفسده باشد این که از امر و نهی ،ضرر مالی و رانی و عرضیی متوریه او ییا یریی از
مسلمانان نشود .در رواهر الرالم آمده است « :شرط چهارم آن است که در نهی از مکرر مفسدهای نباشد پس اگر بدانید ییا
گمان ککد ضرری متوره او یا مالش یا آبرویش یا یری از مسلمانان در حال ییا آیکیده باشید ،وریوب آن سیاقو مییشیود.
صاح

رواهر میگوید در این شرط میان فقها اختالفی نیافتم» (نجفی ،بی تا ،80 ،ص )940

امربهمعروف و نهی از مکرر دارای سه مرتبه است اول انرار قلبی دوم انرار زبانی سوم اقدام عملی ،به توضیح مختصر:
اولین مرتبه انرار قلبی است یعکی هر کسی در رامعه ،مکرر و فسادی را مشاهده نمود تکفر و انزرار قلبیی خیود را از آن
آشرار ککد و اظهار کراهت و نارضایتی نماید.
علی(ع) فرمودند« :پایینترین درره نهی از مکرر آن است که انسان با گکهراران باچهره گرفته و عبوس برخیورد ککید».
(عاملی حر0924 ،ه ،00 ،ص )309
در صور نتیجه نگرفتن از مرتبه اول  ،نوبت به «امر و نهی گفتاری» میرسد مانکد سربسته سیخن گفیتن ،پکید دادن،
سخن مالیم گفتن  ،با تکدی و شدّ سخن گفتن و ( ...مطهری ،0948 ،مجموعه آثار)
در (الکح  )089 /میفرماید« :با حرمت و اندرز نیرو به راه پروردگار دعو نمیا و بیا آنهیا بیه روشیی کیه نیریوتر
است ،استددل و مکاظره کن»
در مرحله آخر(انرار یدی) با دست مکرر و بدی ریشه دار شده است و نیازمکد برخورد شدیدتری است که در میواردی
به ضرب و قت نیز مکجر میشود که در اسالم احرام حد و تعزیر بیان شده است.
مترلمان و فقیهان رعایت ترتی

در مراح امربهمعروف و نهی از مکرر را وار

دانستهاند.

و همچکین در دررا هر مرحله قاعده «ادیسر فادیسر» باید رعایت شود .حتی با احتمال رسیدن به هدف در مرتبه و یا
درره ای تجاوز از آن ،حرام شمرده شده است.
شهید مطهری در این باب میفرماید:
«امربهمعروف و نهی از مکرر از کارهایی است که ساختمان و کیفیت ترتی

آن و این که در کجا مفید اسیت و بیه چیه

شر مفید و مؤثر است و بهتر ثمر میدهد و بار میدهد و نتیجه میدهد ،همه را شارع در اختییار عقی و فریر و مکطیق میا
گذاشته است».
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در نتیجه آمر و ناهی میبایست مرات

و حاد افراد را در نظر بگیرد و حقوق شخص گکهرار را محترم شمارد و راهی

را که آسان تر و مؤثرتر است ،انتخاب نماید.
در مورد مصادیق امربهمعروف و نهی از مکرر باید گفت افراد هر گروه و رامعه ای برای خود یک نظام ارزشی دارنید،
مجموعهای از کارها را خوب و با ارزش میدانکد و مجموعه ای را بد و ناروا میشمارند.
پارهای از آنها اموری قرار دادی هستکد که هر رامعه ای بیرای خیود چیزهیایی را وضی مییککید و بعضیی چیزهیا را
پسکدیده و نیرو میشمارد و بعضی دیگر را ناپسکد و قبیح.
از رمله معروفهای شرعی  ،چکگ زدن و پکاه بردن به خدای تعالی که در آیه  010سوره آل عمران به آن اشاره شیده
«هر کس به خدا تمسک روید به راهی راست هدایت شده است».
دیگر ،توک به خدای متعال مانکد آیه  9سوره الطالق که «هر کس به خدا توک ککد ،کفایت امرش را میککد».
همچکین حسن ظن و خوشبیکی به خدای متعال و صبر در هکگام بال و مصیبت و صبر از محرما الهی و حلم و خویشتن
داری و عفت و پاک دامکی و انصاف و عدل با مردم و اصالح نفس هکگام می به بدی و شر.
از رمله مکررهای شرعی ،خشم و غض

که به فرموده پیامبر(ص) «خشم و غض

ایمان را فاسد میککید همیانطور کیه

سرکه عس را فاسد میککد( ».طی  ،بی تا ،چاپ سوم)
دیگر ،ظلم و ستم و حسد که پیامبر (ص) فرمودند« :بدترین مردم نزد خدا در روز رستاخیز کسانی هستکد که بیه خیاطر
ترس از شرشان ،اکرام و احترام میشوند» یا «حسد ایمان را میخورد چکان که آتش  ،هیزم را میخورد».
از مهمترین صفا امربهمعروف و ناهی از مکرر این که بصیر و آگاهی داشته باشد و همچکین خود عام به معیروف
و تارک مکرر باشد و مهمتر از همه ایکره در عم اخالص داشته باشد.
همان طور که پیامبر(ص) فرمودند« :کارهایتان را برای خدا خالص گردانید ،زیرا خدا فقو کارهایی را میپذیرد کیه
از روی اخالص برای او انجام گرفته باشد» (پایکده0943 ،ش ،ص  ،043ش )000
حسن خلق و خوش رویی و صبر و بردباری و عفو و گذشت نیز از صفا دیگر است که فقیو بیه گفیتن آنهیا اکتفیا
میککیم.
امر به مکرر و نهی از معروف در قرآن و روایا از صفا مکافقان ذکر شده است که در آیه  04و  02سوره توبه بیه آن
اشاره شده است.
انسان هر نوع تراملی چه در رکبه هار فرری و عملی و اخالقی و چه در قسمتهای مادی و صکعتی پیدا کیرده میدیون
ارتماع است و بدون ارتماع مدنیت و انسانیت و مانکد اینها ابداچ مفهومی نخواهد داشت .
از امور ارتماعی که قرآن بر آن تأکید ورزیده « امربهمعروف و نهی از مکرر » است کیه بیه عکیوان ییک امیر ارتمیاعی
وقتی به عکوان یک وظیفه تلقی شد ،هم به صور انگیزه فردی در میآید و هیم آثیار ارتمیاعی دارد  .ییک فیرد مسیلمان
میبایست عالوه بر تهذی
سراشی

نفس و خودسازی در راه بهسازی محییو ارتمیاعی خیویش غفلیت نیورزد کیه اگیر رامعیه بیه

سقوط افتد نیک و بد را باهم به سقوط و هالکت میکشاند.

تأکید اسالم بر امربهمعروف و نهی از مکرر و مسئولیت متقاب افراد یک امت در هر سمت و مقامی باشکد نماییانگر ایین
مطل

است که نظام عقیده و عم اسالمی بر پایه اص «آمیختگی فرد و رامعه» نهاده شده است.
امربهمعروف و نهی از مکرر به خاطر نقش عظیمی که در سعاد و اصالح فرد و رامعه دارد آثار مهمی دارد که پارهای

را فهرست وار بیان میککیم اول بهترین امت (آل عمیران )001/دوم فیالح و رسیتگاری (آل عمیران )013/سیوم بهیره وری
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کام از سرمایهها و عدم خسران (العصر 8و  )9چهارم نجا از عذابهای دنیوی (اعراف )009/پکجم ارر و پیاداش عظییم
(الکساء )003/و در آخر یاری از خدا (الحج  31و)30
زیانهای ترک امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه قرآن و نهج البالغه را مختصراچ بیان مینماییم :اول عذاب عمومی
و نزول بالها ،پیامبر(ص) فرمودند :امربهمعروف و نهی از مکرر ککی د وگرنه عذاب خدا شام همیه شیما خواهید شید( .حیر
عاملی0924 ،ه ،00 ،ص )314
دوم تسلو اشرار و عدم استجابت دعا  .در نامه  34نهج البالغه داریم :امربیهمعیروف و نهیی از مکریر را وامگذاریید کیه
برترین شما حرمرانی شما را بر دست گیرند! آنگاه دعا ککید و از شما نپذیرند.
سوم تضعیف ایمان  ،امام صادق(ع) فرمودند :هر کس همسایه ای دارد که اه معصیت است و او را نهی نمیککید ،در
گکاه او شریک است( .عاملی ،بی تا ،9 ،ص )809
چهارم قط شدن برکا الهی ،پکجم ،خمود ،بی تحرکی و موارد بسیار دیگر.
از مسائ عمده نظام تعلیم و تربیت در هر رامعه چگونگی تربیت و پرورش افراد بر اساس نیازهای آن رامعه میباشید.
نقش اساسی پدر و مادر در آن است که برای رشد و پرورش کودک احساس استقالل و شایستگی را در او فیراهم آورنید.
در محیو مدرسه نیز معلمی که به صیفا نیریو و مببیت اهمییت خاصیی مییدهید و در میورد کارهیای ناپسیکد شیاگردان
تذکرهای مالیم و دوستانه میدهد و در اکتساب فضائ و اخالق نیرو به آنان کمک میککد .در امیر بیه فضیائ و اخیالق
نیرو به شخصیت و شرایو روحی و سکی کودک باید توره داشت.
در مک و بازداشتن از کارهای زشت و ناپسکد ،درک کودک بسیار اهمیت دارد.
علی(ع) در حرمت  49نهج البالغه میفرماید« :پیش از آن که بخواهید فرزندان خود را به سخن موعظه و تأدی
با روش و کردارتان آنان را تأدی

ککی د

و تربیت ککید».

امربهمعروف و نهی از مکرر یری از روشهای تربیتی اسالم است .پیامبران و ائمه اطهار(ع) همیه بیرای ارشیاد و تربییت
مردم آمدهاند و انسان طبیعتاچ ارشاد را بهتر از دستور دادن تحم میککد.
کار مربی یا پدر و مادر نیز اگر رکبهی ارشادی داشیته باشید میؤثرتر از روشهیای دیگیر اسیت .از کارهیای پسیکدیده
کودکان و نوروانان باید قدردانی کککد و در برابر کارهای زشت آنان از کتک زدن و اهانت کردن رداچ ارتکاب کککد.
نتیجهگیری
.0

امربهمعروف یعکی فرمان به نیری و نهی از مکرر یعکی بازداشتن از بدی.

.8

امربهمعروف و نهی از مکرر از اصول عملی اسالم و از مهمترین و عظیمترین فرائ

.9

معروف و مکرر قلمرو وسیعی دارند و فقو در محدودهی عبادا خالصه نمیگردند.

.3

معیارهای شکاخت معروف و مکرر «عق » و «دین» است که بهترین مالک «دین» است.

.9

اص ورود این فریضه به حرم عق است و آیا و روایا مؤید آن است.

.0

حدود و شرایو امربهمعروف و نهی از مکرر به تعیین و تبیین شرع مقدس میباشد.

دیکی و عبادی است.

امربهمعروف و نهی از مکرر بیان شده است.

.4

شرایو و مرات

.2

رعایت ترتی

.3

امربهمعروف و نهی از مکرر از حقوق متقاب مسلمانان است و فرد و ارتماع در مقاب یردیگر مسئول هستکد.

در مرات

امربهمعروف و نهی از مکرر دزم و وار

است.

 .01یری از روشهای تربیتی در اسالم ،امربهمعروف و نهی از مکرر است.
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 .00امربهمعروف و نهی از مکرر در موارد گوناگون رکبه ارشادی دارد.
 .08در امر و نهی کودکان چه در مکزل چه در مدرسه از افراط و تفریو باید ارتکاب کرد و به روحیا لطیف آنیان
احترام گذاشت.
«الحمدلِلّه أوّدچ و آخراچ»
آبان 0931
مکاب
.0

قرآن کریم

.8

نهج البالغه

.9

ابن مکظور ادفریقی المصری ،رمال الدین محمد بن مررم  -لسان العرب -بیرو  ،دارالفرر ،چاپ اول ،بی تا

.3

اسالمی اردکانی ،سید حسن  -امربهمعروف و نهی از مکرر -قم ،نشر خرم 0949 ،ش

.9

پایکده ،ابوالقاسم -تررمه نهج البالغه -انتشارا راویدان چاپ اول0943 ،ش

.0

حلی  -مکاهج الیقین فی اصول الدین  -انتشارا یاران چاپ اول

.4

خمیکی  -تحریر الوسیله  -قم  ،موسسه مطبوعا دارالعلم چاپ دوم
اصفهانی  -المفردا فی غری القرآن  -دفتر نشر کتاب چاپ دوم 0310 ،ه

.2

راغ

.3

راوندی ،قط

الدین  -فقه القرآن  -انتشارا کتابخانه  ،آیۀ اهلل مرعشی نجفی

 .01طباطبائی ،محمد حسین  -تفسیر المیزان  -تررمه سید محمد باقر موسوی همدانی  ،انتشارا اسالمی رامعه مدرسین قم.
 .00طبرسی ،علی  -مشراه ادنوار فی غرر ادخبار  -مشهد ،تررمه سید عبدالحسین رضایی نیشابوری  -انتشارا طوس
 .08طی  ،سید عبدالحسین  -کلم الطی در تقریر عقاید اسالم  -انتشارا اسالم چاپ سوم ،بی تا
 .09عاملی ،حرّ ،محمد بن حسن  -وسائ الشیعه  -تهران ،مکشورا مرتبۀ ادسالمیه0924 ،ه
 .03عاملی ،زین الدین علی بن احمد  -حقائق ادیمان  -قم ،نشر کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی
 .09فی

کاشانی  -تفسیر الصافی  -تهران ،مکشورا مرتبه ادسالمیه ،چاپ ششم 0908ش

 .00قرائتی ،محسن  -امربهمعروف و نهی از مکرر  -قم  ،مرکز فرهکگی درسهایی از قرآن  ،چاپ هفتم 0944ش
 .04کاشانی ،مولی محسن  -المحجۀ البیضاء فی تهذی ادحیاء  -قم  ،دفتر انتشارا اسالمی
 .02کاشف الغطاء ،محمد حسین  -اص الشیعه و اصولها  -قاهره ،مرتبه الکجاح چاپ دهم 0944ش
 .03کلیکی رازی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق  -اصول کافی  -تررمه سید ریواد مصیطفوی ،تهیران ،انتشیارا اسیالمیه چیاپ
هفتم
 .81المتقی الهکدی ،علی  -ککز العمال فی سکن ادقوال و ادفعال  -بیرو  ،موسسه الرساله 0319ه
 .80مصباح یزدی ،محمد تقی  -آذرخش دیگر از آسمان کربال  -قم موسسه پژوهشی امام خمیکی (ره) . 0943
 .88مصطفوی ،حسن  -مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه  -تهران ،انجمن اسالمی حرمت و فلسفه ایران 0901ش
 .89مطهری ،مرتضی  -مجموعه آثار ( - )9انتشارا صدرا  0948 ،ش.
 .83نجفی ،محمد حسن  -رواهر الرالم فی شرح شرائ ادسالم  -بیرو  ،دار احیاء التراث العربی.
 .89نوری همدانی ،حسین  -امربهمعروف و نهی از مکرر  -قم ،دفتر تبلیغا اسالمی ،چاپ ششم 0943 ،ش.
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بررسی عوامل مؤثر برت حول ارزشهای اجتماعی از دیدگاه شهروند مسئول در شهر پارسآباد مغان
عظیم قاسم زاده
بهکام پکاهی

0

8

چکیده
ارزشهای ارتماعی عکاصرکلیدی نضیام فرهکگیی هیر رامعیهای محسیوب میی شیوند و بررسیی و مطالعیه آنهیا نقیش
فوقالعاده مهمی در شکاخت بیشتر عکاصر نظام فرهکگی دارد .ارزشها ریشه در اعتقادا باورها و مکاسبا ارتماعی دارد و
براساس همین باورهاست که اعضای رامعه دست به قضیاو و داوری امیور مییزنکید .تغیییر ارزشهیا بیه تغیییر مکاسیبا
ارتماعی و تغییر نظام ارتماعی مکجر میشود از این روست که موضوع تغیییر ارزشهای ارتماعی از رمله حوزههای مورد
توره علمای ارتماعی است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوام تاثیرگذار بر ارزشهای ارتماعی در بین افراد  09-09ساله در شهر پارس آبیاد
مغان میباشد .روش تحقیق پیمایشی میباشد و اطالعا دزم با استفاده از یک پرسشکامه ساخت یافتیه شیام  98گوییه بیه
دست آمده است .حجم نمونه به تعداد ( )N = 920که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است .شیوه نمونهگیری بیه
صور خوشهای طبقهای و تصادفی ساده صور گرفته است .متغیر وابسته ما در این تحقییق ارزشهیای ارتمیاعی بیوده و
متغیرهای مستق این تحقیق عبار بودند از رسانهها ،پایگاه اقتصادی وارتماعی و رضایت از زندگی و شیهرگرایی .نتیایج
بررسیها ورود رابطه معکیداری بین متغیرها مستق و وابسیته را نشیان مییدهید ،تکهیا بیین پایگیاه اقتصیادی  -ارتمیاعی و
ارزشهای ارتماعی رابطه معکی داری ورود نداشت.
واژگان کلیدی :ارزشهای ارتماعی ،رسانهها ،شهرگرایی ،امربه معروف و نهی از مکرر.
مقدمه
هر رامعهای براساس دیدگاههای خود نسبت به رهان دارای نوع نظام ارزشی است که ایین نظیام ارزشیی تعییینکککیده
اخالق و رفتار اعضاءرامعه میباشد .ولی با نظر ارمالی به رهان متوره میشویم کیه ایین رهیان دارای نظیامهیای ارزشیی
متفاوتی میباشد که در واق میتوان گفت متفاو بودن ارزشها ناشی از دیدگاههای متفاو و تفاو داشتن هر روام و
مرات

فرری با دیگر روام و مرات

میباشد.

در کشور ما امروزه میبیکیم که پدیدههیای مضیر از طرییق هکجیار در رامعیه گسیترش میییابکید و بیه ارزشهیا تبیدی
میشوند .در این فرآیکد ابزار و وسای ردید ارتباطی نظیر ویدئو و فیلم و برنامههای میاهوارهای و  ...و نییز در همیان مسییر
مورد استفاده قرار میگیرند .در نتیجه میزان انحرافا با توره به زمیکههای مکاس

اقتصادی به اتباعی به طیور تصیاعدی در

حال افزایش میباشد.
تغییر ارزشها برای روام یک مسئله اساسی است تبدی ییک پدییده بیه ارزش از طرییق تبیدی آن بیه هکجیار انجیام
میگیرد بکابراین فرآیکد تغییر ارزش در حادترین شر خود ،آن است چگونه مییتیوان ییک ارزش ارتمیاعی را از حالیت
ارتماعی و رمعی یعکی از هکجاری بیرون آورد و به رای آن یک ارزش دیگر را به هکجار تبدی نمود .در این صور ما با
فرآیکد هکجارآوری سروکار خواهیم داشت.
 .0کارشکاس ارشد روانشکاسی :هیئت علمی و مدرس دانشگاه آزاد
.8کارشکاس ارشد پژوهشگری:

Email: bpanahi80@yahoo.com

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 325

در هر رامعهای با توره به ویژگیهای فرهکگی آن ،مقود  ،معیارها و مفاهیمی با ارزش قلمداد میشیوند .ارزشهیای
ارتماعی هم رکبه مادی (اقتصادی) دارند و هم رکبه معکوی .در روام شرقی بر ارزشهای معکوی ترییه بیشیتر اسیت و در
روام صکعتی غرب ارزشهای مادی مانکد (مقیام و )...از اهمییت بیشیتری برخوردارنید .در روامی اسیالمی در حیالی کیه
رکبههای مهمتری فرهکگ از اعتبار روایدی برخوردارند .رکبههیای میادی و اقتصیادی فرهکیگ نییز ارزش خیاص خیود را
دارند .بکابراین فرهکگهای متفاو روام  ،ارزشهای ارتماعی مختلفی را در کشورها به ورود میآورند امروزه بیه دلیی
گسترش علوم و فکاوری و افزایش نقش فرهکگهای مختلف روام بشری در یردیگر ،پایههای مشیترک فرهکیگ رهیانی
در شرف تروین میباشد .انواع ارزشهای ارتماعی که در مطالعه ،مورد بررسی قرار گرفتهاند در مقولههیایی ارزش مانکید:
درستراری ،صداقت ،مال و ثرو  ،همراری و تعاون ،علم و دانش و ...مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که این عکاصر برخی از
عکاصر ده گانه مب ارزشهای ارتماعی فلوید آلپور هستکد که این ارزشها از عکاصر اساسی فرهکگ عمومی مورد توره
قرار دارند.
طرح مسئله
در حوزههای علوم انسانی و رامعهشکاسی اندیشمکدانی هستکد که درباره ارزش نظرییههیایی ارائیه دادهانید از ایین افیراد
میتوان به دورکیم ،وبر ،پارسونز ،هابرماس ،مانهایم و  ...اشاره کرد .از حوزههای دیگر علوم انسانی مب فلسفه و علوم الهی
و غیره نیز در مورد ارزش نظرا متفاوتی ارائهشده است که همگی نشانگر اهمیت این مقوله در حوزههای علوم ارتمیاعی
میباشد.
دانشمکد ارزشهای ارتماعی را به لحاظ اهمیتی که در ساختار ارزای فرهکگ دارد رزء ساختار چهار ده گانه فرهکیگ
عمومی قرار میدهکد.
علت ورودی موضوع ارزشهای ارتماعی به لحاظ اهمیتی است که در ساختار ارزای چهارده گانیه فرهکیگ عمیومی
قرار دارد .در شرایو فعلی رامعه ایران که در حال گذر از مرحله سکتی به صکعتی است ودگرگونی ارزشهای ارتماعی در
فرآیکد تغییرا اقتصادی – ارتماعی وصکعتی شدن بررسته است .بکابراین مطالعه ارزشهیای ارتمیاعی بیرای پیی بیردن بیه
فرهکگ عمومی رزء مهمترین مساله در شرایو فعلی است.
قرآن کریم در بیان صفا ممتاز مؤمکان میفرماید:
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالةَ َو یُ ْؤتُو َن َّ
ض ُه ْم أ َْولِیاءُ بَ ْع ٍ
یع و َن
یمو َن َّ
نات بَ ْع ُ
« َو ال ُْم ْؤِمنُو َن َو ال ُْم ْؤِم ُ
الزک اةَ َو یُط ُ
ض یَأ ُْم ُرو َن بال َْم ْع ُروف َو یَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َک ِر َو یُق ُ
اللَّهَ َو َر ُسولَهُ» (توبه؛)40
مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یردیگرند ،امربه معروف و نهی از مکریر مییکککید ،نمیاز را برپیا مییدارنید و
زکا را میپردازند و خدا و رسولش را اطاعت میکککد
به مور
مور

این آیه ،افراد مؤمن به سرنوشت یردیگر عالقمکد بوده و به مکزله ییک پیریر مییباشیکد .پیونید سرنوشیتهیا

میشود که تخلف و انحراف یک فرد ،در ک رامعه تأثیر بگذارد؛ چکان که ییک بیمیاری واگییر در صیورتی کیه

معالجه نگردد ،از فرد به رامعه سرایت نموده و سالمت آن را به خطر میاندازد.
ارزشهای ارتماعی در حقیقت مفاهیمی هستکد که برای افراد یک رامعه معیین بیا ارزش ومقبیول مییباشیکد (گالبیی،
 .)39 :0940ارزشها در حقیقت مفاهیمی رمعی هستکد از آنچه که از نظر فرهکگی خوب ،مطلوب و مکاس
غیر مطلوب و نامکاس

ویا این که بد،

تلقی میشود .این ارزشهای ارتماعی هستکد که تعیین میکککد برای مردم ییک رامعیه چیه چییزی

خوب یا از نظر اخالقی درست است (محسکی.)921 :0941 ،
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مارگارتمید با تأکید به فشار ماهیت تاریخی ونقش تحود سیری وعمییق توانیایی نسی هیای قبی را در ارائیه الگیوی
نس ها ردید را ممرن نمیدانست واطالعا فرهکگی ورسانه ای مدرن را عم اصلی ککاره گذاری ارزشهیا وهکجارهیای
قدیمی میشمرد( توسلی .)0928:
معروف و مکرر که دو مفهوم متقاب اند ،در لغت به معکای شکاخته شده و ناشکاخته میباشکد؛ و در اصطالح کارهایی که
نیری یا زشتی آنها توسو عق یا شرع ،شکاخته شده باشکد ،به ترتی

معروف و مکرر نامیده میشوند.

به کارگیری لفظ معروف و مکرر در امور مربوط به بایدها و نبایدهای دین ،بدین لحاظ است که فطر پاک انسانی بیا
کارهای معروف آشکا و مأنوس و با زشتیها و امور ناپسکد ،بیگانه و نامأنوس است
بکابراین معروف ومکرر قلمرو وسیعی دارد و در محدوده عبادا یا یک سری از گکاهیان کبییره نمییگکجکید .معیروف
شام امور اعتقادی ،اخالقی ،عبادی ،حقوقی ،اقتصادی ،نظامی (همانکد مرزداری و پیرار در راه خدا) سیاسی (مب حضیور
در صحکههای انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آن) و امور فرهکگی میشود و مکرر نیز شام مکررا اعتقادی ،عبادی،
اخالقی ،اقتصادی (مانکد کم فروشی و احترار) ،سیاسی (همانکد راسوسی و کمک به ضیدانقالب) ،نظیامی (نظییر فیرار از
ربهه و رکگ ،عدم رعایت سلسله مرات

فرماندهی) و ...میشود در مجموع میتوان از معروف و مکرر ،به ارزشها و ضید

ارزشها تعبیر نمود.
بکابراین درک درست و صحیح این مسائ اهمیت خاص خود را دارد و یری از این راهها تحقیق و تفحص در این زمیکه
میباشد .با توره به مسائ مطرح شده سؤال اساسی ما این میباشید کیه عوامی میؤثر بیا توریه بیه نگیرش میردم نسیبت بیه
ارزشهای ارتماعی کدام موارد میباشکد؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
تحقیقا ارتماعی همانکد تحقیقا در سایر عرصههای زندگی بشر اصود درصیدد پاسیخگویی بیه سیئوال وسیئوادتی
است که در برش زمانی ومرانی روام براساس مقتضیا حاکم برزندگی ارتماعی انسان هموار ذهن او را به خود مشغول
داشته است .لذا با توره به گستره بسیار محدود آگاهی بشر نسبت به زمیکه نامحدود شکاخت ،هر تحقیق از آن حیث کیه بیه
پاسخگویی به بخشی از مجهود ذهن بشر مکجر میشود وخالئی را در دایره بسیار محدود شکاخت او پر میککد ضرور
مییابد  .به ویژه آنره اعتقاد داشته باشیم که هر تحقیق درضمن روش نمودن بخشی از زوایای مجهول یک موضوع یا زمیکه
سرانجام به طرح سئواد و مجهود دیگیری خیتم مییشیود .از ایکروسیت کیه بیرای تحقیقیا ارتمیاعی در هیر حیطیه
موضوعی ،مرز ونقطه پایانی متصور نیست .آنچه از دیر بیاز سیهمی از تیالشهیای فریری اندیشیمکدان و فیلسیوفان ،رامعیه
شکاسان و روانشکاسان را به خود اختصاص داده تحقیق و تفحص در مقوله ارزشهاست.
از طرف دیگر چون ارزشهای حاکم بر هر رامعهای برای آن رامعه مهم و ضروری میباشد و میتیوان گفیت از دییر
باز و طی قرون وسالیان دراز شر گرفته و به عکوان ییک الگیوی پذیرفتیه شیده در رامعیه تببییت شیده اسیت والگیوی و
هکجارهای رفتاری وکرداری وگفتاری رامعه را تعیین و هدایت کرده و بکابراین تغییر و تحول در چکین مقولههایی به آسانی
از طرف اعضا رامعه پذیرفته نشده ومی شود گفت به عکوان یک مسئله درآمده است و از آنجایی که آیکده و سرنوشت هر
رامعه و تببیت شخصیت انسانها بر مبکای ارزشهای حاکم بر آن رامعه میباشد .اهمیت وضرور ارزشهای ارتماعی به
مرات

بیش از پیش نمایان میگردد .اهمیت این موضوع برای هر کشوری و به خصوص کشورهایی نظیر ما بسیار خطییر و

حیاتی میباشد .بکابراین شکاخت و درک ارزشهای رامعه به عکیوان موضیوعی کیه مییتوانید باعیث بالکیدگی وشیروفایی
کشوری گردد از اهمیت خاصی برخوردار است از این رو میتوان گفت که تیأمین سیالمت رسیمی و روانیی و اخالقیی و
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فرهکگی و اعتالی علمی شروفایی شخصیتی و رشد زمیکهای خالقیت انسانها را در صدر برنامههای تحقیقی و پژوهش قرار
میدهد .لذا با توره به این موضوعا مطرح شده اهمیت وضرور چکین تحقیقاتی خود به خود معلوم و مشخص میباشد
و در این تحقیق سعی شده است گوشههای از این ارزشها همچون ارزشهای ارتماعی بررسی گردد.
از آنجا که میدانیم قوام و بکیان رامعه به فرهکیگ اسیت .حیال بایید بیدانیم کیه ارزشهیا در فرهکیگ ییک ملیت چیه
رایگاهی دارد و دیگر بخشها را چگونه تحت الشعاع قرار میدهکد .فیلسوفان علوم ارتماعی قوام فرهکیگ را بیه ارزشهیا
میدانکد و معتقدند این ارزشها هستکد که رامعه را دارای هویت و قوانین وییژه مییسیازند .یعکیی اگیر مییگویکید هوییت
هررامعه ای به فرهکگ آن است مکظورشان بخش شکاختی فرهکگ میباشد که همان ارزشهاست و این بدان رهیت اسیت
که قوام فرهکگها به ارزشهاست .زیرا رکبه میادی و قواعید سیازمانی فرهکیگ ،مسیتقیم ییا غیرمسیتقیم تحیت تیأثیر رکبیه
شکاختی به ویژه ارزشها هستکد .ارزشها در حقیقت چراط هدایت رفتار وسازمان دهکده دیگر عکاصر فرهکگی هستکد (شمی
اله مریجی.)0924 ،
اهداف تحقیق
در تحقیق حاضر یک هدف اصلی وسه هدف فرعی به شرح زیر استفاده شده است.
هدف اصلی
مطالعه و بررسی عوام مؤثر بر ارزشهای ارتماعی در شهر پارسآباد مغان از دیدگاه شهروندان مسئول.
اهداف فرعی
 .0شکاخت رابطه بین رسانهها و ارزشهای ارتماعی در شهر پارسآباد مغان.
 .8شکاخت رابطه بین امربه معروف و نهی ازمکرر و رعایت ارزشهای ارتماعی در شهر پارسآباد مغان.
 .9شکاخت رابطه بین شهرگرایی و ارزشهای ارتماعی در شهر پارس آباد مغان.
پیشینه تحقیق
 .0بررسی رایگاه دین در نظام ارزشی روانان این تحقیق توسو "حمیرا ندیمی" رهت اخذ درره کارشکاسی ارشد
رشته رامعهشکاسی در سال  0944صور گرفته است .محقق در صدد سکجش گرایش روانان به دین و نیز تعیین
عوام موثر بر آن میباشد و به بررسی عوام فردی ،شرایو خانوادگی و عمدتاچ ارزشهیای روانیان در گیرایش
روانان به دین پرداخته است .محقق برای سکجش متغیر وابسته تحقیق یعکی گرایش به دین ،بیا اسیتفاده از تئیوری
فیش بائن و آنیون (ارزیابی فای ده دین) (انتظارفایده دین) را از نظر روانان میورد بررسیی قیرار داده اسیت .روش
تحقیق پیمایشی و ابزاری گردآوری اطالعا پرسشکامهای مشتم بر سئواد باز و بسیته و تعیدادی از گوییههیا
برش قطبیق بوده است .رامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دوره کارشکاسی دانشگاه شهید بهشتی که حداکبر
 91سال داشتهاند ،روش نمونه گیری اتفاقی ساده وحجم نمونه  813نفر بوده است.
 .8بررسی وسای ارتباط رمعی و تغییر ارزشهای ارتماعی .این تحقیق را آقای دکتیر فرامیرزر فیی پیور انجیام داده
است که به چگونگی دگرگونی ارزش از دریچه رسانهها پرداخته است.
ایشان اعتقاد دارند که دگرگونی ارزشها از راههای گوناگون به ورود میآید و باز هم ادامه خواهد داشت که
وسائ ارتباط رمعی یری از آن راههاست .در این تحقیق آقای رفی پور به برنامههیای ارائیهشیده از تلویزییون و
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رسانههای رمعی پرداخته که مهمترین آنها عبارتکداز :الف -فیلم سیکمایی ب -سریالها -برنامههای تبلیغیاتی
د -بررسی تأثیر ویدئو و تحلی روزنامهها.
در پایان آقای رفی پور ،نتیجهگیری میکککد کیه بعید از انقیالب ییک فرایکید در تغیییر ارزش در رهیت کیاهش
نابرابری ،تجمال و مصرفگرایی را طی کرد که این خود پایه اص رضایت انسیجام و اعتمیاد ارتمیاعی را بیه
ورود آورد .از سال  0902با تغییر حرومت ،رهت سیاست به کلی دگرگون شد و توسعه اقتصادی هیدف قالی
قرار گرفت که همه عوام و عکاصر دیگر از رمله ساختار ارتماعی را تحت تأثیر و تحتالشعاع قرار داد .در این
مسیر وسائ ارتباط رمعی نقش ردید را فعادنه به عهده گرفت و در تغییر ارزشها که در زمان رکگ بیهوریود
آمده بود و با رایگزین کردن با نیازهای دیگر و ارزشهای طبقاتی مؤثر واق شیدند و نتیجیه ایین کیار تخریی
ساختار ارتماعی ،افزایش آشفتگی ارتماعی ،انحرافا ارتمیاعی و غییره و کیاهش اعتمیاد ارتمیاعی و بسییاری
دیگر از بیماریهای ارتماعی گردید(رفی پور .)0902
مبانی نظری
از دید رامعه شکاسی از ارزش تعاریف متعددی شده است .پارسونز اعتقاد دارد (ارزش عکصری است که از یک سیستم
نمادین و در برگیرنده معیار و مالکی برای گزیکش استاندارد از رهتگیریهای باز و بی پهکیه بیه موقعییتهیا .دنیدربرگ
اعتقاد دارد «چیزی ارزش دارد یا ارزش است که مردم برای ابقا افزایش آن کوشش کککد» (ریتزر.)0943،
الف) دیدگاه ساختاری:
ران کالم این دیدگاه این است که هرگاه بین عکاصر و ارزا تشری دهکده یک مجموعه رابطهای نسبتاچ ثابت و محرم و
استوار به ورود آید ،به معکی اخص کلمه ما به مفهومی بکام ساخت دست مییابیم .از مکظر این رهیافت در درون یک نظیام
ارتماعی برای برقراری مکاسبا ارتماعی متعادل و متوازن ورود اص تعیادل و تیوازن ییک امیر بیدیهی بیه نظیر مییآیید.
پارسونز به عکوان یری از نظریه پردازان مهم این نحلهی فرری معتقد است که هر نظام برای پویایی و حیا خود ناگزیر بیه
استفاده از ادوا و ابزارهایی مب  ،انطباق ،هدف یابی ،و حد  ،هم گرایی ،در کلیت یک سیستم است .با این ورود یری
از مهمترین الزام یری نظام ارتماعی ورود سیستمی از ارزشهای فرهکگی است که وفاق و همدلی ارزشی و ارتمیاعی بیر
اساس آن تبلور یابد( .پهلوان.)0920 ،
ب) کارکرد گرایی:
در این نحله فرری عکاصر متشرله نظام ارتماعی از رمله فرهکگی و ارزشهیای آن بیه عکیوان رزئیی از نظیام کلیی تیر
دارای کارکردها و وظایف مببت و سازنده برای حفظ و بقای کلی رامعه میباشد .بکابراین کارکرد و نقش هر کدام از ابزار
و ارتباط آن با یردیگر و انسجام وفاق ارزشها برای دوام و قوام رامعه و مشیارکت هیر ییک از عکاصیر در بقیا ییا امحیای
رامعه تأکید میشود  .بر مبکای چکین چارچوب فرری تغییرا ارزشی مغایر با کلیت نظام ارتمیاعی ،انسیجام و همبسیتگی
درونی آن است .نرته قاب فهم و درک دیگری که از نحله فرری کارکرد گرایی به دست میآید ،بحث همبستگی عکاصر
و وفاق ارزشی در تحلی کارکردی است و این امر بقا ،دوام و قوام نظام ک رامعه را سب

میشود .به مور

این رهیافت

بقای هر نظامی مستلزم مشارکت آگاهانهی همه عکاصر و رریانهای فرهکگیی در راسیتای تقوییت و توسیعه پاییدار رامعیه
است ،نه صرفاچ یک طبقه ،نس یا بخشی خاص رامعه .لذا بدون مشارکت همه عکاصر ارزشی ،کارکرد رامعه مخت میشود
و آن رامعه به قول دورکیم به سوی آنومی و ناهکجاری می میککد( .همان مکب )
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رابر مرتن در نظرییا خیود موضیوعاتی همچیون بییسیازمانی ارتمیاعی ،نظیام گسییختگی ارتمیاعی و چگیونگی
سازگاری فرد با محیو میپردازد .مرتن بی سیازمانی ارتمیاعی را مطیرح مییککید کیه سیاختار ارتمیاعی آرزوهیایی را بیر
میانگیزد .اما شیوههای مقبول دستیابی بدان را محدود میسازد .حاص این وضعیت ستیز هکجارها با واقعیتهاسیت .ایین
ستیز به پدید آمدن حالت مبهمی بین فرد ورامعه میانجامد کیه در آن افیراد و ارزشهیا واهیداف مشیترک ،رهکمودهیای
رفتاری و خطوط راهکمای اخالقی وروشکی را برای خویش نمییابکد (محسکی .)0902،
مرتن در رابطه به سازگاری فرد با محیو ارتماعی به ییک سیکخبکیدی دسیت زده کیه رابطیه سیازگاری فیرد بیا رامعیه
میباشد.
این سکخبکدیها عبارتکداز -0:هم نوایی :یعکی پذیرش اهداف و ابزاها -8 ،نوآوری :یعکی پیذیرش اهیداف ورد ابزارهیا
 -9مکاسک گرایی :پذیرش ابزارها ورد اهداف  -3انزوا طلبی :رد اهداف وابزارهیا بیدون ریایگزین کیردن اهیداف وابیزار
ردید  -9شورش :رد اهداف و ابزار ورایگزین کردن اهداف و ابزار ردید (همان مکب ).
مطابق با نظیر شیوارتز ،نظیام ارزش شیام ارزشهیای همسیان وارزش متضیاد اسیت کیه بیه طیور کلیی موری

تضیاد

ارزشهاست .تضاد ارزشها براساس نظریا فستیکگر ناهمیاهکگی شیکاختی را در پیی دارد .از آنجیائی کیه تضیاد ارزشهیا
باعث تغییر ارزشها میشود از دید گاههای فوق نمودار زیررا ترسیم کرد.
ارزشهای همسان
تضاد ارزشها

ناهماهنگی شناختی

تغییر ارزشها

ارزشهای متضاد

دکتر چلبی نیز عقیده دارد قطبی شدن هکجاری میتواند زمیکه ساز تضاد هکجاری وتضیاد ارزش باشید .بیالعرس تضیاد
ارزش خود میتواند شرایو را برای قطبی شدن وتضاد هکجاری فراهم میککد .مبالچ در مورد پوشش زن یک هکجار بگوید
«باید چادر پوشید» و هکجار دیگر بگوید «نباید چادر پوشید» دراین صور بیا ییک نمونیه تضیاد هکجیاری مواریه هسیتیم
(رلبی.)0949 ،
شلر و مانهایم هم رزو افرادی هستکد که به رامعه نخبهگرا اعتقاد دارند .شلر در مورد گروه نخبه میگوید عامی مببتیی
که به محتوی ناب فرهکگی تحقق میبخشد همواره عم اختیاری و اراده آزاد تعداد کمی از اشخاص است این اشخاص به
طور عمده عبارتکد از :رهبران الگوها ،پیش گامان که به نوبت و به مور

قانون معرف انتشار فیزیری ،چه با تقلید آزادانه یا

غیر آزادانه مورد پیروی تعداد بسیار یعکی اکبریت افراد رامعه واق میشیود از ایین طرییق اسیت کیه ییک فرهکیگ اشیاعه
مییابد (کیا .)0942،
اخالق شهروندی
برای فهم اخالق شهروندی باید بین دو نوع فردگرایی که دورکیم تمایز گذارده اشاره کرد .وی از نوع فردگراییی نیام
میبرد« .فردگرایی اخالقی» و«فردگرایی خودخواهانه» و در کتاب تقسیم کار این دو مفهیوم را در تقابی بیا یریدیگر قیرار
میدهد .فردگرایی اخالقی با نوعی نظم اخالقی -ارتماعی همبسته است .در این فردگرایی ،فرد در رابطه با نظام ارتماعی و
نظم اخالقی آن شکاخته میشود و فردگرایی اخالقی به معکای مسوول بودن فرد در قبال افراد دیگیر رامعیه و اخیالق میدنی
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است و بر پایه احساس همدردی با رنج همنوعان ،آرزوی برابری وعدالت بکیاد شیده اسیت و مکشیاءارتماعی دارد .بیه نظیر
دورکیم فردگرایی یری از ارزای تشری دهکده رامعه میدرن اسیت .امیا فردگراییی خودخواهانیه نقطیه مقابی فردگراییی
اخالقی است.
صرفاچ بر تقدم مکاف شخصی مبتکی است .این نوع فرد گرایی مخ نظم هکجاری و نظم ارتماعی است .فردگراییی خیود
خوئاهان اغل

در فرد ارتماعی نشده ظهور میککد .دورکیم هیر دو فیرد گراییی محصیول رامعیه میدرن مییدانید (نشیریه

کارگزاران ،کاظمی .)0920،
رامعهشکاسان شهری عالوه بر دگرگونی روابو انسانی وخانوادگی در شهرها و کم مایه شدن زنیییدگی سیکتی ،اعتقیاد
دارند ویژگیهای دیگر هم برای زندگی شهری قائ هستکد  .که این ویژگیها عبارتکداز -0 :تضادهای هکجاری در زنیدگی
رام وی  -8دگرگونی وسی فرهکگی  -9تحرک رامعه  -3مالوندی  -9فردوندی  -0کاهش روابو صمیمانه میوارد دوم
و چهارم ازمشخصه های اصلی زندگی شهری میدانکد دراین باره برر میگوید« :شهر رامعهای است که در آن مقاومت در
قبال دردگرگونی کاهش یافته و به حداق میرسد وتغییر رکبههای گوناگون زندگی بیا اسیتقبال مواریه مییشیود .زیسیت
شهری باعث دگرگونی وسی درباورها واعتقادا سکتی و از سره افتادن آنها شد .زیم رامعهشکاس آلمانی معتقید اسیت
«شهر در رامعه مدرن مرکز تعیین سرنوشت انسان معاصر است».
وندرزدن صکعتی شدن  ،شهری شدن ،بوروکرا نییزه شیدن و عقالنییت را عامی مدرنیسیم و مدرنیسیم را یریی از علی
سرودریسم میداند وتغییر ارزش هارا تغییر ارزمدرنیسم به سرودریسم مینامکد (توسلی.)0942،
فوکویاما عقیده دارد آنچه در ژاپن بعد از رکگ رهانی دوم باعث تغییر ارزشها از ارزشهای رمعی به ارزشهای فرد
گرایانه شده به علت  -0ورود دموکراسی غرب  -8توسعه وسی ارتماعی در نتیجه رشد اقتصادی  -9تغییرا ارتماعی مب
شهری شدن ،هستهای شدن خانواده میباشد(توسلی.)0942،
چهارچوب نظری
رامعهشکاسی عموماچ با دو پدیده و دو مفهوم روبرو بود و در صدد بود که به این دو پدیده پاسخ دهد ،رامعهشکاسی نظم
و رامعهشکاسی تضاد.
تا اوی دهه  0301رامعهشکاسان کالسیک با پارادایمهای خاص مسائ ارتماعی را تحلی و تبیین میکردند «به تیدریج
این اختالفا پارادایمی به ویژه از اوای دهه  21فروکش کردند و اغلی

رامعیهشکاسیان معاصیر بیا سیوگیریهیای نظیری

مختلف ،اذعان کردند کیه ییک پیارادایم قیادر نیسیت بیه همیه مسیائ ارتمیاعی پاسیخ دهکید (آلرسیاندر0328،؛فرزبیی و
سایر0320،؛ ریتزر0323،؛ فارارو0323،؛ سو0331،؛ هابرماس0331،؛ زتومرا0330،؛ کالیکز )0331،به دنبال این نتیجیهگییری
به تدریج در رامعهشکاسی مسأله ادغام و ترکی

نظری مطرح شد»(چلبی.)0929:09،

نگارنده نیز در این تحقیق از پارادایم وفاق برای تبیین بهره رسته است .ارزشهای ارتماعی و تحول آن یری از مفاهیم
اصلی رامعهشکاسی نظم است.
برای تبیین متغیر تاب (ارزشهای ارتماعی) با توره بیه رویریرد اتخیاذ شیده وفیاق ،چهیارچوب ایین تحقییق سیاختی -
کارکردی میباشد .که قال

تئوریهای به کار گرفته شده از نظرا پارسونز ،مرتن ،فوکویاما و ایکگلهار میباشد.

در یک نگاه کلی میتوان گفت از دل این تئوریها عوام اقتصادی و ارتماعی و فرهکگی برای تبیین ارزشها و تحول
آن استخرا شدهاند .از رمله رسانهها و تأثیر آن بر ارزشها رزو عام فرهکگی است و متغییرهیای شیهرگرایی و پایگیاه و
رضایت نیز رزو عوام اقتصادی و ارتماعی میباشکد .که این عوام و تأثیر آنها بیر روی ارزشهیا هیم بیه لحیاظ نظیری
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(تئوریها) و هم به لحاظ تجربی (تحقیقا پیشین) قبالچ اثبا شدهاند و در این تحقیق بیا ییک رامعیه آمیاری ردیید و بیا
استددل قیاسی(از تئوری به مشاهده رسیدن) سعی داریم این فرضیا را که از دل تئوریها بدست آمدهاند به بوتیه آزمیون
بگذاریم تا در صور تأیید با روش علمی به نتایج علمی و به تب آن به پیشکهادا علمی دست یازیم.
گفتکی است آنجا که از فرد کاری ساخته نیست ،باید امربه معروف و نهی ازمکرر به شر رمعی و گروهی انجام گیرد.
همچکین از تدابیر عملی نباید غفلت کرد یعکی باید دید چه طرح و رفتاری ،مردم را نسبت به کار نیک تشویق میککد و یا از
کار زشت باز میدارد و این به معکای دخالت دادن عق و مکطق ،در اررای قانون امربه معروف و نهی ازمکرر است؛ چرا که
اسالم در شیوههای اررایی این اص مهم ،آن را به عقی و تیدبیر انسیان وانهیاده اسیت تیا از هیر راه ممرین و مفیید ،ریشیه
مکررا را از رامعه برککد .برخالف واربا عبادی همانکد نماز که شر انجام آن نیز باید با تعبد به دستور شرع صیور
پذیرد.
نتیجه این که امربهمعروف و نهی از مکرر همچون خون در پیرره دین رریان دارد و ضامن حیا اسالم است .خیزش و
قیام مصلحان در رامعه اسالمی نیز ،بازتابی از عم به این فریضه میباشد و اگر مصلحان بزرگی همچون امام حسین ی علییه
السالم ی نمیبودند ،ارزشهای انسانی و الهی از بین رفته و اسالم قرنها پیش توسو تبهراران دفن شده بود ،انقالب اسالمی
ایران ،خود یری از ثمرا و نتایج با ارزش این اص در رکبههای سیاسی و حرومتی است که توسو مصیلح بیزرگ ،امیام
خمیکی(رحمۀ اهلل علیه) رهبری شده و به پیروزی رسید و هم اککون به زعامت رهبر معظم انقالب اسالمی به راه خیود ادامیه
میدهد.
قرآن کریم برای تکظیم روابو ارتماعی وسیاسی پیروان خود ،اصلی را به عکوان «تولّی و تبرّی» مشخص کرده و از آنان
خواسته تا آن را پایه و محور تالشها و روابو خود با دیگران قرار دهکد .به مور

این اص هر فرد مسیلمان بایید در برابیر

صالحان و تبهراران و در مقاب رریانهای سیاسی ،موض گیری مکاسبی اتخاذ نماید.
مردی به حضور امام باقر علیه السالم رسید و عرض کرد «:شما اه بیت رحمت هستید .خداوند رحمیت را مخصیوص
شما قرار داده است».
امام علیه السالم فرمود «:همین گونه است .خدا را سپاس که ما هی کیس را بیه گمراهیی نمییافرکییم و از راه هیدایت
خار نمیککیم .دنیا به پایان نخواهد رسید تا این که خداوند ،مردی از ما اه بییت را برانگییزد کیه بیه کتیاب خیدا عمی
میککد و از همهی امور مکرر نهی مینماید
فرضیههای تحقیق
 .0به نظر میرسد بین رسانهها و ارزشهای ارتماعی رابطه معکی داری ورود دارد.
 .8به نظر میرسد بین شهر گرایی و ارزشهای ارتماعی رابطه معکی داری ورود دارد.
 .9به نظر میرسد بین امر به معروف و نهی از مکرر و رعایت ارزشهای ارتماعی رابطه معکی داری ورود دارد.
روششناسی تحقیق
0

روش تحقیق :دراین تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است .از ترکیک فیش بیرداری بیرای رمی آوری اطالعیا
مربوط به موضوع تحقیق استفاده شده است .واحد مشاهده و تحلی در این مطالعه فیرد اسیت .ترکییک رمی آوری دادههیا
پرسشکامه حضوری بوده است که پیش از آزمون ومطالعه مقیدماتی و بررسیی اعتبیار ورواییی آن در رامعیه آمیاری حیوزه
1. survey
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تحقیق برارگرفته شده است .پس از ترمی پرسشکامههای تحقییق دادههیا بیه نیرم افیزار ( )spssانتقیال داده شیده وپیس از
پردازش با استفاده از آزمونها وفکون آماری تعبیه شده در این نرم افزار مورد تحلی آمار قرار گرفتهاند.
رامعه آماری وحجم نمونه تحقیق :رامعه آماری پژوهش حاضر را تعداد افراد 09-09ساله افرادی ساکن در شیهرپارس
آباد مغان بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ضیمکی بیه مقیدار مکاسیبی انتخیاب شیدند ودر مجمیوع بیا اسیتفاده از فرمیول
کوکران به قرار زیر نمونهای به حجم  928نفر انتخاب شد.
t 2 pq
d2
n
1 t 2 pq
)1  ( 2  1
N d

 = Nحجم رمعیت مورد مطالعه
 = Pورود صفت در حجم نمونه
0 - p = qعدم ورود صفت در حجم نمونه
 = dدررهی اطمیکان
 = tضری

اطمیکان

 = nحجم رمعیت نمونه.
(سییاروخانی081:0928،ی ی080؛دواس42:0929،ی ی20؛رفی ی پییور0928:940،ی ی929؛ سییرمد ،بازرگییان ،حجییازی:0920 ،
020ی.)030
ابزار اندازهگیری :دراین تحقیق با توره به مفروضا تحقیق زمیکهیابی ،از پرسشکامه به عکوان مکاس ترین ابزار اسیتفاده
گردیده و با استکاد به متغیرهای مرتبو با متغیرابسته ومستق گویه ها طراحی گردید واز طریق بررسی روایی واعتبار صوری
ابزار اندازه گیری بدست آمده است .هم چکین از روش آلفای کرو نباخ برای همسانی درونی گوییه هیا اسیتفاده گردیید و
ضری

اعتبار پرسشکامه تا رقم  1/48بدست آ مد  .با تأکید بر انیره رقم فوق برای اعتبیار پرسشیکامه مکاسی

مییباشید ابیزار

اندازه گیری قاب قبول بوده واز ویژگی تجانس درونی وهمسانی برخوردار است .
آمارههای تحقیق :آمارههای استفاده شده در تحقیق حاضر در دو قسمت آمارتوصیفی وآمار استکباطی میباشد .یعکی بیا
انجام محاسبا آمار توصیفی ارائه رداال و نمودارهای آماری ،تالش گردیده تا با استفاده از سازگارترین مدلهای آ ماری
به عکوان به گونهای دقیق ورام به سؤاد پژوهشی پاسخ داد .ازاین رو بیا اسیتکاد بیه سیئوالهیای پژوهشیی از شییوه آمیار
استکباطی از آزمون آمای غیر پارامتریک اسییرمن ،روابو بین متغیرها سکجیده شده است.
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یافتههای تحقیق
خالصه نتایج آزمونهای آماری سکجش رابطه ارزشهای ارتماعی با متغیرهای پژوهش
جدول شماره 1

آزمونهای آماری(متغیرها در سطح فاصله ای)
ردیف
متغیرهای مستقل

آزمون اسپیر من ( )PS
ضریب همبستگی

سطح معنی داری

رابطه یا عدم رابطه

3

رسانهها

./..3

./..

رابطه متوسط و مستقیم وجود دارد

.

شهر گرایی

./372

./..

رابطه متوسط و مستقیم وجود دارد

2

امربه معروف و..

./8..

./..

رابطه قوی و مستقیم وجود دارد

همان گونه که در ردول دیده میشود متغیرهای مستق در این تحقییق در سیطح سیکجش فاصیله ای میورد سیکجش و
اندازهگیری قرار گرفتهاند .بین متغیر رسانهها و ارزشهای ارتماعی رابطه معکی داری ورود دارد با توریه بیه نتیایج آزمیون
اسپیرمن ،این آزمون در فاصله اطمیکان  %39سکجش شده است سطح معکیداری برابیر  Sig = 1/111اسیت کیه نشیاندهکیده
رابطه معکیداری بین رسانهها و ارزشهای ارتماعی میباشد و همچکیین مییزان همبسیتگی اسیپیرمن برابیر  1/810اسیت کیه
نشاندهکده شد رابطه متوسو و مستقیم بین متغیرهاست در نتیجه با توره به اطالعا

ردول فرضیه  H0ابطال و فرضیه H1

تأیید میشود.یعکی رسانههای رمعی بر ارزشهای ارتماعی و در تحول این ارزشها و در واق رعایت این ارزشها توسیو
مردم تأثیر میگذارد.
بین شهرگرایی و ارزشهای ارتماعی نیز رابطه معکی داری ورود دارد .با توره به نتایج آزمون مقیدار  Sig = 1/18کیه
از سطح مورد نظر  1/19کوچکتر است .نشان دهکده رابطه معکی داری بین دو متغییر اسیت و مییزان همبسیتگی  1/039کیه
نشاندهکده شد رابطه متوسو و مستقیم بین متغیرهاست در نتیجه با توره به اطالعا

ردول فرضیه  H0ابطال و فرضیه H1

تأیید میشود .به عبارتی شهرگرایی بر ارزشهای ارتماعی تأثیر میگذارد .یری از مهمترین عوام تیأثیر گیذار در تحیول
ارزشها نیز شهرگرایی میباشد.
بین امربه معروف ونهی ازمکرر ورعایت ارزشهای ارتماعی رابطه معکی داری ورود دارد نتایج آزمون نشیان مییدهید
سطح معکیداری برابر  Sig = 1/11است که از سطح مورد نظر یعکی  1/19پیایین اسیت نشیاندهکیده رابطیه معکییداری بیین
ارزشهای وامربه معروف ونهی ازمکرر میباشد در نتیجه با توره به اطالعا ردول فرضیه  H1قبول و فرضییه  H0ابطیال
میشود یعکی شهروندان هرچقدرامربه معیروف ونهیی ازمکرررادررامعیه سیرلوحه رفتیار خودقراردهکید رعاییت ارزشهیای
ارتماعی به همان نسبت باد میرود.
بحث و نتیجهگیری
اولین ضرور برقراری رابطه از هر نوع ،ورود نوعی نمادها و اطالعا مشترک است .حداق نوعی اطالعا ارزشی
و هکجاری مشترک نیز دزم است ،بکابراین بدون حداق مجموعهای از نهادها ،اطالعیا و ارزشهیای مشیترک ،پاییداری
نسبی تعامال ما قاب تصور نیست.
لذا یری از مقتضیا نظم خرد ،فراهمکردن حداق همفرری ،درک مشترک و ارزشیابی مشترک نسبی است .در غیر
این صور  ،در صورتی همفرری مشترک نباشد در سه عکصر یعکی «فرد»« ،تعام » و «ما» اخیتالل ایجیاد مییشیود .قابلییت
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یادگیری فرد کاهش مییابد ،از ظرفیت ارراء فرد به طور مؤثر استفاده نمیشود ،نقشههیای شیکاختی فیرد اصیالح و تعمییم
نمیپذیرند و به تب اینها فرد حداق قدر ککترل و انطباق خود را نسبت به محیو به طور مؤثر از دست میدهد.
نظم ارتماعی نوعی سازش بیرونی را طل
مختلف تجربیا مکحصر به فرد کس

مینماید .افراد در فرآیکد یادگیری و رامعهپذیری در ارتباط بیا محییوهیای

میکککد ،بکابراین قاب تصور است که افراد ضمن اینکه نف مشترک دارند ،همزمان

به طور نسبی و بالقوه حائز مکاف متضاد بوده و برای بالفع شدن تضاد مکاف و حاد شدن آن دزم است راهحلی پیدا شود بیه
طوری که از طریق سازش بیرونی ،عمالچ به نوعی وحد عم و همگانی مشترک نائ آیکد.
با توره به یافتههای تحقیق میتوان عکوان نمود که ارزشهای ارتماعی تحت تأثیر عوام هیایی مانکید رسیانههیا وامربیه
معروف و نهی از مکرر و شهرگرایی قرار دارند .با توره به اطالعا ورداول آمار توصیفی واسیتکباطی ایین متغیرهیا تیأثیر
مببت بر ارزشهای ارتماعی داشتهاند.
در سطح نظری ،نظریا اندیشمکدان نیز حاکی از تأثیر عیواملی چیون رسیانههیا ،شیهرگرایی و رضیایت از زنیدگی بیر
ارزشهای ارتماعی و تحت تأثیر قرار دادن آن بود .رسانههای به عکوان یری از قدرتمکدترین ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی
و به تب آن یری از ابزارهای انتقال معانی و پیامها و بهتر بگوییم یری از ابزارهای ارتمیاعی کیردن ،افیراد رامعیه را تحیت
تأثیر قرار میدهد و این تأثیر گذاری عمدتاچ در رهت همکوایی فرد و پذیرش ارزشها میباشد.
باگذر زمان و به دنبال آن با گذر روام از حالت سکتی به مدرن ارزشهای رامعه نیز دسیت خیوش تغیییرا و تحیول
میشود .شهرگرایی به عکوان یری از مظاهر روام مدرن ارزشهای خاصی را به بورود آورده است .در واق شهرگرایی به
عکوان یک بستر و از دید رامعه شکاسی به عکوان یک ساختار و کلیت پدیدههای ارتماعی را تحت تأثیر خود قرار میدهید
که یری از این پدیدهها ارزشها میباشکد.
پیشنهادات
 .0به نظر میرسد نظام آموزشی باید در این زمیکه فعال تر عم ککد تا ارزشهای رامعه را از طریق تعلیم وتربیت در
مدرسهها که همراه با ارتماعی شدن کودکان است به آنها به درستی آموزش و تفهیم نماید .نظیام آموزشیی بیه
عکوان ناق ارزشها در بستر رامعه مطرح میباشد.
 .8رسانهها باید در این زمیکه کوشش و تالشهای زیادی برککد  .چون انسانهای امروزی وقت زیادی را صرف تمیا
شای تلویزیون میکککد بخصوص کودکان و نوروانان که سرمایههای خوبی هستکد رسانهها بیا ارائیه برنامیههیای
مکاس

از تلویزیون میتوانکد ارزشهای مکاس

را در رامعه اشاعه دهکد .در واق امروزه رامعه پذیری افراد تکهیا

به واسطه خانواده نیست بلره رسانهها و نظام آموزشی نیز به عکوان ابزارهای قدرتمکید ارتمیاعی کیردن و تیرویج
هکجارها و ارزشها میباشکد که توره به آن ضرور دارد .دولت مردان هم باید با ارائیه برنامیههیای فرهکگیی و
اخالقی مکاس

و با برنامهریزیهای درست فرهکگی و ارتماعی ،بتوانکد رلوی گرایش نوروانان و روانیان را بیه

برنامههای رسانههای بیگانگان بگیرند یا به حداق برسانکد.
 .9شهروندان دراین میان مسئولیت خطیری دارند و باید در هر مران و ریایی کیه مشیاهده کردنید رفتیاری خیالف
ارزشهای رایج رامعه صور می گیردبا امربه معروف و نهی از مکرر افراد را هدایت و راهکمایی کککد.
 .3شهرگرایی نیز یری از متغییرهای مؤثر بر ارزشهای ارتماعی بود که البته این شیهرگرایی مییتوانید بیه صیور
معروس نیز عم ککد .چرا که هرچه ارتماعا بزرگتر شوند از میزان همبستگی کاسته مییشیود .مییتیوان بیا
ترویج و اشاعه قواعد و هکجارهای اخالقی و ارتماعی و فرهکگ شهرنشیکی و فرهکگ شهروندی ،در زمیکهی باد
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بردن میانگین و میزان ارزشها و رعایت آنها توسو مردم در رامعه تأثیر مببتی داشت که ایین هیم لیزوم توریه
دست اندر کاران دولتی را میطلبد.
منابع
.0

ایکگلهار  ،رونالد )0928( ،تحول فرهکگی دررامعه پیشرفته صکعتی ،تررمه ،مریم وتر ،تهران :نشر کویر.
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Abstract
social values is considered as key components of cultural system of each society and study on
further recognition of cultural system componts have an extremely important role.
Values base is in beliefs, trusts and social ties and according to this beliefs society members
judge the affaires.thevaluse Th values change lead to social ties change and social system
change. There fore, the subjest of social values change is noted by social scientists.
The main purpose of this study is considering individual attitude, against the effective factor on
social values, among 15-65 year of residents of Parsabad in Moghan City. Research method is
an evaluative one. Necessary information was attained by a questionnaire including 32 items.
Volume sample (n=381) was considered, on the one basis of Cochran formula. Sampling way
has been performed as a clustering- assorting one, including a simple random. Our dependent
variable was social values; and independent ones were media, value contrast, elites and civilism.
Results indicate a meaningful relationship between independent and dependent variables.
Key Words: Social values, Media, Civilism, famous and prohibited from denying.
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شهروند مسئول ،ضرورتها و راهکارهای احیا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر
با تأکید بر اندیشههای استاد شهید مطهری
حسن سرا زاده

0

چکیده
در این پژوهش با توره به مسئولیتی که یرایک شهروندان نسبت به همدیگر دارند و آن را به شر نظار عمیومی و
در قال

امربهمعروف ونهی از مکرر متجلی میکککد و همیکطور با دقت در آثار و نتیایجی کیه ایین اصی در فیراهم کیردن

رامعه ای سالم و متعالی که در آن همه افراد بتوانکد به یرسان و به دور از ظلم و فساد و تباهی زندگی شایستهای را در سایه
ارزشهای الهی و انسانی تجربه کککد ،در ابتدا به ضرور توره به این اص و احیای آن از دییدگاه اسیالم بیه وییژه قیرآن
پرداخته شده و سپس به علت ایکره برخی از افراد در انجام این مسئولیت کوتیاهی و ییا اگیر بیه وظیفیه خیود عمی کیرده
تاثیرا آن اندک میباشد ،راهرارهای سه گانه ای را با عکوان راهرار معرفتی ،راهرار عاطفی و راهریار رفتیاری و عملیی
پیشکهاد کرده که در راهرار معرفتی به درس آموزی از تاریخ و فهم صحیح از مراح امربهمعروف و نهیی از مکریر ،اشیاره
شده و در راهرار عاطفی تقویت دوستی و محبت بین آحاد رامعه ،مورد تأکیید واقی شیده و در راهریار رفتیاری ،امیر بیه
معروف و نهی از مکرر عملی (نه زبانی فقو) و در عین حال ارتماعی (نه انفرادی) و در عین حال مکطقی ،همراه بیا شیرایو
واقعی آن و با انتخاب وسای مکاس  ،از مکظر استاد مطهری(ره) پیشکهاد شده است.
واژگان کلیدی :ضرور احیای امربهمعروف و نهی از مکریر ،راهریار معرفتیی اریرای امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،
راهرار عاطفی اررای امربهمعروف و نهی از مکرر و راهرار رفتاری اررای امربهمعروف و نهی از مکرر.
مقدمه
همان طور که می دانیم ،رامعه عبار است از مجموعهای از انسانها که در اثر یک سلسله نیازها و تحیت نفیوذ ییک
سلسله عقیدهها و ایدهها و آرمانها در یردیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطهورند .نیازهای مشترک ارتماعی
و روابو ویژه زندگی انسانی ،انسانها را آنچکان به یردیگر پیوند زده و زندگی را آنچکان وحد بخشییده کیه افیراد را در
حرم مسافرانی قرار میدهد که در یک اتومبی یا یک هواپیما یا یک کشتی سوارند و به سوی مقصیدی در حرکیت انید و
همه ،یا با هم به مکزل میرسکد و یا با هم از رفتن میمانکد و همه با هیم دچیار خطیر مییگردنید و سرنوشیت یگانیه ای پییدا
میکککد .چه زیبا مبلی آورد رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله آنجیا کیه فلسیفه امربیه معیروف و نهیی از مکریر را بییان کیرد:
گروهی از مردم در یک کشتی سوار شدند و کشتی سیکه دریا را مییشیرافت و مییرفیت .هرییک از مسیافران در رایگیاه
مخصوص خود نشسته بود .یری از مسافران به عذر ایکره ایکجا که نشسته ام رایگاه خودم است و تکها به خودم تعلق دارد ،با
وسیله ای که در اختیار داشت به سوراخ کردن همان نقطه پرداخت .اگر سایر مسیافران همیانریا دسیت او را گرفتیه و میان
میشدند ،غرق نمیشدند و مان غرق شدن آن بیچاره نیز میشدند.8
از این روست که ضرور بحث مسئولیت آحاد رامعه به عکوان شهروندانی مسئول ،نسبت بیه سرنوشیت خیود و سیایر
شهروندان مطرح میشود .هر عضو رامعه باید در حفظ و نگهداری از ارزشهیا و دسیتاوردهای بیه دسیت آمیده از تیالش
گذشتگان و انتقال آنها به نس های بعد ،خود را متعهد و مسئول بداند و با نظیار آگاهانیه ،مراقبیت ککید مبیادا خطیرا
 .0عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهکگ اسالمی (دفتر تبلیغا اسالمی) -شعبه اصفهان
 .8ر.ک :مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،8 ،ص998:
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وفسادها کیان رامعه را از بین نبرد .درهر رامعه ایای بویژه پس از آنره نهضت وانقالبی موفق و پیروز شد ،خطراتی آن را
تهدید خواهد کرد که در صور بی تورهی به آنها ،رامعه از درون دچار فساد و انحطاط میگیردد وسیپس رو بیه فکیا و
نابودی خواهد گرایید .و در ایکجاست که نظار عمومی و اصالحا داخلی در قال

امربیهمعیروف و نهیی از مکریر بایید

مورد توره قرار گیرد.
ضرورت امربهمعروف ونهی از منکر
اص امربه معروف و نهی از مکرر در اسالم اصلی است کیه مسیلمان مسیئول را در حیال ییک انقیالب فریری میداوم و
اس تَ أْمرو َن بِ الْمعر ِ
اصالحرویی راودان و مبارزه پیگیر و ناآرام با فسادها و تباهیها نگه میدارد :ک ْنتم َخیر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف
َ
َ ُْ
ت للنَّ ِ ُ ُ
ُْ َ
َو تَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْنک ِر (آل عمران .)001/شما به این دلی بیا ارزشتیرین رامعیههیا هسیتید کیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
ِ
میککید .رسول اکرم فرمیود :لَت أْمر َّن بِ الْمع ِ
ِ
َّ
روف َو لَتَ ْن ُه َّن َع ِن ال ُْم ْنک ِر ْاو ی ِّ
جاب
َ ُُ َ ْ
ارک ْم فَ ال ی ْس تَ ُ
َ
س لطَ َّن الل هُ َعلَ یک ْم ش ر َارک ْم فَی ْاعو خی ُ
ل َُه ْم( .کافی ،9 ،ص  )90باید امربهمعروف و نهی از مکرر ککید ،وگرنه خداوند بدان شیما را بیر شیما مسیلو مییگردانید؛
آنگاه نیرانتان دست به دعا برمیدارند برای شما و مستجاب نمیشود.
مسأله محیو مساعد اخالقی و ارتماعی که هماهکگ با مفاهیم متعالی معکوی باشد ،از نظر اسالم کمال اهمییت را دارد.
محیو مساعد -که از نظر اسالم امربهمعروف و نهی از مکرر برای چکین مکظوری است -گذشته از سایر رها از رکبه ایجاد
زمیکه برای رشد مفاهیم عالی معکوی فوق العاده ضروری است .بر این اساس قرآن ،از سویی در سوره حیجّ آییه  ،30وظیفیه
کسانی را که خدا در زمین به آنها ،قدر و امرانا میدهد ،فراهم کردن زمیکههای رشد مادی و معکوی انسانها معرفیی
ِ
وف و نَه وا َع ِن الْم ْنک ِر و لِلَّ ِه ِ
الص ال َة َو آتَ ُوا َّ
اه ْم فِ ی ْاِل َْر ِ
ض أَق ُاموا َّ
عاقبَ ةُ
میککد و میفرمایید :الَّ ذی َن إِ ْن َمکنَّ ُ
الزک ا َة َو أ ََم ُروا بِ ال َْم ْع ُر َ َ ْ
ُ َ
ْاِل ُُموِر .آنان که چون قدر آنها را در زمین مستقر سازیم ،نماز را (که مظهر و آییکه پیوند آنها با خداست) به پا میدارنید
و زکا را (که مظهر و سمب و وسیله کمک به خلق خداست) ادا میکککد و امربه معروف و نهی از مکرر مینمایکید (یعکیی
در اشاعه خوبیها و ازاله بدیها کوشش میکککد) ،و البتّه عاقبت و سرانجام به دست خداست(.یعکی آنهیا بیه هیر حیال در
انجام وظیفه خود کوشا میباشکد ،امّا به نتیجه رسیدن و نرسیدن به طور قطی  ،امیری اسیت کیه تیاب ییک سلسیله شیرایو و
مصالح است که به دست خداست) .و از سوی دیگر ،کسانی را که در مبارزه با فساد کوتاهی کردند و وظیفه نظارتی خیود
را به شایستگی انجام ندادند و بدین وسیله زمیکه ساز گسترش بدیها و محیو نامساعد شدند را مورد مذمت و ارزشیداوری
مکفی قرار میدهد و به مسلمانان و شهروندان ،احیا و اررای امربهمعروف و نهی از مکرر را فرمیان مییدهید .فَلَ ْو َل ک ا َن ِم َن
رون ِمن قَ بلِکم اولُوا ب ِقی ٍة ینْ هو َن َع ِن الْ َفس ِ
الْ ُق ِ
اد(هود )000/پس چرا از نس های پیش از شما خردمکدانی نبودند که [میردم را] از
َْ
َ
ْ ْ ْ
فساد در زمین باز دارند؟ تا در نتیجه این ملت ها در اثر فسادها تباه نشوند ،مکقیرض و هیالک نشیوند؟ و دربیاره قیوم دیگیر
میفرماید :کانوا د یتَکاهَوْنَ عَنْ مُکْررٍ فَعَلوهُ لَبِئْسَ ما کیانوا یفْعَلونَ(مائیده )43/از کیار زشیتی کیه آن را مرتری

مییشیدند،

یردیگر را بازنمیداشتکد .راستی ،چه بد بود آنچه میکردند .و این گونه است که قیرآن خطیاب بیه مسیلمانان مییفرمایید:
ولْتکن ِمنْکم َّامةٌ ی ْاعو َن الَی الْ َخی ِر و یأْمرو َنبِالْمع ِ
روف َو ینْ َه ْو َن َع ِن ال ُْمنْک ِر َو اولئِک ُه ُم ال ُْم ْفلِح و َن(آل عمران )013/و باید از میان
َْ
َ ُ
ََ ْ
ْ
0
شما ،گروهی[ ،مردم را] به نیری دعو کککد و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند ،و آنان همان رستگارانکد .
از آنچه گذشت با توره به نقش بی بدلی عکصر امربهمعروف و نهی از مکرر در فراهم ساختن محیو مکاس

برای رشد

و ارتقای ارزشهای الهی و انسانی و رلوگیری از انحطاط و اضمحالل انسانها و رامعه ،بیه ضیرور احییا و اریرای ایین
 .0ر.ک :مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،0 ،ص 940 :و ص  923 :و  ،04ص  804 :و  ،83ص903 :
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اص مهم و حیا بخش توسو آحاد امت اسالمی و شهروندان مسئول پی بردیم .اما از آنجا که تحقق و انجام این اص در
رامعه ،به دلی ظرافتها و حساسیتهایی که به همراه دارد گاه از ناحیه برخیی از شیهروندان میورد غفلیت واقی شیده واز
مسئولیت خود سر باز میزنکد و برخی نیز که به مسئولیت خیویش عمی مییکککید آثیار و نتیایج مطلیوبی را از آن مشیاهده
نمیکککد و در نتیجه این وظیفه در مقام عم  ،کارکرد واقعی خود را از دست میدهد و ما را به هدف و فلسفه امربهمعروف
و نهی از مکرر نمیرساند ،بر آن شدیم تا برخی از راهرارهای احیا و اررای امربیهمعیروف و نهیی از مکریر را بیا تأکیید بیر
اندیشههای استاد شهید مطهری(ره) مور د بررسی قرار دهیم ،باشد که بدین وسیله ،شاهد گسترش و رویش تاثیرا مببت از
اررای صحیح این مسئویت ارتماعی باشیم.
راهکارهای احیا و اجرای امربهمعروف و نهی از منکر
راهرارهایی که در ایکجا به آن اشاره میشود به سه بخش تقسیم شده است کیه بیا عکیاوین :راهریار معرفتیی ،راهریار
عاطفی و راهرار رفتاری به آنها میپردازیم.
الف) راهکار معرفتی
 .0عبر گیری و درس آموزی از تاریخ
یری از راههایی که میتواند انسان را در انجام مسئولیت خود نسبت به ارتماع کمک کیرده و او را بیه امربیهمعیروف و
نهی از مکرر تشویق ککد و این اص مهم را در عرصه عم مشاهده نماید ،مطالعیه عوامی بقیا و فکیای امیتهیای گذشیته و
عبر گیری از آن است .لذا باید بررسی کرد از نظر قرآن مجید چه چیزهایی عام فکا یا بقای اقوام و به تعبیر قرآن امتها
است؟ عل انحطاط ،فکا و اضمحالل و همین طور عل بقا و اعتالی امتها چیست؟ و قهراچ بعد هم ببیکیم آیا این نشانههیا در
رامعه اسالمی ،در دانشگاهها ،ادارا و مراکز مختلف کشور ورود دارد یا نه؟ آنچکان که از قرآن مجید استکباط مییشیود
چهار عام  :ظلم ،فساد اخالق ،تفرقه و ترک امربهمعروف و نهی از مکرر مور

فکای اقوام اسیت ودر نقطیه مقابی آنهیا،

چهار عام  :عدالت ،اخالق ،اتحاد و اررای امربهمعروف و نهی از مکرر نیز باعث بقا و اعتالی امتها میباشد.
ظلم و عدل :یری از آن عام ها عام عدل و ظلم است یعکی یک امت آنگاه قاب بقاست که روابو افراد و گروههیا بیا
یردیگر رابطهای بر اساس عدالت و رعایت حقوق واقعی انسانهیا و گیروههیا باشید؛ قیانون ،قیانون عاددنیه باشید و قیانون
عاددنه ،عاددنه در میان مردم اررا بشود .نقطه مقاب عدالت ظلم است .ظلم در مکطق قرآن به باد دهکده امت هاست .در این
زمیکه آیا زیادی در قرآن مجید میباشد .چکد آیه در سوره مبارکه هود هست ،از آیه  011تا آیه  ،003البته به طور متفرق.
شاید آنجا از هر رای دیگر این مطل بیشتر بیان شده و توضیح داده شده باشد .در یری از همان آیا استَ :و ک ذلِک ا ْخ ُذ
َربِّک اذا ا َخ َذ الْ ُقری َو ِهی االِ َمةٌ و ایکچکین خدای متعالِ تو ،مردم را ،قریهها را ،ارتماعها را در وقتی که ظالم و ستمگر باشکد
ِ ِ
ص ِلحو َن چکیین نیسیت ،محیال
میگیرد [یعکی] فانی میککد .آیه دیگر میفرمایدَ :و ما کا َن َربُّک لی ْهل ک الْ ُق ری بِ ُلْ ٍم َو اهله ا ُم ْ
است چکین چیزی که پروردگار تو رمعیت هایی را به مور ظلم هالک ککد .اگر مردمی مصلح باشکد و قهراچ صالح باشکد
(وقتی مصلح بودند صالح هم هستکد) ،اگر مردمی صالح و مصلح باشکد محال است که خدای تو آن هیا را بیدون تقصییر و
ظالمانه هالک ککد .علی علیه السالم در عهدنامه ای که به مالیک اشیتر نوشیته اسیت بیه ،فرمانیدار خیودش ،چکیین خطیاب
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
اقام ٍة َعلی اُل ٍْم .مالک! هی چیزی برای این که نعمتی را کیه
ل َشیءٌ أ ْدعی الی تَ غْیی ِر ن ْع َمة اللَّه َو تَ ْعجی ِل ن ْق َمته م ْن َ
میککدَ :و لَی َ
در قومی هست از آن ها سل ککد و نقمت الهی را به قومی رل ککد مانکد ظلم نیست .پس یری از اموری که در قرآن بیه
عکوان عام بقای یک امت ذکر شده است عدالت است و عام فکا و اضمحالل یک امت ظلم است.
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 .8فساد و صالح اخالق
اص دوم صالح و فساد اخالق فردی است .رامعه از افراد تشیری میی شیود .شخصییت افیراد بیه اخیالق و خُلقییا و
ملَرا و فضائلشان است .رامعه ای قاب بقاست که افرادش دچار فساد اخالق نباشکد .افرادی که به «راحتی» خو گرفته انید،
به عیاشی و هرزگی خو گرفته اند ،به قمار و شراب خو گرفته اند ،به رشوه خو گرفته اند ،به قساو نسیبت بیه یریدیگر خیو
ِ
سقوا فیها فَ َح َّق َعلَی َها الْ َق ْو ُل فَ َا َّم ْرناها تَ ْامیراً (اسیرا.)00/
گرفتهاند افراد فاسدی هستکدَ .و اذا َار ْدنا ا ْن نُ ْهلک قَ ْریةً َام ْرنا ُمتْ َرفیها فَ َف َ
از ناحیه مترفین فسق و فجور و فساد اخالق در رامعه راه پیدا می ککد ،پشت سرش هم به تعبیر قرآن تدمیر ،هالکت ،از بیین
رفتن است .رامعه از افراد ساخته می شود .یک مرک

اگر بخواهد در طبیعت به ورود بیاید ،باید هم ارزای تشری دهکیده

آن سالم و صحیح باشد و فاسد نباشد و هم وقتی که ترکی

می شوند ،به نسبت معیکی ترکیی

شیوند .سیاختمانی را کیه بیا

آهنهای زنگزده ،آررهای پوسیده ،گچهایمرده و سییمانهیای فاسید شیده بسیازند ،ایین مرکی

سیاخته مییشیود ولیی

استحرام ندارد چون ارزای تشری دهکده اش فاسد است .همچکین اگر ارزای تشری دهکده یک ساختمان درست باشد امیا
آن مالطی که میخواهد اینها را به یردیگر مربوط ککد فاسد باشد بیاز هیم ایین سیاختمان فاسید اسیت.پیس قیرآن مجیید
خطری دیگری را که برای بقای یک قوم و یک امت می داند فسیاد اخیالق اسیت .از نظیر قیرآن محیال اسیت قیومی روی
سعاد را ببیکد و افرادش فاسدادخالق باشکد .دولت هایی که می خواهکد ملتهای دیگر را ضعیف و ناتوان کککد و استعمار
نمایکد از راه فساد اخالق وارد میشوند؛ کتابها ومجال فاسد کککده برای اینها میسازند ،فییلمهیای فاسید کککیده بیرای
اینها صادر میکککد ،تشویق به مشروبخواری میکککد و در حد اعال ،کلوپهای قمار ایجاد میکککید ،فحشیاء ،زنیا و امبیال
این ها را روا می دهکد  ،تا ایکره دیگر شرف در روح این مردم باقی نماند ،چون هرچه انسان از این فسادها بیشتر مرتری
بشود آن احساس شرافت و عز و انسانیت در او می میرد .وقتی که این امور در میان آنها بود ،انسیانهیایی پیوک و پیوچ
میشوند ،انسانهایی که رز برای شرم و دامکشان و رز برای زندگی روزمره فرر نمیکککد؛ عالوه بر اخالق حتی فررشان
نیز فاسد میشود .اندلس اسالمی(اسپانیای امروز) یک تجربه بسیار روشن در ایین زمیکیه اسیت .انیدلس اسیالمی ییک مهید
بزرگ تمدن اسالمی بود .دنیای مسیحیت خودش را در مقاب این مهد تمدن ناتوان دید و چون نمیتوانست کاری از پییش
ببرد -زیرا انسان هایش انسانهای درستی بودند ،نقشه فساد اخالق روانانشیان را کشیید .و از راه زن و شیراب وارد شیدند و
تدریجاچ روانان اسالمی به شراب و قمار و مجالس عیاشی و دختربازی و امبال این ها عاد کردند .و سیپس بیا ییک حملیه
مسلمانان را شرست دادند.
 .9تفرقه واتحاد
دسته دسته شدن ،فرقه فرقه شدن ،دو قبیله شدن ،هر دسته ای یک فریری ،عقییده ای ،مسیلری داشیتن؛ هیر دسیته ای در
گوشهای یک کشور تشری دادن .تفرق و تشتت و نقطه مقابلش اتحاد و وحد از مسائلی است که قیرآن روی آن خیلیی
تریه میککد .اسالم دین وحد و اتفاق است .قیرآن مییفرمایید :و ا ْعتَ ِ
ص موا بِ َح ْب ِل اللَّ ِه َجمیع اً َو َل تَ َف َّرق وا َو اذْک روا نِ ْع َم ةَ اللَّ ِه
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
اء ُه ُم
ااء فَا لَّ َ
ف بَی َن قُل وبک ْم (آل عمیران .)013/آییه دیگیرَ :و َل تَکون وا کال ذی َن تَ َف َّرق وا َو ا ْختَ لَف وا م ْن بَ ْع ا م ا ج َ
َعلَیک ْم ا ْذ ک ْنتُ ْم ا ْع ً
ب ری ُحک ْم (انفال .)30/مسلمین! با یردیگر تکیازع و اخیتالف
نازعوا فَ تَ ْف َ
الْبَی ُ
نات (آل عمران ..)019/آیه دیگرَ :و َل تَ َ
شلوا َو تَذ َ
ْه َ
نداشته باشید که فَشَ و سست می شوید ،نیروی شما گرفته می شود ،بعد بو و خاصیت از شما گرفته می شود .ییک رمعیتیی
که وحد نداشته باشد و اختالف داشته باشد سست است ،دیگر آن بو و رایحه خوشی که از یک رامعیه واقعیی اسیالمی
بلکد میشود از آن رامعه بلکد نمیشود .علی علیه السالم نیز در آن لحظا آخر عمرشان وصیتی کردهاند که مجموعاچ بیست
ماده است ،یری از آنها درباره وحد و اتفاق است.
مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 341

 .3ترک و اررای امربهمعروف و نهی از مکرر
امربه معروف و نهی از مکرر عام اصالح است و متروک شدن آن ،عام فکا و اضمحالل و تباهی آن رامعیه اسیت .در
رون ِمن قَ بلِکم اولُوا ب ِقی ٍة ینْ ه و َن َع ِن الْ َفس ِ
آیا سوره مبارکه هود میخوانیم :فَلَوَل کا َن ِمن الْ ُق ِ
اد فِ ی ْاَل ْر ِ
ض ّاَل قَل ی ًال ِم َّم ْن انْ َجین ا
َْ
َ
ْ
ْ ْ ْ
َ
ِمنْ ُه ْم (هود )000/چرا در میان این امتهای هالک شده یک عده امربهمعروف و ناهی از مکرر نبودند که بیا فسیادها مبیارزه
کککد و کار به ایکجا نرشد؟
از این عوام چهارگانه ای که ذکر شد ،عام اخالق عاملی است که استحرام افراد را بیان میککد .فسیاد اخیالق یعکیی
فاسد شدن ارزای تشری دهکده رامعه .عام عدالت عاملی است که در واق یک رامعه وقتیی میی خواهید ترکیی

بشیود

یک فرمول خاص می خواهد ،فرمولش همان عدالت است یعکی هر فردی در هر حدی که هسیت ،بیه مقتضیای کیاری کیه
میککد و زحمتی که میکشد و ابتراری که میککد استحقاق و حقی دارد ،حق هر فرد و حق هر گیروه همیین طیوری کیه
هست به آن ها داده شود .اگر چکین نباشد و ترکیبی از فرمول خودش خار و کم و زیاد شود امییدی بیه بقیایش نیسیت .و
چون ارتماع و اتحاد مربوط است به رامعه انسانی و رامعه انسانی بادخره یک رامعه فرری و رامعیه ای اسیت کیه اییده و
ایدئولوژی و فرر می خواهد ،مردم باید از نظر ایمان هم وحد داشته باشکد .ایمان اسالمی احتیا است که مردم در حدود
ایمان خودشان با یردیگر اتفاق داشته باشکد و مسائلی که میان آن ها شراف می اندازد و اختالف ایجاد میی ککید بیه وریود
نیاید .عام امربهمعروف و نهی از مکرر عاملی است که در هر حال هر مقدار هم پیشگیری بشود بادخره ممرن اسیت افیراد
به فساد گرایش پیدا کککد یا رامعه از مسیر عدالت مکحرف شود .همچکین ممرن است تفیرق و تشیتت بیه عللیی در رامعیه
اسالمی رخ بدهد .پس یک رریانی دزم است که بیاید اصالح ککد .اگر اخالق فاسید شید ،امربیه معیروف و نهیی از مکریر
بشتابد برای اصالح اخالق .عدالت و مساوا از بین رفت ،امربه معروف و نهی از مکرر بشتابد برای اصالح مفاسیدی کیه از
این راه پیدا شده .تفرق و تشتت پیدا شد ،باز امربه معروف و نهی از مکرر بشتابد و به رای تفرقه از نو وحد را ایجاد ککد.
اتفاقاچ آیهای که میفرماید :ولْتکن ِم ْنکم َّامةٌ ی ْاعو َن الَی الْ َخی ِر و یأْمرو َن بِالْمع ِ
روف َو ی ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْنک ِر (آل عمران )013/در میان
َْ
َ ُ
ََ ْ
ْ
ِ
ِ
دو آیه قرار گرفته است ،یری آیه َو ا ْعتَص موا بِ َح ْب ِل اللَّ ه َجمیع اً(آل عمیران )019/و یریی آییه َو َل تَکون وا کالَّ ذی َن تَ َف َّرق وا(آل
عمران )019/که هر دو آیه مربوط به اتحاد و اتفاق و نقطه مقابلش تفرقه و تشتت است .قرآن در وسو دو آیهای که هر دو
مربوط به اتحاد و اتفاق و نقطه مقابلشان تفرق و تشتت است یک آیه امربه معیروف و نهیی از مکریر گکجانیده اسیتَ :ولْ تَک ْن
ْخی ِر .گویی قرآن ایکجا خیر را در درره اول همان وحد و اتفاق و اتحیاد مییدانید .مصیداق مهیم و
ِم ْنک ْم َّامةٌ ی ْاعو َن الَ ی ال َ

مکظور از «معروف» در ایکجا همان وحد و اتفاق است .و ایکره نهی از مکرر برککد و از زشتی باز بدارند« .مکرر» در ایکجیا
همان تفرق و تشتت است.
پس ،عوام فانیکککده و مضمح کککدهای که قرآن با درسی که از تاریخها به ما میدهد و به ما میآموزد چهار چییز
است .و این درسی است که امتها به عکوان یک امت ،باید از امتهیای گذشیته بگیرنید ،و آنهیا را آیکیه خودشیان قیرار
بدهکد ،سرنوشت خودشان را در سرگذشت آن ها ببیککد :چرا خدای متعال فالن قوم را بیه هالکیت رسیاند؟ بیا ایکریه خیدا
دشمن کسی نیست .اما در عین حال خدا سککی داردَّ :
ان اللَّهَ َلیغَی ُر ما بِ َق ْوٍم َحتّی یغَیروا م ا بِانْ ُف ِس ِهم(.رعد )00/ببیککد علتش چیه
بود؟ آیا ظلمشان زیاد بود؟ آیا فساد اخالق داشتکد؟ آیا تفرق و تشیتت داشیتکد؟ آییا تیرک امربیه معیروف و نهیی از مکریر
میکردند؟
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فهم صحیح داشتن از مراح و مرات

امربهمعروف و نهی از مکرر :امربهمعروف و نهی از مکریر سیه مرحلیه و سیه مقیام

دارد :مرحله قل  ،مرحله زبان ،مرحله ید و عم  .مکظور واقعی از مرحله قلی  ،اخیالص و حسین نییت داشیتن و از مرحلیه
زبان ،بیانهای روشن کککده و مکطقی و از مرحله عم  ،تبلیغ عملی و حسن عم داشتن است اما برخی از ما ،از مرحلیه قلی
به رای آنره اخالص و حسن نیت و عالقه به سرنوشت مسلمانان را درک ککیم ،ریوش و خیروش و عصیبانیت هیای بیجیا

میفهمیم؛ و از مرحله زبان به رای آنره بیانهای روشن کککیده و مکطقیی بفهمییم کیه قیرآن مییفرمایید :ا ْدعُ ال ی َس بی ِل َربِّک
ِ ِ
ِ ِ
س نَ ِة (نح  ،)089-موعظهها و پکدهای تحرم آمیز میفهمیم؛ و از مرحله ید و عم هم به رای ایکره
بِالْحک َم ة َو ال َْم ْوع َ ة ال َ
ْح َ
تبلیغ عملی و حسن عم و همچکین تدابیر عملی بفهمیم ،تکها این مطل را فهمیدهایم که باید اعمیال زور کیرد و بیه همیین
دلی است که این مسئولیت در رامعه رذابیت و تأثیر خود را از دست داده است و برداشت نادرست از آن میشود.0
ب)راهکار عاطفی
تقویت دوستی و محبت میان آحاد مردم بر اساس ایمان
اگر انسان نسبت به افرادی بیعالقه باشد ،در مقاب اعمال و رفتار آن ها بیتفاو است ،امّا آنجا کیه عالقیه مکید اسیت،
محبّتها و مودّ ها او را آرام نمیگذارند .عالقه به سرنوشت اشخاص از عالقه به خود آنها سرچشمه میگیرد .پدری که به
فرزندان خویش عالقه دارد قهراچ نسبت به سرنوشت و رفتار آنان نیز احساس عالقه میککد؛ امّا ممرن است نسبت به فرزندان
دیگران در خود احساسی نرکد ،چون نسبت به خود آن ها عالقه ای ندارد تا به سرنوشتشان نیز عالقهمکد باشد و کار نیرشیان
در او احساس اثباتی به ورود آورد و کار بدشان احساس نفیای.
امربه معروف در اثر همان احساس اثباتی است و نهی از مکرر در اثیر احسیاس نفیی ،و تیا دوسیتی و محبّیت نباشید ایین
احساسها در نهاد انسانی روشش نمیککد .و این دوستی و محبت هکگامی حاص خواهد شد کیه بیر اسیاس ایمیان باشید.
ض ُه ْم أ َْولِی اءُ بَ ْع ٍ
ض ی أ ُْم ُرو َن
ات بَ ْع ُ
ایمان ،اساس دوستی و وداد و ودء مؤمکان است .قرآن کریم مییفرماییدَ :و ال ُْم ْؤِمنُ و َن َو ال ُْم ْؤِمن ُ
بِالْمعر ِ
الص ال َة َو ی ْؤتُو َن َّ
الزک ا َة َو یطی ُع و َن اللَّ هَ َو َر ُس ولَهُ أُولئِ ک َس ی ْر َح ُم ُه ُم اللَّ هُ إِ َّن اللَّ هَ َعزی ٌز َحک ی ٌم
وف َو ی ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْنک ِر َو یقی ُم و َن َّ
َ ُْ
(توبه .)40/مؤمکان نزدیک به یردیگرند و به مور ایکره با یردیگر نزدیک اند ،حامی و دوست و ناصیر یردیگرنید و بیه
سرنوشت هم عالقه مکدند و در حقیقیت بیه سرنوشیت خیود کیه ییک واحید را تشیری مییدهکید عالقیه مییورزنید و لیذا
امربه معروف میکککد و یردیگر را از مکرر و زشتیها باز میدارند .این دو عم (امربه معروف و نهی از مکرر) ناشی از وداد
ایمانی است و لذا این دو رمله -یأْمرو َن بِالْمع ِ
روف َو ینْ َه ْو َن َع ِن ال ُْمنْک ِر -بالفاصله به دنبال بیان ودء ایمانی مسلمانان واق شده
َْ
ُ
الصالةَ َو ی ْؤتُو َن َّ
الزک اةَ .نماز
است .و سپس به عکوان ثمرا امربهمعروف و نهی از مکرر ،دو مطل را ذکر کرده است :یقیمو َن َّ
را به پا میدارند و زکا را میدهکد .نماز نمونه ای است از رابطه خلق و خیالق ،و زکیا نمونیه ای اسیت از حسین روابیو
مسلمانان با یردیگر که در اثر تعاطف و تراحم اسالمی از یردیگر حمایت میکککد و به هیم تعیاون و کمیک مییکککید .و
سپس بر آن متفرّع کرده است :اولئِک َسی ْر َح ُم ُه ُم اللَّهُ َّ
کیم آن وقت است که انواع رحمتهای الهی و سعاد ها
ان اللَّهَ َعزی ٌز َح ٌ
بر این رامعه فرود میآید وخداوند عزیز و حریم است.8

 .0مجموعهآثاراستادشهیدمطهری ،81 ،ص810 :
 .8مجموعهآثاراستادشهیدمطهری ،9 ،ص809 :
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ج) راهکارهای رفتاری
 .0اررا امربهمعروف و نهی از مکرر با شرایو واقعی:
امربه معروف و نهی از مکرر در اسالم از نظر اررایی شرایطی دارد .اولین شرطش حسن نیت و اخالص است .ما فقو در
مورد مکرراتی که علکی است و به آن ها تجاهر میشود حق تعرض داریم .در اموری که مربوط به زندگی خصوصیی میردم
است حق تجسس و مداخله نداریم .م ادسف دیده شده برخی افراد ،این اص مقدس را دستاویز قیرار داده ،و بیا ورود بیه
حریم خصوصی اشخاص به مقاصد و مکاف خود دست مییابکد .میگویکد در زمان ریاست مرحوم آقا نجفی اصفهانی ییک
روز عده ای که نام طلبه روی خود گذاشته بودند ولی طلبه واقعی نبودند (طالب واقعی همیشه از این گونه اعمال و مارراها
خود را دور نگه میداشتکد) در حالی که نفس میزدند و یک دایره شرسته و یک دمبک شرسته در دست داشتکد به مکیزل
مرحوم آقا نجفی آمدند .ایشان پرسیدند چه خبر است؟ از کجا میآیید؟ ایینهیا چیسیت در دسیت شیما؟گفتکد در مدرسیه
بودیم که به ما اطالع دادند در چکدین خانه آن طرف مدرسه ،مجلس عروسی است و در آنجا داییره و دمبیک مییزنکید .از
پشت بام مدرسه از روی بام های خانه ها از این پشت بام به آن پشت بام رفتیم تا به آن خانه رسیدیم .داخ آن خانه شدیم و
مردم را زدیم و دایره و دمبک آن ها را شرستیم .یری از آن ها رلو آمد و گفت :من خیودم رفیتم رلیو سییلی محرمیی بیه
گوش عروس زدم .مرحوم آقا نجفی گفت :حقیقتاچ نهی از مکرر هم همین است که شما کردید! .چکدین مکرر به نام نهیی از
مکرر مرتر

شدید :اولچا مجلس عروسی بوده .ثانیاچ شما حق تجسس نداشته اید .ثالباچ شما چه حق داشته اید از پشت بیام هیای

مردم بروید .رابعاچ کی به شما ارازه داده که بروید و زدوخورد ککید؟
 .8استفاده بیشتر از ابزار کردار بجای گفتار( دخالت دادن عم بجای حرف)
در میان ما ،در اررای امربه معروف و نهی از مکرر ،آن چیزی که بیشتر مورد توره بوده دو وسیله بوده اسیت .ادن هیم
میبیکیم مردم در اررای این اص تورهشان فقو به همین دو چیز است .آن دو چیز یری گفتن است و دیگری اعمیال زور؛
یعکی اول بگوییم بعد هم اگر از گفتن نتیجه نگرفتیم اعمال زور برکیم .و به تعبیر دیگر -که تعبیر سعدی است -ما بیه «پکید»
معتقد هستیم و «بکد»؛ اول پکد میدهیم و اگر اثر نرکد و قدر داشته باشیم ،به زدن و بستن متوس میشیویم .ایین دو تیا را
خوب شکاختهایم و به این دوتا آشکایی داریم.
البته شک نیست که گفتن و پکد دادن وسیله ای است از وسائ  .اعمال زور هم به سهم خود در مواردی وسییله دیگیری
است از وسائ  .ولی آیا وسیله امربه معروف و نهی از مکرر مکحصر است به همین دو؟ وسییله دیگیر و راه دیگیری نیسیت؟.
روی هم رفته ما برای گفتن ونوشتن و خطابه و مقاله زیاده از حد ،اعجاز قائ هستیم؛ خیال میککیم بیا گفیتن و زبیان ،کیار
درست میشود ،ما بیش از اندازه از این گوش و زبان انتظار داریم ،گاهی هم -بلره بیشتر اوقا  -باید از راه عم و چشیم
استفاده ککیم ،ما با دست خود و عم خود خوب رفتار ککیم تا آنها با چشم خودشان ببیککد؛ و یک مقداری به این گوش و
زبان استراحت بدهیم.

سعدیاگر چه سخکدان و مصالح گویی به عم کار برآید به سخکدانی نیسیت .در حیدیث اسیت :کون وا ُدع اةً لِلنّ ِ
اس بِغَی ِر
ال ِ
ْس نَتِک ْم (اصول کافی  8ص 42باب ورع ) مردم را به دین حق و صالح دعو ککید اما با ابزاری غیر از ابزار زبان یعکی
طان مع اً و یک ّف ِ
ف الْی ِا و انَّما جعلَ ُهما ی ْب ِ
ط اللِّ ِ
سان َو ک َّ
ان َمع اً (فیروع
با ابزار عم  .در حدیث دیگری است که :ما َج َع َل اللَّهُ بَ ْس َ
ََ
س َ َ
َ
ُ

کافی  9ص  )99یعکی چکین نیست که خدا ارازه داده باشد که تکها زبان باز باشد ولی دست بسته باشد ،بلره اگر باز است
هر دو باید باز باشد و اگر میخواهد بسته باشد هر دو بسته باشد ،یعکی اگر عم در کار نباشد خوب اسیت زبیان هیم بسیته
سهُ لِلنّ ِ
اس اماماً فَلْی ْب َاأْ بِتَ ْعلی ِم نَ ْف ِس ِه قَ ْب َل تَ ْعلی ِم غَی ِرهِ َولْیک ْن تَأْدیبُهُ بِس ی َرتِِه قَ ْب َل تَأْدیبِ ِه
باشد .علی علیه السالم میفرمایدَ :م ْن نَ َ
صَ
ب نَ ْف َ
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ِِ
ِ ِِ
اح ُّق بِ ْاَل ْج ِ
الل ِم ْن ُم َعلِّ ِم النّ ِ
اس َو ُم َؤ ِّدبِ ِه ْم (حرمت  )49آن کس که میخواهید پیشیوای میردم
بِلسانهَ ،و ُم َعلِّ ُم نَ ْفسه َو مؤ ّدبها َ
باشد و مردم را به دنبال خود به راهی دعو ککد ،پیش از آنره میخواهد به دیگران یاد بدهد خود را مخاطی

ککید و بیه

خودش تعلیم و تلقین نماید؛ پیش از آنره میخواهد مردم را با زبان خود تربییت ککید ،بیا عمی و روش اخالقیی خیوب و
اخالق صحیح ،خود را تربیت ککد .آن کس که خودش را تعلیم و تلقین میککد و خودش را تربیت و تأدی

میککد ،برای

احترام و ترریم شایستهتر است از آنره معلم و مربی دیگران است.0
 .9اررای رمعی و گروهی بجای اررای فردی
گذشته از ایکره ما در اررای امربه معروف و نهی از مکرر بجای حرف باید عم را دخالت دهیم ،به این نرته باید توره
داشت که عم هم اگر فردی باشد چکدان فایده ای ندارد .مشر این است که در زندگی ارتماعی ما آنهایی هم که اه
عم میباشکد تورهی به عم ارتماعی ندارند و به اصطالح «تک رو» میباشکد .از عم فردی کاری ساخته نیست ،از فرر
فرد کاری ساخته نیست ،از تصمیم فرد کاری ساخته نیست؛ همراری و همفرری و مشارکت دزم است تا به فلسفه و هدف
از امربهمعروف و نهی از مکرر رسید.

8

 .3دخالت دادن مکطق به رای تعبّد
مطل

مهم دیگر این است که ما در اررای امربه معروف و نهی از مکرر ،مکطق را دخالت نمیدهیم ،در صورتی که هیر

کاری ،مکطق مخصوص به خود دارد که کلید آن کار است .مقصود این است که در کار معروف و مکرر باید تدابیر عملی
اندیشید و باید دید چه طرز عملی ،مردم را نسبت به فالن کیار نییک تشیویق مییککید و میردم را از فیالن عمی زشیت بیاز
میدارد .برای مبال :چکدین سال پیش در یری از شهرهای کوچک واق در ایاد فیالدلفیا (امریرا) زنها مبتال به قماربازی
شده بودند .ابتدا کشیش ها و روزنامه نویسها و خطبا و فصحا تا میتوانستکد رار به بدی قمار خصوصاچ برای زن ها گفتکید و
نوشتکد ،ولی به رایی نرسید ،تا آنره شهردار مح بیه فریر افتیاد یریی دوتیا باشیگاه و نمایشیگاه هکیری زنانیه داییر ککید و
سرگرمیهای مکاس

در آنجا فراهم نماید ،از قبی نمایش بچه های چاق و تکدرست و رایزه دادن بیه میادران کیاردان ،و از

قبی کارهای دستی و غیره ،که هرکدام برنامه و ترتیبا خاصی داشت و مردم را سیرِ ذوق مییآورد .دو سیه سیالی از ایین
رریان گذشت که زن های آن شهر برلی قمار را فراموش کردند .این را میگویکد چاره عملی و تدبیر عملیی .ایین ،معکیای
دخالت دادن مکطق و تدبیر است در مبارزه با مکررا  .یا از قدیم در میان ما معروف است که زنها زیاد غیبت میکککد .ادن
هم برخی از زنهای قدیمی و محجّبه در عین ایکره اه نماز و روزه و مسجد و عباد هستکد زیاد غیبت مییکککید ،چیرا؟
زیرا محیو خانوادگی قدیمی ما با آن سبری که بود طوری است که زن بیچاره اگر غیبت نرکد حرف دیگیر و کیار دیگیر
ندارد .اه علم و معرفت و کتاب که نیست .اه هکر و کاردستی و صکعت که نیسیت .در حیال فراغیت از زحمیا خانیه،
سرگرمی دیگری ندارد رز ایکره دور هم رم شوند و غیبت کککد .روح بادخره غذا میخواهد .وقتی غذای صحیح نرسید،
از گوشت مرده تغذیه میککد :ایحِ ُّ احَدُکمْ انْ یأْک َ لَحْمَ اخیهِ مَیتاچ (حجرا  .)08/ما تاککون هرچه خواستهایم رلوی ایین
عم را بگیریم از راه موعظه و زبان بوده ،در فرر چاره عملی و تدبیر مکطقی نبوده ایم ،قهراچ بالاثر مانده ،بعد به ریای آنریه
خودمان و طرز عم خودمان را متهم نماییم زن های بیچاره را متهم کردهایم که رکس آنها چکین و چکیان اسیت .همچکیین
 .0مجموعه آثار استاد شهید مطهری، 81 ،ص 811 :
 .8مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،81 ،ص819 :
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امروز در محیو رامعه میبیکیم که روانان و زنان در خیابانها پرسه میزنکد و یا بدنبال پیروی مفرط از مدپرستی و اسراف و
تجم هستکد به طوری که در اخبار روزنامهها میخوانیم که اروپاییان اعتیراف دارنید کیه در ایین امیور زنهیای ایرانیی در
رهان درره اول اند .این را هم میخواهیم با زبان و موعظه و یا مالمت و طعکه عال ککیم و البته با ایین وسیائ چیاره پیذیر
نیست .اگر روزی توفیق پیدا ککیم که عملچا در فرر چاره رویی بیفتیم و مکطق را در امربیه معیروف و نهیی از مکریر دخالیت
دهیم همه این مشرال به خوبی و آسانی ح میشود.0
 .9استفاده از بهترین وسیله مکاس

در امربهمعروف و نهی از مکرر

بر پایهی امربهمعروف و نهی از مکرر ،مسلمانان مسئول هدایتیردیگرند .هر نسلی مسئول هیدایت نسی بعیدی اسیت.
بادخص کسانی که سمت رسمی رهبری دارند مسئولیت بیشتری دارند .برای رسیدن به این هیدایت بایید از بهتیرین وسییله
استفاده شود ،ولی وسیله هدایت برای همیشه و همه را تعیین نشده و قاب تعیین و اندازه گیری هیم نیسیت.در اسیالم بیرای
هدایت و رهبری ،یک شر صد درصد معین ترسیم نشده که همه ارزاء و مقدما و مقارنیا و شیرایو و موانی در نظیر
گرفته شده باشد ،و اساساچ قاب تعیین و ترسیم و اندازه گیری نیست چون متفاو است .یک چیز در یک را وسییله هیدایت
است و بسا هست همان چیز در رای دیگر وسیله گمراهی و ضاللت باشد .مکطقی که یک پیرزن را مؤمن میککید اگیر در
مورد یک آدم تحصی کرده به کار برده شود او را گمراه میککد .یک کتیاب در ییک زمیان ،متکاسی

ذوق عصیر و ذوق

زمان و سطح فرر زمان بوده و وسیله هدایت مردم بوده است و همان کتاب در زمان دیگر اسباب گمراهی است .ما کتابها
داریم که در گذشته وظیفه خود را انجام داده اند و صدها و هزارها نفر را هدایت کرده اند ولی همان کتیابهیا در زمیان میا
کسی را هدایت نمیککد ،سه است ،اسباب گمراهی و شک و حیر مردم میباشد و از کت

ضَیالل بایید شیمرده شیود.

بجز کتاب آسمانی و گفتار واقعی معصومین ،هر کتاب دیگر را که در نظر بگیریم یک رسالتی دارد برای یک مد موقت

ع ال ی َس بی ِل َربِّک
و محدود؛ آن مد که گذشت آن رسالت تمام میشیود .از ایین رو اسیت کیه در قیرآن آمیده اسیت :ا ْد ُ
ِ
ْحکم ِة و الْمو ِع َ ِة الْح ِ
ِ
ِ
س ُن( .نح )089/این آیه کریمه به اتفاق مفسرین ،سه وسیله مختلیف بیرای
سنَة َو جادل ُْه ْم بِالَّتی هی ْ
بِال َ َ َ ْ
اح َ
ََ
دعو و هدایت مردم ذکر کرده و هریک از این سه وسیله برای یک مورد مخصیوص اسیت .میی فرمایید :میردم را بیه راه
پروردگار بخوان .با چه وسیله؟ به وسیله حرمت .حرمت یعکی سخن متقن و محرم که قاب خدشه و تشریک نیست؛ به
اصطالح مکطقیین و حرما یعکی سخکی که مقدماتش صد درصد یقیکی است .یعکیی میردم را بیه راه پروردگیار بخیوان بیا
برهان و حرمت و علم صد درصد خالص و عق خالص.مفسرین گفته اند دعو کردن به وسیله حرمت و برهیان و دلیی
ِ ِ
س نَ ِة یعکیی میردم را بیه راه پروردگیار
عقلی و علمی برای یک دسته خاص است که استعداد آن را دارنیدَ .و ال َْم ْوع َ ة ال َ
ْح َ
بخوان به وسیله موعظه خوب و پکد و اندرزهای دلپسکد .بعضی از مردم استعداد بیان عقلی و علمی ندارند ،اگر مسائ علمی
برای آنها طرح شود گیج میشوند .راه هدایت آنها پکد و اندرز است .با تمبی و قصه و حرایت و هر چیزی که دل آنیان
را نرم ککد باید آن ها را هدایت کرد .سر و کار موعظه و اندرز با دل است ،و اما سر و کار حرمت و برهان با مغز و عقی و
ِ
ِ
س ُن .اگیر بیا
فرر است .اکبریت مردم در مرحله دل و احساسا اند نه در مرحله مغیز و عقی و فریرَ .و ج ادل ُْه ْم بِ الَّتی ه ی ْ
اح َ
کسی روبرو شدید که غرضش کشف حقیقت نیست ،غرضش این نیست که حقیقتی را بفهمد ،آمده برای مجادله و حیرف
زدن و ایراد گرفتن ،در کمین است یک کلمه ای بشکود آن را مستمسک قرار دهد و هیو ککید و مجادلیه نمایید ،تیو هیم بیا
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ایکچکین شخصی مجادله کن .اما تو به نحو احسین مجادلیه کین ،در مجادلیه از راه حیق و حقیقیت خیار نشیو ،در مجادلیه
بیانصافی نرن ،حقکشی نرن ،دروط به کار نبر و امبال اینها.
این آیه طرق مختلفی برای هدایت ذکر می ککد و هر طریقی برای موردی خاص است .پس معلوم می شود وسیله ای که
باید در مقام هدایت در امربهمعروف و نهی از مکرر به کار برد یرسان و یرکواخت نیست.0
در همین رابطه نسبت به هدایت نس ردید باید دانست که نمیتوان با همان متیدها و روشهیای قیدیمی او را رهبیری
کرد .اولچا باید نس روان را بشکاسیم و بفهمیم دارای چه مشخصا و ممیزاتی است .درباره ایین نسی دو طیرز تفریر شیای
است و معمولچا دو رور قضاو می شود.از نظر یک طبقه این ها یک عده مردمی هستکد خام ،مغرور ،گرفتیار هیوا و هیوس،
شهو پرست ،دارای هزار عی  .این طبقه همیشه به این نس دهنکجی میکککد و ناسزا مییگویکید .امیا از نظیر خیود نسی
روان ،درست بعرس اسیت .آن هیا در خودشیان عیی

نمیی بیککید؛ خودشیان را مجسیمه هیوش ،مجسیمه فطانیت ،مجسیمه

آرمانهای عالی می دانکد .نس کهن این ها را ترفیر و تفسیق میککد و اینهیا آنهیا را تحمییق و تجهیی  .آنهیا بیه ایینهیا
میگویکد شما کافرید ،شما شهو پرستید؛ اینها به آنها میگویکد شما نادانید ،شما نمیفهمید.
در عین حال ،نس روان ما مزایایی دارد و عی هایی .زیرا این نس یک نوع ادراکا و احساساتی دارد که در گذشته
نبود و از این رهت باید به او حق داد .در عین حال یک انحرافا فرری و اخالقی دارد و باید آن هیا را چیاره کیرد .چیاره
کردن این انحرافا بدون در نظر گیرفتن مزاییا یعکیی ادراکیا و احساسیا و آرمانهیای عیالی کیه دارد و بیدون احتیرام
گذاشتن به این ادراکا و احساسا میسر نیست .باید به این رها احترام گذاشت .در نس گذشته فررها این اندازه بیاز
نبود ،این احساسا با این آرمانهای عالی نبود .باید به این آرمان ها احترام گذاشت .اسالم به این امور احترام گذاشته است.
اگر ما بخواهیم به این امور بی اعتکا باشیم محال است که بتوانیم رلو انحراف های فرری و اخالقیی نسی آیکیده را بگییریم.
روشی که فعلچا ما در مقاب این نس پیش گرفته ایم که روش دهان کجی و انتقاد صِرف و مذمّت است و دائماچ فریاد میا بلکید
است که دانشگاهها ،مدارس این طور خیابانها این طور ،و ،...و دائماچ وای وای میککیم درسیت نیسیت .بایید فریر اساسیی
برای این انحراف ها کرد .درد این نس را باید درک کرد فرر اساسی به این است که اول ما درد این نس را بشکاسییم ،درد
عقلی و فرری،دردی که نشانه بیداری است ،یعکی آن چیزی را که احساس میککد و نسی گذشیته احسیاس نمییکیرد .در
گذشته درها به روی مردم بسته بود .درها که بسته بود سه است ،پکجرهها هم بسته بیود .کسیی از بییرون خبیر نداشیت ،در
شهر خود که بود از شهر دیگر خبر نداشت ،در مملرت خود که بیود از مملریت دیگیر خبیر نداشیت .امیروز ایین درهیا و
پکجرهها باز شده ،دنیا را میبیککد که رو به پیشرفت است ،علمهای دنیا را میبیککد ،روان است ،احساسش عالی است ،و حق
هم دارد ،میگوید ما چرا باید ایکگونه نباشیم؟ نس قدیم این چیزها را نمیفهمید و درک نمییکیرد .در قیدیم سیطح فریر
مردم پایین بود ،کمتر در مردم شک و تردید و سؤال پیدا میشد ،حاد بیشتر پیدا میشود .طبیعی است وقتی که فرر ،کمیی
باد آمد سؤادتی برایش طرح می شود که قبلچا مطرح نبود .باید شیک و تردییدش را رفی کیرد و بیه سیؤاد و احتیاریا
فرری اش پاسخ گفت .نمی شود به او گفت برگرد به حالت عوام ،بلره این خود زمیکه مکاسبی است برای آشکا شدن مردم با
حقایق و معارف اسالمی .با یک راه بی سواد که نمی شود حقیقتی را در میان گذاشت .بکابراین در هدایت و رهبری نسی
قدیم که سطح فررش پایینتر بود ما احتیا داشتیم به یک طرز خاص بیان و تبلیغ و یک رور کتابها .اما امیروز آن طیرز
بیان و آن طرز کتابها به درد نمیخورد ،باید و دزم است اصالح عمیقی در این قسمتها به عم آید ،باید با مکطق روز و
زبان روز و افرار روز آشکا شد و از همان راه به هدایت و رهبری مردم پرداخت  .به هرحال نس روان افرار و ادراکیا و
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احساساتی دارد و انحراف هایی .تا بیه دردش یعکیی بیه افریار و ادراکیا و احساسیاتش رسییدگی نشیود ،نمیی شیود رلیو
انحرافاتش را گرفت.0
نتیجه
با توره به ایکره از نظر اسالم همه افراد رامعه و شهروندان دارای مسئولیت مشترک مییباشیکد و از ایین رو بیه کمیک
امربهمعروف و نهی از مکرر وظیفه دارند تا زمیکه و فضای مساعد را برای رشد و تعالی آحاد رامعه فراهم نمایکد و بیا آنچیه
زمیکه ساز فساد و تباهی و عق

افتادگی است مبارزه کککد نتیجه میگیریم باید به این اص مهم بیش از پیش اهمیت بیدهیم

و هریک از ما سهم خود را در احیا و اررای آن مورد ارزیابی قرار دهیم و چکانچه در انجام این رسیالت کوتیاهی و سسیتی
داشتهایم با راهرارهای معرفتی ،عاطفی و رفتاری که بدان اشاره شد ضمن آسیی

شکاسیی ایین اصی  ،بیا درس آمیوزی از

تاریخ و فهم صحیح از مراح امربهمعروف و نهی از مکرر ،وتقویت دوستی ،روش و مرتبیی را بیه وریود آورییم کیه ایین
وظیفه به طور عملی (نه زبانی فقو) و در عین حال ارتماعی (نه انفرادی) و در عین حال مکطقی و مبتکی بر اصول علمی و با
انتخاب وسای مکاس  ،انجام گیرد تا با احیا و اررای درست آن ،شاهد تاثیرا عملی و مببت بیشتری در میان در رامعه و
شهروندان باشیم.
منابع
.0

قرآن کریم ،تررمه فوددوند

.8

مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،تهران ،صدرا .0942 ،رلدهای89 ،83 ،81 ،04 ،9 ،8 ،0 :
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امربه معروف ونهی از منکروانحرافات اجتماعی
محمد امیری

0

محمدرضا محمد شفیعی

8

چکیده
رامعه سالم است که از امکیت رانی ،مالی ،مکزلتی ،عاطفی وارزشی برخوردارباشد .در مقاب رامعهای نابهکجیار اسیت
که فاقد این معیار باشد .مهمترین هکجارهای رامعه اسالمی هکجارهای مربوط به امکیت ارزشی و اخالقی اسیت و هیر آنچیه
امکیت ارزشی و اخالقی را به طور خاص به خطر میاندازد ،انحراف ارزشی محسوب میشود و اگر نقیص ایین ارزشهیا و
هکجارها گسترده گردد انحراف ارتماعی پدیدار میشود کیه بایسیتی در مهیار آن و از گسیترش دامکیهاش اقیداما ریدی
صور پذیرد .یری از اهداف اساسی امکیت در هیر کشیور ،حفاظیت از ارزشهیای محیوری و حییاتی نظیام فرهکگیی آن
میباشد و در مقاب  ،از رمله کارکردهای عمده هر نظام فرهکگی نیز ،امکیت بخشی به زندگی ارتماعی و تداوم آن ،تروین
هویت ارتماعی و ایجاد حفظ همبستگی است.
توصیههای رفتاری دین برای ایکره افراد یردیگر را از انحراف باز دارند «امربهمعروف و نهیی از مکریر» مییباشید .ایین
رفتار ،راهرارهای عملی است که در دین از رایگاه ویژهای برخوردار است و بر آن تأکید فراوان شده به طیوری کیه ازآن
به عکوان بلکد مرتبه ترین و شریفترین فرائ

دین نام برده شده است.

این نوشتار در مقام اثبا کارکردهای «امربهمعروف و نهی از مکرر» در انحرافا ارتماعی برآمده و نقش ایین فریضیه
دیکی را در ایجاد و برقراری امکیت ارتماعی مورد توره قرار میدهد.
تعاریف
امربهمعروف یعکی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آنچه از نظر عق یا شرع اسیالم
خوب در نظر گرفته شده و نهی از مکرر یعکی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آن
چه از نظر عق یا شرع اسالم بد در نظر گرفته شده است.
واژه معروف یعکی شکاخته شده و مقاب مکرر است .واژه نهی به معکای بازداشتن و مک کردن و مکرر به معکای کار زشت
و از روی ره است .بکابراین نهی از مکرر به بازداشتن انسان از انجام کارهای زشت و نامعقول و رلیوگیری از امیوری کیه
در واق انسان از آن ترس و نفر دارد  ،ولی بواسطه ره و غفلت گاه مرتر

آن میشود( .عاطفه قرشی )0924

پدیده ،انحراف ارتماعی به مفهوم رامعه شکاسی آن یعکی کجروی و تخطی از ارزشها و هکجارهای ارتماعی اسیت و
رفتار انحرافی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارا مشترک رفتاری رامعه سازگاری نداشته و اعضای رامعه آن
را ناپسکد و نادرست بدانکد.
واژگان کلیدی :امکیت ارتماعی ،عبارتست از فقدان ترس و تهدیید نسیبت بیه ارزشهیا و هکجارهیای پذیرفتیه شیده در
رامعه

 .0هیا علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد
 .8هیا علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد
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نقش انحراف اجتماعی در امنیت جامعه
هر رامعهای دارای افرار ،عقاید و باورهای خاص است که با توره به آن ،هم احساسا و عالیق ویژهای میورد پسیکد
قرار میگیرد و هم رفتارهای خاصی مقبول شکاخته میشود .در این قواعد و معیارها که افریار و احساسیا درسیت و قابی
قبول و نیز رفتارهای مکاس

و مورد انتظار را در هر شخصی تعیین میکککد" ،هکجارهای ارتماعی "0میتوان نامید و تخلف

از آن را هکجارها را "انحراف ارتماعی "8میتوان نامید.
دین نیز به عکوان نظامی که از سوی خداوند متعال در قال

کتاب و سکت نازل گردیده است ،معیارهیا و هکجارهیایی را

برای اندیشه ،احساس و عم دارد (هاشمی )0920
امکیت ارتماعی نیز در واق فرایکد حفظ الگوها و هکجارهای رامعه با توریه بیه نقیش تعییین کککیده گروهیا و نهادهیای
ارتماعی از قبیله ،سازمانهای مذهبی و غیره است.
هدفی که این مقوله دنبال میککد حفظ ارزشهای ارتماعی توسو گروهای ارتماعی است .به این ترتی

اص موضوع

امکیت ارتماعی معطوف به حفظ و بقای ویژگیهای بکیادی و اساسی گروهای ارتماعی است که تحت عکیوان «هوییت» از
آن یاد میشود.
از سوی دیگر هر رامعه ای برای پویایی خویش نیازمکد آرامش و انیت از ران
الگوها و هکجارهای مورود در رامعیه از قبیی الگوهیای زبیان ،فرهکیگ ،میذه

خار و داخ است.
و عیرف ملیی اریزاء تفرییک شیده

ویژگیهای بکیادین رامعه هستکد .تفاو ساختاری این ارزاء در ارتماعا مختلیف باعیث شیر گییری روامی متعیدد بیا
هویت رمعی متفاو از هم ردا شده است.
پایه و مایه هر ارتماع انسانی ،این ویژگیهای بکیادی است و ایجیاد هرگونیه اخیتالل و تغیییر ناهماهکیگ در هرییک از
ارزاء مذکور ،رامعه را در معرض خطر قرار میدهد ودچار ناامکی مینماید.
بکابراین میتوان مؤلفههای امکیت ارتماعی را چکین برشمرد :زمان ،فرهکگ ،مذه

و عرف ملی.

البته در مورد تعریف امکیت ارتماعی دیدگاهای مختلفی ورود دارد که تعاریف گوناگونی نیز ارا ئه میدهکد،از رملیه
"مودر" خاطر نشان میسازد ،امکیت ارتماعی زمانی مطرح میشود که که رامعه تهدیدی در باب مؤلفههیای هیویتی خیود
احساس میککد" .ویور" امکیت ارتماعی را تواناییهای رامعه برای حفیظ ویژگییهیای اساسییاش تحیت شیرایو تغیییر و
تحدیدا واقعی و محتم تعریف میککد .وی خاطر نشان میسازد که اعضای رامعیه مییتوانکید نسیبت بیه چیزهیایی کیه
هویتشان را تهدید میککد ،احساس مسؤلیت نرککد و آنها را به دولت واگذارند" .بوزان" امکیت ارتمیاعی را قابلییت حفیظ
الگوهای سکتی زبان ،فرهکگ ،مذه  ،هویت و عرف ملی ،با شرایو قاب قبولی از تحول میداند.
" تونیس" در این مورد معتقد است که امکیت ارتماعی عدم ترس ،خطر و هیراس در حفیظ و نگهیداری ویژگییهیای
مشترک گروه ارتماعی چون مذاه  ،زبان و سبک زندگی است( .قرشی )0924
امر به خوبیها و نهی از بدیها دو اص پذیرفته شده است همه اقوام و مل در طول تاریخ زنیدگی انسیان بیوده اسیت.
زیرا این دو اص دوبردارنده مکاف انسانها و مکطقی با عق و فطر اند.
از آن را که افراد یک رامعه سالم مانکد اعضای بدن ،در راه زندگی و ایجیاد حییا صیحیح انسیانی سیهیم و شیریک
میباشکد و هی یک از آنها نمیتوانکد در برابر قو ها و کاستیهای رامعه بیتفاو باشکد.
مساله نظار همگانی ،امربه معروف ونهیی از مکریر بیرای رلیوگیری از فسیاد و سیوق دادن رامعیه بیه سیوی اصیالح
ضرور مییابد.
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از سوی دیگر در این اص تردیدی نیست که روانان نیازمکد حفظ و هویت یابی و بازگشت به خویشتن هستکد.
نس روان باید به عکوان نیرویی باید به عکوان نیرویی که میتواند طالیه دار ارزشهای اسالمی و انسانی باشد خیود را بیاور
ککد  ،و در این مسیر وی نیازمکد هدایت دیکی دارد(.روشن چراط )0944
کارکردهای دین در انحرافات اجتماعی
با پذیرش هدایتگری دین ،باید پذیرفت که دین نمیتواند دغدغه رعایت هکجارهای دیکی را از سوی مردم نداشته باشد
و در صدد مقابله با تخلف از آن هکجارها برنیاید .در واق بیتفاوتی قائ شدن برای دین در مبارزه با انحرافا  ،به مکزله در
نظر نگرفتکشان هدایتگری دیکی است( .هاشمی )0920
نقش هر مسلمان نیزدر تعیین سرنوشت رامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤلیت ها ی ارتماعی داشته باشید ایجیاب
میککد که او ناظر و مراق

همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق میافتد .این مطل

در فقه اسالمی تحت عکیوان «امربیه

معروف و نهی از مکرر» مطرح شده و از مهمترین مبانی تفرر سیاسی یک مسلمان به شمار میرود .دین از یک سو بیا ارائیه
علوم و معارف خاص و از سوی دیگر با توصیه بر اعمال و رفتارهای ویژه نقش میوثری را در بازداشیتن افیراد از انحرافیا
ارتماعی ایفا مینماید .که اولی شام «راهرارهای شکاختی» یا «نظری» و دومی راهرار عملی افراد است .راهرار شکاختی یا
نظری در مورد سازوکار پاداش و عقوبت به مردم آگاهی میدهد .درباره خوبی و بدی و روشهای آن توضیح مییدهید.و
اطالعا مربوط به معارف بکیادین را ارائه مینماید.
راهرارهای عملی افراد از طریق دو توصیه انجام میگیرد:
 .0توصیه فردی یعکی رفتاری که هر کسی با عم به ان میتواند خودش را از انحرافا دور نماید .
 .8توصیه ارتماعی یعکی رفتاری که افراد برای بازداشتن یردیگر از انحراف باید به کار گیرند که در این خصیوص
میتوان از ارشاد و تبلیغ و همچکین امربهمعروف و نهی از مکرر نام برد.
در ارشاد و تبلیغ درونی شدن شکاختهای سه گانه ای که در راهرار شکاختی ذکر گردیید (پیاداش و عقوبیت -خیوبی و
بدی -معارف بکیادین) باعث دور شدن افراد از انحرافا ارتماعی میشود.
بکابراین در ارشاد و تبلیغ که دعو به معارف سه گانه است اگر دعو کککده بتواند آن را برای افراد درونی نماید انان
را از طریق ساز و کارهای خاص به دوری از انحراف سوق دهد.امربهمعروف و نهی از مکرر نیز راهرار عملی است کیه در
دین از رایگاه ویژهای برخوردار است و بر آن تأکید فراوانی شده است بیه طیوری کیه از ان بیه عکیوان بلکید مرتبیهتیرین و
شریفترین فرای

و نیز فریضه بزرگی که همه فرائ

دیگر به وسیله آن اقامه میشوند نام برده شده است(.هاشمی )0920

نقش امربهمعروف و نهی از منکر در انحرافات اجتماعی
انسان بر طبق طبیعت و فطر خود و همچکین بر اساس آموزههای ارتماعی چیزهایی را خوشایکد و زیبا و چیزهیایی را
ناخوشایکد و نامطلوب میابد .به گونهای که درک این زیبایی و زشتی در انسانها نهادیکه شده است .امور خوب و بید دیکیی
نیز به همین ترتی

شر میگیرد( .هاشمی )0920

در شرایو حاضردر این اص تردیدی نیست که روانان نیازمکد حفظ هویت و فرهکگ خویشیتن هسیتکد و نسی ریوان
باید به عکوان نیرویی که میتواند طالیه دار کاروان ارزشهای انسانی و اسالمی باشد ،خود را باور ککد.
اما آیا تالش روانان و خویشتن داری آنها به تکهایی برای رلوگیری از انحرافا ارتماعی کافی است؟
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به وضوح می دانیم که اگرچه اسالم بر ارزشهای اخالقی به عکوان مهمترین عام درونی برای پرهیز از انحراف تأکید
میورزد ،اما در مقاب رامعه نیز باید حتی المقدور از عوام تحریک تهیی مییشیود .نمییتیوان از ییک طیرف توصییه بیه
خویشتن داری کرد واز طرف دیگر زمیکه را برای تحریک افراد فراهم ساخت .توصیه به خویشتن داری معمودچ زمانی مؤثر
خواهد بود که محیو خار نیز تا حدی از عوام محرک مکزه باشد .عالوه بران درره ایمان و تقوای افراد رامعیه متفیاو
است همه مردم از ایمان و تقوای کافی برخوردار نیستکد .افراد بسیاری ورود دارند که یا رأی مقاو در برابر وسوسهها را
ندارند و با اندک تحریری به سمت انحرافا سوق داده میشوند.
بر اساس نتایج آماری که از تحقیقی تحت عکوان «برسی نگرشها و رفتارهای ارتماعی فرهکگیی در اییران» مربیوط بیه
سال  0928بدست آمده ویژگیهای ارزشی و اخالقی از شرایو مطلوبی برخوردار نیستکد .این آمار نشان میدهد که  %00از
پاسخ دهکدگان معتقدند که مردم زیاد و تا حدودی دورو هستکد  %39.نظر دادهاند کیه هموطکیان بیه انیدازه زییادی متقلی
هستکد  %94/0 .میگویکد که هموطکان راستگو نسیتکد %39/9 .پاسخ دهکدگان هموطکان خود را تا حدودی پایبکد بیه اخیالق
میدانکد %00/9 .مردم را اصالچ پایبکد به اخالق نمیدانکد %90/2 .از پاسخ دهکدگان مردم را تکب و تررو میدانکد.
بکابراین تا زمانی که نا هکجاری و رفتارغلو در نظر رامعه ،امری زشت و غیر مکطقی رلوه نرکد ،میزان ارتراب انحراف
ارتماعی و خرو از ناهکجاریهایی ارتماعی کاهش نخواهد یافت و آنچه مسلم است در شرایو بی قاعدگی و بیهکجاری
افراد قادر نیستکد بر اساس یک نظام ارزشی ،از قواعد مشترک پیروی میکککد و نیازهای خود را ارضا نمایکد .اما به صور
افراد مؤمن ،به سرنوشت یردیگر عالقهمکد بوده و به مکزله یک پیرر میباشکد.پیوند سرنوشتها مور

میشود که تخلیف

و انحراف یک فرد ،در ک رامعه تأثیر بگذارد و لذا نهاد دین که در همه ابعاد زندگی بشر و بادخص زندگی ارتماعی او
رسوخ دارد توسو کسانی که احساس مسؤلیت و تعهد نسبت به رامعه دارند نقش خود را ایفا مینماید که «امربه معروف و
نهی از مکرر» نیز در ایکجا بصور ردی مطرح و کارکردهای آن در ممانعت از انحرافا ارتماعی میتوانید میورد توریه
این کارکردها می تواندبا روشهای زیر باشد:
 .0برخورد قلبی که در قال های مختلف میتوانکد به کار رود مانکد اخم کردن ،قط دوستی ،دریغ کردن احترام و
محبت که مور

به مخاطره افتادن عز نفس فرد میگردد ،محدود کردن مراوده و ارتباط

 .8برخورد زبانی  ،استفاده از گفتار نرم ،موعظه و ارشاد و یا در صور لزوم تهدید آمیز و تکد مبین پیامدهای سوء
اخروی یا دنیوی عم فرد مکحرف ،تهدید فرد مکحرف در رابطه بیا بعضیی خواسیتههیا و نیازهیای او ،تیوبیخ و و
تحقیر فرد مکحرف از طریق زبان و کالم
 .9برخوردهای یدی که میتواند به بازداشتن فرد متخلف از انحراف ارتماعی بیانجامد.
به طور خالصه شر های گوناگون امربه معروف و نهی از مکرر  ،از طریق پاداش یا عقوبت بیرونی یا درونی واقعیی ییا
مورد انتظار در رهت ککترل انحرافا ارتماعی عم میشود( .هاشمی )0920
در روام امروزی ،به طور کلی به سب

0

فقدان ارتباط گسترده و همه رانبه بین افراد ویژگی  ،دخالت ندادن احساسا
9

3

و عواطف (بی طرفی عاطفی ،)8توره نداشتن به ماهیت یردیگر (دستاورد ) و عدم دخالت معیارهای خاص (عام گرایی )،
روابو افراد با یردیگر از عمق و شد چکدانی برخوردار نبوده و آگاهی یافتن از رکبههای مختلف ماهیت افراد و زیر و بم
زندگی آنان ،چکدان ممرن نمیباشد و به اعتقیاد دورکییم ،اساسیاچ انگییزهای مهیم بیرای شیکاخت و اگیاهی ییافتن افیراد از
رکبههای مختلف ماهیت یردیگر ورود ندارد.
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لذا توره به محدودیتهایی که روام امروزی از طریق ساخت روابو ارتماعی بیرای امربیه معیروف و نهیی از مکریر،
ایجاد مینماید ،این نتیجه را بدست میدهد که بایسیتی از ییک سیو بیا برنامیههیایی امریان تحقیق و کیارکرد تأثیرگیذاری
امربهمعروف ونهی از مکرر را از طریق نظامهایی از رمله رسانههای رمعی فراهم سیاخت .واز سیوی دیگیر در حید امریان
گسترش ساخت روابو از نوع دخالت دادن عاطفه  ،توره به یردیگر توره به دستاوردها و دخالت دادن معیارهای خاص،را
که مقتضی روابو گسترده عمیق و همه رانبه بین ککشگران و در نتیجه تسهی کککده امربهمعروف ونهی از مکرر است فراهم
آورد.
راههای گسترش امر به معروف و نهی از منکر
 اعتالی سطح بیکش ارتماعی
 افزایش قدر وردان ارتماعی و قدر رامعه
 ایجاد بسترهای ارتماعی مکاس

برای الگوپذیری نس روان

 رعایت موازین شرعی .و اخالقی در امرونهی

 استفاده صحیح از ابزارها و کیفیت بخشی نقش رسانههای تبلیغی
 شیوه شکاسی و روش تبلیغی مکاس

 تدابیر علمی برای افزایش نقش خانواده

 افزایش نقش نهادهای آموزشی و مراکز علمی
 توره به نقش نهادهای اقتصادی

 توره به نقش سیاستگذاران امور فرهکگی
 انجام طرحهای پژوهشی و کاربردی
نتیجهگیری
انحرافا ارتماعی به مفهوم رفتاری ناهمگون با ارزشهای ارتمیاعی ،میان تحقیق یریی از اهیداف امکییت ملیی یعکیی
حفاظت از ارزشهای اخالقی و دیکی نظام فرهکگی هر رامعه است .زیرا انحرافا ارتماعی به عکوان تحدید و آسی

برای

امکیت هر رامعه تلقی میگردد.
هرچکد ایجاد رامعهای عاری از انحراف و بزه تقریباچ ناممرن است م الوصیف ،تعهید و مسیؤلیت اعضیاء ییک رامعیه
نسبت به رفتارهای خالف اخالق و ارزشهای دیکی دیگران ،میتواند انحرافا ارتماعی را ککترل و مهار ککد .ورود چکین
رامعهای مستلزم توره به اهمیت فریضه دیکی «امربهمعروف و نهی از مکرر» است که به عکوان راهریاری عملیی در دیین و
رامعه دیکی از رایگاه ویژهای برخوردار است و بران تأکید فراوانی شده است.
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محبوبی مکش ،حسین  ،0920 ،امکیت و انحرافا ارتماعی .فصلکامه شورای فرهکگی ارتماعی زنان .شماره 02

.9

محمدی ،مجید ،0928 ،دین و ارتباطا

.3

قرشی ،عاطفه ،0924 ،کیهان شماره 24/8/89، 031 00

.9

حجت ادسالم و المسلمین سیداحمد هاشمی ،0920،دین رامعه و انحرافا ارتماعی ،فصلکامه شورای فرهکگیی ارتمیاعی
زنان ،شماره 02

.0

سایت گمرک رمهوری اسالمی ایران ،حوزه نظار آستان قدس رضوی

.4

روشن چراط ،حسین ، 0944 ،مجموعه تعادد دانشجو و عفاف ،سلسله همایشهای سیا دنیه فرهکگیی  ،سیاسیی دانشیگاه
صکعتی خواره نصیرالدین طوسی
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آسیبشناسی امر به معروف و نهی از منکر
سیما نصیری

0

سحر میرقباد خدارحمی

8

چکیده
نوشتهی پیش رو با عکوان «آسییی

شکاسی امربهمعروف و نهییی از مکییرر» تحقیقیی اسیت ،توصییفی  -تحلیلیی کیه بیا

بررسی معانی آن ،اهمیت و رایگاه امربهمعروف و نهی از مکرر ،در قرآن و روایا و ذکر انواع آسیی هیای اختصاصیی و
عمومی و در پایان راهرارهای پیشکهادی این دو فریضهی مهم الهی ،سعی دارد خوانکده را با این مسئلهی مهم ،بیشتر و بهتیر
آشکا سازد .شکاخت ابعاد و زوایای امربهمعیروف و نهیی از مکریر ییک اصی بکییادین اسیت کیه تفریر مسیلمانان را زدل و
ناخالصیهای آن را ردا میککد و آنان که این اص را به خیوبی شیکاختهانید در دام چکیین لغزشیگاههیای خطرنیاکی قیرار
نمیگیرند.
بکابراین ،دزمهی شکاخت این آسی ها ،کس

آگاهی دقیق و روشن از آنهاست .این پژوهش در نهایت به این نتیجه

میرسد که همان طور که امربهمعروف و نهی از مکرر اهمیت دارد ،شکاخت آسی ها و آفتهای آن هم مهم است و توس
به شیوههای فرهکگی و استفاده از استددلهای مستکد ،بهترین راه برای این امر است .چه بسا عدم آگاهی از این آسیی هیا،
عواق

و اثرا نا مطلوبی بررای میگذارد که حتی مکجر به نابودی یک ملت میگردد .درمان این عواقی

تکهیا از طرییق

رف علتهاست که آن هم روا امربهمعروف و نهی از مکرر با ریذب نیروهیای آگیاه همیراه بیا برنامیه رییزی دراز مید
میباشد.
واژگان کلیدی :آسی  ،امربهمعروف و نهی از مکرر  ،بحرانهای ارتماعی .
مقدمه
داشتن رامعه سالم و خدا محور و رو به کمال ،خواست هر انسیان سیلیمالعقی اسیت و تحقیق آن مشیروط بیه احسیاس
مسئولیت و وظیفه شکاسی آحاد رامعه است .سالمتی و آرامش مادی و معکوی رامعه ،آن گونه که بتواند زمیکهساز رامعیهای
آرمانی و رو به کمال باشد ،در گرو توره به خود و دیگران است .همواره انسان هایی بوده و هستکد که به هر دلیلی قیان بیه
حق خویش و پایبکد به حدود و مرزها نبوده و با شیوههای گوناگون آرامش رامعه را بر هم میزنکید .از ایینرو ،دزم اسیت
برای نی به سعاد  ،به رکبههای فردی و ارتماعی توره شود؛ چراکه زندگی بشر نیازمکد نظم و قانون است.
دین اسالم به حرم رام و کام بودنش ،برای تحقق رامعه سالم انسانی ،الهیی و بیه مکظیور فیراهم آوردن زمیکیه هیای
رشد ،تعالی و به سامان رسیدن رامعهای سالم و برپایی قسو در رامعه انسانی ،احرام و دستوراتی داردکه مور

سعاد و

تعالی رامعه است .در مجموع ،برخی از این قوانین به مکظور پیش گیری از بیماری ،برخی به مکظور درمان ارتمیاع میری

،

برخی رکبه سلبی داشته و از بین برنده زشتی ها و ناهکجاری های ارتماعی است و برخی رکبیه ثبیوتی دارنید و محقیق کککیده
صفا عالی انسانی در حیا معقول بشری محسوب میگردند .در نظام اسالمی ایران و قانون اساسی مبتکیی بیر شیرع مبیین
اسالم ،نظار همگانی تحت عکوان امربه معروف و نهی از مکرر یری از راه کارهای ایجاد آرامش روانی ،اخالقی ،میادی و
معکوی رامعه است که در نظام رمهوری اسالمی تجلّی یافته است.
 .0کارشکاس ارشد روانشکاسی ،مشاور و مدرس دانشگاه ،فارط التحصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .8مسئول مرکز مشاوره و خدما روانشکاختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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مفهوم امر به معروف و نهی از منکر
این دو ،اصطالحی است که در قرآن و روایا اسالمی از آن یاد شده است  .معروف نام هر کار نیری را گویکد که بیه
وسیله عق و شرع ،حسن و نیری آن روشن شده باشد .مکرر از کلمه انرار در اص به این معکاست که چیزی بر دل و قل
انسان وارد شود که تصوّر آن را نمیکرد ،بلره از آن تکفّر داشته و آن را انرار مینماید.
پس ،امربه معروف عبار از تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و کس

صفاتی است که سیعاد دنییا و آخیر

فرد را تأمین و تضمین می ککد؛ مانکد ایمان ،تفرر ،تقوا ،احسیان ،خیوش خلقیی ،نیروکیاری ،عبیادا  ،نظیم در امیور ،کیار
کردن ،دفاع از ناموس و خاک و ران ،تحصی علم و کماد روحی و روانی و رسمیو نظایر آنها.
نهی از مکرر نیز عبار از بازداشتن و نهی دیگران از انجام افعال یا داشتن صفاتی است که از رانی

خداونید ،عقی و

شرع زشتی آن ها معلوم شده اسیت؛ مانکید شیرک ،نفیاق ،دنیامیداری ،غفلیت ،رهالیت ،فسیق و فجیور ،ظلیم ،عهدشیرکی،
بیتقوایی ،بینظمی ،بیکاری ،بیحیایی ،بیسوادی ،و نظایر آنها)0(.
اهمیت و جایگاه امربهمعروف و نهی از منکر در قرآن و روایات
امربهمعروف و نهی از مکرر از واربا دین بوده که آیا و احادیث و روایا فراوانی در این باب وارد شده اسیت از
رمله :
-

خداوند مکّان ،عام رستگاری مسلمان ها را امربه معروف و نهی از مکرر می داند و به همیین دلیی  ،آنیان را بهتیرین
امّت معرفی میککد)8(.

-

رستگاری در پرتو امربهمعروف و نهی از مکرر است و باید کسانی باشکد که اقدام به انجام این فرای

-

خداوند رانها و مالهای آمرین به معروف و نهیکککدگان از مکرر را در عوض بهشت خریداری کرده است)3(.

-

نمایکد)9(.

همه انسان ها در ضرر و زیان اند ،مگر کسانی که دارای ایمان هستکد ،کار نیرو میکککد و سیفارش بیه حیق و صیبر
مینمایکد)9(.

-

همه پیروان خود را موظف ساخته که اگر دیدند به یری از قوانین عم نمیشود آرام نشییککد و متخلیف را بیه
اسالم ٔ
فرمانبرداری وادار کککد و از نافرمانی بازدارند()0

-

پیامبر اکرم (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم)  ،رامعه را به کِشتی و افراد را به مسافران آن تشبیه نموده و میفرماید « :اگر
اندازه خودش در کشیتی سیهم دارد و کشیتی را سیوراخ ککید  ،سیرانجام
ٔ
در میان مسافران کسی به ادعای آن که به
کشتی و مسافران آن غرق خواهد شد  ،ولیی اگیر دیگیران از ایین عمی ناپسیکد او رلیوگیری کککید خیود و او را از
هالکت رهایی بخشیدهاند()4

-

سوره اعراف  ،داستان قومی را به نام " اصحاب سبت " نق میککد که در ککار دریا زندگی میکردند و
ٔ
خداوند در
از طرف خداوند به عکوان آزمایش دستوری به آن ها داده شد و آن این که صید ماهی را در روز شکبه  ،تعطی کککد.
گروهی از آنان  ،آن قوانین شرعی را رعایت نرردند و گروه دیگر آنها را پکد داده و نهی از مکرر نمودند ،اما آنیان
نپذیرفتکد و لذا  ،خداوند گروهی را که امربهمعروف و نهی از مکرر مییکردنید نجیا داد و بیر گکاهریاران عیذاب
دردناکی نازل کرد)2(.

-

علی (علیه السّالم) فرمودند :پایداری دین به امربهمعروف و نهی از مکرر و اقامهی حدود است (« )3و هما مین أسیمی
الفرائ

و أشرفها و بهما تقام الفرائ

 ،و وروبها من ضروریا الدین و مکرره م ادلتفاو بالزمه و ادلتیزام بیه

من الرافرین» این دو امربهمعروف و نهی از مکرر از شریفترین واربا میباشکد و به وسیلهی اینهیا واربیا برپیا
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میشود .و وروب اینها از ضروریا دین است که مکرر آن در صور توره به دزمهی انرار و ملزم شدن به آن ،
از کفار میباشد()01
-

قرآن میفرماید« :وَلْتَرُنْ مِکْرُمْ اُمِّۀُ یَدْعُونَ اِلَی الْخَیْرِ و َیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَکْهَوْنَ عَنِ الْمُکْرَرِ » ...از میان شما مسلمین
گروهی ویژه باید مسئوول امربهمعروف و نهی از مکرر شوند )00(.همانطور که در پیام این آیه آمده دعو کککدهی
به خیر و معروف باید اسالمشکاس ،مردم شکاس و شییوه شیکاس باشید ،لیذا بعضیی از امیت ،ایین وظیفیه را بیه عهیده
دارند)08(.

-

«ییَأمُرُهُم بِالمَعرُوفِ وَ یکهاهُم عَنِ المُکررِ» میخوانیم :پیامبر اسالم که نام و نشانش در تورا و انجیی آمیده ،اولیین
وظیفهاش امربهمعروف و نهی از مکرر است .امربهمعروف و نهی از مکریر ،سییرهی انبیاسیت ،گرچیه دیگیران گیوش
ندهکد)09(.

-

 -به فرموده امام باقر (علیه السّالم) :همانا امربهمعروف و نهی از مکرر راه انبیاء و شیوهی صالحان است (.)03

-

امام حسین (علیه السّالم) در برابیر سیخکان بیرادرش محمید حکفییه کیه مییگفیت :بیه طیرف عیراق نرویید! فرمیود:
«میخواهم امر به معروف و نهی از مکرر ککم تا به روش ردم رسول خدا صیلّی اهلل علییه و آلیه و سیلّم عمی

کیرده

باشم)09(.
-

پیامبر بزرگوار اسالم (صلّی اهلل علیه و آله و سیلّم) مییفرمایید« :میا مِین قَیوْمِ عَمِلُیوا بِالْمَعاصیی و فییهِم مَین یقیدِر اَن
یکررعَلَیهِم فَلَم یفعَ اِلَّا یوشِک اَن یعُمَّهُمُ اهللُ بِعَذابِ مِن عِکدِه  »...قومی که گکاه کککد ،در حالی که میان آنها کسانی
باشکد که میتوانکد بر اعمال آنها اعتراض کرده  ،انرارشان کککد و بیزاری رویکد و نرککد  ،نزدیک باشد که خداوند
همه آنها را به عذاب معذب فرماید)00(.
ٔ

-

قرآن میفرماید« :خود و اه خود را از آتش دوزخی که آتش گیران آن انسان و سکگ است ،حفظ ککید»(.)04

-

امام صادق (علیه السّالم) در نامهای به یاران خود نوشت :حتماچ بزرگان و پیرمردان و قدرتمکدان شما نسبت به راهالن
ریاست طل

 ،از خود عطوفتی نشان دهکد و دست کسانی را که تجربهای ندارند ،بگیرند وگرنیه نفیرین و لعکیت بیه

همه آنان خواهد رسید(.)02
-

رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله میفرمایکد :کسی که امربهمعیروف و نهیی از مکریر ککید ،رانشیین خداونید در زمیین و
رانشین فرستاده خدا و رانشین کتاب اوست)03(.

-

حضر علی علیهالسالم میفرمایکد :تمام کارهای نیک و حتی رهاد در راه خدا در برابر امربهمعروف و نهی از مکرر
چون قطرهای در برابر دریای پهکاور است)81(.

-

امام باقر علیهالسالم میفرمایکد :امربهمعروف و نهی از مکرر دو فریضه بزرگ الهی است که بقیه فرای

با آنهیا برپیا

می شود و به وسیله این دو ،راه ها امن و آباد می گردد .درآمدها حالل می شود ،حقوق و اموال به زور گرفته شیده بیه
صاحبانش برمی گردد و زمین آباد می شود ،از دشمکان انتقام گرفته می شود و همه کارها راست و درست و رو بیه راه
میگردد)80(.
-

و در اتمام به حدیبی از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله اشاره می نماییم :باید امربه معروف و نهی از مکریر ککیید ،وگرنیه
خداوند ستمگری را بر شما مسلو می ککد که نه به پیران احترام می گذارد و نه به خردسادن رحم میی ککید .نیریان و
صالحان شما دعا می کککد ،ولی مستجاب نمی شود و از خداوند یاری می طلبکد ،اما خدا به آن هیا کمیک نمیی ککید و
حتی توبه میکککد و خدا از گکاهشان در نمیگذرد)88(.
مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 357

آسیبهای اجتماعی و فردی ناشی از عدم اجرای امربهمعروف و نهی از منکر
بیان این نرته ضروری است که عوام بازدارنده از اررای امربه معروف و نهی از مکرر ،گیاه طبیعیی ،زمیانی فرهکگیی-
ارتماعی ،گاهی سیاسی و گاهی نیز مربوط به حاد شخصی و درونی افراد است.
به هر حال ،عوام متعددی ممرن است در این مورد سهیم و مؤثر باشکد .اما به نظر می رسد عوام ذی از همیه مهیمتیر
است:
موانع فردی
 )1بحران هویت :هویت به معکای نگرش و ادراک و برداشتی است که شخص از خود دارد و شام درک رسیمانی،
عاطفی ،ارتماعی و کیفیت نگرش فرد است و رکبههای متکوع هویت روانشکاختی ،ارتماعی رکسیی ،خیانوادگی و تطیابقی
فرد را در بر میگیرد  .اگر فردی نتواند انتظارا ارتماعی را برآورده ککید دچیار پراککیدگی شخصییت خواهید شیدکه بیه
عکوان بحران هویت نام برده میشود  ،در صورتی که فرد و رامعه شخصیت و خود واقعی خویش را نشکاسکد و به آن دست
نیابکد دچار عدم تعادل و نوعی اختالل روحی روانی میشوند .بحران هویت که آثار آن را در گفتار و رفتیار ،گیرایشهیا و
تصمیم گیریهای آنها میتوان مشاهده کرد .انسانی که خود را نشکاسد ،محور ورودی خود را فرامیوش ییا گیم ککید .بیه
دنبال خود کاذب میرود و برای خود کاذب برنامه ریزی و سرمایه گذاری میککد .و روشن است چکیین انسیانی در پاییان،
خود را شرست خورده و زندگی و سرمایه عمر را بر باد رفته خواهد دید .اسالم عزیز انسانها را بیه خیود حقیقیی و گیوهر
ناب ورودشان فرا میخواند.
پیامبر اکرم(ص) با رمله :شکاخت خود حقیقی ،را زمیکه و بستر خداشکاسی دانستهاند .نه تکهیا شیکاخت خیود حقیقیی و
هویت انسانی ،از شکاخت خداوند متعال ردا نیست ،بلره راهگشایی برای انسانهای حقیقت رو است.
قرآن کریم نیز صریحاچ خدا فراموشی را عام خود فراموشی دانسته است و میفرماید :مانکد کسانی نباشید که خدا را از
یاد بردهاند و د ر نتیجه خداوند نیز حقیقت خودشان را از یادشان برد ایکان از راه بکدگی خداوند خار شدهاند.
بکابراین در قاموس فرد یا رامعه ای که با آموزههای دیکی آشکایی کافی داشته باشد واژه ای به نام بحران هوییت یافیت
نمیشود زیرا افراد معتقد و متدین الگوی زنیدگی خیود را پییامبران(ص) و امامیان(ع) قیرار مییدهکید و زنیدگی ارتمیاعی
خویش را بر مبکای آموزههای آنها بکا مینهکد و از تقلید کور کورانه از بیگانگان پرهیز میکککد.
اصودچ اگر ریشههای بحران هویت فردی یا ارتماعی مورد بررسی قرار گیرد به چکد نرته مهم میرسیم:
 .0افرادی که به بحران هویت میرسکد دیگران را به دیده عظمت و بزرگی به دلی پیشیرفتهیای علمیی و صیکعتی
آنها ،نگاه میکککد.
 .8در درون خود احساس حقار و کوچری دارند.
 .9تکها راه موفقیت را پیروی بیچون و چرا از آنان میدانکد و بر این اساس سعی در هم رنگی و همانکدی با آنها را
دارند.
 .3از سابقه علمی و تمدنی خود آگاهی و شکاخت ندارند
 .9نسبت به استعدادها و توانمکدیهای خود و مردم خود آگاهی یا باور ندارند.
این گونه افراد مجذوب پیشرفتهای علمی و صکعتی شدهاند امّا فقو در ظاهر،گفتار ،رفتیار ،پوشیش ،بیی بکیدو بیاری
فرهکگی و ...با آنها هم رنگ شدهاند ،روابو ارتماعی ،روابو خانواده و  ...را بر مبکای همان فرهکگ بکییان گذاشیتهانید .از
این رو به همان آسیبی مبتال میشوند که فرهکگ بیگانه از پیش دچار شده بود یعکیی بحیران هوییت .کیه ایین مسیاله صیرفاچ
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مخصوص کشورهای غیر پیشرفته نیست ،در کشورهای پیشرفته هم به مبابه یری از معضال مهم و گستردهی ارتماعی بیه
آن میپردازند  .زیرا چکان که گفته شد فرد یا رامعه ای که از هویت اصلی خود دور شده و آموزههیای حییا بخیش او را
نادیده گرفت ،گرفتار این مشر میشود .غربی باشد یا شرقی ،تفاوتی نمیککد.
از این رو قرآن در هشدارهای خود به این واقعیت مهم ما را توره میدهد:
هر کس از یاد و دستورا من روی برگرداند قطعاچ زندگی تکگ و دشواری خواهید داشیت و روز قیامیت او را نابیکیا
محشور میککیم.
یری از دانشمکدان به نام "مارسیا" میگوید:
در روامعی که مذه

ورود ندارد ،نوروانان بحران هویت شدیدتری را تجربه میکککد ،چرا که مذه

به مهمتیرین

سؤاد نوروانان یعکی از کجا آمدهام ؟چه کسی هستم؟ به کجا خواهم رفت؟ و چه باید برکم! پاسخ داده است».
نتیجه این که :اگر در رامعه با ابزار امربهمعروف و نهی از مکرر ،ارزشها شکاسانده شود و مردم به گرایش و انجام آنها
ترغی

و تشویق شوند و اگر نسبت به بدیها و مکررا آگاهی دزم پدید آید و از رفتارهیای زشیت و ناهکجیار پیشیگیری

شود چیزی به نام بحران هویت ورود نخواهد داشت.
 )2ناامنی اجتماعی :یری دیگر از آسی های ارتماعی که گاه به حد بحران ارتماعی میرسد و کیان رامعه را تهدید
میککد ،نا امکیهای ارتماعی است .یری از عوام مهم پدید آمدن آنها نیز دوری از آموزههای دیکی و الهی و عدم تربیت
آحاد رامعه به تعلیما پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) است .یقیکاچ اگر روح ایمان در رامعه ای بیدار باشد و در دل و
ران مردم ،عشق و محبت به خداوند و به انسانها ورود داشته باشد و همه در برابر کاستیهیا و نیا برابیریهیای موریود در
رامعه احساس مسئولیت کککد ،چیزی به نام سرقت یا قت و آشوب و  ...معکی نخواهد داشت.
 )3طالق :طالق یری از آسی های ارتماعی در رامعه است باید همه مردم با مسئولین همراری وهمفرری نمایکد تا از
ارتماعی پیشگیری شود و راه چاره تقویت اعتقادا دیکی و مذهبی و آشکایی خانواده با وظیائف و آئیین

وقوع این آسی

همسرداری وتوره به ارزشهای وادی انسانی و تحریم بکیادی خانوادهها و اتخاذ معیارها و مالکهای ارزشیی در انتخیاب
همسر میباشد.
طالق به عکوان یک معض ردی در رامعه میتواند باعث از بین رفتن یرپارچگی در خانواده  ،کاهش اعتماد به نفیس
در بین اعضا خانواده ،پدید آمدن روابو ارتماعی ناسالم ،احساس تلخ شرست در زندگی ،ایجاد روحیه یأس و نیا امییدی،
فرزندانی که غالباچ رها ،سر خورده ،کم عاطفه و دور از تربیت والدین در رامعه رشد میکککد و ...
زمیکههایی که مکجر به طالق میشود برخی از آنها عبار اند از:
 عدم آگاهی نسبت به آموزههای دیکی درباره ازدوا  ،شرایو و آداب آن.
 عدم پایبکدی به آموزههای الهی.

 تقلید کور کورانه از یردیگر و سکتهای غلو و سکگین.
 هزیکهها و مخار غیر معقول.

 انتظارا و توقعا نا بجای زن و مرد از یردیگر خصوصاچ در آغاز زندگی مشترک.
 و...

 )4اعتیاد :بعضی از شواهد گویای آن هستکد روانانی که به پوچی ،بیی هیدفی و بیی اعتقیادی مییرسیکد سیراط اعتییاد
میروند  ،آسی

خانمان سوزی که اکبر روانان را مورد هدف قرار میدهد .لذا خانوادهها با هوشییاری و شیکاخت از آثیار
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پدیده شوم اعتیاد میتوانکد فرزندان خودرااز این بالی خانمان سوز نجا دهکد .سرقت ،اهانت و هتک حرمت یری دیگیر
از آسی های ارتماعی مورود در رامعه میباشد.
 )5ترویج فساد وابتذال فرهنگی در جامعه :مانکید قاچیاق مشیروبا الرلیی ،عیدم رعاییت پوشیش اسیالمی ،فسیاد
اخالقی ،اخالل در هکجارهای ارتماعی ،انحرافا رکسی ،بزهراریها میتواند بقای یک کشور را به خطر بیکدازد.
 )6تبعیض وناعدالتی در جامعه ودستگاههای دولتی :یری دیگر از علتهای وقوع آسی های احتماعی است.
 )7عدم توجه به تکریم ارباب رجوع وعدم احترام به مردم :از عل دیگر و نشانه آسی های ارتماعی اسیت زییرا
برخورد غیر مکطقی وغیر اسالمی با افراد  ،مردم را از دستگاه مسئول بییزار مییککید و در نتیجیه میردم از نظیام خیود فاصیله
میگیرند.
 )3کمرنگ شدن امربهمعروف ونهی از منکر در جامعه :یری از ددی اصلی آسی های ارتماعی است راه چیاره ،انیس
بیشتر با آیا قرآن است که بعکوان یک مسلمان بدانیم چکد آیه از آیا قران به امربهمعروف و نهی از مکرر اشاره دارد.
موانع روانی
 )1ترس :افراد بسیاری از ترس سرزنش دیگران ،از بین رفتن شغ و موقعیت ،از دست دادن ران یا میال خیود مایی بیه
اررای این فرای

نمی باشکد .ترس ،مور

حق پوشی و پکهان کاری می شود و گاه افراد را به وادی کمک به زشیت کیاران

میکشاند.
ترس از فرا رسیدن مرگ زودهکگام ،از دست دادن موقعیت ارتماعی یا شغلی و کم شدن روزی به عکوان عوامی مهیم
ترک فرای

مذکور آن قدر شدید و فراگیر بوده ،که در احادیث نیز به آن اشیاره شیده اسیت .حضیر علیی علییه السیالم

فرمودند :اگر می ترسید با امربه معروف و نهی از مکرر ،گرفتار مرگ زودرس شوید ،این چکین نیست؛ چون امربه معیروف و
نهی از مکرر نه رزق را کم میککد ،نه عمر انسان را)89( .
 )2طمع :دنیامداری و تمای به قدر  ،ثرو و شهر مور

میشود برخی چشم خود را بر زشتیهیا ببکدنید و دم از

گفتار صالح فرو گیرند و حتی خود نیز عام به مکرر و ناهی از معروف شوند.
 )3وابستگی :روابو گسترده و مکاسبا عدیده بشر در دنیای نوین مور

شده است که انسانها به ددی گوناگون و یا

با اهداف مشترک ،تحت عکاوین گوناگون از قبی سازمان ،گروه ،حزب ،هیأ  ،اتحادیه و ییا هیر نیام دیگیری ،سرنوشیت
سیاسی ،اقتصادی ،ارتماعی ،فرهکگی و حتی عقیدتی خود را به یردیگر پیوند بزنکد .به عبار دیگیر ،آنچیه موری

ییک

عم میشود ،تصمیم رمعی بر مبکای مکاف گروهی است .در این حالت ،رسیدن به موفقییت فیوریتیر و قیویتیر از نیوع و
شر عم خواهد بود .به بیان دیگر ،ارزش های دیکی در رتبه مؤخر از ارزش های تعرییف شیده گیروه قیرار مییگیرنید .از
سوی دیگر ،در موارد بسیاری ،مکاف گروه ایجاب می ککد که اعضا بر گکاهان و رفتارهای غیر اخالقی و غیردیکیی یریدیگر
سرپوش گذارند؛ چراکه تضعیف یک فرد از گروه و یا افشای مکررا او مور

تضعیف سازمان و گروه شده و مکاف رم

را با خطر مواره میسازد.
 )4ناآگاهی :با ورود ایکره رامعه ما یک رامعه دیکی است و معرفت اشخاص در مورد ارزا و آموزه هیای دیکیی بایید
همپا و هم وزن ادعای آنان باشد ،اما متأسفانه بسیاری افراد تصوّر دقیق و درستی از این دو فریضه ندارند و چکیدان کیه بایید
نسبت به آن آگاهی ندارند و از کمّ و کیف مراح  ،مرات  ،شرایو و نتایج و شیوههای اررای آن باخبر نیستکد)83(.
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موانع عمومی
 )0جهل و نادانی :اساس و پایهی دین مبین اسالم ،معرفت و آگاهی است .چرا که تحت سایهی علم و دانایی زنیدگی
دنیوی و اخروی بشر از ارزش واقعی برخیوردار مییشیود  ،لیذا اولیین وظیفیه ای کیه در اعتقیادا اسیالمی متوریه انسیان
میگردد ،شکاخت و آگاهی از حقیقت اصول اعتقادی است نباید غفلت کرد کیه در مکیاب اسیالمی ،یریی از علی تبیاهی،
ره و نادانی معرفی شده است .این بزرگترین آفت رشد بشری میتواند زمیکه ساز بسیاری از مفاسید فیردی و ارتمیاعی
شود و راه را بر روی ارزشهای انسانی و اسالمی سد نماید)89( .
 )2سستی و بی حوصلگی :از رمله آفا بازدارنده امربهمعروف و نهی از مکرر ،سستی و بیحوصلگی است که گاهی
ناشی از بی اعتکایی در رامعه میباشد این حالت نه تکها انسیان را از انجیام وظیایف اخالقیی ،ارتمیاعی بیاز مییدارد .بلریه
روحیهی تکبلی در کار و بی حالی در تالشهای روزمرهی زندگی را در فرد ایجاد میککد .درحدیبی از امیام صیادق (علییه
السّالم) در مورد مذمّت این صفت آمده که:
قال الصادق (علیه السّالم) :اییاک وَ الْرسَی َ وَ الْضَّیجرَ فَإنَّهُمیا یمْکَعانَیک مٍین حَظِّیک مِینَ لیدُّنیا وَ الْیاخِرَهِ از کسیالت و
بیحوصلگی دوری کن  ،زیرا این دو ،تو را از بهرها در دنیا و آخر باز میدارد)80( .
 )3مبارزه با معلول :در تعالیم اسالم سخن از خشرانیدن ریشهی فساد است ،اگر ریشهی فساد مورود باشد و بخواهیم
با معلول یعکی یک نفر ،مبارزه ککیم ،نتیجهای نخواهیم گرفت ،در مبارزه با مواد مخدر باید با تولید گیران آن مبیارزه کیرد.
در پیشگیری از مفاسد رکسی باید از نگاه آلوده و خلو با نامحرم رلوگیری کرد .اسیالم مییگویید :امیرا و سیالطین اگیر
اصالح شوند  ،رامعه ،اصالح خواهد شد.
البته این به آن معکا نیست ،پس اگر نتوانیم ،با علت مبارزه ککیم  ،امربهمعروف را تیرک ککییم ،بلریه سیفارش شیده بیه
سراط ریشههای بادتر فساد برویم و به رای مبارزه با یک نفر گکاهرار به سراط آن رم و آن باند برویم و اینهیا مبیارزه بیا
علت است نه معلول)84( .
 )4عامل نبودن گوینده :دستور اسالم این است که با کردارتان ،میردم را بیه خیوبیهیا دعیو ککیید ،اگیر بیا زبیان
امربهمعروف ککید ولی خود به معروف عم نرکیم ،چکین امر به معروفی در کسی اثر نخواهد گذاشت.
قرآن با سرزنش میفرماید ( :لِمَ تَقولونَ ما د تَفعَلونَ ) چرا میگویید چیزی را که خود به آن عم نمینمایید.
در این زمیکه امام صادق (علیه السّالم) میفرمایکید( :کونیوا دُعیا َ الکیاسِ بِاَعْمیالِرم) دعیو کککیدهی میردم باشیید بیا
اعمالتان)83(.
 )5مأیوس کردن گناهکار :اگر امربهمعروف با دیدن اه مکرری او را مأیوس ککد ،چکین کسی در کارش کاربردی
نخواهد دید ،چون شاید کسی گکاهی انجام بدهد ولی قبح آن گکاه را نمیدانسته یا تمای قلبی به آن نداشته باشد یا در گیر
و دار دوستان اه معصیت گرفتار شده که اگر چکین باشد ما به رای هدایت او ،به گکاهراری او کمک کردهایم.
امربهمعروف یری از وظایفاش این است که به شخص ناامید ،امید بدهد.
امیرالمؤمکان علی (علیه السّالم) در مورد برخورد با اه گکاه فرموده است :یکْبَغی لِاَهْ ّ الْعِصْیمَهِ وَ الْمَصْیکوعِ اِلییهِمْ فِیی
السَّالمَهِ عَنْ یرْحَموا اَه َ الذُنوبِ سزاوار است برای افرادصالح و پاکدامن که نسبت به اه گکاه رحم کککد)91( .
 )6قضاوت عجوالنه :امربهمعروف اگر از روی قضاو عجودنه و احساسی باشد  ،مران و زمان در نظر گرفتیه نشیود،
گاهی اثر معروس میگذارد که در نهایت هم ،پشیمانی به بار میآورد.
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اگر به فردی که مرتر

ررمی شده ولی توریه نیست  ،انسان تذکری بدهد ،این تذکر ،یا بی اثر و یا کم اثیر خواهید

بود)90( .
امام علی (علیه السّالم) میفرماید :الصَّبْرُ ظَفَرٌ  ،الْعَجَ ُ خَطَرٌ صبر ،مور

پیروزی و عجله ،خطرآفرین است)98(.

 )7ترس از جوّ سازی :از آن را که اه مکرر کیار خیویش را تورییه مییکککید و زمیکیه را از کسیی کیه مییخواهید
امربهمعروف ککد میگیرد و امربهمعروف ،از ترس روّ زدگی ،مسخره و مالمت ،دست از این فریضیهی الهیی کشییده و از
ترس روّ سازی آن را ترک کککد که البته درمان آن در کلما گهربارحضر علی (علیه السّالم) آمده است در آن را که
میفرمایکد( :وَ د تأخُذُک فِی اهللِ لومَۀُ دئِمٍ) مبادا در این راه از روّ سازی و مالمتگران تأثیر پذیر باشی)99( .
 )3تجسسهای بیجا :آنچه در نظام اسالمی به آن توره شده ترریم و شان افراد است ( )93در اررای امربهمعروف و
نهی از مکرر حریم شخصی افراد محترم شمرده میشود)99(.
 )1منفی بافی :در امربهمعروف نباید فقو عی ها و نقاط مکفی را گفت ،خوب است ابتدا انسان از خوبیها و صفا
پسکدیده بگوید .چرا که در هر کسی نقاط مکفی و مببت هست و ما مأموریم کیه نقیاط مببیت را هیم گوشیزد ککییم .قیرآن
مجید ،حتی وقتی میخواهد مذمّت شراب را بگوید از مکاف آن میگوید و سپس ضررهایش را گوشزد میککد.
قال رسول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) :مَنْ اَمَرَ بِالْمَعروفِ فَلیرنْ اَمْرُهُ ذلک بِمَعیروفٍ هیر کیس کیه امربیهمعیروف
میککد باید شیوهاش نیز معروف و پسکدیده باشد()90
 )11کارهای غیرریشهای :ما ،در نهی از مکرر باید به سراط ریشههای فساد برویم .قرآن میگوید ( :فَقاتِلُوا اَئِمَۀَ کفْیر)
پیشوایان کفر را برشید.)94(.
 )11طمعکاری :گاهی شخص به طم مال ،گرفتن رایزه و هدیه ،رذب مشتری ،خوشایکدی دیگران و امبال آن  ...در
برابر مکررا سرو میکککد()92
طم  ،زبان امربهمعروف و نهی از مکرر را به زبان تملّق و چاپلوسی تبدی میککد .وقتی انسان به دام طم  ،گرفتار شیود
و برای رسیدن به سود بیشتر ،چشم خیره داشته باشد ،قدر امر نسبت به کار پسکدیده و ررأ نهیی نسیبت بیه قبیایح را از
دست میدهد و همیشه در اندیشهی آن است که با چه الفاظی سخن بگوید کیه بهتیر میورد توریه قدرتمکیدان و حرومیت
مداران قرار گیرد .بکابراین کسی میتواند امر و نهی ککد که دل از بکد طم رها کرده باشید و ایین مقیام وادی انسیانهیایی
چون ابوذر است ()93
 )12حفظ آبروی خود :برخی به توهم این که اگر امربهمعروف و نهی از مکرر کککد از چشم دیگران می افتکد و چیه
بسا مب گذشته مورد احترام آنها قرار نگیرند ،بدین رهت از انجام این فریضهی بزرگ ،خودداری میکککد ،این گروه در
روابو ارتماعی و خانوادگی خود ،همه چیز را نادیده میگیرند تا مبادا کدورتی پیدا شود و کسی از آنهیا رنجییده خیاطر
شود.
 )13اصالح خود :از نظر تفرر اسالمی فرد و رامعه دارای تأثیر متقاب و ارتباط دو رانبهاند کیه اصیالح هیر ییک در
اصالح دیگری تأثیر دارد .بکابراین هر کس با اصالح خویش میتواند به اصالح رامعه کمک ککد و حتی آنان که در صدد
رف تباهی از دیگران هستکد ،در رهت رشد خود نیز تالش کردهاند.
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موانع حکومتی

 .0نبودن ساز و کارهای مکاس
در یک نظام دیکی ابتدا باید نهادهایی همچون وزارتخانه های فرهکگ و ارشیاد اسیالمی ،آمیوزش و پیرورش ،آمیوزش
عالی ،سازمان تبلیغا اسالمی ،حوزه های علمیه ،شورای عالی انقالب فرهکگی ،رسانه های ملی صدا و سییما در چیارچوب
اهداف نظام اسالمی این وظیفه را بر عهده بگیرد که فرهکگ عامه را به سوی تربیت و پرورش انسان مسئول رهکمون سازد.
و همچکین نهادهای مردم ساز مب کانونهای فرهکگی کار تبیین معروفها ومکررا را انجام دهکد .چرا کیه در بیاب امیر و
نهی واقعیت مطل

این است که این فرای

باید پس از دعو به خیر صور پذیرند .ابتدا باید مردم نسبت به معروف ها و

مکررا آشکایی پیدا کککد و آن ها را بشکاسکد ،پس از آن نوبت به مرحله امر و نهی برسد .این دعو به خییر ،هیم سیالمت
رامعه را تضمین می ککد و هم به رشد و تعالی آن یاری می رساند و هم به عکوان پیش گیری ،مان گسترش گکاه میی شیود و
نیاز به درمان را که وظیفه دوم است کم میککد.
 .8داشتن امرانا کافی
ایفای وظیفهی امربهمعروف در بسیاری از مهمترین مصادیق آن  ،نیازمکد اطالعا و امرانیا و افیراد زییادی اسیت و
بدون امرانا کافی میسر نیست و چون در روش دولتی بیشیترین امرانیا و افیراد فیراهم اسیت ،ایین روش بیرای تحقیق
بخشیدن به اهداف این وظیفهی بزرگ ،بر دیگر روشها برتری دارد.
 .9هماهکگی اخالق و سیاست
از آن را که تشخیص مصادیق مصلحت و مفسده ،بسیار دشوار و متأثر از فرهکگها و تربیتهای مختلف است ،احتمال
لغزش بسیار میشود ممرن است بر اثر پدید آمدن اختالف نظرها ،میان آمران به معروف و مردم در تشیخیص مصیلحت و
مفسده ،امربهمعروف به تعطیلی کشیده شود ،اما اگر همهی سیاستگذاریهیای فرهکگیی ،اخالقیی و سیاسیی ،بیه گونیهای
هماهکگ و به وسیلهی یک نهاد تکظیم شود ،رایی برای تعارض ،میان اخالق و سیاست باقی نمییمانید ،زییرا هیم وظیفیهی
امربهمعروف و هم وظیفه ادارهی امور در یک رامعه ،تعریف و سازمان دهی میشوند و حفظ میوازین اخالقیی  ،بیا نظیامی
برنامهریزی شده پیش میرود و هرنهاد در این زمیکه به دیگری کمک میککد)31(.
 .3بیاعتکایی و عدم احساس مسئولیت
احساس مسئولیت و دغدغه داشتن مسئولین و دولتمردان و ثبا در برنامههای فرهکگی از عوامی مهیم اریرا ییا عیدم
اررای اص فوق الذکر است .به نظر می رسد ،متأسفانه حداق در بخشی از نیروها و مسئودن رامعه کمبیودی از ایین ناحییه
ورود دارد.
 .9تبلیغا مسموم
تبلیغا مسموم و مغرضانه علیه یک ملت باعث آلوده کردن ذهن افراد نسبت به آنیان مییشیود ،در ایین زمیکیه بایید بیا
آگاهی دزم و آشکا به ترکولوژیهای روز با برنامههای پیشگیرانه رامعه را از آسی پذیری مصون ساخت.
اجرای غلط
همیشه نمیتوان همهی تقصیرها را به گردن افراد اه خالف یا رامعه و یا تبلیغا مسموم انداخت ،بلره گاهی باید بیه
خودمان و بیکدیشیم و ببیکیم آیا ما در نوع امربهمعروفمان همان روش اولیای خدا را داریم.
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قالَ عَلی (علیه السّالم) :اَرْمِلُوا فِی الْخِطابِ تَسْمَعُوا رَمی َ الْجَواب ( .)30درسخن گفتن نیرو ،خطیاب ککیید تیا ریواب
نیرو بشکوید.
باید بدانیم که آمرین به معروف باید روانشکاس ،کارشکاس ،عالم و هکرمکد باشکد ،زیرا ،هم خالفها گوناگون اسیت و
هم روش نهی از مکرر باید گوناگون باشد هرکس ،کاری را از راه خودش وارد شود ،دچار لغزش نخواهد شید .از عوامی
دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،غیر مردمی شدن و تحمیلی بودن ،افراط و تفریو در امور ،کم رنگ شدن بعد مردمی
و . ...
موانع علمی
 .0ابهام علمی در باب حق و ترلیف
عدم تبیین حق و ترلیف در زندگی افراد ،مانعی برای انجام فرای

مذکور است .ایکره هر انسانی دارای ترالیفی است

که از حقوق او ناشی می شود و دزمه برخورداری از حقوق ،انجام ترالیف فردی و ارتماعی است ،نیازمکد تبیین و توضییح
برای افراد و روام است.
 .8ابهام علمی در باب آزادی
امربه معروف و نهی از مکرر با آزادی افراد ،همواره یری از اصلی ترین عواملی بوده است کیه موری
این گونه فرای

مسیرو مانیدن

می شود .از یکسو ،انسانها بر اساس حقوق اساسی خود که میورد تأییید عقی و عیرف و نییز قیوانین هیر

رامعه ای از رمله قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران نیز هست ،در کلیه امور مربوط به خود آزاد هستکد و از سوی دیگر،
امر و نهی نیز از امور پذیرفته شده و عقالنی است که البته با آزادی اشخاص در تعام میباشد .آزادی ارتماعی ،یعکی ایکره
در ارتماع از سوی سایر افراد و ارتماع ،آزادی داشته باشد و دیگران مان در راه رشد و ترام او نباشکد و رلیوی فعالییت
سازنده او را نگیرند .نه مورد استبمار قرار گیرد و نه به دیده تحقیر و نه صاحبان قدر و مقام و طالبان شهر او را وسیله و
ابزاری برای رسیدن به مطام خود کککد .این حقیقت در آیا بسیاری از قرآن مجید به صراحت میورد تأکیید قیرار گرفتیه
است .از آن رمله ایکره خداوند متعال ارزش انسانها را در قدر و ثرو و نژاد و پست و مقام و موقعیت آنها نمیدانید،
بلره آنچه مور

ارزش بیشتر انسانها میشود و کرامت آنیان را تضیمین میینمایید ،تقیوای آنهاسیت .همچکیین یریی از

اهداف انبیا ،اعطای آزادی ارتماعی به بشر است؛ یعکی افراد را از اسیار  ،بکیدگی و بردگیی نجیا دهکید .از قیید اوهیام،
خرافا  ،راهلیت و تعصبا و خرافهپرستیها برهانکد و راه زندگی انسانی و الهی را به ایشان بکمایانکد .این موضوع آنقیدر
مهم است که بردگی و اطاعت بی چون و چرای از انسان ها شرک محسوب می شود .در اصول و فروع و احرام دین نریا
بسیاری ورود دارد که ضامن و حافظ آزادی ارتماعی و فردی انسان است.
 .9عدم تبیین درست از زندگی رمعی
عدم تبیین درست واقعیت زندگی رمعی و تشری ارتماع و حرومت از عوام دیگیری اسیت کیه موری
اررای فرای

اخیالل در

دیکی است .فهم درست فلسفه حرومت ،ارتماع و حقوق عاملی اساسی در انجام ترالیف شرعی و ارتماعی،

همچون خمس ،زکا  ،مالیا و امربه معروف و نهی از مکرر است .شری نیست که برای رسیدن به سعاد  ،نیازمکد توریه
به رکبههای فردی و ارتماعی هستیم .زندگی بشر نیازمکد نظم و قانون است .انسانی که در یک رامعه فاسد زندگی میککد،
دچار بدبختی و هالکت می شود؛ یعکی سعاد فرد و رامعه از هم ردا نیست و دین اسالم همان گونه که برای سعاد فیرد
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دستور و برنامه دارد ،برای سعاد رامعه نیز طرح و برنامه خاصی دارد .از رمله ،امربه معروف و نهی از مکرر ،سرنوشت هر
مسلمانی را با مسلمان دیگر پیوند میدهد.
راهکارهای پیشنهادی
در رامعییه اسییالمی ،یرییی از ابزارهییای مهییم ککتیرل ارتمییاعی و رامعییهپییذیری ،اصی امربییهمعییروف و نهیی از مکریر
می باشد.،که به صور یک وظیفه شرعی ،از کارآیی مؤثری برخوردار اسیت .بیه گونیه ای کیه میردم بیا احسیاس ترلییف
شرعی ،حضور و شرکت فعّال در مقابله با انحرافا و ناهکجاریهای ارتماعی را وظیفه دیکی خود میدانکد.
-

از رمله راهرارهای کاربردی در زمیکهی اررای امربهمعروف ونهی از مکرر ،عبار اند از :بیه کیارگیری شییوههیای
مکاس

برای انجام امربهمعروف و نهی از مکرر :سعی ککیم حداق در مراح اولیه ،روشی به کار بگیریم کیه راذبیه

داشته باشیم نه دافعه.
-

عدم به کار گیری از افرادی که عملررد نامکاس

دارند که نه تکها اثر مببت ندارد ،بلره باعث ربهه گرفتن مخاط

یا مخاطبین خواهد شد.
-

دلسوزی برای مخاط  :فردی که امربهمعروف و نهی از مکرر میککد باید واقعاچ از سر دلسوزی نسبت به طرف مقاب
این کار را انجام بدهد نه ایکره همیشه از موض باد امر و نهی ککد.

-

توره به امربهمعروف و نهی از مکرر عملی :بهترین راه برای امربهمعروف و نهی از مکرر این هست که با عم صحیح
خودمان فرد مقاب را متوره اشتباهش برکیم و یا ایکره به انجام معروف دعوتش ککیم.

-

عدم تأیید و همراهی با مکرر :حداق نهی از مکرر این هست که فرد در حال ارتراب مکرر را با عم خودمیان تأییید

نرکیم .همراهی نرردن در رفتار و عم  ،با کسی کیه در حیال ارتریاب گکیاه هسیت و نشیان دادن ایین اکیراه بیه او،

میتواند اثر مببتی در رفتار وی داشته باشد.
-

آمادگی اذهان رامعه برای پذیرش این امر و نهیها :که این امر باید از سوی متولیان فرهکگ سازی شود.
آگاهی کافی وکسانی که اقدام به امربهمعروف ونهی از مکرر میکککد :که عدم رعایت این امر ،آسی
هم به این دو وار

بسییار ریدی

مهم ،و هم به متولیان واقعی آن وارد میککد .برخی افراد هسیتکد کیه اصیالچ معیروف و مکریر را

نمیشکاسکد و وارد این حوزه میشوند ،برخی نیز بطور سطحی میشکاسکد و برخیی هیم در عیین حیالی کیه شیکاخت
درستی از موضوع دارند ،اما به طور غلو وارد عم میشوند .همه اینها در رای خود نه تکها باعث اصالح نمیشود،
بلره چه بسا ضربههایی وارد میککد که گاهی به این راحتی ربرانپذیر نیست.
-

انسجام و هماهکگی افراد آگاه و دین مدار در باب احیاء این امر :ناهماهکگی ،هم مور
افراد میشود و هم مور

پراککده شدن قوای خود این

دوگانگی و ضعف در عم و در نتیجه کم ثمر یا بی ثمر شدن عم !

-

عدم افراط و تفریو در تئوری و عم  :که در هر کاری ضربه میزند.

-

وارد کردن تعصبا نابجا و عقاید شخصی در تشخیص و رفتار :که سب

مییشیود شیکاخت صیحیحی از معیروف و

مکرر و راههای اررای صحیح آن صور نگیرد.
-

پذیرش واککشهای نامطلوب کسانی که مورد امربهمعروف و یا نهی از مکرر واق میشوند :که بخشی از آن به عیدم
فرهکگ سازی برمیگردد و بخشی هم به عملررد نامکاس

فرد آمر یا نیاهی و البتیه در میواردی علیت برخیی از ایین

واککشهای نامطلوب نیز عکاد و دشمکی فرد هست که بحث ردایی دارد.
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رلوگیری از الگو سازی نادرست :که به نوعی به همان فرهکگ سازی غلو هم میشود تعبیر کرد .هر کدام از اینها

-

در رای خود نیاز به بحث مفص
دقیق آسی

و دقیق و بلره در برخی موارد نیاز به تحقیق میدانی دارد تیا اودچ موری

شکاسیایی

بشود ،و ثانیاچ بتوان راهرار مکاسبی ارائه داد.

نتیجهگیری
از آن چه گفته شد ،میتوان به دست آورد که شکاخت ابعاد و زوایای امربهمعروف و نهی از مکرر از مسائ مهمی است
که در مرت

همهی پیامبران نیز به آن توره خاص شده و در تمام ادیان الهی ورود داشته و از اصول اساسی دین ،محسوب

میشود .چه بسا افرادی به انجام این دو فریضهی مهم معتقد بودهاند و حتی ران خود را فدای آن کردهاند.
اص کالم این است که تمامی تفاسیر قرآن ،اخبار و روایا اسالمی ،یک حرف مشترک را میزدند و آن ایین اسیت
که امربهمعروف و نهی از مکرر ،وار

و امری ضروری و اساسی است که مورد تأکید فراوان قرار گرفته است ،ما به درره

اهمیت این مسئله ،رایگاه آن در قرآن و روایا  ،بررسی آسی هیا و موانی  ،همچکیین راهرارهیای برخیی از آنهیا اشیاره
کردیم ،ترک امربهمعروف و نهی از مکرر آثاری را در بر دارد که از رمله:
 مور

ضعیف شدن ایمان میگردد.

 در صور مشاهدهی خالف ،اگر شخص را نهی از آن کیار نرکییم ،شیریک ریرم شیخص گکاهریار محسیوب
میشویم.
 کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر را رها ککد مبغوض الهی است و خداوند ،غضبش را شام او میککد.
 در صور ترک امربهمعروف ،بدیها در میان ملتها رایج خواهکد شد.
 لعکت ابدی را در پی دارد.
 مور

 مور

گردند.

محرومیت از سعاد و حیا راستین میگردد.
میشود که اه گکاه و اشرار رامعه ،بر امیور مسیلّو گردییده و افیراد میؤمن در رامعیه ،خیوار و مکیزوی

 عدّهای که این دو فریضهی مهم را ترک کرده باشکد ،از اه عذاب الهی در آخر اند و مور

پشییمانی آنهیا

در قیامت میگردد.
بکابراین ،از آن چه پیرامون پژوهش آسی

شکاسی امربهمعروف و نهی از مکرر گفته شید ،مییتیوان نتیجیه گرفیت ،کیه

آیا و روایا فراوانی در این زمیکه مطرح شده که این نشأ گرفته از ضرور واهمیت این موضوع است و همیان طیور
که این دو فریضه اهمیت دارند ،شکاخت آسی ها و آفتهای آن مهم است و توسی بیه شییوههیای فرهکگیی و اسیتفاده از
استددلهای متین ،بهترین راه برای امربهمعروف و نهی از مکرر است وروب امربیهمعیروف و نهیی از مکریر کیه بیر همیهی
مرات

سفارش شده و عالوه براین که یک دستور دیکی است ،یک رفتار ارتماعی هم شمرده شیده اسیت ،همچکیین قابی

ذکر است که برای انجام این دو فریضهی الهی ،سزاوار است با موعظه و ارشاد و به وفق و نرمی امیا بیا قاطعییت و صیالبت
انجام گیرد .در پایان به این نرته اشاره میککیم که نهادها ،سازمانها ،خطبا و مبلّغین هم ،در مؤثر واق شدن این امر مهم در
رامعه نقش زیادی را باید ایفا کککد و تکها راه رلوگیری از حوادث شوم ،در اثیر عواقی

تیرک ایین دو فریضیه ،درمیان از

طریق رف علتهاست که آن هم روا امربهمعروف و نهی از مکرر با ریذب نیروهیای آگیاه و زبیده در رامعیهی اسیالمی
همراه با برنامه ریزی دراز مد میباشد.
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بررسی مفهوم شهروند مسئول با استفاده از عبارت «شجاعت مدنی» در جامعه و فلسفه سیاسی غرب
دکتر حسن مالئره

0

چکیده
م قاله در صدد بررسی مفهوم شهروند مسئول در رامعه وفلسفه سیاسی غرب (با تأکید بر فلسفه سیاسی هانا آرنیت) و بیا
بهره از واژه «شجاعت مدنی» ) (Civil courageاست .شجاعت مدنی عبار از یک نوع مشخص رفتار ارتماعی مسودنه
است ونه یک ویژگی شخصی .رفتار شجاعانه مدنی در موقعیت هائی رخ مییدهید کیه ارزشهیای پذیرفتیه شیده میدنی و
هکجارهای ارتماعی (مانکد ارزشهای انسانی ،عدالت ،حقوق شهروندان) و سالمت روانی و بدنی افراد آسی

ببیکید .کسیی

رفتار شجاعانه مدنی دارد که علیرغم احتمال پیامد مکفی برای خویش ،بکف حمایت و حفاظت از ارزشهای انسانی ،حقیوق
مردم ،همبستگی و انسجام ارتماعی ،و نه برای مکاف مادی ،بکف دیگران وارد عم میشود .میتوان سه نوع رفتار مبتکیی بیر
شجاعت مدنی تشیخص داد :مداخله :اقدام بیه کیکش بکفی دیگیران آنهیم در میوقعیتی نیامطمئن و در شیرایطی کیه انسیان
میبایست سری تصمیم بگیرد که چه برکد .تعهد داشتن :اقدام به ککش به رهیت احقیاق حیق ییا مکیاف دیگیران بیویژه در
نهادهائی مانکد مدارس یا اماککی مانکد مح کار یا اماکن عمومی .حراستت :دفیاع از خیود در میواقعی کیه میورد هجیوم
دیگران واق میشویم یا مورد آزارو اذیت قرار میگیریم .مقاومت کردن ،حراست از خیود ،ایسیتادگی در برابیر تمیایال
ناحق دیگران ،قدر نه گفتن،امتکاع ورزیدن از انجام کاری بکا به ددئ پسکدیده و مقبول ومبتکی بر ارزشهیای ارتمیاعی.
همچکین عم کسانی که اعمال غیر قانونی دیگران ،مبالچ معامال نامشروع ،ضرر رسانی یا خیانت به مکیاف عمیومی توسیو
افراد در سازمانها یا نهادهای ارتماعی را افشا میکککد بعکوان عم شجاعت مدنی محسوب میشود.انجام این اعمیال البتیه
ررئت میطلبکد .کسی که شجاعت مدنی ابراز میدارد میبایست احتمادچ مورد تحریم قرار گرفتن توسو محییو ارتمیاعی
اطراف خود مبالچ گروه ارتماعی که عضو آن است را بحساب آورد.
هانا آرنت فیلسوف سیاسی در کتاب معروفش «زندگی پویا» ) (Vita activaمفهوم سیاسی را پردازاند کیه مطیابق آن
«عم » توانائی واقعی سیاسی انسان بحساب میآید .اهیمت عم در فلسفه سیاسی آرنت تا رائی اسیت کیه وی سیاسیت را
آن نمیداند که به انسانها بگوید که چه کار باید برککد بلره سیاست از نظر وی آن چیزی است که عمالچ بین انسیانهیا رخ
میدهد  .بدون دیگران یا به تعبیری در نبود دیگران انسان حتی ویژگی خاص انسان بیودنش را از دسیت مییدهید و در رده
حیوانا قرار میگیرد.
مقدمه
سعی من بر آن بوده است که آیا میتوان در روام غربی هم آنچه که در فرهکگ دیکی ما به آن امربه معروف ونهی از
مکرر گفته میشود که از فروع دین مبین اسالم است و در شیرع بیه آن تأکیید فیراوان شیده و دارای رکبیههیای ارتمیاعی،
سیاسی و حتی اقتصادی است در روام دیگر با عبارتی متفاو اما معکائی مشابه یافت؟ خوشبختانه عبار شهروند مسیئول
در عکوان همایش امر را راحتر ساخت ،چرا که در واق مسولیت متقاب ارتماعی در فریضیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
نهفته است .این مقاله برآن است که عبار «مسوولیت ارتماعی متقاب » را با استفاده از مفهوم «سیویل کتوراژ» دررامعیه و
فلسفه سیاسی غرب با تأکید بر فلسفه سیاسی هانا آرنت توضیح دهد.
ریشه لغوی
 .0دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا
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ریشههای لغا شکاسی عبار سیوی کوراژ 0که در اص واژه ای فرانسوی است و به زبانهای انگلیسی و آلمانی وارد
شده است به دو واژه تشری دهکدهاش یعکی سیوی و کوراژ برمی گیردد کیه در زبیان آلمیانی بیه معکیی بیورگر میو  8ییا
شجاعت مدنی است .خود واژه بورگر 9یا شهروند معادل بوده است با معانی مانکد باصیفا 3،میؤدب ،9سیازگار ،0مقبیول 4و
موره. 2
عبار شجاعت مدنی در ادبیا سیاسیی و ارتمیاعی آلمیان بیرای اولیین بیار بوسییله بیسیمارک ،3بکیانگیذار و اولیین
صدراعظم امپراطوری آلمان به کار گرفته شد .او در اشاره به رایگاه سربازان که در ربهههای رکگ نبرد میکککد و از آنان
انتظار بی باکی و تهور میرود ،گفت که از شهروندان عادی نیز انتظار میرود که در زنیدگی ارتمیاعی «شیجاعت میدنی»
داشته باشکد.

01

معنا و کاربردی اجتماعی شجاعت مدنی
بکا به تعریف گرد مایر شجاعت مدنی یا به تعبی ر دیگیر تهیور ارتمیاعی عبیار از ییک نیوع مشیخص رفتیار ارتمیاعی
مسودنه است ونه یک ویژگی شخصی .رفتار شجاعانه مدنی در موقعیت هائی رخ میدهد که ارزشهای پذیرفته شده مدنی
و هکجارهای ارتماعی (مانکد ارزشهای انسانی ،عدالت ،حقوق شهروندان) و سالمت روانی و بدنی افراد آسی

ببیکد .کسی

رفتار شجاعانه مدنی دارد که علیرغم احتمال پیامد مکفی برای خویش ،بکف حمایت و حفاظت از ارزشهای انسانی ،حقیوق
مردم و مردم سادری ،همبستگی و انسجام ارتماعی ،و نه برای مکاف مادی ،بکف دیگران وارد عم مییشیود .بعضیاچ کمیک
کردن با شجاعت مدنی یرسان پکداشته میشود البته درککش شجاعت مدنی کمک کیردن نهفتیه اسیت امیا صیرف کمیک
کردن نمیتواند معکای عم شجاعت مدنی را برساند .چهار نشانه اصلی ،شجاعت مدنی را از کلمیا دیگیر مانکید کمیک،
ابراز همبستگی ،تهور یا رسار وعیاری 00متمایز میککد .0 :ورود تفاوتی آشرار یا پکهیان مییان کسیانی کیه ارزشهیا ییا
هکجارهای ارتماعی را آسی

میرسانکد و آنانی که برای حفاظت از آنها وارد عم میشوند .8 .موفقییت عمی مبتکیی بیر

شجاعت مدنی نامطمئن است و ککشگر آماده است که پیامدهای مکفی آنرا برای خود بپذیرد .9 .اعمیال مبتکیی بیر شیجاعت
مدنی در محیو ارتماعی رخ میدهکد بکابراین آشرار هستکد و نه مخفی و حداق دو طرف حضور دارند .3 .ککشیگر عمی
شجاعانه درکی واقعی یا تصوری از ورود یک برتری ارزشی نسبت به فرد یا افرادی که با آنها به ککش میپردازد دارد به
عبار دیگر او بر اساس باور به یک ارزش برتر با دیگران به تعام میپردازد.
گرد مایر میان سه نوع ککش شجاعت مدنی تفاو میگذارد.

 Zivilcourage .0آلمانی و به انگلیسی .civil courage
2. Bürgermut
3. Bürger
4. Verfeinert
5. höflich
6. Umgänglich, entgegenkommend
7. annehmbar
8. Peter Koblank: Was versteht man unter "Zivilcourage"? in
http://www.georg-elser-arbeitskreis.de/texts/zivilcourage-begriff.htm
 (1815-1898) Otto von Bismarck3بکیانگیذارواولین صیدراعظم امپراطیوری آلمیان .وی بیه رهیت سیاسیتهیای رکیگ طلبانیه اش بیه
صدراعظم آهکین معروف است.
10. Martin Knobbe, Die Tugend der Wächter, in: Stern 31/2005, Hamburg , S.113
11. Tapferkeit
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مداخله :اقدام به ککش بکف دیگران آنهم در موقعیتی نامطمئن و در شرایطی که انسان میبایست سیری تصیمیم بگییرد
که چه برکد.
تعهد داشتن  :اقدام به ککش به رهت احقاق حق یا مکاف دیگران بویژه در نهادهائی مانکد مدارس یا اماککی مانکد مح کار
یا اماکن عمومی.
حراست :دفاع از خود در مواقعی که مورد هجوم دیگران واق میشویم یا مورد آزارو اذیت قرار میگییریم .مقاومیت
کردن ،حراست از خود ،ایستادگی در برابر تمایال ناحق دیگران ،قدر نه گفتن ،امتکاع ورزییدن از انجیام کیاری بکیا بیه
ددئ پسکدیده و مقبول ومبتکی بر ارزشهای ارتماعی 0.همچکین عم کسانی که اعمال غیر قانونی دیگران ،میبالچ معیامال
نامشروع ،ضرر رسانی یا خیانت به مکاف عمومی توسو افراد در سازمانها یا نهادهای ارتماعی را افشا میکککد بهعکوان عم
شجاعت مدنی محسوب میشود .انجام این اعمال البته ررئت میطلبد .کسی که شجاعت میدنی ابیراز مییدارد مییبایسیت
احتمادچ مورد تحریم قرار گرفتن توسو محیو ارتماعی اطراف خود مبالچ گیروه ارتمیاعی کیه عضیو آن اسیت را بحسیاب
آورد.8
رنسانس شجاعت مدنی
مفهوم شجاعت مدنی در سالهای اخیر یک رنسانس و نوزائی را در رامعه آلمان تجربه میککد .ایین مییتوانید بیه ایین
دلی باشد که در دوره سیطره ایدئولوژی فردگرائی و خود خواهی و تأمین صرف مکاف خود ،حس مکاف رمعی رشد یافتیه
است 9.شهروندان متوره شدهاند که نظامهای فرری که صرفاچ بر برآوردن امیال و خواهشهای فردی برقرار شده باشکد برای
ایجاد یک نظام ارتماعی مکسجم ناکارآمد هستکد .اگر کسی برای مدتی نه چکیدان طیودنی در یریی از شیهرهای بیه وییژه
پررمعیت آلمان مانکد برلین ،هامبورگ یا مونیخ زندگی ککد .حتماچ خبر مربوط به مورد حمله قرار گیرفتن خاررییان ،افیراد
عضو اقلیتهای مذهبی ،قومی ،بی خانمانها و یا حتی افراد عادی در خیابانها و متروها و مراکزی مب مدارس را میشکود.
لزوم یافتن راه چاره ای برای آن و درمان این بیماری ارتماعی مورد اتفاق نظر سیاستمداران ،دانشگاهیان و سازمانهای مردم
نهاد است .در زیر چکد دیدگاه را در باب اهمیت "شجاعت مدنی" که توسو سیاستمداران و کارشکاسیان ارتمیاعی مطیرح
شده است را میآوریم.
«ایدئولوژیهای ضد بشری و نژادپرستانه در فضاهای عمومی تبلیغ میشوند .فجای دوران هیتلر ناچیز انگاشته ویا حتیی
کتمان میشوند .اگرکه ما نمیخواهیم که کشورمان با عقاید و اعمال نادرست مسموم بشود و دمرراسیی میان بکییانش را از
دست بدهد ،میبایست در مقاب ناحق ،بی عدالتی و اعمال خودسرانه بایستیم و از آزادی و حقوق بشر در آنجیا کیه میورد
تردید قرار میگیرد و یا محدود یا از بین میرود دفاع ککیم .این امر باید در اعمال روزانه لحاظ شود از اماکن کار و فعالیت
تا اماکن عمومی و در میان سیاستمداران» . 3از نظر ایرنیگ فیتشه 9بدون شجاعت مدنی شهروندان ،نهادهای مدنی بی ارزش
و نابود می شوند .یوهانس راو 0معتقد است که بدون شجاعت مدنی رامعه نمییتوانید بیه حییا خیود ادامیه دهید واضیافه

1. 23 .Gerd Meyer: Zivilcourage Lernen. Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2004.S.
2. Günther Gugel: Handbuch Gewaltprävention II, Institut für Friedenspädagogik, Tübingen. 2010.S. 507.
3. Marco Bülow, Wir „Abnicker“- Volksvertreter in Loyalitätskonflikten, in: Aufrechter Gang:
Zivilcourage im Alltag, Heft 3-2011, Landeszentrale für Politische Bildung, Baden-Württemberg S. 147.
 .3یوهانس راو  Johannes Rauرئیس رمهور اسبق آلمان .در Günther Gugel :همان  .ص.910 .
5. Iring Fetscher
6. Johannes Rau
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میککد :شهروندی و شجاعت مدنی متعلق به همدیگر هستکد .اگر که نمیخواهیم که پیشداوری و خشونت در رامعه حاکم
شود نباید عبارت بمن مربوط نیست را بکار برد  . ...ما نیازمکد رکبش شهروندی نویکی هستیم که امریان زنیدگی رمعیی
مسالمت آمیز و محبت آمیز را فراهم آورد .شجاعت مدنی عملی واقعاچ دمرراتیک است یعکی بیدون تیرس و بیدون داشیتن
وظیف ه و ترلیفی قانونی بتکهائی و به نام خرد و سکت نیرو علیه دروط و بیی عیدالتی ایسیتادگی کیردن 0.شیجاعت میدنی از
خصائ و صفا نیروی شهروندان یک رامعه دمرراتیک است .از طریق آن فضیای ارتمیاعی در برابیر اعمیال نادرسیت
پاک میشود وارزش های انسانی تضمین میشوند.
اینها راه ح را در تأکید بر «شجاعت مدنی» شهروندان میدانکد و حتی روایزی را برای عامالن آن مبالچ کسانی که به
قربانیان حمال فیزیری در مجام شهری کمک میکککد درنظر گرفتهاند.
امروزه در مراکز علمی آلمان مبحث «شجاعت مدنی» بیه عکیوان بحبیی علمیی مییان رشیته ای در حیوزههیای مختلیف
دانشگاهی زیر مورد بحث و تحقیق قرار میگیرد:
روانشکاسی ،بویژه  .0روانشکاسی ارتماعی .8 ،روانشکاسیی انگییزش ،روانشکاسیی شخصییت ،روانشکاسیی اخیالق و
روانشکاسی تربیتی.
8

مطالعا رکسیتی خصوصیا ویژه رکسیتی ،برابری رکسیتی.
علوم تربیتی و تربیت اجتماعی
علوم سیاسی و علوم ارتماعی به ویژه  .0روانشکاسی سیاسی ،مطالعا فرهکگی ،سیاسی و ارتماعی .8 .اخالق و تئوری
سیاسی ،تئوری دمرراسی" ،خصائ شهروندی" ،رامعه مدنی .9 .تحقیقا در باره ککشهای بدون خشونت.

9

شجاعت علمی در فلسفه سیاسی
در علوم سیاسی بحث در باب شجاعت مدنی بعک وان مقدمه ای بر رامعه مدنی و خصائ شهروندان در دمرراسی مطرح
میشود  .چراکه مبانی و اساس رامعه ای دمرراتیک و مردم سادر نه فقو به وسیله قوانین و مقررا اساسی ،بلره همچکیین
به ورود باورها و گرایشهای ذهکی شهروندان براصول ارزشهای مشترک ارتماعی وابسیته اسیت .بیویژه آمیادگی آنهیا
برای اقدام در رهت مکاف عام ارتماعی وککشی فعال در قبول مسولیت رمعی.

3

از نظر معکی اصطالحی ،مفهوم شجاعت مدنی در همان نگاه اول با مفاهیم شهروند و شهروندی قرین است .اصودچ خود
عبار «مدنی» مفهوم مقاب آن یعکی شجاعت نظامی را هم به ذهن متبادر میککد .که مخصوص سربازان است .شهروندی
در معکائی سیاسی ،عبار از حضور آزاد ،داوطلبانه و فعال در امور ارتماعی وشهری .شهروند بودن بمعکی توانائی حضور و
سخن گفتن در فضای ارتماعی است .بمعکی همفرری و مسولیت پذیری متقاب در رامعیه اسیت .عمی برمبکیای شیجاعت
مدنی هرچکد که میتواند عملی فردی باشید امیا براسیاس وریود مسیولیت ارتمیاعی و بیاور بیه ارزشهیای رمعیی شیر
میگیرد.

9

1. Änne Ostermann in: Günther Gugel, Ibid. S. 508
2. Gender studies
3. Gerd Meyer, in: Zivilcourage Lernen. Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn, 2004.S. 14
4. Sandra Seubert, Zivilcourage als politische tugend der Bürgergesellschaft, in: : Zivilcourage Lernen.
(Gerd Meyer Hrsg.)Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2004.S. 42.
5. Ibid. S. 44.
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"هانا آرنت" فیلسوف سیاسی در کتاب معروفش «زندگی پویا» 0مفهوم سیاسی را پردازاند که مطابق آن «عم » توانیائی
واقعی سیاسی انسان بحساب میآید .به نظر میآید که تامال وی مییتوانید نخسیتین یافتیههیای مهیم در شیکاخت سیاسیی
شجاعت مدنی باشد .وی در ابتدا دوگانگی یا فاصله و شراف میان فرد و رم را به عکوان آغاز تأمی خیود برمییگزیکید.
زیرا که «عم » برای او متضمن دو معکی بود یری معکایی که از فلسفه اگزیستکسیالیست برمیآمد که نیاظر بیر آزادی آدمیی
بهکگام متولد شدن است .این آزادی به او مجال میدهد بعکوان فرد آغازی ردید و شروعی نو داشیته باشید ونییز بیه معکیی
"باهم عم کردن" و با دیگران بودن که از آن امرانی برای فعالیت سیاسی بورود میآید.
آرنت میان تقال ،کار و عم تفاو قائ میشود .تالش معاش یا تقال در تمایز با کار فعالیعتی است که هدف نهائی آن
رف نیازهای حیاتی و زیست شکاختی انسان و بقا نوع انسان میباشد .اما اولین و بارزترین ویژگی عم برخالف تقال یا کار
آنست که آنها در ارتباط با طبیعت صور میگیرند و نیازی به حضور و ورود دیگران ندارند در حالی که عم فقیو بیا
حضور دیگران صور میپذیرد و بدون دیگران فرد نمیتواند به عم بپردازد .اهیمیت عمی در فلسیفه سیاسیی آرنیت تیا
رائی است که وی سیاست را آن نمیداند که به انسانها بگوید که چه کار باید برککد بلره سیاسیت از نظیر وی آن چییزی
است که عمالچ بین انسانها رخ میدهد  .بدون دیگران یا به تعبیری در نبود دیگران انسان حتی ویژگی خاص انسیان بیودنش
را از دست میدهد و در رده حیوانا قرار میگیرد.

8

به نظر آرنت ،دو ویژگی بکیادین عم  ،آزادی و کبر هستکد.او در تعریف آزادی از سکت لیبرالیسم فاصله مییگییرد.
از نظر وی آزادی به معکا ی توانائی برای آغاز کردن ،آغازکردن کاری ردید و پیش بیکی ناپذیر اسیت .ایین توانیائی بیرای
آغازگری با تولد انسانها ارتباط نزدیری دارد .عم به عکوان به فعلیت رساندن آزادی ریشیه در زاییش دارد .در واقی هیر
تولدی یک آغازگری ردیدی است .وقتی افراد وارد عم میشوند معجزه آغیازگری نهفتیه در تولدشیان را دوبیاره اریرا
میکککد .آغازگری وقتی به فعلیت میرسد که ما وارد عم میشویم یعکی هر زمانی که ما به کار ردیدی اقیدام مییککییم.
عم کردن و آزاد بودن مترادف هستکد آزاد بودن به معکای درگیر شدن در عم است در عین حال از طریق عم  ،توانیائی
انسان برای آزادی به تحقق میرسد .انسانها آزاد هستکد ....مادامی که عم مییکککید ،نیه قبی از آن و نیه بعید از آن .آزاد
بودن وعم کردن عین هم هستکد .آرنت همچکین تأکید میککد که عم بیه عکیوان آغیازگری دارای خصیلت پییش بیکیی
ناپذیری است .خصلت آغازگری این است که وقتی چیزی ردید آغاز میشود دیگر غایت و نتیجه آن روشن نیست .عم
برخالف «کار» که آغاز و پایانی مشخص دارد فقو آغاز دارد ولی ککترلی بر پایان آن نیست.

9

«کبر » ویژگی دیگر عم است به این معکا که عم نمیتواند در انزوا و دور از دیگران یعکی مستق از حضور متربیر
بازیگرانی که از چشم اندازهای مختلف میتوانکد در باره آنچه انجیام مییشیود داوری کککید صیور پیذیرد .عمی بیدون
دیگران کیفیت معکادار خود را از دست میدهد .آرنت کبر را به عکوان واقعیتی تعریف میککد که انسانها و نه انسان بیر
روی زمین زندگی میکککد ورهان را میسازند .به دلی کبر هر یک از ما مستعد عم کردن و ارتباط یافتن با دیگران به
عکوان افراد بی نظیر و متمایز است و به شبره ای از روابو و اعمال پیوند میخورد که بی نهایت پیچیده و پیش بیکی ناپیذیر
است.

3

1. Vita activa
 .8مکصور انصاری ،هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی ،تألیف و تررمه ،نشرمرکز،تهران.0943 ،ص .83
 .9همان .ص .91
 .3همان .ص.90
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وی که تجربه نظام ناسیونال سوسیالیست در آلمان و اتحاد شوروی را در اتمییزه کیردن رامعیه و از بیین بیردن فردییت
مشاهده کرده بود در پی تلفیقی از آزادی فردی و مکاف رمعی بود .او با بازگشت به عبار «رپوبلییک» 0در معکیای اصیی
آن در یونان باستان بدنبال اتحاد شهروندان براساس مسولیت های متقاب بود .از نظر او قدر موسسهها و نهادها نه از خیود
بلره بر مبکای ارماع و اتفاق نظر شهروندان است .قدر این نهادها تبلور عم متقاب شهروندان است .هر قدرکه شهروندان
خود را با قوانین هم هویت سازند و آنها را ازخود بدانکید همانقیدر هیم احسیاس صیالحیت شیهروندی افیزایش میییابید.
شهروندان خوب ،خود بر انجام اصول عاددنه مواظبت میکککد ،اصولی که نظام همگانی (رمهوریا رپوبلیک) آنهیا بیرآن
استوار است .آنها راضی نیستکد که مسولیت را به شخص یا نهاد ثالث بسپارند.

8

تقویت بکیانهای ارزشی و هکجاری زندگی رمعی که مبتکی بر فطر الهی انسان بعکوان مورودی میدنی و ارتمیاعی و
نیزتشویق شهروندان به عم مطابق آنها تکها راه حفظ مطلوب روام انسانی است .برای رسیدن به این هدف متعیالی رفتیار
نخبگان بسیار اهمیت دارد چراکه شهروندان رفتار نخبگان را بعکوان الگو و مدل مطلوب مینگرند و از آن تبعیت میکککید.
به قول مولوی:
خیییییوی شیییییاهان در رعییییییت ریییییا ککییییید

چیییییرخ اخضیییییر خیییییاک را خضیییییرا ککییییید

شیییه چیییو حوضی یی دان حشیییم چیییون لولیییههیییا

آب از لولییییییییییه روان در کولییییییییییههییییییییییا

چییون کییه آب رملییه از حوضییی اسییت پییاک

هییییر یرییییی آبییییی دهیییید خییییوش ذوقکییییاک

ور در آن حییییوض آب شییییور اسییییت و پلییییید

هییییییر یرییییییی لولییییییه همییییییان آرد پدییییییید

ز آن کییه پیوسیییته سیییت هیییر لولیییه بیییه حیییوض

خیییوض کییین در معکیییی ایییین حیییرف خیییوض

1. Republik
2. Sandra Seubert, Ibid. S. 43
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سببشناسی و آسیبشناسی خشونت شهری (وندالیسم) ،چالش پیشرو در تربیت شهروند مسئول
طیبه عشرتی

0

حسین روح الهی
طیبه پایکدان

8

9

محمد حسن بکی اسد

3

چکیده
گسترش شهرها و تبدی آنها به کالنشهر از یک طرف س ب

شده تا امرانا رفاهی به نسبت تمرکز بیشتری پیدا ککید

و از طرف دیگر مسائ فرهکگی خاصی ایجاد شود که در سرونت گاههای روستایی و شهرهای کوچک ورود نداشت .در
آن مرانها به علت فضای فرهکگی سکتی و شکاخت ساککین ،به نوعی نظارتی فرهکگی بر مردم حاکم بود اما با وسعت یافتن
شهرها و تداخ فرهکگها این نظار کاهش یافته است .یری از پیامدهای کاهش چکین نظارتی بروز رفتارهای بزهرارانیه
در شهرهای بزرگ است که به وندالسیم شهر یافته و یری از مشرال بسیاری از شیهرهای رهیان اسیت .ایین مسیئله در
کشور ما نیز به ناچار رو به گسترش است بکابراین شکاخت آن میتواند آمادگی دزم را بیرای پیشیگیری و مهیار ایین مسیئله
فراهم ککد .در این پژوهش ابعاد مختلفی که میتواند عام روانشکاختی ایجاد پرخاشگری باشد مورد بررسی قرار میدهییم
و برای درک بهتر این مسئله از انیواع نظرییههیای روانشیکاختی موریود مانکید روانریاوی ،ییادگیری مشیاهده ای و اسیتفاده
میککیم .سپس تأثیر مسئولیت پذیری بر این ویژگی مورد بررسی قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :خشونت شهری ،نظار ارتماعی و شهروند مسئول
مقدمه
با تغییر ساختارها و مکاسبا ارتماعی ،رفتارهای کجروی ردیدی که خاص رامعه امروزی هستکد ،مطرح شده و میزان
شیوع ،روا و حتی معکی و مفهوم آنها نیز تغییر یافتهاند .وندالیسم از رمله آن دسته از کجرویها و بزهراریهیایی اسیت
که در رامعه امروزی ظهور یافته است .در واق  ،وندالیسم ،مرضی ردید و مدرن در رامعه امروزی است و عریس العملیی
خصمانه و واککشی است کیکه توزانه به برخی از صور فشارها ،تحمییال  ،نامالیمیا  ،حرمیانهیا ،ارحیاف و شرسیتهیا.
وندالیسم به معکی داشتن نوعی روحیه بیمارگونیه اسیت و مبیین تمایی بیه تخریی

آگاهانیه ،ارادی و خودخواسیته امیوال،

 .0کارشکاس ارشد روانشکاسی بالیکی
اصفهان ،فلره ارتش ،روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری ،مجتمی تجیاری معظیم ،رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح ،شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان
Eshrati.s@gmail.com 13940330993
 .8کارشکاس ارشد روانشکاسی تربیتی
اصفهان ،فلره ارتش ،روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری ،مجتمی تجیاری معظیم ،رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح ،شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان
Hossein.rohelahi@yahoo.com 13943030120
 .9کارشکاس ارشد روانشکاسی تربیتی
اصفهان ،فلره ارتش ،روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری ،مجتمی تجیاری معظیم ،رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح ،شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان
13949310038 Tpayandan@yahoo.com
 .3متخصص اعصاب و روان
تهران ،بیمارستان شهید دکتر لواسانی ،رئیس بخش اعصاب و روان 13080929230 Dr_baniasad@live.com
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تأسیسا و متعلقا عمومی است (کالرک .)0330 ،0و از انواع بزهراری روانان به شمار میآید (ژانیورن ،0309 ،تررمیه
ماهان.)0904 ،
در این مقاله کوشش میشود با توره به پرخاشگری به عکوان یری از بروندادهای وندالیسم و نظریههیای روان شیکاختی
در این زمیکه ،تأثیر مسئولیت پذیری در این ویژگی نیز بررسی شود.
نظریههای رفتار پرخاشگرانه (وندالیسم)
عوامل اجتماعی-روان شناختی
الگو سازی و تقلید :بر اساس نظریه یادگیری ارتماعی و تحقیقا انجام شده توسو بکدورا ،محیو نقیش عمیدهای در
اکتساب ،ابراز و حفظ رفتار پرخاشگرانه ایفا میککد .با توره به ایین دییدگاه مشیاهده و تقلیید از راههیای اصیلی ییادگیری
پرخاشگری در افراد میباشد (فرانرن ،0332 ،تررمه شمس اسفکدآباد و همراران.)0923 ،
تحقیقا انجام شده (کریمی )0929 ،بیانگر آن است که حتی مشاهده آد و ابزار پرخاشگری نیز میتواند در شخص
مشاهده کککده حالت پرخاشگرانه ایجاد ککد .در مورد تأثیر محرکهای پرخاشگری ،برکووتیز ،0304( 8به نق از خداپکاهی،
 ) 0929طی آزمایشی نشان داد که چکانچه حالت تحریک پرخاشگری ورود داشته باشد ،ورود اسلحه (ابزار قدر ) باعیث
رفتار پرخاشگرانه میشود.
آلبر بکدورا یری از اولین طرفداران نظریه ییادگیری ارتمیاعی مطیرح مییککید کیه میردم ییاد مییگیرنید چیه موقی
پرخاشگری کککد ،چطور پرخاشگری کککد و در برابر چه کسی پرخاشگری کککد (فرانزوی ،بدون تاریخ ،تررمه فیروزبخت
و قکادان .) 0920 ،یادگیری رفتارهای پرخاشگرانه با مشاهده دیگران و تحلی پیامدهای رفتارهای پرخاشگرانه آنها حاصی
میشود (بدارد و همراران ،0333 ،تررمه گکجی .)0923 ،مدل ارتماعی-شکاختی بکدورا فهیم میا را در میورد پرخاشیگری
افزایش داده و بیشتر روی یادگیری مشاهده ای و تأثیر رسانهها بحث میککد .مبالچ ،والدین برای کاهش پرخاشگری ،فرزند
را تکبیه میکککد و ناخواسته به او میآموزند که این رفتار درست است زییرا خیود آنهیا (والیدین) از آن اسیتفاده مییکککید
(اندرسون 9و همراران.)8101 ،
عوامل خانوادگی :وندال ها و روانان بزهریار معمیودچ در خانیههیایی غیرمکضیبو و بیا والیدیکی سیردرگم و میردد و
نامطمئن از ارزشها و فلسفه ارتماعی خویش پرورش یافته و غالباچ احساس درماندگی و احساس ارحاف خود را به صور
قهر آمیز و پرخاشگرانه در مقاب نس بزرگتر ،صاحبان قدر و همه نهادها و سازمانهای تأسییس شیده در رامعیه نشیان
میدهکد .در همین رابطه ریچارد فلرس )0320( 3مطرح مینماید که رفتارهای ونیدال و معطیوف بیه تخریی

و ویرانگیری

نتیجه مستقیم بریدگی و عدم پیوندی است که بین ارزشهیای تحمیی شیده از سیوی والیدین و آنچیه بیه مکزلیه شیرایو و
حرکتهای حاکم در رامعه مطرح است ،پدید میآید .در واق رفتارهای معطیوف بیه تخریی
مواق مکعرس کککده می وافر روانان به ابراز خشم و نارضایتی در برابیر ارحیاف ،اربیار ،تبعیی

و وندالیسیم در بسییاری از
 ،اقتیدار آمرانیه ،تحدیید

آزادیهای فردی ،نابرابری و بی عدالتی ساختارها ،سازمانها و نهادهای رامعه سلطه گر است .رامعه ای که بیه زعیم آنیان
مان شروفایی استعدادها و امرانا نهفته عیکی است .بدین ترتی

وندالیسم ،خشونت و ویرانگری نه تکهیا محصیول طیرد و

نفی کام ارزشهای والدین از سوی روانان ،بلره گاهی به زغم بعضی از نظریه پردازان معلیول تربییت و ارتمیاعی شیدن
1.Clarke
2. Berkowitz
3. Anderson
4. Flacks
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موفق آنان در محیو خانواده است و این نوروانان که در اعتراضا و تظاهرا و فعالیتهای سیاسی در هر شیوه و رفتاری
که شرکت میکککد ،کسانی نیستکد که در سلک کجروان در آمدهاند ،بلره افرادی به شمار میآیکد کیه تحیت ییک سیکت
فرهکگی رشد یابکده و پویا تربیت و ارتماعی شدهاند (فلرس.)0340 ،
ناکامی-پرخاشگری :بر اساس این نظریه هر ناکامی مور

پرخاشگری مییشیود و هیر پرخاشیگری از ییک ناکیامی

نشأ میگیرد .شد پرخاشگری بستگی به اهمیتی دارد که فرد برای هدف قائ اسیت و از رسییدن بیه آن محیروم شیده
است .این نظریه به شد مورد انتقاد قرار گرفته اسیت ،از رملیه ایین کیه ناکیامی همیشیه موری

پرخاشیگری نمییشیود.

برکووتیز از نظریه ناکامی-پرخاشگری ،فرمول بکدی مجددی ارائه داده است که طبق آن هر موقعیت ناخوشایکد ،احساسا
مکفی ایجاد میککد و این احساسا  ،تمای بیه گرییز و پرخاشیگری را بیه وریود مییآورنید .وی معتقید اسیت کیه برخیی
شاخصهای محیطی ،مانکد در دسترس بودن اسلحه ،شروع پرخاشگری را مساعد میککد (بدارد و همراران ،0333 ،تررمه
گکجی .)0923 ،ناکامی مد های مدیدی است که علت پرخاشگری تلقی میشود .تحقیقا بییانگر آن اسیت کیه ناکیامی
تکها زمانی میتواند پرخاشگری بعدی را تسهی ککد که شدید و غیرقاب انتظار باشد .پرخاشگری همواره رابطه تکگاتکگی با
احساس ناکامی دارد (بلیر.)8101 ،0
تماشای خشونت :در چکد پژوهش آزمایشی ،سعی شده است که برنامههای تلویزیونی کیه کودکیان تماشیا مییکککید
ککترل شود .در یری از این آزمایشها ،گروهی از کودکان هر روز مد زمان معیکی به تماشای فیلمهیای کیارتونی خشین
میپرداختکد و گروهی دیگر در همان مد فیلمهای کارتونی غیر خشن تماشا میکردند .میزان پرخاشگری این دو گیروه،
در رریان فعالیتهای روزمره ثبت شد .نتایج بیانگر آن بود که کودکان گروه اول در روابو خود با همسادن ،پرخاشیگری
بیشتری نشان دادند .مطالعا دیگر نیز رابطیه بیین تماشیای برنامیههیای خشیونت بیار تلویزییون در دوره کیودکی و مییزان
پرخاشگری در دوران بزرگسالی را نشان میدهکد.
مردم کشورهای پیشرفته در تمام سکین میزان بسیار بیادیی از پرخاشیگری را از طرییق وسیای سیمعی بصیری دریافیت
میکککد ،که تلویزیون ،فیلمها و برنامههای رایانه ای از رمله آنها است .یری از اموری که امروزه در گسترش پرخاشگری
اهمیت دارد ،بازیهای رایانهای است .فرد در این بازیها ارتباط روانیی بسییار بیادیی بیا محتیوای بیازی برقیرار مییککید و
ناخواسته رفتارهای خشونتآمیز بازیها را در زندگی عادی به کار میبرد .ردای از این مسئله ،گیاهی ارتبیاط بیا بیازی بیه
حدی میرسد که هرگونه مان برای انجام آن مور

پرخاشگری میشود .همچکین ،احساس ناکیامی حاصی از باخیت در

این بازیها نیز مؤثر است .یری از متغیرهایی که میزان تأثیر پرخاشگری در رسانهها را تغییر میدهد فرهکگ است .به طیور
مبال ،در گذشته که فرهکگ کشور ژاپن با آمریرا تفاو بیشتری داشیت ،تیأثیر پیذیری بسییار متفیاو بیود در حیالی کیه
امروزه پژوهشها نشان دهکده شباهتهای زیادی از تیأثیر پیذیری ایین کشیورها از رسیانههیا دارد (اندرسیون و همریاران،
.)8101
نظریه توماس هابز " :هابز" از اولین کسانی است که اندیشههای مکسیجمی را پیرامیون خشیونتگراییان و موقعییت و
2

تاثیرا آن در رامعه ارائه کرده است .او اعتقاد دارد ،در شرایطی که حرومت ورود ندارد ،انسان به طور طبیعی درنده خو
است و لذا فقو در فرر تأمین مکاب خود ،حتی به قیمت ضرر زدن به دیگری است .او معتقد است که با این سابقه ،افیراد بیا
توره به بیم تجاوز دیگران ،گرد هم آمدند ،پیمانی برقرار کردند و قدرتی را به عکوان هیا حاکمیه بیرای خیود پذیرفتکید.

1. Blair
2. Hobbes
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برخی رامعه شکاسان به نظریه «رامعه پذیری در پرخاشگری یا تکبیه بدنی» معتقد هستکد .مطابق این نظریه تکبیه بدنی کودکان
(مب  ،با مشت و لگد زدن) در طی فرایکد تربیت و بزرگ شدن کیودک بیه پرخاشیگری بیرونگیرا ،مانکید آسیی

زدن بیه

دیگران و تکبیه روانی کودکان (مانکد اینکه به کودک بگویکد دوستت ندارم) به پرخاشگری درونگرا مکجر میشود .ایین
افراد زمانی که با ناکامی مواره و آماده ککش پرخاشگرانه میشوند ،ممرن است خودکشی را انتخاب کککید .نظرییه خیرده
فرهکگ خشونت مدعی است که در برخی خرده فرهکگها  ،خشونت ،ضرب و شتم افراد و توس به پرخاشگری بیه لحیاظ
اصلی نرخ بادی آدمکشی در مجاور محلههای

ارتماعی مورد تأیید است .این رویررد ،خرده فرهکگ خشونت را مسب

فقیر نشین میداند .افراد در این مرانها و خرده فرهکگها ،با الگوی خشونت که توسو والدین ،همسادن و همسایگان فقیر
ارائه میشود ،پیوند دارند و در دامکه وسیعی از رفتارهای خشونت آمیز شرکت میکککد و از آن هویت میگیرنید .از همیین
رو ،خشونت شیوه زندگی و شیوه ح مسائ این گونه افراد است و نه تکها بهکجار ،بلره دزم تلقی میشود و افراد در مورد
پرخاشگری خود احساس گکاه نمیکککد (صدیق سروستانی .)0920 ،در کشورهایی که ارزشهای رمی گرایانیه و اهمییت
به ارتماع ورود دارد و یا اخالق انسانی از رمله مسئولیتپذیری به عکوان یک ارزش مطیرح اسیت مییزان پرخاشیگری بیه
میزان قاب تورهی پایینتر است .همچکین ،تأثیر پذیری از رسانه برای یادگیری پرخاشگری نیز پایینتیر اسیت (اندرسیون و
همراران.)8101 ،
عوامل ذاتی و غریزی
بعضی از روانشکاسان معتقدند که پرخاشگری در انسان رکبه ذاتی و فطری دارد .فروید و لورنز 0دو چهیره معیروف از
این روانشکاسان میباشکد.
نظریه فروید :از نظر فروید ،واض مرت

روانراوی ،پرخاشگری در انسان نمایکده غرییزه میرگ اسیت کیه در مقابی

غریزه زندگی در فعالیت است؛ یعکی ،در حالی که غریزه زندگی ما را در رهت ارضای نیازها و حفظ بقا هدایت مییککید،
بپردازد .بکابراین ،از نظر فروید پرخاشیگری حیالتی

غریزه مرگ به صور پرخاشگری ،میکوشد به نابود کردن و تخری

مخرب و مکفی دارد (کریمی .)0929 ،هکگامی که این غریزه متوره درون شود ،به صور تکبیه خود ،ظیاهر مییشیود و در
موارد افراطی ،مکجر به انتحار یا خودکشی میشود  .هکگامی کیه ایین غرییزه متوریه بییرون گیردد ،بیه صیور خصیومت،
تخری  ،خشونت ،آزار و اذیت ،وندالیسم و قت تجلی میککد (ارونسون ،بیدون تیاریخ ،تررمیه شیررکن .)0920 ،فرویید
معتقد بود که این نیروی پرخاشگرانه باید به گونهای تخلیه شود وگر نه انباشیته شیده و سیب

کسیالت ،رخیو و نیاآرامی

میشود  .و اگر این نیروی پرخاشگرانه به تدریج کاهش نیابد احتمال وقوع انفجار زیاد اسیت .فرویید مطیرح میینمایید کیه
رامعه به عکوان ضرورتی حیاتی در ککترل و مهار غریزه خشم انسان بوده و وی را یاری میدهد تا از آثار مخرب ایین نییرو
براهد و آن را به رفتاری مفید و پسکدیده مبدل نماید (همان مکبی ) .از دییدگاه وی خشیم و پرخاشیگری مولیود و محسیول
موقعیتها و شرایو نامطلوب و نامطبوع از قبی دلتکگی ،ورشرستگی ،درد ،حزن و انیدوه و نظیایر آن اسیت .از مییان همیه
موقعیتهای مالل انگیز و نامطبوع ،درماندگی ،احساس ارحاف و ناکامی عام عمده ای در ایجیاد پرخاشیگری اسیت .در
همین خصوص پرفسور گابری موزر در تحقیق خود که به بررسی تخری
نتیجه دست یافت که اکبریت قری

به اتفاق کسانی که عام تخری

پانزده باره تلفن عمومی پرداختیه اسیت بیه ایین

تلفینهیای عمیومی بودنید دو انگییزه مهیم در رفتیار

ویرانگرانه خود داشتکد :اودچ دستگاه تلفن شماره مورد نظر را نمیگیرد و سره را میخورد و ثانییاچ تلفین کککیده از ایکریه در

1. Lorenz
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کار خود موفق نشده است خشمگین شده و بر دستگاه تلفن مشت میکوبد یعکی همیان احسیاس ظلیم و سیتم و ارحیاف و
عدم موفقیت در کار .سپس به نص تابلویی در هر یک از پانزده باره تلفن با این محتوا که سره خود را از فالن نشانی پس
گرفته و برای مرالمه به آدرسهای نوشته شده مرارعه نمایکد ،پرداخته و دریافت که خرابراری و تخری

حدود  91درصد

کاهش یافت (ژانورن ،0309 ،تررمه ماهان .) 0904 ،در همین راستا آنچه همواره در بررسی وندالیسیم میدنظر اسیت نقیش
احساس ارحاف نسبت به خویش است .احساس ارحاف در موقعی که تلفن سره را پس نمیدهد و شماره را نمیگیرد بیه
قدری قوی است که بر دستگاه تلفن مشت میکوبد تا شاید سره را پس بگیرد و یا حداق تلفن تکبیه شیده اسیت .در واقی
این خشم ،واککش آنی در مقاب احساس ارحافی است که شخص دارد نه عاد ولی به هر حال این عم  ،وندالیسم است
(محسکی تبریزی.)0943 ،
نظریه لورنز :به عقیده لورنز ،پرخاشگری که مور

آسی

رساندن به دیگران میشود ،از غریزه رکگیدن بر میخییزد

که مشترک بین انسان و سایر ارگانیسمها است .انرژی مربوط به این غریزه به طور خود به خود ،با شد کم و بییش ثابیت
در ارگانیسم تولید میشود  .احتمال پرخاشگری با باد رفتن میزان انرژی انباشته شیده و وریود و شید محیرکهیای آزاد
کککده پرخاشگری ،افزایش مییابد (کاپالن و همراران ،8119 ،تررمه پورافراری.)0929 ،
نظریه کالرک :کالرک با استفاده از یک رویررد روان شکاسی ارتماعی ،متغیرهای تأثیرگیذار بیر رفتیار بزهرارانیه و
وندالیسم را مطرح کرده که هشت دسته از متغیرها را در این گونه رفتارها مؤثر میداند .پکج دسیته از متغیرهیا کیه آمیادگی
فرد را برای رفتارهای بزهرارانه همچون وندالیسم فراهم میککد شیام تجیارب نخسیتین دوران کیودکی ،تیوارث ،شیر
گیری شخصیت بزهرارانه به صور پرخاشگری و برون گرایی ،عوام رمعیتیی و اقتصیادی و ارتمیاعی ،فرآیکید رامعیه
پذیر و یادگیری رفتار مجرمانه و بزهرارانه است و سه متغیر که به طور مستقیم بر تصمیم فیرد در ارتریاب ریرم ییا بیزه ای
خاص نظیر وندالیسم موثرند شام آمادگی روانی ناشی از احسیاس کسیالت و درمانیدگی و خشیم و عصیبانیت ،شیرایو و
موقعیتها و وضعیتهای خاص و در انتها رریانا شکاختی و ادراکی و وضعیتهای انگیزشی است (کالرک.)0330 ،
عوامل محیطی
سن :در مورد رفتارهای بزهرارانه همچون وندالیسم و پرخاشگری بیشیتر سیکین نوریوانی و ریوانی ( 09الیی  89سیال)
مطرح شده است .به عقیده شاویت و راتکر )0322( 0اعمال تبهرارانه در سکین  09الی  80سال به سرعت به او خود رسییده
و بعد از آن ناگهان افول میککد .متغیرهای دیگری را نیز در رفتارهای بزهرارانه دخی میدانکد که شام سیطوح موقعییت
تحصیلی ،تجربه کاری ،مکزلت شغلی و اقتدار شغ  ،مد زمیان تیرک مدرسیه ،مید زمیان ازدوا و مید زمیان اتمیام
خدمت وظیفه .علت بروز رفتارهای وندالیستی و پرخاشگرانه در این سکین میتواند ناشی از بحرانهای روحی و اضیطرابی،
بحرانهای ناشی از بلوط ،انگیزههایی از رمله خودنمایی و خود را فردی مقتدر دانستن و تقلید باشد.
آلودگی هوا :قرار گرفتن در معرض بوهای مضر ،نظیر بوهایی که از کارخانههای سازنده مواد شیمیایی یا سایر مراکیز
صکعتی خار میشود ،ممرن است مور

تحریکپذیری افراد و در نتیجه پرخاشگری شود.

سر و صدا :افرادی که در معرض صداهای بلکد و تحریک کککده قرار مییگیرنید ،خشیونت مسیتقیم شیدیدتری
نسبت به افرادی که در معرض اینگونه شرایو محیطی قرار نمیگیرند ،از خود نشان میدهکد.

1. Shawhite & Routtner
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مواد غذایی :یری دیگر از عوام مؤثر در پرخاشگری نوع مواد غذایی اسیت .پیژوهشهیا نشیان دادهانید وقتیی میواد
غذایی شام ویتامینها ،مواد معدنی و اسیدهای چرب دزم باشکد ،میزان پرخاشگری کاهش مییابد.
تراکم :بعضی از مطالعا حاکی از آن است که تراکم بیش از حد ممرن است سطح پرخاشگری را باد ببرد .همچکین،
در موقعیتهایی ،مانکد مزاحمت ،تحریک و ناکامی ،تراکم رمعیت ممرن است احتمال انفجارهای پرخاشگرانه را تشیدید
نماید (زالبرگ ،نیجمن ،استروسما و استاک .)8101 ،0هیوبر ) 0330( 8نییز در مقالیه خیود ارتبیاط مییان وندالیسیم و تیراکم
رمعیت را نشان میدهد .از این رو رای تعج

نیست که رفتارهای مجرمانه و رکایترارانه بیشتر در اطراف مکاطق و امیاکن

حم و نق عمومی به وقوع میپیوندد.
اثر رسانههای گروهی :رسانههای گروهی ،به عکوان وسای ارتباط رمعی ،در شر دهیی و آمیوزش دادن رفتارهیای
گوناگون نقش مهمی بر عهده دارند .مطابق دیدگاه بکدورا ،یادگیری مشاهدهای و سرمشقگیری از دیگران ،بخش مهمی از
یادگیریهای ما را تشری میدهکد .بکابراین دلیلی ورود ندارد که نقش این رسانهها را در شر دهی رفتار پرخاشیگرانه در
انسان و به ویژه در کودکان ،کم اهمیت ارزیابی ککیم .سه رکبه مهم در ترویج خشیونت بیه وسییله تلویزییون شیایان توریه
است  :نخست مسئله حساسیت زدایی نسبت به پرخاشگری است؛ به این صیور کیه هکگیامی کیه فیرد بیه طیور میداوم در
معرض تماشای صحکههای خشونتآمیز (مب کتک زدن یک کودک و یا شرکجه یک اسیر رکگی) قرار گییرد ،کیم کیم
حساسیت خود را از دست داده و پرخاشگری برای او عادی میشود .دوم ،نیاز به خشیونت بیشیتر بیرای بیه هیجیان آمیدن
بیککدگان است .در مورد پرخاشگری ،تهیه کککدگان برنامههای تلویزیونی ،با هدف افزایش تماشاگر ،به دنبال ایجاد هیجیان
بیشتر در آنها با حربه افزایش خشونت و ابداع صحکههای ردید کشتن و زخمی کردن در برنامههیای خیود هسیتکد .مسیئله
سوم اینکه ،آنچه در مورد خشونت و رکگ در نقاط مختلف رهان به صور مستکد ،در رسانهها و به خصوص تلویزیون
به نمایش در میآید ،این فرر را به بیککده القا میککد که در همه رای رهان ،رکگ و ناامکی ورود دارد .این تصیور نیوعی
احساس ناامکی ،نگرانی و عصبی بودن در بیککده ایجاد میککد که او را بسییار مسیتعد از کیوره در رفیتن و پرخاشیگر شیدن
میسازد .شاید به همین دلی است که مردم در تعام های ارتماعی و به ویژه در روام شلوط و مدرن امیروزی ،خیلیی زود
عصبانی شده و به نزاع و ردال با یردیگر میپردازند (کریمی .)0929 ،صحکههای خشن و پرخاشگرانهای کیه از رسیانههیا
پخش میشود ،میتوانکد به عکوان محرک و برانگیزانکده پرخاشگری عم نمایکد (آذربایجانی.)0929 ،
یری از راههایی که برای کاهش پرخاشگری مورد توره است ،افزایش مهار ح مسئله اسیت .ایین مهیار موری
میشود که فرد به احتمال بادتری به هدفهای خود در زندگی برسد و ناکامی کمتری را تجربه ککد .همچکیین ،مییتوانید
اختالفا خود با دیگران را به صور یک مسئله در نظر بگیرد و به رای بروز رفتارهای خشونت آمییز مسیئودنه سیعی در
برطرف کردن مشر  ،با راه ح های دیگر ،ککد .یری دیگیر از راههیای کیاهش پرخاشیگری افیزایش مهیار نظیار بیر
هیجان است که فرد به صور پیوسته و در موقعیتهای مختلف بر نوع هیجان خود نظار میککد و وقتی هیجان خشم در
مواق غیر ضروری بروز میککد ،میتواند آن را ککترل ککد ،اما گاهی اوقیا نییز پرخاشیگری را در میوقعیتی دیگیر بیروز
میدهد که پیگیری این رفتارها کار مشرلی است (والپ و گادو.)8101 ،9

1. Zaalberg, Nijman, Stroosma, & Staak
2. Hauber
3. Volpe & Gadow
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تبیینهای فیزیولوژیک پرخاشگری
در مورد اینکه چرا در بعضیی افیراد خشیم و بیه دنبیال آن پرخاشیگری بیشیتر اسیت ددیی متعیددی وریود دارد کیه
عبار اند از :ژنتیک ،ترکی

هورمونی و تیاثیرا محیطیی (ویلرویسیری و رابیکسیون .)8101 ،0تبییینهیای فیزیولوژییک

پرخاشگری به سه گروه تقسیم میشوند  :گیروه اول ،بیه نقیش برخیی مراکیز مغیز در تولیید رفتارهیای پرخاشیگرانه اشیاره
میکککد .گروه دوم ،آثار هورمونها را بر رفتار آشرار میسازند و گروه سوم ،توارث را دخیی مییدانکید (بیدارد ،دزیی و
دمارش ،0333 ،8تررمه گکجی.)0929 ،
بنیانهای عصبی-شناختی یا مغزی پرخاشگری
بخشهای بزرگی از دو نیمرره مغز و هیپوتادموس در عملرردهای پرخاشیگرانه موثرنید و تحرییک تهییجیی و رفتیار
ارتکابی را مور

میشوند .رفتار یا مرانیزم ارتکابی باعث محدود کردن شد برانگیختگی پرخاشیگرانه مییشیود ،مییزان

ابراز خشونت را در شرایو مختلف تعیین میککد و مان بروز پرخاشگری بییش از حید مییشیود؛ یعکیی ،وقتیی کیه فیرد بیا
موقعیت خشونت مواره میشود ،با ادراک میزان خطری که پیش آمده واککش متکاس

با آن را از خود نشان میدهد.

نقش نوروترانسمیترها :یری از نوروترانسمیترهای اصلی در مغیز کیه نقیش قابی تیورهی در بیروز پرخاشیگری دارد،
سروتونین 9است .مطالعا نشان داده است که در بین افرادی که اقدام به خودکشیی ییا خودکشیی موفیق (پرخاشیگری بیه
سمت خود) داشتهاند و همچکین ،در افیرادی کیه رفتیار پرخاشیگرانه از خیود بیروز مییدهکید ،مخصوصیاچ افیراد مسیتعد بیه
پرخاشگری پیشبیکی نشده ،ترانشی یا تحریکپذیر ،ناهکجاری در میزان سروتونین مشاهده شده است .مشاهدا بیانگر آن
است که کاهش عملررد سروتونرژیک مغزی سب

مهار گسییختگی در رفتیار مییشیود ،کیه از رملیه آنهیا پرخاشیگری

ترانشی ،خودکشی و سوء استفاده از مواد یا سایر اختالد روانی مرتبو با ککترل ترانه میباشد .نوروترانسمیتر مهم دیگیر
که در پرخاشگری نقش دارد ،نوراپی نفرین 3است .داروهای مؤثر بر نوراپی نفرین یا گیرندههای آن نشان میدهکد که ایین
نوروترانسمیتر میتواند بروز رفتارهای پرخاشگرانه را تسهی ککد .کاهش سطح نوراپی نفرین میتواند الگوی پرخاشیگری
مجرمانه یا دفاعی را بهبود بخشد (نلسون.)8110 ،9
فعالیت هورمونی :برخی مطالعا نشان میدهکد که هورمونها ،بر پرخاشگری انسیان تیأثیر مییگذارنید .بیرای مبیال،
مردهای پرخاشگر ،سطح هورمون تستوسترون 0بیادتری دارنید .اگیر چیه ایین یافتیههیا نشیان مییدهکید کیه شیاید افیزایش
تستوسترو ن باعث پرخاشگری شود ،ولی شواهد بر عرسی نیز ورود دارند بکابراین بر اساس تحقیقا مختلف بیین سیطوح
هورمونی و پرخاشگری انسانها و حیوانا  ،رابطه علی ،ساده و مستقیمی وریود نیدارد (فرانیزوی ،4بیدون تیاریخ ،تررمیه
فیروزبخت و قکادان.)0920 ،
ژنتیک رفتار :در تحقیقا به عم آمده در زمیکهی دو قلوهای همسان و ناهمسان شواهدی به دسیت آمیده کیه نشیان
میدهکد پرخاشگری افراد تا حدودی معلول توارث است .یعکی ،دوقلوهایی کیه میواد ژنتیریی مشیابهی دارنید (دوقلوهیای

1. Wilkowski & Robinson
2. Bedard, Deziel, & Lamarche
3. serotonin
4. norepinephrine
5. Nelson
6. testosterone
7. Franzoi
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همسان) گرایشهای پرخاشگرانه مشابهتری دارند تا دوقلوهایی که فقو در  %91مواد ژنتیری شباهت دارند (فرانزوی ،بدون
تاریخ ،تررمه فیروزبخت و قکادان.)0920 ،
به طور خالصه میتوان مطرح کرد که بسیاری از پرخاشها و تعارضا بین فردی زمانی اتفاق میافتد که فرد احسیاس
میککد حقوقش مورد تجاوز قرار گرفته است (ریلی و شاپ شایر .)8118 ،0اما در صورتی که فرد مسئولیت پیذیر باشید بیه
خود ارازه برخورد ظالمانه را نمیدهد .زیرا مسئولیت پذیری پدیدهای است که فرد را با ارتماع مرتبو میککد ،یعکی فرد با
ککترل رفتار خود به خاطر ارتماع ،میتواند با دیگران و رامعه در ارتباط باشد .مسئولیت پیذیری عیالوه بیر وظیفیه شکاسیی
درونی شده ،احساس آگاهانه فرد نسبت به رفتار خود و پاسخگو بودن در برابر پیامدهای رفتار است و اگر فردی مسیئولیت
پذیر نباشد ،الزامی به پاسخ گویی به دیگران ،برای نوع برخوردش در ارتماع نیدارد (اِپییدین و اِرکین .)8101 ،8بیه اعتقیاد
براندن ،0331( 9تررمه قراچهداغی )0943 ،کسی که در قبال خود مسئولیت قبول نرکد ،نمیتواند با چالشهای زنیدگی بیه
خوبی برخورد ککد .مسئولیت در قبال خود ،برای رسیدن به احساس قدر و توانمکدی ضروری است .کسیی کیه در قبیال
خود قبول مسئولیت میککد ،در کارها ،فعالیتهای گروهی و نظایر آن موفقتر ظاهر میشود .این اشخاص معمودچ وابسته یا
سلطهرو نبوده و به رفتارهای پرخاشگرانه روی نمیآورند  .قبول مسئولیت در قبیال خیود ،هرگیز بیه ایین معکیی نیسیت کیه
شخص همه کارها را خود انجام دهد ،بلره به این معکی است که وقتی با دیگران کیار مییککید ،وظیایف خیود را بیه طیور
مشخص بر عهده بگیرد.
تعریف و اهمیت مسئولیت پذیری
ورود مفاهیم متفاوتی چون وظیفه ،3ترلیف 9و اخالقیا  ،0که همگی با کلمه مسئولیتپیذیری ارتبیاط معکیایی دارنید،
تعریف مسئولیتپذیری را مشر کرده است .در این مورد نقش 4و ترلیف به عکیوان مسیئولیت پیذیری فیردی و قاعیده 2و
اخالق به صور مسئولیتپذیری تجویزی و ارتماعی تفریک میشود .با در نظر گرفتن تمام ابهاما  ،احسیاس مسیئولیت
را میتوان حالتی در نظر گرفت که فرد تعهدی را در اثر اربار موقعیت یا شرایو محیطی تجربه میککد .این احساس اربیار
برای ککترل وقای در آیکده است و فرد را برای برخورد با آن وقای آماده میککید .چکیین احساسیی ،در هیر دو بعید ککتیرل
فردی و ارتماعی بروز میککد  .احساس مسئولیت به دو صور شکاختی و هیجانی همراه با پیذیرش هیجیان عمی مییککید
(برگ استیکر و آوری .) 8101 ،3برای آموزش مسئولیت پذیری باید در مورد رفتارهای فرد به او آگاهی داد؛ به این صور
که برای او پیامدهای رفتارش را توضیح داد .وقتی فرد بتواند رشته پیامدهای رفتار خود را دنبال ککد ،در بسییاری از میوارد
متوره میشود که در اثر رفتار نادرستی که بر علیه دیگران انجام داده ،خودش هم آسی

دیده است (کوک.)8101 ،01

یری از رکبههای بسیار مهم در زمیکهی مسئولیتپذیری ،داشتن احساس مسئولیت نسبت به حفظ سالمت خود است .در
صورتی که فرد نسبت به این مسئله احساس مسئولیت ککد سیبک زنیدگیای را انتخیاب مییککید ،کیه رکبیههیای مختلیف

1. Reilly & Shopshire
2. Apaydin & Ercan
3. Brandn
4. duty
5. task
6. ethics
7. role
8. rule
9. Bergsteiner & Avery
10. Cooke
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سالمتی ،در آن لحاظ شده باشد .در زمیکهی مسئولیت پذیری نسبت به حفظ سالمت خود ،عوام فرهکگی و فضیای علمیی
حاکم تأثیر بسیار زیادی دارد ،به طوری که در زمان رکگ و یا اپیدمی شدن بیمیاریهیای درمیان ناپیذیر ،مییزان مسیئولیت
نسبت به سالمت به شد کاهش مییابد (کار .)8113 ،0فرهکگ در امر مسئولیت پذیری مییتوانید نقیش قابی مالحظیهای
داشته باشد و مسئولیت پذیر بودن را به عکوان یک ارزش در زندگی افراد رای دهید .درک اخالقیی افیراد و فعالییتهیای
اخالقی افراد ،مسئولیت پذیری را به شد تحت تأثیر قرار میدهد ،به طوری کیه مسیئولیت پیذیری ارتمیاعی را مییتیوان
داشتن نگاهی اخالقی به رامعه در نظر گرفت .داشتن چکین نگاهی میتواند میزان رفتارهای مخرب از رمله پرخاشگری را
کاهش داده و احساس وظیفه شکاسی را در رامعه نهادیکه ککد (کیم 8و کیم .)8101 ،رامعه میتواند به فیرد بییاموزد کیه در
انجام فعالیتهای خود به نف ک ارتماع نگاه ککد و این دیدگاه را داشته باشد که اگر همه ایین گونیه باشیکد او هیم فاییده
بیشتری خواهد برد (رِینهارد ،آسبورگ و تاونسِکد .)8101 ،9با توره به آنچه مطرح شد آموزش مسئولیت پذیری ضروری
به نظر میرسد .از رمله برنامههای آموزش مسئولیت پذیری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
برنامه انضباط مثبت :4این برنامه ،بر پذیرش مسئولیت در حیطههیای سیالمتی ،محییو و اطرافییان تأکیید دارد و شیام
طرحهای زیر است :معرفی انضباط مببت و ابعاد آن ،چگونگی ارتباط با دیگران و احساس ارزشمکدی ،آموزش چگیونگی
ح تعارض با دیگران ،پافشاری بر وظایف محوله و آموزش شیوه ح مسئله (خدابخشی و عابدی .)0922 ،مدل ح مسئله
یک شیوه ابراز ورودانه برای ح کردن تعارضا با دیگران است که شام یک مجموعه گیامهیای حی مشیر اسیت و
زمانی که به دقت دنبال شود  ،پتانسی افزایش تدریجی خشم را به حداق میرساند (ریلی و شاپ شایر. )8118 ،
برنامه یادگیری مبتنی برخود :5در این روش بر ابعاد رفتاری-هیجانی و شکاختی مسئولیت پذیری و تعام بیین آنهیا
توره میشود و هدف این است که افراد مسئولیت رفتارها ،تفررا و احساسیا و هیجانیا خیود را بپذیرنید و آنهیا را
مدیریت کککد .این برنامه شام طرحهیای زییر اسیت :تشیخیص ادراکیا و احساسیا در رفتیار انسیان ،شیکاخت افریار و
احساسا خود ،کار کردن درباره احسیاس خشی م و چگیونگی میدیریت آن ،تهییه طیرح شخصیی در زنیدگی و آمیوزش
شیوههای مکاس

فراشکاختی 0و فراحافظهای( 4بهرامی ،ملریان و عابدی.)0929 ،
3

3

برنامه واقعیت درمانی  :این شیوه مبتکی بر نظریه گالسر است ،هدف آن کمیک بیه افیراد در ارضیاء نیازهیا بیه طیور
مسئودنه است .این برنامه شام طرحهای زیر است :برقراری ارتباط مطلوبِ عاطفی ،آموزش مهار هیای ارتبیاطی ،تأکیید
بر زمان حال در تصمیمگیریها و عدم قضاو ارزشی درباره رفتار ،تهیه طرح و برنامه درباره رفتار و تعهد به انجام برنامه و
طرح ،کس

و نگهداری هویت توفیق و ارتقاء تواناییهای ارتمیاعی در افیزایش مسیئولیتپیذیری (خدابخشیی و عابیدی،

.)0922
همان طور که مالحظه شد هر کدام از برنامهها که به آموزش مسئولیتپذیری میپردازند ،به نوعی به ح مسئله به شیوه
ابراز ورودانه و نیه پرخاشیگردانه ییا مکفالنیه تأکیید کیرده و بیر مهیار هیای ارتبیاطی نییز توریه دارنید .بکیابراین یریی از

1. Carr
2. Kim
3. Reinhard, Osburg, & Townsend
4. Positive Discipline Programme
5. Based Self-Learning Programme
6. meta-cognition
7. meta-memory
8. Reality Therapy Programme
9. Glasser
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شاخصهای مهم در مسئولیت پذیری ،رفتار به شیوه ابراز ورودانه و خالقانیه اسیت نیه بیه شییوه پرخاشیگرانه و مکفعالنیه و
آموزش آن مکجر به کاهش رفتار پرخاشگرانه میشود.
بحث و نتیجهگیری
این مقاله با توره به مباحث نظری در زمیکهی وندالیسم و پرخاشگری به بررسی نقش مسیئولیتپیذیری در آن پرداختیه
است .همان طور که مطرح شد عوام بسیاری در رفتارهای پرخیاش رویانیه و وندالیسیم میؤثر هسیتکد کیه در شیبره ای از
روابو با یردیگر به سر میبرند  ،بدین ترتی

که احساس بی هکجیاری ،احسیاس ارحیاف ،اخیتالل و نابسیامانی در شیرایو

خانوادگی و شرایو آموزشی ،رضایت فرد از زندگی را متأثر میسیازند و متقیابالچ احسیاس پرخاشیگری را در فیرد تشیدید
میکککد و بر تمای فرد به عضویت در گروههای بزهرار اثر میگذارند .این خود احساس انتقامجویی و در نهایت گیرایش
به وندالیسم را در فرد تقویت میککد .در مقاب  ،در روامعی که ارزشهای رم گرایانه و اهمیت به ارتماع ورود دارد و یا
اخالق انسانی از رمله مسئولیت پذیری بیه عکیوان ییک ارزش مطیرح اسیت مییزان پیرداختن بیه رفتارهیای پرخاشیگرانه و
وندالیسم به میزان قاب تورهی پایینتر است .زیرا مسئولیت پذیری پدیدهای است که فرد را با ارتماع مرتبو میککد ،یعکیی
فرد با ککترل رفتار خود به خاطر ارتماع ،میتواند با دیگران و رامعه در ارتبیاط باشید .مسیئولیت پیذیری عیالوه بیر وظیفیه
شکاسی درونی شده ،احساس آگاهانه فرد نسبت به رفتار خود و پاسخگو بودن در برابر پیامدهای رفتار است .کسیی کیه در
قبال خود مسئولیت قبول نرکد ،نمیتواند با چالشهای زندگی به خوبی برخورد ککد و الزامی به پاسیخ گیویی بیه دیگیران،
برای نوع برخوردش در ارتماع ندارد  .مسئولیت در قبال خود ،برای رسیدن به احساس قدر و توانمکیدی ضیروری اسیت.
کسی که در قبال خود قبول مسئولیت میککد ،در کارها ،فعالیتهای گروهی و نظایر آن موفقتر ظاهر مییشیود .در نتیجیه
معمودچ وابسته یا سلطهرو نبوده و به رفتارهای پرخاشگرانه و وندالیسم روی نمیآورند .با توره به آنچه مطرح شید بیه نظیر
میرسد که یری از عوام مؤثر در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و واندالیسم ،ورود ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری در
افراد است.
توصیهها و پیشنهادات
برای کم کردن خشونت در رامعه باید به بهداشت روانی ،ککترل خود و اخالق توره ویژه ای نمود .آموزش گروهیی،
آموزش ح اختالف ،آموزش تحم تفاو ها و تمرین ح اختالف در مدارس و آموزش مسئولیت پذیری هم بسیار مفید
است .همچکین نشان دادن خشم و خشونت در رسانهها نیز باید کمتر شود و سیستم قضایی نیز باید برخورد قاطعانیه بیا افیراد
پرخاشگر داشته باشد.
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طرح شهرک آموزشی شهروند مسئول ایرانی-اسالمی برای کودکان و نوجوانان
حسین روح الهی
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چکیده
مسئولیت پذیری شهروندان یری از دغدغههای رامعه امروز است ،ورود معضالتی مانکد خشونت شهری ،عیدم توریه
شهروندان به حفظ ن ظم در شهر و عدم احترام به حقوق دیگر شهروندان اهمیت آموزش مسئولیتپذیری را به امیری انریار
ناپذیر و الزامی تبدی کرده است .اما ایکره بخواهیم افرادی که سبک زندگی مسیئولیت ناپیذیر را آموختیهانید تغیییر دهییم
امری مشر و کم بازده است ،در حالی که میتوان شهروندان مسئول را خود تربیت ککیم و پیش از شر گیری الگوهیای
نامکاس  ،سبک زندگی شهروند مسئول را به کودکان بیاموزیم .در این پژوهش ،بر اساس نظریههای روانشکاسی تربیتیی بیه
خصوص آموزش در عم (آموزش در واقعیت) کودکان را در موقعییتهیای بیه نسیبت واقعیی قیرار مییدهییم تیا بتوانکید
نقشهای آیکده خود را تمرین کککد و در همین حال اصول شهروند مسئول را نیز به آنهیا آمیوزش مییدهییم .بیرای انجیام
چکین امری تمام نقشهای ارتماعی معمول را در غال

یک شهر بازی قرار میدهیم تا کودکان بر اساس عالقه ییک نقیش

ارتماعی را بپذیرند و در همین حال رفتار آنها را نظار و ارزشیابی میککیم.
واژگان کلیدی :شهروند مسئول ،شهرک آموزشی و آموزش در عم
مقدمه
مسئولیت نسبت به اعمال ،بکیان تمام ادیان الهی و مرات

بشری است ایکره انسان نسبت با اعمال خود اختیار عمی دارد

و نسبت با پیامد آن مسئول است رزء ردایی ناپذیر دین اسالم است .در استکاد این امیر ،از ایین آییه اسیتفاده مییشیود کیه

ک ُس ًای؛ آیا انسان پکدارد که آزاد و رها و بیمسئولیت است؟» (قیامت )90 :بر اساس این
ب اْ ِْلنْس ا ُن أَ ْن یُ ْت َر َ
سُ
میفرماید «أَیَ ْح َ
آیه خداوند انسان را مانکد مورودی رها و بی ترلیف ،قرار نداده است .و مرلف است در خود احساس مسئولیت را پرورش
دهد و همواره خود را مسئول بداند .مسئولیت پذیری عالوه بر وظیفه شکاسی درونی شده ،احساس آگاهانیه فیرد نسیبت بیه

 .0کارشکاس ارشد روانشکاسی تربیتی
اصفهان ،فلره ارتش ،روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری ،مجتمی تجیاری معظیم ،رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح ،شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان
Hossein.rohelahi@yahoo.com 13943030120
 .8استاد گروه روانشکاسی
اهواز ،دانشگاه شهید چمران ،دانشرده علوم تربیتی و روانشکاسی 13000023390 Mshehniyailagh@yahoo.com
 .9کارشکاس ارشد روانشکاسی تربیتی
اصفهان ،فلره ارتش ،روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری ،مجتمی تجیاری معظی م ،رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح ،شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان
13949310038 tpayandan@yahoo.com
 .3کارشکاس ارشد روانشکاسی بالیکی
اصفهان ،فلره ارتش ،روبیه روی دبیرسیتان شییخ انصیاری ،مجتمی تجیاری معظیم ،رکبیه بیمیه نیروهیای مسیلح ،شیرکت نگیین پیروژه نقیش رهیان
13940330993 Eshrati.s@gmail.com
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رفتار خود و پاسخگو بودن در برابر پیامدهای رفتار است .مسئولیت پذیری برای پیشرفت رامعه ،در ابعاد گوناگون اهمییت
بادیی دارد و مور

گسترش فرهکگ آزاد مکشی میشود  ،زیرا اگر فردی مسئولیت پذیر نباشد ،الزامی به پاسیخ گیویی بیه

دیگران ،برای نوع برخوردش در ارتماع ندارد .مسئولیت پذیری پدیدهای است که فرد را با ارتماع مرتبو مییککید ،یعکیی
فرد با ککترل رفتار خود به خاطر ارتماع ،میتواند با دیگران و رامعه در ارتباط باشد (اِپیدین 0و اِرکین .)8101 ،8مسیئولیت
پذیری در موارد بسیاری ،چون اداره سازمانهای مختلف ،که سازمانهای آموزشی نیز از رملیه آنهاسیت ،اهمییت بیادیی
دارد .این امر به صور کار کردن به شر اخالقیی در مسیئولینِ ایین سیازمانهیا و پاسیخگیو بیودن بیرای رفتیار خیود در
آموزگاران نمایان میشود (برکلی 9و واتسون.)8113 ،3
ورود مفاهیم متفاوتی چون وظیفه ،9ترلیف 0و اخالقیا  ،4که همگی با کلمه مسئولیت پذیری ارتبیاط معکیایی دارنید،
تعریف مسئولیت پذیری را مشر کرده است .در این مورد نقش 2و ترلیف به عکوان مسیئولیت پیذیری فیردی و قاعیده 3و
اخالق به صور مسئولیت پذیری تجویزی و ارتماعی تفریک میشود .با در نظر گرفتن تمام ابهاما  ،احساس مسیئولیت
را میتوان حالتی در نظر گرفت ،که فرد تعهدی را در اثر اربار موقعیت یا شرایو محیطی تجربه میککد .این احساس اربار
برای ککترل وقای در آیکده است و فرد را برای برخورد با آن وقای آماده میککید .چکیین احساسیی ،در هیر دو بعید ککتیرل
فردی و ارتماعی بروز میککد  .احساس مسئولیت به دو صور شکاختی و هیجانی همراه با پیذیرش هیجیان عمی مییککید
(برگ استیکر 01و آوری .)8101 ،00برای آموزش مسئولیت پذیری باید در میورد رفتارهیای فیرد بیه او آگیاهی داد؛ بیه ایین
صور که برای او پیامدهای رفتارش را توضیح داد .وقتی فرد بتواند رشته پیامدهای رفتار خود را دنبال ککد ،در بسیاری از
موارد متوره میشود که در اثر رفتار نادرستی که بر علیه دیگران انجیام داده ،خیودش هیم آسیی

دییده اسیت (کیوک،08

 .)8101مسئولیت پذیری یری از ویژگیهای ضروری و بسیار مهم برای مدیران و مسئودن رده بیاد در هیر سیازمان اسیت،
زیرا نوع تصمیم و رفتار آنها ،در زندگی کارککان تأثیر زیادی دارد (ماریوسیک 09و ماریوسیک.)8101 ،
مسئولیت در کالم امام علی(ع)
مسئولیت پذیری ،مقدّما و شرایطی دارد و زمانی میتوان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شیرایو دزم را احیراز
کرده باشد .این شرایو که به صور چریده از کالم نهجالبالغه استخرا شده عبیار انید از )0 :مسیئولیت پیذیری زمیانی
تحقّق میپذیرد که رسالت و ترلیفی در کار باشد؛ یعکی انسان ،قبالچ کارهایی را بیا اراده و اختییار خیویش پذیرفتیه باشید و
سپس مسئولیت انجام آن را به عهده گیرد نه کارهیایی کیه تحیت تیأثیر راذبیه میی هیا و دافعیه خیوفهیا انجیام مییدهید.
 )8مسئولیت در رایی اعتبار میشود که فرد ،دارای قدر تمیز و ادراک باشد؛ لذا انسان ناآگاهی که دارای قیدر درک
و فهم نمیباشد را نمیتوان ملزم به انجام کاری کرد و به او مسئولیتی را سپرد )9.زمانی میتوان فیرد را در مقابی وظیفیهای
1. Apaydin
2. Ercan
3. Berkley
4. Watson
5. duty
6. task
7. ethics
8. role
9. rule
10. Bergsteiner
11. Avery
12. Cooke
13. Marusic
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که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد ،قبالچ مسئولیت خود را شکاخته باشد و این مستلزم رسایی پیام و دریافت
آن توسّو فرد مرلّف میباشد  )3ترلیف کردن متوقّف بر قدر انجام وظیفه از سوی فرد مرلّف است لذا فرد نیاتوان هیر
چکد که آگاه باشد به دلی ایکره کار از حوزه عم و قدر او خار است مسئول نخواهد بود )9 .زمیانی مییتیوان فیرد را
مسئول دانست که او با اختیار و اراده خود ،انجام یا ترک کاری را به عهده گرفته باشد نه ایکریه مجبیور بیه ایین کیار شیده
باشد .بدون شروط باد مسئولیت دادن به کسی و بازخواست کردن از او معکایی نیدارد و ایین مقیدّما  ،از شیرایو اساسیی
مسئولیتپذیری میباشد .اهمیت مسئولیت پذیری در آیا و روایا نظام حقوقی اسالم نظیامی ترلییف گراسیت؛ بعکیوان
مبال در متون دیکی وقتی صحبت از حقّ انسانها میشود بحث از حقوقی است که انسانهای دیگیر بیر میا دارنید و بعبیار
دیگر مسئولیتی که ما در قبال دیگران داریم .البته چون این حقوق طرفیکی است ما نیز این حقوق را بر عهده دیگران دارییم
امّا به دلی همان بعد سازندگی و تربیت و هدایت که دین اسالم برای خود ،قائ است در بیان به رکبیه ترلییف و وظیفیه و
مسئولیت ،تورّه بیشتری میککد (مسروری ثانی.)0923 ،
دیدگاه غرب
دیدگاه آزاد اندیشی :در دیدگاه فلسفی ،مسئولیت رابطیه تکگیاتکگی بیا مفیاهیمی چیون آزادی و عیدالت دارد ،زییرا
مسئولیت در صورتی معکی پیدا میککد که فرد آزادی عم داشته باشد .مفهوم عدالت با آزادی معکی پیدا میککید ،بیه ایین
صور که معمودچ از کسی انتظار پاسخگو بودن داریم که آزاد باشد (ویلییامز .)8101 ،کانیت( 0بیدون تیاریخ ،بیه نقی از
ویلیامز )8101 ،بیان میککد که احساس پشیمانی نشان از آزادی عم انسان است .از نظر او ،انسان برای اخالقی بودن ییک
تمای ذاتی دارد و حتی اگر این امر را در عم نشان ندهد این تمای در وی نهفته است .احساس پشیمانی را میتوان بیرای
نشان دادن این امر که مسئولیت پذیری در انسان ورود دارد در نظر گرفت ،زیرا اگر فرد خود را مسیئول عمی خیود ندانید
احساس پشیمانی مفهومی ندارد .بر اساس الگویی که فلسفه اخالق ارئه میدهد ،مسئولیت خطا بر عهده خود فرد است ،هیر
چکد که دیگران نیز باید به فرد کمک کککد تا هم مسئولیت رفتارش را بپذیرد و هم در مسیر ربران خطاهای خویش برآید.
ارزش این الگو در این است که افراد را وادار میککد تیا موضی آشیراری نسیبت بیه زنیدگی و اعمیال خیود اتخیاذ کککید
(تاهربهی.)8119 ،8
دیدگاه روانکاوی :از نظر "فروید"  ،به عکوان بکیادگذار این مرت  ،انسان به طور کامی مسیئول اعمیال و رفتیار خیود
نیست ،بلره تمام رفتارها را نیروهایی تعیین میکککد که در درون انسان قرار دارند .انسان در بسیاری از مواق برپاییه انیرژی
نهفته در ناخودآگاه رفتار میککد ،به طور مبال ،میتوان اشتباه در تلفظ کلما و یا اعمال و افرار وسواسی را نام برد ،فیرد
برای این اعمال دلیلی ندارد و حتی میخواهد از انجام آنها خودداری ککد ولی قادر نیست .رفتارهای وسواسی نمونه بیارز
بی ارادگی است؛ با این که فرد از ترراری بودن آن آگاه است ولی تا زمانی کیه آن را انجیام ندهید احسیاس آرامیش پییدا
نخواهد کرد (شفی آبادی و ناصری .) 0920 ،البته فروید همچکین معتقد بود کسانی کیه تحیت روانریاوی قیرار مییگیرنید،
میتوانکد آنچه ناهوشیار بوده هوشیار کککد و بیشتر مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرند .این در حالی است که "آدلر"
انسان را قربانی وقای کودکی نمیداند  ،از نظر او انسان آزاد است و اختیار اعمال خود را دارد .از طرف دیگر ،فیروم بیرای
اعالم آزادی انسان به گونهای در مقاب فروید قرار دارد .وی شرایو ارتماعی ،سیاسی و اقتصادی را در شر گییری انسیان

1. Kant
2. Taherbhai
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مؤثر میداند  ،ولی از نظر او انسان محروم به شرایو نیست .از سوی دیگر ،بحث در مورد آزادی و مسئولیت انسان ،موری

0

در حد واسو بین فروید و فروم است؛ او هم ناخودآگاه را مؤثر میداند و هم آزادی انسیان را واقعییت مییدانید (شیولتز و
شولتز ،0332 ،تررمه سید محمدی.)0922 ،
نظریه کِلِی :از نظر "کِلِی" انسان با الگوها یا قال های مشخصی که خود خلق کرده است به دنیای خویش میینگیرد،
سپس تالش میککد تا آنها را با واقعیتهایی که رهان را تشری میدهکد سازگار ککد .ایین الگوهیا ،الگوهیای اسیتکباطی
نامیده میشوند که برای تعیین صحت و سقم مورد آزمایش فرد قرار میگیرند .ما خیود ایین الگوهیا را تشیری مییدهییم،
بکابراین مسئول رفتارهایی که از الگوهایمان ناشی میشود  ،نیز هستیم .او معتقد بود کیه میا خیالق سرنوشیت خیود هسیتیم و
توانایی داریم مسیر زندگی خود را انتخاب ککیم و این کار را با اصالح الگوهای قدیمی و تشیری الگوهیای ردیید انجیام
میدهیم  .با ورود این ،شرایو محیطی در تشری الگوهای ما مؤثرند و ایین الگوهیا بیه درک میا از دنییا رهیت مییدهکید.
بکابراین محیو در تعیین نوع دیدگاه ما تأثیر زیادی دارد ولی باز هم افراد در شرایو یرسان میتوانکد الگوهیای مکحصیر بیه
فردی داشته باشکد و آزادی خود را حفظ کککد (درنس ،8110 ،8تررمه روادی و کدیور.)0920 ،
چگونگی شهرک آموزشی شهروند مسئول ایرانی-اسالمی برای کودکان و نوجوانان
آموزش مسئولیت پذیری ،فرزندان را قادر میسازد که از خود مراقبت کککد و در آیکده به عکوان بزرگسیادنی مسیئول،
وظایف خود را بر عهده بگیرند .این آموزش نیازمکد روّی خاص است .روّی که اطالعا و مکابعی را برای کودکان فراهم
میککد تا بتوانکد در شرایو و موقعیتهای مختلف ،تصمیمهای مکاسیبی را اتخیاذ نمایکید آمیوزش مسیئولیتپیذیری شیام
آموزشهای رفتاری ،شکاختی و هیجانی است مسئولیتپذیری به عکوان رفتاری اکتسابی ،رزء ریداییناپیذیر آمیوزشهیای
رامعه است و شاخصترین نهاد رامعه ،در آموزش مسئولیتپذیری به دانش آموزان نقیش حییاتی دارد( .وِنشیان.)8101 ،9
یری از مهمترین روشهای آموزشیی در روانشکاسیی تربیتیی آمیوزش در عمی اسیت در ایین روش آموزشیی فیرد را در
موقعیت واقعی قرار میدهیم تا خود قدر ارزیابی پیدا ککد و بتواند قدر تصمیم گیری خیود را بیرای میدیریت شیرایو
اعمال ککد (لی 3و همراران .)8100،در شهرکهای آموزشی که شهرک آموزش ترافیک یری از نمونههیای موفیق آن در
کشور است کودک در موقعیت به نسبت واقعی قرار گرفته و در غال

بازی و تفریح فرایکد آموزش را طی میککد در ایین

شهرک کودکان هر کدام سمتهای مختلفی را با توره به عالقه خود و نیازهای رامعه شهرک انتخاب میککد و مربیان بیا
نظار اداره شهر اختیارا را به کودکان و نوروانان میدهکد و تکها از ایجاد اغتشاشا و حرکیتهیای اشیتباه رلیوگیری
میکککد .در این شهرک بر اساس ایکره فردی نمرا بادتری از نظر مالکهای مسئولیت پذیری دریافت ککد وارد شورای
اداره کککده شهر میشود و برای نمایکدگی بخشهای مختلف شهرک ،شهردار و سیایر سیمتهیا بیا دوسیتان خیود رقابیت
میککد در چکین روندی اگر برای پیروزی خود عم نامکاسبی انجام داد از نمرا مسئولیت او کسر میشود .با چکین سیازو
کارهایی فرد میآموزد که رسیدن به چکین سمتهایی کار آسانی نیست و پس از کسی

آن سیمت اداره کیردن آن بسییار

مشر است بکابراین پس از طی دوره آموزشی نگاه رامعی نسبت به ارتماع و کلیت آن پیدا میککد.

1. Murray
2. Lawrence
3. Wenshan
4. Li
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ابعاد آموزشی شهرک آموزشی شهروند مسئول
برنامه انضباط مثبت :1این برنامه ،بر پذیرش مسئولیت در حیطههای سیالمتی ،محییو و اطرافییان تأکیید دارد و شیام
طرحهای زیر است :معرفی انضباط مببت و ابعاد آن ،چگونگی ارتباط با دیگران و احساس ارزشمکدی ،آموزش چگیونگی
ح تعارض با دیگران ،پافشاری بر وظایف محوله و آموزش شیوه ح مسئله (خدابخشی و عابدی.)0922 ،
برنامه یادگیری مبتنی برخود :2در این روش بر ابعاد رفتاری-هیجانی و شکاختی مسئولیت پذیری و تعام بیین آنهیا
توره میشود و ه دف این است که دانش آموزان مسئولیت رفتارها ،تفریرا و احساسیا و هیجانیا خیود را بپذیرنید و
آنها را مدیریت کککد .این برنامه شام طرحهای زیر است :تشخیص ادراکا و احساسا در رفتار انسان ،شکاخت افرار و
احساسا خود ،کار کردن درباره احسیاس خشیم و چگیونگی میدیریت آن ،تهییه طیرح شخصیی در زنیدگی و آمیوزش
شیوههای مکاس

فراشکاختی 9و فراحافظهای( 3بهرامی ،ملریان و عابدی.)0929 ،

برنامه واقعیت درمانی :5این شیوه مبتکی بر نظریه گالسر 0است ،هدف آن کمیک بیه افیراد در ارضیاء نیازهیا بیه طیور
مسئودنه است .این برنامه شام طرحهای زیر است :برقراری ارتباط مطلوبِ عاطفی ،آموزش مهار هیای ارتبیاطی ،تأکیید
بر زمان حال در تصمیم گیریها و عدم قضاو ارزشی درباره رفتار ،تهیه طرح و برنامه درباره رفتار و تعهد به انجام برنامیه
و طرح ،کس

و نگهداری هویت توفیق و ارتقاء تواناییهای ارتماعی در افزایش مسئولیت پذیری (خدابخشیی و عابیدی،

 .)0922گالسر معتقد است که روانراوی به مردم یاد نمیدهد که مسئولیت زندگی و تصمیمهای خود را بر عهده بگیرنید،
بلره تکها گذشته افراد را سرزنش میککد ؛ لذا برای مقابله با چکین روندی واقعیت درمانی را به وریود آورد .گالسیر معتقید
است که مشرال انسان و ناهکجاریهای آن ،حاص نپذیرفتن مسئولیتهاست ،زیرا فرد تصور میککد نمیتوانید نیازهیای
اساسی خود را بر اساس وضعیت صحیح و دوستانه ارضا ککد .او رفتار انسان را به اتومبی تشبیه میککید ،نیازهیای اساسیی،
موتور ماشین و چرخهای عق

احساسا و فیزیولوژی هستکد .چکین ماشیکی را خواستهها هدایت میکککید و عمی و تفریر

درست مب چرخهای رلو ماشین ،رهیت رفتیار را تعییین مییکککید  .طبیق ایین نظرییه ،ککتیر ِل تغیییر مسیتقیم احساسیا ییا
فیزیولوژی ،بدون کمک گرفتن از عم و تفرر دشوار است .ایین در حیالی اسیت کیه مییتیوانیم صیرف نظیر از احسیاس
خویش ،عم و تفرر را تغییر دهیم ،رمز تغییر رفتار تغییر عم است (به نق ازخدابخشی و عابدی.)0922 ،
موقعیت رشدی در آموزش :فرایکد مسئولیتپذیری در طی دورههای زندگی ،معانی متفاوتی بیه خیود مییگییرد .در
مراح اولیه رشد ،افراد تکها نیازهای خاص خود را در نظر میگیرند .در مرحله بعد ،زمانی که فرد از خود-مداری به طرف
مسئولیتپذیری حرکت میککد ،کشف مفهوم مسئولیت پذیری مور

میشود .فرد نیازهای خود و دیگران را همزمان در

نظر بگیرد .مرحله مسئولیت پذیری مرحله ارزش قائ شدن برای فداکاری و مسئولیت پذیری ،یعکی پشتیبانی از افراد وابسته
و آسی پذیر و تمای به تسلیم پذیری در مقاب انتظارهای دیگران است .افراد مسئولیت پذیر از محبتهای دیگران ،بیش از
خود و امراناتشان استفاده میکککد .رسیدن به این مرحله ،گاهی احساس عدم تعادل ایجاد میککد ،اما کس
تعادل بین خود و دیگران مور

آگاهی از عدم

برقراری تعادل تازه میشود ،تعادلی که تکش بین خود-مداری و مسئولیتپذیری را از بین

میبرد (روح الهی .) 0923 ،در این پژوهش دوره راهکمایی که سطح شکاخت کودکان در سطح مکاسبی قرار دارد بیه عکیوان
1. Positive Discipline Programme
2. Based Self-Learning Programme
3. meta-cognition
4. meta-memory
5. Reality Therapy Programme
6. Glasser
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زمان شرکت در شهرک آموزشی در نظر گرفته شده است زیرا قب از این دوره کودک بسییاری از امیور را نمییتوانید بیه
صورتی مطلوب ارزیابی ککد.
0

مفاهیم انگیزشی در آموزش :همان طور که از معکی اصطالح انگیزش بر میآید ،به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد.
انگیزش یک مفهوم وسی است ،ولی روانشکاسان مفهوم آن را به عواملی محدود میکککد که به رفتار نیرو و رهت میدهد.
انگیزش توریه کککده نوع هدفهای پیشرفت شخصی می باشد .مفهوم انگیزش ،عالوه بر ارزشی که دارد ،در تعیین این که
چه عواملی در حرم تقویت کککده عم مییکککید نییز اهمییت زییادی دارد .یریی از ویژگییهیای شیاخص رفتیار انسیانی،
غایتنگری ،یا به عبار دیگر ،هدفگرایی آن است .بر همین اساس است که رفتار انسان ،در مقایسه بیا رفتیار حیوانیا ،
میتواند به مد طودنیتری تداوم یابد.
8

انگیزش میتواند به دو صور درونی و بیرونی عم ککد .انگیزش درونی یک نییروی طبیعیی اسیت کیه رفتیار را در
غیاب پاداشها و فشارهای بیرونی نیرومکد میککد .به عکوان مبال ،عالقه ،بدون کمک پاداشها و فشارها ،میتوانید میی بیه
خواندن کتاب را در فرد برانگیزد و شایستگی نیز میتواند فرد را ساعتها در یک ترلیف درگیر ککد .انگیزش بیرونی 9از
مشوقها و پیامدهای محیطی ناشی میشود .هکگامی که ما برای کس

نمره باد ،دریافت رایزه ییا انجیام ییک ترلییف ،در

مد تعیین شده تالش میککیم  ،در واق رفتار ما به صور بیرونی برانگیخته شده است .مکشأ این نوع انگیزش ،رویدادهای
محیطی است؛ بکابراین نوعی دلی محیطی برای شروع یا ادامه یک فعالیت باید مورود باشد .این نوع انگیزش وسیلهای برای
رسیدن به هدف است .به طور مبال ،برای شکاخت تفاو های فردی دانشآموزان ،ابتدا باید به گرایشهای انگیزشی آنهیا
توره کرد .طبق این نظریه ،افراد میتوانکد دارای انگیزش درونیی ،بیرونیی و ییا بیدون انگییزش باشیکد .هکگیامی کیه افیراد
احساس شایستگی و خودمختاری میکککد ،دارای انگیزش درونی هستکد .رفتار این افراد از درون هدایت میشود ،آنها بیه
دیگران و یا به وقای بیرونی به راحتی ارازه نمیدهکد تا بر آنها تاچثیر بگذارند .از طرف دیگر ،افرادی که انگییزش بیرونیی
دارند خود را با کفایت و یا خودمختار در نظر نمیگیرند؛ رفتار این افراد از بیرون هدایت مییشیود ،یعکیی وقیای بیرونیی و
افراد دیگر در رفتارها و تصمیمگیریهای آنها نقش بسیار مهمی ایفا میکککد  .عیالوه بیر ایین ،افیرادی کیه فاقید انگییزش
هستکد ،بین رفتار تحصیلی خود و اتفاقا مدرسه رابطهای نمیبیککد .این دانشآموزان رفتارهای مکفع  ،مطیی و ارتکیابی را
نشان میدهکد و هی امیدی به ککترل محیو خود ندارند .بکابراین ،خود را بیه موقعییتهیای مختلیف واگیذار مییکککید .در
نتیجه ،پیامد این امر مکفع بودن و بیمسئولیتی است (ریو ،8119 ،3تررمه سید محمدی.)0920 ،
اهمیت شناخت :در دیدگاه مکطقی و هیجانی آلیس )0343( 9یری از هدفهای درمان مرارعان را ایجیاد مسیئولیت
در آنها میداند و معتقد است که انسانهای سالم خود میتوانکد مشرالتشان را حی کککید .گرچیه آنهیا ممرین اسیت بیه
کمک دیگران احتیا داشته باشکد ،اما از عدم کمک آنها ،ناراحت نمیشوند .آنها قادر هستکد زندگی خود را اداره کککد
و در عین ح ال از وضعیت خود و دیگران با خبرند .او معتقد است که رفتار انسان از تفررا او نشیأ مییگییرد .بکیابراین،
برای داشتن رفتارهای مسئودنه باید طرز تفرر مببت و مکطقی نسبت به خود ،دنیا و سرنوشت داشته باشییم .بیرای مسیئولیت
پذیر کردن افراد باید روی شکاخت آنها کار کرد .این در حالی است که زایونک )0302( 0بیان میککد؛ اشیتباه اسیت کیه
1. motivation
2. intrinsic motivation
3. extrinsic motivation
4. Reeve
5. Ellis
6. Zajonc
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فرر ککیم هیجان مجزا از شکاخت و یا مکحصراچ متأثر از آن است .تغییر شکاخت مور
حدودی از شکاخت مستق است و فرد به صور اختصاصی باید مراق

تغییر هیجان میشود ولیی هیجیان تیا

هیجانهای خود باشد و نسبت به ککتیرل عواطیف

مکفی خود مانکد خشم احساس مسئولیت ککد.
تکنیکهای آموزش مسئولیت پذیری در شهرک آموزشی
برای تشریح ترکیکهای آموزشی شهرک آموزشی شیهروند مسیئول ایرانیی-اسیالمی نریاتی را از کتیاب «چگونیه بیه
فرزندان خود بیاموزیم که رفتاری مسئودنه داشته باشکد» به عکوان مالکهای آموزشی در نظر گیرفتیم و آن را بیه صیور
کاربرد در شهرک آموزشی گسترش دادیم که در به قرار زیر است:
 .0حق اظهار نظر به کودکان :کودکان نیز باید در تعیین مقررا و محدودیتها ،حق ارائه دیدگاه داشته باشیکد .در
طرح شهرک آموزشی ما اختیار کام را به خود کودک و نوروان میدهیم که مدلی از زندگی واقعی را انجیام
دهد .هر کودک در سمت ارتماعی خود باید بتواند وظایفش را انجام دهد و در مورد بهبود اداره شهر اظهار نظر
ککد.
 .8درک دلی محدودیتها :این کار پذیرفتن محدودیت را آسانتر میککد .از آنجایی که کودک در فرایکد قانون
گذاری در شهرک مسئولیت دارند خود اهمیت قیوانین را درک مییککید .و همچکیین متوریه مییشیوند کیه در
بسیاری از موارد قوانین بیرونی نمیتواند رواب گوی مسائ ارتماعی باشد و باید هر فرد به صیور درونیی بیه
فرر اررای قوانین باشد.
 .9اطالع داشتن از چگونگی وض قانون :کودکان قب از رعایت محدودیت ،باید از ورود محدودیت و قانونی کیه
ورود دارد ،آگاه شوند .در این شهرک کودکان می آموزندکه شرایو ایجاد یک قیانون چگونیه اسیت و مسییر
زمانبر دارد اما در صورتی که فرد اخبار چکین مسیری را دنبال نرکد احساس میککد به ناگاه تغییر ایجاد شیده در
این شهرک کودک یاد میگیرد باید اخبار مربرط به قوانین را دنبال ککد .این قانون ممرین اسیت حتیی در خانیه
باشد و توسو والدین وض شود کودک باید متوره شود که با تغییر شرایو گاهی قوانین هم تغییر میککد.
 .3قوانین را یادآوری ککید :کودکان گاهی اوقا مقررا و محیدودیتهیا را فرامیوش مییکککید و در عیین حیال
زمانی که به آنها یادآوری میشود ناراحت میشوند کودک در شهرک آموزشی متوره میشود که کسیی کیه
قانونی را به او متذکر میشود هدفی رز کمک به او نیدارد .در عیین حیال کیودک نییز بایید روشهیای مکاسی
یادآوری قانون را بیاموزد و آن را برار گیرد.
 .9آموزش ترکیک رایگزیکی انتخاب :در این روش تا حد امران از رملههای مببت اسیتفاده مییشیود در شیهرک
کودک میآموزد که به رای این که به دیگر کودکان بگویید« :با توپ داخ اتاق ،بازی نرن» بهتر است بگوید:
«می توانی با توپت در حیاط و روی چمنها بازی ککی» با این شیوه ،شکونده به انجام مقررا راغی تیر مییشیود
عدم اررای این ترکیک در رامعه مور

بروز ناهکجاریهای زیادی میشود زیرا در بسیاری موارد فرد مخاطی

کار دیگر را در زندگی نمیشکاسد و وقتی به او می گویم این عم اشیتباه را انجیام ندهیید احسیاس محیدودیت
کرده و واککشهای شدید نشان میدهد )گاتمن ،1بدون تاریخ ،تررمه مهدی قراچهداغی.)0920 ،

1. Gatman
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اهداف خروجی شهرک آموزشی شهروند مسئول ایرانی-اسالمی
در امر آموزش همواره باید هدفهای عملیاتی را در نظر بگیریم؛ این کار باعث میشود در مسیری مشخص و هدفمکید
حرکت ککیم .در مورد طرح شهرک آموزشی شیهروند مسیئول ایرانیی-اسیالمی نییز مییتیوان میواردی کیه تحیت عکیوان
ویژگیهای افراد مسئولیت پذیر است به عکوان هدفهای آموزشی در نظر بگیریم .این ویژگیها عبار اند از:
 .0نسبت به اعمال و رفتار خود آگاهی دارد و میتواند رفتار خود را از نگاه دیگران نییز بررسیی ککید .فیرد متوریه
میشود که هر تصمیمی که حتی در زندگی شخصی خود میگیرد بر زندگی دیگران تأثیر میگذارد.
 .8وظایف مقرر خود را ،بی آن که نیازی به یادآوری داشته باشد ،انجام میدهکد .هیدف نهیایی شیهرک آموزشیی
درونی کردن اصول اخالقی و قوانین است به صورتی که فرد بیدون حضیور هیی نییروی خیارری بیه شییوه ای
درست عم ککد.
 .9آنچه که متعهد به انجام آن میشوند ،به پایان میرسانکد.
 .3قدر تصمیم گیری دارند و میتوانکد تصمیماتی متفاو برای یک موقعیت بگیرند .زیرا تصمیم گیری را رزئی
از وظایف خود میدانکد و نسبت به مسائ احساس سردرگمی یا بی مسئولیتی نمیکککد.
 .9زندگی هدفمکد دارند و برای رسیدن به هدفهای خود تالش میکککد .یری از مشرال اصلی در زندگی امروز
عدم ورود هدف در زندگی است که همین امر بی مسئولیتی را به دنبال دارد.
 .0بدون دلی تراشی افراطی ،به اشتباها خود اعتراف میکککد و در این زمیکیه بیه تیذکرا ییادآوری شیده افیراد
صالحیتدار احترام میگذارند و آنها را رعایت میکککد.
 .4سایرین را در حد افراط مقصر قلمداد نمیکککد و برای کارها و اشتباها خود ،ددی مکاسبی پیدا میکککید تیا از
تررار آن رلوگیری کککد (کالین ،1بدون تاریخ ،تررمه میترا خطیبی.)0920 ،
بحث و نتیجه گیری
فرهکگ در امر مسئولیت پذیری میتواند نقش قاب مالحظهای داشته باشد و مسئولیتپذیر بودن را به عکوان یک ارزش
در زندگی افراد رای دهد .درک اخالقی افراد و فعالیتهای اخالقی افراد ،مسئولیتپذیری را به شید تحیت تیأثیر قیرار
میدهد ،به طوری که مسئولیتپذیری ارتماعی را میتوان داشتن نگاهی اخالقی بیه رامعیه در نظیر گرفیت .داشیتن چکیین
نگاهی میتواند میزان رفتارهای مخرب را کاهش داده و احساس وظیفه شکاسیی را در رامعیه نهادیکیه ککید (کییم 8و کییم،
 .)8101رامعه میتواند به فرد بیاموزد که در انجام فعالیتهای خود به نف ک ارتماع نگاه ککد و این دیدگاه را داشته باشد
که اگر همه این گونه باشکد او هم فایده بیشتری خواهد برد .چکین آموزشهایی مور

مشارکت فرد در سیازمانهیای غییر

دولتی )NGO( 9میشود که مکفعت شخصی خاصی در پی ندارد و تکها برای هدفهیای رامعیه پسیکدانه در آنهیا فعالییت
میککد (رِینهارد ،3آسبورگ 9و تاونسِکد .)8101 ،0در دنیای امروز روشهایی ردیدی برای امربهمعروف و نهیی از مکریر

1. kelain
2. Kim
3. Non Government Organization
4. Reinhard
5. Osburg
6. Townsend
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ورود دارد و ورود شهرکهای آموزشی یری از آنهاست با این امر میتوان از روشهیای ردیید بیا کیفییت بیادتری بیه
اهدف ارزشی خود دست پیدا ککیم.
منابع
.0

آیا قرآن کریم.

.8

بهرامی ،فاطمه ،ملریان ،حسین و عابدی ،محمدرضا ( .)0929بررسی مقایسه راهرارهای افزایش مسیئولیت پیذیری در بیین
دانش آموزان دوره راهکمایی شهر اصفهان .فصلکامه آموزه ،شماره .00-48 ،04

.9

خدابخشی ،مهدی و عابیدی ،محمید رضیا ( .)0922بررسیی روشهیای افیزایش مسیئولیتپیذیری در دانیش آمیوزان دوره
راهکمایی شهر شهرضا .مجله مطالعا روانشکاختی ،دوره  ،9شماره .094-009 ،0

.3

شفی آبادی ،عبداهلل و ناصری ،غالمرضا ( .)0920نظریههای مشاوره و روان درمانی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
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 .4روح الهی ،حسین ( .)0923بررسی تأثیر آموزش مهار های زندگی بر سالمت روان ،مسئولیت پذیری و سازگاری فردی-
ارتماعی .پایان نامه کارشکاسی ارشد روانشکاسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
.2

فرانر  ،ویرتوراِمی (بدون تاریخ) .انسان در رستجوی معکی .تررمه اکبر معارفی ( .)0920تهران :نشر دانشگاه تهران.

.3

کالین ،فالستر (بدون تاریخ) .تربیت با عشق و مکطق (آموزش مسئولیت پذیری به کودکان) .تررمه میتیرا خطیبیی (.)0920
تهران :نشر اساطیر.

 .01گاتمن ،مریلین (بدون تاریخ) .نظم آموزی به کودکان :چگونه به فرزندان خود بیاموزیم که رفتاری مسئودنه داشیته باشیکد.
تررمه مهدی قراچه داغی ( .)0920تهران :انتشارا پیک بهار.
 .00درِنس ،اِی پِروین ( .)8110روانشکاسی شخصیت (نظریه و تحقیق) .تررمه محمد رعفر ریوادی و پیروین کیدیور (.)0920
تهران :انتشارا رسا.
 .08مسروری ثانی ،حسین ( .)0923تعهد و مسئولیت از دیدگاه نهج البالغه .پایان نامه کارشکاسی ارشد تعلیم و تربییت اسیالمی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
13. Apaydin, C., & Ercan, B. (2010). A structural equation model analysis of Turkish
school managers’ views on social responsibility. Journal of Procedia Social and
Behavioral Sciences, 20, 590-598.
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جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در معارف اسالمی و حقوق بینالملل
مهدی شایق

0

عبداهلل باقری

8

چکیده
هدف نگارنده از بررسی موضوع رایگاه امربه معروف ونهی از مکرر در معارف اسالمی و حقوق بینالمل دستیافتن بیه
این مهم میباشد که امربهمعروف و نهی از مکرر در معارف اسالمی از رایگاه وادیی برخوردار است ولیرن همواره باید به
این نرته توره نمود که مبحث آزادی بیان که امروزه در اسکاد حقوق بشری بیه وضیوح دییده مییشیود خیود مییتوانید از
مصادیق امربهمعروف ونهی از مکرر باشد و اساساچ سالهای متمادی قب از توره حقیوق بیینالملی و حقیوق بشیر بیه مقولیه
آزادی بیان ،سالها پیش از آن رهت گیری غرب به سمت آزادی بیان ،اسالم که متص به مکاب وحی و عق است این حق
و آزادی را محترم شمرده و از آن حمایت نموده است .بابررسی مکاب اسیالمی کیه مهیمتیرین آن قیرآن و سیکت مییباشید
میتوان دریافت که امربهمعروف و نهی از مکرر آب حیا رامعه اسالمی ومردم سادری دیکی است چیرا کیه اگیر رامعیه
دیکی بخواهد بدون امربهمعروف و نهی از مکرر پیش رود ،آنگاه رامعه اسالمی تبدی به رامعهای سرودر گشیته کیه فقیو
شعائر اسالمی را در پیشگاه خود دارد یعکی فقو ارزشها عوض شده است بازوی اررایی همان بازوی اررایی نظام طاغو
است.
فلذا برای رسیدن به مردم سادری دیکی حقیقی ،باید عمالچ بازوهای اررایی نظام اسالمی هم اسالمی گردد والبتیه راهیی
نیست برای رسیدن به این هدف رز از طریق اررای حقیقی امر به معروف و نهی از مکرر و اعمال نظار همگانی بیر بدنیه
اداری واررایی نظام اسالمی .همچکین باید متذکر شدکه امربهمعروف مکافیاتی بیا آزادی بییان نیدارد وعمیال امربیهمعیروف
مصداقی از آزادی بیانی است که در متون حقوق بشری نیز براحترام به این حق(آزادی بیان) تأکید شده است.
 .1جایگاه امربهمعروف و نهی از منکر در معارف اسالمی
 .1.1مفهوم امربهمعروف و نهی از منکر
امر و نهی عبار است از دستوری از مقام باد به مقام پائین که چکانچه از مادون به مافوق باشدآن را خواهش و تمکا گویکد.
امر گفته تا امتبال م خاط  ،ضروری شود؛ به طوری که اگر امتبال نرکد ،مستحق توبیخ و مواخذه شود  .به عبار دیگر،
امر ،افادهی وروب میککد و مخاط  ،ملزم به رعایت مفاد آن است و نهی ،افادهی تحریم میککد و مخاط

میبایست آن

نهی را بپذیرد و آن کار زشت را ترک نماید .از فرمایش پیامبر(ص) که میفرماید :اگر امّتم به مشقّت نمیافتاد ،آنان را امیر
به مسواک میکردم ،از این رو معلوم میشود که امر به معکی وروب است و امران تخطی از آن نیست.
همچکین باید توره داشت که امربهمعروف و نهی از مکرر ،اصودچ نباید به حدّ الزام برسید بیه طیوری کیه فیرد ،مسیلوب
ادخ تیار شود و نتواند مکرری را انجام دهد و یا معروفی را ترک ککد؛ چرا که در ایین صیور  ،فضییلتی بیرای آن فعی ییا
ترک ،باقی نخواهد ماند .امربهمعروف و نهی از مکرر ،اصودچ باید انسان را به طاعت ،نزدیک و از معصیت ،دور ککد.

 .0دانشجوی معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
.8کارشکاسی معارف اسالمی و حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) ،دانشجوی کارشکاسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق(ع) ،در حال
تدوین پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از اظهارا مقاما دولتی در حقوق ایران و انگلیس ،کارآموز وکالت دادگستری.
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البته اگر ضرور داشته باشد و بخواهد به حدّ ال زام برسد ،اشرالی نخواهد داشت؛ اما این کار نباید به نیام خیدا انجیام
بگیرد چون خود خدا چکین کاری را در اص آفریکش نررده است یعکی با ورود این همه امر و نهی در مرحله تشری  ،انسان
را در مرحله تروین ،آزاد آفریده است و لذا هر چکد معصیت خدا کرده اما رلیوگیری الزامیی از آن ،بایید بیه نیام میردم و
خواست اکبریّت  ،انجام بگیرد.
و «معروف» گفته نه «حالل» و «مکرر» گفته نه «حرام» و لذا شام هر آنچه کیه عقی ییا شیرع آن را نییک ییا بید بدانید
میشود ؛ اعیم از مسیائ اعتقیادی ،فرهکگیی ،ارتمیاعی ،اقتصیادی ،سیاسیی ،عبیادی ،اخالقیی ،و رسیمی ،روحیی ،فیردی،
خانوادگی ،دنیوی و اخروی و ...میباشد.
واژه ضد هم هستکد و مکظور از معروف ،رفتار پسکدیده و مکظور از مکریر ،رفتیار ناپسیکدیده اسیت و
معروف و مکرر دو ٔ
چون معروف به معکای «شکاخته شده» و مکرر به معکای «ناشکاخته» میباشد ،مراد از آن ،این است کیه قیول و فعی معیروف،
باید همواره از همه صادر و رلوی چشم و شکاخته شده باشد ولی مکرر نباید از کسی صیادر شیود و همیواره بایید غایی

و

ناشکاخته بماند .پس مکظور از امربهمعروف یعکی دستور دادن به رفتارهای خوب و نهی از مکرر یعکی بازداشیتن از رفتارهیای
بد.
معکی دیگر معروف آن است که نفس سلیم آن را تحسین ککید و مکریر آن اسیت کیه عقی سیلیم آن را تقبییح ککید و
همچکین معروف آن است که شرع مقدس آن را توصیه ککد و وار

و یا مستح

قرار دهید ولیی مکریر آن اسیت کیه در

شرع انور تقبیح شود و مرروه یا حرام اعالم گردد؛ چه یک مسألهی فرری باشد و چه از نوع سخن و گفتار یا فعلی از افعال
باشد.
معروف مب تقوا ،احسان ،توبه ،تالو قرآن ،شرر خدا ،مشور  ،دعا ،تفرر ،صبر ،عفو ،خوف از خدا ،رراء به خدا،
فرو بردن خشم ،نماز ،روزه ،درست نشستن و ...
مکرر نظیر :کتمان حق ،بخ  ،قط رحم ،بدگمانی ،دروط ،غیبت ،حساد  ،ریاست طلبی و ....
امربهمعروف ،آغاز نور است و نهی از مکرر ،پایان ظلمت میباشد و این فریضه ،اختصاص بیه عرصیه اخالقییا نیدارد
بلره در همهی عرصههای سیاسی ،فرهکگی ،اقتصادی و ارتماعی ورود و ظهور پیدا میککید و از ایین رهیت اهمییت فیوق
العادهای دارد.
 .2.1انواع امربهمعروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از مکرر را از چکد رهت میتوان دستهبکدی نمود:
 .0یری از رهت وروب و استحباب آن دو که از این رهت ،هر کیدام بیر دو قسیم اسیت :امربیهمعیروف واری
امربهمعروف مستح  .امربهمعروف وار
امر بدان نیز وار
انجام آن نیز مستح

آن است که معروفی که ترک شده وار

میشود .و امربهمعروف مستح

باشد کیه در ایین صیور

آن است که معروفی که ترک شده ،مستح

است .و نهی از مکرر نیز بر دو قسم اسیت :نهیی از مکریر واری

و

بوده که امر به

و نهیی از مکریر مسیتح .

مکظور از نهی از مکرر وار  ،آن است که مکرری کیه انجیام یافتیه ،فعی حرامیی بیوده کیه نهیی از آن ،واری
میشود  .و مکظور از نهی از مکرر مستح
ترک آن برای ناهی مستح

آن است که مکرری که به وقوع پیوسته ،مرروه بوده است کیه امیر بیه

است و یا ترک نهی از مکرر برای وی ،مرروه است.

 .8دیگری از رهت وروب عقلی یا شرعی داشتن آن دو که از این رهت میتوان گفیت :وریوب امربیهمعیروف و
نهی از مکرر ،هم یک وروب عقلی است و هم یک وروب شرعی با ایین تفیاو کیه در معروفیا و مکریرا
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عقلی ،امربهمعروف و نهی از مکریر ،وریوب عقلیی خواهکید یافیت و در معروفیا و مکریرا شیرعی ،وریوب
امربهمعروف و نهی از مکرر ،وروب شرعی خواهکد یافت و در مواردی که وروب معروفا و مکرران ،هم عقلی
و هم شرعی باشکد ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،عقالچ و شرعاچ وار

خواهد شد.

 .3.1امر به معروف و نهی از منکر در قرآن
در قرآن آیا زیادی ورود دارد که به فریضهی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر پرداختیه و زواییای گونیاگونی از ایین
وار عقلی و شرعی را بیان فرموده است که در ذی به چکد مورد اشاره میشود:
ِ
ِ
ِ
آم َن أَ ْهل الْکتَ ِ
ت لِلن ِ
اب لَک ا َن َخی راً لَّ ُه م ِّم ْن ُه ُم
« .0کنتُ ْم َخی َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
َّاس تَأ ُْم ُرو َن بِال َْم ْع ُروف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمنک ِرَوتُ ْؤمنُو َن بِاللّه َول َْو َ
ُ
0
الْم ْؤِمنُو َن وأَکثَرهم الْ َف ِ
اس ُقو َن»
ُ
َ ُُ ُ
« شما مسلمانان بهترین امّتی بودید که برای مردم پدیدار شدید؛ زیرا به کار نیک فرمان مییدادیید و از کیار ناپسیکد بیاز
میداشتید و به خدا ایمان آوردید .پس اگر اه کتاب نیز دعو خدا را پذیرفته بودند ،قطعاچ! برایشان بهتیر بیود؛ ولیی تکهیا
گروهی از آنان ایمان آوردند و بیشترشان از فرمان خدا خار شدند».
در این آیه امربهمعروف و نهی از مکرر ،اودچ دلی خیر بودن امت معرفی شده و ثانیاچ مخاطی

آمیر و نیاهی ،همیه میردم

هستکد و کسی استبکاء نیست و ثالباچ نف این کار به خود مردم بر میگردد و رابعاچ در ردیف ایمان به خدا ذکر شده که نشیان
از رایگاه وادی آن دارد.
ضی أْمرو َن بِالْمعر ِ
ض ُهم أَولِیآء ب ْع ٍ
الصالَ َة َو ی ْؤتُو َن َّ
الزک ا َة َو ی ِطی ُع و َن
وف َوی ْن َه ْو َن َع ِن آل ُْمنک ِر َو ی ِقی ُمو َن َّ
َ « .8وآل ُْم ْؤِمنُو َن َوآل ُْم ْؤِمنَ ُ
ت بَ ْع ُ ْ ْ ُ َ
َ ُْ
ُُ
8
اللّهَ َوَر ُسولَهُ أ ُْولَ ئِک َسی ْر َح ُم ُه ُم اللّهُ إِ َّن اللّهَ َع ِزی ٌز َحکی ٌم»
«مردان و زنان مؤمن همه سرپرست و مسئول یردیگرند ،همواره مردم را به کار نیرو امر میکککید و از کیار زشیت بیاز
میدارند و نماز را بر پا میدارند و زکا را میپردازند و از خدا و رسولش اطاعت میکککد .ایکیان همیانهیایی هسیتکد کیه
خداوند به زودی به آنان ترحّم مینماید و خدا عزیز و حریم است».
در این آیه رال

توره است که اودچ امربه معروف و نهی از مکرر را فیرع بیر ودییت معرفیی کیرده اسیت و ایین نشیان

میدهد که اگر چکین ودیتی در کار نبود ،کسی حق نداشت چکین امر و نهی ککد .و ثانیاچ قب از اقامه نماز و پرداخت زکا
آمده و این امر نشانگر اهمیت آن است.
در آیهی دیگری در همین سوره آنجا که از مکافقین سخن به میان میآورد میفرماید:
3
ض یأْمرو َن بِالْمنک ِر وینْ هو َن َع ِن الْمعر ِ
وف»...
ات بَ ْع ُ
«ال ُْمنَافِ ُقو َن َوال ُْمنَافِ َق ُ
ُ َ َْ
َ ُْ
ض ُهم ِّمن بَ ْع ٍ ُ ُ
« مردان و زنان مکافق ،همه در داشتن صفا ناپسکد و ارتراب کارهای ناروا مانکد یردیگرند .آنان بیه کیار نیاروا فرمیان
میدهکد و از کار پسکدیده ،باز میدارند»...
در این آیه چکد مطل

قاب توره است:

اودچ مکافقان را در مقاب مومکان قرار داد و نه کافران را؛ چرا که فعالیّت مکافقان در درون رامعه دیکی است و مراقبیت از
اعمال آنان و سرکوب دشمن داخلی ،مقدم بر سایرین است.

 .0آل عمران.001 ،
 .8توبه.40 ،
 .9توبه.04 ،
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ثانیاچ خداوند زنان و مردان مکافق را از هم معرفی میککد نه ولیّ بر هم؛ چون در این نفیاق ،از هیم تیأثیر پذیرفتیهانید؛ در
حالی که نباید این اتفاق میافتاد و ایکان هی ودیتی بر هم ندارند نه همدیگر را دوست میدارند و نه نسبت به هم احسیاس
سرپرستی میکککد.
ثالباچ ایکان بر عرس مومکان عم میکککد یعکی امر به مکرر و نهی از معروف میکککد.
« .9ولْتکن ِّمنکم أ َُّمةٌ ی ْاعُو َن إِلَی الْ َخی ِر ویأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوینْ َه ْو َن َع ِن ال ُْمنک ِر َوأُولَنئِک ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن »
ََ
ْ
َ ُْ
َ ُُ
«و باید از شما گروه و رمعیتی باشکد که مردم را به خییر دعیو کککید و امیر بیه نیریی و نیروکیاری کککید و از بید و
0

بدکاری نهی کککد و ایکان همان رستگارانکد».
در این آیه اودچ اگر «من» را بعضیه بگیریم ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،وظیفهی بعضی از مردم میشود و اگر «مین» را
بیانیّه بگیریم ،وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ،یک وروب همگانی میشود .و ثانیاچ کلمهی «ولیترن» فعی امیر اسیت و
افاده وروب دارد و ثالباچ ذکر امربهمعروف و نهی از مکرر پس از دعو به خیر از قبی ذکر خاص به عام است و نشیان
امرٔ ،
میدهد که امر و نهی یری از مصادیق خیر است و رابعاچ هم حصر رستگاران در دعو کککدگان به خیر و آمرین به معروف
و ناهین از مکرر ،رلوهی خاصی به این امر داده است.
درحدیث وارد شده است که راوی میگوید :از امام صادق(ع) شکیدم که سؤال شده است :آیا امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر برهمه وار

است؟ امام فرمود :نه .سؤال شد چرا؟

فرمودند :تکهابرای افراد مقتدر ،مطاع و عالم به معروف و مکرر ،وار

است؛ نه بر ضعیف و ناتوانی کیه خیود ،راه را از

چاه باز نمیشکاسد و نمیداند از کجا به کجا میرود؟ از حق میگوید یا از باط ؟ و دلی بر این مطل

یه شریفه است کیه
آٔ

میفرماید:

«ولْتکن ِّمنکم أ َُّمةٌ ی ْا ُعو َن إِلَی الْ َخی ِر ویأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوینْ َه ْو َن َع ِن ال ُْمنک ِر »...
ََ
ْ
َ ُْ
َ ُُ

8

که خاص میباشد نه عام.9

ِ ِ
ْح ِّق َوبِ ِه ی ْع ِالُو َن »3و خدا نفرموده :بر امت موسیی ییا برکی قیوم
وسی أ َُّمةٌ ی ْه ُاو َن بِ ال َ
همانطورکه خداوند فرمودَ « :ومن قَ ْوم ُم َ
0

موسی»... 9
نجیلِی أْمرهم بِ الْمعر ِ
ول آلنَّبِی آَلْ ِّمی آلَّ ِذی ی ِج ُاونَ ُهم کتُوبا ِعن َا ُهم فِی آلتَّورل ِة وآ ِْل ِ
وف َو ی ْن َه ل ُه ْم َعنِ آل ُْمنک ِر
آلر ُس َ
« .3آلَّ ِذی َن یتَّبِ ُعو َن َّ
َ ً
ْ
َْ َ
ُُُ َ ُْ
4
ِ
ُّورآلَّ ِذیأُن ِزل ََم َع ُهأُولَلِ َک ُه ُمآل ُْم ْفلِ ُحو َن»
ص ُر ُ
و...فَالَّذی َن َء َامنُواْبِ ِه َو َع َّزُر ُ
وه َونَ َ
وه َوآتَّ بَ ُعواآلن َ

«همان ها که از فرستاده و پیامبر امّی ،پیروی میکککد پیامبری که صفاتش را در تورا و انجیلی که نزدشان است ،مییابکید؛
آنها را به معروف دستور میدهد و از مکرر باز میدارد ...پس کسانی که به او ایمان آوردند ،و حمایت و یاریش کردند ،و
از نوری که با او نازل شده (قرآن) پیروی نمودند ،آنان رستگارانکد».
 .0آل عمران.013 :
 8آل عمران.013 :
 .9یعکی در آیه ،دوکلمهٔ «مِنْ» و «امۀ» آمده که هر دو ددلت بر بع

دارد.

 .3اعراف.093 :

 .9در این آیه نیز ،دوکلمهی « ِم ْن»و «امة» آمده که اولی ددلت بر بع

دارد ودومی نشان میدهد از میان امتهای موسی ،4ورود یک امت برای

این امر کافی است.
 .0وسائ الشیعه،00 ،ص ،311حدیث .0
 .4اعراف.094 :
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در این آیه امربهمعیروف و نهیی از مکریر ،یریی از مصیادیق دعیو انبییاء معرفیی شیده اسیت.که نتیجیه تبیعیت از آن
رستگاری است.
ِ
ودها النَّاس وال ِ
ِ
ْح َج َارةُ »...
سک ْم َوأَ ْهلیک ْم نَاراً َوقُ ُ َ
« .9یا أَی َها الَّذی َن َ
ُ َ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! خود و خانوادههایتان را از آتشی که هیزمش مردم و سکگها خواهکد بود ،نگه دارید»...
0

در این آیه نگه داشتن اه و عیال از آتش رهکم بر شخص وار

شده است و این کار ،بدون امربیهمعیروف و نهیی از

مکرر ،امران ندارد.
8
الص َالةَ وأْمر بِالْمعر ِ
ِ
وف َوانْهَ َع ِن ال ُْمنک ِر » ...
« .0یا بُنَی أَق ِم َّ َ ُ ْ َ ْ ُ
«ای پسرک من! نماز را به پا دار و به کار شایسته فرمان ده و از کار ناشایست نهی کن»...
در این آیه امربهمعروف و نهی از مکرر ،در ردیف نماز قرار داده شده است که نشان از اهمیت آن دارد.
ِ
ِ
اهو َن َع ِن الْمنک ِر والْح افِ ُو َن لِح ُا ِ
الس ِ
ِ
ود
الس ائِ ُحو َن َّ
الراک ُع و َن َّ
ْح ِام ُاو َن َّ
اج ُاو َن ْاُم ُرو َن بِ ال َْم ْع ُروف َوالنَّ ُ
ُ
َ َ
« .4التَّ ائبُو َن ال َْعابِ ُاو َن ال َ
ُ
ِِ 9
اللَّ ِه َوبَ ِّ
ش ِر ال ُْم ْؤمنی َن»
« توبه کککدگان ،عباد کککدگان ،حمد کککدگان رابجا شوندگان برای عباد  ،رکیوع کککیدگان ،سیجده کککیدگان و
آمران به معروف و ناهیان از مکرر و حافظان حدود الهی(مومککد) و به مومکان بشار ده».
در این آیه امربهمعروف و نهی از مکرر ،از لوازم ایمان شمرده شده و به آن بشار داده است.
3
الزکا َة وأَمروا بِالْمعر ِ
ِ
َّاه ْم فِی ْاِل َْر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ِن ال ُْمنک ِر َولِلَّ ِه َعاقِبَةُ ْاِلُُموِر»
ض أَقَ ُاموا َّ
« .2الَّذی َن إِن َّمکن ُ
الص َال َة َوآتَ ُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
«آنان که اگر در زمین به ایشان قدر دهیم ،نماز را به پا میدارند و زکا را میپردازند و به آنچه شایسته است فرمان
میدهکد و از آنچه ناشایسته است ،نهی میکککد و فررام امور به دست خداست».
در این آیه نیز امربهمعروف و نهی از مکرر ،در ردیف نماز و زکیا ذکیر شیده اسیت کیه نشیان از اهمییت آن دارد .و
الهی ،رامه عم پوشاند.

همچکین به لزوم تشری حرومت اشاره رفته تا بتوان این فرائ
9
الس ْح َ ِ
ار َعن قَ ْولِ ِه ُم ِْ
صنَ عُو َن»
اه ُم َّ
اْلثْ َم َوأَکلِ ِه ُم ُّ
ل َما کانُوا ی ْ
« .3ل َْوََل ینْ َه ُ
الربَّانِیو َن َو ْاِل ْ
َحبَ ُ
ت لَبئْ َ
«چراعلمای نصاری ویهود ،ملت خود را از گفتارهای گکاه و حرامخواری باز نمیدارند؟ راستی چه رفتار بدی است که
میکککد».
این آیه علماء را مسئول اعمال عوام از مردم معرفی میککد و سرو آنان را در برابر اعمال زشیت ،تقبییح مییککید .از
دیدگاه قرآن ،علمای هر مذه

مسئولیت دارند که خیر و صالح امت ها را در نظر بگیرند و آنان را بیه سیوی رسیتگاری و

دزمیه انجیام چکیین مسیئولیت
ٔ
فالح رهکمون شوند و اد ملعون و مبغوض خدا و مردم قرار خواهکد گرفت .و بیدیهی اسیت
بزرگی ،برخورداری از نوعی ودیت نسبت به مردم است که اودچ در شئونا آنان دخالت کککد و ثانیاچ آنان نیز موظف باشکد
از ایکان حرفشکوی داشته باشکد و ایکان را اطاعت کککد.

 .0تحریم.0 ،
 .8لقمان.04 ،
 .9توبه.008 ،
 .3حج.30 ،
 .9مائده.09 :
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ْحج ارةُ َعلَیه ا م َالئِک ةٌ ِغ َال ٌ ِ
ِ
ِ
ص و َن اللَّ هَ َم ا أ ََم َرُه ْم
سک ْم َوأَ ْهلِ یک ْم نَ ًارا َوقُ ُ
ٌ ش َاا ٌد ََّل ی ْع ُ
اس َوال َ َ َ َ
« .01یا أَی َها الَّذی َن َ
ود َه ا النَّ ُ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
0
َوی ْف َعلُو َن َما ی ْؤَم ُرو َن»
« از میان بکی اسرائی  ،آنان که کافر شدند ،بر زبان داوود و عیسی بن مریم لعکت شدند .ایین بیدان سیب

بیود کیه آنیان

نافرمانی کردند و همواره از حدود الهی تجاوز میکردند و هرگز از کارهای ناپسکدی که انجام میدادند ،باز نمیایستادند و
به راستی ،کارهائی که میکردند ،بد بود».
در این آیه آنان به خاطر این که نهی از مکرر را نمیپذیرفتکد ،مستحق لعن شدهاند.
ِ
ون ِمن قَ بلِکم أُولُو ب ِقی ٍة ی ْن ه و َن َع ِن الْ َفس ِ
« .00فَلَوََل کا َن ِمن الْ ُقر ِ
اد فِ ی ْاِل َْر ِ
َنجینَ ا ِم ْن ُه ْم َواتَّ بَ َع الَّ ِذی َن اَلَ ُم وا َم ا
ض إََِّل قَل ی ًال ِّم َّم ْن أ َ
َْ
َ
ْ
ْ ْ
َ ُ
َ
ِ 8
أُتْ ِرفُوا فِی ِه َوکانُوا ُم ْج ِرمی َن»
«شگفت است که چرا از امت هائی که پیش از شما میزیستکد ،گروهی نبودند که قومشان را از فسادگری در زمین بیاز
دارند و از عذاب برهانکد؟ آری عده ای اندک باقی ماندند همانان که چون عذاب فرا رسید ،نجاتشان دادییم و کسیانی کیه
ستم کردند ،از پی لذ ها و نعمتهایی رفتکد که در آن غوطه ور بودند در حالی که گکاهرار بودند».
عده اندکی که از این وظیفه سر بیاز
در این آیه ،آمده است :کسانی که از فساد در زمین نهی نمیکردند ،نابود شدند و ٔ
نمیزدند ،مورد عکایت خدا قرار گرفتکد.
9
الس ِ
ِ
اب بَئِی ٍ ِ
وء َوأَ َخ ْذنَا الَّ ِذی َن اَلَ ُموا بِ َع َذ ٍ
س ُقو َن»
َنجینَا الَّ ِذی َن ی ْن َه ْو َن َع ِن ُّ
سوا َما ذُک ُروا بِه أ َ
ل ب َما کانُوا ی ْف ُ
« .08فَلَ َّما نَ ُ
« پس چون گکاهراران ،آنچه را که بیدان تیذکر داده شیده بودنید ،بیه فراموشیی سیپردند ،کسیانی را کیه از گکیاه نهیی
میکردند  ،نجا بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند ،به سزای این که از اطاعت خدا خار شدند ،به عذابی ناگوار دچار
کردیم».
در این آیه نیز خود داری از نهی از فساد در زمین ،عام هالکت و نهی از عم سوء ،عام نجا از عذاب الهی معرفی
شده است.

ِ ِ
ِ
ِّ ... « .09م ْن أَ ْه ِل الْکتَ ِ
اء اللَّی ِل َو ُه ْم ی ْس ُج ُاو َن  ی ْؤِمنُ و َن بِاللَّ ِه َوالْی ْوِم ْاُ ِخ ِر َوی أ ُْم ُرو َن
اب أ َُّم ةٌ قَائ َم ةٌ ی ْت لُ و َن آی ات اللَّ ه آنَ َ
3
ِ
وف وی ْن َهو َن َع ِن الْمنک ِر ویسا ِر ُعو َن ِفی الْ َخیر ِ
الصالِ ِحی َن »
ات َوأُولَنئِک ِم َن َّ
بِال َْم ْع ُر َ ْ
َ
ُ َ َ
« ...از میان اه کتاب گروهی هستکد که به ایمان و اطاعت خدا پایدارند و در سیاعاتی از شی  ،آییا خیدا را تیالو
میکککد و سر به سجده مینهکد .به خدا و روز رزا ایمان دارند و به کار پسکدیده فرمان میدهکد و از کار ناپسکد باز میدارند
و در انجام کارهای نیک شتاب میکککد و آنان از شایستگانکد»
در این آیه ،اودچ امربهمعروف و نهی از مکرر ،رزو اعمال نیک اه کتاب معرفی شده اسیت .یهکیی معلیوم مییشیود در
شرای سابق نیز بوده است ثانیاچ عم به این فریضه رزو مصادیق خیر وصالح است.
9
َنت َوأَ ُخوک بِآیاتِی َوََل تَنِیا فِی ِذک ِری  ا ْذ َهبَا إِلَ نی فِ ْر َع ْو َن إِنَّهُ الَغَ نی »
بأ َ
« .03ا ْذ َه ْ
« به سراط فرعون بروید که طغیان کرده است و به نرمی با وی سخن بگویید»
 .0مائده42 ،و .43
 .8هود.000 ،
 .9اعراف.009 ،
 .3آل عمران 009 ،و .003
 .9طه 39 ،و .33
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در این آیه ،موسی و هارون مأموریت مییابکد که برای امربهمعروف و نهی از مکرر فرعون به سراط وی رفته و با وی بیه
نرمی سخن بگویکد .نرته مهم در آیه شریفه چکین امر است که خداوند هکگامی که میخواهد موسی را به سوی فرعون ،آن
بزرگ طغیانگر زمانه خویش روانه سازد،باز به حضر موسی تأکید مینماید که با فرعون به آرامی وبا مالیمت سخن بگو.
این نرته به خصوص برای زمانهی ما بسیار مهم است که خداوند رحمن چقدر نسبت به بکیدهی خیویش مهربیان اسیت کیه
حتی نسبت به فرعون ،فرعونی که حتی ادعای خداوندی مینمود ابراز عطوفت می نمایدو میفرمایید بیا او بیه نرمیی سیخن
گویید.
آمرین به معروف و ناهین از مکرر در روام ککونی باید بسیار دقت کککد کیه قطعیاچ افیراد مخطیی در روامی امیروزی،
هرچقدر هم خطا نمایکد از فرعون آن زمان ،بدتر نیستکد و باید بابیانی لطیف و مهربان با فرد خطاکارسخن گفت.
 .4.1امربهمعروف ونهی از منکر در سنت نبوی
فریضهی امربهمعروف و نهی از مکرر در احادیث و روایا معصومین به وفور وارد شده است و همگی ددلت دارند بر
این که امربهمعروف و نهی از مکرر ،به مصلحت عموم مردم و از فرائ
افض فرائ

شیرعی و مسیلّما و ضیروریا دیکیی و بلریه از

و اشرف و اعظم آنها است؛ چرا که به برکت آن است که سایر واربا بیر پیا هسیتکد؛ بیه طیوری کیه اگیر

امربهمعروف و نهی از مکرر ،ترک شود ،مور

عذاب و هالک عمومی میگیردد و خداونید غضیبکاک شیده و اشیرار بیر

انسان مسلو گشته و دعاها مستجاب نمیشود .در ایکجا به چکد مورد از آن اشاره میککیم:
 .0از رسول اهلل(ص) نق است که فرمودند:
«ربرئی به نزد من آمد و گفت :ی ا احم اا اَلس الم عش ر اس هم و ق ا خ اب م ن َل س هم ل ه فیه ا .اولّه ا :ش هاده ان َل ال ه اَلّ
الص وم و ه ی الجنّ ه و الخامس ه :الح ج و
اهلل و هی الکلمه .و الثانیه :الصلوه و هی الطهر و الثالث :الزکاه و ه ی الفط ره و الرابع هّ :

ه ی الش ریعه و السادس ه :الجه اد و ه و الع ّز و الس ابعه :اَلم ر ب المعروف و ه و الوف اء و الثامن ه :النه ی ع ن المنک ر و ه ی الحج ه و
التاسعه :الجماعه و هی اِللفه و العاشره :الطاعه و هی العصمه»

0

اسالم بر ده سهم است و خسرانرار است کسی که از آن سهمی ندارد «اول آن شهاد به وحدانیت خداوند  ...و هفیتم
امر به معروف  ...و هشتم نهی از مکرر و.»..
 .8حضر امام موسی کاظم(ع) از حضر علی(ع) نق فرمود که پیامبر(ص) فرمودند:
«قومی که امربهمعروف و نهی از مکرر نرککد ،قوم بدی هستکد.کسانی که آمران به معیروف و ناهییان از مکریر را میورد
تهمت قرار میدهکد ،بد مردمانی هستکد .بدا ند کسانی که برای خدای متعال به عدل قیام نرککد»...

8

 .9پیامبر(ص) فرمودند :همانا خداوند عز و ر مؤمن سست را که دین ندارد ،دشمن میدارد .عرض کردند :ای رسول
خدا! مؤمکی که دین ندارد ،کیست؟ فرمود :کسی است که از کارهای نا شایست مک نمیککد.

9

 .3ابوعبیده ررّاح از پیامبر(ص) سؤال کرد :در روز قیامت ،عذاب چه کسی از همه سختتر است؟ فرمودند:
«رر قت نبیّاچ او ررالچ أمر بالمعروف و نهی عن المکرر»

3

در این حدیث امربهمعروف و ناهی از مکرر در ردیف انبیاء قرار گرفته است.
 .0وسائ الشیعه ،ح  ،0حدیث  ،89من ابواب مقدمه العبادا .
 .8الراوندی ،ص  099و .093
 .9کافی ،9 ،ص .93
 .3مجم البیان 0 ،و  ،8ص .389
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 .9از رسول اهلل(ص) نق است که فرمودند:

العام ه بعم ل الخاص ه حت ی ی روا المنک ر ب ین اه رانیّهم ق ادرون ان ینک روه ف أذا فعل وا ذل ک ع ّذب
«ان اهلل ع ز و ج ّل َلیع ّذب ّ

الخاصه و العامه»
ّ

0

خداوند عموم مردم را به خاطر عم خواص عذاب نمیککد مگر هکگامی که مردم مکررا را بین خود آشرار ببیککد و
همه خاص و عام را با هم عذاب میککد.
ٔ
با ورود قدر  ،امربهمعروف و نهی از مکرر نرککد که در این صور
 .0از حضر علی(ع) نق شده که در وصیتش به فرزندش محمد ابن حکفیه آورده :یا بن ّی اقب ل م ن الحکم اء م واع هم و

عما تنهی عنه و أمر بالمعروف فکن من اهله فا ّن اس تتمام اِلم ور عن ا اهلل
تابّر احکامهم و کن آخذ النّاس بما تأمر به و ّ
أکف الناس ّ
تبارک و تعالی اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر

8

 .4حضر علی(ع) فرمودند :امربهمعروف ،برترین اعمال مردم است.

9

 . 2حضر علی(ع) فرمودند :هدف و غایت دین ،امربهمعروف و نهی از مکرر و بر پا داشتن حدود الهی است.

3

.3حضر علی (ع) میفرمایکد:
لجی»...
البر کلّها و الجهاد فی سبیل اهلل ،عنا اِلمر بالمعروف و النهی عن المنکر اَلّ کنفثه فی بحر ّ
«و ما اعمال ّ

9

همهی اعمال نیرو به انضمام رهاد در راه خدا ،در نزد امربهمعروف و نهی از مکرر چیزی نیست رز قطرهای و ررعهای
در مقاب دریای پهکاور .امربهمعروف و نهی از مکرر ،نه ارلی را نزدیک میککد و نیه از مقیدار روزی مییکاهید .از همیهی
اینها برتر ،گفتن سخن حق در پیش روی حاکمی ستم کار است»
 .01از حضر علی(ع) نق شده که در یری از خطبههایش پس از حمد و ثکای خدا فرمودند:
الرب انیّون و اَلحب ار ع ن ذل ک نزل ت به م العقوب ات
«اما بعا فانّه انّما هلک من کان ق بلکم حیثم ا عمل وا بالمعاص ی و ل م ینه یهم ّ

یقربا أجالً و لن یقطعا رزقاً»
فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنکر و اعلموا ا ّن اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر لن ّ

0

اما بعد ،گذشتگان بدان علت هالک شدند که معصییت کردنید وعلمیاء و بزرگانشیان آنهیا را از انجیام معاصیی نهیی
نرردند به همین دلی عقوبت ومجازا الهی بر آنها نازل گشت پیس امربیه معیروف ونهیی از مکریر نماییید و بدانیید کیه
امربهمعروف ونهی از مکرر ارلی کسی را فرا نمیرساند و روزی کسی را قط نمیککد.
واسطه امربهمعروف و نهی از مکرر ،نقص برطیرف مییشیود ییا کمیال افیراد زییاد
ٔ
 .00در روایت دیگری میفرمایکد :به
میشود و یا هر دو حاص میگردد.
 .08و در رای دیگر میفرمایکد« :أما ح ّقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النّصیحه فی المشها و المغیب»

4

حق من برگردن شما این است کهبه بیعت خویش با من وفادار باشید ودر حضور وغیاب من ،مرا نصیحت نمایید.
در این حدیث باید به این نرته توره داشت که امام ،معصوم میباشد پس چرا به مردم میفرماید که مرا نصیحت ککید؟

 .0تفسیر المکار ،3 ،ص .092
 .8وسائ الشیعه ،00 ،حدیث  ،8من باب  ،01من ابواب ادمر و الکهی.
 .9میزان الحرمه ،9 ،ص .0330
 .3میزان الحرمه ،9 ،ص .0330
 .9نهج البالغه ،حرمت .943
 .0کافی ،نظیر تتمهٔ این حدیث از امام صادق(ع) در وسائ الشیعه ،00 ،باب  ،0من ابواب ادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر آمده است.
خطبه .93
ٔ
 .4نهج البالغه،
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شاید بتوان گفت که از این باب امام فرمودند که مرا نصیحت ککید که ایشان الگوی رامعه اسالمی هسیتکد آنگیاه کیه
امام معصوم چکین میفرمایکد دیگر مابقی حرمرانان که معصوم نیستکد به طریق اولی نیازمکد نصیحت ملتاند و باید حاکمان
و دولتمردان از این سخن امام این درس رافرابگیرند که همیشه گوش شکوا برای نصایح ملت داشته باشکد.
اساساچ این بیان معصوم ددلت است بر یک نظام حرومتی وارتماعی که حتی اگیر در رأس آن معصیوم قیرار گییرد بیاز
گوشی شکوا برای نص ایح مردم ورود دارد تا هی گاه نظار همگانی حذف نشود وهمواره مردم بیدین وسییله برحرمیران
نظار داشته باشکد( .و البته اظهرمن الشمس است که امام معصوم که خیود «خیزان العلیم» و «ساسیه العبیاد» اسیت هیچگیاه
نیازمکد نصیحت مردم نمیباشد)
 .09در خطبهی معروف حضر زهرا(س) آمده است:
للعامه »
«فجعل اَلیمان ّ
تطهراً لکم من الشرک ...و اَلمر بالمعروف مصلحه ّ
خداوندایمان را مور

تطهیر از شرک ...و امربهمعروف را به رهت مصلحت عموم مردم وض نمود.

 .03امام باقر(ع) میفرماید :امربهمعروف و نهی از مکرر ،واربی عظیم اسیت کیه دیگیر واری هیای الهیی بیا آن بیر پیا
میشود .امربهمعروف و نهی از مکرر ،راه پیامبران و روش صالحان است؛ واری

بزرگیی اسیت کیه بیه وسییلهی آن دیگیر

فریضهها اقامه ،راهها أمن ،درآمدها حالل ،مظالم باز گردانده ،زمین آباد و حق از دشمکان گرفته و کارها مستقیم میشود.
 .09از امام صادق(ع) نق است که فرمود :مردی از قبیلهی خبعم به پیش پیامبر آمد و گفت:
«ی ا رس ول اهلل اخبرن ی م ا افض ل اَلس الم ق ال «:اَلیم ان ب اهلل  .ق ال :ث ّم م ا ذا ق ال :ص له ال ّرحم .ق ال :ث م م ا ذا ق ال :اَلم ر

بالمعروف و النهی عن المنکر.»....

0

افض اعمال در اسالم چیست؟
فرمودند ایمان به خداوند
پس از آن چه عملی؟
فرمودند :صله رحم
پس از آن چه عملی؟
امربهمعروف ونهی از مکرر....
حال که به بررسی رایگاه امربه معروف و نهی از مکرر در قرآن وسکت پی بردیم اککون بیه بررسیی فلسیفه وریوب آن
میپردازیم.
 .5.1فلسفه وجوب امربهمعروف و نهی از منکر
علت وروب امربهمعروف و نهی از مکرر را باید در یری از ویژگیهای دنیا دانست که با عالم آخیر تفیاو میاهوی
دارد و آن این که دنیا ،دار تأثیر و تأثّر و سرنوشت مشترک است به طوری که گفتهاند :خشک هم به ررم تر مییسیوزد و
آب اگر از میان گلزار بگذرد ،بوی گ میگیرد و اگر از میان لجنزار بگذرد ،بوی لجن میگیرد و تو بگو دوستت کیست
تا من بگویم تو کیستی و ....در حالی که آخر  ،دار تأثیر و تأثر نیست و سرنوشت هر کسی ،مخصوص به خود اوست.

 .0وسائ الشیعه ،00 ،حدیث 00من باب  0من ابواب ادمر و الکهی.
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بهترین مبال را در این زمیکه پیامبر اکرم(ص) زدهاند که همان مبال کشتی است کیه اگیر کسیی بخواهید آن را سیوراخ
ککد ،دیگران دست او را میگیرند و از این کار ممانعت به عم میآورند؛ چرا که سرنوشتها مشترک است و با این کار،
همه غرق میشوند نه فقو شخص سوراخ کککده که اگر چکین میبود ،کسی کاری به کارش نداشت.
یری دیگر از فلسفهی وروب امربهمعروف و نهی از مکریر ایین اسیت کیه ضیمانت اریراا احریام اسیالمی مییباشید؛
همانطور که تشویق مطیعان و ثواب دادن به آنها و تکبیه عاصیان و عقوبت آنان ،یک نوع ضمانت اررای قوانین الهی است.
وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ،نیز تضمین کککده و احیا کککدهی شریعت است.
اگر بخواهیم به حدیث مولی علی(ع) عم ککیم که هر چه برای خود میپسکدی برای دیگران نیز بپسیکد و آنچیه بیرای
خود نمیپسکدی برای دیگران نیز نپسکد ،عم ککیم ،دزمهاش امربهمعروف و نهی از مکرر است.
در احادیث آمده است که راضی شدن به گکاه دیگران ،خود گکاه است و لذا دزمهی آن انجام امربهمعیروف و نهیی از
مکرر است.
امربهمعروف و نهی از مکرر میتواند رلوی تک روی افراد را بگیرد و کاری ککد که آنان خیال نرککد که از هر رهیت
بی عی

و نقصاند و لذا به شادمانی کاذب که قیرآن مییفرمایید« :ک ّل ح زب بم ا ل ایهم فرح ون» دسیت نیابکید و همچکیین از

همفرری دیگران محروم نمانکد.
 .1.5.1نظارت اجتماعی
از بهترین رلوههای اخالق ارتماعی در اسالم« ،امربهمعروف» و «نهی از مکرر» است .اقتضای این اص که «هرچه بیرای
خود میپسکدی برای دیگران نیز بپسکد» آن است ک ه انسیان در انجیام معیروف و عمی بیه آن خودخیواه و خیودبین نباشید.
خوبیها و فضای را تکها برای خود نخواهد و دوری و پرهیز از زشتیها را اختصاصی نرکید؛ بلریه بروشید خیوبیهیا را در
سطح رامعه و رهان گسترش دهد و زشتیها و بدیها را در هر رایی که میبیکد ،از بین ببرد .با توره به ایین فریضیه ،هیی
مسلمانی نمیتواند فقو به دنبال خیر خود باشد؛ بلره بر او وار

است که دیگران را نیز به خیر فیرا خوانید و از شیر آگیاه

سازد:
امربهمعروف و نهی از مکرر ،بهترین و زیباتری ن نشانه اهتمام به امور خلق و توره به مسائ مسلمانان است .امربهمعیروف
و نهی از مکرر ،یعکی در برابر دیگران احساس مسیئولیت کیردن؛ یعکیی دغدغیه هیدایت و ارشیاد دیگیران را داشیتن؛ یعکیی
هکگامی که میبیکیم دیگران در حال افتادن در چاه ضاللت و شقاو اند ،ساکت و خاموش نکشیکیم .امربهمعیروف و نهیی از
مکرر ،یعکی احساس مسئولیت در برابر حقیقت.
گفتکی است با توره به آیا قرآن ،دانسته میشود که «امربهمعروف» و «نهی از مکرر» ،در ادیان دیگر نیز وریود داشیته
است .قرآن کریم ،از زبان حضر لقمان خطاب به فرزندش میفرماید:
«پسرم! نماز را برپا دار و امربهمعروف و نهی از مکرر کن و در برابر مصایبی که به تو مییرسید شیریبا بیاش کیه ایین از
کارهای مهم است».0
آیا و روایا بسیاری ،از رها متعدد و متکوعی ،این وظیفه ارتماعی ،دیکی و سیاسی را مورد تأکید قرار داده ،ابعاد
مختلف آن را گوشزد کردهاند .علت برتری امت اسالمی بر سایر امتها ،عم به همین فریضه دانسته شده است:
«کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون باهلل».

 .0یا بنی اقم الصالة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم اَلمور( .لقمان ()04:)90
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امربهمعروف و نهی از مکرر ،یری از وظایف پیامبران معرفی شده است .امیرمؤمکیان علیی(ع) مهیمتیرین دلیی پیذیرش
خالفت را پس از قت عبمان ،امربهمعروف و نهی از مکرر دانست .امام حسین(ع) علت اصلی قیام خود را اقامه امربهمعروف
و نهی از مکرر معرفی کرد.
اهمیت امربهمعروف و نهی از مکرر در اسالم ،به دلی نقش پایهای و اساسی آن در تحقق سایر احرام و دستورا دیکی
است .اررای آن ،تحقق دین را در پی دارد و ترک آن ،فراموشی و کمرنگی دین و آموزههای دیکی را .امام محمد باقر(ع)
در این باره میفرماید:
«به درستی که امربهمعروف و نهی از مکرر  ،راه پیامبران و شیوه صالحان است .وظیفه واربی است که به وسیله آن سایر
واربا برپا میشوند ،راهها امکیت پیدا میکککد و درآمدها حالل میشوند و مظالم (حقوقی کیه بیه ظلیم گرفتیه شیدهانید)
بازگردانده میشوند و زمین آباد میگردد و از دشمکان انتقام گرفته میشود و کارها رو به راه میگردد».0
علی بن ابیطال (ع) درباره رایگاه ویژه امربهمعروف و نهی از مکرر در میان سایر احرام و دستورا دیکی میفرماید:
و همه کارهای نیک و رهاد در راه خدا ،برابر امربهمعروف و نهی از مکرر ،چون قطرهای اسیت در برابیر درییای میوا
پهکاور ...و برتر از همه اینها سخن عدلی است که پیش روی حاکمی ستمرار گویکد.
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احادیث درباره امربهمعروف و نهی از مکرر چکدان فراوان است که آدمی را اشباع میککد و به تحیرک برمییانگییزد و
رای هی عذر و بهانهای برای ترک آن یا اهمال و سستی در اررای آن باقی نمیگذارد .پییامبر رحمیت(ص) فرمیودهانید:
«خداوند نسبت به مؤمن ضعیفی که دین ندارد ،خشمگین است».
از آن حضر پرسیده شده« :مکظور از مؤمن ضعیفی که دین ندارد کیست؟» در پاسخ فرمود« :کسی کیه نهیی از مکریر
نمیککد».
حضر علی(ع) در نامه سراسر حرمت خود به فرزندش پس از توصیه به حرمت آموزی ،تواض  ،یاد میرگ و امبیال
آن ،از او میخواهد در احیای وظیفه ارتماعی امربهمعروف و نهی از مکرر کوشیا باشید و تکهیا بیه فریر خیود نبیوده دسیت
دیگران را نیز بگیرد:9
«به کار نیک امر کن و خود را در شمار نیروکاران درآر .به دست و زبان ،کار ناپسیکد را زشیت شیمار و از آنریه کیار
ناپسکد ککد با کوشش خود را دور بدار .در راه خدا بروش ،چکانره شاید ،و از سرزنش مالمتگران بیمی نیاید».
 .2.5.1وظیفهای عمومی
امربهمعروف و نهی از مکرر ،برخالف برخی دیگر از احرام دیکی و اخالقی ،وظایفی عام هستکد .این دو وظیفه اخالقیی
از رها مختلف عمومیت دارند 3.توضیح آنره:

 .0ان اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل اَلنبیاء و منها الصلحاء فریضه ع یمه بها تقام الفرائض و ت امن الم ذاهب و تح ل المکاس ب و ت رد الم الم و
تعم راَلرض و ینتص ف م ن اَلع ااء و یس تقیم اَلم ر( .محمیدبن حسین الحیر العیاملی ،وسیائ الشییعه الیی تحصیی مسیائ الشیریعه ،00 ،کتیاب ادمییر
بالمعروف و الکهی عن المکرر و ما یلحق به ،باب  ،0ص  ،003حدیث .)0

8ـ و ما اعمال آلبر کلها و الجهاد فی سبیل اهلل عنا اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر اَل کنفثه فی بحر لحی  ...و افضل من ذلک کلمه عال عنا امام
جائر( .نهج البالغه ،تررمه سید رعفر شهیدی ،حرمت  ،943ص )383
 .9همان .نامه .90
3ی محمد اسفکدیاری ،بعد ارتماعی اسالمی ،ص 40؛ سید حسن اسالمی« ،امر به معروف و نهی از مکرر» ،دانش نامه امام علی ،0 ،ص .804
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اودچ همه مسلمانان ،از زن و مرد و کوچک و بزرگ ،مشمول این حرم هستکد؛ یعکی این وظیفه ،مربوط به فرد یا گیروه
خاصی نیست؛ بلره وظیفهای است بر عهده همه افراد رامعه ،و در حقیقیت ،ییک نیوع نظیار عمیومی و همگیانی و ملیی
است؛
ثانیاچ ،این حرم در همه زمانها قاب ارراست .توضیح آنره با توره به مرات

و مراح مختلفی که امربهمعیروف و نهیی

از مکرر دارد ،یعکی مرحله قلبی ،لسانی و عملی ،روشن است که هی قدرتی در هی زمانی نمیتواند از امربهمعروف و نهی
از مکرر قلبی رلوگیری ککد .افزون بر این ،برخی از فقیهان بزرگ ،همچون شیخ طوسی و صاح

رواهر 0تصریح کردهاند

که امربهمعروف و نهی از مکرر عملی این است که خود فرد عمالچ در اررای فضای و ترک رذای بروشید و روشین اسیت
که این مرتبه از امربهمعروف و نهی از مکرر نیز قاب رلوگیری و ممانعت از سوی هی قدرتی نیست؛
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ثالباچ ،نسبت به همه افراد نیز قاب ارراست؛ یعکی امر به خوبیها و نهی از بدیها ،صرفاچ متوره فرد یا افراد خاصی نیست؛
بلره همه افراد رامعه را به یرسان دربرمیگیرد ،حتی حاکمان و قدرتمکیدان را .بیا اسیتکاد بیه ایین فریضیه کوچیکتیرین و
ضعیفترین افراد رامعه میتواند گریبان بزرگترین و قدرتمکدترین افراد رامعیه را گرفتیه ،لغیزشهیا و خطاهیای آنیان را
گوشزد نموده و آنان را امر و نهی ککد؛
زنی از طبقه اشراف مدیکه ،دست به دزدی زده بود ،پییامبر اکیرم(ص) دسیتور اریرای حریم اسیالمی را مبکیی بیر قطی
انگشتان دست او صادر کردند .برخی از بزرگان قریش رم شده ،به محضر ایشان رفته و شگفتی خود را از این رفتار پیامبر
که چگونه میخواهد دست یری از زنان صاح

نفوذ و اشرافی را قطی ککید ابیراز داشیتکد؟! حضیر در پاسیخ فرمودنید:

«عام تباهی و انحطاط اقوام گذشته همین بود که احرام ارتماعی و قوانین الهی را فقو در حق ضیعیفان و قشیر فرودسیت
رامعه اررا میکردند؛ اما هکگامی که نوبت به اقشار فرادست میرسید ،از اررای دستور الهی خودداری میکردند».
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رابعاچ ،همه احرام و مسائ شرعی ،ارتماعی ،سیاسی ،اخالقی و فرهکگیی را شیام مییشیود؛ از مسیائ فیردی و فرعیی
گرفته تا مسائ ارتماعی و کلی.
 .3.5.1امربهمعروف و نهی از منکر و مسألهی حکومت
باید توره داشت از آنجایی که امربه معروف و نهی از مکریر ،درخواسیت عیالی از دانیی و اشیرف از اخیسّ بیوده و بیا
مفاهیمی نظیر سؤال ،دعا ،خواهش و ...فرق بسیار دارد و خود دارای مراتبی است و از امربه معیروف و نهیی از مکریر لفظیی
گرفته تا قت نفس را شام میشود و این معکی ،بدون داشتن حرومت میسّر نیست ،پس دسیتور بیه امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر ،در حقیقت ،فرمان به تشری حرومت اسالمی است تا در سایهی آن ،رلوی مکررا گرفته شود و مردم به سوی خیر
و صالح رهکمون گردند؛ و اساساچ چه معروفی بادتر است از حرومت صالح که بتوان در سایهی آن احرام اسالمی را اریرا
کرد ولیرن باید توره نمود که گرچه حرومت صالح خود بزرگترین معروف است لییرن بکییان حرومیت نییز بیر اسیاس
0ی مرحوم شیخ طوسی معروف به «شیخ الطائفه» در کتاب الکهایه ،ص  833و  ،911دربیاره مراتی

امیر بیه معیروف نهیی از مکریر مییگویید« :واَلم ر

بالمعروف یکون بالیا و اللسان فاما بالیا فهو ان یفعل المعروف و یجتنب المنکر علی وجه یتأسی ب ه الن اس ».و صاح

رواهر نیز پس از نق ایین عبیارا

در ادامه میفرماید« :نعم من اع م افراداَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اعاله ا و اتقنه ا و اش اها ت أثیرا خصوص اً بالنس به ال ی راس اء ال این ه و ان یل بل
رداء المعروف واجبه و مناوبه و ینزع رداء المنکر محرومه و مکروهه و یستکمل نفسه باَلخالِ الکریمه و ینزهها عن اَلخالِ الذمیمه».

8ی مرتضی مطهری  ،ده گفتار ،ص .38
9ی انما هللک الذین ممن کان قبلکم انه اذا سرِ فیهم الشریف ترکوه و اذا سرِ فیهم الضعیف قطعوه( .میرزا حسین نوری ،مستدرک الوسائ ،
باب  ،0ص  ،4حدیث )0
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همان امربهمعروف ونهی از مکرر باید بکا شود پس آنگاه میتوان بیه حرومیت صیالحی دسیت یافیت کیه در ریزء ریزئش
امربهمعروف و نهی از مکرر متجلی باشد بدین معکا که باید بررسی نمود در این نظیامی کیه مییخیواهیم بکیا نمیاییم چگونیه
امربهمعروف و نهی از مکرر در ارزاش متبلور است به طور مبال در یک سیستم اداری که از چکد پست اداری تشری شیده
است اودچ برای هر پستی چه معروفاتی و مکرراتی قرار دارد و ثانیاچ چه کس و یا کسیانی ایین معروفیا و مکریرا را تبییین
میکککد به بیان دیگران برهر پست اداری چه کسی نظار میککد واین پست در قبال چیه کسیی پاسیخگو مییباشید مبیال
ملموستر و عیکیتر آنره وقتی شهردار مکطقهای میخواهد کادر اداری خود را ببکدد باید دقت ککید هیر ریزء چگونیه دزر
برابررزء دیگر پاسخگو است و شیوه نظار بر این ارزا چگونه است البته میتوان ازکالم امیرالمؤمکین(ع) که میفرمایکد:
«أما ح ّقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النّصیحه فی المشها و المغیب»

0

چکین برداشت کرد که تک تک ارکان نظام وحرومت ضمن پاسخگویی درون سیستمی باید به تکهایی و مجزا در برابر
عموم ملت پاسخگو باشکد.
 .4.5.1امربه معروف و نهی از منکر و جرمشناسی
در علوم رکایی و ررم شکاسی این نرته به تفصی مورد بحث قرار گرفته است که محیو ارتماعی میتواند مح رشد و
پرورش مجرمان باشد ،درست همانکد محیو کشت برای میرروب ها .کسیانی کیه اسیتعدادهای دزم بیرای ارتریاب اعمیال
مجرمانه را دارند ،اگر بدون هیی گونیه مقیاومتی از ناحییه رامعیه روبیه رو شیوند ،فرصیت دزم بیرای بیه فعلییت رسیاندن
اندیشههای شریرانه خویش را بیشتر مهیا میبیککد .طبیعی است پیامد چکین رونیدی ریز افیزایش بزهریاری و افیزایش شیمار
مجرمان و مکحرفان و حاکمیت و سلطه آن ها نخواهد بود .به عرس ،اگر هر ییک از اعضیای ارتمیاع ایین مسیئولیت را بیر
دوش خود احساس ککد که باید در مقاب مکررا و ناهکجاری ها به شرلی هر چکد با کمترین مرتبه آن بایستد ،فرصت های
تبهراری و کژروی از دست این گونه اشخاص گرفته میشود و پیرورش و رشید آن هیا متوقیف مییگیردد و وقتیی تعیداد
مکحرفان و مجرمان کاهش یافت ،رلوی تسلو و حاکمیت آنها نیز گرفته خواهد شد .به همین رهت این فریضه مان مهمی
در مقاب سفیهان و بیخردان و مجرمان میباشد.
نتیجهی دیگری که متفرع بر کاهش تعداد مجرمان و مکحرفان است ،کم شدن میزان بزهراران و بزهدییدگان در رامعیه
است .ررم (بزه) و بزهراری و بزهدیدگی سه حلقه مرتبو و متصی بیا یریدیگر اسیت کیه افیزایش و کیاهش هیر ییک در
دیگری مؤثر است.
تبیین رایگاه امربه معروف و نهی از مکرر در سیاست رکایی بر حس

این که چه معکایی از معروف یا مکریر اراده شیود،

متفاو میباشد؛ زیرا اگر مقصود از معروف تکها واربا و مقصود از مکرر تکهیا محرمیا باشید کیارکرد ایین آمیوزه در
سیاست رکایی اسالم تکها به این بخش رفتاری محدود میشود؛ در حالی که در مکطق رفتاری سیاست رکایی اسالم ،بیه غییر
از این دو ،مستحبا  ،مرروها وحتی مباحا نیز دربرمیگیرد؛ (حسیکی ،0921 ،رزوه درسی) .افزون بیر ایین ،بیه لحیاظ
این ،که محوریت بحث در سیاست رکایی رایج ،هکجارها و نابهکجارها است ،تبیین نوع رابطه معکایی میان معروف و مکرر با
هکجارها و نابهکجارها ،در تعیین قلمرو و کارکرد این آموزه ضروری مییباشید .توضییح ایکریه :در علیوم ارتمیاعی گرچیه
تعریفهای گوناگونی از هکجار و نابهکجار ارائه شده است ولیی بیه هرحیال در معکیای هکجیار دو نرتیه مهیم مید نظیر قیرار
میگیرد« :مقبولیت و پذیرش ارتماعی» و «ارزشمکدی بکفسه یابالتب یک رفتار» .به بیان دیگر ،هکجارها شر پذیرفته شده و

 .0نهج البالغه ،خطبه .93
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مقبولیتیافته ارزشهای ارتماع هستکد .در مقاب  ،امر نابهکجار ،رفتاری است که از نظر همه یا بیشتر افراد ارتماع ،به عکیوان
امری بد و ناپسکد تلقی میشود و مغایر با ارزشهای مورد قبول آن ارتماع است؛ از این رو هکجار و نابهکجار ،معرّف خوبی
و بدی است و به همین لحاظ است که به «معروف و مکرر» نزدیک میشود .با ورود این ،تفاو معکایی بسیار مهمیی مییان
معروف و هکجار و مکرر و نابهکجار ورود دارد و آن این که معروف بیانگر خوبی و نیری و ضرور انجام یک کار است،
اما لزوماچ ددلتی بر مقبولیت ارتماعی آن ندارد؛ مکرر نیز گرچه حرایت از قبح و زشتی یک عم (فع یا ترک فعی ) دارد
ولی ضرورتاچ به معکای عدم مقبولیت ارتماعی آن نیست.0
.1.4.5.1پیشگیری از رواج نابهنجارها در جامعه
امربه معروف و نهی از مکرر ،در هر مرتبه ،بیانگر حساسیت ارتماع در مقاب اعمال زشت و نابهکجاراست .این حساسیت
وقتی به شر مؤثری ظاهر گردد ،راه را بر روا ناهکجیاریهیا در رامعیه مییبکیدد .بیه عریس ،وقتیی رامعیهای در مقابی
نابهکجاریها ،هی گونه مخیالفتی نشیان ندهید ییا حساسییتهیا و مخالفیتهیا بسییار ضیعیف باشید زمیکیه تیرویج و تببییت
ناهکجاریها فراهم میگردد و در ایکجا است که چه بسا ناهکجاریها شر هکجار به خود میگیرد و «مکریرا » در پوشیش
معروف ظاهر میشود .در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که پیامبر(ص) فرمود:
«چگونه خواهد بود حال شما هکگامی که زنهای شما تبهرار و روانانتان فاسد شیوند و امربیه معیروف و نهیی از مکریر
نرککد؟ شخص پرسید :آیا چکین وضعی پیش خواهدآمد؟ پیامبر(ص) فرمود :آری و از این بدتر پیش خواهد آمید .چگونیه
خواهد بود حال شما آنگاه که یردیگر را به کارهای بد امر و از کارهای نیک مک ککید؟! شخص پرسید :آیا چکین وضیعی
هم پیش میآید؟ فرمود :آری ،از این هم بدتر .چگونه خواهد بود حال شما هکگامی کیه معیروفهیا را مکریر و مکررهیا را
معروف ببیکید!»؛ (عالمه مجلسی.)020 :98 ،0943 ،
ممرن است گفته شود برای مقابله با روا ناهکجاریها چه ضرورتی به مداخله ارتماع است ،چون وقتی دولت به عکوان
نمایکده ارتماع به طور قوی وارد عرصه شود بساط ناهکجاریها برچیده خواهد شد ،اما نرته مهم این است که بدون حضور
و مداخله ارتماع در عرصۀ برخورد با مجرم و پیشگیری از ررم ،اقداما حرومتی نیز کارایی دزم را نخواهد داشیت و در
ایکجا حرومت عالوه بر آن که ناتوان رلوه میککد که این خود از موربا افزایش ریرائم اسیت بیشیتر بیه عکیوان میزاحم
حقوق و آزادیهای فردی تلقی میشود تا نهادی که عهدهدار هدایت صحیح ارتماع بیه سیمت نیرییهیا اسیت! در واقی ،
حساسیت رمعی و مشارکت شهروندان است که اقدام اتکظارتی و ککترلی حرومت را کارآمد میسازد.
 .2.4.5.1زمینهسازی برای رواج هنجارها و دعوت به نیکیها
از کارکردهای مهم امربه معروف و نهی از مکرر فراهمسازی زمیکه عمی بیه هکجارهیا و تقوییت هکجارهیای میورد نظیر
رامعه اسالمی و عم به نیریها است؛ وقتی اعضای ارتماع مراق

هم بوده و یردیگر را سفارش به حق و نیریی نمایکید و

از بدی و زشتی بازدارند ،این خود به تدریج زمیکه نهادیکه شدن و رسوخ نیریها در روح و روان افراد را فراهم میآورد ،به
خصوص اگرآنچکان که باید و شاید به این فریضه عم شود و آداب و سکن آن (که عالوه بر عملرردن آمر به مفیاد آنچیه
امر میککد و دست کشیدن از آنچه خود از آن نهی میککد ،شام ترکیکهای روانشکاختی و رامعهشکاختی دقیقیی اسیت
که در شر تعام و ککش آمر ظاهر میگردد) رعایت شود .آنچه از عم به این فریضه به دست مییآیید نییروی عظیمیی
است که پشتوانه ارتماعی دارد و میتواند بسیاری از هکجارها را در ذهن و روان افراد درونی سازد و از این طریق راه عمی
 .0فصلکامه فقه و حقوق ،شماره  ،0حاری ده آبادی ،محمدعلی
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به دیگر واربا و سکن الهی (هکجارهای دیکی در رامعه اسالمی) را فراهم آورد .این کارکرد مهم امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر است که آن را از دیگر آموزههای سیاست رکایی و حتی از مکظری کالن ،دیگر آموزههای اسالم متمایز و مکحصر بیه
فرد میسازد .امام علی(ع) در این باره میفرماید« :تمام کارهای نیرو رهاد در راه خدا ،در مقایسه با امربهمعیروف و نهیی از
مکرر همچون قطرهای است در برابر دریای پهکاور»؛ (همان. )23 :011 ،
امام باقر(ع) نیز میفرماید« :به درستی که امربه معروف و نهی از مکرر واربی بزرگ است کیه بیا آن سیایر واربیا بپیا
داشته میشود؛ (کلیکی.)99 :9 ،0909 ،
با توره به مجموع آنچه تاککون پیرامون آموزه امربه معروف و نهی از مکرر گفته شد و با توره به کلیت مباحبی کیه در
سیاست رکایی مطرح میشود ،میتوان ویژگیهای مکحصر به فرد این آموزه را به شرح زیر تبیین کرد:
 .3.4.5.1کارآیی امربهمعروف و نهی از منکر در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه
هر عم مجرمانه خواه درمد زمانی کوتاه انجام گیرد یا به نتیجه رسیدن آن نیازمکد زمانی طودنی باشد ،در فرایکیدی
خاص شر میگیرد که آن را «مسیر» عم مجرمانه مینامکد که خود متشر از اعمالی است که به لحیاظ حقیوقی تمیامی
آنها قاب مجازا نیست؛ به همین رهت گفته شده است که حقوق رزا به افیراد آمیاده شیدن و فررکیردن دربیار اعمیال
مجرمانه و حتی انجام برخی مقدما کار را میدهد .از این نظر نمیتوان از حقوق رزا انتظیار پیشیگیری ریشیهای از وقیوع
ررم را داشت .در میان آموزههای سیاست رکایی اسالم ،برخی آموزهها تکها مراح پیش از وقوع ررم را پوشش مییدهید؛
مانکد بسیج امرانا آموزشی و توانمکد کردن نظام آموزش و پرورش ،آموزش تربیت صحیح فرزندان و ...؛ نظام بیهمتای
تربیت اسالمی به قدری ظرافتها و نرتهسکجیها را در تربیت صحیح فرزندان میورد توریه قیرارداده اسیت کیه اسیتخرا ،
نظاممکدی و آموزش آن ها به خانوادهها میتواند سب

ایجاد تحولی عمیق و همه رانبه در ارتماع گردد .با مطالعه یافتههای

ررمشکاسی امروز میتوان عمق اثربخشی برخی از توصیههای اسالم نظیر محبتورزی نسبت بیه فرزنیدان ،رداسیازی بسیتر
خواب کودکان از والدین و دیگر فرزندان ،ترریم فرزندان و لزوم آمیوزش آن هیا را دریافیت ،گرچیه اثیرا توصییههیای
دیگر نظیر تغذیه حالل در معرض پژوهش قرارنگرفته است.
برخی از آموزههای سیاست رکایی اسالم تکها مرحله پس از وقیوع ریرم را شیام مییشیود ،مانکید تعقیی  ،محاکمیه و
مجازا مجرمین و برخی دیگر تکها خاص زمان وقیوع ریرم مییباشید ،مانکید دفیاع مشیروع ،امیا در مییان همیه آمیوزه هیا،
امربه معروف و نهی از مکرر آموزهای است که تکها به یک مرحله خاص ،اختصیاص نیدارد ،بلریه سیه مرحلیه ییاد شیده را
پوشش میدهد .تحلی نوشتههای مورود در باب شرایو امربه معروف و نهی از مکریر ،حراییت از آن داردکیه برخیی ایین
آموزه را به مرحله پس از وقوع ررم اختصاص میدهکد .اما با توره به توضیحاتی که ارائه شد ،رای تردید نیست که اسالم
همواره بر نوعی ککترل و نظار ارتماعی غیررسمی و عمدتاچ غیرسرکوبگر توره دارد تا شخص در پرتیوی ایین مهیم و بیه
لحاظ نوع تعاملی که با رامعه پیدا میککد و نیز با توره بیه نیازویبیه ارتمیاع و حفیظ رایگیاه ارتمیاعی خیویش ،دسیت از
ارتراب ررم یا تداوم و استمرار آن بردارد و با بازخورد مکفیای که ارتمیاع بیه او مییدهید ،از انجیام عمی شیوم خیویش
پشیمان گشته و تا حدی تاوان عم خویش را بپردازد .بکابراین نمیتوان گفت این آموزه تکها خیاص ییک مرحلیه از وقیوع
ررم است .از این رو اگر نشانههای روشکی بر وقوع ررم در آیکده نزدیک ورود داشیت بایید مداخلیه کیرد و البتیه نیوع و
مصداق امربهمعروف و نهی از مکرر در این مرحله با آنچه در مرحله وقوع یا پس از وقوع ررم رخ میدهد متفاو است.
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 .6.1نسبت میان دموکراسی و امربهمعروف و نهی از منکر
آیا در یک نظام دموکراتیک میشود امربه معروف و نهی از مکرر کرد .بحث نسبت دموکراسی با اص امربهمعروف از
آن رهت مهم است که تلقی عموم برآن است که امروز حرومت اسالمی ما نوعی دموکراسی اسالمی است .در نظیامهیای
دموکراسی غربی اص امربه معروف و نهی از مکرر نه تکها مطلوب نیست ،بلره خالف قانون است .یعکی اگیر کسیی مطیابق
این ضابطه شرعی ما عم ککد ،میتوان از دست او شرایت کرد .اما در حرومت اسالمی اگر کسی تجیاهر بیه فسیق ککید،
میشود به او تذکر داد و طی مراحلی حتی میتوان رلوی او را گرفت و این کار نه تکها مذموم نیست ،بلره وار

است.

آقای دریجانی در پاسخ به سؤال باد ،با تمایز میان دموکراسی و لیبرالیسم معتقد است که اص امربه معیروف و نهیی از
مکرر با لیبرالیسم سازگاری ندارد؛ چرا کیه ضیرور نظیام لیبیرال ،چکیین حریومتی آن اسیت کیه بتوانید پاسیدار بیشیترین
آزادیهای فردی باشد و مشروعیت آن حرومت« ،رضیایت عمیومی» اسیت و از آنجیا کیه امربیه معیروف و نهیی از مکریر
محدودکککده آزادیهای فردی است ،با نظام لیبرال در تضاد است .اما دموکراسی به مبابه ییک روش حرمرانیی اسیت کیه
باید برای مسائ مختلف به آراء عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرارعه شیود و از آنجیا کیه ایین روش در رمهیوری
اسالمی در همه امور از طریق مرارعه مستقیم یا غیرمستقیم بیه آراء عمیومی یعکیی انتخابیا اسیت ،بکیابراین میا بایید میردم
سادری را به عکوان یک روش بر اساس عقالنیت اسالمی بکا ککیم.
اررای امربه معروف و نهی از مکرر ،روهر نظام اسالمی را کامالچ روشین مییککید .یعکیی اگیر ایین مسیئله در رامعیه میا
عمومیت پیدا ککد و پایه بگیرد ،مدل دموکراسی اسالمی چهره خود را کامالچ آشرار میککد و آثار آن هم بیشمار است.0
 .2امربهمعروف و نهی از منکر در حقوق بینالملل
با بررسی در مفهوم امر به معهروف و نهی از مکرر میتوان در یافت که این فریضه مصداق بارز آزادی بیان میباشید بیه
عبار اخری اساساچ مرکز ثق امر به معهروف ونهی از مکریر همیان آزادی بییان اسیت.اگر در رامعیه ای حیق آزادی بییان
محترم شکاخته نشود افراد هیچگاه نمیتوانکد به امربهمعروف ونهی از مکرر بپردازند.
ماده  03اعالمیه رهانی حقوق بشر بیان میککد که:
Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold
opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any
media and regardless of frontiers.
مطابق نص ماده فوق «» right to freedom of opinion and expressionبه وضوح آزادی بیان پذیرفته شده است

که یری از مصادیق آن آن دسته از نظراتی است که برخواسته از عقاید مذهبی است امربهمعروف ونهی از مکریر اظهیار آن
نظراتی است که خواستگاهش مذه

میباشد و اطالق ماده نوزده شام این شر از ابراز نظرا هم میشود.

Article 20
(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an association.

همانطور که در فوق مشاهده میشود ماده  81نیزاز اص آزادی تشیری مجیام سیخن گفتیه اسیت .در روامی بسییو
گذشته افراد به تکهایی وبه صور انفرادی میتوانستکد صدای خود را به گوش کانونهای قدر برسانکد ولیرن در رامعیه
امروزی افراد اگر بخواهکد حرومت را به معروف امر واز مکرری نهی نمایکد به تکهایی و انفرادی قادر بر این امر نیسیتکد لیذا
بایستی« من»ها تبدی به «ما» شده و بدین وسیله در اثر ارتماع و پیوند افراد بایردیگر بتوانکد صدایشان را به گوش حاکمیان
 .0مجله بازتاب اندیشه در مطبوعا شماره  93و  ،01اردشیر دریجانی ،محمدرواد؛ سیاست روز ،ش 29/00/89 ،0123
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برسانکد پس میتوان گفت در رامعه اسالمی امز به معروف و نهی از مکرر به دو صور فردی و رمعیی محقیق اسیت کیه
برصور رمعی آن میتوان مسامحتا نام «حزب» گذاشت و این احزاب هستکد که میتوانکد در سطح کالن امربهمعیروف و
نهی از مکرر بکمایکد.
همچکین بر اساس بکد  8ماده 03میباق بینالمللی حقوق مدنی وسیاسی مصیوب  00دسیامبر « :0300هیرکس حیق آزادی
بیان دارد .این حق شام آزادی تفحص و تحصی و اشاعه اطالعا و افرار از هر قبی بدون توره بیه سیرحدا خیواه بیه
طور شفاهی یا به صور نوشته یا چاپ یا به صور هکری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد».
همانطور که مشاهده میشود در بکد  8میباق نیز آزادی بیان در هر قالبی پذیرفته شده و بال شک یری از مصادیق آزادی
بیان امربهمعروف و نهی از مکرر است.
البته ممرن است که این ایراد مطرح شود که آزادی بیان صرفاچ متعلق به امربهمعروف نیسیت بلریه مخاطی

وی هیم از

همان رکس آزادی برخوردار است ،بله ،کسی مکرر آن نیست .ما نمیخواهیم تحت پوشش آزادی بیان وامربهمعروف ونهی
امربیهمعیروف ،آنقیدر

از مکرر عقاید خویش را تحمی ککیم ،خیر چکین نیست حتی در رمهیوری اسیالمی بیرای مخاطی
آزادی فراهم است که به قول آن استاد شهید:

«در نظام رمهوری اسالمی نیز اشخاص آزادند ،هر شخصی اگر عقیده غیر اسالمی هم دارد در ابراز عقیده خودش آزاد
است ،هرچه میخواهد بگوید نظام رمهوری اسالمی فقو ارازه توطئهگری و فریبراری نمیدهد»
پس مخاط

0

امربهمعروف نیز آزاد است هرچه میخواهد بگوید ،ما در امربهمعروف و نهی از مکرر آنجا بیه قیوه قهرییه

وزور متوس میشویم که فرد خطاکار مرتر

خطایی میشود که نظم عمومی را بیرهم میی زنید و آنگیاه اسیت کیه قیوه

قهریه مطرح است.
پس هیچگاه صرفاچ به خاطر امربهمعروف و نهی از مکرر نمیتیوان بیه زور متوسی شید ،بلریه آن مصیادیقی کیه گمیان
میشود امربهمعروف با تحمی وتوس به زور همراه است ،مربوط به مواردی است کیه انجیام آن خطیا نظیم عمیومی را بیه
شد مخدوش میککد.
براساس بکد 9ماده 03میباق بینالمللی حقیوق میدنی و سیاسیی ،ممرین اسیت اعمیال حیق آزادی بییان نییز ،قانونی چا تیاب
محدودیتهای معیکی همچون «احترام به حقوق وحیبیت دیگران» و « حفظ نظم ملیی ییا نظیم عمیومی ییا سیالمت واخیالق
عمومی» باشد.
فلذا در مواردی که احترام به آزادی بیان مخاط

آمربه معروف ،مور

صیدمه بیه نظیم عمیومی ییا سیالمت واخیالق

عمومی رامعه میشود در این موارد میتوان با توس به زور و قوه قهریه امربهمعروف و نهی از مکرر کرد .البتیه بایید توریه
نمود که دزم است «حفظ نظم واخالق عمومی» به صور مضیق تفسیر شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
 .3نتیجهگیری
بابررسی مکاب اسالمی که مهمترین آن قرآن وسکت میباشد میتوان دریافت که امربهمعیروف و نهیی از مکریر آب حییا
رامعه اسالمی ومردم سادری دیکی اسیت چیرا کیه اگیر رامعیه دیکیی بخواهید بیدون امربیهمعیروف و نهیی از مکریر پییش
رود،آنگاه رامعه اسالمی تبدی به رامعه ای سرودر گشته کیه فقیو شیعائر اسیالمی را در پیشیگاه خیود دارد یعکیی فقیو
ارزشها عوض شده است بازوی اررایی همان بازوی اررایی نظام طاغو است.

 .0مطهری مرتضی ،مجموعه آثار،83 ،ص082
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فلذا برای رسیدن به مردم سادری دیکی حقیقی ،باید عمالچ بازوهای اررایی نظام اسالمی هم اسالمی گردد و البته راهیی
نیست برای رسیدن به این هدف رز از طریق اررای حقیقی امربه معروف و نهی از مکررو اعمال نظیار همگیانی بیر بدنیه
اداری و اررایی نظام اسالمی .همچکین باید متذکر شدکه امربهمعروف مکافاتی بیا آزادی بییان نیدارد و عمیال امربیهمعیروف
مصداقی از آزادی بیان است که در متون حقوق بشری نیز براحترام به این حق (آزادی بیان) تأکید شده است.
مکتهی دزم است بیان نمود که ما در مبحث امربهمعروف بیه دنبیال تحمیی عقییده نمییباشییم ،لییرن در مصیادیقی از
امربهمعروف ونهی از مکرر که عدم انجام این فریضه مور

لطمه به نظم عمومی رامعه میشود در این مصادیق ،صیرفاچ بیه

رهت حفظ موضوع مهمتری به نام « نظم ،سالمت واخالق عمومی»،
به قوه قهریه متوس میشویم و البته این اعمال محدودیتهای برآزادی مخاط

امربیهمعیروف ،دقیقیاچ مطیابق بیا اسیکاد

حقوق بشری است.
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امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی
رضا عباسی بختیاری
شیما کرباسی

0

8

چکیده
دین مبین اسالم که یک دین رام است در تمام احرام خود به تمام مسائ و موضوعا از رمله حقیوق میردم توریه
کرده است و خواستار حفظ حقوق بشر است .امربهمعروف و نهی از مکرر دو فریضه مهم در شریعت اسالم است و در قرآن
و روایا درباره آن مطال

بسیاری ذکر شده است .یری از مباحث مهم در میورد اریرای فریضیه امربیهمعیروف و نهیی از

مکرر ،احترام به حقوق مردم است .حضر علی بهتری ن پاسیدار حقیوق بشیر اسیت و در سیخکان و رفتیار آن حضیر ایین
ویژگی نمایان است.
اسالم با مسائلی چون تجسس و نمونههای آن مخالفت میککد و همه این موارد نشان میدهد که این دین به حقوق بشر
اهمیت میدهد و در تمام دستورا رز خیر برای پیروان خود نمیخواهد.
امربهمعروف و نهی از مکرر در رایگاه خود رامعه را به سوی ترقی پیش میبرد و امکیت و سالمتی بیرای میردم فیراهم
میککد.
واژگان کلیدی :امربهمعروف ،نهی از مکرر ،حقوق بشر
مقدمه و مبانی نظری
آثار زیادی پیرامون امربهمعروف و نهی از مکرر نوشته شده است و در این نوشتهها به مصادیق معروف و مکرر و شرایو
وروب این دو فریضه و مرات

آن اشاره شده است ،همچکین پیرامون طریقه صحبت کردن با مردم و رعایت حقوق آنهیا،

اما در این آثار از کلمه حقوق شهروندی استفاده نشده است و به رای آن از کلمه حقوق مردم و حقوق بشیر اسیتفاده شیده
است .غزالی دانشمکد بزرگ ایرانی در کتاب کیمیای سعاد پیرامون این دو فریضه سخن گفته است و معتقد است« :چهار
معصیت است در مخالطت که از آن هر کس نرهد ،معصیت دوم امربهمعروف و نهی از مکرر است اگیر خیاموش باشید ییا
فاسق گردد یا عاصی شود و اگر انرار ککد در بسیاری خصومت و وحشت افتد»

9

برخی انسانها در زندگی ،تکها به خود میاندیشکد و در پی آسایش و رفاه خویشاند .برای این گروه تفاوتی ندارد کیه
این راحتی و پیشرفت مادی باشد یا معکوی ،محور افرار و فعالیت آنان ،نفی ضرر و کس

مکفعت برای خودشیان اسیت .در

سوی دیگر ،کسانی هستکد که خود را با دیگران در زندگی ارتماعی شریک و وابسته میدانکد و فقو به فرر خیود نیسیتکد.
این گروه ،اگر خیر و برکتی طل

میکککید ،بیرای همیه مییخواهکید و اگیر پیشیرفتی را پیی مییگیرنید ،آن را بیرای همیه

میرویکد ،حتی اگر پیشرفت معکوی و سعاد اخروی هم میخواهکد ،آن را برای همه آرزو میکککد .به عبارتی ،انسان باید
در قبال رفتار دیگران احساس مسئولیت ککد ،اما مرات

چکیین احسیاس مسیئولیت و مصیادیق کیار خیوب و بید در روامی

 .0مؤلف مسئول :عضو هیا علمی دانشگاه آزاد اسالمی تیران – اصفهان ،تیران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،معاون پژوهش و فن آوری ،تلفن 9883488
( ،)+32998نمابر  ،)+32998( 9883488پست الرترونیریreza.abbasi.bakhtiari@gmail.com :
 .8دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تیران ،اصفهان ،ایران ()reza.abbasi.bakhtiari@gmail.com
 .9غزالی  ،0943 ،ص . 392

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 415

گوناگون ،براساس نظام ارزشی حاکم بر آنها ،متفاو است .مرتبه حساسیت مردم در قبال رفتار دیگران ،به نوع رهانبیکی
و نگرش آنان درباره انسان و رامعه انسانی بستگی دارد.
بحث
معنای معروف و منکر
«معروف در لغت از ماده عرف است .برای واژه عرف معکای نیرویی ،شکاختگی ،بخشیش ،عیاد و آنچیه مییان میردم
معمول است ذکر شده است».0
در زبان عربی برای عرف معکای متعددی ورود دارد .در لغت عربی میخوانیم« :عرف بذنبه اقر :به گکیاه خیود اعتیراف
کرد .عرف علی القوم :بر قومی عریف بود یعکی پیشوا و حاکم قومی بود ،عرف الشی علمه :بر چیزی آگاه شد .یعکی آن را
شکاخت .کلمه معروف از عرف الشی گرفته شده است یعکی شکاخته شده است».

8

کلمه معروف در اصطالح ادبی اسم رکس است .به همین خاطر هر کار نیری و هر خوبی را شام میشود و در حقیقت
هر کاری که از لحاظ عق و شرع خوب باشد.
کلمه مکرر از ماده نرر است .مکرر یعکی مطلبی که شکاخته شده نیست« .مکرر به هر کار قبیح و پلید گویکد کاری که هم
از لحاظ شریعت و هم از لحاظ عق پسکدیده نیست».

9

مکرر از نظر لغوی به معکای ناشکاخته و پدیده زشت بوده و در اصطالح ،به کلیه اعمال و صفا ناپسکدی اطالق میشود
که شرع و عق آنها را به رسمیت نمیشکاسیکد و قبییح مییشیمارند (هاشیمی ،0 ،0944 ،ص .)812پیس ،نهیی از مکریر،
مفهومی مطلق و دایمی است ،به ویژه که حرم عق  ،نسبی و موقت است؟ این دوگانگی اطالق و نسبیت را چگونه میتوان
سازگاری بخشید؟ معیار و شاخص مکرر ،حرم عق است یا شرع و یا تصمیم قانون؟ مییتیوان نهیی از مکریر را ترغیی

بیه

دوری از مکررا دانست و امربهمعروف را توصیه ،پکد و اندرز و ارشاد محسوب کرد؟ آیا مکرر به محرما محدود اسیت
یا شام مرروها هم میشود ؟ مرر اعمال نهی ،باید وارد شرایو خاصی باشد یا اعمال آن عمومی و همگانی اسیت؟آیا
درره ترلیف افراد در نهیی از مکریر ،برابیر اسیت ییا افیراد و اصیکافی خیاص ،از مسیئولیت و وظیفیهای بیشیتر و عمیده تیر
برخوردارند؟ میتوان انجام مکررا را با ارتراب ررم مترادف دانست؟ آیا نهی از مکرر مییتوانید میوربی بیرای ارتریاب
اعمیالی باشیید کییه قانونگیذار آنهییا را رییرم شیکاخته اسییت؟ اگییر در پرتیو آمییوزههییای حاصی از اصی حاکمیییت قییانون،
) (0349Dietzeبه موضوع نگریسته شود ،دزم است که مصادیق آن ،چه معیروف ییا مکریر تلقیی شیود ،حیداق در قالی
عبارا کلی روشن گردد .اگرچه در خصوص امور حقوقی میتوان محتوای اص یرصدوشصت و هفتم قیانون اساسیی را
مور

رواز برمیلی بودن مکاب فقهی و فتاوی مشهور در تعیین مصادیق معروف و مکرر محصوب کرد ،اما اودچ؛ این اصی

تکها در امور غیرکیفری قاب استکاد است (کاتوزیان  ،0920،ص  )98و ثانیاچ؛ حوزه اعمال این اص صرفاچ حماییت قضیایی از
معروف و مکرر است و نه حمایت در ابعاد دیگر اررایی.

 .0معین ،0901 ،ص . 389
 .8بهشتی ،0921 ،ص . 02
 .9مرارم شیرازی ،0999 ،ص . 99
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مصادیق معروف
الف) معروفا اعتقادی
توحید که در رأس دعو همه انبیا قرار دارد مصداق شاخه اعتقادی معروف است .توحید ،زندگی انسانها را در همه
عرصهها متحول میککد.
عالوه بر ایمان به خدا باید به صفا او هم اعتقاد داشته باشیم« .ایمان به عدالت خداوند و ایمان به روز ریزا و معیاد در
زمره معروفا اعتقادی است» .

0

ب) معروفا عبادی
نماز ،روزه و حج از رمله معروفا وار

است و نمازهای مستحبی ،زیار و تالو قرآن و  ...از معروفا مسیتحبی

است.
) معروفا اخالقی و ارتماعی
رعایت کردن حقوق مردم و احترام به آنها و عقایدشان را میتوان رزء این گروه دانست.
د) معروفا فرهکگی
تالش در رهت معرفی الگوهای مکاس

برای تقلید در رامعه و مبارزه با الگوهای نا مکاس

در زمیکههای مختلف است.

مصادیق مکررا :
 .0مکررا اعتقادی
عدم ایمان به خدا و رسالت انبیا ،ایجاد بدعت و نوآوری در دین در زمره مکررا اعتقادی است.
 .8مکررا عبادی :کوچک شمردن گکاه ،سبک شمردن نماز و پایمال کردن حق دیگران را میتوان در این گروه رای
داد.
 .9مکررا فرهکگی
گسترش فرهکگ بیگانه در رامعه ،برگزاری مجالس عیش و نوش و معرفی الگوی نامکاس

برای رامعه.

معنای حقوق شهروندی و حریم خصوصی
کلمه حق نقطه مقاب باط است .حق امتیازی است که طبق قانون به اشخاص میدهکد تا از ران ،مال ،ناموس و شیرف
آنها حمایت ککد« .حق مجموعه مقرراتی است که در دوره خاصی بر یک رامعه حرومت میککد».

8

واژه شهروند در مقاب کلمه بیگانه معکی شده است .به این معکا که بیگانگان رز شهروندان محسوب نمیشوند« .حقیوق
شهروندی مشمول کلیه حقوق ائم از حق فردی ،ارتماعی ،خصوصی و عمومی است .در قانون کشور ایران حقوق را بیه دو
بخش اساسی و کلی و حقوق ارتماعی تقسیم کردهاند.
کلمه شهروندی را عدهای به معکی حق شرک ت افراد در سرنوشت خیود و بهرمکید شیدن از حقیوق سیاسیی ،ارتمیاعی،
فردی ،فرهکگی دانستهاند».

9

 .0اکبری ،0940 ،ص . 99
 .8کاتوزیان ،0942 ،ص.03
 .9پیرهادی ،0929 ،ص .03
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اصطالح شهروند در ادبیا ایران سابقه طودنی ندارد .تا قب از نهضت مشروطه به رای اسیتفاده از ایین کلمیه از واژههیای
چون رعیت استفاده میشد و تکها در انقیالب مشیروطه مفیاهیم شیهروندی تبیین شید و در انقیالب اسیالمی بحیث حقیوق
شهروندی در قانون اساسی مطرح شد.
مصادیق حقوق شهروندی و حریم خصوصی
حقوق شهروندی شام کلیه حقوق انسان اعم از فردی و خصوصی است .آزادی از مهمترین حقوق شیهروندی اسیت.
مداخله در امور سیاسی ،ارتماعی و فرهکگی در واق طبق اص بیست قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یرسان
در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقیوق انسیانی ،سیاسیی ،اقتصیادی ،ارتمیاعی و فرهکگیی بیا رعاییت میوازین اسیالم
برخوردارند».

0

حریم خصوصی را در یک تقسیم بکدی میتوان به چهار حوزه تقسیم کرد.
الف) حریم اطالعا  :اطالعا هر انسان محفوظ است اعم از مالی و فرهکگی و ....
ب) حریم رسمانی :مسائ مربوط به سالمت هر فرد به خود او مربوط است.
) حریم ارتباطا  :ارتباطا انسان که شام نامه نگاری ،تلفن و پست الرترونیری اوست.
د) حریم مرانی :خانه و مح اسران هر کس متعلق به اوست.
تاریخچه امربهمعروف و نهی از منکر
حسبه از امور بکیادین دین مبین اسالم است و به معکی امربهمعروف و نهی از مکرر و برقراری صلح و سازش مییان میردم
است .ریشه و پیدایش این نهاد به زمان خود پیامبر برمی گردد« .پیامبر پس از فتح مره سعد بن عاص را به عکوان بازرس در
بازار مکصوب کرد».

8

«در زمان عمر دو زن به نامهای الشفا و سمرا به عکوان بازرس بازار مکصوب شدند».

9

مرزهای میان حسبه و امربهمعروف و نهی از مکرر ورود دارد و به عبار دیگر وظیفه امربهمعروف و نیاهی از مکریر بیا
عیکی اسیت ولیی امربیهمعیروف بیشیتر در حیطیه واری

کفیایی ریای دارد.

محتس

تفاو های دارد .حسبه نوعی وار

محتس

به شرایا مردم رسیدگی میککد ولی امربهمعروف و ناهی از مکرر وظیفه رسیدگی به شرایا مردم را نیدارد .و

تفاو های ظاهری و باطکی دیگر.
این دو دستور مهم ریشه در تمام ادیان الهی دارد .موسی وقتی به پیامبری رسید خداوند از او خواست موق هشدار دادن
به فرعون با او با زبان نرم صحبت ککد.
در مورد بحث حقوق شهروندی باید گفت اولین اعالمیه حقوق بشر در ایران و در عصر کوروش نوشته شده اسیت .در
حالیره در آمریرا و اروپا پس از رکگ رهانی اول و دوم به فرر نوشتن این اعالمیه افتادند .حقوق شیهروندی ییک مسیئله
ازلی و ابدی است .ریشه در تمام ادیان دارد .همه انبیا بیا دارا بیودن روحییه گذشیت در رهیت حفیظ حقیوق بشیر تیالش
میکردند.

 -0قانون اساسی
 -8ساکت ،0909 ،ص .98
 -9همان ،ص .48
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حضر علی(ع)« :مردم را برادران دیکی و یاران او در گرفتن حقوقشان میداند و خیانت به مردم را بیزرگتیرین گکیاه
میداند.

0

در مورد تاریخچه حریم خصوصی میتوان گفت از آغاز پیدایش بشر مسیئله حیریم خصوصیی مطیرح بیوده اسیت .در
کت

مقدس یهودیان و مسیحیان نیز به آن اشاراتی شده است .در قرآن مجید هم بر احترام به حریم خصوصیی و حفیظ آن

تأکید شده است .از آن رمله خداوند در قرآن میفرماید« :د تجسسوا» (ککجراوی بیجا نرکید )»

8

همچکین در سوره مبارکه نور آمده است« :ای کسانی که ایمان آوردهاید به خانههایی کیه خانیههیای شمانیسیت داخی
مشوید تا ارازه بگیرید».

9

اهمیت و جایگاه امربهمعروف و نهی از منکر
در قرآن پیرامون این دو وظیفه و اهمیت آن صحبت شده است .در شریعت اسالم به این دو فریضه اشاره و میردم را بیه
انجام آن دعو کرده است و عواق

ناخوشایکد ترک آن را بیان کرده است .در قرآن کریم در سورههای آل عمیران آییه

 001و  ،013سوره لقمان آیه  ،04سوره حج آیه  ،03سوره اعراف آیا  009تیا  ،000سیوره توبیه آییه  40و آییه  .008در
سوره اعراف آیاتی در مورد امربهمعروف و نهی از مکرر آمده است که خداوند بیه انجیام ایین دو فریضیه در موقعییتهیا و
مرانهای مختلف اشاره کرده است.
«همچکین روایا زیادی از پیامبر و امامان است که به این دو وظیفه اشاره میککد و میتوان آنها را به سه دسته تقسییم
کرد :الف) اص وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ب) اهمیت آن ) تحذیر و هشدار و وعده عذاب بر تیارکین ایین دو
وظیفه».

3

حضر علی(ع) یری از الگوهای بزرگ در این راه است و ما در ایکجا اشاره کوتاهی به سیره آن حضر میککیم.
حقوق بشر در کالم و رفتار امام علی(ع)
امام علی(ع) بهترین پاسدار حقوق بشر بعد از پیامبر است .دوره حرومت آن حضر با انواع نژادها همراه بوده است از
این نظر در زمان حرومت او مساله حقوق بشر بسیار مورد توره قرار گرفت .او بیا علیم بیه اسیرار الهیی علیوم قرآنیی ییک
فرمانروای بی نظیر بود وی یری از مهمترین اصول حقوق بشر که توره به کرامت انسان است را ورد توریه قیرار داد و در
خطبههای نهج البالغه میفرماید« :خدا به فرشتگان فرمود به آدم سجده ککید».

9

در سخکان حضر علی بحث عز نفس مطرح شده است .قرنها قب از اندیشمکدان و حقوقدانان دنیای غرب حضر
علی(ع) این مباحث را مطرح کرده است.
حضر علی(ع) در نامهای به مالک اشتر مینویسد« :مهربانی بر رعیت و دوستی ورزیدن به آنها را و مهربانی برای دل
خود را کوشش برای خود گردان .مباش همچون رانوری شراری که خوردنشان را غکیمت شماری» .

 .0نهج البالغه،0924 ،ص.390
 .8قرآن کریم ،سوره حجرا  ،آیه .08
 .9قرآن کریم ،سوره نور ،آیه 84
 .3نوری ،0949 ،ص .98
 .9نهج البالغه ،ص .93
 .0همان ،ص.303
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یری از مباحث دیگر ،رابطه دولت با مردم است و حضر معتقد است حرومت نباید خود را از مردم ردا بداند و همه
را و در همه حال به فرر مردم باشد و برای رفاه آنها تالش ککد .او بزرگواری ایشیان دربیاره قاتی خیود اوسیت کیه از
فرزندش خواست با او برخوردی مکاس

داشته باشد.

اص مهم دیگر خدارو بودن انسان است حضر علی(ع) در مکارا خود با خدا میگوید  :تیو بیه دوسیتانت از همیه
مهربانتری برای آنره به تو توک کککد بر نهانشان بیکایی و به درونشان آگاهی و بر مقدار بیکش آنها دانا.
در اعالمیه رهانی حقوق بشر حق حیا را در اصول اولیه به کار برده است حضیر علیی(ع) مییفرمایکید« :حرومیت
خود را با ریختن خون از روی حرام نیرومکد مرن که خون به حرام ریختن قدر را به ناتوانی و سستی میکشاند و دولیت
را از صاح

آن بگیرد».

0

یری از مسائ مهم در رفتار حضر علی(ع) حق آزادی است .در خطبه معروف قاصعه اهتمام ویژه حضیر علیی(ع)
به این مبحث روشن است.
در مورد بحث مساوا حضر علی(ع) بهترین اسوه در عدالت است و در رمله حقوق مردم مساوا را سرلوحه تمام
اعمال خود قرار میدهد مساوا در بیت المال و قانون و ...
در حقوق بشر آمده که خواهان زدودن نابرابریهای عملی است .حضر علی(ع) میفرمایکد:
«خدا را ،خدا را ،درباره طبقه فرودین مردم در نظر داشته باشید به آنیان کیه راه چیاره ندارنید از نیازمکیدان هسیتکد و از
بیماری بر رای ماندگانکد» .

8

نمونههای از اقدامات حضرت علی در مورد امربهمعروف و نهی از منکر
حضر علی(ع) در اررای فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر بهتیرین الگیو اسیت .آن حضیر چیه در دوران حییا
پیامبر و چه پس از آن تالش کرد تا این دو فریضه را در رامعه اررا ککد.
آن حضر حتی در دوران خانهنشیکی از اررای این دو فریضه کوتاهی نررد .در دوران خلیفه اول تالش کرد میردم را
با حقیقت قرآن و اه بیت آشکا ککد .از مردم میخواست در برابر بی عدالتیها سرو نرککید و حیق خیود را بگیرنید .در
دوران خلیفه دوم تالش او بیشتر در این زمیکه بود و در بسیاری از موارد خلیفه را راهکمایی میکرد .همچکین خلیفیه سیوم را
به توبه و ترس از عذاب الهی فرمان داد.
مکاظره با یهودی و مسیحی و پاسخ به پرسشهای آنها از اقداما امان علی(ع) بود.
از اقداما دیگر پس گرفتن قطای بود زمینهای که خلیفه سوم به سرمایه داران بکیامیه داد .حضر همچکین کارگران
فاسد را از کار برککار کرد.
از دیگر اقداما آن حضر سفر به سرزمین یمن بود که با مردم یمن نماز صبح را به رماعت خواند و سیپس شیروع
به موعظه کرد و در سخکان خود کوشید چهره واقعی اسالم را به آنها معرفی ککد.
حضر از مردم میخواست علیه ظلم و ستم قیام کککد و در دفاع از حقوق خود بروشکد.

 .0همان ،ص.28
 .8نهج البالغه  ،ص . 999
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تبلیغ ویژگیهای عتر از دیگر اقداما آن حضر بود همچکین مدیریت اداری و دعو مردم برای نظار همگانی
در مسائ حرومتی.
نتیجهگیری
اساساچ همه فقه برای حفاظت و پاسداری از دین است و اگر دین تضعیف شود ،نوبت به تببیت احرام فرعی نمییرسید.
احرام دیکی نیز مجموعه ای مرتبو و به هم پیوسته است که فریضهی امربهمعروف و نهی از مکرر نیز یری از آنها بوده و با
تحقق شرایو وروب آن ،عملی میگردد؛ اما اگر در رامعهای مکررا ریشهای مب حرومت طاغوتی پیدا شود ،مقابلیه بیا
آن ،نه تکها از باب وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ،بلره از فلسفه اساسی پیدایش دیین و تشیری و ارسیال رسی محقیق
میشود و سراسر معارف دیکی و نیز دلی مستق عقلی ،مؤید این ضرور خواهد بود .اررای این دو فریضه با رعایت کلیه
شرایو باعث رذب عدهای به دین میشود .وقتی مردم ببیککد آمران به معروف به حقوق آنها احترام مییگذارنید بیه طیور
حتم تصور غلطی نسبت به دین پیدا نمیکککد .دیکی که به تمام مسائ و موارد مربوط به حقوق بشر اهمیت داده است ،دیکی
که حق الکاس را مهمتر از حق اهلل و حق الکفس میداند ،نمیتواند از فریضه امربهمعیروف و نهیی از مکریر هیدفی ریز خییر
داشته باشد .امربهمعروف و ناهی از مکرر نباید برای خود و مردم هدفی رز خیر خواهی داشیته باشید و ایین خییر خیواهی و
اصالح وقتی میسر میشود که آمر و ناهی به حقوق مردم احترام بگذارند.
منابع
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پیر هادی ،ع ،حقوق شهروندی ،انتشارا سروش مل  ،تهران.0929 ،
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غزالی ،م ،کیمیای سعاد  ،به کوشش حسین خدیو رم ،انتشارا علمی و فرهکگی ،تهران.0943،
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قانون اساسی.
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کاتوزیان ،ن ،فلسفه حقوق ،نشر دادگستر.0942 ،

 .01مرارم شیرازی ،ن ،تفسیر نمونه ،انتشارا دار الرت اسالمی.0999 ،
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مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات
مریم نقدی دورباطی
نسرین کبیری

0

8

چکیده
انسان ها از ابتدای آفریکش تا ککون همواره برای ایجاد رامعهای برتر و مدیکیهای فاضیله تیالش کیرده انید و ایین تیالش
کوششی از سر بیهودگی وسرگرمی نبوده بلره نیازی فطری که خدایشیان در ریان نهیاده و بیرای بیرآورده شیدن آن تمیام
نیروهای هستی را به خدمت او گمارده است .در قرآن کریم این کتاب رام آیاتی در رابطه با امربهمعروف ونهی از مکریر
ورود دارد که نشان از اهمیت و انجام این کار دارد.
همچکین در سکت و احادیث ائمه معصومین(ع) نیز اهمیت این فریضه مشخص شده است در روایتی وارد شده است که
امربهمعروف و نهی از مکرر نما به کار خیر عم کن و از کار بد مردم را بازدار.
براساس آنچه از قرآن و روایا بر میآید که ارسال رس و نزول کت

آسمانی به مکظور ساختن رامعه آرمانی و الهی

که نظام توحیدی بر آن حرمفرما و عقیدهی به مبدأ و معاد و راه و راهکمیا در آن پییدا و معرفیت نسیبت بیه لیوازم کمیال و
رهزنان و موان آن برپا باشد.
واژگان کلیدی :قرآن ،سکت ،امربهمعروف ،نهی از مکرر
مقدمه
امربه معروف ونهی از مکرر از رمله مهم ترین دستورهای دیکی و ترالیف الهیی اسیت کیه اهمییت زییادی را نسیبت بیه
بسیاری از واربا دیگر دارد،چرا که روا خوبیها و واربا در گرو انجام این ترلیف میباشد.
قیام ها و حق طلبی های ائمه دین در قال

امربه معروف و رلوگیری از مکرر صور گرفته است از نمونه های بیارز قییام

خونین سیدالشهدا در کربالست که عمالچ و صراحتاچ انگیزه قیام را عم به این وار

برشمردهاند.

تحقق رامعه توحیدی که در آن زیباییها برقرار باشد و زشتیها بر ککار و دنیا مکتهیی الییه نیزول خلقیت وآغیاز قیوس

صعودی دانسته شود برای به سوی او رفتن شور و شعور همگانی میطلبد کیه « َّ
ان اهلل َل یغی ر م ا بق وم حت ی یغی روا م ا بانفس هم»
تعریف امربهمعروف ونهی از مکرر:
امر :فرمودن ،دستور دادن ،ضد نهی رم آن اوامر.
فعتوا عن امر ربهم «پس آنان از فرمان خدای خویش سر بپیچکد»
مردم را قود وعمال به کار نیک وا داشتن واز زشت کاری باز داشتن از «واربا کفائیه» و به فتوای مرحوم شیخ طوسی
عیکیه ی «دین مقدس اسالم» است و به ادله ی عقلیه و نقلیه به اثبا رسیده در قرآن حدیث بسی بر آن تا کیید شیده اسیت و
امر به مستح

و نهی از مرروه مستح

است.

معروف و مکرر دو اصطالحی است که در قرآن مجید و روایا و کت

اسالمی از آن یاد شده اسیت کیه بایید از نظیر

لغوی مفهوم آن روشن شود زیرا مادامی که موضوع سخن معلوم نباشد ،امران ندارد کیه دربیاره ی آن بحیث کیرد .راغی
می گوید« :معروف» نام هر کار نیری را گویکد که به وسیله ی عق و شرع ،حسن و نیری آن روشن شده باشد ،این کلمه از
 .0عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
 .8کارشکاس فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد و مدرس درس قرآن کریم دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
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ماده«عرف» است یعکی آن کاری که نیری اش در بین عرف مردم متدین مشخص شده وآن را پسیکدیده انید .مکریر از کلمیه
«انرار» گرفته شده است که ضد عرفان است ،یعکی چیزی که مورد شکاخت انسان نیست« ،انرار» در اص به معکای آن است
که چیزی بر دل وقل

انسان وارد شود که تصور آن را نمی کرد بلره از آن متکفیر بیود وآن را انریار میی نمایید .نتیجیه :در

عرف مردم متشرع پسکدیده و مورد قبول نیست.
بکابراین «مکرر» به هر فعلی گفته میشود که عرف رامعه از آن ناراضی باشد وآن را قبول نرکد.

0

معروف واژه ای عربی از ریشهی «عرف» است ،به معکی شکاختن ومعروف به معکی نامی ودانسته آمده است .این واژه در
قرآن در چکد معکا به کار رفته است گاه به میانه روی در مصرف یا میانه روی در بخشش اطالق شده است« .و من کان فقیرا
فلیا ک بالمعروف» و هر آن کس که فقیر است ،با میانه روی مصرف ککد .فامسروهن بمعیروف او فیارقوهن بمعیروف .بیه
نیری و میانه با آن ها در زندگی بدهکد یا به نیری از آن ها «زنان» ردا شوند .وگاه صفت یک فع قرار گرفتیه اسیت ،مانکید
قول معروف و مغفر خیر من صدقه سخن نیرو وگذشت بهتر از صدقهای است که  ...شاید وره رم این کاربردهیا ایین
باشد که به تکاس

معکای لغوی آن،در مصداق خاص به کار رفته است ،بدین معکا که همه ی آن استعماد مصیادیق همیان

معکای لغوی و اصلی میباشد.مانکد واژهی فارسی «نیرو» که گاه در یک مصداق خاص به کیار مییرود و گیاه صیفت قیرار
میگیرد ،مبالچ در رواب کسی که از ما میپرسد ،چگونه بخورم و بیاشامم،می گوییم «نیرو» و مکظورمان این است که میانیه
روی داشته باش.
به قول سعدی شیرین سخن «نه آنقدر که از دهانت بر آید و نه آنقدر که از ضعف رانت بیر آیید» .میانیه روی یریی از
مصادیق نیرویی است ،نه همه ی آن بکابراین ،این واژه عام را که مصادیق فراوان دارند در این مورد خاص به کیار بیرده اییم
به دلی ایکره میانه روی را عق و شرع پذیرفتهاند گاه آن را به صور صفت به کار میبریم مانکد گفتار نیک ،کردار نیک
و مکظورمان این است که گفتار و کردار باید به گونه ای باشد که عق و شرع آن را بپسکدد.
در تعریفی دیگر از معروف چکین آمده است که:
معروف چیز ی است که مردم با ذوق ارتماعی خیویش کیه برگرفتیه از طیرز زنیدگی ارتمیاعی آنیان اسیت ،آن را بیه
رسمیت میشکاسکد و برایشان آشکاست و مکطبق با فطرتشان است و از آنجا که اسالم شریعت خویش را بر اساس فطر بکیا
نهاده است ،معروف نزد اسالم چیزی است که مردم آن را به نیرویی میشکاسکد.
البته هکگامی که برطبق فطر خویش گام برداشته و بردارند و از آن تجاوز نرردهاند .مبالچ از احرام ارتماع که مبتکی بر
فطر انسانهاست،این است که همهی افراد در ارتمیاع برابیر هسیتکد و احریام (حقیوقی و ارتمیاعی) برآنهیا یرسیان بیار
میشود ،به تعبیر دیگر همه دربرابر قانون مساوی هستکد.
دیگر این که شأن و رایگاه هر کسی در حیا ارتماعی مکوط به میزان تأثیر وکمال و قوای او در شئون حیا (که بیه
ارتماع عرضه کرده است) و زندگی است ،به تعبیر دیگر برابری در برابر قانون متکاس

با میزان تواناییها و قدر و علم و

اختیار است و لذا برابری به معکی اعطای ک ذی حق حقه خواهد بود.
نتیجه ایکره خوبی هارا ازآن رهت معروف مینامکد که رامعهی ایمانی و فطر انسانی آنها را به رسمیت میشکاسد.

 .0بسیج ،احمد رضا ،بیگی علی اصغر ،نظار نخبگان در شکاخت امر به معروف و نهی از مکرر  ،انتشارا سدره المکتهی ،چاپ اول ،0924ص -92
94
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منکر
مکرر در مقاب معروف قرار میگیرد و نرر به معکی ناشکاخته است.بدیها را از آن رهت مکرر می گویکد کیه رامعیه و
فطر انسانها آن را به رسمیت نمیشکاسکد ،البته نه ایکره واقعاچ ناشکاخته باشکد.
برای توضیح بیشتر ذکر این نرته دزم است که معروف با معلوم فرق دارد ،ونیز مکریر بیا مجهیول تفیاو دارد ،گرچیه
نزدیری معکایی با هم دارند  ،محققین در تفاو آنها گفتهاند که معیروف و مکریر اخیص از معلیوم و مجهیولاند.خالصیه
ایکره وقتی نسبت به چیزی شکاخت پیدا کردیم ،اگر به آن باورمکد هم شدیم ،آن را معیروف میینیامیم و اگیر آن را انریار
کردیم و باور نرردیم و خواهان حذف آن شدیم ،آن را مکرر مینامیم.
نرتهی آخری که به آن تذکر میدهیم ،این است که شا ید معروف و مکریر را بیه هیر آنچیه عقی و شیرع بیه خیوبی و
نیرویی آن حرم دهکد یا به درستی و بدی آن به این دلی است که معمودچ ما به آنچه عقی و شیرع حریم مییکککید ،بیاور
داریم وآنچه نهی میکککد ،باور نداریم .به تعبیر دیگر عق و شرع میزان ما ،در ارزیابی معروفها و مکررا هستکد ،درعین
ارائه معروف و بازشکاسی آن از مکرر هستکد.
ٔ
این که همراه فطر از مکاب

0

معروف ومنکر چیست؟ حکم آن کتدام استت؟ ایینهیا از مسیائ تخصصیی فقهیی اسیت کیه فقهیای عظیام بیه آن
یا مستح

پرداختهاند .آیا هر کار خوبی معروف است و امر به آن وار
وسطی بین این دو نیز ورود دارد.از فقهای بزرگ شیعه،صاح

و هرکار بدی مکررونهی از آن وار

است یا حد

کتاب ارزشمکد «رواهرالرالم» است که فقه رواهری ازآن

تعبیر میشود .ایشان بیان میدارد که مبا حا در معروف نمیآید.
پزشری که مانکد غریق نجا میتواند ران انسانها را از هالکت و نابودی نجا دهد ،امر او بیر ایین کارهیا مییشیود
امربهمعروف یا به تعبیر ایشان اگر کاری سزاوار ستایش بود و از رهت غرضی که مبکای شرعی دارد شخصی را برای کاری
ستایش کردند و واقعاچ همه آن کار عکوان فع حسن(کارخوب) را پیدا میککد،میتوان انسانی را به آن امیر کیرد و حیداق
آن اس ت که بگوییم این کارعکوان مستح

به خود گرفته است و انجام آن ستایش مدح الهیی را بیه دنبیال دارد وانجیام آن

مطلوب و امر به آن نیز مطلوب است.
در احرام دین به تمام واربا و مستحبا ،معروف وبه تمام محرما و مرروها  ،مکریر گفتیه مییشیود و واداشیتن
افراد رامعه به انجام کارهای وار

و مستح  ،امربهمعروف وباز داشتن آنهیا از کارهیای حیرام و مریروه ،نهیی از مکریر

است.
به تعبیر دیگر معروف آن است که عق و شرع آن را نیک و خوب و پسکدیده و دارای ررحان و برتری بداند و مکریر
عرس آن است .بکابراین امور خوب اعم از فرهکگی ،اعتقادی ،اقتصادی ،سیاسی ،رسمانی و ...معروف است و هرچه ناپسکد
است مشمول مکرر میشود  .اما اموری که انجام و عدم انجیام آن یرسیان اسیت داخی در ایین تعرییف نمییشیود و حریم
معروف و مکرر را ندارد .هر کار خیر و پسکدیده را معروف وهرکار زشت و ناپسکد را مکرر میگویکد .امر یعکی دستور دادن
و نهی به معکی بازداشتن است .بکابراین امربهمعروف ونهی از مکرر ،یعکی امرکردن به خیوبیهیا و بازداشیتن از بیدیهاسیت.
انجام دهکدگان معروف باید مورد تشویق قرار گیرند اما کسی که با انجیام دادن کیاری ناپسیکد بیه خیود و رامعیهاش زییان
میرساند ،باید از کار او رلوگیری به عم آید و چه بسا سرو افراد صالح مور

ادامه یافتن مکرر یا گسیترش فسیاد در

رامعه شود.
 .0روز به ،محمد حسن ،نظار همگانی و امر به معروف و نهی از مکرر ،انتشارا موسسه فرهکگی دانش و اندیشه معاصر چیاپ اول ،0929ص -04
03
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امربهمعروف و نهی از مکرر وظیفهای عمومی است و بر همهی مسلمانان وار

است .این وظیفیه در رامعیهی اسیالمی

برای نهادهای عمومی و سازمانهای دولتی بیشتر احساس میشود.
این همه تأکید به خاطر آن است که این دو وظیفهی بزرگ در حقیقت ضامن اررای بقیهی وظایف فیردی وارتمیاعی
بوده و در حرم روح و ران آنها محسوب میشوند و با تعطی شدن آنها تمیام احریام و اصیول ارزش خیود را از دسیت
خواهکد داد.
فقهای شیعه وسکی این امر را وار
مکرر وار

دانسته وحتی برخی آن را از ضروریا دین دانستهاند ولیرن امربهمعروف ونهی از

کفایی است که اگر فردی (به قدرکفایت) به انجام آن اقدام ککد از دیگران ساقو میشود و اگر همیهی افیراد

آن را ترک کرده باشکد چکانچه شرایو آن مورود باشد ،همهی آنها ترک وار
رسید .سوأل کرد :آیا این بر رمی امت وار
مطل  ،عالم وآشکا به معروف ومکرر وار

کردهاند.شخصی خدمت امام صادق(ع)

است؟ حضر فرمود :نه ،پرسید :چرا؟ فرمود :این دو وار

بر انسان قوی،

است نه بر انسان ضعیف که راه چیاره ای نیدارد و بعید ازآن حضیر اسیتددل

فرمود به آیهی «ولترن مکرم».
شخصی از دیدار خود با امام صادق(ع) نق میککد:که خدمت امام(ع)رسیدم و عیرض کیردم در مکطقیهی میا عیدهای
هستکد که قائ به امیرالمؤمکین(ع) بوده و او را بر دیگران برتری میدهکد اما آن مقیامی کیه میا بیرای آن حضیر قیائلیم و
فضیلتهایی را نق میککیم ،نق نمیکککد.آیا با آنها رابطهی دوستی برقرار ککیم؟ حضر فرمود :فی الجمله بله .آییا نیزد
خداوند چیزهایی نیست که نزدرسول خدا(ص) نیست و آن حضر چیزهایی را میداند که ما نمیدانیم و نیزد میا مطیالبی
هست که پیش شما نیست و شما چیزهایی را می دانید که دیگران نمیدانکد.
آن حضر سپس فرمود:آیا نمیدانی این دین بکی امیه با شمشیر و ظلم و رور میباشید و دیین میا بیا دوسیتی  ،ریذب
قلوب ،وقار و تقیه و معاشر خوب و ورع و ارتهاد است و مردم این گونه رغبت به آن پیدا میکککد.
البته باید توره داشت که به هر حال امربهمعروف و نهی از مکرر واربی از واربا الهی است و به امیید ایکریه دیگیران
انجام میدهکد از گردن انسان ساقو نمیشود ،بلره باید بدانیم دیگران حتماچ انجام داده و یا انجام مییدهکید تیا از میا سیاقو
شود.
ریشههای فطری و غریزی
پدران و مادران در طول تاریخ ،فرزندان خود را به کارهایی واداشته واز کارهایی نهی کردهانید .مسیئلهی امیر و نهیی و
تشویق و هشدار ،ریشه در درون هر انسانی دارد و مربوط به زمان و مران و یا نژاد و مکطقهی خاصی نمیشیود و هیر مسیئله
ای این گونه فراگیر باشد ،نشان از فطری بودن آن دارد.
هشدار و اخطار و فریاد در برابر خطرها و انحرافها  ،مخصوص انسان نیست .در قرآن میخوانیم :وقتی مورچهای دیید
حضر سیمان با لشررش در حرکتاند ،فریاد زد و به سایر مورچگان گفت :به دنههای خیود برویید تیا پایمیال نشیوید .و
هکگامی که هدهد در پرواز خود از فضای کشور سبا متوره انحراف مردم شد و دریافیت کیه میردم خورشیید پرسیتکد ،نیزد
حضر سلیمان آمد و از این انحراف شرایت کرد.
بکابراین فریاد در برابر انحراف و دلسوزی برای دیگران ،نه تکها مسئلهای فطری برای انسانهاست ،بلره ریشهای غرییزی
در حیوانا نیز دارد.

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 425

جایگاه امربهمعروف در قرآن
این موضوع از همان روزهای اول بعبت پیامبر اسالم(ص) مورد عکایت اسالم بوده است .سورهی والعصر کیه در اوایی

بعبت در مره نازل شده ،در رملهی (تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر) اشاره به امربهمعروف میککد و از مومکان میخواهید تیا
یردیگر را به کارهای حق و پایداری در راه خدا سفارش کککد..
قرآن میفرماید :ما در میان هر امتی ،پیامبری را مبعوث کردیم که مهمترین وظیفهی او دو چیز بود:

یری امر به یرتا پرستی که بزرگترین معروفهاست «ان عب اوا اهلل» و دوم نهی از اطاعت طاغو هیا کیه بیزرگتیرین

مکررهاست« .اجتنبوا الطاغوت»

قرآن خطاب به مسلمانان میفرماید «:ککتم خییر امیه اخرریت للکیاس تیامرون بیالمعروف و تکهیون عین المکریر تومکیون
باهلل»شما بهترین امتی هستید که بر مردم ظاهر شدهاید ،به شرط آنره امربهمعروف و نهی از مکرر ککید.
امربهمعروف کاری است که خداوند انجام میدهد« .ان اهلل بالعال واَلحسان»
چکانره امر به مکرر کار شیطان است:

«الشیطان یعاکم الفقر و یامرکم بالفحشاء»
امرمعروف یک وظیفهی عمومی است .قرآن میفرماید :تمام مردان و زنان با ایمان نسبت به یردیگر حق ودیت دارنید
تا یردیگر را به معروف سفارش کککد و از مکرر باز دارند.
البته همواره در قرآن امربهمعروف مقدم بر نهی از مکرر به کار رفته است تا بفهماند کیه کارهیا را از راه مببیت پیگییری
ککید ودر رامعه ،تکها انتقاد کککده نباشید.
قرآن میفرماید « :ولتکن منکم امه ی اعون ال ی الخی ر و ی ا م رون ب المعروف وینه ون ع ن المنک ر» از مییان شیما ،گروهیی بایید
دعو به خیر وامربهمعروف ونهی از مکرر کککد.
حساب این گروه از حساب وظیفهی عمومی رداست .این دسته بایید بیا قیدر وامرانیا وارد عمی شیوند ورلیوی
مکررا را بگیرند .چکانره اگر ماشیکی در خیابان یک طرفه بر خیالف مسییر حرکیت کککید ،دو وظیفیه وریود دارد :یریی
وظیفه عموم رانکدگان که تخلف او را با بوق و چراط به او بفهماند و یک وظیفه هم پلیس دارد که او را رریمه ککد.
آیه1
«ولتکن منکم امه یاعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»
«و باید از میان شما امتی دعو به نیری کککد وامربه معروف و نهی از مکرر نمایکد و آنها رستگارانکد».
واژهی «ولترن» در آیهی مبارکه ددلت داردبر وروب ورود گروهی از امت که مردمان را به خییر بخوانکید و امیر بیه
معروف و نهی از مکرر کککد .از نظر قرآن آمران به معروف و ناهیان از مکرر،به نوعی نگاهبانان حدود الهی هستکد و خداوند
هکگامی که عالیترین صفا مؤمکین را برمی شماردبه این دو مورد نیز اشاره میککد« :الت ائبون العاب اون الحام اون الس ائحون

الراکعون الساجاون اُمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحاف ون لحاود اهلل».

(بدانید که) از گکاه پشیمانان ،خداپرستان ،حمد و شرر نعمت گزاران ،روزه داران ،نماز با خضوع گزاران،امربهمعروف
و نهی از مکرر کککدگان و نگهبانان حدود الهی.

در واق نشانهی رامعهی اسالمی که حاکمش موحد باشد چهیار چییز اسیت« :ال ذین ان مکن اهم ف ی اَلرض اق اموا الص اله

وآتوا الزکاه وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و هلل عاقبه اَلمور».
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«آنان که خدا را یاری میکککد ،آنهایی هستکد که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمرن دهیم نماز و زکا را به پا
داشته و امربهمعروف و نهی از مکررمی کککد و عاقبت کارها به دست خداست».
امربهمعروف ونهی از مکرر در حقیقت به مکزلهی یک پوشش ارتماعی برای محافظت رمعیت است .وحد ارتمیاعی
و محبت و دوستی واخو مردم را به دنبال خواهد داشت و این قانون مترقی که همان نظار عمومی و مشارکت همگانی
در رهت سالم سازی فرد وارتماع است ،عوام مکفی ومخرب در مسیر وحد و محبت و دوستی واخو ارتمیاعی را از
میان خواهد برد .ایمان  ،وحد  ،امربهمعروف و نهی از مکرر شاخصهی امت بهتر میباشد.
نرته رال

در این آیه شریفه این است که افرادی که عهده دار انجام این امر الهیی هسیتکد را مفلیح (رسیتگار) دانسیته

است یعکی خود این عم فالح و رستگاری میآورد و عام آن رستگار میگردد.
ره

معظم انقیالب اسیالمی حضیر آییت اهلل خامکیهای (دامیت برکاتیه)در ایین بیاره فرمودنید :ترلییف عامیه میردم

امربهمعروف و نهی از مکرر با لسان است اما اگر کار به برخورد برشد آن دیگر به عهده مسوولین است.

0

قانون الهی امربهمعروف و نهی از مکرر در بعد اررا دارای دو مرحلهی فردی وگروهی است .مرحلیهی فیردی آن ییک
وظیفهی عمومی و همگانی در شعاعی محدود است ،اما مرحلهی گروهی آن ازشئون حرومت اسالمی به شمار میرود کیه
دارای شعاعی وسی میباشد.
امر به نیریها و نهی از بدیها زشتیها ناشی ازفطر الهی و وردان اخالقی انسان است و عالوه بر آن حرم عق سلیم
و شرع قویم است .ایکجاست که هماهکگی کام فطر و وردان و عق و شرع به طیور ریام قابی اثبیا و اقیرار اسیت.
بکابراین امربهمعروف و ن هی از مکرر یک حق اولیه و طبیعی و فطری و وردانی و عقلیی وشیرعی اسیت کیه ناشیی از پیونید
سرنوشتها وروح زندگی ارتماعی بشر است.
البته این مسئولیت مهم و خطیرو حساس در مرحلهی عمومی و همگانی بر عهدهی تک تک افیراد رامعیه اسیت و تکهیا
محدود به تذکر دادن ،اندرز دادن ،بیدارگری ،آگاه سازی و انتقاد و اعتراض میباشد .اما رایی که نییاز بیه شید عمی و
اررای تعزیرا و قصاص است ،قطعاچ باید تحت نظر حاکم شرع و متصیدیان حرومیت اسیالمی بیه مرحلیهی اریرا درآیید
ویک وظیفهی عمومی و همگانی نیست .به موازا ایمان ،وحد و اخو و اتحاد و یردلی را میپذیرفتکید و از تفرقیه و
ردایی پرهیز میکردند.
آیه 2

«کنتم خیر امه آخر جت للناس تا مرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون باهلل ولو آمن اهل الکت اب لک ان خی را
لهم منهم المومنون واکثرهم الفاسقون»
«شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدید ،امربهمعروف ونهی از مکرر میککید و به خدا ایمان دارید»
این آیه آشرارا ،امربهمعروف ونهی از مکرر نمودن را وظیفه عمومی همهی افراد امت میداند و به همین سب

مسیلمین

را بهترین امت برای سود رسانی وخدمت رسانی به همهی افراد بشر معرفی کرده و بر دو ویژگی بررستهی مسلمین و امیت
پیامبر اکرم(ص) ،تأکید مینماید؛ یری انجام دو وظیفهی بکیادی امربهمعروف و نهی از مکرر و دیگری مؤمن بودن به خیدا،
زیرا بدیهی است که ایمان به خدا ومومن بودن ،قویترین انگیزه محرک و مشوق انسان در اریرای امربیهمعیروف ونهیی از

 .0مسعودی ،محمد اسحاق ،پژوهشی در امر به معروف و نهی از مکریر از دییدگاه قیرآن و سیکت ،انتشیارا سیازمان تبلیغیا اسیالمی ،چیاپ اول-
ص29-23
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نرر میباشد .بکابراین ایمان به خدا ،مقدم بر قانون واررای قانون است ،ایمان به خدا و وحید و اخیو دیکیی ییک امیت
مؤمن و متحد است که نیروی امربهمعروف ونهی ازمکرر خلق میککد .ایمیان بیه خیدا ضیامن مسیتحرم و بیاطکی و درونیی
اررای وظایف است ،دیگر این که بهتر بودن مسلمین به سب

مؤمن بودن و اررای امربهمعروف ونهی از مکرر است و قطعاچ

سود رامعه ،خیر وصالح رامعه در اررای همین دو وظیفه است.
ایمان وعم دو بعد اساسی دینداری است .ایمان از مقولهی شکاخت و معرفیت وگیرایش اسیت و قیویتیرین محیرک
انسان به عم می باشدو بی شک برترین عم  ،عم صالح و ناف و سودمکد و خیر و نییک و بیدترین عمی  ،عمی فاسید و
مضرو زیانمکد و شرو زشت میباشد .بکابراین خدای متعال از خیر و شر ،تعبیر بیه معیروف و مکریر فرمیوده اسیت و دعیو
وتبلیغ مردم را برای گرویدن به خیر و معروف و بریدن از شر و مکرر در یک مرحله واری
مرحله وار

عمیومی وهمگیانی و در ییک

حرومتی اعالم فرموده البته این وروب ،وروب کفایی است که اقدام به آن دارای وروب عیکیی اسیت و در

هر صور قیام و اقدام برای امر به تبلیغ دین و امر به معروف و نهی از مکرر برای بعضی از افراد میباشد نه همه افراد امت.
به عبار روشنتر از همهی افراد امت انجام آن دستورا را خواستهاند لیرن اقیدام بعضیی از افیراد تیا حیدی کیه غیرض
وغایت حاص گردد کافی است.
در این آیه به این نرته تصریح شده است که اگر امتی بخواهد به عالیترین دررهی خیر ونیری برسد مهیمتیرین عامی
برای رسیدن به چکین مقامی همین امربهمعروف ونهی از مکرر است.این وظیفه حد و حصر نمییشکاسید ،حتیی هیی مقیامی
نیست که برای او این وظیفه ورود نداشته باشد:
«خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین»
« ای رسول ما طریقه عفو بخشش پیش گیر وامت را به نیرو کاری امیر کردنید چکیان چیه نپذیرنید از میردم نیادان روی

برگردان» در واق خداوند اولین مقامی است که خود این امر را بر پا داشته اسیت« .ان اهلل ی امر بالع ال واَل حس ان وایت ا ذی
القربی و ینهی عن الفحشا والمنکر والبغی»

«همانا خدا فرمان میدهد به عدل واحسان و بذل عطا به خویشاوندان ونهی از افعال زشت ومکرر وظلم»
وقتی خداوند اولین مقام امربهمعروف ونهی از مکرر باشد باید دانست که ایین امیر از ییک طیرف دارای قداسیت فیوق
العاده میباشد واز طرف دیگر کسانی که مترف این امر میگردند بایید بدانکید کیه از ایین طرییق تکهیا بیه خداونید تقیرب
میرویکد.
امربهمعروف ونهی از مکرر بزرگترین مظاهر تمدن اسالمی است تا رایی که قرآن آن را وسییلهی شکاسیایی رامعیهی
مسلمان میداند« :المنافقون والمنا فقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف و یقبضون ایایهم نسوا اهلل فنس یهم
ان المنافقین هم الفاسقون»

«مردان و زنان مکافق از هم دیگر و طرفدار یردیگرند به کار بد ور میدارند و از کار نیرو مک میکککد».
آیه 3
«من یشفع شفاعه حسنه یکن له نصیب منها شفاعه سیئه یکن له کفل منها وکان اهلل علی کلشی مقیتا»
« کسی که تشویق به کار نیری ککد نصیبی از آن برای او خواهد بود و کسی که تشویق به کار بدی ککید سیهمی از آن
خواهد داشت و خداوند حساب هر چیز را دارد وآن را حفظ میککد».
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روح ارتماعی اسالمی  ،فرد را در برابر رامعه مسوول میداند و این عالوه بر مسوولیت در برابر خویشتن است .بیر ایین
اساس اسالم همگان را به سوی حق و مبارزه با باط و فساد دعو کرده است .در این آیه از شفاعت حسکه و شفاعت سیئه
سخن به میان آمده که به معکی امربهمعروف و نهی از مکرر است.
هدایت و ارشاد و راهکمایی دیگران در انجام کارهای خوب و نیرو پسکدیده یا کارهای بید و زشیت و ناپسیکد یریی از
مصادیق شفاعت میباشد ،همان طوری که تالش برای نجا انسانها و یا تالش در رهیت هالکیت انسیانهیا نییز از دیگیر
مصادیق شفاعت است.
این آیه تصریح میککد که مردم در سرنوشت نهایی و نتیایج اعمیال یریدیگر از طرییق شیفاعت و تشیویق و راهکمیایی
شریک هستکد.
آیه 4

البر والتقوی وَل تعاونوا علی اَلثم و العاوان و اتقوا اللهان اهلل شایا العقاب»
«و تعاونوا علی ِّ
« و در راه نیری و پرهیزکاری با هم تعاون ککید و در راه گکاه و تعدی همراری نکمایید و تقوا داشته باشید که مجیازا

خدا شدید است».
امر به تعاون و همراری در مسیر نیری و تقوا همان امربهمعروف است و نهی از همراری در مسیر گکیاه و تعیدی همیان
نهی از مکرر است ونیز همان امر به تقوای الهی  ،همان امربهمعروف است و هشدار دادن در مورد مجازا شدید الهی همان
نهی از مکرر  .اسالم ارتماعی بودن و فعالیتهای ارتماعی و داشتن روح ارتماعی را تکها در رهت اعمال و اهداف خیر و
نیک یعکی همان بر و تقوا  ،تأیید و تأکید فرموده اما در رهت اعمال اهداف شر و بد یعکی اثم و عدوان به طور مطلق ممکوع
نموده است.حق و باط  ،خیر و شر  ،معروف و مکرر  ،عدل و ظلم  ،حسکه و سیئه فضیلت و رذیلت در بیکش قرآن و اسیالم
دو معیار و دو خو و دو مسیر متضاد و کامالچ ردا از هم هستکد که باید سر لوحیه انسیان و مسیلمان در همیه امیور و شیوون
فردی و ارتماعی قرار گیرند ،پس باید هم در آنجا کارهای نیک و دعو به نیریهیا و هیم در مییدان مبیارزه و مقابلیه بیا
بدیها و زشتیها باهم تعاون و همراری داشته باشیم.
آیه 5

ِ ِ
ّذین َک َفروا ِمن بنِی إِسرائیِل َعلَی لِس ِ
ان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عص وا و ک انوا یعت اون ک انوا َل یتن اهون
َ
«لُع َن ال َ ٌ
َ
َ َ

عن منکر فعلوه منکر فعلوه لبئل ما کانوا یفعلون»

آنها که از بکی اسرائی کافر شدند ،بر زبان داود و عیسی بن مریم لعکت شدند این به خاطر آن بود که گکاه میکردند و
تجاوز مینمودند .آنها از اعمال زشتی که انجام میدادند یردیگر را نهی نمیکردند ،چه بد کاری انجام میدادند.
این آی ه بی تفاوتی در برابر اعمال دیگران و بی مسئولیتی در برابر سرنوشت عمومی رامعه را شدیداچ نفی کرده ،ایکگونیه
افراد را از زبان دو پیامبر عالی قدر ملعون دانسته است .زیرا آنان نهی از مکرر نمیکردند و در برابر گکاه و تجیاوز سیرو
مینمودند .سرو در ایکگونه امور یعکی ترک مسئولیت ارتماعی و سازی کاری و تشویق گکهرار و تجاوزگر که به تعبییر
قرآنی این عم و سرو آنها بسیار زشت و ناپسکد بود.
البته بدیهی است که امربهمعروف و نهی از مکرر هم چون سایر واربا و محرما شرعی  ،دارای احریام و شیرایو و
مرات

و دررا است.
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آنچه در ایکجا به تکاس

این آیه بیان میشود این است که میفرماید:

«یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم َل یضرکم من ضل اذا اهتایتم الی اهلل مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم تعلمون»
«ای کسانیره ایمان آوردهاید مراق

خود باشید ،هکگامی که شما هدایت یافتید گمراهی کسانی که گمراه شدند به شما

زیانی نمیرساند»
طبق دیدگاه مفسران بزگوار و بر اساس روایاتی که ذی آیه باد نق شیده ،امربیهمعیروف ونهیی از مکریر از مهیمتیرین
دستورا الهی است که به سادگی نمیتوان آنها را نادیده گرفت ویا تعطی کرد ،تکهیا در میوردی ایین دو وظیفیه سیاقو
میشود که :اودچ امیدی به تأثیر انجامشان نباشد ،ثانیاچ شرایو دزم برای انجام آنها ورود نداشته باشد .پیامبر گرامی در همین
مورد فرموده است:
امربهمعروف و نهی از مکرر ککید اما هکگامی که دیدید مردم دنیا را مقدم داشته و بخ و هوا و هوس بر آنها حرومت
میککد و هر کس تکها رأی خود را میپسکدد ،به خویشتن بپردازید و عوامشان را رها ککید.
آیه 0

«والمومن ون و المومن ات بعض هم اولی اء بع ض ی امرون ب المعروف وینه ون ع ن المنک ر ویقیم ون الص اله ویوت ون الزک اه و

عزیز حکیم»
یطیعون اهلل و رسوله اولئک سیرحمهم اللهان اهلل ً

«مردان و زنان با ایمان ولی (یار ویاور) یردیگرند ،امربهمعروف ونهی از مکرر میکککد و نماز به پا مییدارنید و زکیا
میدهکد و حرم خدا ورسول را اطاعت میکککد وآنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید کیه خیدا صیاح
اقتدار و درست کردار است».
اه ایمان بر یردیگر ودیت دارند ،نسبت به همیدیگر مسیئولیت دارنید  ،زییرا روح ایمیان و ودییت و روح میؤد و
محبت در میان آنها حاکم است به همین سب

هم همدیگر را امر ونهی میکککد یعکی یردیگر را به نیریها دعو نموده

و همدیگر را از زشتیها و بدیها باز میدارند و نسبت به سایر مردم نیز احساس مسئولیت داشته ،آنها را امر ونهیی کیرده،
به خوبیها دعو میکککد و از بدیها باز میدارند و پیوسته نماز را بر پا میدارند و زکیا مییپردازنید واز فرمیان خیدا و
پیامبر خدا اطاعت میکککد.
آیه 7

«الت ائبون العاب اون الحام اون الس ائحون الراکع ون الس اجاون اَلم رون ب المعروف و الن اهون ع ن المنک ر و الح اف ون
لحاود هلل و بشر المؤمنین»
«مومکان کسانی هستکد که توبهکککدگانکد ،عابدان ،سپاس گویان ،سییاحت کککیدگان ،رکیوع کککیدگان ،سیجده آوران،
آمران به معروف ونهی کککدگان از مکرر و حافظان حدود الهی و بشار بده مومکان را»
در این آیه نیز برخی از صفا اه ایمان عکوان شده که عبار اند از:
توبه ،عباد  ،سپاس گویی ،سیاحت در کانونهای عبادی ،راک بودن ،سارد بودن ،دعیو کیردن میردم بیه کارهیای
نیک وامربهمعروف ،مبارزه با هرگونه فساد ،اررای نهی از مکرر ،حفظ ورعایت حدود و قوانین الهی که اساسیتریکشان که
قانون حق و قسو و عدل میباشد.
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آری مومکان هم دارای وظایف فردی و تربیتی و خودسازی هستکد ،هم دارای وظایف حساس ارتماعی و سالمسازی و
پاکسازی ارتماعی وهم دارای و ظایف سیاسی و حرومتی و خالصه ایکره در همه عرصهها حضور فعال و نقیش سیازنده
دارند.
آیه 3
«الذین ان مکناهم فی اَلرض اقاموا الصاله و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکروهلل عاقبه اَلمور»
«یاران خدا کسانی هستکد که هرگاه در زمین به آنها قدر بخشیدیم نماز را بر پیا مییدارنید و زکیا را مییپردازنید
وامربهمعروف ونهی از مکرر مینمایکد»
یاران خدا هر گاه به قدر برسکد آن قدر را از خدا میدانکد نه از خودشان بکابراین به پاس سپاس الهی هرگز دچیار
غفلت و غرور وقدر زدگی وخودکامگی نمیشوند ،به لهو و لع

و عیش و نوش وبد مستی نمیپردازند بلره برعرس:

اودچ ارتباطشان را با خدا مستحرمتر میکککد و به اقامه نماز در سطح وسی حوزه قدرتشان میپردازنید وبیا میردم یعکیی
خلق خدا و عیال نیز رابطه عمیق و عاطفی برقرار میکککد و به پرداخت زکا و ادای حقوق مردم مییپردازنید ودر سیطح
حوزه قدر و حرومت خود به مبارزه با فقر پرداخته  ،قسو و عدل ارتماعی و اقتصادی را پیاده میکککد.
در رهت ساختن یک رامعهی سالم و صالح دو وظیفهی اساسی و مهم یعکی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر را بیه نحیو
ردی و عالی در همه سطوح و مرات
مکاس

و مراحلش اررا میکککد زیرا صاحبان قدر و تمرین همهی وسای و ابزار و شرایو

در رهت اررای حدود الهی و خدمت به خلق خدا را در اختیار دارند  .بکیابراین بیه سیهولت مییتوانکید زمیکیههیا و

شرایو بیداری و احیای فطر الهی مردم را فراهم کرده آنان را بر اساس مقتضای فطیر پیاک تربییت و هیدایت کککید و
باط و زشتی را از محیو ارتماعی پاک نمایکد.
آیه 1
«یا بنی اقم الصاله و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم اَلمور»
«پسرم نماز را بر پا دار و امربهمعروف و نهی از مکرر کن و در برابر مصائ

صبر کن»

این آیه نیز مانکد اکبر آیا الهی قرآن ،دستور به اقامه نماز میدهد ارتباط معکوی و عاطفی با خداوند است که موری
نورانیت و صفای باطن میگردد و از لوازم خودسازی و و ظایف فردی است.
بعد از آن نوبت به وظایف ارتماعی میرسد ،امربهمعروف و نهی از مکرر از لوازم دیگرسازی و اصالح ارتماعی است.
بدیهی است که انجام وظیفه خصوصاچ وظیفه ارتماعی آن هم انجام امربهمعروف و نهی از مکرر با مشیرال و سیختیهیای
فراوانی همراه است و بدون صب ر و استقامت وشریبایی وبردباری انجام چکین و ظایفی میسر نخواهد بود ،بکابراین در این آیه
شریفه صبر و استقامت و اراده قوی نیز تأکید و به داشتن آنها امر شیده اسیت .بیی شیک پیس از تحرییم پاییههیا و مبیانی
اعتقادی و ایمان به توحید ومعاد نوبت به عم میرسد و برترین اعمال هم اعمالی است که تکظیم کککده روابو فرد با خدا و
با سایر انسانها باشد و افض چکین اعمالی ،نماز و امربهمعروف ونهی از مکرر است.
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آیه 11

«بسم اهلل الرحمن الرحیم * والعصر *ان اَلنسان لفی خسر *ان اَل الذین آمنو و اعملوا الصالحات و تواص وا ب الحق و

تواصوا بالصبر»

در این سوره چکد اص برای سعاد ونجا انسان عکوان شده که عبار اند از  :تواصی به حق یعکی دعو همگانی و
عمومی بسوی حق و پرهیز و ستیز ودوری کردن از باط  .حق نیز مصدایق فراوانی دارد همچون خدا ،قرآن ،اسیالم ،عیدل،
صدق ،ثبو  ،ظهور ،وروب و غیره اما در یک کالم هم امربهمعروف را و هم نهی از مکرر و هم تعلییم و ارشیاد راهی و
هم بیداری و تکبیه غاف و هم تشویق به نیری و هم تبلیغ دین و ایمان و عم صالح را شام میشود.
سفارش به صبر و پایداری و استقامت در معکای وسی کلمه هم شام صبر بر طاعت و صبر بر بال و صیبر بیر معصییت و
صبر در همه مشقا و سختیهای آن و نامالیما میشود ایکگونه است که میتوان به ح مشرال و معضال پرداخیت
و کاستی آن را ربران کرد به طور کلی نظار عمومی در اسیالم ییک وظیفیه مقیدس اسیت کیه دارای اقسیام ومراحی و
مراتبی که به شرح ذی بیان میشوند:
 .0تعلیم ،تبلیغ ،ارشاد و نشان دادن حق و باط .
 .8پکد ،اندرز ،موعظه ،نصحیت و خیر خواهی ،دعو به حق ومک از لغزش وگکاه.
 .9اعراض و روی گردانی از مکحرفان و گکاهراران و آلودگان به عکوان مخالفت و اعتراض عملی به اعمال بد آنان.
 .3برخورد عملی وتریه بر نیرو وقدر قهریه در رلوگیری از خالف و انحراف و آلودگی و گکاه.
بکابراین پیوسته باید در رامعه اسالمی از میان مردم مسلمان ،گروهی خود ساخته و آشکا بیه معیروف و مکریر کیه
خود عام به معروف وتاریک مکرر باشکد  ،قدم به پیش نهاده مردم را به خیر ونیری دعو وراهکمایی کککد و از
بدیها و زشتیها باز دارند.
چکین رامعهای به صالح و ا رشاد و سعاد و فالح خواهد رسید .ترک مسیئولیت مهیم امیر بیه معیرف و نهیی از مکریر
مور

تسلو اشرار و ستمگران و توسعه ظلم و فساد در رامعه میگردد .البته کسانی که دعو بیه خییر و نیریی و نهیی از

فساد و بدی میکککد؛ خود باید شرایو علمی ،عملی و خالقی و صالحیت اررای این وظیفیه مقیدس را داشیته باشیکد و در
اررای آن به طور دقیق حدود و مراح و شرایطش را در نظر گرفته و کامالچ قانونمکد آن را اررا کککد.
آیه 11

«ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموع ه الحسنه و ج ادلهم ب التی ه ی احس نان رب ک ه و اعل م بم ن ض ل ع ن س بیله و
هواعلم بالمهتاین»
« دعو کن به راه خدا به وسیله حرمت وموعظه نیرو و با آنان ردل کن به بهترین روش»
در اررای امربهمعروف ونهی از مکرر و راهکمایی ،اصالح ،ارشاد و هدایت مردم بسوی خدا ودورکردن همگان از گکاه
و انحراف باید از بهترین راه و روش استفاده کرد آیه فوق بهترین روش را روش استددل و برهان ،روش موعظه ونصیحت
و روش ردل و مکاظره همراه با مهر و محبت و ادب واحترام دانسته است .اقکاع عق و عاطفه مور
دعو بسوی خدا در تمامی ابعاد ادراکی مخاط

مییشیود تیا محتیوای

تأثیر بگذارد.

به همین رهت باید کامالچ علمی ،عاطفی و به دوراز تکدی وپرخاش و خشونت و تعص

وغرض باشد .باید در محیطیی

آرام همراه با اطمیکان خاطر و ترریم شخصیت و با آرامش آ ین وظیفه مهم را انجام داد .البته مخاط

نییز بایید حیق طلی
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باشد و از هرگونه عکاد ولجا پرهیز ککد و به هر صور باید صداقت و انصاف را معیار قرار داد و در برابر سکد و میدرک
و برهان ودلی تسلیم و خاض بود.
چریده آیا امربهمعروف ونهی از مکرر
 .0امربهمعروف ونهی از مکرر وار

است.

 .8کودکان هم باید آن را اررا کککد
 .9از اوصاف پیامبر اکرم(ص) است.
 .3بعضی از اه کتاب هم اررا میکردند.
 .9از اوصاف مجاهدان است.
 .0از نشانههای حرومت اسالمی است.
 .4از اوصاف مؤمکین است.
 .2معیار بهترین امت بودن است.
 .3هماهکگی گفتار وعم دزم است.
 .01عالیترین معروف و وحد ارتماعی است.
 .00دعو مردم باید بر اساس حرمت ،موعظه حسکه و ردال نیرو باشد.
 .08دعو مردم باید بسوی خدا و براساس بصیر باشد
 .09علما ،فقها و دانشمکدان دیکی در این مورد مسئولیت اصلی را بر عهده دارند.
 .03و عرس آن یعکی نهی از معروف و امر به مکرر صفت مکافقان است.

0

یک نمونهی قرآنی از نهی از منکر
حضر ابراهیم که عموی خود را بتپرست میدید ،برای باز داشتن او از این کار به او گفت  :ایین مجسیمههیایی کیه
شما پایبکد عباد آنها شدهاید ،چه معکا دارد؟ (اذ قال َلبیه وقومه ما هذه التماثیل آلتیانتم لها عاکفون)
از این بیان بسیار کوتاه،به چکد اص مهم در امربهمعروف ونهی از مکرر پی میبریم :
 .0کسی که امربهمعروف میککد،باید از رشد وکفایت خاصی بر خوردار باشد.
 .8در امر ونهی شرط سکی ورود ندارد(.قال دبیه)
 .9امر ونهی را از نزدیران شروع ککیم(.قال دبیه)
 .3در نهی از مکرر ،ابتدا از مکررا بز رگ شروع ککیم(.ما هذه التماثی )
 .9در امر و نهی ،مردم را به کرامت وشخصیت خودشان متوره متوره سازیم(.انتم لها عاکفون)
 .0در نهی از مکرر ،گاهی باید یک نفر دربرابرگروهی قرار گیرد(.دبیه وقومه)
 .4در امر ونهی با شیوهی سؤال ،وردانها را بیدار ککیم(.ماهذه التماثی )
 .2در امر ونهی ،قاطعیت وصراحت داشته باشیم(.انتم و آبائرم)

8

 .0نظار نخبگان در شکاخت امر به معروف و نهی از مکرر،ص000-090
 .8قرائتی ،محسن ،ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از مکرر ،انتشارا مرکز فرهکگی درسهایی از قرآن چاپ چهارم ،0923ص 81-80
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اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر در سیرهی معصومین(ع)
فرمانهای خداوند بزرگ چون خواستهی اوست عظمیت واهمییت وادییی دارد و سیعاد انسیان در گیروه فرمیانبری
ورعایت دقیق همهی آنهاست .ولی با توره به تاثیرا و عواق

و آثار فردی وارتماعی ،دنییوی و اخیروی و نییز رکبیهی

کلیدی داشتن برخی از این قوانین ،درآیا و روایا و سخکان معصومین(ع) نسبت به رعایت آنهیا ،تأکیید بیشیتری شیده
است ودارای اهمیت ویژهای میباشد.
همانگونه که نا فرمانی نسبت به برخی از این دستورا نیز گکاه کبیره (بیزرگ) نامییده شیده و برخیی دیگیر را صیغایر
(کوچک) نام نهادند .در میان دستورا اسالمی واربا الهی «امربهمعروف و نهی از مکرر» رایگاه ویژهای دارد ،تیا آنجیا
که امام باقر(علیه السالم) میفرماید:
« ان اَلمر با لمعروف والنهی عن المنکر سبیل اَلنبیا و منها الصلحا فریضت ع یمت بها تقام الفرائض تامن المذاهب وتحل
المکاسب و ترد الم الم و تعمر اَلرض و ینصف من اَل عااء و یستقیم اَلمر».
همانا امربهمعروف و نهی از مکرر راه پیامبران و شیوهی صا لحیان اسیت ،فریضیهی بزرگیی اسیت کیه بیه واسیطهی آن
واربا دیگر به پا داشته میشود و به وسیلهی آن پیشه روا و حالل ،ستمهیا بیر طیرف و زمیین آبیاد مییشیود .دشیمکان بیه
واسطهی این فریضه مجبور به انصاف شده و امر (دنیا ودین) استوار میشود.
برای شکاخت اهمیت و عظمت این فریضه در سیره معصو مین (علیه السالم) بایید بیه مقیاط گونیاگون زنیدگی آنیان و
برخورد ویژه آنان با این فریضه الهی نگریست.

0

اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر از دیدگاه روایات
پیامبر اکرم(ص) فرمود :آمران به معروف ،رانشیکان خدا در زمین هستکد.
امیر المومکین علی(ع) در نهج البالغه میفرماید :تمام کارهای خیر و حتی رهاد در راه خدا ،نسبت به امربهمعروف مبی
رطوبت دهان است نسبت به آب دریا.
حضر علی(ع) میفرماید :امربهمعروف و نهی از مکرر برای عموم مردم یک مصلحت است (تا انگیزهی آنان را نسبت
به کار خیر زیاد ککد) و نهی از م کرر برای افراد نا بخرد که گرایش به انحراف در آنیان زییاد اسیت ،وسییلهی ککتیرل قیوی
است.
امام باقر(ع) در مقام شرایت میفرماید :افیرادی هسیتکد کیه اگیر نمیاز ضیرری بیه میال ییا رانشیان بزنید ،آن را تیرک
میکککد،همان گونه که امربهمعروف ونهی از مکرر را که بزرگترین وشریف تیرین واربیا اسیت ،بیه همیین خیاطر رهیا
کردند.
در حدیث میخوانیم :بهترین دوست آن است که هکگام خالف ،مان تو شودو بدترین دوست آن است که به تو تذکر
ندهد.امام صادق(ع) میفرماید :بهترین دوست من کسی است که عی های مرا به من هدیه ککد.
همچکین فرمود :کسی که بتوانید رلیوی مفاسی د را بگیرد،ولیی نگیرد،گوییا دوسیت دارد کیه خداونید متعیال معصییت
شود.چکین کسی اعالم دشمکی با خدا کرده است.رسول خدا(ص)فرمود:گروهی هستکد که نه پیامبرند و نه شهید ،ولی مردم
به مقام آنان که به خاطر امربه معروف به دست آوردهاند غبطه میخورند.
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 .0مدنی بجستانی ،محمود ،امر به معروف و نهی از مکرر دو فریضه برتر در سیره معصومین(ع) انتشارا معروف ،چاپ سوم 00-0944،04
 .8ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از مکرر ،ص03-81
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روش پیامبر اکرم(ص) و اه بیت در رابطه با امربهمعروف ونهی از مکرر :حسن نیت ،پاکی هدف واررای ترلیف الهی
همراه با تقوای الهی و عدالت و محبت و دلسوزی ،هم چون یک طی

حاذق و مهربیان و بیه دور از هیر گونیه خشیونت و

تکدی وبد زبانی ،از اصول ثابت اخالقی و تربیتی و سیرهی هدایتی آن بزرگواران میباشد ،آنان با نهایت لطف و محبت این
دو وظیفهی سکگین و حساس را انجام میدادند وبا کمال متانت و مالیمت و محبت امربیهمعیروف ونهیی از مکریر میی کیر
دند.مسلمین صدر اسالم به موازا ایمان وحد  ،اخو و اتحاد و یردلی را میپذیرد و از تفرقه و ردایی پرهیز کردند.
امربهمعروف ونهی از مکرر در احادیث:
حدیث()1
امام باقر(ع)میفرماید« :امربهمعروف ونهی از مکرر دو فریضهی بزرگ الهیی اسیت کیه بقییهی فیرای

بیا آنهیا بیر پیا

میشوند و به وسیلهی این دو ،راهها امن وآباد می گردد و از دشمکان انتقام گرفته میشود و همهی کارها راست و درست و
رو به راه میگردد» در آغاز این حدیث میفرماید :راه وطریق پیامبران و صالحان امربهمعروف و نهی از مکرر است.
حدیث()2
پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :کسی که امربهمعروف ونهی از مکرر ککد رانشین خداوند در زمیین و رانشیین فرسیتادهی
خدا و رانشین کتاب او (قرآن) است».
حدیث()3
حضر علی(ع) میفرماید« :تمام کارهای نیک وحتی رهاد در راه خدا در برابر امربهمعروف ونهی از مکرر چون آب دهان
است در برابر دریای پهکاور»
حدیث()4
پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :هر کس به کار نیری فرمان دهد ییا از کیار زشیتی نهیی ککید و ییا میردم را بیه کیار نییک
راهکمایی ککد و یا مردم را به کار نیک راهکمایی ککد و یا به گونهای مو ربیا تشیویق آنهیا را فیراهم سیازد ،در آن کیار
سهیم و شریک است و هم چکین هر کس دعو به کار بد یا راهکمایی و تشویق به کار زشت نماید ،دیگیری را ،او نییز در
آن کار شریک و سهیم است».
حدیث()5
پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :حتماچ باید امربهمعروف و نهی از مکرر ککید و افراد نادان را بگیرید و به سوی حیق دعیو
نمایید واد خداوند قلوب شما را از یردیگر میککد و شما را از رحمت خود دور میسازد .همیان طیور کیه آنهیا را (بکیی
اسرائی را) از رحمت خویش دور ساخت»"
حدیث ()6
امام صادق(ع) میفرماید« :این دسته از بکی اسرائی که خداوند آنها را مذمت کرده هرگیز خودشیان در کارهیا و مجیالس
گکاهراران شرکت نداشتکد ،بلره هکگامی که آنها را مالقا میکردند ،در چهرهی آنان میخکدیدند و با آنها بودند».
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حدیث()7
پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :امت من همواره در خیر ونیری خواهکد بود کیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر و تعیاون و
همراری بر نیری کککد ،ولی اگر چکین برکا از آنها بر بعضی دیگر مسلو میشیوند در حیالی کیه نیه در زمیین و نیه در
آسمان ،یار و یاوری ندارند».
حدیث()3
حضر علی(ع) میفرماید« :امربهمعروف ونهی از مکرر را ترک نرکید زیرا در آن صور اشرار و سیتمگران ،بیر شیما
مسلو خواهکد شد.آن گاه هر چه دعا ککید مستجاب نخواهد شد».
پیامر اکرم (ص) نیز در حدیبی سستی و شانه خالی کردن از مسئولیت خطیر امربیهمعیروف و نهیی از مکریر را بیه مکزلیه
اعالم رکگ با خدا دانسته است.
حدیث ()1
پیامبر اکرم(ص) میفرماید « :آگاه باشید که همه شما نگهبانید و همه در برابر کسانی کیه میأمور نگهبیانی آنهیا هسیتکد
مسئولاند .امیر و فرمانروا نگهبان مردم است و در برابر آنها مسئول است میرد نگهبیان خیانواده خیویش اسیت و در مقابی
آنها مسئول است زن نگهبان خانواده ،شوهر و فرزندان است و در برابر آنها مسئول است آگاه باشید که همه شما نگهبانید
و همه شما در برابر کسانی که مأمور نگهبانی آ نها هستید مسئولید».
حدیث ()11
حضر علی(ع) میفرماید« :ملتهایی که پیش از شما به هالکت رسیدند و نابود شدهاند ،فقو به خاطر ایین بیوده کیه
هر گاه مردم ،مرتر

گکاه و معاصی میشدند روحانیون و عالم دیکیشان آنان را از کار زشت ،باز مییداشیتکد و چیون ایین

وض ادامه داشت کیفرهای ادهی بر آنان نازل گردید ،پس بر شماست که امربهمعروف و نهی از مکرر ککید».
حدیث ()11
حضر علی(ع) میفرماید« :خداوند مردم قرون گذشته را از رحمت خو دور نساخت رز به خاطر این که امربیهمعیروف و
نهی از مکرر را ترک کردند .خداوند افراد سفیه را به خاطر گکاه و افراد عاق و دانا را به خاطر ترک نهی از مکرر از رحمت
دور داشت و ملعون ساخت».
حدیث ()12
امام صادق(ع) میفرماید« :کسی که امربهمعروف و نهی از مکرر میککد باید دارای سیه خصیلت باشید :عامی باشید بیه
آنچه امر میککد و تارک باشد از آنچه نهی از مکرر میککد عام باشد در آنچه امر و نهی میککد رفق و مدارا باشد».
حدیث ()13
حضر علی(ع) میفرماید« :نفرین خدا بر آن بر کسانی که امربهمعروف کککید و آن را تیرک گویکید و نهیی از مکریر
گویکد و خود مرتر

آن شوند».
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حدیث ()14
حضر علی(ع) میفرماید« :نخستین رهیادی کیه بیه زور از شیما سیل

مییشیود بیا دسیتان شماسیت سیپس رهیاد بیا

زبانهایتان و آنگاه با دلهایتان پس هر گاه کسی در دل خویش کار نیک را نیک نداند ستایش نرکد و از کار زشت نفر
نورزد واژگون شود و زیر و زبر گردد».
حدیث ()15
امام صادق(ع) میفرماید « :هر گاه کسی گکاهی آشرار و علکی انجام دهد و از اورلوگیری نشود  ،به عموم مردم آسی
میرساند ،زیرا با عم او دین خدا خوار میگردد و عم او مورد الگو پذیری دشمکان خدا قرار میگیرد».
حدیث ()16
امام صادق(ع) میفرماید« :وای به کسی که امر به بدیها و زشتیها ککد و از خوبیها و نیریها دیگران را نهی نماید».
حدیث ()17
امام صادق(ع) میفرماید « :وای بر مردمی که متدین به دین خدا نباشکد و امربهمعروف و نهی از مکرر نرککد
پیام این حدیث شریف این است که مظهر و نشانه دیانت و تدین به دین الهی اقدام به انجام امربهمعروف و نهی از مکرر
است به طوری که اگر قومی چکیین نرکد مانکد این است که متدیین به دین الهی نمیباشد».
حدیث ()13
پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :خداوند عزور مؤمن ضعیفی را که دین ندارد دشیمن مییدارد و بیه او غضی

مییککید،

پرسیده شد مؤمن ضعیفی که دین ندارد کیست؟ پیامبر(ص) فرمود :کسی که نهی از مکرر نمیککد».
حدیث ()11
امام صادق(ع) میفرماید« :برای عز مؤمن همین کافیست که هر گاه مکرری را ببیکد ،بداند کیه خداونید از آن کیه او
با قلبش آن را انرار میککد ،آگاه است» .
حدیث ()21
امام صادق(ع) میفرماید« :خداوند عزور همه امور مؤمن را به خودش واگذار کرده است ،اما به او ارازه نداده است
که خود را ذلی ککد» .آیا این سخن خدای عزور را نشکیدهاید که مییفرمایید« :عیز مخصیوص خیدا و رسیول خیدا و
مؤمکین است ».پس شایسته است که مؤمن پیوسته عزیز باشد و هرگز ذلی نباشد .زیرا خداونید او را واسیطه اسیالم و ایمیان
عز بخشیده است .پیامی که از این روایت شریف دریافت میشود این است که مؤمن دارای عز کرامت نفس اسیت و
در هر شرایطی باید آن را حفظ و صیانت نماید  ،بکابر این امربهمعروف و نهی از مکرر روش و شیوهای است تربیتی ،هدایت
گر و هشدار دهکده معکویت بخش که بیا اریرای آن از سیوی فیرد و رامعیه و حرومیت ،عیز فیردی ارتمیاعی و عیز
حاکمیت یک حرومت دیکی کامالچ مورد مراقبت و پاسداری و نگهبانی قرار میگیرد و تمیامی راههیای سیقوط در ذلیت و
نربت را بر روی آحاد رامعه مسدود مینماید و سر بلکدی دنیوی و اخروی همگان را تحقق میبخشد.
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حدیث ()21
پیامبر اکرم(ص)« :کسی که امربهمعروف و نهی از مکررککید رانشیین خداونید و رانشیین پییامبر و کتیاب او در زمیین
است».
ایمان و وحد مور

عز و قدر میشود .پیامبر اکرم(ص) ،در پاسخ به این سؤال که از همیه میردم بهترکیسیت؟

فرمودند( :وآن کس که از همه بیشتر امربهمعروف و نهی از مکریر ککید و آن کیس کیه از همیه پرهیزگیارتر باشید ودر راه
خشکودی خدا از همه بیشتر گام بردارد).
حدیث ()22
پیامبر اکرم(ص) می فرمایکد« :باید امربهمعروف و نهی از مکرر ککید وگرنه خداوند ستمگری را بر شما مسیلو مییککید
که نه به خرد سادن رحم میککد ،نیران و صالحان شما دعا میکککد ولی مستجاب نمیشود و از خداوند یاری میطلبکد اما
خدا به آنها کمک نمیککد و حتی توبه میکککد و خدا از گکاهشان در نمیگذرد».
حدیث ()21
روایت است که امیرالمومکین(ع) خطبه خواند و خدا را شرر گزارد و ثکا گفت و فرمود« :اما بعد،کسانی که پیش از شما
بودند هالک شدند ،چون معصیت میکردند و عالمان و دانایان آنان را از این کار باز نداشتکد .آنان چون به گکاه خود ادامه
دادند و عالمان و دانشمکدان از گکاه بازشان نداشتکد ،گرفتار مجازا شدند .پس امربهمعروف و نهی از مکریر ککیید .بدانیید
امربهمعروف و نهی از مکرر ،مرگ را نزدیک نررده ،رزق را نمیبرد ،خواست خدا را از آسیمان بیه زمیین فیرود مییآیید،
همچون باریدن باران به هرکس که خدا برای او زیاد یا کم را رقم زده است».
حدیث ()24
از ابورعفر(ع) نق است که فرمود« :در آخر الزمان گروهی خواهکد زیست که میانشان عدهای هستکد ریاکار ،تظاهر بیه
خواندن قرآن و انجام عبادا کرده ،بدعتگذار و ناداناند ،امربهمعروف نررده و نهی از مکرر نمینمایکد مگر آنریه ایمین
از ضرر و زیان باشکد .برای خود عذر و بهانه میتراشکد و دنباله رو لغزش و کجرویهای عالمان و عمی فاسدشیان هسیتکد،
نماز و روزه تا وقتی به را میآورند که برای ران و مالشان ضرری نداشته باشید ،امیا اگیر نمیاز بیه امیوری کیه بیا امیوال و
رسمشان انجام میدهکد ضرر رساند ،نماز را نمیپذیرند ،چکان که وادترین و بهترین واربا را نپذیرفته بودند».
امربهمعروف و نهی از مکرر ،فریضهای بزرگ بوده ،دیگر واربا به وسیله آن استوار میگردد.
غض

خدای عزور بر مردمان،در آن را که (فریضه تیرک شیود) صیور مییپیذیرد و همگیان را گرفتیار غیذابش

میککد ،پس نیران در سرای فارران هالک میشوند و خردسادن در خانهی بزرگسیادن (از آن رو کیه در برابیر گکیاه بیی
اعتکا بودند) .امربهمعروف و نهی از مکرر ،راه پیامبران و شیوه صالحان است ،فریضهای بزرگ میباشد که بدان واربا برپا
شده ،راهها ایمن گردیده کس

و کار روا گشته ،مظالم برطرف میشود .نیز زمین آباد شده ،حق از دشمکان گرفته میشیود

و کارها سامان مییابد .پس با دلهایتان مکرر را زشت شمارید و با زبانهایتان بگویید (و از کار ناروا باز دارید) و به وسیلهی
امربهمعروف و نهی از مکرر با گکاهراران رویارویی کرده ،در راه خدا از سرزنش مالمتگران نهراسید.
اگر پکد پذیرفتکد و به راه حق باز گشتکد ،بر آنان مجازاتی نیست.کیفر برای کسانی است که به مردم سیتم کیرده ،بیه نیا
حق روی زمین ظلم میکککد .برای ایکان عذاب دردناک است .در این حال با تمیام ورودتیان بیا ایکیان رهیاد کیرده ،در دل
دشمن آنان باشید اما قدر طل

نبوده غارتگر اموال نباشید و نخواهید به ناحق پیروزی و ظفر یابید تا آن زمان کیه تسیلیم
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خواست خدا شده در راه طاعتش سر سپردند .امام علی(ع) افزود خدای عزور به شعی

پیامبر(ع) وحی فرسیتاد کیه صید

هزار نفر از قومت را عذاب میککم .چه هزار نفر از اشرار وشصت هزار از نیران را! عرض کرد :پروردگارا! اشرار که ریا
دارد ،اما گکاه نیران چیست ؟!خداوند وحیی فرسیتاد:از آن رو کیه بیا معصییت کیاران سیازش کیرده ،بیه رغیم خشیم مین،
خشمگین نگردید.
حدیث()25
در کافی روایت شده از ابو رعفر وابو عبداهلل(علیهما السالم) که فرمودند« :وای بر قومی که با امربهمعروف ونهی از مکرر از
خدا اطاعت نمیکککد».
حدیث()26
از ابو عبداهلل امام صادق(ع)» نق شده که فرمود« :پیامبر اکرم (ص)فرموده است :چگونه خواهید بود زمانی که زنانتان فاسد
وروانتان فاسق شوند،اما امربهمعروف ونهی از مکررنرکید؟پرسیدند:ای پیامبر خدا،چکین خواهد شد؟! فرمود:آری ،حتی بدتر
از این که معروف را مکرر بدانید ومکرر را معروف».
حدیث ()27
پیامبر اکرم (ص)فرمود« :خدای عزور از مؤمن ضعیف که دین ندارد،نا خشکود اسیت .پرسییدند :میؤمکی کیه دیین نیدارد
کیست؟ فرمود :آن که نهی از مکرر نمیککد».
درباره امربهمعروف ونهی از مکرر پرسیده شدکه آیا بر تمامی امت وار
ٔ
از ابو عبداهلل
چه کسانی وار

است ،فرمود :نه! عرض شد :پس بیر

است ،فرمود :بر توانمکدی که از او حرف شکوی داشته باشکد ،نه بر ضعیفی که نمییتوانید بیه راه هیدایت

ککد ،بلره از حق به باط میخواند .دلی سخن ،کتاب خدای عزور است کیه فرمیود« :ول تکن م نکم ام ه ی اعون ال ی الخی ر
ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر».

این دستور خاص است ،نه عام ،چکانره خدای عز ور فرمود« :ومن قوم موسی امه یهاون بالحق و به یع الون» و نگفت« :عل ی

امة موسی ،یا علی کل قوم» و میبیکیم که امروز ایکان امتهای گوناگون و بیشتر از یک امتانید،چکان کیه خیدای عیز وری
فرمود« :ان ابراهیم کان امه قانتا هلل»
حدیث( )23

ابوالحسن الرضا(ع)فرمود« :رسول خدا(ص)میفرمود :اگر امتم امربهمعروف و نهی از مکرر را به یردیگر واگذارند ،بدانکید
که به رکگ سختی با خدای متعال برخاستهاند» !
در نهج البالغه ،در وصیت امیرمومکان(ع) به امام حسن و امام حسین(ع)پس از ضربت ابن ملجم آمده است امربهمعیروف و
نهی از مکرر را ترک نرکید وگرنه اشرار بر شما چیره میشوند .خدا را خواهید خواند اما دعایتان برآورده نمیگردد.
حدیث()21
از علی ابن ابیطال (ع)روایت شده که پیامبر خدا (ص)نزد اه صیفه مییآمید و ایکیان میهمیان آن حضیر بودنید (.....در
دیداری )سعد بن اشج برخاست و عرض کرد:خدا و رسولش و هر کسی را که حضور دارد ،شاهد میگیرم که خواب ش
بر من حرام است (از بس همیشه ش

زنده داری میککم)پیامبر (ص)فرمود:در این صور کاری نررده ای!چگونه خواهی

توانست امربهمعروف و نهی از مکرر ککی،اگر با مردم نشست و برخاست نداشته باشی ککاره گیری از مردم پس از آنریه بیا
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آنان حشر و نشر داشته ای کفران نعمت است امام علی(ع) افزود :سپس پیامبر خدا فرمود :قومی که امربهمعیروف و نهیی از
مکرر ،قوم بدی هستکد کسانی که آمران به معروف و ناهیان از مکرر را مورد تهمت قیرار دهکید ،بید مردمیانی هسیتکد! بدنید
کسانی که برا ی خدای متعال به عدل قیام نرککد! بدند کسانی که دعیو کککیدگان بیه برپیایی عیدل و داد مییان مردمیان را
برشکد! مردمی که طالق نزدشان بهتر از عهد و پیمان خدایی (ازدوا ) باشد بدند! اگر میردم بجیای ایکریه از خیدا اطاعیت
کککد از پیشوایان (ستمگر) خود پیروی نمایکد بدند! کسانی که دنیا را بردین ترریح دهکد و برگزیککد بدند! قومی که حرام و
شهوا و شبها را حالل شمرند ،بد کسانیاند.
حدیث()31
پیامبر اکرم(ص) « :هرکس به کار نیری یا نهی از مکرری اقدام ککد و یا مردم را راهکمایی بیه عمی خییر نمایید و ییا بیه
نحوی موربا تشویق آنها را فراهم سازد ،در آن عم شریک است.وهر کس دعو به کار بد یا راهکمایی و تشیویق بیه
کار بد نماید او نیز در آن کار شریک است».
طبق این حدیث امر کردن ،ددلت کردن و اشاره کردن دیگران به انجام کارهای نییک و بید موری

مییشیود کیه در

نتیجه آن عم به همان نسبت سهیم باشد .البته شفاعت حسکه و سیئه معانی و موارد فراوان دارد و حتی دعای نیک و بد هیم
در مورد دیگران نوعی شفاعت شمرده میشود و او نیز از آثار آن دعا بهره میبرد.

0

منشأ پیدایش امر و نهی بر مبنای انعطافپذیریروابط انسانها
قرآن رار به آفریکش نخستین انسانها در سوره بقره میفرماید:
«واذ قال ربک للمالئکه انی جاعل فی اَلرض خلیفه قالوا اتعجل فیها من یفسا فیها و یسفک الاماء و نحن نس بم بحم اک

و نقاس لک قاَلنی اعلم ما َل تعلمون».

«آن گاه که پروردگار به فر شتگان گفت که من در زمیین رانشییکی قیرار خیواهم داد ،گفتکید آییا کسیانی را در آن
خواهی نهاد که تباهی وخونریزی ککد در حالی که ما تو را حمد وتسبیح و تقدیس میگذاریم فرمود من میدانیم آن چیه
را که شما نمیدانید».
از این آیهی شریفه سه عکصر در ارتباط با رامعه میتوان به دست آورد :اول انسان ،دوم زمیین و سیوم رابطیهی معکیوی
که انسان با زمین از یک سو و با انسان و طبیعت و رابطهی معکوی انسانها با هم ،با مطالعیه در روامی بشیری بیه ایین نرتیه
خواهیم رسید که تمام روام در عکاصر اول ودوم یعکی انسان وطبیعت مشترک میباشد.
چون هی رامعهای نیست که در آن انسانی نباشد و همین طور هی رامعهای نیست کیه بهیره از خیاک و زمیین نبیرده
باشکد .اما عکصر سوم که عبار است از عکصر رابطه میان انسانها ،باید گفت در هر رامعهای نیز نوعی رابطه و پیونید مییان
افراد بر قرار است ،اما طبیعت این رابطه و کیفیت ساخت و بافت این پیوند در روام مختلف با هم متفاو است.
بدین ترتی

عکصر سوم که عبار است از همان قابلیت انعطاف و پویایی در بین روام  ،هر رامعهای این پیوند معکوی

بین انسانها با یردیگر و انسانها با طبیعت و انسانها با مبدأ آفریکش خود را به نوعی میسازد و میشکاسد .این عکصر سیوم
در تحت ککترل و نظار و شکاخت افراد قرار دارد که به رریان در آمدن این عکصر سر نوشت نوع سود دهی و سودگیری
از دیگران را رقم خواهد زد .روامعی که این عکصر را در رابطهی خود با دیگران و طبیعت بر پایهی نیازمکدیهای حقیقی و

 .0نظار نخبگان در شکاخت امر به معروف و نهی از مکرر،ص098-038
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دو رانبهی خود شکاخته و به استخدام در آوردهاند ،خواهکد توانست هم تفسیر درستی از دیگران به دست آورند وهم تفسیر
مطابق با واقعیت از طبیعت و هم رهت تصرفاتشان در شئون خویش و طبیعت ساز مان دهی شده کس

نمایکد.

خطوط اصلی این آر تباط معکوی ،یعکی بهرهگیری انسان از انسان و بهرهدهی متقاب او بر پایههیای حقیایق شیکاخته شیدهای
است که به عکوان رشتههای آر تباطی میان انسانها در حوزههای مختلف نیازمکدیها و الویتهای متقاب پدیدار شده است.
با توره به آیهی مورد بحث که سخن از انسان و طبیعت و رابطهی انسانها با هم و با طبیعت بیه مییان مییآورنید ،ییک
ساختار چهارمی را نیز متذکر میشود و آن حقیقتی است که رانشیکی انسان در زمین به واسطهی او صور مییپیذیرد کیه
اگر چه این حقیقت در چارچوب رامعه مالحظه نمیشود ،خود یری از پایهها و ستونها یپشتوانه کککدهی نظام ارتمیاعی و
ضامن سالمت روابو درون ارتماعی به شمار میآید.
با این حساب اضافه بر روابطی انسان با انسان و انسان با طبیعت طرف دیگری هم در دل پدییده «رانشییکی» وریود دارد
که عبار است از رانشین کککده .زیرا بدون او رانشیکی مفهومی نخواهد داشت .پس رانشین کککده خیدا و رانشیین شیده
انسان یا انسانها و به تعبیر دیگر همه انسانها به عکوان یک مجموعهی آدمی چییزی کیه خیود را در ایین حرکیت بیر تمیام
روابو حاکمیت میدهد و عکاصر دیگر را به تبعیت از خود فرا میخواند و ساختار ارتباطی آنها را ضیمانت مییککید ،ایین
است که هی سروری و هی صاحبی و هی مالری رز خدای تبارک و تعالی ،بیرای کی زنیدگی انسیان متصیور نیسیت و
نقش انسان در زندگی فقو رانشیکی و امانت شکاسی و امانتداری میباشد و هر رابطهای که میان انسیان بیا انسیان دیگیر و
انسان با طبیعت و انسان با خدا به ورود میآید باید در اص و روهر و اساس خود رابطه یک امین نسبت بیا امیانتی کیه بیه
دست او سپرده شده است باشد و هر پیوندی که میان انسان و برادرش برقرار میشود و هیر مقیام و موقعییت ارتمیاعی کیه
انسان بدست میآورد  ،باید وظیفه و مسوولیتی تلقی شود که در حقیقیت تفسییر و تبییین و تفصیی مملوکییت او در مقابی
مالک حقیقی باشد .نه تفسیر مالریت در مقاب انسانهای دیگر .پس تمامی توصیهها و ترالیف ارتماعی و عبادی و اخیالق
که در اسالم متوره افراد میگردد برگرفته شده از این پیوند چهار رانبه است .یعکی آنچه در اسیالم تحیت عکیوان معیروف
اعم از معروف عبادی ،فقهی ،اخالقی ،ارتماعی ،اقتصادی و  ....است خطوط اصلی و فرعی خیود را از ایین پیونید اقتبیاس
میکککد.

0

وجوب عقلی امربهمعروف و نهی از منکر
تمام مترلمین را عقیده بر این است که تمام فرق اسالمی بر وروب شرعی امربهمعروف و نهی از مکرر ارماع دارند.
تردید در وروب عقلی این دو عام سعاد بخش ،نوعی شک در امور بدیعی اسیت ،آنیان کیه در وریوب عقلیی آن
تردید میکککد ،به زندگی افراد از دیدگاه فردی مینگرند که هر فردی برای خود زندگی مستقلی دارد ،ولی اگر به زندگی
انسانها از دیدگاه ارتماعی بکگرید و این که سعاد انسانها کامالچ به یردیگر بسیتگی دارد و اگیر در رامعیه کیار خیوبی
صور گیرد همگان از آن بهرهمکد میشوند و اگر کار بدی تحقق پذیرد ،دامین همیه را مییگییرد ،قطعیاچ در گفتیار خیود
تجدید نظر میکککد .به خاطر چکین وابستگی است که آزادیهای فرد در ارتماع حد و مرز پیدا میککد.
وروب عقلی امربهمعروف و نهی از مکرر از طرفی مر تبو میشود با تعام انسانها در تریه به الویتها و نیازمکدیهای
آنها و از طرف دیگر ارتباط دارد با کس

آزادیهای ارتماعی آنها.

امام صادق (ع) از پیامبر اکرم(ص) حدیبی نق میککد که بیانگر همین حقیقت است رسول اکرم(ص) فرمود:

 .0نظار نخبگان در شکاخت امر به معروف و نهی از مکرر-ص40-42
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«هرگاه انسان در خفا مرتر

گکاهی گردد ،فقو به خود ضرر میرساند و اگر آشرارا انجام دهید و کسیی از او انتقیاد

نرکد ،سعاد عموم را در خطر میافرکد».
امام(ع) پس از نق این حدیث میفرماید « :او با عم ناهکجار خود ،دین خیدا را موهیون سیاخته و دشیمکان خیدا را بیه
پیروی از خود دعو مینماید».
از این بیان روشن میگردد که عق و خرد برای حفظ سیعاد ارتمیاع کیه ضیامن سیعاد فیرد نییز هسیت ،بیر لیزوم
امربهمعروف و بازداری از مکرر به طور ارمال حرم میککد ،یعکی آنجا که اگر سه انگاری شود ،سعاد رامعیه و خیود
انسان دستخوش اختالل میگردد و چون تشخیص موارد آن به صور دقیق روشن نیست از باب مقدمه در همه را باید در
اررای این دو اص کوشش کرد تا غرض اصلی تحقق پذیرد.
نتیجه
انسان مورودی ارتماعی است و سرنوشتش با سرنوشت رامعهای که در آن زندگی میککد ارتباط دارد .سیود و زییان
کارهایی که از انسان سر می زند هم به خود او بازمی گردد و هم رامعه را متأثر میککد .عالوه بر این اعمال دیگران نیز در
زندگی انسان خالی از تأثیر نیست .از این رو اسالم به عکوان یک دین رام این بعد از زندگی انسان را مورد توره قرار داده
و برای سالمت رامعه و ایجاد محیو مکاس

و اررا برنامه آسمانی وسعاد بخش خود مسئولیت مشیترک بیرای عمیوم بیه

ورود آورده است که همه مردم موظفاند پاسدار فضیلتهیا و نیابود کککیده بیدیهیا باشیکد .همیهی شیهروندان در مقابی
یردیگر مسئولاند زیرا سر نوشتشان به یردیگر گره خورده است.
امربهمعروف ونهی ازمکرر یک نظار عمومی با اهداف عالیه از طیرف خداونید متعیال اسیت کیه بیرای سیالمت فیرد
ورامعه وار

گردیده است.

هر ایرانی یک شهروند مسئول است که برای حفظ سالمت کشور الزاماچ بایید نهاییت تیالش وکوشیش خیود را بکمایید.
مهمترین راه ،حفظ سالمت امربهمعروف ونهی از مکرر است که قرآن نیز صراحتاچ آن را بیان کرده است.
منابع
.0

قرآن کریم

.8

بسیج احمدرضا-بیگی-علی اصغروهمراران-نظیار نخبگیان درشیکاخت امربیه معیروف ونهیی ازمکریر-انتشیارا سیدره
المکتهی-چاپ اول .0924

.9

روزبه-محمد حسین-نظار همگانی و امربهمعروف ونهی ازمکرر-انتشارا موسسه فرهکگی دانش واندیشه معاصیر-چیاپ
اول 0929

.3

قربانی دهیجی-زین العابدین-امربهمعروف و نهی ازمکرر از دیدگاه قرآن وسکت-انتشارا سایه-چاپ اول0943

.9

قرائتی-محسن-امربهمعروف ونهی ازمکرر-انتشارا -مرکز فرهکگی درسهایی از قرآن-چاپ هفدهم0920

.0

قرائتی-محسن-ده درس پیرامون امربهمعروف ونهی ازمکرر-انتشارا مرکز فرهکگی درسهایی از قرآن چاپ چهارم0923

.4

مدنی بجستانی-محمود-امربهمعروف ونهی از مکرردو فریضه برتردر سییره معصیومین(ع)-انتشیارا معیروف-چیاپ سیوم
0944

.2

مسعودی-محمد اسحاق-پژوهشی در امربهمعروف ونهی ازمکریر از دییدگاه قیرآن و رواییا -انتشیار سیازمان وتبلیغیا
اسالمی چاپ اول

.3

میرمعیکی-سیدرضا-عبدالمحمدی-حسین-تفسیر موضوعی نهج البالغه-انتشارا زدل کوثر-چاپ اول0923
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امر به معروف و نهی از منکر جلوهی اخالق اجتماعی در اسالم
محمد اروری

0

چکیده
از بهترین رلوههای اخالق ارتماعی در اسالم« ،امربهمعروف» و «نهی از مکرر» است .اقتضای این اص که «هرچه بیرای
خود میپسکدی برای دیگران نیز بپسکد» آن است ک ه انسیان در انجیام معیروف و عمی بیه آن خودخیواه و خیودبین نباشید.
خوبیها و فضای را تکها برای خود نخواهد و دوری و پرهیز از زشتیها را اختصاصی نرکید؛ بلریه بروشید خیوبیهیا را در
سطح رامعه و رهان گسترش دهد و زشتیها و بدیها را در هر رایی که میبیکد ،از بین ببرد .با توره به ایین فریضیه ،هیی
مسلمانی نمیتواند فقو به دنبال خیر خود باشد؛ بلره بر او وار

است که دیگران را نیز به خیر فیرا خوانید و از شیر آگیاه

سازد:
«مردان و زنان با ایمان ،ولی (و یار و یاور) یردیگرند؛ امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد؛ نمیاز را بیر پیا مییدارنید و
زکا را میپردازند و خدا و رسولش را اطاعت میکککد؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار میدهد؛ خداوند
توانا و حریم است».8
با توره به این آیه میتوان گفت دزمه ایمان حقیقی ،داشتن رابطه دوستی با دیگر مؤمکیان و داشیتن دغدغیه سرنوشیت
آنان است و دزمه عالقه به یردیگر ،ارشاد یردیگر به خوبیها و انتقاد از بدیها و زشتیهاست و دزمه ارشاد به معروف و
انتقاد از مکرر ،برپایی نماز و توسیعه معکوییت و فرمیانبرداری از خداونید و فرسیتاده او و همچکیین دسیتگیری از ضیعیفان و
مستمکدان (ادای زکا ) است؛ و بادخره دزمه همه این امور ،نزول رحمتهای بیپایان خداوند است.9
امربهمعروف و نهی از مکرر ،بهترین و زیباتری ن نشانه اهتمام به امور خلق و توره به مسائ مسلمانان است .امربهمعیروف
و نهی از مکرر ،یعکی در برابر دیگران احساس مسیئولیت کیردن؛ یعکیی دغدغیه هیدایت و ارشیاد دیگیران را داشیتن؛ یعکیی
هکگامی که میبیکیم دیگران در حال افتادن در چاه ضاللت و شقاو اند ،ساکت و خاموش نکشیکیم .امربهمعیروف و نهیی از
مکرر ،یعکی احساس مسئولیت در برابر حقیقت.
گفتکی است با توره به آیا قرآن ،دانسته میشود که «امربهمعروف» و «نهی از مکرر» ،در ادیان دیگر نیز وریود داشیته
است .قرآن کریم ،از زبان حضر لقمان خطاب به فرزندش میفرماید:
«پسرم! نماز را برپا دار و امربهمعروف و نهی از مکرر کن و در برابر مصایبی که به تو مییرسید شیریبا بیاش کیه ایین از
کارهای مهم است».3
مقدمه
از مهمترین خصوصیا یک مؤمن آل محمد(ص) این است که امربهمعروف و نهی از مکرر افراد دیگر باشد کیه البتیه
این امر خود دارای مراح مختلفی میباشد فرد مؤمن خود باید ،از هر گونه بدی و شر به دور بوده و تمام اعمال و رفتارش
مورد تأیید مؤمکان حقیقی خداوند باشد .

 .0هیا علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
 .8والمومن ون والمومن ات بعض هم اولی اء بع ض ی امرون ب المعروف و ینه ون ع ن المنک ر و یقیم ون الص الة یوت ون الزک اة و یطیع ون اهلل و رس وله اولئ ک س یرحمهم
اللهان اهلل عزیز حکیم( .توبه ()40 :)3
 .9مرتضی مطهری ،ده گفتار ،ص  40و .44
 .3یا بکی اقم الصال و امر بالمعروف و انه عن المکرر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم ادمور( .لقمان ()04:)90

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 443

هی عم و گفتاری را مگر برای رضای حق انجام ندهد.
در تمام امورا زندگی راضی به رضای حق بوده  ،صابر و شاکر باشد ،در کت

مختلف اسیالمی از ایین خصوصییا

بسیار سخن به میان آمده است.
فضیلت آن بر هی کس پوشیده نیست به خصوص که در معجزه پیامبر اسالم (ص):
قرآن کریم ،فردی که چکین خصوصیتی را داشته باشد و به موق و به را از آن استفاده ککد  ،بسییار میورد تریریم قیرار
گرفته است.
از کت

معتبر دیگر نیز میتوان به نهجالبالغه اثر دانشمکد بزرگ زمان ،سید رضی اشاره نمود که حرمتها و مباحیث،

همچکین خطبههای امام اول شیعیان رهان ،حضر علی(ع) را در آن رم آوری نموده و اثرا شگفت این کتاب بیر هیی
کس پوشیده نیست.
در ایکجا با رروع به دو نمونه از حرمتهای آن اثر شریف .به نام مراح امربهمعروف و نهی ازمکرر ،از ورود آن فی
میبریم .حرمت  ( 943 – 949مراح امربهمعروف و نهی از مکرر)
ای مؤمکان! هر کس تجاوزی را بکگرد و شاهد دعو به مکرری باشد و در دل آن را انریار ککید ،خیود را از آلیودگی
سالم داشته است و هر کس با زبان آن را انرار ککد پاداش داده خواهد شد و از اولی برتر است و آن کس که با شمشیر بیه
انرار برخیزد تا کالم خدا بلکد و گفتار ستمگران پست گردد ،او راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده ،گروهی،
مکرر را با دست و زبان و قل
را با زبان و قل

انرار میکککد ،آنان تمامی خصلتهای نیرو را در خود گرد آوردهاند .گروهی دیگر ،مکریر

انرار کرده ،اما دست به کاری نمیبرند ،پس چکیین کسیی دو خصیلت از خصیلتهیای نیریو را گرفتیه و

دیگری را تباه کرده است و بعضی مکرر را تباه ساخته و یک خصلت را به دست آوردهاند و بعضی دیگر ،مکرر را با زبان و
قل

و دست رها ساختهاند که چکین کسی از آنان ،مردهای میان زندگان است.
و تمام کارهای نیرو ،و رهاد درراه خدا  ،برابر امربهمعروف و نهی از مکرر ،چونان قطرهای بیر درییای میوا و پهکیاور

است و همانا امربهمعروف و نهی ازمکرر ،نه ارلی را نزدیک میکککد و نه از مقدار روزی میکاهکد و از همیه ایینهیا برتیر،
سخن حق در پیش روی حاکمی ستمرار است.
اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر و رابطه آن با اصالحات
دین مبین اسالم برای انسان ،گرایش ذاتی به صداقت و امانت و عدالت قائی اسیت و بیه تعبییر دیگیر انسیان حکییف،
حقگرا و فطرتاچ می به کمال و خیر و حق دارد و در عین حال از آزادی و اختیار برخوردار است و لذا ممرن است از میسر
اصلی خود مکحرف گردد .اسالم این اشتباه و خطا را به صور یک رریان موقیت مییپیذیرد ولیی رشید و گسیترش ایین
رریان ناسالم و فسادبرانگیز ممرن است رامعه را به تباهی برشاند به همیین رهیت قیرآن کیریم بیرای رلیوگیری از ایین
انحراف و انقراض و ایجاد اتحاد و وحد در رامعه دستور به امربهمعروف و نهی ازمکرر و اصالح رامعه میدهد چکانچیه
در آیاتی آمده:
«ولتکن منکم ام ه ی اعون ال ی الخی ر وی امرون ب المعروف و ینه ون ع ن المنک ر و اولئ ک ه م المفلح ون و َلتکون وا کال ذین تفرق وا

واختلفو من بعا ماجاهم البینات و اولئک لهم عذاب ع یم» «بایستی حتماچ رمعیتی از شما باشکد که مردم را به خوبیها دعو

کککد و امربهمعروف و نهی از مکرر نمایکد و چکین افرادی رستگارانکد ونکاند شما مب کسانی باشید که از هم متفرق شیده
و اختالف کردند (یهود و نصاری) بعد از آنره براهین و ادله برای آنها ثابیت شیده بیود و بیرای چکیین اشخاصیی عیذاب
دردناک خواهد بود.
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در آیهای دیگر کسانی که به نهی از مکرر توره نداشتهاند و این وار

الهی را ترک مییکردنید میورد سیرزنش قیرار

میدهد «کانوا َلیتناهون عن المنکر فعلوه لبئل ما کانوا یفعلون» «آنها از اعمال زشیتی کیه انجیام مییدادنید یریدیگر را نهیی
نمیکردند چه بدکاری انجام میدادند ».اگر در فرمایشا بزرگان دین نظر و تأملی صور گیرد به وضوح میتوان اهمیت

این دو اص را دریافت که عاملین به این دو اص مورد لطف و حرمت ایزد مکان قرار مییگیرنید و اگیر در رامعیه مرسیوم
شود روزی آن رامعه افزون میگردد و چکانچه امیرالمؤمکین(ع) مییفرمایید« :ان اَلم ر ب المعروف و النه ی المنک ر لخلق ان م ن

خلقاهلل و انهما َلیقربان من اجل و َل ینقصان م ن رزِ» همانا امربهمعروف و نهی از مکرر دو صفت از اوصاف پروردگارند که
نه ار را نزدیک میکککد و نه روزی را کاهش میدهکد .و تارکین به این دو اص مورد لعن قرار میگیرند و اگر در رامعه
فراگیر نشود الف :انسانهایی بدطیکت بر آن رامعه مسلو میشوند همانطور که در وصیتنامه امیرالمؤمکین(ع) به امام حسن
و حسین(ع) آمده «َلتترکوا اَلمر بالمعروف و النه ی ع ن المنک ر فی ولی عل یکم ش رارکم» امربیهمعیروف و نهیی از مکریر را تیرک
نرکید که بدهای شما بر شما مسلو میشوند» ب :هویت و حیا انسانی از آن رامعه نفی میشود .چکانچه امیرالمیؤمکین(ع)

در تأیید این سخن میفرماید« :تارک َلنکار المنکر بلسانه و قلبه ویاه فذلک میت اَلحی اء» «بعضی مکرر را بیا زبیان و قلی

و

دست خود رها ساختهاند که چکین کسی از آنان مردهای میان زندگان است ».ارزش امربهمعروف و نهی از مکرر همین قیدر
بس که امام حسین(ع) آن اصالح طل

دیکی هدف خود را از قیام پرخیروش کیربال احییا ایین فریضیه بسییار مهیم کیه از

ضروریا دین نام برده میشود عکوان فرمودند ...« :انما خرجت لط ب اَلص الح ف ی ام ه ج ای اری اان آم ر ب المعروف وانه ی ع ن

المنکر و اسیر بسیره جای وابی» «در رستجوی اصالح کار امت ردم بپا خواستهام اراده دارم امربهمعروف و نهی از مکریر و

به سیر رد و پدرم رفتار ککم» باید توره داشت شاید امربهمعروف و نهی ازمکرر لزوماچ مصداق اصالح ارتماعی نباشد اما
هر اصالح ارتماعی ،مصداق امربهمعروف و نهی از مکرر است و هر مسلمان آشکا به وظیفه از آن رهت که خود را موظیف
به این دو اص میداند نسبت به اصالح ارتماعی حساسیت خاصی دارد و با عکایت بیه مطالی

فیوق تأکیید دیین اسیالم بیر

امربهمعروف و نهی از مکرر در رامعه نوعی تأکید بر اصالح رامعه و رلوگیری از فساد و رف نابسامانیهای ارتماعی است
و لذا با رعایت این اصالح ارتماعی میتوان به هدف و رسالت عالیه دین که همان اصالح رامعه و ایجاد زمیکه مکاس
آسایش و رفاه مکاس

برای

برای انسان و فراهم کردن امران دزم برای رشد معکوی و ترام در رهان دیگر است رسید.

سخنان معصومین در مورد اهمیت و ضرورت آ مر به معروف و نهی از منکر
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم« :و اذا لم یامروا بالمعروف و لم ینهوا عن المنکر و لم یتبعوااَلخیار من اهل بیت ی،

سلط اهلل علیهم اشرارهم فیاعو عنا ذلکخیارهم فال یس تجاب له م» .هرگاه میردم امربیه معیروف و نهیی از مکریر را تیرک
نمایکد و ازنیران خاندان من پیروی نر ککد خداوند بدانشان را بر آنان مسلو گرداند ،در این هکگام خوبان ایشان دعا کککد
ولی دعایشانمستجاب نشود.

رسول خدا صلی اهلل علیه و آلهَ« :ل یزال الناس بخی ر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر وتعاونوا علی آلبر فاذا لم یفعلوا

ذلک نزعت عنهم البرکات و سلطبعضهم علی بعض ،و لم یکن لهم ناصر فی اَلرض و َل فی السماء ».مردم همواره در خیر و
برکتاند تا هر زمان که امربهمعروف ونهی از مکرر کککد و یردیگر را بر کار خیر کمک رسانکد پس هرگاه آن را به را
نیاورند برکا

از آنان سل

گردد و گروهی برگروه دیگر مسلو شود به طوری که برای آنان یاوری نه در زمینباشد و

نه در آسمان.
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امام علی علیهالسالم« :و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیاک و لسانک وباین من فعل ه بجه اک و جاه ا ف ی

اهلل حق جهاده و َل تاخذک فیاهلل لومة َلئم و خض الغمرات للحق حی ث ک ان[ ».فرزندم حسن] به کار نییک امیر کین تیا در
شمار نیروکاران درآیی وبه دست و زبان کار ناپسکد را زشت شمار و از آن که کار ناپسکدککد بیا کوشیش خیود را دور
بدار .در راه خدا بروش ،چکان که شاید،و از سرزنش مالمتگرانت بیمی نداشته باش برای حق به هر دشواریهررا بود
وارد شو.
امام علیی علییهالسیالم« :ان اهلل تب ارک و تع الی ل م ی رض م ن اولیائ ه ان یعص ی ف ی اَلرض وه م س کوت م ذعنون َل ی امرون

ب المعروف و َل ینه ون ع ن المنک ر ،فوج اتالقتال اه ون عل ی م ن معالج ة اَلغ الل ف ی جه نم» .همانییا خداونیید از اولییاء خییود
نپسکدیده که معصیت او در زمینبشود و آنها ساک ت و آرام باشکد و امربهمعروف و نهی از مکرر نرککد ،پس پیرار را از
تحم غ های رهکم آسانتر یافتم.
امام علی علیهالسالم« :قوام الشری عة اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامةالح اود ».شالوده دین بر امربهمعیروف و
نهی از مکرر و برپا داشتن حدودالهی استوار است.

امام علی علیه السالم « :ان اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر َل یقربان من اجل وَل ی نقصان من رزِ و افضل ذلک کلمة

عال عنا امام جائر ».امربهمعروف و نهی از مکرر مرگ را نزدیک نمیسازند و از رزق وروزی نمیکاهکد و برتر از همیه
اینها سخکی عاددنه است نزدپیشوایی ستمپیشه.

امام علی علیه السالم« :فان اهلل سبحانه لم یلعن القرن الماضی ب ین ای ایکم اَل لترکهم اَلم ر ب المعروف و النه ی ع ن المنک ر

فلع ن اهلل الس فهاء لرکوب المعاص ی و الحلم اء لت رک التن اهی ».همانییا خداونیید سییبحان مییردم دوران گذشییته را ک یه پ ییش از
شمایکداز رحمتخود دور نفرمود ،رز برای آن که امربه معروف و نهی از مکرر را ترک کردند .پس خداوند بیخیردان
آنان را لعکت کردبه خاطر نافرمانی ک ردن و خردمکدان را به (گکاه) ترک نهییردیگر.

امام باقر علییهالسیالم « :ان اَلم ر ب المعروف و النه ی ع ن المنک ر فریض ة ع ی م ة تق ام به االفرائض و ت امن الم ذاهب و تح ل

المک اسب و ترد الم الم و تعمراَلرض و ی نتصف من اَلعااء و یستقیم اَلم ر ».امربهمعروف و نهی از مکرر دو فریضه بزرگ
الهی است که دیگرفرائ

با آن ها بر پا میشوند و به وسیله آنها راهها امن میگرددو کس

و کار مردم حالل میشود

و حقوق افراد بدیشان بازگرداندهمی شود و در سایه آن زمین ها آباد و از دشمکان انتقام گرفتهمییشیود و در پرتیو آنهیا
همه کارها رو به راه میگردد.

امام صادق علیه السالم« :قال رسول اهلل صلی اهلل علی ه و آله :ان اهلل عز و ج ل لی بغض الم ؤمن الض عیف ال ذی َل دی ن ل ه،

فقیل له :و ما المؤمن الذی َل دین له قال :الذی َل ینهی ع ن المنک ر» .پیامبر اکرم صلی اهلل علی ه و آلیه فرمیود :خیدای عیز
ور نسبت به مؤمن ضعیف و سستی که دین ندارد خشمکاک است .پرسیدند :مؤمکی که دین ندارد کدام اسیت؟ فرمیود
آن که نهیاز مکرر نمیککد.

امام صادق علیهالسالم« :اذا رأی المنکر فلم ینکره و هو یقار علیه فقا احب ان یعصیاهلل و م ن اح ب ان یعص ی اهلل فق ا

بارز اهلل بالعااوة ».اگر کسی کار ناپسکدی را ببی کد و با داشتن توانایی ،آن را زشتنشمارد ،دوست داشته باشد که خداوند
عصیان شود و هر که دوستباشد که خداوند عصیان شود ،به دشمکی با خدا پرداخته است.
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امربهمعروف و نهی از منکر یا نظارت همگانی
عالوه بر ایکره در قرآن مجید ،یری از وظائف اصلی پیامبراکرم(ص) ،امیر بمعیروف و نهیی از مکریر معرفیی شیده:

«یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنک ر» اصودچ در بیکش و تفرر اسالمی موضوع امربهمعروف و نهیی از مکرربیه قیدری از
ارزش و اهمیت برخوردار است که یری از معیارهای شکاخت کفر و ایمان و صالح و نفاق معرفی شیده اسیت .در قیرآن
مجید میفرماید« :لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلک بم ا عص وا و ک انوا تعمل ون»« .میورد
لعن و نفرین الهی قرار گرفتکد ،آنان که از طائفه بکی اسرائی ک افر شدند و بر زبان داود(ع) و عیسی بن مریم(ع) نیزمورد
لعن و نفرین واق شدند .این بدان رهتبود که گکاه کرده عصیان ورزی دنید و متجیاوز شیدند ،ایکیان (در اریرای نهییاز
مکرر) متکاهی نمی شدند و پذیرا نبودند ،بی تردید عم زشتی را مرتر

میشدند» .آنگا پس از آن که دوستی آنان را با

کفار تقبیح نموده سرزنش میککد میفرماید« :ان سخط اهلل علیهم و فی العذاب همخالاون»« .خشم و غض

خدا بر آنیان

و در عذاب ابدی خواهکد بود» .و سپس در آیه بعد بیان میککد....« :کثیرا منهم فاسقون» « .بسیاری از آنان فاسق هسیتکد».

و در رای دیگر می خوانیم « :المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ی نهون عن المعروف ...ان المنافقین ه م
الفاس قون» « .مردان و زنان مکافق برخی از بعضی دیگرند (سکخیت و همراری دارنید) ایکیان بیه مکریرا

و زشیتیهیا امیر

میکککد و از زیباییها و نیری ها رلوگیری می نمایکد .به درستی کی ه مکافقیان ،همیان فاسیقان هسیتکد» .و چکید آییه بعید،
می فرماید « :المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون ع ن المنک ر» (« .)0مردان و زنان مؤمن ،بعضی

از آنان دوستدار (یا ولی) یردیگرند ،امربه معروف میکککد و نهی از مکرر مینمایکد» .و در سوره آل عمران ،صالحان را
با مشخه اررای امربهمعروف و نهی از مکرر معرفی مییفرمایید« :یومن ون ب اهلل والی وم اَلخ ر و ی امرون ب المعروف و ینه ون ع ن
المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک م ن الص الحین»« .به خدا و قیامت ایمان دارند و امربهمعیروف مییکککید و نهیی از
مکرر می نمایکد و در نیری ها و خیرا

سیرعت عمی دارنید و مسیابقه مییگذارنید» .بکیابراین در فرهکیگ اسیالم ،کسیی

نمیتواند نسبتبه این قانون ،کوچکترین کوتاهی داشته باشد یا آن را کوچک شمارد .پیشکهاد و نظریه اررائی با توره
به نرا
مرات

و مطال

گذشته عالوه بر این که بای د همه مسلمانان با آگاهی علمی و عملی از این قیانون ،بیا حفیظ شیرائو و

دزم ،در تمام موارد و در همهرا آن را مورد عم و اررا بگذارند و خوی شتن را مسیوول مصیالح فیرد فردمیردم،

رامعه و حرومتبدانکد و ناظر بر اعمال آحیاد و گیروههیا باشیکد ،دولیت و حرومیت اسیالمی نییز بایید گیروه وییژهای
مخصوص انجام این وظی فه به ورود آورد و تشریالتی را به این رهت سازماندهی ک کد .دائره حسبه چشیم بییدار رامعیه
آنچکان که از روایا

و تواریخ و سیر مشاهده میشیود  ،از صیدر اسیالم ،همیواره بیه عکیوان نظیار

حسن اررای قوانین اسالم ،معصومین علی هم السالم خود و یارانشان ای ن نظار
دائره ای به عکوان (امور حسبه) تشری می شده که به صور

بیر همیه مصیالح و

را داشته و در طیول تیاریخ حرومیتهیا،

تشریالتی و سازماندهی شده ،امربهمعروف و نهی از مکریر

میکردند که در متن کتاب (مسوولی ت و نظار مردم در حرومت اسالمی) ارمادچ مورد بحث قرار گرفته است .بکابراین
پیشکهاد ،این موضوع ،یک امر ردید و تازه و بیگانه هم نمی باشید و امیروز بیا داشیتن امر انیا
می توانیم این هدف مقدس را تعقی

و شیرائو بهتیر ،میابهتر

کرده و این امیر حییاتی را احییا ککییم .سیازمان قضیائی و امربیهمعیروف و نهیی از

مکرراگر به خوبی دقت و تأم شود ،تشریال قضائی در فرهکگ اسالم ،درواق بخشیی از دائیره امربیهمعیروف و نهیی
ازمکرر می باشد و بسیاری از بزرگان از فقهای نامدار شیعه و سکی ،به این حقیقت تصریح کردهانید کیه بحیث مسیتوفای
آن از طرفیت ای ن مقال خار است ،و در رای خود باید مورد بحث و تحلی و تأمی بیشیتر قیرار گییرد .مرحیوم «شییخ
طوسی»؛ (شیخ الطائفه) می فرماید« :تصدی قضا ،از واربا

کفائی است که هرگاه گروهیی ایین وظیفیه را تقبی کیرده،
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متصدی آن شدند ،از دی گران ساقطخواهد شد ،پس اگر مردم شهری و بلدی بر ترک آن همدستشوند و رلیوی آن را
بگیرند ،در واق بر ضد حرومت اسالم خرو کرده اند و گکهکارند و بر امام و حر ومت وقت دزم است که بر رکیگ و
قتال با آنان برخیزد» .آنگاه به حدیث نبوی استکاد رسته می افزاید « :ان ه ق ال(ص) :ان اهلل َل یق اس ام ه ل یل ف یهم م ن یاخ ذ

للضعی ف حقه و َلنه من اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر»« .به درستی که خدای متعال امت و ملتی را تقدیس نمییککید

که در میانشان کسانی نباشکد ک ه حقوق ضعفا را باز ستانکد و برای این که تصدی قضاء بخشی از امربهمعروف و نهیی از
مکرر می باشد» .همچکان که امروز در حرومت رمهوری اسالمی ایران و کشورهای دیگر ،سازمان قضائی ،یک سیازمان
متشر ومکسجم و قدرتمکد است ،دائره و سازمان امربه معروف و نهی از مکرر یا دائره حسبه می تواند به همین صیور ،
تشریالتی تر و قدرتمکدتر وارد عم گردد مانکد برخی از ارگانها و سازمانها کی ه بیه طیور نیاقص ،در برخیی از میوارد
عم میکککد .چگونه؟ آنچه که به نطر نگارنده روشن است و امران عملی شدن دارد و بر خود وظیفه میدانم که مطرح
کرده پیشکهاد نمایم ،به اینگونه است :الف ) دولت اسالمی باید افرادی را به این مکظور گزی کش ،انتخاب و رذب نماید
ک ه شرائو آنان از سوی زعمای دیکیخواهد شد ک ه از رمله شرائو ،اینها است:
 .0معلوما

در حد دکترا و فوق لیسانس رشته های الهیا  ،حقیوق و ...و در مییان طیالب حیوزههیای علمییه در

حداوائ درس خار .
 .8دارای تقوا وتعهد اسالمی.
 .9افرادی متعادل و مکزه از افراط و تفریو.
 .3حسن ظاهر.
 .9فرم لباس مورد پسکد از رهت اخالقی و روانشکاسی(هم زیبا و هم با شروه و پسکدیده).
 .0دارای اصالت خانوادگی و نس .
 .4خوش بیان.
 .2عالوه بر داشتن این شرائو ،در آغاز ،دوره ویژهای را مانکد پلیس و نظامی ،به صور آموزش ببیککید ،هیم در
بعدپلیسی نظامی ،چون کار ،نوعی پلیسی است و هم در بعد آشکائی با روشهیا ،شیرائو و مراتی
عالوه بر آن ،دردوران آموزش بای د در موضوعا

ایین قیانون

اخالق ،علوم ارتماعی تربیتی ،سیاسی ،روانشکاسی اسالمی

و احرام ،آموزشببیککد.
 .3افراد زیردست ،کمتیر از دییپلم نباشیکد کیه بایی د خیود دوره آمیوزش نییز دیی ده باشیکد .ب ) ایین سیازمان بیا
وزارتخانهها بخصوص وزار کشور و سازمان قضائی مرتبو و هماهکگ باشکد.
برخی از تخلفا

) افراد این گروه ،در مورد

و ررائم ،بالفور اقدام میکککد .همچکیان کی ه در دائیره حسیبه در گذشیتهچکیین بیوده اسیت.

اخطاری دزم و ضروری یری از نریاتی کیه توریه بیه آن بسیی ار ضیرور دارد و رسیول اکیرم(ص) و سیایر
معصومان علیهم السالم نیز هشدار داده اند ،موضوع اعمال نفوذ افراد یا گیروه هیای مغیرض و مکحیرف و تغیییر
دادن مصادیق معروف و مکرر میباشد.
در طول تاریخ حتی هکگامی که مانکد معتزله امربه معروف و نهی از مکرر را از اصول دانستهانید ،قیدر هیای غالی
وغاص

توانستهاند از طریق دیگر ،به ای ن قانون لطمه وارد سازند و مانکد (مررئه) در مصداقها تشریک کککد ،تا آنجاکه

در زمان بکی امیه و بکی عباس ،دانشمکدانی را استخدام کردند تا در مورد برخی از معروفها و مکررهیا اظهیار نظرنمیوده،
معروف را مکرر و مکرر را معروف معرفی کردند .شری نیست هکگامی که این امر حیاتی به نحیو احسین اریراء گیردد،
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رلوی همه مفاسد و فاسدها گرفته خواهد شد .دراین صور

گروهی و افرادی به وساوس شیطانی مجهز می گردنید تیا

تدریجاچ برخی از مفاسد را توریه کککد و باکوچرترین سوژه و بهانهای قبح آن را از بی ن ببرند و بیه بهانیه ایین کیه مکریر
نیست ،آن را ترویج نمایکد که هم در تاریخ و هم در زمان خود نمونه هائی از آن را دیدهایم .بکابراین در اینگونه میوارد
مسوولین امر ،مسوولیت دارند تا به این امور نیز نظار
را تغیی ر دهد .حضر

کککد تا کسی نتواند سوء استفاده نماید و از راه دیگر قوانین الهی

امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) نق میککد که فرمیود« :کی ف بک م اذا فس ات نس ائکم و فس ق

شبابک م و لم تامروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقی ل ل ه و یک ون ذل ک یارس ولاهلل فق ال :نع م و ش ر م ن ذل ک کی ف اذا
امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف فقیل له یا رسولاهلل و یکون ذلک قال :نعم و شر من ذلک کیف بکم اذا رایتم المعروف

منکرا و المنکر معروف ا » « .بر شما چه خواهد گذشیت هکگیامی کی ه زنیان و روانانتیان فاسید و فاسیق شیده باشیکد و شیما
امربه معروف و نهی از مکررنکمائید؟ عرضه داشتکد :یا رسولاهلل ،آیا چکی ن خواهد شد؟ فرمود :آری و بدتر از این بر شیما
چه خواهد گذشت زمانیکه امر به مکرر و از معروف نهی نمائی د؟ باز عرضه داشتکد :آیا چکی ن خواهد شد؟ فرمود :آری
بدتر از این .بر شما چه خواهد گذشت آنگاه که معروف (زیبا) را مکرر (زشت) ببیکید و مکرر(زشت) را معروف(زیبا) به
حساب آورید» .ما در رامعه افراد و گروه هائی را می بیکیم که هم اککون مصداق این پیش بیکی رسول اکرم(ص) هستکد و
نه تکها ازمعروف و نیری دفاع و رلوی مکررا

و زشتی را نمیگیرند ،بلره دقیقاچ در نظر آنان حق ،نیاحق و باطی  ،حیق

شمردهمی شود و زیبائی را زشتی و زشتی را زیبائی می بیککد و بر اثر آن که بیکش و دید انسانی آنان بسته شیده اسیت ،بیا
چشمخودخواهی ،انانیت و حیوانی مینگرند ،طبعاچ نمیتوانکد واقعیا را آنچکان که هست ،ببیککد .اصودچ دواعی مختلف
و عل و عوام گوناگون ،محیو تربیتی ،عاد  ،تلقین و تبلیغا سوء در دییدگاههیا اثرمییگذارنید و شیرائو متفیاو
چه بسا دید و بیشن متفاو

به ورود می آورد .روزی «عمار یاسر» با «مغیره بین شیعبه» بحیث مییکردنید ،حضیر

امیام

علی (ع) رو به عمار کرده فرمود :او را واگذار« .فانهلم یاخذ من الای ن اَل ما ق ار ب ه م ن ال انیا .و عل ی عم ا ل بل عل ی نفس ه
لی جعل الشبهات عاذرا لسقطاته».

«پس او(مغیره) چیزی از دین را نیاموخته رز آنچه که وی را به دنیایش برساند و عمداچ امر را بیر خیود مشیتبه کیرده
است تا شبها

(اموری که باط و مکر رند و به حق و معروف شباهت دارند) عذر و بهانیه بیرای خطاهیا و لغیزشهیایش

باشد» .عالوه بر عل و عوام و دواعی ،انسان های چکدچهره و بی تقیوا و متزلیزل نیی ز ،همیواره حقیائق را وارونیه رلیوه
می دهکد ،تااعمال ناشایستخود را توریه کککد ،بکابراین در مورد حفظ قوانین الهی ،از تغییر و تبدل و دگرگون سیاختن
معروف و مکرر ،باید بسیار هشی ار بود و علما و دانشمکدان بزرگوار و مسوول ،ای ن هشدار و اخطار را ردی تلقیی کککید.
امام علی(ع) در این رابطه میفرمایکد« :فمن لم یعرف بقلبه معروفا و لم ینکر منک را قلب فجعل اعاله اسفله و اس فله اع اله» .
پس کسی ک ه در قل

خود معروفی را معروف نداند و مکرری را انرار نکمای د ،دلش وارونه و دگرگون میشود .تا آنجا

کهبادی او به پائین آمده پائین او به باد برمیگردد (وارونه تشخیص میدهد و حقائق را وارونه میبیکد)» .با توره به این
نرا  ،ضرور پاسداری و نگهبانی از قوانین الهی و مواظبت کام برای رلوگیری از تغییر و تبدی های بدعتگونه ،بر
همگان محسوس خواهد بود.
اهمیت و ضرورت امربهمعروف و نهی از منکر در کالم مقام معظم رهبری
امر بهمعروف ،یعکی دیگران را به کارهای نیک امر کردن .نهی از مکرر ،یعکی دیگرانرا از کارهای بد نهی کردن.امر
و نهی  ،فقو زبان و گفتن است؛ البته یکمرحله قب از زبان هم دارد ک ه مرحله قل

است و اگر آن مرحله باشید ،امربیه

معروف زبانی ،کام خواهد شد.وقتی که شما برای کمک به نظام اسالمی مردم را به نیری امر میککید مبالچ احسیان بیه
مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 449

فقرا ،صدقه ،رازداری ،محبت ،همراری،کارهای نیک ،تواض  ،حلم ،صبر و می گویید این کارها را برن ،هکگیامی کیه
دلشما نسبتبه این معروف ،بستگی و شیفتگی داشته باشد ،ای ن امر شما ،امرصادقانه است .وقتی کسی را از مکررا

نهی

میککید مبالچ ظلم کردن ،تعرض کیردن ،تجیاوز بیه دیگیران ،امیوال عمیومی را حییف و میی کیردن ،دسیت درازی بیه
نوامیس مردم ،غیبت کردن ،دروط گفتن ،نمامی کردن ،توطئه کردن ،علییه نظیام اسیالمیکیار کیردن ،بیا دشیمن اسیالم
همراری کردن و میگویید این کارها را نرن ،وقتی کهدر دل شما نسبتبه این کارها بغ

ورود داشته باشد ،این نهی،

یک نهی صادقانه است و خود شما هم طبق همین امر و نهیتان عم میککید .اگر خدای نررده دل با زبان همراه نباشید،
آنگاه انسان مشمول این رمله میشود که «لعن اهلل اَلمرین بالمعروف التارکین ل ه».کسی ک ه مردم را به نیری امرمیککد ،اما

خود او به آن عم نمیککد؛ مردم را از بدی نهی میککد ،اما خوداو همیان بیدی را مرتری

مییشیود؛ چکیین شخصیی

مشمول لعکتخدا میشود؛ این چیزخیلی خطرناکی خواهد شد .اگر معکای امربهمعروف و نهی از مکرر و حدود آن برای
مردم روشن بشود ،معلوم خواهد شد یری از نوترین ،شیرینترین ،کارآمدترین و کارسازترینشیوههای تعام ارتماعی،
همین امربه معروف و نهی از مکرر است و بعضیها دیگر در نمی آیکد بگویکد «آقا! ایین فضیولی کیردن اسیت»! نیه ،ایین
همراری کردن است؛ این نظار

عمومی است؛ این کمک به شیوع خیر است؛ این کمک به محدودکردن بیدی و شیر

است; کمک به این است که در رامعه اسالمی گکاه ،گکاه بماند .بدترین خطرها این است که یک روز در رامعه ،گکیاه
به عکوان صواب معرفی بشود؛ کار خوب به عکوان کار بد معرفی بشود و فرهکگها عوض بشود .وقتیکه امربهمعیروف و
نهی از مکرر در رامعه رایجشد ،این مور

میشود که گکاهدر نظر مردم همی شه گکاه بمانید و تبیدی بیه صیواب و کیار

نیک نشود.بدترینتوطئهها علیه مردم این است که طوری کار کککد و حرف بزنکد که کارهای خوبکارهایی که دین به
آن ها امر کرده است و رشد و صالح کشور در آن هاست در نظرمردم به کارهای بد ،و کارهای بید بیه کارهیای خیوب
تبدی شود؛ این خطر خیلی بزرگی است .بکابراین اولین فایده امربهمعروف و نهی از مکرر همین است که نیریی و بیدی،
همچکان نیری و بدی بماند .فایده دیگرش این است که وقتی در رامعهگکاه مکتشر بشود و مردم با گکاه خو بگیرند ،آنگاه
اگر در رأس رامعه همکسی بخواهد مردم را به خیر و صالح و معروف و نیری سیوق بدهید ،کیارش بیا مشیر مواریه
خواهد شد؛ نمی تواند؛ یا به آسانی نمی تواند؛ مجبور است با صرفهزیکه فراوان این کار را انجام بدهد.یری از موربا
نا کامی تالشهای امیرمؤمکان با آن قدر

و عظمت در ادامه این راه ،که بادخره هم به شهاد آن بزرگوار مکجیر شید،

همین بود .این رواییت تریان دهکیده و عجیبیی اسیت؛ مییفرمایید « :لت امرن ب المعروف و لتنه ون ع ن المنک ر او لیس لطن اهلل
علیکمشرار کم فیاعو خیارکم ف ال یس تجاب له م»؛ باید امربهمعروف و نهی از مکرررا میان خودتان اقامه ککید ،روا بدهید

و نسبت به آن پایبکد باشید؛ اگرنرردی د ،خدا اشرار و فاسدها و وابسته ها را بر شما مسلو میککد؛ یعکی زمام امور سیاست
ک شور به مرور به دست امبال حجا بن یوسف خواهد افتاد! همانکوفهای که امیرالمؤمکین(ع) در رأس آن قرار داشت و
در آنرا امر و نهی میکرد ودر مسجدش خطبه میخواند ،بیه خیاطر تیرک امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،بیه مروربیه
آن رایی رسید که حجا بن یوسف ثقفی آمد و در همان مسجد ایستاد و خطبهخواند و بیه خییال خیود میردم را موعظیه
کرد! حجا چه کسی بود؟ حجا کسی بودکه خون یک انسان در نظر او ،با خون یک گکجشک هی تفاوتی نداشت!
به همان راحتی که یک حیوان و یک حشره را برشکد ،حجا یک انسان را میکشت.یک بارحجا دستور داد و گفیت
همه مردم کوفه باید بیایکد و شهاد بدهکد که کافرهستکد و از کفر خودشان توبه کککد؛ هر کس بگوید نه ،گردنش زده
می شود! باترک امربه معروف و نهی از مکرر ،مردم ایینگونیه دچیار ظلیمهیای عجیی

و غریی

واسیتبکایی و غییر قابی

توصیف و تشریح شدند .وقتی که امربهمعروف و نهی ازمکرر نشود و در رامعه خالفراری ،دزدی ،تقل

و خیانت رایج
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گردد و به تدریج ریزو فرهکیگ رامعیه بشیود ،زمیکیه بیرای روی کیار آمیدن آدمهیای نابیاب فیراهم خواهدشید .البتیه
امربه معروف و نهی از مکرر حوزه های گوناگونی دارد که باز مهمتریکشحوزه مسؤودن است؛ یعکی شیما بایید میا را بیه
معروف امر ،و از مکرر نهیککید .مردم باید از مسؤودن ،کار خوب را بخواهکد؛ آن هم نه به صور خواهش و تقاضیا؛
بلره باید از آنها بخواهکد .این مهمترین حوزه است؛ البته فقو اینحوزه نیست؛ حوزه هیای گونیاگونی وریود دارد .در
مساله امربه معروف و نهی از مکرر ،فقو نهی از مکرر نیست؛ امر به معروف و کارهای نیک هم هست .برای روان ،درس
خواندن ،عباد

کردن ،اخالق نیک ،همراری ارتماعی ،ورزش صحیح و معقول و رعایی ت آداب و عیادا خیوب در

زندگی ،همه رزو چیزهای خوب است .برای یک مرد ،برای یک زن و برای یک خانواده ،وظیایف خیوب و کارهیای
بزرگی وریود دارد .هیر کسیی را کیه شیما بیه یریی از ایینکارهیای خیوب امیر برکیید بیه او بگوییید و از او بخواهیید
امربه معروف است .نهی از مکرر هم فقو نهی از گکاهان شخصی نیست .تا میگوییم نهی از مکریر ،فیوراچ درذهین مجسیم
می شود که اگر یک نفر در خی ابان رفتار و لباسش خوب نبود ،یریباید بیاید و او را نهی از مکرر ککد؛ فقو این نیسیت؛
این رز دهم است .نهی از مکرر در همه زمیکه های مهم ورود دارد؛ مبالچ کارهایی که افراد توانا دستشان میرسد و انجام
می دهکد؛ همین سو اسیتفاده از مکیاب عمیومی؛ همیین رفییق بیازی در مسیائ عمیومی ک شیور ،در بیاب واردا  ،در بیاب
شرکت ها و در باب استفاده از مکاب تولیدی و غیره؛ همین رعایت رفاقت ها از سوی مسؤودن .یک وقت دو نفیر تیارر و
ک اس

هستکد و با هم همراری و رفاقت میکککد ،آن یک حرم دارد؛ یک وقت هست که آن کسی که مسؤول دولتیی

است و قدر

و ارازه و امضا دردست اوست ،با یک نفر رابطه ویژه برقرار میککد؛ این آن چیزی اسیت کیه ممکیوع و

گکاه و حرام است و نهی از آن بر همه کسانی که این چیزها را فهمیدهاند در خود آن اداره ،در خود آن بخش ،بر مافوق
او ،بر زیردست او وار

است؛ تافضا برای کسی ک ه اه سو استفاده است ،تکگ بشود .در محیو خانواده هم مییشیود

نهی از مکرر کرد.در بعضی از خانواده ها حقوق زنان رعایت نمی شود؛ در بعضیی از خیانواده هیا حقیوق روانیان رعاییت
نمی شود؛ دربعضی از خانواده ها به خصوص حقوق کودکان رعایت نمیشود؛ اینها را باید بهآنها تیذکر داد و از آنهیا
خواست.حقوق کودکان را تضیی کردن ،فقو به این هم نیسیت کیه انسیان بیه آنهیا محبیت نرکید؛ نیه ،سیو تربییتهیا،
بیاهتمامیها ،نرسیدنها ،کمبود عواطف و از این قبی چیزها هم ظلم به آنهاست.
زمینه سازی برای امربهمعروف و نهی از منکر
در حوزههای علمیه ،اصطالحی است که میگوید :مقدمه وار  ،وار
وضو گرفتن نیز که از مقدما آن است وار

است؛ یعکی همانگونه که نماز وار

است .برای وضو گرفتن ،تهیه آب وار

آب و یا عاریه کردن طکاب ،دلو و گاهی حفر چاه وار

اسیت،

است .برای تهییه آب هیم خریید

میشود .کسی که میخواهد به معروفی امر و ییا از مکریری نهیی

ککد ،باید مقدماتی فراهم آورد .کسانی که میخواهکد خود را کاندیدای ریاست رمهوری ییا نمایکیدگی مجلیس کککید ،از
مد ها قب در رلسا پرسش و پاسخ شرکت میکککد؛ در محاف دانشگاهی حضور به هم میرسانکد؛ در روزنامهها مقالیه
مینویسکد ،با افرادی تماس میگیرند ،بودره تهیه میکککد و وسائ تبلیغاتی و مراکز تبلیغاتی در نظر مییگیرنید .آری! هیر
کسی برای هدف خود ،باید مقدماتی فراهم آورد .امربهمعروف و نهی از مکرر هم نیاز به زمیکهسازی دارد .یک مبیال سیاده
بزنم :اگر ائمه رمعه و رماعا  ،طالب ،روحانیون و فضالی روان در هر مکطقیه ،روانیان را شکاسیایی کککید و بیرای آنیان
رلسا علمی و شیرین برگزار کککد و به مشرالتشان گوش دهکد ،در عزا و شادی آنان شریک شوند به طوری که در دفتر
تلفن هر شخصی ،شماره تلفن یک اسالم شکاس وارسته و متقی باشد و همه نس نو بهترین و عزیزترین دوسیت خودشیان را
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علمای روان و متقی بدانکد ،این کار کشور را در مقاب هر خطری بیمه میککد؛ زیرا هر فسادی پیدا شود ،روانان مؤمن ،بیه
رهبری عالمی متقی ،رلو فساد را میگیرند .از حفظ کوچه تا خو مرزها همه با هم یردل و یردست میشوند.
ولی متأسفانه در بسیاری از موارد ،رابطه میان طالب روان و نس نو بسییار کمرنیگ اسیت .لیذا ییک روز وییدئو ،روز
دیگر ماهواره ،روز سوم کاندیدایی نا اه  ،روز چهارم یک شبهه و اشرال و گیاهی ییک نیوار و سیخکرانی ،نسی نیو را از
اسالم میگیرند .این گکاه به گردن غفلت ما در زمان قب است.
اهمیت آ مر به معروف
ناگفته پیداست که حساب امربهمعروف و نهی از مکرر از حساب نماز ،روزه و حج رداست؛ زیرا آنها ضرری به مکاف
و هوسهای دیگران نمیزنکد و لذا کسی با آنها مخالفتی ندارد.
اما نهی از مکرر ،مخالفت با انحرافا و هوسهای مردم است و قهراچ گروهی در مقاب آن مقاومت میکککد.
بگذریم که شکاخت معروف و مکرر کار هر کس نیست و قدر برخورد و تمیاس بیا افیراد مختلیف نییز روان شکاسیی
تبلیغاتی دزم دارد .اما امربهمعروف زمانی مؤثر است که آمران به معروف و ناهیان از مکرر ،از خلق و خوی عالی ،اطالعا
کافی ،آموزشهای دزم برخودار باشکد.
از سوی دیگر ،دولت و مردم از هر گونه حماییتهیای قیانونی و میالی درییغ نرککید؛ بیرای مبیال مسییر همیه فییلمهیا و
برنامههای صدا و سیما زنده کردن خوبیها در رامعه و محو کردن مکررا باشد .بعالوه ،مردم بایید امربیهمعیروف را ییک
فریضه اسالمی بدانکد و نه دخالت و مزاحمت .در شعارهای در و دیوار نیز رمالتی باشد که مردم را به سیوی کمیال و نیور
دعو ککد و فضای رامعه ،اسالمی و فضای رشد خوبیها و محو بدیها باشد.
به فرموده روایا  ،امربهمعروف حتی از رهاد در راه خدا مهمتر است؛ زیرا رهیاد در تمیام عمیر یریی دوبیار صیور
میگیرد؛ ولی این وار

الهی هر ش

و روز در برابر چشم مردم رلوهگیری میککد.

اگر امربهمعروف و نهی از مکرر نباشد ،رامعه اسالمی بیمه نمیشود و هر روز اگر هکرمکدی مب سیامری ییک گوسیاله
طالئی درست ککد ،میتواند نس ما را مورد تهارم فرهکگی خود قرار دهد .به گفته همه علما ،امربهمعروف و نهی از مکریر
از واربا قطعی است و آن قدر اهمیت دارد که امام حسین علیه السالم فرمود :هدف من از رفتن به کربال ،امربهمعیروف و
نهی از مکرر است.
با امربهمعروف تمام واربا در رامعه عملی میشود .با نهی از مکرر ،از همه مفاسد رلوگیری میشود .اگر یک میلیارد
مسلمان هر روز به یک معروف امر و از یک مکرر نهی کککد ،سیمای رهان عوض میشود.
اگر روزی که اسرائی و آمریرا ،مسلمانان مکطقهای را بمباران میکککد ،یک میلیارد فریاد بلکد شود ،آنها عق

نشییکی

خواهکد کرد.
ما هکوز مزه اتحاد و ایمان و فریاد را به طور کام نچشیدهایم .آری از یک قطیره آب کیاری بیر نمییآیید؛ همیین کیه
قطرا فراوان به صور رویها و رویها به صور رودخانه پشت سدی قرار گیرند ،وسیلهای برای تولید برق مییشیوند و
مکطقهای را روشن میکککد.
مرحوم شهید مطهری میفرماید« :در قرآن ،قب از آیه امربهمعروف  ،مسأله اتحاد مسلمانان مطرح شده است؛ یعکی اگیر
خواستید رلو مفاسد را بگیرید ،باید قدر داشته باشید و قدر زمانی دارید که متحد باشید».
مرحوم شیخ انصاری میفرماید :اگر امربهمعروف و نهی از مکرر نیاز به قدر و ودیت و حرومت داشت ،وار
که به سراط تشری قدر رویم و حرومت تشری دهیم».
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است

مفاسد دیروز دروط و غیبت بود که از فردی صادر میشد و فرد دیگری او را مک میکیرد؛ ولیی مفاسید امیروز ،شیر
دیگری دارد .امروز ،ناگهان مسلمانان خود را در برابر بزرگترین توطئههیا مییبیککید کیه اگیر از تخصیص و ترکولیوژی و
قدر و وحد و اقتصاد کافی برخوردار نباشکد ،همه چیزشان دستخوش تهارم قرار میگیرد.
بکابراین ،تشری نظام اسالمی برای نهی از مکررهای ارتماعی و رهانی ،یک ضرور است.
نمونهای از معروفها در قرآن
چون قرآن در همه را نور و هدایت است ،دزم است در شکاخت معروف و مکریر نییز پیای سیخن آن بکشییکیم و بیدین
مکظور با مرور در قرآن نمونههائی از معروفها را بدست میآوریم .
 .0احیای مراکز دینی و مساجد

قرآن میفرماید :در میان کسانی که پیشکهاد ساختمان و بکایی را به عکوان یادبود بیر میزار ریوانمردان خداپرسیت طیرح
کردند ،بعضی گفتکد چرا ساختمان یادبود بیهدف باشد اگر بکا باشد ما یادگاری بر مزار این غارنشیکانی که بشر از طیاغو
فرار کرده و عمری را در راه حفظ عقیده خود به هجر و زندگی در غار گذراندند ،بکا ککیم بهتر اسیت آن بکیا را مسیجد
قرار دهیم و لذا بر مزار این روانمردان که به اصحاب کهف معیروفانید سیاختمانی بیه نیام مسیجد سیاخته شید .ای کیاش
طراحان شهرها و شهرکها از قرآن درس میگرفتکد و در ساختمانهای خود اول رایگاه مسجد را مشیخص مییکردنید و
سپس خیابانها و طراحی خود را بر محوریت مسجد قرار میدادند.
فرهکگ سراسری مسلمانان باید همان مسارد آنان باشد و هر تزئیکا و امراناتی که در رای دیگر هزیکه میشیود بایید
در مسجد و اطراف آن هزیکه شود زیرا که در غیر این صور راذبههای غیر مسجد بیشتر و مسارد خلو تر خواهد شد به
خصوص احیای مساردی که به قول قرآن از روز اول بر اساس تقوی بکیانش گذاشته شیده اسیت بایید محورییت بیشیتری
داشته باشد .احیای مسجد توفیقی است که خداوند تکها به کسانی میدهد که اه ایمان و شجاعت و اخالص باشکد)929( .
مسجد به قدری ارزش دارد که انبیاء خدا نظیر ابراهیم و اسماعی و زکریا علیهمالسالم خادم آن بودهاند .مسیجد بیه قیدری
ارزش دارد که مادر مریم در ایام حاملگی نذر میککد که نوزادش را برای خادمی بیت المقیدس از هیر کیار دیگیر آزادش
ککد.
قرآن میفرماید تولیت مسجدالحرام مقامی است که رز افراد با تقوی لیاقیت آن را ندارنید در قیرآن هیر کیاری کیه از
رونق مسجد براهد بزرگترین ظلم شمرده است خواه کم رونقی مسجد بخاطر رلسا عزاداری یا مراسم سوگواری ایین
و آن باشد و یا بخاطر برگزاری مراسم دیگر و یا محبوب نبودن امام رماعت و یا نامکظم بودن او و یا بداخالق بودن خادم و
یا نااه بودن هیئت امکاء و متولیان و یا طرح مسائ غیر دزم در مسارد و سخکرانیهای طودنی و یا نداشتن نظافت و زیبائی
دزم و یا سوء استفاده کردن از نام و نان مسجد و یا هر عام دیگری که از تعیداد شیرکت کککیدگان براهید بیدترین ظلیم
است.
با کمال تأسف مسارد ما غمرده شده در حالی ک ه عقد حضر زهرا را در مسجد گرفتکید میا بیا هیر لبیاس بیه مسیجد
میرویم در حالی که قرآن میفرماید :به هر مسجدی میروید خود را زیکت ککید .اسالمی که میفرماید در مییان چکید نفیر
امام رماعتی که از نظر علم و تقوی و سابقه یرسان هستکد زیباترین آنان امامت را بپذیرد.
اسالمی که میفرماید :در میان چکد مؤذن خوش صداترین افراد اذان بگویکد .اسالمی که میگوید هکگام نماز از بهترین
لباس و عطر استفاده ککید و زنان بهترین وسائ زیکت خود را همراه داشته باشکد.
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اسالمی که مسجد را مرکز مشور و اعزام به ربهه و کمک رسانی به دیگران و دادرسی محرومان و شکاسایی نیروهای
حزب الهی قرار داده است نباید مح افراد بیرار و وارفته و ترسو و فقیر باشد .از بزرگترین معروفها در زمان میا احییای
مسارد و بازسازی عمرانی و فرهکگی آن است.
خادم مسجد باید از افراد محبوب و سرشکاس و از مقاما عالی باشد .در هر محله باید افراد خوش صیدا بیرای اذان بیه
مسارد رذب شوند تحصی کردههای هر مکطقه هر مقصد یک ساعتی در مسجد حضور شغلی و به مردم خیدما رایگیان
ارائه دهکد ،مریضی که راه به رائی ندارد با خود بگوید ش

به مسجد میروم و پزشک رایگان مرا میبیکد ،بدهرار خود را

با وام از صکدوق مسجد دلگرم ککد و برعرس هر فردی که بکای سیفر دارد و مشیر خیانواده و ییا سیرویس رفیت و آمید
مدرسه فرزند و یا نگرانی از سرقت دارد با خود بگوید بسیج و مردم مسجد ناظر بر خانه و زندگی من هستکد اگر هر مشرلی
داشتم مردم برادر من و نیروهای حزب اللهی بازوی من هستکد با این گونه برنامهها بزرگترین معروفها که احیای مسیجد
است عملی خواهد شد .انشاءاهلل
 .2استقالل و دوری از خودباختگی

یری از معروفها استقالل است .استقالل در همه ابعاد و رهایی از وابستگیهیا قیرآن مییفرمایید :رامعیه اسیالمی مبی
گیاهی است ک ه هر روز رو به رشد و توسعه باشد تا بتواند روی پای خود بایستد.
فقهای بزرگوار ما میفرمایکد تشبّه به کفار حرام است و در روایا از پوشیدن لباس کفار و عم کردن به آداب کفیار
به شد انتقاد شده است در تاریخ میخوانیم :پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله همیکره متوره شد تریه به دیوار کیافری داده
حرکت کرد و به درختی تریه داد و فرمود :مسلمان تریه به دیوار بیگانه نمیدهد.
 .3قصد قربت

یری از معروفها اخالص و رنگ الهی دادن به کارها و انتخاب بهترین هدفها و نیتها حتی در خوراک و پوشیاک
و مسرن و در قهر و صلح و انتخاب رشته تحصیلی یا شغ یا دوست و همسر است نیت پاک و الهی کیمیایی است که با هر
کار سادهای همراه باشد آن را به یک گوهر گران بها تبدی مینماید.
 .4تشویق

بهترین اهرم برای گسترش معروف ستایش از اه معروف و تشویق آنان است .قرآن میفرماید :راه بیرون آوردن مردم
از ظلما و هدایت آنان به سوی نور همراه با تشویق است.
و در رای دیگر به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله دستور میدهد از هر کس که زک وة میگیری او را تشویق کن و بیه او
صلوا بفرست که این درود و صلوا تو برای او آرام بخش است .خداوند بارها از زنان و مردان نمونه در قیرآن سیتایش
کرده.
 .5تحصیل

در هی مرتبی اولین فرمان آن آیه مبارکه اقرأ نیست .اسالم علم را شرط اول برای رهبری و مرحمت قضیاو و زمیان
تحصی را از گهواره تا گور و مران را تا چین و ثریا دانسته و برای تحصی علم تکها یک شرط قیرار داده اسیت و آن ایین
است که باید علم مفید باشد و از علوم بیفایده و یا مضر به شد انتقاد کرده است .و برای شیوه تحصی و یادداشت کردن
و نشر آن و احترام استاد و وظائف متقاب استاد و شاگرد صدها سفارش کرده است.
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توجه به مسائل اجتماعی
قرآن در صدها آیه به مسائ رامعه توره خاصی کرده و مردم را به معروفهای ارتماعی توصیه و تشویق فرموده است
که ما گوشهای از آنها را فهرستوار با نق آیه در پاورقی بیان میککیم:
 عدالت در گفتار و عم اصالح ذا الیمین مراق

دشمن بودن.

 همگامی با خوبان پیروی از خوبان سبقت در کار خیر پذیرفتن طرح صلح.
 تکبیه مجرمانی که امکیت رامعه را بههم میزنکد.

 عفو و گذشت نسبت به خالفهایی که مربوط به شخص انسان انجام گرفته.
 وام دادن.

 رذب دلهای دیگران از طریق کمکهای مالی و آزاد کیردن اسیرا و زنیدانیان بیدهرار و نجیا مسیافران بیین
راهی؛ از طریق پرداخت سهمی از زکا .
ارج نهادن به پیشگامان در نیکیها
رابطه متقاب رهبر و مردم سالم و صلوا عمیق و دائمی باشد؛ نهترس و تهدید .بایرو کردن متخلفان از راه حق؛ بیه
فرمان پیامبر اکرم همه مسلمانان علیه سه نفری که در بسیج عمومی شرکت نرردند اعتصاب کردند و هی مسلمانی بیا آنیان
سخن نمیگفت تا آنره آن سه نفر توبه کرده و اعتصابشرسته شد.
مشور ؛ سفارش یردیگر به صبر و رحمت؛ یتیم نوازی؛
دعا برای گذشتگان و پاکدلی نسبت به اه ایمان.
تجلی از خوبان و زنده نگاه داشتن یاد و خاطر آنان
در صور ضرور ردائی ولی همراه با نیرویی (ردائی زن از شوهر ،مستأرر از مورر ،کارگر از کارفرما ،شریک از
شریک) خدمت خالصانه به مردم پاسداری از ارزشها .نجا مستضعفان ،رازداری ،نیروگیری برای اهداف مقدس ،مردمی
بودن ،محو آثار شرک ،آسان گرفتن با کارگر ،مسافر صاحبان قدر و حرومت برای سرکشی به مکاطق محیروم و رفی
مشرال آنان ،همراری مردم با دولتمردان در سازندگی ،نداشتن چشم داشت به ارر گرفتن از فقراء ،به دیگران فرصت
فرر و تحقیقا دادن اینها و دهها نمونه دیگر از معروفهای ارتماعی بود.
برخورد مسالمتآمیز با ناآگاهان ،قدردانی همه رانبه از زحما دیگیران ،تفقید از غیائبین ،تواضی نسیبت بیه پییروان،
خواب راحت را از کفار گرفتن ،سرکوب یاغی ،قرار دادن سهمیهای در مال خود برای محرومان ،غری

نوازی ،را دادن یا

ترک رلسه هکگام ورود افراد تازه در مرانهای محدود ،دعو مردم به حرکیت در راه خیدا آن هیم از طرییق حرمیت و
موعظه وردال نیرو ،وفای به عهد و پیمان ،گذشت نیرو و بدون مکت از میردم ،دوری از سیتمگران ،نشیان دادن و معرفیی
عوام تقوی ،ضربه زدن به مکاف ابر قدر ها( ،حضر موسی به فرعونیان نفرین کرد کیه پروردگیار امیوال آنیان را نیابود
ککد)
حفظ نیروهای خودی( ،مستربرین به انبیا پیشکهاد میکردند که فقراء را از دور خود برهانکد ولیی آنیان نمییپذیرفتکید)
مهمان نوازی سری و عالی گرچه مهمان را نشکاسیم حفظ آثار گذشیتگان کیه سیب

عبیر دیگیران اسیت ،بیه کیارگیری

شیوههای امکیتی و مرتبی در شهرسازی و معماری ،خداوند به بکیاسرائی دستور میدهد که خانههای خود را رو به قبلیه ییا
مقاب همبسازید.
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سعه صدر و لبخکد در برابر اهانت زیردستان ،نعمتهای الهی را فض و رحمت او بدانیم نه علم و زیرکی خود ،کمک
بدنی به نیازمکدان ،اقرار به کماد دیگران.
نمونه معروفهای خانوادگی در قرآن
در قرآن برای مسائ خانواده سفارشاتی شده که ما گوشهای از آن را به عکوان معروفهای خانواده بیان میککیم:
 در انتخاب همسر اص  ،تفرر و ایمان اوست نه شر و سرمایه.
 خانواده همسر در پاکدامکی او نقش دارد.

 مهریه را در قراردادها روری تکظیم ککید که داماد در فشار قرار نگیرد.
 آمیزش رکسی مقدمهای برای ذخیره قیامت و نس صالح است نه تکها شهوترانی بدون هدف .زن تحت ترف مرد
است و باید زندگی زن توسو مرد تأمین شود.

 زندگی با همسر باید به نحو معروف باشد.

 مادران دو سال فرزندان خود را شیر دهکد.

 مقدار خرری مرد به همسر باید به مکاسبت درآمد مرد باشد.

 اگر از پیدایش کدور نگران بودید دادگاه خانوادگی تشری دهید و مسئله را با بیگانگان در میان نگذارید.
 زن و مرد لباس یردیگرند و باید همدیگر را حفظ نمایکد.

 عفت و حجاب و نشان ندادن مواض زیکت و پایروبی نرردن و با کرشیمه حیرف نیزدن و بیا حییا راه رفیتن و بیا
مردان مختلو نشدن از سفارشا قرآن به زنان است که برای هر یک ،آیه صریحی داریم.
نمونههای معروفهای سیاسی
 اطاعت از رسول خدا و اولی ادمر ،یعکی رهبران معصوم؛
 وحد

و دوری از هر گونه تفرقه و عوام آن؛

 صالبت و نپذیرفتن هیچگونه سازش مکفی؛
 تریه نرردن به ابر قدر ها؛

 خشونت نسبت به کفار و مهربانی با مؤمکان؛
 انهدام مراکز توطئه و برخورد انقالبی با توطئه گران تحت هر نام و عکوان رهاد علیه رهبران کفیر؛ آمیادگی
در عالیترین حد امران برای دفاع از ارزشها؛

 برائت از مشرکین؛ قضاو

عاددنه؛ پذی رش صلح شرافتمکدانه؛ پشتوانه قرار دادن خداوند و مؤمکین به خیدا را

به رای وابستگی به شرق و غرب؛ اقامه نماز و زک وة و امربهمعیروف را در رأس وظیایف حرومیت قیرار دادن؛
آگاهی بر اهداف دشمن به خصوص تهارم فرهکگی.
سیمای امربهمعروف
 امربهمعروف  ،نشانه عشق انسان به مرت

است.

 امربهمعروف ،نشانه عشق ا نسان به مردم است.

 امربهمعروف  ،نشانه تعهد و سوز و عالقه انسان به سالمتی رامعه است.
 امربهمعروف ،نشانه تولّی و تبرّی است.
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 امربهمعروف ،نشانه آزادی در رامعه است.

 امربهمعروف ،نشانه ارتباط میان آحاد مردم است.
 امربهمعروف ،نشانه فطر

بیدار است.

 امربهمعروف ،حضور و غیاب واربا

 امربهمعروف ،ضامن اررای تمام واربا

است چرا نماز نخواندی ؟ چرا روزه نگرفتی؟
و نهی از مکرر ،ضامن ترک همه محرما

 امربهمعروف ،تشویق نیروکاران در رامعه است.

است.

 امربهمعروف ،تذکر و آگاه کردن افراد راه است
 نهی از مکرر ،تلخ کردن کام خالفراران است

 امربهمعروف و نهی از مکرر ،گاز و ترمزی است که ماشین رامعه را هدایت میککد.
امربهمعروف و نهی از منکر در قرآن کریم
وظیفه امربهمعروف و نهی از مکرر برای مسلمانان نوعی مقام ودیت فراهم میککد امر و نهی آنان ناشی از نوعی ودیت
در حد خودشان است زیرا امر و نهی باید از سوی مقام عالی باشد.
پژوهش درباره امربهمعروف و نهی از مکرر و هر پژوهش دیگری را باید از قیرآن شیروع ککییم .آییا مربیوط بیه ایین
موضوع سه دسته است :دسته اول آیاتی است که صرفاچ به معروف پرداخته و آن آیاتی است که بیشتر به رابطه زن و شیوهر
مربوط میشود مانکد :امساک بالمعروف ،فیما فعلن فی انفسهن بیالمعروف ،متاعیاچ بیالمعروف و مانکید آن .دسیته دوم آییاتی
است که صرفاچ مکرر را نهی میککد ،چهار آیه است« :ان الصلوة تنه ی ع ن المنک ر» دسیته سیوم ،هشیت آییهای اسیت کیه بیه
امربهمعروف و نهی از مکرر پرداخته است .این هشت آیه خصوصیا مشترکی دارند که به آنها اشاره میککیم.

خطاب این آیا خطاب رمعی است یعکی امربهمعروف و نهی از مکرر یک کار دسیته رمعیی اسیت .مانکید آییه «کن تم

خیرام ه اخرج ت للن اس ت أمرون ب المعروف و تنه ون ع ن المنک ر و ول تکن م نکم ام ه ی اعون ال ی الخی ر و ی أمرون ب المعروف و ینه ون

ع ن المنک ر» که در سور آل عمران هستکد .قرآن در رایی دیگر نیز مسئله تفقه و به صیور دسیته رمعیی را مطیرح کیرده
است« :فلوَل نفر من کل فرقه منهم الائفه لیتفقهوا فی الاین و لینذروا قومهم اذا رجعوا ال یهم لعله م یح ذرون» معلیوم مییشیود کیه
دعو دسته رمعی خیلی مؤثر است.
از هر قبیلهای و از هر مکطقهای باید چکد نفر بروند اسالم شکاس و متفقه در دین شوند آن گاه برگردند و مردم را دعو
و انذار کککد .سپس این کار به صور رمعی انجام میگیرد .در آیه «ول تکن م نکم ام ه ی اعون ال ی الخی ر» و رمعیتیی میدنظر
است که دارای هدف واحد ،امام واحد و مسلک واحد باشکد .آیین نامه واحدی برای کارشان تکظیم کرده باشکد .اگر اینها
مردم را به خیر دعو کککد خیلی مؤثر است.
امربهمعروف در این آیا بر نهی از مکرر مقدم است میفرماید «یأمرون ب المعروف و ینه ون ع ن المنک ر ،ام روا ب المعروف و

نهوا عن المنکر ،و أمر باَلمعروف و انهی عن المن کر» ،تقدم امربهمعروف بر نهی از مکریر ییک نرتیۀ ارتمیاعی دارد و ییک
نرته روانی .نرته ارتماعی آن عبار است از ایکره وقتی انسان بخواهد مردم را از کار به نهی ککد بایید ابتیدا راهیی پییش
پایش بگذارد .قب از ایکره راههای فساد را ببکدد باید راه خیر و سعاد را به روی مردم بگشاید .اول باید معیروف را ارائیه
ککد بعد نهی از مکرر نماید .رکبۀ روانی آن نیز این است که وقتی مردم چهیر زیبیای معیروف را دیدنید ،در روحشیان اثیر
میککد و به خود می گویکد وقتی این راه است ،چرا ما بیراهه برویم؟ این همانکد آن است که به کسانی که در ظلما قرار
دارند بگویید از این تاریری بیرون بیایی چرا در این ظلما دست و پا میزنید؟ اگر شما در رایی چراغی برافروخته ،فضیا
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را روشن ککید ،میتوانید بگویید ،از این تاریری به این روشکی درآیید .اگر این گونه نباشید سیخن شیما تیأثیر نیدارد .اگیر
انسان ابتدا معروف را ارائه نرکد نهی از مکرر رز باعث سرگردانی مردم نمیشود .مردم می گویکد اگر این کارهیایی را کیه
ما را نهی میککد ،انجام ندهیم ،پس چه ککیم؟ و این برایشان حیر ایجاد میککد .باید به مردم امید داد.
وظیفه امربهمعروف و نهی از مکرر برای افراد مسلمان و داق برای همین امیت و گروهیی کیه در ایین زمیکیه مسیئولیت
دارند ،نوعی مقام ودیت فراهم میککد .امر و نهی آنان ناشی از نوعی ودیت در حد خودشان است ،زیرا امر و نهی بایید از
و ویژگیی

مقام عالی باشد .این غیر از موعظه است .امر و نهی باید از یک مقام صور گیرد .با ضمیمه کیردن ایین مطلی

نخست شاید بتوان نتیجه گرفت که در رامعه اسالمی حرومت وظیفه دارد رمعیت امربهمعروف و نهی از مکرر تأسیس ککد
و به آنها اختیار دهد .نمیتوان به همه مردم این اختیار را داد .شاید از این آیا چکین برآیید کیه امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر وار

کفایی است که در آیا و روایا بسیاری آمده است .بکابراین امربهمعروف و نهیی از مکریر بیه ییک امیت و

رمعیتی نیاز دارد که ودیت داشته باشکد ،این ودیت را باید صاح

ودیت عظمی که در رأس رامعه اسالمی امت به آنها

بدهد که اگر به کسی امر و نهی کردند ،نگوید به شما ربطی ندارد .هکوز در رامعه ما چکین کاری انجام نشیده اسیت و مین
هم ندیدهام کسی به فرر این امر باشد .باید براساس آیه ولترن مکرم امه این امت را تعیین کککد .به آنها ابالط بدهکد ،لباس
شخصی داشته باشکد و به گونهای باشکد که مردم به آنها احترام بگذارند و از آنها حرف بشکوند
در آیه «ولتکن منکن امه یاعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر» ابتدا دعیو بیه خییر را مطیرح مییککید
دزمه دعو امر و نهی نیست ،دعو  ،مسلم و مسالمت است ،تقاضا و موعظه است همراه با برهیان و احتجیا و اسیتددل
البته خیر را همه دوست دارند .خیر مفهوم واضحی دارد .انسان نباید از همان ابتدا ،قیافه امر و نهی از خیود نشیان دهید .ایین
نوعی خشونت است .اول باید قیافه داعی و کسی که به خیر دعو مییککید ،بیه خیود بگییرد آن گیاه کیه میردم چشیم و
گوششان باز شد و دلشان راغ

شد ،قیافه امر و نهی به خود بگییرد .در ذیی آییهی «ول تکن م نکم ام ة» آمیده اسیت اولئیک

هم المفلحون ،اما در ذی آیهی تفقه دسته رمعی حذر است .آنجا مردم ،مردم را از بدی برحذر میکککد ،ایکجا مردم را بیه
صالح و فالح میرسانکد ،یعکی ایکجا رکبه مببت است و آنجا رکبه مکفی ،هدف اصلی رساندن میردم بیه فیالح و رسیتگاری
است .بین خیر و فالح پلی است که آن پ امربهمعروف و نهی از مکرر .این نرته ای است که درباره آن باید خیلی اندیشید.
عالمه طباطبائی و مفسران دیگر کم و بیش در این باره چیزهایی گفتهاند ولی من فقیو براسیاس خیود آییا بیه ایین نرتیه
رسیدم .محققان باید این نرته را دنبال کککد.

بزرگترین شاخص امت اسالمی امربهمعروف نهی از مکرر است« :کن تم خیرام ه اخرج ت للن اس ت أمرون ب المعروف و تنه ون

عن المنکر» آیا مشخص اصلی امت اسالمی این است که کشورگشایی ککد؟ حرومتش را بسو دهد؟ قیدر

نمیایی ککید؟

ثرو رم ککد؟ به فرر این باشد که وض اقتصادی را باد ببرد؟ اینها را اصول و اهداف قرار دهد؟ خیر ،اینها خیود بیه
خود تا آن حدی که مطلوب و مشروع است حاص خواهد شد .آن رمعیت مسلمان که میخواهکد دنیا را دعو کککد باید
به کارشان امربهمعروف و نهی از مکرر باشد .همان گونه که پیامبر رحمت ،برای همه رهان مبعوث شده و مخاط
از همه مردم رهان هستکد و ما ارسلکاک ادرحمه للعالمین امت او نیز باید رهان را مخاط

دعیو

دعو خیود قیرار دهکید .پیس

نباید در پی کشورگشایی ،بسو قدر و رم ثرو باشکد ،کاری که بکی امیه کردند و چهر اسالم را در بین امتها زشت
رلوه دادند .در تاریخ بکی امیه میبیکیم بسیاری از سرزمینهایی را که فتح میکردند ،مردم بر علیه آنان قیام مییکردنید .آن
مردم مخاط

اسالم نبودند ،اسالم را پذیرفته بودند بلره مخالف این گونه سیطره بودند .بکی امیه میخواستکد قومیت عربیی

را بسو دهکد ولی اسالم این را نمیپذیرفت .هدف امت باید این باشد که معروفها را در بین امتها و کشورها نشر دهکد و
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مکررا را از بین ببرند ،این هدف اصلی .حال ممرن است این کار با سیطر سیاسی توأم شود و ممرن است نشود ،وقتیی
کشوری را که مستق هم هست امربهمعروف و نهی از مکرر کردیم و آنها به معروف گرویدند و از مکرر ارتکاب کردنید،
خود به خود آن کشور یک کشور ایدهآل اسالمی خواهد شد .این نرته بسیار مهمی است.

امربهمعروف و نهی از مکرر وظیفه انبیاء است« :الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجاونه مکتوبا عناهم فی التوریه و اَلنجی ل

یأمرهم بالمعروف وینهاهم ع ن المنک ر» معروف خیلی گسترده است ،در رأس آن توحید است و پاک کردن دلهیا از شیرک،
فسادها و هوسها و تمای دادن به تقوا وقتی قرآن میخواهد رسول اکرم(ص) را معرفی ککد بعد از ایکره میگوید ما او را
در تورا و انجی معرفی کردیم ،از اول نمیگوید یأمرهم بالصلوة ،میفرماید یأمرهم بالمعروف ویکهاهم عن المکریر مسیئله

امربهمعروف و نهی از مکرر وظیفه اولیه انبیاء را انجام میدهکد .این نرتهای است که به مسئله امربهمعیروف و نهیی از مکریر
خیلی بها میدهد .در آیهای دیگر وظیفه احرام عادل اسالمی را این گونه بییان فرمیوده اسیت« :ال ذین ان مکن اهم ف ی اَلرض
اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنک ر» در چکد موض صالح را اتیا زکا  ،قب از امربهمعروف ذکیر

شده است ،این دو کار زمیکه را برای پذیرش امر و نهی بسیار آماده میککد .وقتی مردم کشیوری مواریه شیدند بیا رمعییت
مسلمین ،میبیککد آنها اه عباد هستکد .از اموال خود به فقرا زکا میدهکد .این زمیکه بسیار خوبی است که مردم امیر و
نهی را قبول کککد ،آنها میگویکد این آمران و ناهیان ،اخالص دارند ،نظر به مال و ثرو ما ندارند چرا که از امیوال خیود
زکا میدهکد .نظر به سیطره بر ما ندارند چرا که با نماز و عباد

خود میفهمانکد که ما بکد خدا هسیتیم .شیاید بیا نمیاز و

عبودیت این مفهوم همه ارائه میشود که مبلغین باید خداترس باشکد و رز از خدا نترسکد« :الذین یبلغون رساَلت اهلل ویخشونه
وَل یخشون احااً اَلاهلل آمر و ناهی» از کسی که او را امر و نهی میکککد نمیترسکد.

بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر همان طور که وظیفه انبیاء است وظیفه حرام مسلمین هم هسیت نرتیه دیگیری در
این زمیکه در ذی آیه  04سوره لقمان است .حضر لقمان فرزندش را نصیحت میککد .معلوم است که مسائ مهمی را که
خیر میداند به او میگوید :یا بکی اقم الصلوه و امرالمعروف وانه عن المکرر و اصبر علی ما اصابک یعکی ایکچکین نیست که
هکگام امربهمعروف و نهی از مکرر همه مردم به استقبال تو بیایکد در پایت رواهر بریزند بلره با مخالفتهیا و مقاومیتهیای
بسیار مواره میشوی و باید صبر ککی ،کسانی که میخواهکد امربهمعروف و نهی از مکرر کککد باید اه صبر باشکد .گیاهی
به عکوان یری از شرایو امربهمعروف در رسالهها مینویسکد ،باید امربهمعروف ضرر نداشته باشد و صدمه ای به انسیان وارد
نشود .چکین کاری که امربهمعروف نخواهد بود .اگر کسی واقعاچ وظیفه خود را امربهمعروف و نهی از مکرر و چکین ودیتیی
برای خودش قائ است و از طرف خدا و چکین ودیتی به او داده شده است باید لوازم و پیامدهای آن را بپذیرد .کسی کیه
خربزه میخورد باید پای لرزش هم بکشیکد :و اصبر علی ما اصابک.
موضوع قاب بحث دیگر آن است که معیار تشخیص معروف و مکرر چیست .آیا برای تشخیص معروف و مکریر حتمیاچ
باید ببیکیم دین چه گفته است و تعبد داشته باشیم به ایکره قرآن و روایا چه عملی را معروف و چه کاری را مکریر داشیته
است؟ عقیده بکده آن است که در ایکجا مجال وسیعی ورود دارد و قرآن مجال وسی و دیدگاه وسیعی پیش پای کسانی که
امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد نهاده است .مسلمانی که در رامعه اسالمی تربیت شده و در شعاع تربیت کتاب و سکت
و ودیت قرار گرفته باید بداند معروف و مکرر چیست .لزومی ندارد یرایک مصادیق معروف و مکرر به او گفته شیود .ایین
مسئله با دیدگاه فقیه ارتباط پیدا میککد .فقیه در بسیاری از موارد عرف را معییار قیرار مییدهید .عیرف هیم از همیین میاده
معروف است یعکی چیزی که مردم آن را میشکاسکد و پذیرفتهاند و طبعاچ آن را خوب میدانکد که قبول کردهانید در مسیائ
اقتصادی ،مسائ ارتماعی و روابو زناشویی باید عرف را پذیرفت« :امساک بالمعروف او تسیریح باحسیان» .اتفیاق بایید بیه
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صور معروف باشد و آیا دیگر .از آیه «ولتکن منکم امه یاعوت الی الخیر و ی أمرون ب المعروف وینه ون ع ن المنک ر» معلیوم
میشود بین خیر و معروف و ترک مکرر رابطه ای ورود دارد .البته خیر خیلی اعم از معروف است .ایکجاسیت کیه دییدگاه
وسیعی در برابر وعاظ ،امربهمعروف ،ناهیان از مکرر ،نویسکدگان ،محققان و فقها پیدا میشود که بیه سیراط رزئییا نرونید.
قرآن نمونههایی برای معروف و مکرر ذکر کرده که برای ما الگیو اسیت امیا در رامعیه اسیالمی کیه تحیت تربییت احریام
اسالمی است افراد خودشان باید بدانکد معروف چیست و مکرر کدام است .این موضوع را باید از دیدگاه ارتماعی و اوضاع
و احوال رامعه عقال پذیرفته باشد زیرا قرآن امربهمعروف و نهی از مکرر را برای رامعه اسالمی میگویید .در رامعیه عقیال
ممرن است کارهایی معروف باشد که در رامعه اسالمی معروف نیست .برای مبال رباخواری ،و روابیو خیاص مییان زن و
مرد در رامعه رهانی پذیرفته شده و معروف است اما از دیدگاه اسیالم مکریر اسیت و در ذهکییت مسیلمانان نییز ایین گونیه
کارهایی که آنها معروف میدانکد ،مکرر محسوب میشود.

یک نرته مهم دیگر آن است که امربهمعروف و نهی از مکریر ،بایید خیودش عیالم باشید« :ات امرون الن اس ب البر و تنس ون

انفس کم» آیا و روایا در این زمیکه بسیار است .آنجا که قرآن قب از مسئله امربهمعروف و نهیی از مکریر ،مسیئله نمیاز و
زکا را مطرح میککد یعکی امربهمعروف نهی از مکرر خود اه نماز و زکا هستکد ،دلی بر همین موضوع است که امیر
و نهی باید عام به این دو رکن اسالم باشکد در قرآن نماز رمز ک عبادا و روابو میان انسان و خداست و زکا رمز ک
انفاقا و روابو بین انسانها است .بکابراین انسان باید عام باشد .سپس امر و نهی ککد .کسی که عام نیست امر و نهیی او
را نمیپذیرند.
نرته دیگری که مرحوم عالمه مطهری رضوان اهلل تعالی علیه نیز به آن پرداخته آنره امربیهمعیروف و نهیی از مکریر بیه
خیلی از مباحث علمی ما مربوط میشود و در علم ،حرم هم مطرح است .معتزله پکج اص دارند یریی از اصیول مذهبشیان
وروب امربهمعیروف و نهیی از مکریر اسیت .ایین موضیوع بیاب مفصی در نقید دارد ،ابیواب متعیددی در حیدیث کیه در
مسائ الشیعه و کت

دیگر هست ،و در علم اخالق هم مطرح است و با چکد علم مهم اسالمی ارتباط دارد.

نرته آخر مسئله وروب عیکی یا کفایی این فرضیه است .به نظر من وار

کفایی است که برحس

صریح آییه ولیترن

مکرم امه به دست میآید .زیرا همه مردم صالحیت این کار را ندارند و اگر قرار شود امیر و نهیی را بیر همیه میردم واری
ککیم ،فساد ایجاد میشود زیرا همه صالحیت ندارند و همه عام به معیروف نیسیتکد تیا بیه آن امیر کککید و ایین ودییت را
نمیتوان به همه داد که همه به یردیگر امر کککد ،مگر در شرایو خاص و در رامعهای مخصوص که همه صالحیت دارند.
ولی بهتر این است که بگوییم امربهمعروف و نهی از مکرر وار

کفایی است.

منکر چیست؟
هرکاری را که عق و دین بد میدانکد مکرر است .مکررا را نمیتوان محدود کرد .در قیرآن نمونیههیایی از مکریرا
بیان شده است؛ ولی شماره کردن و شکاسایی همه مکررا  ،کار سادهای نیست .گاهی انسان گرفتار مکرری مییشیود ،ولیی
خودش نمیداند که مکرر انجام میدهد .اسراف در :شستشو و وضو و غس  ،مصرف بیرویه نیان و مییوه و لبیاس و کاغیذ،
پرخوری ،پارک نابجای اتومبی  ،ریختن آشغال در خیابان ،سد معبر ،بوق زدن و گازدادن نابجا که سیب

تیرس و وحشیت

مردم شود ،حتی لباس مهمانی را در خانه پوشیدن ،سیگار و هیر دود دیگیری کیه عیالوه بیر اسیراف و ضیرر بیه سیالمتی و
دستگاه تکفس ،نوعی تجاوز به حریم هوایی هیمنشییکان و آلیودهکیردن هیوای مطلیوب و تبیدی آن بیه هیوای دودآلیود از
مکرراتی است که بسیاری از مردم آن را مکرر نمیدانکد.

 461مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

برنامهریزیهیای غلیو از بیزرگتیرین مکریرا اسیت .اگیر دانیشآمیوزان در هیوای صیبح کیه تیازه نفیس هسیتکد و
صبحانهخورده به مدرسه میروند ،برنامههای ساده و سطحی داشته باشکد ،ولی نزدیک ظهر که هیوای گیرم و مغیز خسیته و
شرم گرسکه است ،برنامههای سکگین ریاضی ،زبان و درسهای سخت داشته باشکد ،در امتحانا شرست میخورند و ایین
برنامهریزی باعث تحقیر شخصیت و اتالف عمر آنان میشود .آری ! اینگونه برنامهریزیها بزرگترین مکررا است.
رها کردن بیتالمال در دست افراد غیرامین ،بازرسی نرردن ،تأخیر استاد در کالس ،گفتن سخکان غیر مفید روی مکبیر،
طول دادن نماز رماعت که سب

خلو شدن مسارد میشود ،باز کردن پکجرههای ساختمان به خانه همسایه ،دیگران را با

نام بد صدا زدن ،سوءظن و ریختن برف در کوچه و خیابان ،خالی کردن زیرکوچه و خیابان و ریزء مکیزل آوردن ،ریخیتن
آب پکیر پای درختان خیابان ،مزاحمتهیای تلفکیی و بییدارکردن دیگیران از خیواب ،غییر از اذان صیدا را بلکید کیردن ،در
گزارشها آمار دروط دادن ،تملق و چاپلوسی کردن ،بدون کار اضافه دستمزد اضافی از دولت بیه دیگیران دادن ،خیار از
نوبت چیزی گرفتن ،بی وقت تلفن زدن ،ترساندن همسر و فرزند ،تبعی

میان فرزندان ،برار گیری کارگر برای غیر کاری

که با او قرارداد بستهایم ،ندادن وام و بدهی به کسانی که حقشان است ،گرفتن و دادن ربا ،سوگکد ناحق خوردن و صدها و
صدها نمونه دیگر که شبانه روز خواسته و یا ناخواسته مرتر

آنها میشویم؛ ولی متأسفانه آنها را مکرر و گکاه نمیدانییم

و لذا در صدد عذرخواهی و تسویه و ربران هم برنمیآئیم.
همه مکررا در یک سطح نیستکد .بعضی رکبه زیربکایی و کلیدی دارند؛ مب مکررا عقیدتی کیه نسیبت بیه مکریرا
اخالقی ،حقوقی ،ارتماعی ،سیاسی و اقتصادی رکبه زیربکایی دارد.
قرآن به کمفروشان میگوید :چرا کم فروشی میککید؟ مگر به قیامت عقیده ندارید؟ و یا برای امر به نمیاز مییفرمایید:
نماز بهپا دار که قیامت در پیش است!
بیشترین کار انبیا مبارزه با انحرافا عقیدتی مردم بوده است .در بحث شیوهها و اهرمها در این باره سخن گفتهایم.
الف .منکرات اعتقادی

بد نیست فهرستی از مکررا عقیدتی مردم را برشماریم و توضیح و تفسیر آن را به فرصتی دیگر واگذاریم :شیرک بیه
خدا بیش از صد مرتبه ،قرآن از توره به غیر خدا با بیان دون اللّه و دونه انتقیاد کیرده اسیت .در قیرآن از مکریرا عقییدتی
نسبت فرزند به خدا دادن ،بعضی از پی امبران را فرزند خدا دانستن ،فرشتگان را دختران خدا پکداشتن ،خدا را فقیر و یا دست
خدا را بسته دانستن ،بشد انتقاد شده است .در میان واژههای تربیر و تهلی و تحمید و تسیبیح بییش از هیر چییز بیه کلمیه
مبارکه «سبحان اللّه» تریه شده است؛ «سبْحا َن اللَّ ِه َع َّما ی ِ
ص ُفو َن»؛ مکزه است خداوند از تعبیرا و عقاید ناروایی کیه مکحرفیان
ُ
دارند.در نهج البالغه میخوانیم :انبیا برای به ورود آوردن عقیده نیامدند؛ زیرا مردم عقیده به مبدأ هستی دارند .هیدف انبییا
بیشتر روی اصالح عقیده بوده است؛ لذا قرآن روی آن تریه کرده است و نمونههایی را عالوه بر آنچیه کیه گفتییم ،آورده
است؛ برای مبال :خود را فرزند خدا دانستن؛ کتمان حقایق کردن (با ایکره از بشار هیای کتی

پیشیین نیام و نشیان پییامبر

اسالم را چکان فهمیده بودند که حضر را مب فرزندشان میشکاختکد ،ولی همین که رسول خدا آمد مکرر او شدند ؛ افتیرا
بستن بر خدا ()410؛ تحریف کردن کت

آسمانی ؛ نوشتههای خود را به خیدا نسیبت دادن؛ تقلیید کیردن از نیاکیان ؛ سیوء

استفاده بعضی علمای دین از دین؛ تحریف و تبدی قانون خیدا و غلیو کیردن دربیاره بکیدگان خدا.نمونیههیای دیگیری از
مکررا اعتقادی است که در قرآن مجید مطرح و پاسخ داده شده است .البته اگر بخواهیم به همه خرافا اشاره ککیم بحث
ما طودنی میشود .اگر نگاهی به آیا سوره انعام داشته باشید ،نمونههای خرافا رفتاری حتی در تغذیه مررّر مطرح شده
است .برای مبال ،عدهای قسمتی از گوشت گوسفکد را حالل و قسمت دیگرش را حرام و یا قسمتی را مخصیوص میردان و
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بخشی را مخصوص زنان میدانستکد که قرآن بارها فرموده است :آیا خدابه شما ارازه این حرفها را داده است یا بیر خیدا
افترا میبکدید؟ البته در زمان ما ،شبها ردیدی مطرح است که باید علمای دین و مسئودن فرهکگی برای پاسخ آنها قییام
کککد که بحمدهلل قیام هم کردهاند .در ایکجا دزم میدانم به همه اقشار تحصی کرده سفارش ککم که همواره تلفن یک نفیر
اسالمشکاس متقی را همراه داشته باشکد .ای کاش هرسال مهمترین سؤالها و پاسخها چاپ میشد و در اختیار نس نیو قیرار
میگرفت .ای کاش صداوسیما برای برنامه پاسخ به سؤالهیا گیام ریدیتیری برمییداشیت و ای کیاش از طیرف ارشیاد و
سازمانهای تبلیغاتی راهایی را به صور شبانه روزی فراهم میکردند تا پاسخگوی سؤالهای مردم باشیکد .البتیه بحمیداهلل
حرکتهایی شده است ،ولی در انتظار وض مطلوبتری هستیم -.پزشک بهخاطر خجالت نمیگویید :میرض را تشیخیص
ندادم و نسخه آزمایشی مینویسد و با مال و ران مری

بازی میککد -.استاد یا روحانی خجالت میکشد بگوید :بلد نیستم

و پاسخ نابجا یا فتوای خالف نق میککد و مسیر را کج نشان میدهد.
 مردم بهخاطر خجالت عمری راه انحراف میروند و در فراگرفتن واربا خود کوتاهی میکککد.

 روانان بهخاطر حیا و خجالت حاضر نیستکد به پدر و مادر خود مسأله خواست ازدوارشان را مطرح کککد و خیود
را به انواع مکررا آلوده میکککد -.افرادی از بیسوادان بزرگسال بهخاطر خجالت از رفتن بیه سیرکالس درس،
همچکان بیسواد باقی میمانکد.

 مردم بهخاطر خجالت ،گواهی ناحق میدهکد و یا امضای خالف میکککد.هرچه مسأله کلیتر و انسیانهیا مهیمتیر
باشکد ،حیا و خجالت آنان خطرناک تر است :با خجالت ،انسان را در برابر عم انجام شده قیرار مییدهکید و هیر
کاری که بخواهکد بر سر انسان میآورند؛ لذا وظیفه والدین و مربیان مدارس است که نس نو را از خجالت نابجا
نجا دهکد؛ زیرا خجالت میتواند سرچشمه هرگونه فساد و مکرری شود.ریشه بعضی از گکاهان ،محرومیتهیا و
یا ترک واربا  ،مسأله خود کم بیکی و خجالت نابجاست .در قرآن ،روایا و رسالههای عملیه ،مسائ و احرام
بیپرده بیان شده است .در حدیث میخوانیم« :حیا دو نوع است؛ حیایی که از عق ریشه میگیرد و حیایی که از
سادگی و حماقت ریشه میگیرد».
داستان در مسجدی پررمعیت ،پشت سر عالمی به نماز رماعت ایستاده بودم .ناگهان دیدم کیه در وسیو سیوره حمید،
امام رماعت با قط کردن نماز ،به مردم اعالم نمود که وضو ندارد و مردم نماز خود را به طور فرادی به پاییان برسیانکد .در
ای کجا ،اگر امام رماعت اه خجالت بود ،بدون وضو با مردم نماز میخواند و گرفتار مکرری بزرگ میشد.
نمونهای دیگردر وسو رلسه متوره میشویم که نماز نخواندهایم و اگر تا پایان رلسه بکشیکیم ،نماز ما قضا میشود .اگر
شهامت بهپاخواستن را نداشته باشیم ،گرفتار مکرر میشویم و نماز ما قضا میشود.
از ما سؤالی میکککد و ما از گفتن :نمیدانم! خجالت میکشییم و ریواب نادرسیت مییدهییم .بیرای می کیردن امضیاء،
طوماری نزد ما میآورند و ما حیا میککیم و بهناحق آن را امضا میککیم .چه بسیارند کسانی که چون چکد دقیقیه ریرأ و
رسار سؤال کردن را به خود ندادهاند ،عمری در اشتباه هستکد.
چه بسیارند دختران و پسرانی که در ابتدای زندگی نیاز به اطالعیاتی دارنید و از پرسییدن خجالیت مییکشیکد و همیین
خجالت سرچشمه مکرراتی میشود.
در روزنامهها چیزی را به دروط به اسالم یا شخصی نسیبت مییدهکید و او ریرأ و رسیار تریذی

نیدارد .ایینهیا،

نمونههایی بود که در ذهکم آمد .اگر شما هم فرر ککید ،میتوانید نمونیههیای زییادی بیرای ایکریه چگونیه حییا و خجالیت
سرچشمه بسیاری از مکررا میشوند ،به یاد آورید .چه بسیارند کسانی که لقمه حرام میخورند امّا از انجام شغ هایی کیه
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به خیال خود در شأن آنان نیست ،خجالت میکشکد .حیای مببت البته همهرا حیا و خجالت سرچشمه خالف و گکاه نیسیت.
در مواردی هم انسان بهخاطر حیا دست به کار زشت نمیزند که این حیا برخاسته از عق و حیای مببت است.
اگر در حدیث میخوانیم که« :الحیاء مفتاح کل خی ر»؛ «حیا کلید همه خوبیهاست» ،مراد همین نوع حیاء اسیت .اگیر در

صا عن فعل القبیم»؛ «حیا انسان را از کار زشت باز میدارد» ،مراد همین نوع حیاست .اگر در
حدیث میخوانیم که« :الحیاء ی ُ
حدیث میخوانیم که« :علی قدر الحیاء ترون العفۀ»؛ «هرچه حیا بیشتر باشد ،عفت بیشتر است» ،مراد همین نوع حیاست .حیا
بقدری اهمیت دارد که در حدیث آمده استَ« :ل ایمان لمن َل حیاء له»؛ «اگر حیا نباشد ،دین نیست ».انسان باحیا ،عی

خود

را از مردم پکهان میککد و به گکاه اقرار نمیککد.
به هر حال ،حیا و موارد آن یک بحث روانی و ارتماعی است که تفصی آن میا را از هیدفی کیه در پییش دارییم ،بیاز
میدارد.
شخصی از من پرسید« :من گرفتار خجالت هستم .داروی آن چیست؟» گفتم« :بهتیرین دارو ،تمیرین اسیت؛ بیرای مبیال
کسی که از سخکرانی خجالت میکشد ،اگر در مکزل اذان بگوید ،کمکم خجالتش از بین میرود».
حضر امیر علیهالسالم میفرماید :از هر کاری وحشت دارید ،خود را در آن بیکدازید .در ایکجا دزم اسیت بیه پیدران،
مادران و اولیای مدارس تذکر دهم که هرگاه کودکی خواست از خود ابراز ورود ککد ،او را سرکوب نرکید و به او میدان
بدهید؛ حتی اگر کار ناقصی انجام داد ،روحیه او را نشرکید؛ زیرا سرچشمه بسیاری از خجالتها ،ناشی از تحقیرهیای زمیان
کودکی است؛ همانگونه که ریشه بسیاری از ررأتها ،تشویقهای دوران کودکی است.
ترس یری از مسائ روحی و روانی است که سرچشمه و زمیکه مکررا زییادی مییشیود .چیه بسییار دروطهیا ،فیرار از
ربههها ،کتمانها ،توریها ناروا ،اقرارهای ناروا و گواهیهای بهناحق که از ترس ریشه میگیرد .تیرس از رملیه حیادتی
است که امام سجادعلیه السالم در سحرهای ماه رمضان از خطر آن به خدا پکاه میبرد .اگر ترس سران کشورهای اسالمی از
ابرقدر ها نبود ،امروز مسلمانان چکین تحقیر نمیشدند یا همانگونه که اگر شجاعت امیام خمیکیی(ره) نبیود ،اییران بیه ایین
عز نمیرسید .حضر علیعلیه السالم در نهجالبالغه به افراد بیحال و ترسو سختترین تعبیرا را نبار میککد.

گاهی میفرماید« :اراک م اش باحاً ب ال ارواح»؛ ای دشیههیای بیی روح! گیاهی مییفرمایید« :ی ا اش باه الرج ال و َل رج ال»؛ ای

کسانی که قیافه مرد دارید ،ولی مرد نیستید! در رایی دیگر میفرماید :با افراد ترسو مشیور نرین! و در ریای دیگیر نییز
میفرماید :با زن مشور نرن؛ زیرا که رأی آنها انسان را متزلزل میککید .ناگفتیه پیداسیت کیه ایین بییان حضیر علیی
علیهالسالم ،شام مردان نیز میشود؛ یعکی باهرکسی که تورا از قاطعیت و ررأ باز میدارد و در تو روحییه تیرس و ییأس
میدَمَد ،مشور نرن! ولی در رای دیگر میفرماید :اگر از زنی تجربه ارشاد و تعق و کمال داری ،با او مشور کن! به
هر حال ،داشتن روحیه و غیر دیکی ،شرط اول امربهمعروف و نهی از مکرر است.
ب .منکرات فرهنگی

مکررا فرهکگی که بهیک معکا همان مکررا اعتقادی است ،با ابزار قلم ،بیان ،هکر ،فییلم ،تبلیغیا  ،شیایعه ،وسوسیه و
ایجاد مجالس گکاه و لهو و لع

بکای ساختمانها و تأسیساتی که رونق مراکز مذهبی را کم ککد ،صیور مییگییرد؛ نظییر

آنره مسجد اموی را در شام ساختکد تا رونق مسجد نبوی در مدیکه کم شود یا مراکز علمی را به بغداد کشاندند تیا در برابیر
درس امام صادقعلیه السالم رقی تراشی کککد .روزی بهنام مستشار ،مستشرق ،کارشکاس و این روزها هم از طریق ماهواره و
دیسرتهای کامپیوتری کار را به رایی رساندهاند که در چکد قدمی مسجدالحرام ،فیلم دختر ژاپکی(اوشین) پخش میشیود
و نامی از دختر پیامبر خدا نیست.
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خوشبختانه مقام معظم رهبیری مسیأله تهیارم فرهکگیی را قبی از هرکسیی درک و مسیئودن را متوریه کیرد و اککیون
حرکتهایی انجام شده است.
خوانکده عزیز! شما اگر در قرآن به کلمه وَدَّ مرارعه ککید ،خواهید فهمید کیه دشیمن چیه چیزهیایی را دوسیت و چیه
آرزوهایی دارد .مهمترین آنها ،آرزوی انحراف و دستبرداشتن از عقاید ،اصول و ارزشهای دیکی و نظام اسالمی ماست.
داستانبه تهارم فرهکگی در قرآن اشاراتی شده است؛ برای مبال ،عدهای از بزرگان یهود توطئهای را برنامهریزی کردند کیه
بر اساس آن ،صبح به پیغمبر اسالم ایمان آوردند و غیروب بیه یهودییت برگردنید .آنهیا بیا ایین کیار ،دو هیدف را دنبیال
میکردند :یری ایکره ،هی یهودی به فرر مسلمان شدن نیفتد و با خود بگوید :اگر اسالم دین کاملی بود ،علمایی که ضبح
مسلمان شدند ،غروب برنمیگشتکد.
دوم ایکره ،در مسلمانها این دلهره را ایجاد کککد که اگر اسالم دین کاملی بود ،علمای یهود را نگهمیداشیت .خداونید
پرده از این توطئه برداشت و به پیامبر اعالم کرد به مسلمانان بگو که امروز قب از ظهر عدهای از چهرههای یهودی مسلمان
خواهکد شد و غروب به کیش خود برخواهکد گشت .از آمدن آنان دلگرم نشوید و از رفتن آنان نیز دلسرد نشیوید کیه ایین
یک توطئه است.
بکابراین ،تهارم فرهکگی ریشه قدیمی دارد .خوشبختانه حتّی نوروانان ما دشمکی استربار را فهمیدهانید و مییدانکید کیه
چرا آنها فرمولهای علمی هواپیماسازی را به دانشجویان ایرانیی و خیوشفریر میا ییاد نمییدهکید؛ امّیا در کاغیذ آدامیس،
عرسهای مستهجن برای بچههای ما میفرستکد.
ج .منکرات اجتماعی
ترک هجرت

از رمله وارباتی که متأسفانه افراد سرشکاس و تحصیلررده این مکرر را انجام میدهکد و در رامعه زشتی آن محو شده،
ترک هجر است.اگر هشت قرن قب  ،عالمی از ایران به چین هجر نررده بود ،امروز میلیونها مسلمان در چین نداشتیم.
اگر از فارس رمعی بازرگانان به تانزانیا و زنگبار هجر نمیکردند ،شاید امروز در آن کشورها خبری از اسالم نبود.
نظر اسالم آن است که مسلمانان ،فرزندان زیادی داشته باشکد تا اگر هرکدام به مکطقهای هجر نمایکد ،بسیرعت دامکیه
اسالم گسترده شود .رای تعج

آن است که بعضی از پرندگان برای ادامه حیا هجر میکککد؛ ولی بعضی از مسیلمانان

راکد هستکد.
یری از ابترارا اسالم آن است که هجر را مبدأ تاریخ قرار داد؛ زیرا انسان با اختیار و برای هیدف مقیدس هجیر
میککد؛ وگرنه میالد مسیح و یا گردش کره زمین ،هی کدام از افتخارا اختیاری انسان نیست .صدها مشر با هجر ح
میشود .هجر یعکی تقسیم عاددنه نیروی انسانی؛ هجیر یعکیی حرکیت ،هدفیداری ،سیوز ،تعهید ،گذشیت و آزادی از
قیدوبکدهای زمین و زمان و  . ...هجر چکد مسلمان کتکخورده به حبشه ،چراط اسالم را در آفریقا روشین کیرد .هجیر
رسول اکرمصلی اهلل علیه وآله به مدیکه از بلکدترین گامهای تبلیغاتی پیامبرصلی اهلل علیه وآله بود.
اگر امروز این مکرر بزرگ (ترک هجر ) عم نمیشد و دانشمکدان و روحانییان ییک هجیر فراگییر داشیتکد آن را
مکحصر به رمعی از طالب روان قرار نمیدادند ،صدای اسالم به همهرا رسیده بود .روشن بگویم :گکاه تمام کسانی که در
ظلما ره و شرک و تفرقه و فقر به سر میبرند ،به دوش کسانی اسیت کیه تیوان هجیر دارنید ولیی بیه خیاطر رفیاه و
بیتفاوتی هجر نمیکککد و به کارهای کاذب و ترراری دلخوش میدارند.
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در کلمه هجر  ،معکای بلکدی نهفته است که در کلمه مسافر

نیست .تمرکیز و تیراکم نیروهیای تحصیی کیرده در

شهرها ،عام حرکت به سوی شهرها و قهراچ خلو شدن روستاها ،بیاد رفیتن نیرخهیا ،پیداشیدن مشیر مسیرن و مشیر
ترافیک است .گکاه کسانی که در روستاها بهخاطر نداشتن پزشک و دارو ران خود را از دست میدهکد ،به گردن پزشرانی
است که بهطور متمرکز در شهرهای بزرگ رم شدهاند.
اسالم با کسانی که هجر نمیکککد ،برخورد انقالبی میککد و میفرماید :کسانی که ایمان دارند ،ولی راکید هسیتکد و
هجر نمیکککد ،هی نوع حق ودیت و سرپرستی در رامعه اسالمی ندارند.
راستی ،اگر تمام متخصصان مسلمان که در کشورهای کافر زندگی میکککد به کشور خود هجر کککد ،هم ربهه کفر
ضربه میبیکد ،هم مسلمانان تقویت میشوند و هم هویت اسالمی آنها در نظامهای فاسد از بین نمیرود .وقتی اسالم از آب
و خاک راکد انتقاد میککد ،از سرمایه راکد انتقاد میککد ،حق دارد که شدیدترین انتقادا را هم بیه نیروهیای متخصیص
راکد داشته باشد.
هجرت برای همه

دانشمکدان باید هجر کککد تا صدای اسالم را به دورترین نقطه دنیا برسانکد و از اطالعیا کلیسیا عقی

نمانکید؛ زییرا

آنها هم روحانیان خود را به دورترین مکاطق رهان میفرستکد و آخرین آمار را دارند .این کاری است که پیامبر اکرمصلی
اهلل علیه وآله هم میکردند .در حدیث میخوانیم که پیامبر عزیز اسالم فرمود :هر مولودی که به دنیا میآید و هر مسیلمانی
که از دنیا میرود ،به من اطالع بدهید تا هر لحظه از آخرین آمار مسلمانان آگاه باشم.
آری! قرآن بارها مسلمانان را به سیر در زمین سفارش کرده است؛ ولی غربیها بودهاند که به این دستور عم کردهانید
و تمام رهان را ور

به ور

گشتهاند و از مکاب و مکاف و نیروها و خلقوخوهای مردم آگیاه شیدهانید .ایین پییشبیکیی را

حضر علیعلیه السالم میکردند؛ آنجا که فریاد زدند:

« اللّه اللّه فیالقران فال یسبقنکم بالعمل ب ه غی رکم»؛ شما را به خدا! شما را به خدا! مبادا دیگران در عمی بیه قیرآن از شیما

رلو افتکد.
اما امروز میبیکیم که فرمان هجر و سیر در زمین ،سفارش قرآن است که دیگران بییش از میا بیه آن عمی کیردهانید.
رال

است که این فریاد را علی علیهالسیالم در وصییتنامیه خیود در آسیتانه شیهاد فرمودنید و ادن کیه ایین سیطرها را

مینویسم ،ش

شهاد حضر علیعلیه السالم (ش

قدر) و مصادف با ش

پییروزی انقیالب اسیالمی (شی

 88بهمین)

است .در ایکجا ،این ناله حضر علی علیه السالم را یک پیشبیکی واق گرایانه و تأسفی از امیرالمؤمکین(ع) برای همه میردم
میدانیم .در این ش

قدر ،از خدای علی با شفی قراردادن آن حضر از غفلتهای طودنی خود و ترک هجر ها و سایر

مکررا عذرخواهی و توبه میککیم.
هجرت برای محرومان

در قرآن میخوانیم :همینکه فرشتگان برای گرفتن روح کسانی که با ترک از هجر به خود ستم کردهاند ،میشیوند،
از آنها میپرسکد :شما در چه حالی بودید؟ میگویکد :ما در زمین ،مستضعف بودیم .فرشتگان این پاسخ را نمیپذیرند و به
آنها میگویکد :آیا زمین خدا بزرگ نبود تا هجر ککید؟ بکابراین ،برهر محروم و مستضیعفی دزم اسیت کیه بیرای حفیظ
مرت

و عقیده خود هجر ککد و اگر در مکاطق و کشورهای کفر نمیتواند از مبانی خود دفاع ککد ،در آنجا نماند.
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چه بسیار افرادی که بهخاطر اسیرشدن در یک مح کار یا شهر و مکطقه ،ییا شیرکت و مؤسسیه مرتری
میشوند؛ در حالیکه بر آنها وار
نرته رال
است .نرته رال

انیواع گکاهیان

است آنجا را ترک کککد.

آنره در میان همه گکاهان ،تکها گکاهی که در آستانه مرگ مورد بیازرویی قیرار مییگییرد ،تیرک هجیر
دیگر ایکره ،قرآن برای پاداش ،ک لما دو برابر ،چکد برابر ،ده برابر ،هفتصد برابر بهکار بردهاست ؛ ولیی

درباره پاداش کسی که هجر ککد ،نامی از عدد برده نشده و تکها فرموده است :ارر او با خداست؛ (فَ َق ْا َوقَ َع اَ ْج ُرهُ َعلی اللّه).
این تعبیر رز درباره مؤمکان واقعی که خود را در نیمهش از رختخواب دور میکککد و با بیم و امید خاصیی بیه عبیاد
ل م ااُ ْخ ِفی ل َُه ْم ِم ْن قُ َّرة
میپردازند و از هرچه خدا به آنها داده است ،انفاق میکککد ،نیامده اسیت .مییفرمایید« :فَ ال تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
اَ ْعین»؛ یعکی :احدی نمیداند برای آنها چهنور چشمی در نظر گرفته شده است.
کسانی که عالقمکد به پیشرفت و توسعه همهرانبه هستکد ،باید خود را برای هجر آماده کککد .قرآن میفرماییدَ « :و َم ْن
ی َه ِ
اج ْر فی َسبِی ِل اللَّ ِه ی ِج ْا فِیاَْلَ ْرض ُمراغَ َماً کثِیراً َو َس َعة»؛ هرکیه در راه خیدا هجیر ککید ،هجرتگیاه بسییار فیراخ و گشیایش

همهرانبه پیدا خواهد کرد.
غفلت از دشمن
غفلت از دشمن و توطئههای آن ،از مکررا ارتماعی است که متأسفانه همه امت اسالمی را دربر گرفته است .قرآن در
این زمیکه میفرماید« :و َّد الَّ ِذین ک َفروا لَو تَ غْ ُفلُو َن عن اَس ِلحتِکم و اَمتِعتِکم فَی ِمیلُو َن علَیکم میلَةً ِ
واح َاة»؛ یعکی :کفار دوست دارنید
َ َْ
َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
َ ُ
که شما از اسلحه و امراناتی که دارید ،غاف باشید تا با یک یورش شما را نابود کککد.
حضر علیعلیه السالم میفرماید :تعج

میککم که شما نسبت به دشمن خواب و غاف هستید ،ولی دشمن نسبت بیه

شما بیدار است.
تقلید کورکورانه

تقلید ،نشانه خودباختگی ،برهکگی فرهکگی ،نداشتن ایمان به مرت  ،غیر ملّی و دیکی و ضعف نفس اسیت .قیرآن در
آیا زیادی از این نوع تقلید انتقاد کرده است .بتپرستان توریه بتپرستی خود را تقلید از نیاکان میدانستکد .امروز بیالی
شرقزدگی و غربزدگی از مهمترین مکررا ارتماعی ماست .در فقه ما تشبّه به کفار حرام است؛ زیرا ایین خیود ییکنیوع
خودباختگی است .در روایا میخوانیم :حتّی در پوشیدن لباس و نوع غذا مستق باشید و از بیگانگان تقلید نرکید!
در حدیث قدسی آمده است :خداوند به یری از پیامبران وحی کرد که به مؤمکان بگوید :شما لباس دشمکان مرا نپوشید
و غذای دشمکان مرا نخورید و در هی کاری راه و روش دشمکان مرا در پیش نگیرید که اگر شما در ظاهر شبیه آنها شدید،
در باطن هم مب آنها خواهید شد.
شرکت در جلسات گناه

نشستن در رلسا گکاه و سرو و تماشا ،از مکررا ارتماعی ماست .قرآن میفرماید :هرگاه شکیدید که آیا خیدا
مورد انرار و مسخره قرار گرفته است ،مجلس را ترک ککید.
در رای دیگر میفرماید :اگر مشاهده کردی که گروهی در آیا الهی بهناحق ردل میکککد ،برتیو دزم اسیت کیه از
آنها اعراض ککی تا مسیر بحث را عوض کککد و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت ،بعد از توره ،حقِنشستن در رلسیه
را نداری.
در قیامت بهشتیان از اه دوزخ میپرسکد  :چهشد که شما به دوزخ کشیده شدید؟
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آنها چهار چیز را عام سقوط خود میشمارند:
ِ
صلِّین.
َم نَک م َن ال ُْم َ
 ترک نماز؛ ل ْ
َم نَک نُط ِْع ُم ال ِْم ْسکین.
 بیتفاوتی نسبت به گرسکگان؛ َو ل ْ

وض مع الْخائِ ِ
ضین.
 غرقشدن در یاوهگوییهای مردم؛ َو کنّا نَ ُخ ُ َ َ
 ترذی قیامت؛ و کنّا نُک ِّذب بِیوِم ال ِ
ّاین.
ُ ْ
َ
 آری! سرو و سازش ما ،به یاوهسرایان ررأ هرگونه توهین و رسار به مقدسا مذهبی را میدهد.

تهمت و آبروریزی

از رمله مکررا ارتماعی ،بانام بد صدا زدن ،توهین و تحقیر ،فحش و ناسزا ،غیبت و تهمت و آبروریزی است .قیرآن

درباره اه بهشت میفرمایدَ» :لی ْس َم ُعون فیها لَغْ َواً َو َلک ّذابَا» در بهشت ،سخن لغو و دروط نیست .در آنجا ،تمیام برخوردهیا
ِ ِ
الماً َس الماً» اسیت .ولیی
برخاسته از روح سالم ،بیان سالم و شعار سالم است .نام آنجا دارالسّالم و شیعار بهشیتیان« :اَلَّ ق یالً َس َ
ت اَُّم ةٌ
درباره اه دوزخ میخوانیم :هرگروه که به رهکم داخ میشوند ،به گروه دیگر لعکت و نفرین میکککید؛ «کلَّ َم ا َد َخلَ ْ
ت اُ ْختَ َها» در آنجا همه گکاه خود را به گردن یریدیگر مییاندازنید؛ «لَوَل اَنْ تُ ْم لَکنّ ا ُم ْؤِمنِین»؛ اگیر شیما نبودیید ،میا ایمیان
ل ََعنَ ْ
داشتیم.
اککون که با سیمای اه بهشت و رهکم آشکا شدیم ،میتوانیم حدس بزنیم آیا رامعهای که ما در آن زندگی مییککییم،
بهشتی است یا رهکمی؟ اگر سوءظن ،تجسّس ،نجوا ،پخش شبکامه ،بیتفاوتی ،نییش و نیوش ،مسیخره و تحقییر ،ییا کیکیه و
انتقام بر روابو آن رامعه حاکم است ،آیکدهاش همیان رهیکم موعیود اسیت؛ امیا اگیر در فضیای خانیه و مدرسیه و اداره و
کارخانه ،روحیه ایمان ،اعتماد ،دلسوزی ،تعاون ،اخالص و صفا باشد ،آیکده این رامعه بهشت موعود میشود.
پیروی از اکثریت

برخالف گمان بعضی که کارایی و شجاعت را تکها در میدان رکگ میدانکد ،شجاع واقعی کسی است که وقتی حق را
با استددل و مکطق شکاخت ،از تکهایی نهراسد .باز هم در این شی

شیهاد حضیر علییعلییه السیالم کیه ایین سیطرها را

مینویسم ،از آن حضر سخکی نق میککم .حضر در خطبه  810نهجالبالغیه مییفرماییدَ« :ل تستوحش وا ف ی الری ق اله ای
بقلَّة اهله»؛ در راه حق ،از کمی طرفداران نترسید.

قرآن مجید دهها بار از پیروی اکبریت نروهش کرده و حتی به پیامبرصلی اهلل علیه وآله هشدار دادهاسیت کیه :اگیر از
اکبریت مردم پیروی ککی ،تو را گمراه میکککد.
شخصیت گرایی
قرآن در بیان گفتگوهای مجرمین در قیامت میفرماید :آنها دلی بدبختی خود را شخصیتزدگی میدانکد و میگویکد:

ِ
ْس بِیال»؛ ما پیرو بزرگان خود بودیم که به این روز سیاه نشستیم .ناگفته نماند که گرایش به
ضلُّونَا ال َّ
سادتَ نَا َو کبَرائَنا فَاَ َ
«انّا اَالَ ْعنا َ
شخصیتها در درون هر انسانی هست« .الناس علی دین ملوکهم»؛ مردم بر راه و رسیم پادشیاهان خیود حرکیت مییکککید .در

رای دیگری میخوانیم« :الناس بامرائهم اشبه من ابائهم»؛ تقلید انسان از رهبران ،بیش از تقلید از پدر و مادر است.

به همین دلی قرآن اصرار دارد که شخصیتهای واقعی را اولیای خدا معرفی ککد و افرادی را هم که بیا ریخیتوپیاش
خود را مطرح میکککد ،به برادران شیطان لق

میدهد.
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در قرآن آیا فراوانی مردم را از پیروی از مفسدین ،مسرفین ،گکهریاران ،فرومایگیان ،ریاهالن ،هوسیبازان ،غیافالن و
کافران بازداشته است .برعرس ،شخصیتهای واقعی را انبیاء ،صدیقین ،شهدا و صالحان دانسته و نیام انعمیت علییهم را بیر
آنها گذاشته است .همچکین بر هر مسلمانی وار

کرده است که در هر نماز پیروی خود را از خو آنان اعالم ککد.

داستان
در رکگ رم  ،یکطرف حضر علیعلیه السالم و در طرف مقاب  ،طلحه و زبیربودند .شخصی با دیدن این صیحکه،
متحیر شد و با خود گفت :هردو طرف از اصحاب پیامبرند و براستی حق با کدام است؟
حضر علیعلیه السالم همچون همیشه با بیان خود ،چراغی را برای تاریخ روشن کرد تا از آن پس احدی متحیر نشود.
آن چراط این کالم بود :اعرف الحق تعرف اهله؛ یعکی :اوّل حق را بشکاس ،سپس هرکس گرد آن بود ،برحق است.
مردم را بر اساس حق بشکاس .نه حق را بر اساس مردم؛ برای مبال ،اول باید بدانیم که غیبت چیست؟ بعد هرکس را کیه
غیبت کرد ،باید بد بدانیم؛ نه آنره بگوئیم :چون فالن شخصیت بد میگوید ،دبد غیبت حالل است.
سوءظن و تجسس و غیبت

قرآن با صراحت میفرماید :بعضی از گمانها گکاه است .سیوءظن ،زمیکیه تجسّیس و تجسّیس ،زمیکیه غیبیت و غیبیت،
مهمترین عام برای گسستن محبّتها ،پیوندها و اعتمادهاست.
سؤال :در روایت میخوانیم :به خاطر یک غیبت ،تمام عبادا انسان محو میشود .آیا این کیفر عاددنیه اسیت؟ پاسیخ:
بله! زیرا با غیبت ،آبرویی که سالها بهدست آمده است ،ریخته میشود؛ لذا عباداتی که سالها انجام شده است ،بایید محیو
شود .بکا نداریم که درباره هر مکرری تمام آیا و روایا را بیان ککیم؛ ولی تعدادی نمونه و اشاره کافی است.
سعایت

در آیه  29سوره نساء میخوانیم :هرکس بین دو مسلمان فتکیهگیری ،سیخنچیکیی ،مییانجیگری بید ،ایجیاد کیدور و
پردهدری ککد ،برای او سهمی از کیفر است.
بیتفاوتی

بیتفاوتی و احساس مسؤولیت نرردن ،یری از مکررا ارتماعی است .در حدیث میخوانیم :اگر کسی ناله مظلومی را
شکید و به او پاسخ نداد ،مسلمان نیست.
در حدیبی دیگر میخوانیم :کسی که در حال سیری بخوابد و همسایه او گرسکه باشد ،به خدا ایمان نیاورده است.
در حدیث به کسانی که نسبت به مکررا بیتفاو هستکد ،بیایمان گفته شده است .قرآن میفرمایید :چیرا شیما بیرای
نجا مستضعفان قیام مسلحانه نمیککید؟

اه دوزخ به اه بهشت میگویکد که :یری از ددی گرفتاری ما ،بیتفاوتی نسبت به گرسیکگان بیود؛ « َو لَ ْم نَک نُط ِْع ُم
ال ِْم ْسکین».
در روایا میخوانیم که خداوند ،اه مکطقهای را عذاب کرد و همینکه فرشتگان از خیدا پرسییدند :گروهیی از اهی
مکطقه گکهرار نیستکد ،چرا آنها به آتش گکهراران میسوزند؟ خداوند فرمود :بهخاطر سرو و بیتفاوتی آنها.
امام صادقعلیه السالم به یری از شیعیانی که برای توبه نزدش آمده بود ،فرمود :اگر امبیال شیما گیرد بکییعبیاس رمی
نمیشدید ،آنها ما اه بیت را خانهنشین نمیکردند.
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امیر المؤمکینعلیه السالم تکدترین رمال را به افراد بیتفاو نبار میککد و گاهی به آنها نفرین میککد .تا آنجا که به
یاد دارم ،هیجده کلمه تکد نبار افراد سُست عکصر ،فرومایه و بیتفاو میککد که بعضی از آنها در پاورقی اشاره میشود!
البته ،این بیتفاوتی نسبت به رامعه بود؛ امّا گاهی انسان نوعی بیتفاوتی درونی نسبت به خود پیدا میککد کیه در برابیر
دیدنیها و شکیدنیها عبر نمیگیرد ،سکگدل میشود ،قطره اشری هم ندارد .قرآن بارها از این گروه انتقیاد کیرده اسیت؛
ِ
رون».
روا َلی ْذک ُ
« َواذَا ذُک ُ
تفرقه

یری از مکررا ارتماعی تفرقه است .قرآن ،تفرقه را همچون عذاب آسمانی و زمیکی و در ککار آنها قرار داده است.
رمز شرست مسلمانان در سال سوّم هجری در رکگ احد ،تفرقه و نافرمانی از رهبری بود.
سرو  89ساله حضر علیعلیه السالم با داشتن حدود صدهزار شاهد در غدیرخم که رسول خداصلی اهلل علیه وآلیه
فرمود :بعد از من خلیفه علیبیابیطال

است .بهخاطر حفظ وحد بود .همینکه حضر موسی علیه السالم ،بعد از چه

روز از کوه طور برگشت و دید که یارانش دور گوساله سامری رم شدهاند و عباد میکککد ،بشد عصبانی شید و بیه
برادرش هارون گفت :چرا رلو این انحراف را نگرفتی؟
هارون گفت :من آنها را نهی کردم ،امّا آنها به سخکم گوش ندادند و نزدیک بود مرا برشکد .به فرر افتادم با قاطعیت
بیشتری قیام ککم؛ ولی ترسیدم که به من بگویی ،تو بهخاطر این حرکت انقالبی بین بکییاسیرائی تفرقیه ایجیاد کیردی .لیذا
ترریح دادم که اینها رمعی گوسالهپرست باشکد ،ولی من عام تفرقه نشده باشم.
در اسالم ،هرگونهکاری ،که عام تفرقه باشد ،حرام شمرده شده است؛ برای مبال ،سخنچیکی ،غیبت ،تهمت ،سوءظن،
شایعه پراککی و امبال آن به شد تحریم شده است و برعرس ،هرگونه کاری که عامی وحید و آرامیش قلیوب باشید،
مورد سفارش قرار گرفته است؛ تا آنجا که میگویکد :اگر با کلمه راستی فتکه میشود ،دروط گفتن رایز است.
آنچه در طول تاریخ اسالم بر سر مسلمین آمده ،بهخاطر تفرقه بوده است .آنچه هم که امروز و دیروز بزرگترین حربه
استربار رهانی به حساب میآید ،ایجاد تفرقه است .قرآن ،تفرقیهانیدازان را مشیرک دانسیته اسیت .قیرآن همچکیین محیور
وحد را حب اللّه دانسته است .اگر مسلمانها متحد باشکد ،هی قدرتی آنها را تهدید نمیککد؛ البتیه آنچیه اهمییت دارد،
وحد قلبی است و نه ظاهری .در آیا و روایا از وحد های صوری انتقاد شده است .البتیه کسیانی مییتوانکید عامی
وحد باشکد که روح بلکد و سعهصدر داشته باشکد و از تکگنظری و خودمحوری بپرهیزند .قرآن میفرماید :گرامییتیرین
شما ،نزد خدا ،با تقواترین شماست.
و با این کالم ،مسائ قومی ،نژادی ،مکطقهای ،اقلیمی ،سکّی و اقتصادی را نادیده میگیرد .طرح نماز رمعیه و رماعیت،
یک تمرین شبانهروزی برای وحد است .سفارش به صلهرحم ،دیدوبازدید ،عفو و اغماض ،تعاون ،کمک بیه محرومیان،
هجر  ،هدیهدادن ،عیاد مری

 ،مصافحه ،برای ایجاد محبت و وحد و تقویت روابو انسانی و عالقههاست.

اشاعه فحشا

اشاعه فحشا از مکررا ارتماعی است .نرته قاب توره این استکه در تمام گکاهان ،آنچه سب

قهر خدا میشود ،انجام

دادن آن است؛ ولی درباره اشاعه فحشا همینکه انسان به آن عالقه داشته باشد (ولو آنرا انجام ندهد) ،مرتری

گکیاه کبییره

شده است؛ یعکی نه تکها اشاعه فحشا بلره عالقه به آن گکاه بزرگی است؛ در حالی که عالقه به هی گکیاهی (تیا میادامی کیه
انجام نگرفته است) گکاه نیست .ناگفته پیداست که زمیکه اشاعه فحشا همین خلو کردن زن و مرد ارکبی و اخیتالط آنهیا
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در مح کار و دانشگاه و بیمارستان و مراکز عمومی دیگر است .بیحجابی و بیدحجابی ،مکاسی تیرین زمیکیه بیرای اشیاعه
فحشا است .اگر کمی فرر ککیم ،درخواهیم یافت که بیبکدوباری ،چشمچرانیی ،خیود را آراییش کیردن و بیه میردم نشیان
دادن ،کلید شعلهورشدن هوسها ،دامها ،فحشیا و انیواع روابیو نامشیروع خواهید شید کیه ضیربههیای علمیی و اخالقیی و
خانوادگی آن برکسی پوشیده نیست.
ایجاد وحشت

قرآن میفرماید :کیفر کسانی که در زمین فساد میکککد ،اعدام و تبعید است و یریی از مصیادیق فسیاد در زمیین ،اسیلحه
کشیدن و ایجاد رع

و وحشت و ناامکی است .قیرآن حتّیی بیرای کسیانیکیه بیا ایجیاد شیایعه در رامعیه تزلیزل بیهوریود

میآورند ،سختترین کیفر را تعیین کرده است.
در حدیث میخوانیم :خداوند کسی که میؤمکی را بترسیاند ،در روز قیامیت او را خواهید ترسیاند و در مضیمون حیدیث
دیگری میخوانیم :بدترین انسانها ،کسی است که مردم از شرّ او در امان نباشکد.
راه دور نرویم؛ دلی ایکره به مسلمان ،مسلمان گفته میشود آن است که مردم از دست و زبیان او درامانکید .اسیالم عزییز
میفرماید :برنامههای سفر خود را طوری تکظیم ککید که ش

هکگام و بیموق وارد مکزل نشیوید ؛ تیا کسیانی کیه در خانیه

هستکد ،نترسکد و از خواب بیدار نشوند.
خاطره

یری از علمای بزرگ مشهد ،عارف و مفسر و فقیه عالیمقامی بود ک ه شبانه وارد مشهد شد .خواست در خانیه را بزنید تیا
همسرش از خواب بیدار شود؛ امّا بهیاد حدیث فوق که افتاد ،پشت در خانه نشست تا صبح شود .در این میان ،همسیرش در
خانه و در عالم رؤیا دید که آیتاله وارد شده ،ولی به احترام همسرش پشت در نشسته است .پس از خواب بیدار شید و بیه
در مکزل رفت .همینکه در را باز کرد ،شوهر گرامیش را پشت در دید.
پخش اخبار دروغقرآن میفرماید :هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد ،تا تحقیق نرردهاید ،آن را نپذیرید.
یری از راههای ایجاد تفرقه بین افراد یا کشورهای مسلمان ،همین بلکدگوها و اخبار دروغی است کیه بیا برنامیه و بودریه
خاصی ساخته و پرداخته میشود و بعد آن را به خورد مردم میدهکد؛ طوریکه شیرازه محبتهیا از هیم گسسیته مییشیود.
هدف ما آشکایی با مکرراتی است که هم در رامعه ما زیاد است و هم کمتر با دید گکاه به آنها نگریسته میشود؛ اما هرگیز
درصدد شمارهکردن گکاهان نیستیم؛ زیرا که در اینصور  ،از هدف اصلی دور میشویم.
چاپلوسی و غلوّ

یری از مکررا  ،تملق و چاپلوسی و غلو است و گاهی عالقمکدان که به اصطالح کاسه داطتیر از آش هسیتکد ،گرفتیار
آن میشوند؛ لذا باید انسان مواظ

اینگونه افراد باشد .به چکد نمونه تورّه ککید:

 .0گروهی نزد حضر علیعلیه السالم آمد و گفت :ای پروردگار ،سالم بر تو! حضر از آنان خواست کیه توبیه
کککد.
 .8شخصی دیگر همین تعبیر را به پیامبر اکرمصلی اهلل علیه وآله کردند که حضر او را لعکت کیرد .تمیام رواییاتی
که از غلوّ نهیکرده است ،نظر به مکرر بودن آن دارد؛ لذا شعرا ،مدّاحان ،گویکدگان و نویسیکدگان بایید مواظی
گفتهها و نوشتههای خود باشکد .در حدیث میخوانیم :بر دهیان افیراد چیاپلوس ،خیاک بریزیید! در نهیجالبالغیه
میخوانیم :ستایش بیش از حد ،تملّق و کمتر از حدّ ،ضعف و حساد است.
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این همه انتقاد از ستایش و چاپلوسی نسبت به افراد ،عادی است؛ ولی اگر ستایش ستمگر شد ،به گفتیه حیدیث ،عیرش
خدا به لرزه در میآید.
د .منکرات خانوادگی

خانواده میتواند اساس تربیت و تقوا باشد؛ همانگونه که میتواند سرچشمه فساد و گکاه باشید .اسیالم بیهخیاطر اهمییت
خانواده از همان گامهای اول ،دقیقترین سفارشها را فرموده است؛ از رمله:
 .0در انتخاب همسر ،به فرر عقاید و افرار او باشید.
 .8همسر زیبایی که از خانواده فاسد است ،مب گ زیبایی است کهریشه آن در زبالهها باشد.
 .9مراسم و مهریه را ساده و کم بگیرید.
 .3هدف از آفریکش رکسی ،باید نسلی باشد که نور چشم شما دردنیا و ذخیره قیامتتان باشد.
 .9سفارش در مورد نامگذاری ،محبت ،آموزش قرآن و شکا و هکر و علم ،مساوا میان فرزندان و فرقنگذاشتن بین
پسر و دختر ،تغذیه حالل و سالم از دوران حاملگی مادر تا پس از تولد و تا آخیر عمیر ،انتخیاب شیغ و صیدها
سفارش دیگر ،نشانه اهمیتدادن به نظام خانواده است .در نهجالبالغه عفیف بودن همسر و صالح بیودن خیانواده
حتی در عزل و نص

مسؤلیتهای بزرگ سیاسی مورد توره حضر علییعلییه السیالم اسیت .اولیین هرزگیی،

آلودگی و خالفکاریها در خانواده ،سرچشمه هرگونه گکاه و فساد و تبهکاری در آیکده و رامعه است.
داستان

میگویکد :روزی شیطان با حرامزادهای در فتکهگری و ایجاد فساد مسابقه گذاشت .غروب که برای گیزارش کیار ککیار
هم رم شدند ،شیطان گفت :من امروز یک زنا بورود آوردم .حرامزاده گفت :من امروز چکد برابر تو فتکهانگیزی کردهام.
با فتکه من ،افرادی به هم ناسزا گفتکد .سوءظنها و غیبتها و رشوهگیریهایی به ورود آمد و ...
شیطان به او گفت :آمار تو از من بیشتر است؛ ولی بدان که من با ایجاد یک زنا ،حرامزادهای تولید کردم که او مب تیو
هر روز صدها فتکه بهپا ککد .آری! من یک گکاه تولید کردم؛ امّا یک گکاه کلیدی.
مسائ خانواده بسیار مهم است و گکاهان والدین و سه انگاریهای آنان در تغذییه ،در عمی  ،در عبیار و گفتگوهیا،
سرچشمه صدها فتکه و فساد در نس آنها میشود.
از دیگر مکررا خانوادگی ،سوء استفاده از سرمایه همسر ،مهریههیای زییاد ،توقی مراسیم و تشیریفا بییش از حید و
دخالتهای نابجای بستگان عروس و داماد است .حضر شعی

علیه السیالم همیینکیه خواسیت دختیرش را بیه حضیر

موسیعلیه السالم بدهد ،فرمود :انتخاب مهریههای پیشکهادی باشماست؛ ولی بدان که من بکاندارم بر تو سخت بگیرم و تو را
به مشقّت بیکدازم.
یری از مکررا خانوادگی ،بعضی از ازدوا هایی است که آثار بسیار شومی دارد .در فقیه مییخیوانیم :اگیر کسیی بیا
پسری لواط کرد ،نمیتواند خواهر آن پسر را به همسری بگیرد .اگر چکین ازدواری صور بگیرد ،بایید فیوراچ از هیم ریدا
شوند؛ حتی اگر سالها گذشته باشد و فرزندانی به دنیا آمده باشکد.
از دیگر مکررا خانوادگی ،بیتورهی به فرزندان ،تبعی

میان آنها و کم گذاشتن شیر از مدتی کیه در قیرآن معیین

شده است را میتوان نام برد؛ همانگونه که شوخیهای نابجا ،انتقادا ناصحیح و خدای ناکرده سخکان ناروای والیدین در
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حضور فرزندان و یا دروطهایی که والدین به یردیگر میگویکد و فرزند آن را مییفهمید ،هرییک آثیار شیومی در تربییت
فرزندان و سرنوشت آیکده آنها خواهد داشت.
بداخالقی با همسریری از یاران پیامبر اکرمصلی اهلل علیه وآله از دنیا رفت .حضر پابرهکیه بیه تشییی رکیازه او آمید و
فرمود :هزاران فرشته رکازه او را همراهی میکردند و با مراسم خاصی دفن شد.
مادر این شخص گفت :گوارا باد برای تو مرگی که با این همه عزّ و سربلکدی بود و پییامبر اکیرم و فرشیتگان بیرای
دفن تو حاضر شدند .رسول خداصلی اهلل علیه وآله فرمود :ای مادر ،زود قضاو نرن! فرزند تیو بیا همیه خیوبیهیایی کیه
داشت ،به خاطر بدرفتاری با همسرش ،گرفتار فشار قبر خواهد شد.
انرار کردن مهریه ،آمیزش رکسی در ایام خاص ،ترساندن همسر و بهانهگرفتن ،فرزندکشی ،سقو رکین ،توق نابجیا از
همسر ،نام بد روی همسر گذاشتن ،بیاعتکایی به خواستهای طبیعی همسر ،بیعدالتی نسبت به همسر و فرزند ،تحرم نابجا
و دهها نمونه دیگر از مکررا خانوادگی است.
در قرآن و روایا برای نافرمانی همسر و رلوگیری از شقاق و طالق میان دوهمسر و رفتار و حقوق متقاب آنان ،صدها
دستور آمده است.
ه .منکرات اخالقی

مکررا اخالقی بسیار است که ما چکد نمونه آنرا فهرستوار بیان میککیم:
 خودبیکی و خودستایی؛ قرآن میفرماید :کسانی که دوست دارند آنهیا را بیهخیاطر کیاری کیه انجیام نیدادهانید
ستایش کککد ،هرگز رستگارشان نپکدار.
 ریا؛ ریا نوعی شرک پکهان و توره به غیر خداسیت .رییا ،کیار را بییارزش مییککید .در قیرآن و رواییا بیرای
ریاکاران و آثارشوم ریا هشدارهایی میخوانیم.
 دروط ،غیبت ،سخنچیکی ،ناسزاگفتن ،گرد لغو رم شدن ،بیاحترامی به مقدسا  ،نام یردیگر را زشیت بیردن،
مکت گذاشتن و دهها مکررا دیگر که اگر برای هریک،آیه یا حدیبی بیاوریم ،از موضوع اصلی دور مییشیویم
(اگر تاککون دور نشده باشیم).
و .منکرات اقتصادی

تعداد مکررا اقتصادی بیش از سایر مکررا است و ما نمونههایی از آن را مینویسیم:
 .0ربا که به مکزله اعالم رکگ با خداست و حتی در دین یهود نهییشیده و از درآمیدهای حیرام و متأسیفانه راییج
دنیاست ،بسیار نروهششده است؛ طوریکه گرفتن یک درهم ربا به مکزله زناکردن با مادر است.
 .8سوگکد دروط ،شهاد ناحق ،گرانفروشی ،غش در مال ،فروش رکس معیوب ،فروش اسیلحه بیه کفیار ،فیروش
انگور و امبال آن برای شرابسازی،ددلی فساد ،گواهی ناحق ،چاپلوسی و سیتایش افیراد فاسید در برابیر گیرفتن
مال ،سوء استفاده از بیتالمال و احترار ،از مکررا اقتصادی است.
 .9کم فروشی :در قرآن ،سورهای بهنام مطففین است که میفرماید« :وَی ٌ لِلْمُطَفِّفِینَ»؛ وای بر کمفروشان!
اولینسخن حضر شعی

بعد از دعو به توحید ،نهی از کمفروشی بود .در قرآن مییخیوانیم :مگیر ایمیان بیه

معاد ندارید که کمفروشی میککید؟
کمکاری کارمکدان و معلمان ،نپرداختن مالیا های اسالمی ،ککز ،خوردن مال یتیم و  ...نیز مب کمفروشی است.
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 .3رشوه :در حدیث میخوانیم :رشوهدهکده و رشوهگیرنده در آتش هستکد.
بعضی گمان میکککد که اگر نام رشوه را به کلماتی از قبی هدیه و حقحساب و تشیویق و ییا نیام دیگیر عیوض
کککد ،حقیقت هم عوض میشود.
ز .منکرات نظامی
 .1فرار از جبهه

بعضی از مکررا مربوط به ربهه و رکگ است که یری از آنها فرار از ربهه و رکگ است .قرآن میفرماید :رز آنها
که برای سازوبرگ نبرد باز میگردند ،یا آنها که به یاری گروهی دیگر میروند ،هرکسی که پشت به دشمن ککید ،میورد
خشم خدا قرار میگیرد و رایگاه او رهکم است .رهکم بدرایگاهی است.
آری! فرار از رکگ ،از گکاهان بزرگی است که خداوند برای آن وعده دوزخ داده است .در سوره احزاب مییخیوانیم:
بعضی با خود پیامبر اسالم عهد بسته بودند که در رکگ با دشمکان اسالم فرار نرککد .سپس قرآن میفرماید :هرگز فرار برای
شما سودی ندارد.
توریها فرار
در قرآن در مورد فرار مکافقان و افراد ترسو از ربهه و توریهاتی که میکککد ،نراتی آمده است که فهرستوار به آنها
اشاره میککیم:
نداشتن فرمانده و رهبر
در رکگ اُحد ،گروهی از مسلمانان به خیال آنره پیامبر اکرم شهید شده است ،پا به فیرار گذاشیتکد .قیرآن مییفرمایید:
برفرض که پیامبر اسالم شهید شد و یا از دنیا رفت .آیا باید شما فرار ککید و به عق

برگردید؟!

گرمی هوا
همینکه فرمان بسیج صادر شد ،گروهی میگفتکد :ادن هوا گرم است .قرآن میفرماید :آتش دوزخ گرمتر است.
دشمکان زیاد
گروهی همینکه لشرر کفر و سازوبرگ نظامی آنان را دیدند ،گفتکدَ« :ل الاقَةَ لَنَا الْی ْوم»؛ ما امیروز تیوان مبیارزه بیا ایین
طاغو را نداریم.
در رکگ بدر ،خداوند با قدر غیبی کاری کرد که مسلمانان کفار را کم دیدند؛ و گرنیه سسیت مییشیدند و ریرأ
حمله پیدا نمیکردند.
گکاهان احتمالی
مسلمانان تنپرور هکگام دعو به رکگ تبوک گفتکد :ما نگرانیم که در مسیر راه چشممان بیه دختیران رومیی بیفتید و
گرفتار گکاه شویم .غاف از آنره شرستن فرمان رهبری و فرار از رکگ ،از گکاهِ نگاه به زنان و دختران بدتر است.
بعضی نیز بیحفاظ بودن خانههای خود را بهانه قرار میدهکد.
برخورد با فراریان
قرآن میفرماید :بر رکازه کسانی که از شرکت در ربهه سرباز زدند ،نماز مگذار و حتی بر سر قبر آنها مرو!
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تکبیه فراریان
در یری از رکگها که پیامبر اسالمصلی اهلل علیه وآله فرمان بسیج عمومی داد ،سه نفر از شرکت در ربهه سرباز زدنید.
حضر به همه مسلمانان فرمود :احدی با این سه نفر سخن نگوید!
ایشان بهاین شر متخلفان را در محاصره ارتماعی شدیدی قرار داد و کار به رایی رسید که همسر و فرزندان ایشان نیز
با آنها سخن نمیگفتکد .این سه نفر با خود گفتکد :پس خود ما نیز با یردیگر حرف نزنیم.
این اعتصاب ،زمین بزرگ را بر آنان تکگ کرد؛ ولی آنها شرمکده شدند و توبه کردند و توبهشان پذیرفته شد.
 .2خیانت

گاهی سرباز اسالم در ربهه اطالعاتی به دشمن میدهد و رمزی را فاش میککد .این عم گرچه با اشاره باشد ،خیانیت
و از گکاهان بزرگ است.
داستان

در تفاسیر شیعه و سکی ،در شأن نزول آیه  84سوره انفال میخوانیم :همینکه به فرمان پیامبر ،مسلمانان یهود بکییقریظیه
را محاصره کردند ،آنان پیشکهاد صلح و کوچ کردن به شام را مطرح کردنید .پییامبر اسیالم نپیذیرفت و سیعدبن معیاذ را بیه
داوری مأمور فرمود .یری از مسلمانان به نام ابولبایه که سابقه دوستی با یهودیان را داشت ،هکگام مشاوره یهودییان بیا او ،بیا
اشاره به گلوی خود به آنان فهماند که داوری سعدبن معاذ برای شما خطرناک است .ربرئی این اشاره را به پیامبر خبر داد.
ابولبایه از این خی انت خود شرمکده شد و به عکوان توبه خود را با طکیاب بیه سیتون مسیجد بسیت .چکید روز چییزی نخیورد.
سرانجام خداوند توبهاش را پذیرفت .آری! گاهی یک اشاره به سود دشمن ،خیانت است.
 .3نافرمانی از فرماندهی

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله در آستانه رحلت ،لشگر را به فرماندهی روان  02سالهای بکام اسامه به مکطقهای فرستاد و
فرمود :خداوند لعکت ککد هر کس که از لشگر او تخلف ککد.
در آیه  00سوره نور میخوانیم :مؤمکان واقعی کسانی هستکد که به خداو پیامبرش ایمیان آوردهانید و هرگیاه بیا رسیول
اکرم صلی اهلل علیه وآله در کاری به طور دستهرمعی باشکد ،تا از او ارازه نگیرند ،مرخصی نمیروند.
آری! ارازه گرفتن از فرمانده ،نشانه ایمان است .یری از ددیی شرسیت مسیلمانان در احید ،نافرمیانی از فرمانیده بیود.
اسالم برای فرمانده و رهبر ،عکصر عدالت ،تقوا ،توان و تفرر و برای مردم ،عکصر عشق و اطاعت را شرط دزم برای رسیدن
به اهداف وادی خود میداند.
 .4غنیمت گرایی

یری از مکررا ربهه و رکگ ،غکیمتگرایی است.
داستان بعد از رکگ خیبر ،پیامبر اسیالمصیلی اهلل علییه وآلیه شخصیی را همیراه بیا گروهیی بیهسیوی یهودییانی کیه در
روستاهای فدک زندگی میکردند فرستاد تا آنان را برای پذیرفتن اسالم یا قبولکردن مالیا مخصوص دعو ککد .یریی
از یهودیان بهنام مرداس همینکه از آمدن سپاه اسالم آگاه شد ،اموال و فرزندان خود را در پکاه کوهی قیرار داد و بیا شیعار:
د اله الّا اللّه ،محمّداچ رسول اللّه به استقبال مسلمانان آمد .آن شخص خیال کرد که او از ترس مصادره اموال تظاهر به اسالم
میککد .لذا به شعار او اعتکا نررد و او را کشت .رسول خداصلی اهلل علیه وآله ناراحت شید و فرمیود :تیو بیهخیاطر روحییه
غکیمتگرائی ،مسلمانی را کشتی.
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و آیه  33سوره نساء نازل شد :ای رزمکدگان اسالم! دقت و تحقیق ککید و به کسی که اظهار اسالم میککد ،نگوئید :تو
ایمان نداری و شعار تو از ترس است تا بیدلی او را برشید و غکائمی زودگذر بهدست آورید .مگیر نمییدانیید کیه غکیائم
واقعی به دست خداست؟ مگر میتوان مسلمان را عمداچ کشت؟ مگر ما از قل

او خبر دارییم؟ مگیر خیود شیما قیبالچ ایمیان

عمیق داشتید که از کفار در لحظه اول انتظار ایمان عمیق دارید؟
درسها ما از این ماررا درسهای زیادی میتوانیم بگیریم؛ از رمله:
 به نام رکگ ،هر و مر ممکوع!

 کسانی را که باشعار اسالم به سوی ما میآیکد ،با آغوش باز بپذیریم!
 برچس

بیدیکی به افراد نزنیم!

 نسبت به افراد مشروک ،زود تصمیم نگیریم!
 از قدر خود سوءاستفاده نرکیم!

 انگیزههای مادی ما را به گکاه نرشاند!
 قداست رکگ را با کس

غکائم نشرکید!

 راذبههای مادی ،رزمکدگان را نیز رها نمیککد!

 فردی به مسلمانان افزوده شود بهتر است تا اموالی به سرمایهها اضافه شود.
 خطر مسلمانکشی مهمتر از خطر نفوذ مسلمانان مکافق است.


کسی که خودش سابقه دنیاگرایی و ایمان سطحی دارد ،نباید از مردم توق ایمان عمیق داشته باشد.

 با عق و حوصله وتحقیق برخورد ککید و نه با احساسا .
 به کفار فرصت تحقیق دهید!

قرآن میفرماید :هرگاه یری از مشرکین به تو پکاه آورد ،پکاهش بده تا ک الم خدا را بشکود! سپس او را به مح امن برسان!
ح .منکرات سیاسی ،امنیتی و بینالمللی

مکررا تکها در گکاهان فردی و اخالقی خالصه نمیشود .مکررا سیاسیی عیالوه برایکریه خیود گکیاه بزرگیی اسیت،
بستری برای سایر گکاهان است .صدها آیه و حدیث در باره مسائ سیاسی مطرح شده است و کسانی که دین را از سیاسیت
ردا میدانکد ،باید این آیا را از قرآن حذف و عم انبیاء را تخطئه کککد .ما در ایکجا ،به نمونیههیایی از مکریرا سیاسیی
اشاره میککیم:
 .0پذیرفتن طاغو ها و رهبری نااهالن
اولین وظیفه انبیا بعد از دعو به توحی د ،مبارزه با طاغو است؛ اِن اعبدواللّه وارتکبوا الطاغو

اگر طاغو ها نباشکد،

مردم بهطور طبیعی به سراط توحید میروند .خداوند در قرآن کفر به طاغو قب از ایمیان بیه خیدا را در ورودی ایمیان بیه
خدا قرار داده است .مشر امروز مسلمانان دنیا این است که از میان دوبال کفر به طاغو و ایمان به خدا ،تکهیا بیال دوم را
دارند؛ یعکی ایمان به خدا دارند ،ولی کفر به طاغو را ندارند .به همین دلی با ایکره در ظاهر نماز میخوانکید ،طیاغو بیر
آنان حرومت میککد .امام خمیکی(ره) میفرماید :ما دو نوع اسالم داریم:
 .0اسالم ناب محمیدی کیه لیرزه بیر انیدام کفیار مییانیداخت و مسیجد مدیکیه بیا ده سیتونی کیه از تکیه درخیت
خرماداشت ،کاخهای طاغو را متزلزل میکرد.
 .8اسالم آمریرائی که امروز مسجد پیامبر در مدیکه با صدها پایه از سکگ مرمر لرزه به اندام احدی نمیاندازد.
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خداوند به موسیعلیه السالم میفرماید :به سراط فرعون برو! زیرا طغیان کرده است.
در قرآن ،پیروی گکهراران ،کافران ،مفسدین ،مسرفین ،مفرطین ،غافلین ،هوسرانان و فرومایگان با صراحت نهیی شیده
است .اگر تکها به این آیا عم شود ،بساط تمام سران کشورهای اسالمی برچیده خواهد شد.
نهتکها پیروی از طاغو گکاه است ،بلره کمک به او ،رضایت بر کار او ،دعای به او ،عالقه به زنده بودن او ،لبخکید بیر
روی او ،احترام به او ،مسافر برای دیدار او ،بیعت با او ،بدرقه او ،تشویق او و سرو در برابر او نیز گکاه است.
 .8پذیرفتن عوام بیگانه
 .0قرآن با کمال صراحت میفرماید :بیگانگان را مستشار خود قرار ندهید! متأسفانه امروزه بیر اثیر رهبیری رهبیران
ترسوی کشورهای اسالمی ،خواب رفتن مسلمانان و بیداری دشمکان ،کار به رایی رسییده اسیت کیه در تیاروپود
اداره کشورهای اسالمی ،عوام بیگانه نفوذ دارند و بهنام مستشیار ،کارشیکاس ،مستشیرق و رهیانگرد ،وری
ور

بیه

سرزمینهای اسالمی را گشتهاند و از مکاب طبیعی و نیروهای انسانی و نوابغ ما آگیاه شیدهانید .کتیابهیای

خطی و آثار عتیقه مارا دزدیدهاند .افراد نابغه ما را به خدمت اهداف خود برار گرفتهاند و این کار تا آنجیا پییش
رفته که سران بعضی از کشورهای اسالمی بهصور عکاصری بیاراده و مزدوران مزدبده درآمدهاند.
 .8مداهکه و سازشاز آرزوهای دشمکان نسبت به ما ،دست برداشتن از اصول و ارزشهای اسالمی و سازش با دشیمن
است .قرآن میفرماید :در برابر هر پیشکهاد غیرمعقولی با قاطعیت و صیالبت بگوئیید :حسیاب میا از حسیاب شیما
رداست! هر حرکت ،قرار دارد ،تصوی

قانون و رابطهای که نتیجهاش سلطه کفار بر مسلمانان باشد ،حرام است.

قرآن میفرماید :هرگز خداوند برای کفار راه نفوذ و سلطهای بر مؤمکان قرار نداده است!
 .9شرکت در هر رلسه ،ککفرانس ،انجمن و سمیکاری که قانون خدا ،اولیای خدا ،اهداف خیدا و راه خیدا تضیعیف
شود ،ممکوع است.
 .3پخش شایعا پخش هر خبری که مسلمانان را بهوحشت اندازد ،رامعه را متزلزل و یا روحیههارا تضیعیف ککید،
ممکوع است.
اسالم برای کسانی که با شایعه رامعه را متزلزل میکککد ،سختترین کیفر را معین کرده است.
مسلمانان باید تا خبری شکیدند ،به کارشکاسان و سیاست شکاسان امین و فقیه عرضه کککد تا بعد از تحلی صحیح و
تشخیص خبرهای صحیح از دروط ،آنرا به مردم اعالم کککد .بهعالوه ،بیان بعضی اخبار صحیح نیز در همه ریا و
برای همهکس درست نیست .قران در این زمیکه میفرماید :آشرار شدن بعضی از مسائ برای شما مضرّ است.
 .9راسوسی که امروز در قال های مدرن و پیچیده در دنیا مطرح است و برای اینکار متررمیان قیوی را اسیتخدام
میکککد ،از دیگر مکررا سیاسی است.
 .0تبلیغا به نف دشمن هرگونه تبلیغاتی که کفار را عزیز بدارد و مسلمانان را تحقیر ککد ،ممکوع اسیت و در قیرآن
میخوانیم :عدهای از مکافقین به مسلمانان میگفتکد :از کفار بترسید کیه عیدّه آنهیا زییاد اسیت .ولیی مسیلمانان
بهرای آنره بترسکد ،بر ایمانشان اضافه میشد.
 .4نپذیرفتن مکصوبین الهی مهمترین مکرر سیاسی ،نپذیرفتن کسانی است که خداوند آنها را نص

کرده اسیت .در

سوره بقره ،داستان طالو و رالو بهطور مفص نق شده است که در بخشی از آن میخوانیم :هرچه پیامبرشان
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فریاد زد که خداوند رکاب طالو را برای رهبری شما برگزیده اسیت ،میردم بیه بهانیه ایکریه او شیخص فقییر و
گمکامی است ،زیر بار نرفتکد.
مب زمانی که حضر موسیعلیه السالم برای دریافت الواح تورا به کوه طور رفته و برادرش هارون را به رای
خود معین کرده بود ،مردم به سراط سامری رفتکد و هارون را رها کردند و هرچه حضر هارون ناله کرد ،چکیان
تضعیفش کردند که به گفته قرآن تا مرز کشتکش پیش رفتکد.
این حوادث تلخ در امت اسالم هم بوده است .رسول خداصلی اهلل علیه وآله علیبن ابیطال

را در غیدیر خیم در

میان حدود صدهزار نفر به رانشیکی پس از خود مکصوب کرد؛ ولی مردم به قول دعای ندبه ،فرمان رسول اللّیه را
امتکان نرردند.
 .2نق زدن به حاکم الهی یری از گکاهان بزرگ ،تسلیم نبودن در برابر قضاو های اولیای خداست.
داستان میان دونفر از اصحاب در مسأله آبیاری مشارره شدو آن دو ،پیامبر را داور کردند .حضر پس از شکیدن
سخکان دوطرف ،قضاو کرد .شخص محروم ،پیامبر را متهم کرد که در قضاو  ،حق را در نظر نگرفتیه اسیت.
آیه نازل شد :بهخدا قسم ،ایمان ندارند رز کسانیکه در برابر قضاو تو تسلیم مح

باشکد!

 .3ودیت کفار از مهمترین مکررا سیاسی ،پذیرفتن ودیت کفّار است که بارها قرآن از آن نهی فرموده است.
یک نمونه قرآنی از نهی از مکرر حضر ابراهیم همین که عمیوی خیود را بیت پرسیت دیید ،بیه او گفیت :ایین
مجسمههایی که شما پابکد عباد آنها شدهاید ،چه معکا دارد.
در این بیان بسیار کوتاه ،به چکد اص مهم درامربهمعروف و نهی از مکرر پی میبریم :از رمله:
 .0کسی که امربهمعروف میککد ،باید از رشد و کفایت خاصی برخوردار باشد.
 .8در امر و نهی شرط سکی ورود ندارد (قالَ ِدَبیه).
 .9امر و نهی را از نزدیران شروع ککید( .قالَ ِدَبیه).
 .3در نهی از مکرر ،ابتدا از بزرگترین مکررا نهی ککید (ما هذِهِ التَّماثی ).
 .9در امر و نهی ،مردم را به کرامت و شخصیت خودشان متوره سازید(اَنْتُم لَها عاکفُون)
 .0در نهی از مکرر ،گاهی باید یک نفر در برابر گروهی قرار گیرد (ِدَبیهِو قَوْمِه).
 .4در امر و نهی با شیوه سؤال ،وردانها را بیدار ککید( .ما هذِهِ التَّماثی ).
 .2در امر و نهی ،قاطعیت و صراحت داشته باشید( .اَنْتُم وَ اباءَکم).
این اصول و درسهایی بود که در نگاه نخست به ذهکم آمد .شاید شما اگر فریر ککیید و ییا بیه تفاسییر مرارعیه ککیید،
مطال

دیگری نیز فرا گیرید.

آثار و برکات امربهمعروف و نهی از منکر
الف -برکات معنوی
 -1نجات از قهر خدا

امیرالمؤمکین علیه السالم فرمود :هر کس مکرر و خالفی را دید و قلباچ از آن ناراحت شد ،همانا از قهیر خیدا نجیا پییدا
کرده و تن به سالمت برده است؛ و هر کس با زبان از کار خالف نهی کرد ،به پاداش رسیده است.
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 -2بهره از الطاف خدا

هر کس با شمشیر و قو و قدر برای عز کلمۀ اهلل قیام ککد ،به واقعیت الطاف الهی رسیده است.
هر کس بدعتگزاری را با نهی از مکرر بترساند ،خداوند قلبش را از ایمان پرکاند؛ ولی اگر نسبت به او نیرمش نشیان
دهد ،قانون خدا را تحقیر کرده است.
 -3نشانه بهترین بودن

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمود :بهترین مردم کسی است که مردم را به معروف دعو ککد.
و برعرس ،اگر کسی در برابر معروف و مکرر هی گونه احساسی نداشته باشد ،انسانیت او دگرگون شده است؛ بکحوی
که دیگر حرف خیری را نمیپذیرد.
 -4اثر امربهمعروف در خود انسان

حضر علی علیه السالم به فرزندش فرمود :امربهمعروف کن تا اه معروف باشی.
آری! همان گونه که هر کس لباس میشوید ،دست خودش نیز پاک میشود ،کسی که مردم را به خیر دعو میککد،
به طور طبیعی سعی میککد تا خودش نیز به آن کاری عم ککد که به دیگران سفارش میککد.
 -5شرکت در همه ثوابها

در روایا متعدد میخوانیم :هر کس مردم را به کار خیر راهکمائی و سفارش و دعو ککد و مردم به خاطر دعیو او
آن کار را انجام دهکد ،دعو کککده در پاداش شریک میشود؛ بدون آنره از ارر دیگری کاسته شود.
هر کس دیگری را بیه کیار خیالف و انحیراف دعیو ککید ،در کیفیر مفاسید او شیریک اسیت .بکیابراین ،کسیی کیه
امربهمعروف میککد ،در پاداش همه کارهایی که مردم به خاطر دعوتش انجام میدهکد شریک است.
ب -برکات اقتصادی آ مر به معروف و نهی از منکر
قرآن میفرماید :اگر مردم مکاطق ایمان آورند و تقوا پیشه کککد (که یری از مصادیق تقوی امربهمعروف و نهی از مکریر
است) به طور قط  ،از آسمان و زمین برکاتی خواهیم گشود.
امام باقر علیه السالم میفرماید :با امربهمعروف و نهی از مکرر ،کس ها حالل و زمینها آباد میشود.
و در رای دیگر میفرماید :مقدار باران در هر سال یرسان است؛ ولی اگر مردم گکاه کردند ،خداوند مسیر باران را تغییر
میدهد .سپس ایشان برای هر گکاهی آثاری را بیان فرمود :
 اگر در رامعه زنا زیاد شود ،سرته و مرگ ناگهانی زیاد میشود.
 اگر کم فروشی رایج شود ،قحطی پیدا میشود.

 اگر زکا پرداخت نشود ،برکا زمین کم میشود.
 اگر پیمان شرکی و بی وفایی زیاد شد ،دشمن غال

میشود.

 اگر صله رحم قط شود ،اموال به دست نااهالن میافتد.

 اگر امربهمعروف و نهی از مکرر ترک شود ،اشرار بر مردم تسلو مییابکد؛ بکحوی که فریادها بی اثر میشود.
ج -برکات اجتماعی امربهمعروف و نهی از منکر
قرآن ،رامعهای را رستگار میداند که گروه ویژهای برای امربهمعروف و نهی از مکرر داشته باشد.
 478مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

در آیه دیگری میفرماید :نشانه بهترین رامعه آن است که امربهمعروف و نهی از مکرر در آن زنده باشد.
صالحانی را که ما در هر نماز با رمله «السالم علیکا و علی عباد اهلل الصالحین» بر آنان سالم میفرستیم ،کسانی هستکد که
امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد.
در آیه دیگری میخوانیم :هکگام عذاب ،تکها ناهیان از مکرر نجا پیدا میکککد و بقیه مردم خواه گکاهرار و خواه افراد
ساکت و بی تفاو گرفتار قهر خداشوند.
امام باقر علیه السالم درباره امربهمعروف و نهی از مکرر فرمود:
هر کس آن دو را یاری ککد ،خداوند به او عز میدهد .هر کس خوارشان ککد ،خدا او را خوار میککد.
د -برکات سیاسی امربهمعروف و نهی از منکر
حضر امیر علیه السالم فرمود :پشتوانه مؤمکان و وسیله تحقیر کفار ،امربهمعروف و نهی از مکرر است.
اگر امربهمعروف و نهی از مکرر نشود ،بتدریج اشرار بر شما حاکم خواهکد شد و کار به رایی خواهد رسید کیه خوبیان
شما هر چه فریاد زنکد ،پاسخی نشکوند.
در روایت دیگری میخوانیم :اگر نهی از مکرر نرکید و پیرو اه بیت پاک رسول خدا نباشید ،خداوند ،اشرار را بر شما
مسلو خواهد کرد و چکان در فشار قرار خواهید گرفت که هر چه خوبان شما دعا کککد ،مستجاب نشود.
مراحل امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعروف و نهی از مکرر چکد مرحله دارد:
 .0مرحله قلبی که هر مسلمانی از کار خالف در دل خود متکفر باشد و کارهای خوب را تشویق و حمایت ککد .ایین
حمایت قلبی در هر شرایطی دزم است.
 .8مرحله گفتاری که وظیفه عموم مردم و در شرایو عادی است.
 .9مرحله برخورد انقالبی که در آیه  30سوره حج میخوانیم:
ِ ِ
الزکو َة و اَمروا بِالْمعر ِ
اه ْم فِی اَْلَ ْر ِ
وف َو نَ َهوا َع ِن ال ُْم ْنکر»
قام َّ
«اَلَّذی َن ا ْن َمکنّ ُ
ض اَ ُ
واالصلو َة َو اتَوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
مؤمکان همین که در زمین قدر به دست گرفتکد ،نماز به پا میدارند ،زکا میپردازند و امربهمعروف و نهی از
مکرر میکککد.
در این آیه ،امر و نهی همراه با قدر و امرانا است (مَرکّاهُمْ فِیاْدَرْض).
اهمیت شیوهها پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله فرمود« :هر کسی امر به معروف میککد ،باید شیوهاش نیز معروف باشد».
هر گکاهی که از فردی سر میزند ،ممرن است به دلیلی باشد .همان گونه که یک دردسر ممرن است از چکد ریشه
سرچشمه بگیرد؛ برای مبال ،خانمی بدحجاب است .امران دارد که این عم او ددیلی داشته باشد؛ از رمله:
 .0مسأله حجاب را نمیداند و فرر میککد که عیبی ندارد.
 .8فلسفه حجاب و آثار شوم بیبکدوباری را نمیداند.
 .9کمبودی دارد که میخواهد خود را مطرح ککد.
 .3طبق هوی و هوس و می عم میککد.
 .9میخواهد از سایر بدحجابها عق

نماند.

 .0مادر و خواهر و دوستانش بدحجاباند.
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 .4میخواهد با نظامی که طرفدار حجاب است ،مخالفت ککد.
 .2تبلیغا سوء در او اثر گذاشته است.
 .3فرر میککد بیحجابی ،رمز ترقی و روشکفرری است.
 .01میخواهد با دیگران فرقی داشته باشد.
 .00فرر میککد که بدحجابی گکاه سادهای است و لطمهای به کسی نمیزند .کسیانی کیه مییخواهکید مکریر بیدحجابی را نهیی
کککد ،باید همه این ریشهها را بررسی کککد و برای هر یک نسخه خاصی بکویسکد.

در ایکجا ،معلوم میشود که نهی از مکرر عالوه بر وظیفه عمومی ،یک کار تخصصی است و نیاز به کارشکاسیی علمیی،
روانی ،ارتماعی ،تبلیغی و هکری دارد .آمرین به معروف و ناهیان از مکرر باید از دانشمکدان ،متفرران ،مصلحان و دلسیوزان
رامعه باشکد .اگر مشاهده میککیم که گاهی نهی از مکررها بیاثر است ،گکاه را تکها به گردن خالفرار نیکدازیم؛ زیرا گاهی
شیوههای واحد برای دردهای متکوع ،مب نسخه واحد برای مرضهای گوناگون است و شفابخش نخواهد بود.
بد نیست درباره تکوع در برخورد نیز حدیث رالبی نق ککم:
قرآن در سوره بقره ،آیه  023میفرماید :نیری در این نیست که از بیراهه به خانهها وارد شیوید .نیریی در تقیوی و در
این است که از در خانهها و راه آن وارد شوید.
این آیه ضمن ایکره این عقیده خرافی را که :در حال احرام در سفر حج از پشت خانهها وارد میشوند را رد میککد ،نیز
میگوید که هرکاری راهی دارد؛ زمانی دارد؛ مرانی دارد؛ رهبری دارد؛ شیوهای دارد و در انجام کارها بایید شیرایو را در
نظر گرفت .اککون برویم به سراط روایا رال :
 .0امام باقر علیه السالم در ذی این آیه میفرماید :خانهها را از راهش وارد شوید؛ یعکی هر کاری را از راهش انجیام
دهید! (برای هر دردی ،نسخهای خاص دزم است .برای هر مکرری ،شیوهای مخصوص و برخیورد وییژهای دزم
است).
 .8امام رضا علیه السالم فرمود :هر کسی کاری را از شیوه خودش وارد شود ،لغزشی پیدا نخواهد کرد و اگر لغزشی
رخ دهد ،حیلهها و شیطکتها او را خوار نخواهد کرد.
 .9امام رواد علیه السالم فرمود :کسی که راه کار را نداند ،ریشههای ناشکاخته کار او را در انجام فلج خواهد کرد.
 .3نتیجه این روایا در بحث ما آن است که برای هر معروف و مکرری ،از هر شخصی در هر مرانی و هیر زمیانی،
شیوهای خاص دزم است که اگر مراعا نشود ،امران دارد اثر مکفی دهد.
همان گونه که برای هر کاری شیوهای است ،امران دارد برای یک کار شییوههیای زییادی باشید .بیرای مبیال ،یریی از
معروفهایی که در قرآن و روایا روی آن تأکید فراوانی شده ،کمیک بیه میردم و انفیاق اسیت .قیرآن بیرای ایکریه ایین
معروف را در مردم احیا ککد ،شیوههای متعددی به کاربرده است؛ از رمله:
 .0دنیا کم است و تو انسان و رانشین خدایی .حیف است که تو اسیر دنیا شوی .در این شیوه ،قرآن با معرفی رایگاه
انسان که خلیفه خداست و رایگاه دنیا که متاع قلی است ،انسان را آماده انفاق میکککد.
 .8اگر مالی را در راه خدا بدهی ،سایر اموال تو بیمه خواهد شد .بکابراین ،ضرر نمیککی.
 .9اگر به فقرا کمک نرکی ،اموال تو نابود خواهد شد؛ زیرا آه فقرا یا یورش محرومان مالریت تو را متزلزل خواهید
کرد.
 .3اگر چیزی را در راه خدا بدهی ،خداوند رای آن را پر خواهد کرد .این وعده در قرآن آمده است.
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 .9کسانی که کمک نرردند ،در آب و خاک غرق شدند .نگاهی به تاریخ فرعون و قارون آن را ثابت میککد.
 .0افرادی براحتی در راه خدا ایبار کردند .تو چرا عق

مانیدی .انسیان در کمیاد بایید در حیال مسیابقه و رقابیت

باشکد.
 .4مبال مالی که انفاق میشود ،مبال دانهای است که در زمین کاشته میشود و از آن هفت خوشه بیرون آید کیه در
هر خوشه ،صد دانه است.
 .2اموالی که در دنیا گکج میشوند و بیه فقیرا کمیک نمییشیوند ،در قیامیت داط مییکککید .و بیر پیشیانی و پهلیوی
سرمایهداران میگذارند و به آنان خطاب میشود :این همان چیزی است که در دنیا اندوخته بودید.
تمام تعبیرا فوق که برخاسته از آیا قرآنی است ،شیوه به تمرین درآوردن مردم برای انفاق به فقراست.
منابع
.0

تحریر الوسیله ،رلد  0کتاب ادمر بالمعروف

.8

تحف العقول ،سخکان امام حسین (ع)

.9

وسائ الشیعه  04ص 899

.3

محجه البیضاء

 9ص 890

.9

وسائ الشیعه ،رلد  04ص849

.0

وی للمطففین (وای بر کم فروشان) سوره مطففین ،آیه 0

.4

امالی شیخ طوسی ،ص 331

.2

مجله پیام انقالب ،ص 03

.3

مرارم ادخالق ،ص 349

 .01ادختصار ،ص 802
 ،00ص 918

 .00وسای الشیعه،

 ،30ص 02

 .08بحار ادنوار،

 .09وسای الشیعه ،رلد  ،9ص 300
 .03سیمای فرزانگان،

 ،9ص 803

 .09نهج الررامه ،سخکان امام حسین(ع) ،ص 840
 .00بحارادنوار،

 ،40ص 40

 .04مقدمه کتاب لقاءا ...نوشته میرزا رواد ملری تبریزی
 .02بحار ادنوار ف

 ،42ص 883

 .03سوره حجرا  ،آیه09
 .81سوره نور ،آیه90
 .80سوره نور ،آیه 90
 .88سوره بقره ،آیه 29
 .89سوره احزاب ،آیه 99
 .83سوره نور آیه 90
 .89سوره نور آیه 90
 .80سوره نم آیه 93
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 .84سوره نم آیه 98
 .82لطایف الطوایف ،ص 090
ص 009

 .83عوالی اللئالی،

 .91مستدرک الوسای  ،رلد  ،04ص 911
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امربهمعروف و نهی از منکر در فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری
کامران صفوی
علی انصاری

8

مرران پدیدار
رعکا ستایش

0

9

3

الهام خدادی

9

محمد عبدالهی

0

1

چکیده
امربهمعروف و نهی از مکرر یعکی نگران سرنوشت دیگران بودن ،اسالم آیین دگر گرایی است .در نظام اعتقادی اسالم،
امربهمعروف و نهی از مکرر ،رایگاه خاصی دارد .امت اسالمی ،بهترین امت است؛ چیرا کیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
میککد و همین عام رستگاری او است .بدینترتی

میتوان گفیت امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،از ضیروریا ایمیان و

رستگاری امت است .دست شستن از نهی از مکرر و بیاعتکایی به روا مکریرا  ،نشیان بیدکرداری و تبیاهی انسیان اسیت.
انسان به دلی ارتماعی بودنش ،نیاز به رمعی دارد که انیس او باشکد ،تا از غیمهیا و سیختیهیا رهیایی یابید و اسیتعدادهای
نهفتهاش را به فعلیت برساند وگرنه انسانیت انسان ،بی معکا خواهد بود .به همین دلی زندگی انسان ،شر گروهی بیه خیود
گرفته و ارتماعا متفاو در عین حال ،شبیه به هم را به وریود آورده اسیت و رشید و تعیالی انسیانهیا تکهیا در محییو و
ارتماع سالم و پاک ،امرانپذیر است .چون افراد یک ارتماع سالم ،همانکد اعضای یک بدن ،در طریق حیا ارتمیاعی و
سازمان دادن به زندگی صحیح انسانی سهیم و شریکاند و هی یک از آنان نمیتواند خود را در قبال سودها و زییانهیای
ارتماعی بی تفاو دانسته و عرس العملی از خود نشان ندهد .از این نرته میتوان نتیجه گرفیت کیه عقی آدمیی پییش از
حرم شرع مستقالچ به پارهای معروفها و مکررها شکاخت پیدا میککد .ایکجاسیت کیه مسیئله امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
(نظار همگانی) ضرور پیدا میککد و موقعیت اساسی و بکیادی آن چون خون در تمام اعضیاء و ریوارح انسیان ررییان
دارد ،در صحکه حیاتی انسانی رلوه میککد .موضوع امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،بحیث گسیتردهای دارد و ایین نوشیتار
مختصر در صیدد تبییین همیه آن مباحیث نیسیت .در ایین مقالیه بیه فرازهیایی از بیانیا مقیام معظیم رهبیری در خصیوص
امربهمعروف و نهی از مکرر اشاره میگردد.
مقدمه
نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت رامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیتهای ارتماعی داشیته باشید ،ایجیاب
میککد که او ناظر و مراق

همه اموری باشد کیه پیرامیون وی اتفیاق مییافتید .ایین مطلی

در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان

امربهمعروف و نهی از مکرر مطرح شده و از مهمتیرین مبیانی تفریر سیاسیی ییک مسیلمان بیه شیمار مییرود؛ چکیان کیه از
 .0عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .8عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .9عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .3دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .9دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .0دانشجوی رشته کتابداری ،دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهان
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مهمترین فرایضی است که وروب کفایی آن ضروری دین شکاخته شده و ضامن بقیای اسیالم اسیت .قیرآن کیریم در بییان
ِ
ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِی اءُ بَ ْع ٍ
یم و َن
ات بَ ْع ُ
صفا ممتاز مؤمکان مییفرماییدَ «:و ال ُْم ْؤِمنُ و َن َو ال ُْم ْؤِمن ُ
ض یَأ ُْم ُرو َن ب ال َْم ْع ُروف َو یَنْ َه ْو َن َع ِن ال ُْمنْ َک ِر َو یُق ُ
ِ
الصالةَ َو یُ ْؤتُو َن َّ
یعو َن اللَّهَ َو َر ُسولَهُ» (توبه؛ )40مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یردیگرند ،امربه معروف و
َّ
الزکاةَ َو یُط ُ
نهی ازمکرر میکککد ،نماز را برپا میدارند و زکا را میپردازند و خدا و رسولش را اطاعت میکککد .به مور
افراد مؤمن به سرنوشت یردیگر عالقمکد بوده و به مکزله یک پیرر میباشکد .پیوند سرنوشتها مور

ایین آییه،

میشود که تخلیف

و انحراف یک فرد ،در ک رامعه تأثیر بگذارد؛ چکان که یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نگردد ،از فرد به رامعه
سرایت نموده و سالمت آن را به خطر میاندازد .پیامبر اکرم  :صلی اهلل علیه و آله ی در این زمیکه میفرمایید :امربیهمعیروف
ککید و اگر نه خدای تعالی بدترین شما را بر شما مسلو میککد .و یا فرمودند :یک انسان گکهرار در میان مردم ،همانکد فرد
ناآگاهی است که با گروهی سوار کشتی شده و آن گاه که کشتی در وسو دریا قرار میگیرد ،تبری برداشته و بیه سیوراخ
نمودن رایگاه خود میپردازد ،هر کسی به او اعتراض میککد او در پاسخ میگوید :من در سهم خودم تصرف میککم؛ بیه
یقین این یک حرف احمقانه است .اگر دیگران او را از این عم خطرناک باز ندارند ،طولی نمیکشید کیه همگیی غیرق
میشوند .در رامعه اسالمی افراد نمیتوانکد نسبت به سرنوشت دیگران بی اعتکا باشکد ،لذا از روی «دلسوزی» و نه «طمی » و
یا «کیکه» برای نجا آنها از ضاللت به پا میخیزند و به اصطالح امربیهمعیروف و نهیی از مکریر میینمایکید .وریود چکیین
روحیهای است که رامعه آرمانی را به قبول اص پذیرش «مسئولیت دسته رمعی» در قبال هدایت رامعیه مییباشید (رابعیه
طهماسبی) .معروف و مکرر که دو مفهوم متقاب اند ،در لغت به معکای شیکاخته شیده و ناشیکاخته مییباشیکد؛ و در اصیطالح
کارهایی که نیری یا زشتی آنها توسو عق یا شرع ،شکاخته شده باشکد ،به ترتیی

معیروف و مکریر نامییده مییشیوند .بیه

کارگیری لفظ معروف و مکرر در امور مربوط به بایدها و نبایدهای دیین ،بیدین لحیاظ اسیت کیه فطیر پیاک انسیانی بیا
کارهای معروف آشکا و مأنوس و با زشتیها و امور ناپسکد ،بیگانه و نامأنوس است .بکابراین معروف و مکریر قلمیرو وسییعی
دارد و در محدوده عبادا یا یک سری از گکاهیان کبییره نمییگکجکید .معیروف شیام امیور اعتقیادی ،اخالقیی ،عبیادی،
حقوقی ،اقتصادی ،نظامی (همانکد مرزداری و پیرار در راه خدا) سیاسی (مب حضور در صحکههای انقالب اسالمی و حفظ
دستاوردهای آن) و امور فرهکگی میشود و مکرر نیز شام مکررا اعتقادی ،عبادی ،اخالقی ،اقتصادی (مانکد کمفروشی و
احترار) ،سیاسی (همانکد راسوسی و کمک به ضدانقالب) ،نظامی (نظیر فرار از ربهه و رکگ ،عدم رعایت سلسله مرات
فرماندهی) و ...میشود در مجموع میتوان از معروف و مکرر ،به ارزشها و ضد ارزشها تعبیر نمود.
اهتمام در امربهمعروف و نهی از منکر
ِ
ِ
خداونیید عییالم میییفرمایییدَ « :ولْ تَ ُک ْن ِم ْن ُک ْم أ َُّم ةٌ یَ ْا ُعو َن الَ ی الْ َخ ْی ِر َو یَ ُأم ُرو َن بِ ال َْم ْع ُروف َو یَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َک ِر َو اولئ ک ُه ُم
ال ُْم ْفلِح ون»؛ باید از شما طایفهای باشکد که مردم را به خیر بخوانکد و امربهمعروف ککید و نهیی از مکریر نمایکید و ایین طایفیه
رستگارانکد( .آل عمران)013 ،

خدای عزّور میفرماید« :أتَاْ ُمر َن الْنّ ِ ِ
س ُک ْم» (بقره )33 :و بیه او گفتیه مییشیود :ای خیانتریار! آییا از
َ
ُ
س ْو َن اَنْ ُف َ
اس بالْب ِّر َو تَ ْن َ

مردم چیزی را میخواهی که خود به خویشتن در آن باره خیانت کرده ای و نسبت به آن افسار گسستهای؟

َّ
آمنُ وا َعلَ یْ ُکم
ذین َ
نق شده است که ابو ثعلبه اسدی از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله رار به این آییه پرسیید« :ی ا اَیُّه ا ال َ
ض َّل اِذَا ا ْهتَ َایْ تُ ْم» (مائده )019 :پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود :امربهمعروف و نهیی از مکریر کین و بیر
ض ُّرُک ْم َم ْن َ
س ُک ْم َلیَ ُ
اَنْ ُف َ
مصیبتی که بر تو وارد شود صبر کن .و هکگامی که ببیکیی میردم از حیرص و آزمکیدی اطاعیت مییکککید و هیوای نفیس را

میپرستکد و هرکس خود رأی و خود بین است ،تو به فرر خود باش و کار مردم را رها کن( .شهروند مسئول)0922،
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شرایط وجوب امربهمعروف عبارت است از:
 .1شناخت معروف و منکر
فریضهی امربهمعروف و نهی از مکرر ،تکها در صورتی وار میشود که فرد مرلف بتواند معروفها و مکررها را از هم
باز شکاسد؛ یعکی از تیوانی برخیوردار باشید کیه بتوانید مجموعیه ای از معیروفهیا و مکررهیا را شیکاخته و از هیم تفرییک
نماید.بکابراین ،اگر کسی این توان را ندارد ،اساساچ وروب این فریضه برای او مکتفی است و برای چکین شخصی تحصی علم
به معروف و مکرر هم وار

نیست؛یعکی مرلف برای این که بتواند دیگران را امربهمعروف و نهی از مکرر ککد ،بایید تیوان

شکاخت معروف و مکرر را داشته باشد؛ اما کس

این توان یعکی بازشکاسیی مکریر از معیروف بیرای تیأمین یریی از شیرایو

چهارگانه وروب امربهمعروف و نهی از مکرر اساساچ وار

نیست؛ البته شکاخت معروف و مکرر بیرای عمی شخصیی خیود

انسان در محدودهای که رزو واربا و محرما شرعی اسیت ،واری

اسیت؛ امیا ایین وریوب تحصیی علیم ،بیا شیرایو

امربهمعروف و نهی از مکرر ارتباطی ندارد.
 .2احتمال تأثیر امر و نهی
فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ،برای توسعه و بسو احرام الهی و رامهی عم پوشاندن به دستورا دیکی در رامعیهی
اسالمی و پرهیز از عم به زشتیها وار

شده است .بکابراین ،باید اقدام به آن مبمر ثمر بوده و در عم مفیید فاییده باشید؛

باید فرد آمر و ناهی احتمال تأثیر بدهد؛ و گرنه اگر علم و یا اطمیکان به عدم تأثیر داشته باشد ،عم به فریضه وار

نخواهد

بود .البته سقوط این فریضه تکها به صورتی مکحصر است که علم یا اطمیکان به عدم تأثیر باشد و با ظن و گمان به عدم تیأثیر
،هر چکد قوی باشد ،وروب فریضه ساقو نخواهد شد .
 .3استمرار عمل به معصیت و یا ترک واجب
از رمله شرایو وروب امربهمعروف و نهی از مکرر ،این است که فرد عم کککده بر تررار عم بیه مکریر و ییا تیرک
وار

اصرار داشته باشد؛ یعکی وقتی یک بار معصیت از او صادر شد ،قصد انجام آن را برای بار دوم هیم داشیته باشید .در

این صور است که امر و نهی او وار

میشود ،اما اگر بعد از ارتراب بار اول ،تصمیم بیه ادامیه دادن آن نداشیته باشید،

وروب امر و نهی ساقو خواهد شد .همچکین اگر شخصی هکوز گکاهی مرتر

نشده است ،اما علم یا اطمیکان حاص شیود

که میخواهد اقدام ککد ،دزم است او را از انجام آنچه اراده کرده است ،نهی نمود .در مقاب نیز دزم نیست که تصمیم بیر
عدم تررار معصیت را اظهار و ابراز ککد؛ بلره اگر انسان به هر طریقی از تصمیم بر عدم استمرار بر گکاه طرف آگیاه شیود،
نهی از مکرر وار

نخواهد بود .البته دزم است توره شود که امر کردن شخصی به توبه از معصییتی کیه از او صیادر شیده

است ،با نهی کردن او از مکرری که مرتر

شده است ،متفاو است؛ یعکی ممرن است کسی از گکاهی کیه کیرده اسیت،

توبه و استغفار نررده ،اما تصمیم بر ارتراب مجدد هم نداشته باشد ،در این صور نهی از مکریر کیردن او واری
ولی امر کردن او به توبه وار
مرتر
وار

خواهد بود .بکابراین ،خود توبه از گکاهان ،از واربا شرعیه است و اگر شخصی گکاهی را

شد و یا واربی را ترک کرد ،بر او وار

است که فوراچ توبه نماید .اگر عالئم توبه از او آشرار نباشد ،بر دیگیران

است که او را امر به توبه نمایکد .حتی اگر انسان شک ککد شخصی که مرتر

نه ،باز وار

نیسیت؛

حرامی شده است ،توبه کرده است یا

است که او را به توبه امر نمود .بکابراین ،در نهی از مکریر ،شیرط اصیرار بیر گکیاه دزم اسیت؛ بیه بییان دیگیر،

وروب نهی مکوط به این است که استمرار فاع در معصیت محرز شود؛ اما در امر به توبه ،نه تکها استمرار فاع در معصیت
دزم نیست ،بلره تا علم و اطمیکان به حصول توبه محقق نشود .امر به توبه وار
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است.

 .4عدم وجود مفسده
شرط مهم دیگر ،این است که عم به فریضه ،باعث تحقق مفسدهی دیگری نشود .اگر آمر یا ناهی علم و ییا گمیان داشیته
باشد که در صور اقدامی امربهمعروف و نهی از مکرر ضرر و زیان رانی یا حیبیتی و آبرویی و همچکین آسی

مالی قابی

توره به خود شخص یا نزدیران و دیگر مؤمکان وارد خواهد شد ،وروب فریضه ساقو خواهد شد .حتی اگر این پیش بیکی
در حد علم و ظن هم نباشد؛ ولی در حدی است که عقال احتمال توره ضیرر مییدهکید ،عمی بیه فریضیه واری

نخواهید

بود(.امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه امام خمیکی)0944،
امربهمعروف و نهی از منکر در کالم رهبری
 .1این واجب الهی رابه پا دارید
ما عرض کردیم به ملت عزیز ؛ و گفتیم که امربهمعروف و نهی از مکرر  ،ایین واری

الهیی را بیر پیا بداریید و در بیین

روانان در سراسر کشور ،شور و غوغایی بورود آمد ،پس پیداست ایین روانیان متمایی بیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
هستکد ،بکابراین وظیفه ما  ،قانون گذاران و مجریان است که راه و زمیکه را برای اریرای ایین واری

الهیی همیوار و فیراهم

ککیم( .مقام معظم رهبری)0940،
 .2خرد انسانی و امربهمعروف و نهی از منکر
هر چکد فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر یری از بزرگترین واربا اسالمی و توصیه به آن در قرآن و گفتار پییامبر
خدا(ص) و امیرمؤمکان(ع) و دیگر امامان ،دارای لحکی کم نظیر و تران دهکده است .ولی اگر کسی از این همه چشم پوشی
ککد و تکها به ندای خرد انسانی گوش بسپرد ،باز هم بی شک این عم سازنده را فریضه و ترلیف خواهد شیمرد .بیه نیریی
خواندن و از بدی برحذر داشتن را کدام خرد سالم ستایش نمیککد؟ و کدام انسیان خیرخیواه و حسیاس ،از او روی برمیی
گرداند؟
هکگامی که به این فریضه عم شود ،به تعداد آمران و ناهیان ،دعو به خیر در میان مردم صور میگیرد و بی گمیان
لبیک گویان به این دعو نیز کم نخواهکد بود .این فرا خوانی به گمان زیاد بر خود داعیان نیز نشانه نیک بر رای میگذارد
و از دو سو راه صالح را هموار میسازد کار نیری که مخاط

خود را به آن امر میککییم و رفتیار زشیتی کیه وی را از آن

برحذر میداریم ،هر چه بزرگتر و تأثیر ارتماعی یا فردی آن ژرفتر یا ماندگارتر باشد ،امربهمعروف و نهیی از مکریر میا
ارزشمکدتر است و چکین است که عم به این فریضه ،تضمین کککده دوام و استحرام حرومت صالحان است و رها کردن و
به فراموشی سپردن آن زمیکه ساز سلطه اشرار و نابراران(.مقام معظم رهبری)0943،
 .3سالح زبان از مشت ،خیلی کارگرتر است
امربهمعروف و نهی از مکرر را اقامه ککید ،روانان در محیو خودشان  ،امربهمعروف و نهی از مکرر کککد .چیرا کیه ایین
وار

– امربهمعروف ،امر به کارهای خوب – در رامعه اسالمی هکوز اقامه نشده است؟ نگویید به من چه ؛ او هم نمیتواند

بگوید به تو چه ؛ اگر هم گفت  ،شما اعتکا نرکید .بعضی خیال میکککد  ،تا مکرری دیده شد  ،باید با مشت به سراغش بروند!
نه ،ما سالحی داریم که از مشت کارگرتر است  .آن چیست؟ سالح زبان .زبان از مشت خیلی کارگرتر و نافیذتر و میوثرتر
است ؛ مشت کاری نمیککد .بعضی از روانان به ما نامه مینویسکد که ارازه بدهید ما با ایین تظیاهرا مکرراتیی  ،مقابلیه و
مبارزه ککیم  .خیلی خوب  ،مقابله ککید؛ اما چطور ؟ بریزید طرف مقاب را تره پاره ککید؟! نیه  ،ایین نیسیت .حیرف بزنیید،
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بگویید؛ یک کلمه بیشتر هم نمیخواهد ؛ دزم نیست یک سخکرانی برکید .کسیی کیه مییبیکیید خالفیی مرتری

مییشیود

دروط ،غیبت ،تهمت ،کیکه ورزی نسبت به برادر مؤمن ،بی اعتکایی و محرما دین ،بیی اعتکیایی بیه مقدسیا  ،اهانیت بیهپذیرفتههای ایمانی مردم  ،پوشش نامکاس  ،حرکت زشت -یک کلمیه آسیان بیشیتر نمییخواهید؛ بگوییید :ایین کیار شیما
خالف است ،نرکید؛ دزم نیست که با خشم همراه باشد  .شما بگویید  ،دیگران هم بگویکد ،گکاه در رامعه خواهد خشرید.
چرا کسانی از گفتن ابا میکککد ؟ یک عده بر اثر ضعف نفس از گفتن ابا میکککد .یک عده هم خییال میی کککدکیه گفیتن
فایده ای ندارد .باید با دست رلو بروند ! نه  ،زبان از دست خیلی مهمتر است .امربهمعروف و نهیی از مکریر را اقامیه ککیید؛
نگذارید روام روان -چه در مدرسهها  ،و چه در دانشگاهها -کار به فساد برشد ،این مراکیز بیرای دشیمن هیدف اسیت.
بدانید که نس روان این رامعه و این ایران اسالمی زنده است؛ دشمن این را هم بداند ،با بودن شما روانان میؤمن  ،حجیت
برما تمام است(.مقام معظم رهبری)0941،
 .4امر و نهی صادقانه
وقتی که شما برای کمک به نظام اسالمی ،مردم را به نیری امر میککید -مبالچ احسان به فقرا ،صدقه ،رازداری  ،محبت،
همراری ،کارهای نیک،تواض  ،حلم ،صبر -و میگویید این کارها را برن ،هکگامی که دل شیما نسیبت بیه ایین معیروف،
بستگی و شیفتگی داشته باشد ،این امر شما ،امر صادقانه است .وقتی کسی را از مکررا نهی مییککیید -میبالچ ظلیم کیردن،
تجاوز به دیگران ،اموال عمومی را حیف و می کردن ،دست درازی به نیوامیس میردم ،غیبیت کیردن ،دروط گفتن،توطئیه
کردن ،علیه نظام اسالمی کار کردن ،با دشمن اسالم همراری کردن -و می گویید این کارها را نرن ،وقتی که در دل شیما
نسبت به این کارها بغ

ورود داشته ب اشد ،این نهیت ،یک نهی صادقانه است و خود شما هم طبق همیین امیرو و نهییتیان

عم میککید  .اگر خدای نررده ،دل با زبان همراه نباشد ،آنگاه انسیان مشیمول ایین رملیه مییشیود کیه «لعین اهلل ادمیرین
بالمعروف التارکین له( » .وسائ الشیعه) کسی که مردم را به نیری امر ککد ،اما خود به آن عم نمیککید؛ میردم را از بیدی
نهی میککد ،اما خود او همان بدی را مرتر

میشود ،چکین شخصی مشمول لعکت خدا میشود؛ این چیز خیلی خطرنیاکی

خواهد شد( .مقام معظم رهبری)0943،
 .5امربهمعروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی
در مسائ فردی ،تقوا خیلی زیاد ،مورد توصیه امیرالمؤمکین(ع) است؛ اما در زمیکهی مسائ ارتماعی شاید هی خطیابی
به مردم شدیدتر ،غلیظتر ،زندهتر و پرهیجانتر از خطاب امربهمعروف و نهی از مکرر نیست .امربیهمعیروف و نهیی ازمکریر،
یک وظیفه عمومی است .البته ماباید تأسف بخوریم از ایکره معکای امربهمعروف و نهی از مکرر درسیت تشیریح نمییشیود.
امربهمعروف ،یعکی دیگران را به کارهای نیک امر کردن ،نهی از مکرر یعکی دیگران را از کارهای بدنهی کردن .امر و نهی،
فقو زبانی وگفتاری است؛ البته یک مرحله قب از زبان هم دارد که مرحله قل

است و اگر آن مرحله باشد ،امربیهمعیروف

زبانی ،کام خواهد شد .وقتی که شما برای کمک به نظام اسالمی مردم را به نیریی امیر مییککیید -میبالٌ احسیان بیه فقیرا،
صدقه ،رازداری ،محبت ،همراری ،کارهای نیک ،تواض  ،حلم ،صبر -و می گویید این کارها را برن ،هکگامی که دل شما
نسبت به این معروف ،بستگی و شیفتگی داشته باشد ،این امر شما ،امر صادقانه است .وقتی کسی را از مکررا نهی میککید
مبالچ ظلم کردن ،تعرض کردن ،تجاوز به دیگران  ،اموال عمومی را حیف و می کردن ،دسیت درازی بیه نیوامیس میردم،غیبت کردن ،دروط گفتن ،توطئه کردن ،علیه نظام اسالمی کار کردن ،با دشمن اسالم همراری کیردن -و مییگوییید ایین
کارها را نرن ،وقتی که دردل شما نسبت به این کارها بغ

ورود داشته باشد ،این نهی ،یک نهیی صیادقانه اسیت و خیود

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 487

شما هم طبق همین امر ونهی تان عم میککید .اگر خدای نررده ،دل با زبان همراه نباشد ،انگاه انسیان مشیمول ایین رملیه

میشود که «لعن اهلل اَلمرین بالمعرو التّارکین ل ه» کسی که مردم را به نیری امر میککد ،اما خود او به آن عم نمیککد؛ میردم
را از بدی نهی میککد ،اما خود او همان بدی را مرتر

میشود .چکین شخصی مشمول لعکت خدا میشود ،این چیز خیلیی

خطرناکی خواهد شد.
اگر معکای امربهمعروف و نهیی از مکریر و حیدود آن بیرای میردم روشین بشیود ،معلیوم خواهید شید یریی از نیوترین،
شیرینترین ،کارآمدترین وکارسازترین شیوههای تعام ارتماعی ،همین امربهمعروف و نهی از مکرر است وبعضی ها دیگر
در نمیآیکد بگویکد «آقا! این فضولی کردن است»! نه ،این همراری کردن است؛ این نظار عمومی است؛ ایین کمیک بیه
شیوع خیر است؛ این کمک به محدود کردن بدی و شر است؛ کمک به این است که در رامعه اسالمی گکیاه ،گکیاه بمانید.
بدترین خطرها این است که یک روز در رامعه ،گکاه به عکوان صواب معرفی بشود؛ کار خیوب بیه عکیوان کیار بید معرفیی
بشود و فرهکگها عوض بشود .وقتی که امربهمعروف و نهی از مکرر در رامعه رایج شد ،این مور

میشیود کیه گکیاه در

نظر مردم همیشه گکاه بماند و تبدی به صواب و کار نیک نشود.
بدترین توطئهها علیه مردم این است که طوری کارکناند و حرف بزنکد که کارهای خوب -کارهایی که دین به آنهیا
امر کرده است و رشد و صالح کشور در آن هاست -در نظر مردم به کارهای بد ؛ و کارهای بد بیه کارهیای خیوب تبیدی
شود؛ این خطر خیلی بزرگ است.
بکابراین اولین فایده امربهمعروف و نهی از مکرر همین است که نیریی و بیدی ،همچکیان نیریی و بیدی بمانید .از طیرف
دیگر ،وقتی در رامعه گکاه مکتشر بشود و مردم با گکاه خو بگیرند ،آنگاه اگر در رأس رامعه هم کسی بخواهید میردم را بیه
خیر و صالح و معروف و نیری سوق بدهد ،کارش با مشر مواره خواهد شد؛ نمیتواند؛ یا به آسیانی نمییتوانید؛ مجبیور
است با صرف هزیکه فراوان این کار را انجام بدهد .یری از موربا ناکامی تالشهای امیرمومکان -با آن قدر و عظمت-
در ادامه این راه که بادخره هم به شهاد آن بزرگوار مکجر شید ،همیین بیود .ایین رواییت تریان دهکیده و عجیبیی اسیت؛
میفرماید:

سلطن اهلل علیکم شرارکم فیاعو خیارکم فال یس تجاب له م» بایید امربیهمعیروف و
«لتامرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لی ّ

نهی از مکرر را میان خودتان اقامه ککید .روا بدهید و نسیبت بیه آن پایبکید باشیید؛ اگیر نرردیید  ،خیدا اشیرار وفاسیدها و
وابستهها را به شما مسلو میککد ،یعکی زمام امور سیاست کشوربه مرور ،دست امبال حجا بن یوسف خواهد افتیاد! همیان
کوفهای که امیر المومکین(ع) در رأس آن قرار داشت و در انجا امر ونهی میکرد ودر مسجدش خطبه مییخوانید بیه خیاطر
ترک امربهمعروف و نهی ازمکرر ،به مرور به آن رایی رسید که حجا بن یوسیف ثقفیی آمید و در همیان مسجدایسیتاد و
خطبه خواند و به خیال خود مردم را موعظه کرد! حجا چه کسی بود؟ حجا کسی بود که خون یک انسان در نظر او ،بیا
خون یک گکجشک هی تفاوتی نداشت! به همان راحتی که یک حیوان و ییک حشیره را برشیکد ،حجیا ییک انسیان را
میکشت .یک بار حجا دستور داد وگفت همه مردم کوفه بیایکد و شهاد بدهکد که کافر هستکد و از کفر خودشان توبه
کککد ،هر کسی بگوید نه؛ گردنش زده میشود ! با ترک امربهمعروف ونهی از مکرر ،مردم این گونه دچار ظلمهای عجیی
و غری

و استبکایی و غیر قاب توصیف و تشریح شدند .وقتی که امربهمعروف و نهی از مکرر نشود و در رامعه خالفراری،

دزدی ،تقل

و خیانت رایج گرددو به تدریج رزو فرهکگ رامعه شود ،زمیکه برای روی کار آمدن آدمهیای نابیاب فیراهم

خواهد شد( .مقام معظم رهبری)0941،0943،
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 .6دو فریضه مهم الهی وسیله بسیار مفید و مؤثر است
من تأکید میککم که روانهای عزیز و مؤمن ،آحاد مردم ،زن و مرد مسلمان ،امربیهمعیروف و نهیی از مکریر را کیه دو
فریضه مهم الهی و رزو چیزهایی است که میتوان در این رهت برای ملت ما وسیله بسییار مفیید و میؤثر و پییش برنیدهای
باشد ،فراموش نرککد( .مقام معظم رهبری)0928،
 .7سپاسگزاری از پژوهشگران حوزه امربهمعروف و نهی از منکر
هرچکد فریضه امربهمعروف و نهی از مکریر یریی از بیزرگتیرین واربیا اسیالمی اسیت و توصییه بیه آن در قیرآن و
گفتارهای پیامبر خدا(ص) و امیر مومکان(ع) و دیگر امامان دارای لحکی کم نظیر وتران دهکده است .ولی اگر کسی از ایین
همه چشم پوشی ککد و تکها به ندای خرد انسانی گوش بسپرد ،باز هم بی شک این عم سازنده را فریضه و ترلیف خواهد
شمرد .به نیری خواندن و از بدی بر حذر داشتن را کدام خرد سالم ستایش نمیککد؟ و کدام انسان خیرخواه و حسیاس ،از
آن روی برمی گرداند؟
هکگامی که به این وظیفه عم شود ،به تعداد آمران و ناهیان ،دعو به خیر در میان مردم صور مییگییرد و بیگمیان
لبیک گویان به این دعو نیز کم نخواهد بود .این فراخوانی به گمان زیاد بر خود داعیان نیز نشانه نیک بر رای میگیذارد
و از دو سوء راه صالح را هموار میسازد کار نیری که مخاط

خود را به آن امر میککیم و رفتار زشتی که وی را از آن بر

حذر میداریم  ،هرچه بزرگتر و تأثیر ارتماعی یا فردی آن ژرفتر یا ماندگارتر باشید ،امربیهمعیروف و نهیی از مکریر میا
ارزشمکدتر است و چکین است که عم به این فریضه ،تضمین کککده دوام و استحرام حرومت صالحان است و رها کردن و
به فراموشی سپردن آن ،زمیکه ساز سلطه اشرار و نابراران .شیما دوسیتان اررمکید کیه اککیون همیت بیه تیرویج ایین فریضیه
گماشتهاید ،کار بزرگ خود را چکانره شایسته این فریضه اسیت ،پیاس بداریید و بیا همیه رانبیه نگیری در ایین کیار ،زبیان
بدگویان و ذهن بی خبران را از فرو افتادن در ورطه ناسپاسی از ایین عمی اصیالحی بیزرگ ،نجیا بخشیید( .مقیام معظیم
رهبری)0943،
 .3امربهمعروف و نهی از منکر در محیط خانواده
در محیو خانواده هم میشود نهی از مکرر کرد .در بعضی خانوادهها حقوق زنان رعایت نمیشود ،در بعضی خانوادههیا
به خصوص حقوق کودکان رعایت نمیشود ،اینها را باید به آنها تذکر داد و از آنها خواست .حقوق کودکان را تضیی
کردن ،فقو به این هم نیست که انسان به آنها محبت نرکد؛ نه سوء تربیتها ،بی اهتمامیها ،نرسیدنها ،کمبیود عواطیف و
از این قبی چیزها هم ظلم به آنها است( .مقام معظم رهبری)0943 ،
 .1امربهمعروف و نهی از منکر نسبت به مسئوالن
امربهمعروف و نهی از مکرر حوزههای گوناگون دارد که مهمتریکش حیوزه مسیئودن اسیت ،یعکیی شیما بایید میا را بیه
معروف امر و از مکرر نهی ککید .مردم باید از مسئودن ،کار خواب بخواهکد! آن هم نه به صور خیواهش و تقاضیا ،بلریه
باید از آنها بخواهکد ،این مهمترین حوزه است؛ البته فقو این حوزه نیست؛ حیوزههیای گونیاگونی وریود دارد .در مسیئله
امربهمعروف و نهی از مکرر ،فقو نهی از مکرر نیست ،امربهمعروف و کارهای نیک هم هست .بیرای ریوان درس خوانیدن،
عباد کردن ،اخالق نیک ،همراری ارتماعی  ،ورزش صحیح و معقول و رعایت آداب و عادا خوب در زنیدگی همیه
رزو چیزهای خوب است .برای یک مرد ،برای یک زن و برای یک خانواده ،وظایف خوب و کارهای بزرگی ورود دارد.
هر کسی ر ا که شما به یری ازاین کارهای خوب امر ککید به او بگویید و از او بخواهید ،امربهمعروف است .نهی ازمکرر هم
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فقو نهی از گکاهان شخصی نیست ،تا می گوییم نهی از مکرر ،فوراچ در ذهن مجسم میشود که اگریک نفردرخیابان ،رفتیار
و لباسش خوب نبود ،یری باید بیاید و او را نهی از مکررککد ،فقو این نیست .خدا رب اعیالی ماسیت پیس هیدایتش اعیال
است محبتش هم اعال است کتابش نیز اعال است و به اقوم و اعلی هدایت میککد «های للت ی ه ی اق وم» رال

اسیت کیه در

هر دو آیه ای که اقوم و قیم بودن قرآن کریم مطرح شده بالفاصله فرموده است «و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان

لهم اج را کبی را» و در رای دیگری (اررا حسکا ) است گویا میخواهد بفرماید تا عم نرکید اقوم بودن ،قیم بیودن و د عیو
فیها بودنش را کامالچ درک نمیککید.

یک نرته را هم میخواهم یادآوری ککم و آن نظام امربهمعیروف ونهیی از مکریر اسیت .امربیهمعیروف ونهیی از مکریر
وار

حتمی است ،فقو من وشما به عکوان مسئودن کشور وظیفه مان در باب امربهمعروف و نهی از مکرر سکگینتر اسیت.

باید از شیوهها و وسای مکاس

استفاده ککیم؛ اما آحاد مردم هم وظی فیه دارنید .بیا چهارتیا مقالیه در فیالن روزنامیه ،واری

امربهمعروف نه از وروب میافتد ،نه ارزش تأثیر گذاریاش ساقو میشیود .قیوام و رشید و کمیال و صیالح ،وابسیتهی بیه
امربهمعروف ونهی از مکرر است؛ اینهاست که نظام را همیشه روان نگه میدارد .حاد کیه نظیام میا بیسیت ییک سیاله و
روان است و در مقایسه با نظام فرتو هفتاد سالهی پیر کمونیستی در شوروی به طور طبیعی هم روان است ،اما اگیر صید
سال هم بر چکین نظامی بگذرد ،چکانچه امربهمعروف باشد وشما وظیفهی خودتان بدانید که اگر مکرری را در هیر شخصیی
دیدید ،او را از این مکرر نهی ککید ،آنگاه این نظام اسالمی همیشه تر و تازه وبا طراو وشاداب میماند.
طرف امربهمعروف و نهی از مکرر فقو طبقهی عامهی مردم نیستکد؛ حتی اگر در سطوح باد هم هستکد ،شیما بایید بیه او
امر ککید؛ نه ایکره از او خواهش ککید؛ باید بگوئید :آقا نرن؛ این کار یا این حرف درست نیست .امر ونهیی بایید بیا حالیت
استعالء باشد .البته این استعالء معکایش این نیست که آمران حتماچ باید بادتر از ماموران و ناهیان بادتر از مکهیان باشیکد؛ نیه،
روح و مدل امربهمعروف  ،مدل امر ونهی است؛ مدل خواهش وتقاضا وتضرع نیست .نمیشود گفت که خواهش مییکیکم
شما این اشتباه را نرکید ؛ نه  ،باید گفت آقا ! این اشتباه را نرن؛ چرا اشتباه میککی؟ طرف ،هر کسی هست  -حاد بکده کیه
طلبه حقیری هستم -از بکده مهمتر هم باشد ،او هم مخاط
با چهارتا مقاله در فالن روزنامه ،وار

امربهمعروف ونهی از مکرر قرار میگیرد.

امربه معروف نه از وروب میافتد ،نه ارزش تأثیر گذاریاش ساقو مییشیود.

قوام ورشد و کمال و صالح ،وابستهی به امربهمعروف ونهی از مکرر است( .مقام معظم رهبری)0943،
به پا داشتن ستون دین در جامعه
بر پا داشتن نماز ،نخستین ثمره و نشانه حرومت صالحان است در رتبه بعد از آن است کیه نوبیت بیه «زکیا » بیه مبابیه
تکظیم مالی رامعه و ریشهکن کردن فقر و نیز امربهمعروف و نهی از مکرر یعکی سوق دادن به نیریها و بازداشتن از بیدیهیا

میرسد«.الذین ان مکناهم فی اَلرض أقاموا الصاله واتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر»( .مقام معظم رهبری)0941
یکی از عوامل بقای اسالم ،امربهمعروف و نهی از منکر است

عوام بقا را در اسالم مشاهده ککید ،یری از عوام بقا ،همین عاشورا است ،یری از عوام بقا ،امربهمعیروف و نهیی از
مکرر است ،بدیهی است که در رامعه ،فساد بورود میآید ،هی ارتماع بشری نیست کیه در آن ،فسیاد بوریود نیایید ،ایین
فساد ،چگونه باید برطرف شود؟ بعضی کسان ،تا چشمشان به مظاهر فساد میافتد ،میگویکید« :پیس مسیئولین کجایکید کیه
بیایکد و فساد را از بین ببرند؟!» غالباچ فسادی را که به چشم میبیکید فریاد بر میآورند و سراط از مسئولین مییگیرنید .امیا آن
فسادی که به چشم دیده میشود ،خیلی کوچکتیر از فسیادهایی اسیت کیه بیا چشیم ظیاهری در کوچیه و بیازار و خیابیان
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نمیشود دید .کسانی که واردند  ،میدانکد و میفهمکد که فسادهای کالن ،اغل

از دیدهها پکهان است ،لیذا ،محییو رامعیه

باید به گونهای باشد که اگر در آن فسادی پدیدار شد ،فرصت رشد پیدا نرکد و زود از بین بیرود ،مبی ررییانهیای عظییم
آب .محیو رامعه  ،باید این گونه باشد ،باید چکان زدل باشد که اگر کسی قطره فسادی هم در آن چراند ،خود رامعه ،آن
را هضم ککد و از بین ببرد .چگونه امرانپذیر است؟ با امربهمعروف و نهی از مکرر؛ و با دعو بیه خییر ،قیرآن مییفرمایید:
«ادع الی سبیل ربک بالحکم ه» حرمت ،حرمت ،حرمت ،اندیشه مستحرم را تعبیر به حرمت میکککد ،حرمتی که انبیاء بیه
آن ممتازند و از آن بکدگان برگزیده و صالح است .همان فرر مستحرمی است که هی ابزار عقالنی نمییتوانید آن را نفیی
ککد و از بین ببرد ،هی استددل و تجربه ای هم نمیتواند آن را خکبی ککد .با این همه ،اگر در رامعیه ،بیه دسیتور اسیالم و
فرموده قرآن عم شود ،هی کدام از ابزار و عوام فساد ،نمیتواند کمترین اثری برکد ،به معکای دقیق تر  ،توره از روان
مختلف و امربهمعروف نهی از مکرر ،نمیگذارد دشمن پیروز شود ،این اسیت کیه رامعیه اسیالمی  ،ییک رامعیه مانیدگار
است(.مقام معظم رهبری)0949،
نتیجهگیری
نتیجه این که امربهمعروف و نهی از مکرر همچون خون در پیرره دین رریان دارد و ضامن حیا اسالم است .خیزش و
قیام مصلحان در رامعه اسالمی نیز ،بازتابی از عم به این فریضه میباشد و اگر مصلحان بزرگی همچون امام حسین ی علییه
السالم ی نمیبودند ،ارزشهای انسانی و الهی از بین رفته و اسالم قرنها پیش توسو تبهراران دفن شده بود ،انقالب اسالمی
ایران ،خود یری از ثمرا و نتایج با ارزش این اص در رکبههای سیاسی و حرومتی است که توسو مصیلح بیزرگ ،امیام
خمیکی(رحمت اهلل علیه) رهبری شده و به پیروزی رسید و هم اککون به زعامت رهبر معظم انقالب اسالمی به راه خود ادامه
میدهد .امربهمعروف و نهی از مکرر ،شرایطی دارد که مهمترین آنها پایبکدی امربهمعروف و نیاهی از مکریر بیه گفتیههیای
خویش است .نرته مهم درباره این شرایو آن است که نباید بهانهای برای ترک اص فریضه گردد .باید شرط را کس

کرد

و آنگاه به امربهمعروف پرداخت .امربهمعروف و نهی از مکرر به قصد تأثیر صیور مییگییرد ،نیه صیرفاچ اسیقاط ترلییف.
بکابراین باید در این زمیکه مرات

و آداب آن را رعایت کرد و با توره به مکطق «گره کز دست بگشاید چرا آزار دندان را» از

آسان به دشوار پیش رفت و شیوه «ادیسر فادیسر» را بیهکیار بسیت .مهیمتیرین آداب ایین فریضیه عبیار انید از :پرهییز از
تجسس ،پرهیز از پردهدری ،پرهیز از دشکام و رفق و صبوری در کار؛ چرا که هدف از اریرای ایین فریضیه ،نیه دخالیت در
حریم خصوصی افراد است و رنجاندن دیگران ،بلره مقصود اصالح است و تربیت .مهمترین کارکرد امربهمعیروف و نهیی
از مکرر ،تأمین حقوق همگان ،اصالح عامه ،بازداشتن بدکاران ،ممانعت از تجاوز به محرومان ،حفظ نظیام ارتمیاعی سیالم،
برقراری عدالت و نگهداشت نظام ارزشی و اخالقی رامعه است .اگر این فریضه ترک شود ،بهتدریج صالحان مست قدر
میشوند و تباه میگردند ،یا شریران بر مسکد قدر مینشیککد و آنگاه دعای نیران مستجاب نمیشود؛ چرا کیه خیودکرده
را تدبیر نیست .این آفت در همین حد باقی نمیماند ،بلره بهتدریج اساس رامعه مضمح مییگیردد و راه تبیاهی در پییش
میگیرد .امربهمعروف و نهی از مکرر باید به قصد ح مشر و رف مسئله باشد ،نه مشر آفریکی و مسئلهسازی .اساسیترین
ابزار نظار ارتماعی ،همین امربهمعروف و نهی از مکرر است که در همه عرصهها کاربرد دارد .لیرن مردم غالبیاچ بیه دلیی
ترس یا طم این فریضه را ترک میکککد .حال آنکه روزی و مرگ هر کس در دست خدا است و اررای ایین فریضیه نیه
روزی کسی را میبرد و نه رشته رانش را میگسلد .در انتها امید است با عکایت به فرمایشا مقام معظم رهبیری بتیوانیم در
راستای فرهکگ سازی امربهمعروف و نهی از مکرر و ادای این مسئولیت خطیر قدم برداریم.
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چکیده
نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت رامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیتهای ارتمیاعی داشیته باشید ،ایجیاب
میککد که او ناظر و مراق

همه اموری باشد کیه پیرامیون وی اتفیاق مییافتید .ایین مطلی

در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان

امربهمعروف و نهی از مکرر مطرح شده و از مهمتیرین مبیانی تفریر سیاسیی ییک مسیلمان بیه شیمار مییرود؛ چکیان کیه از
مهمترین فرایضی است که وروب کفایی آن ضروری دین شکاخته شده و ضامن بقای اسالم است .امربهمعیروف و نهیی از
مکرر از فرای

بزرگ اسالمی است که اررای آن آثار و برکا فراوانی را به دنبال دارد ،امربهمعیروف و نهیی از مکریر از

فروع دین اسال م و اررای آن باعث برپا شدن واربا و از بین رفتن مکررا و برقراری امکیت و آسایش در رامعه میشود.
امربهمعروف و نهی از مکرر به مکزلهی واکسیکاسیون رامعه و رلوگیری از ابتال به بیماریهای روحی و روانی است .بیر ایین
اساس امربهمعروف و نهی از مکرر برای تمام روام ضرور تام دارد؛ از این رو کسانی که به اررای این فریضه الهی اقدام
میکککد ،باید خود نیز دارای ویژگیهای ارزنده ای باشکد تا کالم و سخن آنها در دیگران اثیر بخشید ،و بیا بیه کیارگیری
روشها و شیوههای صیحیح تربیتیی کیه موافیق روح و طبی افیراد اسیت ،زمیکیه هیدایت آنهیا را فیراهم نمایکید .موضیوع
امربهمعروف و نهی از مکرر ،بحث گسترده ای دارد و این نوشتار مختصر در صدد تبیین همه آن مباحث نیست.
واژگان کلیدی :امربهمعروف و نهی از مکرر ،اسالم ،وروب
مقدمه
مفهوم امربهمعروف و نهی از منکر
معروف و مکرر که دو مفهوم متقاب اند ،در لغت به معکای شکاخته شده و ناشکاخته میباشکد و در اصطالح کارهایی کیه
نیری یا زشتی آنها توسو عق یا شرع ،شکاخته شده باشکد ،به ترتی

معروف و مکرر نامیده میشیوند .بیه کیارگیری لفیظ

 .0عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .8عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .9عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .3دانشآموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .9دانشآموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .0دانشجوی کارشکاسی ارشد حقوق رزا و ررمشکاسی دانشگاه علوم و تحقیقا زنجان
 .4دانشجوی رشته کتابداری ،دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهان
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معروف و مکرر در امور مربوط به بایدها و نبایدهای دین ،بدین لحاظ است که فطر پاک انسانی با کارهای معروف آشکا
و مأنوس و با زشتیها و امور ناپسکد ،بیگانه و نامأنوس است.
معروف مب تقوا ،احسان ،توبه ،تالو قرآن ،شرر خدا ،مشور  ،دعا ،تفرر ،صبر ،عفو ،خوف از خدا ،رراء به خدا،
فرو بردن خشم ،نماز ،روزه ،درست نشستن و ...
مکرر نظیر :کفر ،نفاق ،دوستی با کافران و کرنش در برابر آنان ،کتمان حق ،بخ  ،قط رحم ،بیدگمانی ،دروط ،غیبیت،
حساد  ،ریاست طلبی و ....
امربهمعروف ،آغاز نور است و نهی از مکرر ،پایان ظلمت میباشد و این فریضه ،اختصاص بیه عرصیه اخالقییا نیدارد
بلره در همهی عرصههای سیاسیی ،فرهکگیی ،اقتصیادی و ارتمیاعی ورود و ظهیور پییدا مییککید و از ایین رهیت اهمییت
فوقالعادهای دارد.
امربهمعروف و نهی از منکر و مسألهی حکومت
دستور به امربهمعروف و نهی از مکرر ،در حقیقت ،فرمان به تشری حرومیت اسیالمی اسیت تیا در سیایهی آن ،رلیوی
مکررا گرفته شود و مردم به سوی خیر و صالح رهکمون گردند؛ به طوری که اگر کسی با راه حق و حقیقت عکاد کیرد و
راه مکرر را ادامه داد ،معصیت کار به حساب آید و امران مؤاخذهی دنیوی و اخروی برای خدا ،حاکم و مردم ورود داشته
باشد .اگر خوب بیکدیشیم میتوان گفت که اصودچ حرومیت اسیالمی چییزی ریز امربیهمعیروف و نهیی از مکریر نیسیت و
امربهمعروف و نهی از مکرر ،اختصاص به «فع وار » و «فع حرام» ندارد؛ یعکی فقو واربا و محرّما شرعیه را شیام
نمیشود؛ بلره شام تشخیص مصلحت نیز که حاکم در احرام ثانویه دارد ،میشیود؛ و از کیار ولیی فقییه و مراری عظیام
گرفته تا رئیس رمهور ،رئیس قوهی مقککه و قضائیه و شورای نگهبان و همهی متصدیان امور حتی معلمی که دانشآمیوزان
را در سایهی تعلیما خاصی رشد میدهد ،نوعی امربهمعروف و نهی از مکرر است و هر کس در حیطیهی مسیئولیت خیود
باید علم و قدر کافی و حتی پذیرش و مقبولیت عمومی از سوی مخاطبان خود ،داشته باشد تا بتواند بیه مسیئولیت خطییر
خود عم ککد و دلی این امر نوع تعبیر آیا است که عکوان «امر» و «معروف» و «نهی» و «مکرر» را آورده اسیت و نگفتیه:
خواهش به انجام «وار » و ترک از « حرام» .و معلوم است ک ه خواهش لزوم اطاعت ندارد و وار
شرعی است در حالی که معروف و مکرر یک مطل

و حرام از مصطلحا

عقلی و عرفی است.

انواع امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعروف و نهی از مکرر را از چکد رهت میتوان تقسیم کرد:
 .0یری از رهت وروب و استحباب آن دو که از این رهت ،هر کدام بر دو قسم است :امربیهمعیروف واری
امربهمعروف مستح  .امربهمعروف وار
امر بدان نیز وار

آن است که معروفی که ترک شده وار

میشود .و امربهمعروف مستح

به انجام آن نیز مستح

باشد که در این صور

آن است که معروفی که ترک شده ،مستح

است .و نهی از مکرر نیز بر دو قسم است :نهی از مکرر وار

و

بوده که امر

و نهی از مکرر مستح .

مکظور از ن هی از مکرر وار  ،آن است که مکرری که انجام یافته ،فعی حرامیی بیوده کیه نهیی از آن ،واری
میشود  .و مکظور از نهی از مکرر مستح
ترک آن برای ناهی مستح

آن است که مکرری که به وقوع پیوسته ،مرروه بوده است که امر به

است و یا ترک نهی از مکرر برای وی ،مرروه است.

 .8و دیگری از رهت وروب عقلی یا شرعی داشتن آن دو که از این رهت میتوان گفت :وروب امربهمعیروف
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و نهی از مکرر ،هم یک وروب عقلی است و هم یک وروب شرعی با این تفاو که در معروفا و مکررا
عقلی ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،وروب عقلی خواهکید یافیت و در معروفیا و مکریرا شیرعی ،وریوب
امربهمعروف و نهی از مکرر ،وروب شرعی خواهکد یافت و در مواردی که وروب معروفیا و مکریران ،هیم
عقلی و هم شرعی باشکد ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،عقالچ و شرعاچ وار

خواهد شد.

امربهمعروف در قرآن
در قرآن آیا زیادی ورود دارد که به فریضهی امربیهمعیروف و نهیی از مکریر پرداختیه و زواییای گونیاگونی از ایین
وار عقلی و شرعی را بیان فرموده است که در ذی به چکد مورد اشاره میشود:
ِ
ِ
ِ
آم َن أَ ْه ل الْکتَ ِ
ت لِلنَّ ِ
اب لَک ا َن َخی راً لَّ ُه م ِّم ْن ُه ُم
 «کنتُ ْم َخی َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْاس تَ أ ُْم ُرو َن بِ ال َْم ْع ُروف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمنک ِر َوتُ ْؤمنُ و َن بِاللّ ه َولَ ْو َ
ُ
الْم ْؤِمنُو َن وأَکثَرهم الْ َف ِ
اس ُقو َن» « 0شما مسلمانان بهترین امّتی بودیید کیه بیرای میردم پدییدار شیدید؛ زییرا بیه کیار نییک فرمیان
ُ
َ ُُ ُ
میدادید و از کار ناپسکد باز میداشتید و به خدا ایمان آوردید .پس اگر اه کتاب نیز دعو خدا را پذیرفته بودند ،قطعیاچ!
برایشان بهتر بود؛ ولی تکها گروهی از آنان ایمان آوردند و بیشترشان از فرمان خدا خار شدند».
در این آیه امربهمعروف و نهی از مکرر ،اودچ دلی خیر بودن امت معرفی شده و ثانیاچ مخاط

آمر و ناهی ،همه مردم هستکد و

کسی استبکاء نیست و ثالباچ نف این کار به خود مردم بر میگردد و رابعاچ در ردیف ایمان به خدا ذکر شده که نشان از رایگاه
وادی آن دارد.
ِ
ِ
ض ی أْمرو َن بِ الْمعر ِ
الص الَ َة َوی ْؤتُو َن َّ
وف َوی ْن َه ْو َن َع ِن آل ُْمنک ِر َوی ِقی ُم و َن َّ
ت بَ ْع ُ
 « َوآل ُْم ْؤِمنُ و َن َوآل ُْم ْؤِمنَ ُالزک ا َة َویطی ُع و َن اللّ هَ
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْولی آءُ بَ ْع ٍ ُ ُ
َوَر ُسولَهُ أ ُْولَ ئِک َسی ْر َح ُم ُه ُم اللّهُ إِ َّن اللّهَ َع ِزی ٌز َحک ی ٌم» 8یعکی« :مردان و زنان مؤمن همیه سرپرسیت و مسیئول یردیگرنید ،همیواره
مردم را به کار نیرو امر میکککد و از کار زشت باز میدارند و نماز را بر پیا مییدارنید و زکیا را مییپردازنید و از خیدا و
رسولش اطاعت میکککد .ایکان همانهایی هستکد که خداوند به زودی به آنان ترحّم مینماید و خدا عزیز و حریم است».
در این آیه رال

توره است که اودچ امربهمعروف و نهی از مکرر را فرع بر ودیت معرفی کرده است و این نشیان مییدهید

که اگر چکین ودیتی در کار نبود ،کسی حق نداشت چکین امر ونهی ککد .و ثانیاچ قب از اقامه نماز و پرداخت زکا آمده و
این امر نشانگر اهمیت آن است.
نجی ِل ی أْمرهم بِ الْمعر ِ
ول آلنَّبِ ی آَلْ ِّم ی آلَّ ِذی ی ِج ُاونَهُ مکتُوب ا ِعن َا ُهم فِ ی آلتَّورل ِة وآ ِْل ِ
وف َوی ْن َه ل ُه ْم َع ِن آل ُْمنک ِر
آلر ُس َ
 «آلَّ ِذی َن یتَّبِ ُع و َن ََّ ً
ْ
َْ َ
ُُُ َ ُْ
ِ
ِ
ک ُه ُم آل ُْم ْفلِ ُح و َن» 9یعکی« :همانها که از فرستاده و پییامبر
ُّور آلَّ ِذی أُن ِز َل َم َعهُ أُولَلِ َ
و...فَالَّذی َن َء َامنُواْ بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ص ُروهُ َوآتَّ بَ عُوا آلن َ
امّی ،پیروی میکککد پیامبری که صفاتش را در تورا و انجیلی که نزدشان است ،مییابکد؛ آنها را به معروف دسیتور میی
دهد و از مکرر باز میدارد .پس کسانی که به او ایمان آوردند ،و حمایت و یاریش کردند ،و از نوری کیه بیا او نیازل شیده
(قرآن) پیروی نمودند ،آنان رستگارانکد».
در این آیه امربهمعروف و نهی از مکرر ،یری از مصادیق دعو انبیاء معرفی شده اسیت.که نتیجیه تبیعیت از آن رسیتگاری
است.

ِ
ودها النَّاس وال ِ
ِ
ْح َج َارةُ  3»...ای کسانی که ایمان آوردهاید! خود و خانوادههایتان
سک ْم َوأَ ْهلیک ْم نَاراً َوقُ ُ َ
 «یا أَی َها الَّذی َن َُ َ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ

 .0آل عمران.001 ،
 .8توبه.40 ،
 .9اعراف.094 :
 .3تحریم.0 ،
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را از آتشی که هیزمش مردم و سکگها خواهکد بود ،نگه دارید...
در این آیه نگه داشتن اه و عیال از آتش رهکم بر شخص وار

شده است و این کار ،بدون امربهمعروف و نهی از مکرر،

امران ندارد.
الص َالةَ وأْمر بِالْمعر ِ
ِ
وف َوانْهَ َع ِن ال ُْمنک ِر »...ای پسرک من! نماز را به پا دار و به کیار شایسیته فرمیان ده و از کیار
 «یا بُنَی أَق ِم َّ َ ُ ْ َ ْ ُناشایست نهی کن...
0

در این آیه امربهمعروف و نهی از مکرر ،در ردیف نماز قرار داده شده است که نشان از اهمیت آن دارد.
ِ
ِ
َّاهو َن َع ِن الْمنک ِر والْح افِ ُو َن لِح ُا ِ
الس ِ
ِ
ود اللّ ِه َوبَ ِّ
ش ِر
السائِ ُحو َن َّ
الراک ُعو َن َّ
ْح ِام ُاو َن َّ
اجاو َن اُم ُرو َن بِال َْم ْع ُروف َوالن ُ
ُ
ُ َ َ
 «التَّائبُو َن ال َْعابِ ُاو َن ال َال ُْم ْؤِمنِی َن» 8توبه کککدگان ،عباد کککدگان ،حمد کککدگان رابجا شوندگان برای عباد  ،رکوع کککدگان ،سجده کککدگان
و آمران به معروف و ناهیان از مکرر و حافظان حدود الهی(مومککد) و به مومکان بشار ده.
در این آیه امربهمعروف و نهی از مکرر ،از لوازم ایمان شمرده شده و به آن بشار داده است.
الزکاةَ وأَمروا بِالْمعر ِ
ِ
َّاه ْم فِی ْاِل َْر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ِن ال ُْمنک ِر َولِلَّ ِه َعاقِبَةُ ْاِل ُُموِر» 9آنیان کیه اگیر در
ض أَقَ ُاموا َّ
 «الَّذی َن إِن َّمکن ُالص َالةَ َوآتَ ُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
زمین به ایشان قدر دهیم ،نماز را به پا میدارند و زکا را میپردازند و به آنچه شایسته است فرمان مییدهکید و از آنچیه
ناشایسته است ،نهی میکککد و فررام امور به دست خداست.
در این آیه نیز امربهمعروف و نه ی از مکرر ،در ردیف نماز و زکا ذکر شده است که نشان از اهمییت آن دارد و همچکیین
الهی ،رامه عم پوشاند.

به لزوم تشری حرومت اشاره رفته تا بتوان این فرائ
 «لَوَلَ ی ْن َه ل ُهم َّ ِآلس ْح َ ِ
ص نَ ُعو َن » 3چرا علمای نصاری و یهود ،ملت
ار َعن قَ ْولِ ِه ُم آَلْ ِِثْ َم َوأَکلِ ِه ُم ُّ
ل َما ک انُوا ی ْ
ْ
آلربَّنیو َن َوآَلْ ْحبَ ُ
ُ
ت لَب ْئ َ
خود را از گفتارهای گکاه و حرام خواری باز نمیدارند؟ راستی چه رفتار بدی است که میکککد.
این آیه علماء را مسئول اعمال عوام از مردم معرفی میککد و سرو آنان را در برابر اعمال زشت ،تقبیح میککد.
ان داو ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
اه ْو َن َع ن ُّمنک ٍر
سِ َُ َ
صوا َّوکانُواْ ی ْعتَ ُاو َن * ک انُواْ َلَ یتَ نَ َ
سی ابْ ِن َم ْری َم ذَلک بِ َما َع َ
ود َوعی َ
 «لُع َن الذی َن ک َف ُرواْ من بَنی إ ْس َرائی َل َعلَی ل َِ
ل َما کانُواْ ی ْف َعلُو َن» 9از میان بکی اسرائی  ،آنان که کافر شدند ،بر زبان داوود و عیسی بن مریم لعکت شدند .این بیدان
فَ َعلُوهُ لَبئْ َ
سب

بود که آنان نافرمانی کردند و همواره از حدود الهی تجاوز میکردند و هرگز از کارهای ناپسکدی که انجام میدادند،

باز نمیایستادند و به راستی ،کارهایی که میکردند ،بد بود.
در این آیه آنان به خاطر این که نهی از مکرر را نمیپذیرفتکد ،مستحق لعن شدهاند.
امربهمعروف در سنت
فریضهی امربهمعروف و نهی از مکرر در احادیث و روایا معصومین زیاد وارد شده است و همگی ددلت دارند بر این
که امربهمعروف و نهی از مکرر ،به مصلحت عموم مردم و از فرائ
فرائ

شرعی و مسلّما و ضروریا دیکی و بلریه از افضی

و اشرف و اعظم آنها است .در ایکجا به چکد مورد از آن اشاره میککیم:

 .0لقمان.04 ،
 .8توبه.008 ،
 .9حج.30 ،
 .3مائده.09 :
 .9مائده42 ،و .43

 496مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

 پیامبر(ص) فرمود :همانا خداوند عز و ر مؤمن سست را که دین ندارد ،دشمن میدارد .عرض کردند :ای رسیول خیدا!مؤمکی که دین ندارد ،کیست؟ فرمود :کسی است که از کارهای نا شایست مک نمیککد.

0

العامه بعم ل الخاص ه حت ی ی روا المنک ر ب ین اه رانیّهم ق ادرون
جل َلیع ّذب ّ
 -از رسول اهلل(ص) نق است که فرمود« :ان اهلل عز و ّ

الخاص ه و العام ه» 8خداوند عموم مردم را به خاطر عم خواص عذاب نمیککد مگر هکگامی
ان ینکروه فأذا فعلوا ذلک ع ّذب
ّ
که مردم مکررا را بین خود آشرار ببیککد و با ورود قدر  ،امربهمعروف و نهی از مکرر نرککد که در این صیور همیهی
خاص و عام را با هم عذاب میککد.
 -علی(ع) فرمود :امربهمعروف ،برترین اعمال مردم است.

9

البر کلّها و الجه اد ف ی س بیل اهلل ،عن ا اِلم ر ب المعروف و النه ی ع ن المنک ر اَلّ کنفث ه ف ی بح ر
 -علی (ع) میفرماید« :و ما اعمال ّ

لج ی 3»...همهی اعمال نیرو بانضمام رهاد در راه خدا ،در نزد امربهمعروف و نهی از مکرر چیزی نیست رز قطرهای و ررعه
ّ
ای در مقاب دریای پهکاور .امربهمعروف و نهی از مکرر ،نه ارلی را نزدیک میککد و نه از مقدار روزی میکاهد .از همهی
اینها برتر ،گفتن سخن حق در پیش روی حاکمی ستم کار است»
للعامه
 در خطبهی معروف حضر زهرا(س) آمده است :فجعل اَلیمان ّتطهراً لکم من الشرک ...و اَلمر بالمعروف مصلحه ّ
 امام باقر(ع) میفرماید :امربهمعروف و نهی از مکرر ،واربی عظیم است که دیگر وار های الهیی بیا آن بیر پیا مییشیود.امربهمعروف و نهی از مکرر ،راه پیامبران و روش صالحان است؛ وار

بزرگی است که به وسیلهی آن دیگر فریضهها اقامه،

راهها أمن ،درآمدها حالل ،مظالم باز گردانده ،زمین آباد و حق از دشمکان گرفته و کارها مستقیم میشود.
 از امام صادق(ع) نق است که فرمود :مردی از قبیلهی خبعم به پییش پییامبر آمید و گفیت« :ی ا رس ول اهلل اخبرن ی م ا افض لالرحم .قال :ثم ما ذا قال :اَلمر بالمعروف و النهی عن المنک ر .ق ال :فق ال
ثم ما ذا قال :صله ّ
اَلسالم قال :اَلیمان باهلل .قالّ :

ش رک ب اهلل .ق ال :ث ّم م ا ذا ق ال :قطعیّ ه ال ّرحم .ق ال :ث ّم م ا ذا ق ال :اِلم ر
ای اَلعم ال أبغ ض ال ی اهلل ق ال :ال ّ
الرج ل :ف أخبرنی ّ
بالمنکر و النهی عن المعروف».

9

آمرین به معروف و ناهین از منکر در قرآن
کسانی که در قرآن امربهمعروف و نهی از مکرر کردهاند عبار اند از:
0
 .0خدا« :إِ َّن اللّهَ یأْمر بِالْع ْا ِل وا ِْل ْحس ِ
شاء َوال ُْمنک ِر َوالْبَ غْی ی ِع ُک ْم ل ََعلَّک ْم تَ َذک ُرو َن»
ان َوإِیتَاء ِذی الْ ُق ْربَی َوینْ َهی َع ِن الْ َف ْح َ
ُُ َ َ َ
ول النَّبِ ی اِل ُِّم ی الَّ ِذی ی ِج ُاونَه مکتوب اً ِعن َاهم فِ ی التَّ وراةِ وا ِْلنْ ِجی ِل ی أْمرهم بِ الْمعروفِ
الر ُس َ
 .8پیامبر(ص)« :الَّ ِذی َن یتَّبِ ُع و َن َّ
ُُُ
َُ ُ
ُْ
َْ َ
َ ُْ
اه ْم َع ِن ال ُْمنک ِر»...
َوی ْن َه ُ

4

 .0کافی ،9 ،ص .93
 .8تفسیر المکار ،3 ،ص .092
 .9میزان الحرمه ،9 ،ص .0330
 .3نهج البالغه ،حرمت .943
 .9وسائ الشیعه ،00 ،حدیث 00من باب  0من ابواب ادمر و الکهی.
 .0نح .31 ،
 .4اعراف.004 ،
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.9
.3
.9

.0

ِ
الص َالةَ َوآتَ ُوا َّ
اه ْم فِ ی ْاِل َْر ِ
الزک اةَ َوأ ََم ُروا
ض أَقَ ُاموا َّ
حاکمان صالحی که قدر را از خیدا گرفتیهانید« :الَّ ذی َن إِن َّمکنَّ ُ
0
بِالْمعر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ِن ال ُْمنک ِر َولِلَّ ِه َعاقِبَةُ ْاِل ُُموِر»
َ ُْ
8
ِ
ِ
ِ
ِ
گروه خاصَ « :ولْتَکن ِّمنک ْم أ َُّمةٌ ی ْا ُعو َن إِلَی الْ َخی ِر َویأ ُْم ُرو َن بال َْم ْع ُروف َوی ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمنک ِر َوأ ُْولَ ئک ُه ُم ال ُْم ْفل ُحو َن»
ِ
ض یأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوی ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمنک ِر 9»...یعکی این ودییت
ات بَ ْع ُ
عامهی مردمَ « :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
َ ُْ
ض ُه ْم أ َْولیاء بَ ْع ٍ ُ ُ
ت لِلنَّ ِ
اس تَ أ ُْم ُرو َن
است که میتواند انسان را امر و یا نهی ککد .و در رای دیگر مییفرمایید« :کن تُ ْم َخی َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
3
بِالْمعر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمنک ِر»...
َ ُْ
آحاد مردم :یعکی اگر حاکمان ،گروه خاص ،عموم مردم و  ...امربهمعروف و نهی از مکرر را ترک کردند ،باید
انسان به تکهائی در مقاب مکرر بایستد و از همین رهت قرآن به ذکر نمونه میپردازد:
خاله فرعون و در دربار مسئول امیور میالی بیود .قیرآن مییفرمایید:
 )0مؤمن آل فرعون :که پسر عمو یا پسر ٔ
9
ِ
ِ ِ
ول ربِّی اللَّهُ وقَ ْا جاءکم بِالْبینَ ِ
ات ِمن َّربِّک ْم»...
« َوقَ َ
َ
َ َ
ال َر ُج ٌل ُّم ْؤم ٌن ِّم ْن آل ف ْر َع ْو َن یکتُ ُم إِی َمانَهُ أَتَ ْقتُ لُو َن َر ُجالً أَن ی ُق َ َ
ِ
ِ
ِ
نت بِربِّکم فَاس مع ِ
ون
ْصی ال َْم ِاینَ ِة َر ُج ٌل ی ْس َعی قَ َ
آم ُ َ ْ ْ َ ُ
 )8مؤمن آل یاسینَ « :و َجاء م ْن أَق َ
ال یا قَ ْوم اتَّبِعُوا ال ُْم ْر َسلی َن  ...إِنِّی َ
ِ
ت قَ ْوِمی ی ْعلَ ُمو َن * بِ َما غَ َف َر لِی َربِّی َو َج َعلَنِی ِم َن ال ُْمک َرِمی َن» 0وی حبیی بین نجیار
ْجنَّةَ قَ َ
ال یا لَی َ
* قی َل ا ْد ُخ ِل ال َ
در انطاکیه بود که قوم خود را امربهمعروف کرد و سپس ایمان خود را علکی ساخت و میردم او را شیهید
کردند و قرآن ضمن تمجید از حرکت وی ،میفرماید به او دستور داده شد که به بهشت در آیید .آنگیاه
گفت :ای کاش قوم من میدانستکد که خدای مرا بخشید و مرا از گرامیان قرار داد.

از ایکجا معلوم میشود که کتک خوردن ،بی آبروئی و حتی شهید شدن در راه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،نیه تکهیا
اشرال ندارد؛ بلره وار

است.

فلسفه وجوب امربهمعروف و نهی از منکر
علت وروب امربهمعروف و نهی از مکرر را باید در یری از ویژگیهای دنیا دانست که با عیالم آخیر تفیاو میاهوی
دارد و آن این که دنیا ،دار تأثیر و تأثّر و سرنوشت مشترک است به طوری که گفتهاند :خشک هم به ررم تر مییسیوزد و
آب اگر از میان گلزار بگذرد ،بوی گ میگیرد و اگر از میان لجکزار بگذرد ،بوی لجن میگیرد و تو بگو دوستت کیسیت
تا من بگویم تو کیستی و ....در حالی که آخر  ،دار تأثیر و تأثر نیست و سرنوشت هر کسی ،مخصوص به خود اوست.
بهترین مبال را در این زمیکه پیامبر اکرم(ص) زدهاند که همان مبال کشتی است کیه اگیر کسیی بخواهید آن را سیوراخ
ککد ،دیگران دست او را میگیرند و از این کار ممانعت بعم میآورند؛ چرا که سرنوشتها مشترک است و بیا ایین کیار،
همه غرق میشوند نه فقو شخص سوراخ کککد که اگر چکین میبود ،کسی کاری به کارش نداشت.

 .0حج.30 ،
 .8آل عمران.013 ،
 .9توبه.40 ،
 .3آل عمران.001 ،
 .9مؤمن.82 ،
 .0یس 89 ،81 ،تا .84
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یری دیگر از فلسفهی وروب امربهمعروف و نهی از مکرر این است که ضمانت اررائی احرام اسالمی باشد؛ همیانطور کیه
تشویق مطیعان و ثواب دادن به آنها و تکبیه عاصیان و عقوبت آنان ،یک نوع ضمانت اررائی قیوانین الهیی اسیت .وریوب
امربهمعروف و نهی از مکرر ،نیز تضمین کککده و احیا کککدهی شریعت است.
شرائط وجوب امربهمعروف و نهی از منکر
 .0شکاخت معروف و مکرر ،حرماچ و موضوعاچ؛ که خود این شرط دو رور معکا شده است:
الف -مکظور از شکاخت معروف و مکرر این است کیه امربیهمعیروف و نیاهی از مکریر ،بایید معیروف و مکریر را
بشکاسد تا خدای نخواسته در امر و نهی خود اشتباه نرکد و امر به مکرر یا نهی از معروف نکماید.
ب -مکظور از شکاخت معروف و مکرر این است که فاع مکرر بداند که مرتر

مکرر میشیود و تیارک واری

بداند که واربی را ترک میککد و اد اگر خود طرف بی خبر باشد ،حرری برایش نیست .البته در چکیین ریائی،
ارشاد ،تبلیغ و تعلیم ،شاید دزم باشد؛ اما این لزوم ،از باب امربهمعروف و نهی از مکرر نخواهد بود.
 .8احتمال تأثیر امربهمعروف و نهی از مکرر ورود داشته باشد.
البته مکظور از احتمال تأثیر این است که حتی اگر شک ککیم که تأثیر میککد ،باید امربهمعیروف و نهیی از مکریر
ککیم؛ چه رسد به این که ظن ککیم یا به قط برسیم که تأثیر خواهد داشت .پس فقو در صورتی امربیهمعیروف و
نهی از مکرر وار

نیست که قط ککیم که تأثیری در طرف نخواهد گذاشت.

 .9طرف ،در فع یا ترک خود ،در آیکده مصرّ باشد و لذا اگر واربی را در گذشته ترک کرده ولی قصد تیرک در
آیکده ندارد ،دزم نیست که امر شود و اگر حرامی را در گذشیته انجیام داده ولیی قصید فعی حیرام در آیکیده را
ندارد ،دزم نیست که نهی شود.
 .3امر و نهی ،مفسده ای برای آمر و ناهی به دنبال نداشته باشد مبالچ ران و مال و ناموسش به خطر نیفتید و اد امیر و
نهی وار

ٔ
حادثه
نیست مگر این که مسأله ای مهم باشد مب امربهمعروف و نهی از مکرر امام حسین(ع) در ایجاد

کربال.
در روایتی از امام رضا(ع) آمده است :و ادمر بالمعروف و الکهی عن المکرر واربان اذا امرن و لم یرن خیفه علی
الکفس

0

 .9آمر و ناهی ،عام باشد؛ امر کککده به نیری باید خود عام به نیری باشد و نهی کککده از بیدی بایید خیود تیارک
مکرر باشد؛ چرا که در این صور است که تأثیر میگذارد و اد مور

بدبیکی و ضعف عقیده و ررأ بیشتر بر

گکاه میشود.

در قرآن آمده است« :یا أَی َها الَّ ِذی َن آ ََمنُوا لِ َم تَ ُقولُو َن َما ََل تَ ْف َعلُ و َن (*) کبُ َر َم ْقت اً ِعن َا اللَّ ِه أَن تَ ُقولُوا َم ا ََل تَ ْف َعلُ و َن» 8ای کسیانی
که ایمان آوردهاید! چرا چیزی را به زبان میآورید که خود در مقام عم به آن پایبکد نیستید؟ این عم که سخکی بگوئید و
خالف آن عم ککید ،بسیار سخت خدا را به خشم میآورد.
از مطال

باد روشن میشود که راه عادل یا فقیه فاسق ،حق امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ندارنید و حیق ودییت و

سرپرستی و تصدی امور مسلمین را که ایجاب میککد دائماچ مشغول امر و نهی باشکد ،را به طریق اولی ندارند .قرآن در ایین

 .0وسائ الشیعه ،00 ،باب  ،8حدیث .2
 .8صف 8 ،و .9
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ِ
ف تَ ْحک ُم و َن» 0آیا کسی که بیه سیوی
َح ُّق أَن یتَّبَ َع أ ََّمن َلَّ ی ِه ِّای إَِلَّ أَن ی ْه َای فَ َما لَک ْم کی َ
ْح ِّق أ َ
زمیکه میفرماید« :أَفَ َمن ی ْهای إِلَی ال َ
حق هدایت میککد (و عالم است) به اطاعت سزاوارتر است؟ یا کسی که خود هدایت نمیشود رز به هدایت دیگران؟ پس
بر شما چه شده است؟ چگونه حرم میککید؟
وجوب عینی یا کفائی امربهمعروف و نهی از منکر
در این مسأله دو قول ورود دارد:
برخی گفتهاند :امربهمعروف و نهی از مکرر وار

یه «وَلْتتکن
عیکی است .ایکان برای خود ددئلی آوردهاند :از رمله :آ ٔ

مِِّنکمْ أُمَّةٌ یدْعُون إِلی آلْخیرِ وَیأْمُرُون بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْن عَنِ آلْمُنکرِ وَأُولتلتِکَ هُمُ آلْمُفْلِحُون» 8بکیا بیر ایین
یفه همگانی باشد؛ و همیکطور آیا دیگر که نسبت به قیام به امربهمعروف و نهی
که «من» را «بیانیه» بگیریم نه «بعضیّه» تا وظ ٔ
از مکرر ،دستور رمعی میدهد؛ در حالی که اکبر مفسرین آن را تبعیضیّه گرفتهاند و لذا وار

کفائی است؛ زیرا چیه ییک

نفر ،انسان را امربهمعروف و نهی از مکرر ککد و چه همه این کار را برککد ،غرض شارع حاص میشود و لذا وروب کفائی
صحیحتر است.
دلی دیگر برای وروب کفائی امربهمعروف و نهی از مکرر ،سیرهی مستمرّه مسلمین در رمی اعصار و امصار است کیه
همگی به فاع مکرر و تارک معروف هجوم نرردهاند.
دلی دیگر بر وار

کفائی بودن امربهمعروف و نهی از مکرر ،این است که آن از اقسیام رهیاد اسیت و رهیاد خیود از

واربا کفائی است.
و دلی آخر این که وار

عیکی در رائی است که قابلیّت تررار داشته باشد؛ در حالی کیه در امربیهمعیروف و نهیی از

مکرر ،قابلیت تررار نیست.
نظار فعال و همگانی عموم مردم از طریق نصیحت و خیر خواهی و امربهمعروف و نهی از مکرر مردم و حتی حاکمان
انجام میگیرد .در اص هشتم قانون اساسی آمده است« :در رمهوری اسالمی ایران دعو به خیر ،امربیهمعیروف و نهیی از

مکرر ،وظیفهای است همگانی و متقاب بر عهدهی مردم نسبت به یردیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت«...،و

المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...و یطیعون اهلل و رس وله 9»...یعکی« :مردان و زنان

با ایمان ،ولی یردیگرند؛ امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد...و خدا و پیامبرش را اطاعت میکککد»...
دعو به خیر یری از وظایف مهم مردم نسبت به یردیگر است .قیرآن در ایین زمیکیه مییفرمایید« :ادع ال ی س بیل ربّک

بالحکمة و الموع ة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن 3»...یعکی« :با حرمت و اندرز نیرو ،به راه پروردگار دعو نما؛ و با
آنها به روشی که نیروتر است استددل و مکاظره کن»...
امام خمیکی(ره) میفرمودند « :انتقاد برای ساختن ،برای اصالح امور دزم است ....انتقادها باید باشد؛ زیرا تا انتقاد نشیود،
اصالح نمیشود ...چون سرتاپای انسان عی

است و باید این عی ها را انتقاد کرد تا رامعه اصالح شود».

9

و در رای دیگر میفرماید« :همهی ما مسئولیم؛ نه مسئول برای کیار خودمیان؛ بلریه مسیئول کارهیای دیگیران هیم هسیتیم.
 .0یونس.99 ،
 .8آل عمران.013 :
 .9سوره توبه ،آیه .40
 .3نح .089 :
 .9صحیفه نور ،03 ،ص  890و .893

 511مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

مسئولیت من هم گردن شماست .مسئولیت شما هم گردن من است ،اگر من پایم را کج گذاشتم ،شما مسئولید ،اگر نگویید
که چرا پایت را کج گذاشتی ،باید هجوم ککید ،نهی ککید که چرا؟»

0

البته باید توره داشت که انتقاد سالم با انتقام و بدگوئی و تضعیف نیامیزد .حضر امام(ره) در این بیاره مییفرمایید« :انتقیاد
غیر انتقامجوئی است .انتقاد ،انتقاد صحیح باید بشود .هر کس از هر کس میتوانید انتقیاد صیحیح برکید؛ امیا اگیر قلیم کیه
دستش گرفت انتقاد ککد برای انتقامجوئی ،این همان قلم شیطان است».

8

مراتب امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعروف و نهی از مکرر ،دارای مراتبی است که انرار قلبی ،هم اولین مرحله و هم آخرین مرحلهی آن است؛ که در
ذی مختصراچ توضیح داده میشود:
 .0مرحلهی قلبی که در قل خود ،از ترک وار و فع مکرر ،اعراض نماید؛ هر چکد در رائی که بتواند امر و نهی
ککد؛ چرا که بدون انرار قلبی ،نوبت به زبان و سایر اعضاء و روارح انسان نمیرسد تا بخواهد چییزی بگویید ییا
کاری انجام دهد.
 .8مرحلهی فعلی بدون انجام کاری در مورد فاع مکرر یا تارک معروف مبالچ کاری ککد که نشان دهکیدهی انزریار
قلبی وی از کار ناپسکد باشد.
 .9مرحلهی زبانی که به صور زبانی امربهمعروف و نهی از مکرر ککد که خود دارای مرات

بشماری است؛ مبالچ در

ابتداء معروف و مکرر را بر وی بشکاساند؛ چرا که چه بسا فاع مکریر ییا تیارک معیروف ،حرمیش را نمییدانید.
سپس با سخن نرم و موعظه و ارشاد ،وی را امربهمعروف و نهی از مکرر ککد و اگر مؤثر نشد ،در مرحلهی بعیدی
رسماچ امر و نهیاش ککد و در مرحلهی چهارم ،با سخن درشت و تهدید او را امر و نهی ککد.
 .3مرحلهی عملی که با اعمال قدر  ،فرد را باید به عم نیک واداشت و یا از کار زشت بازداشت که خیود دارای
مراح بشماری است مب این که در مرحلهی اول با قهر و تسلو ،وی را از معصیت باز داشت مب این که شراب
را به زمین ریخت یا آد قمار را از بین برد و یا ما ل غصبی را از غاص

گرفته و بیه صیاحبش برگردانید .و در

مرحلهی دوم ،فرد عاصی را با کتک کاری تکبیه کرد و در مرحلهی سوم فرد عاصی را مجروح یا مقتیول سیاخت
که انجام همهی این مراح  ،نیاز به اذن و ارازهی از حاکم شرع دارد و اد مور

هر و مر میشود.

 .9مرحلهی انرار قلبی آن هم در رائی که قدر امربهمعروف و نهی از مکرر زبانی و عملی را ندارد.
از این مرات
مرات

پکجگانه ،مرتبه اول و آخر ،همگانی است یعکی از عهدهی همه بر میآید ولی مرتبه دوم و سیوم بیا رمیی

خودشان ،نیاز به شرایطی دارد که آمر و ناهی باید ابتدا آن را یاد بگیرد و آنگاه به کار ببرد و مرتبه چهیارم فقیو در

صالحیت حاکم شرع است که یا خود انجام دهد و یا اذن انجام آن را به کسی صادر فرماید.
روش امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعروف و نهی از مکرر دارای مرات

مختلف و شیوههای گوناگونی است که با توره به تکاس

هر یک از آنها بیا

موقعیتهای روحی ،فرری ،عملی ،اخالقی ،ارتماعی ،زمانی و مرانی فرد خاطی مورد استفاده قیرار مییگییرد ،زییرا همیه
افراد با یک روش هدایت نمیشوند و تمام امر و نهی کککدگان نیز با یک روش موفق نخواهکد بود.
 .0صحیفه نور ،2 ،ص .34
 .8صحیفه امام ،09 ،ص .814
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اما به طور کلی میتوان به اصول زیر اشاره کرد:
-

ابتدا سال م ککیم تا پیوند سالمی بین ما و مخاطبمان شر بگیرد و وی بداند که ما آرزوی سالمتی و امکییت بیرای
وی داریم و قصد دیگری نداریم.

-

ترغی

-

در مسیر امربهمعروف و نهی از مکرر ،مرتر

و تحسین طرف و نه تحقیر و توهین طرف
گکاه نشویم یعکی شیوهی امربهمعروف و نهی از مکرر نیز «معیروف»

باشد.
-

در امربهمعروف و نهی از مکرر ،مصلحت طرف را مراعا ککیم.

-

خود را مکزّه از گکاه و برتر از گکاهرار ندانیم؛ چرا که چه بسا او در سیایر زمیکیههیا ،برتیر از مین باشید کیه قیرآن
ٍ
ِ
ِ
س ی أَن یک َّن َخی راً
آمنُوا ََل ی ْس َخ ْر قَ ٌ
میفرماید« :یا أَی َها الَّذی َن َ
س اء َع َ
س اء ِّم ن نِّ َ
سی أَن یکونُوا َخی راً ِّم نْ ُه ْم َوََل ن َ
وم ِّمن قَ ْوم َع َ
ِّمنْ ُه َّن 0»...و یا در آیکده بهتر از من شود.

-

داشیته

تعمیم ندادن عی

اشخاص به نوع و صکف؛ چرا که ممرن است طرف نسبت به نوع و صکف خود تعصّ

باشد.
-

از گکاه بدمان بیاید و متکفر باشیم نه از گکاهرار.

-

باید ابتدا خوبیهای طرف را ببیکیم و بگوئیم و آنگاه انتقاد کرده و امر و نهیاش ککیم.

-

در زمان و مرانی امر و نهی نرکیم که دیگران با مخاط

-

در گکاهی که مخفیانه انجام شده ،ولی ما از آن اطالع یافتهایم علکی تذکر ندهیم تا همگان از آن مطل شوند کیه

ما شماتت کککد و بعداچ به وی زخم زبان بزنکد.

در این صور  ،اصالح وی سخت تر خواهد شد.
-

در امر و نهی خود به افرادی که از رحمت خدا نا امید شدهاند ،باید امید دهیم و افراد متجری را که امید افراطی و
نا بجا به رحمت خدا دارند ،از خدا بترسانیم.

-

امر و نهی را اول از خود و خانوادهی خود شروع ککیم و به آنچه خیود میی گیوئیام ،عمی نمیائیام تیا مشیمول
خطابا تکد خدا نباشیم .امیر المومکین علی(ع) میفرمود :واهلل من شما را به چیزی امر نرردم مگر این که پیش از
امر شما ،آن کار را انجام دادم و واهلل من شما را از چیزی نهی نرردم مگر این که خیود قبی از نهیی شیما ،آن را
ترک کردم 8.و پیامبر نیز به امر خدا ابتدا عشیرهی خود را به اسالم دعو کرد .و رمز تأثیر فوق العیادهی نصیایح
امیر المومکین و پیشرفت برق آسای نهضت پیامبر در همین نرته نهفته است.

-

سعی ککیم در امر و نهی خود بر وردان مخاطبمان تریه کرده و از آن استمداد ککیم.
در امر و نهی گاهی مکاس

است به فلسفهی احرام اشاره ای شود مبالچ گفتیه شیود رهیاد ،ماییهی عیز میؤمکین

است و یا درخواست از مردم ،مور

ذلت و خواری میشود؛ چرا که مردم همواره مکفعت طل

بوده و از ضیرر

گریزانکد.
-

در امر و نهی خود تالش ککیم انجا م وار

و ترک گکاه را برای مخاطبمان سیاده و آسیان رلیوه دهییم تیا آن را

سخت ندانسته و از آن اکراهی نداشته باشد.

 .0حجرا .00 ،
خطبه .049
ٔ
 .8نهج البالغه،
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-

در امر و نهی خود به عاقبت نیروکاران و بدکاران در دنیا و آخر که سابقاچ آن را انجیام مییدادنید و ییا تیرک
میکردند ،اشاره ای داشته باشیم.

-

گاهی امر و نهی انفرادی به درد نمیخورد و دزم میشود که همه با هم و به صور دسته رمعی اقدام بیه امیر و
نهی ککیم.

-

امربهمعروف و ناهی از مکرر باید در این راه صبور بوده و در برابر مشرال آن ،شریبا باشکد که قرآن میفرماید:
0
ِ
َصابَک إِ َّن ذَلِک ِم ْن َع ْزِم ْاِل ُُموِر»
«یا بُنَی أَقِ ِم َّ
الص َالةَ َوأ ُْم ْر بِال َْم ْع ُروف َوانْهَ َع ِن ال ُْمنک ِر َو ْ
اصبِ ْر َعلَی َما أ َ

نمونههای عینی و عملی از امربهمعروف و نهی از منکر بزرگان دین
 مردی نزد پیامبر(ص) سخن میگفت و بیش از حد صحبت کرد .حضر به او فرمود :دهان تو چکد درب دارد؟
عرض کرد :دو درب دارد :یری ل ها و دیگری دندانهایم .رسول خدا(ص) فرمود :آیا این دو درب نمیتواند
رلوی پر حرفی تو را بگیرد؟

8

 امام حسن وامام حسین(ع) که در زمان کودکی بسر میبردنید بیه پیرمیردی گیذر کردنید کیه وضیوی صیحیحی
نمیگرفت ؛ برای هدایت پیرمرد بر وضوی خود نزاع کردند و قضاو را بر عهدهی او گذاردند و هر دو پیش او
وضو گرفتکد .پیرمرد گفت :هر دوی شما وضوی خوبی گرفتید و ایین پیرمیرد راهی اسیت کیه وضیوی خیوبی
نگرفت.
 حضر سید الشهداء علیه السالم در کربال به دشمکان خود که ارتباط او و خیمههایش را قط کردند فرمود :وای
بر شما ای پیروان آل ابوسفیان! اگر دین نداریید و از قیامیت نمییترسیید ،در دنییای خیود آزاد میرد باشیید و بیه
مردانگی و نس

خود بازگردید اگر از قوم عرب هسیتید .شیمر بیا صیدای بلکید گفیت :چیه میی گیویی ای پسیر

فاطمه؟ امام علیه السالم فرمود :میگویم :این من هستم که با شما میرکگم و شما هم با من میرکگید ،زنیان کیه
گکاهی ندارند ،پس تا زمانی که من زندهام متربران ومتجاوزان لشیرر خیود را از تعیرض بیه خیمیههیای مین بیاز
دارید.

9

 یری از ارادتمکدان امام خمیکی (ره) میگوید :یک بار در رمیاران بیه محضیر ایشیان رسییدم ،یریی از مسیئولین
مملرتی برای انجام کارهای راری به خدمت امام رسید و پدرسالخورده اش نیز همراه او بود وقتیی خواسیت بیه
حضور امام برسد ،رلوتر از پدر حرکت کرد وپس از تشرف به خدمت امیام ،پیدرش را معرفیی کیرد .امیام هیم
نگاهی به آن مسئول کرد و فرمود :این آقا پدر شما هستکد؟ عرض کرد :آری .امام خمیکی (ره) فرمود :پیس چیرا
رلوی او راه افتادی و وارد شدی؟

3

نتیجه امربهمعروف و نهی از منکر
نتیجه این که امربهمعروف و نهی از مکرر همچون خون در پیرره دین رریان دارد و ضامن حیا اسالم است .خیزش و
قیام مصلحان در رامعه اسالمی نیز ،بازتابی از عم به این فریضه میباشد و اگر مصلحان بزرگی همچون امام حسین ی علیه
 .0لقمان.04 :
 .8محجه البیضاء ،9 ،ص .819
 .9مقت لهوف.
 .3مجله پیام انقالب ،ص .03
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السالم ی نمیبودند ،ارزشهای انسانی و الهی از بین رفته و اسالم قرنها پیش توسو تبهراران دفن شده بود ،انقالب اسالمی
ایران ،خود یری از ثمرا و نتایج با ارزش این اص در رکبههای سیاسی و حرومتی است که توسو مصلح بیزرگ ،امیام
خمیکی(رحمت اهلل علیه) رهبری شده و به پیروزی رسید و هم اککون به زعامت رهبر معظم انقالب اسالمی به راه خود ادامه
میدهد.
منابع
 .0قرآن
 .8نهج البالغه
 .9اآلمن العام أو الکظاره العامه للعموم علی العموم ،آیت اهلل مسلم ملروتی.
 .3معرا السعاده ،مأل احمد نراقی
 .9امربهمعروف و نهی از مکرر ،استاد قرائتی
 .0ترحیر الوسیله ،حضر امام خمیکی(ره)
 .4سرا الشیعه فی آداب الشریعه ،شیخ عبداهلل مامقانی
 .2تفسیر مجم البیان ،طبرسی
 .3تفسیر المکار
 .01کافی ،کلیکی
 .00وسائ الشیعه ،حرّ عاملی
 .08تحف العقول
 .09غرر الحرم ،آمدی
 .03محجه البیضاء  ،محسن فی

کاشانی

 .09مجموعه ورام ،مسعود بن عیسی
 .00بحار ادنوار ،عالمه مجلسی.
 .04میزان الحرمه ،ری شهری
 .02صحیفه نور ،امام خمیکی(ره)
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نقش امربهمعروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم
رعکا ستایش

0

الهام خدادادی

8

میالد صفاری انارکی
علی انصاری

9

3

کامران صفوی
مرران پدیدار

9

0

محمد عبدالهی

3

چکیده
علمای حقوق رزا وررم شکاسی عل وعوام مختلفی را در تحقق ررم و به طور کلیی پدییده مجرمانیه میؤثر مییدانکید
لیرن به نظر این دانشمکدان تأثیر هریک از عل وعوام بر حس

شرایو ،اوضاع و احوال متفاو خواهد بود به نحوی کیه

فرد بر اساس میزان تأثیر هر ک دام از این شرایو بر دیگری بازیگری نقش مجرمانه را در رامعه به عهده میگیرد.این عوامی
گاهی در خود فرد ورود دارد و گاهی رامعه او را در ایفای این نقش یاری مینماید.
دانشمکدان این رشته از علم حقوق با طرح دیدگاههای متکوعی تالش نمودهاند تا ضیمن شکاسیایی کلییه عوامی ریرمزا
روش های مختلفی را برای پیشگیری از وقوع ررم بر اساس مبانی دیدگاه خود ارائه نمایکد کیه وریود دییدگاههیای متعیدد
حاکی از رام نبودن هریک از شیوهها به تکهایی در پیشگیری از ررم میباشد.
واژگان کلیدی :امربهمعروف ،نهی از مکرر ،ررم ،پیشگیری از ررم
مقدمه
مسئله بزهراری و انحراف اطفال و نوروانان از دیر باز در رامعه بشری مورد توره اندیشمکدان بوده اسیت .همزمیان بیا
گسترش انقالب صکعتی و وسعت دامکه نیازمکدیها ،محرومیتهای حاص از عیدم امریان تیأمین خواسیتهیا و احتیاریا
زندگی موری

ت وسیعه شیدید و دامکیه دار فسیاد ،عصییان ،تبهریاری ،سیرگردانی ،دزدی و ...در اطفیال و نوروانیان شیده

است(.زارعی خیرآباد ،عباس)
درررمشکاسی ،یعکی علمی که به علتهای وقوع بزه و درمان اعمال مجرمانه میپردازد ،ررم علیادصول به کلیه اعمال
ضدارتماعی یا تکشهایی که رامعه را دستخوش آسی

میککد ،خواه مور

آنها علیتهیای روانیی باشید ییا ارتمیاعی،

اطالق میگردد(نوربها ،رضا )0920
امر و نهی به مکزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم رکایی و به ویژه ررم شکاسی قلمداد میشود که به مور

آن،

هما ن گونه که میتواند افراد رامعه را از ارتراب هرگونه گکاه بازدارد ،میتواند در قبال دستیازی تابعان ارتماعی بیه
 .0دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .8دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .9از معاونت آموزش پایگاه هوایی شهید بابایی
 .3عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .9عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .0دانشجوی رشته کتابداری ،دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهان
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وقوع ررم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا ککد .با این توضیح که ،چون در نظام رمهوری اسالمی دیانت ما عین سیاست ماست
و بالعرس ،لذا هرآنچه ناق

ارزشها و هکجارهای بکیادین اسالمی باشد ،وارد وصف کیفیری اسیت .لیذا تاحیدودی

مفهوم گکاه و ررم به هم نزدیک شده و از این مکظر ،هرگونه اقدام و تدبیری در راستای مبادر
به نق

نورزیدن افراد رامعه

ارزشها نمود مییابد .از رمله ابزارهای این گونه ررمشکاسی ،پیشگیری ارتماعی است که از رهگذرآموزش

و پرورش و در واق با فرهکگ سازی درصدد مقابله با پدیدهی مجرمانه بر میآید.
از آنجا که مقولهی امربهمعروف و نهی از مکرر نیز سعی دارد از طریق آموزش و فرهکگسازی در رونید رامعیه،
بازیگران سکاریوی ارتماعی را به سویی سوق دهد که اعتالی رامعه را به دنبال داشته باشد ،یری از ابزارهای و زیین
پیشگیری ارتماعی در گسترهی ررمشکاسی پیشگیرانه به شمار میآید که موضوع نخستین این نوشتار است.
پیشگیری به مکزلهی یری از سیاستها و تدابیر بکیادین در حوز ککترل ارتمیاعی بیه شیمار مییآیید کیه بیه کلییۀ
اقداما

و راهرارهای مستقیم و غیرمستقیم بازدارنده از وقوع بزه ،انحراف و کجروی می پردازداگر چه در بادی امر،

پیشگیری از ررم گسترهای را در بر میگرفت که مرکز ثقی آن اسیتوار بیود ،امیا نقیش رسیانهای بسییج در مقابلیه بیا
دستراری در افرار عمومی سعی میگردد تدابیر پیشگیرانه اتخاذی درقلمرورکایی ککشی و واککشی را در برگیرد.
در این میان ،با عکایت به تبیین رایگاه ررمشکاسی پیشگیرانه و بیان تکوع گونههای آن و به لحاظ اهداف موردنظر
پیشگیری ارتماعی در گستره ررمشکاسی پیشگیرانه ،میتوان اذعان کرد که مقوله امربهمعروف و نهی از مکرر در ایین
وادی قرار گرفته و به مکزله ابزاری در امر پیشگیری ارتماعی ،نقشی قاب مالحظه در دنیای ررمشکاسی پیشگیرانه دارد.
امربهمعروف و نهی از مکرر به مبابه نهادی ارتماعی ،در صور
مدبرانه در قبال نق

نظاممکدی و ضابطه مداری میتواند ابزار و تدبیری

هرگونه هکجار اسالمی،ارتماعی و کیفری باشد که سرانجام آن نه تکها عدم وقوع ررم و گکاه را

در فرایکدارتماعی به همراه آورد که در سالم سازی رامعه نیز نقش مضاعف ایفا ککد.
امربهمعروف عبار

از تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و داشتن صفاتی است که به حرم عق و از طرف

شارع به نیری توصیف شدهاند.
مکرر از نظر لغوی به معکای ناشکاخته و پدیدهای زشت است و در اصطالح ،به کلیه اعمال زشیت و باطی و صیفا
ناپسکدی اطالق میشود که شرع و عق آنها را به رسمیت نمیشکاسکد و قبیح میشمارند.
پس ،نهی از مکرر یعکی بر حذر داشتن دیگران ازانجام افعال یا داشتن اوصافی است که از طرف شارع و به حرم
عق از آنها بر قباحت وزشتی یاد شده است.
مؤمن در قبال ترک معروف و ارتراب مکرر ،نخست آموزش میدهید و بیه تحلیی علی معروفییت و مکررییت آن
میپردازد .در مرحله دوم ،توصیه میککد و در مقام پکد و اندرز یا نصیحت بر میآید .اگر مؤثر واقی نشید ،خیرخیواهی
میککد و اگر مشرلی در راستای انجام معروف و ترک مکرر دارد ،مشر وی رارف میککد .پس از این مرحله است
که مجال اقدام عملی ،قهری یا امری فرا میرسد .به همیین دلیی  ،امیر و نهیی را در ایین چیارچوب امیر و نهیی ارشیادی
نامیدهاند.
امربهمعروف و نهی از مکرر ،یری از فرای

دیکی و نهادهای حقوقی اسالمی است که به صیور

همیراه و همیزاد

یردیگر استعمال و تأکید شدهاند .اما در واق  ،این نهاد خودمتشر از دو فریضه است که با ورود اقتران عملی آن در
اغل

موارد ،میتوان آنها رادو نهاد هم عرض ولی وارد هدفی مشترک تلقی کرد.
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 .1فلسفه وجودی و غایت تکوین امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعروف و نهی از مکرر ،قانو نی طبیعی و برخاسته از سرشت انسانی و سرنوشت اوست که ورود عق بشری را
درککا ر فطر

وی به اثبا

میرساند .گرایش به این ساز بازگشت به فطر و عق و طب اولی انسانها و برخورداری

از نظام اصلح و قانون رهان آفریکش و شرع اقدس می باشدکه به مبابۀ ارمغانی الهی به انسان هدیه شده تا در پرتو آن
بتواند مسیر تعالی خویش راهموار سازد و از ورود به وادیهای انحرافی از رمله بزهراری امتکاع ورزد.
امربهمعروف و نهی از مکرر در این نهفته است که هی یک از افراد رامعه از دیگران ردانیست و راه زنیدگی و
سرنوشت آنان در مسأئ ارتماعی با یردیگر پیوند خورده است در ایین راسیتا ،بیا مبکیا قیرار دادن حریم عقی بیرای
رلوگیری از رفتارهای فردی مغایر بااهداف ارتماعی و مور

انحطاط رامعه ،این گونه نتیجه گیری شده که انحراف

یک فرد عالوه بر ایکره به خود وی زیان وارد میآورد ،رامعه نیز از رفتار او زیان میبیکد.
روشن است که نقش رسانه ای بسیج در مقابله با دستراری در افرار عمومی رامعه را از آلوده شدن به فساد دور
نگه دارند و شرع نیز همین اص عقلی را از مهمترین واربا
پس عق حرم میککد که عموم افراد مراق

به شمار آورده است.

یردیگر باشکد و در حد توان،میتوان امربهمعروف و نهی از مکرر را

یک قانون طبیعی برخاسته از سرشت انسانی و سرنوشت او دانست و عق بشری و فطیر
همسو نمود .در واق روی آوردن به امربهمعروف و نهی از مکرر ،بازگشت به فطیر

انسیانی را بیا آن همگیام و

و عقی و طبی اولیی انسیانهیا و

برخورداری از نظام اصلح و قانون رهان آفریکش و شرع اقدس میباشد.به عبار دیگر ،نظار

بر دولت و مردم بایید

از نظر نوع و طریقه اعمال و همچکین اوضاع و احوال به گونه ای باشد که در تحقق غایت مذکور باشد از سویی دیگر،
اررا و اعمال این واقعیت در فرایکد ارتماعی بایست بر پایه اوصاف بکیادین و شرایو مقتضی باشد تا بتواند این غایت را
در فررام کار به دنبال داشته باشد .بدیهی است در این هکگامه ،پدیدهای ارتماعی نظییر ریرم در موارهیه بیا پدییدهای
دیگر همچون امربهمعروف و نهی از مکرر،ضمن تضاد ورودی میتواند به نیستی گراید یا حیداق رونیدی کاهکیده در
پی داشته باشد(.اکبری ،محمدرضا)0940،
هدف از رعایت این دسته اقداما

پیشگیرانه ،تأثیرگذاری بر فرایکد شر گیری شخصیت فرد یا محیوهای پیرامون

اوست که این فرایکد را شر میبخشکد ،چکان که دربرگیرندهی اقداما

مؤثر برکلیه محیوهای پیرامون فرد است کیه

در فرایکد رامعه پذیری نقش داشته و دارای کارکرد ارتماعی هستکد .به دیگر سخن ،عکایت آنها ،تقوییت بکیادهیایی
است که با اثرگذاری بر گروههای در آستانۀ خطر و نیز محیوهای پیرامون آنها به رامعهپذیریشان یاری مییرسیانکد.
شاید بههمین واسطه است که پیشگیری ارتماعی را بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار میآورنید .در نتیجیه،
پیشگیری ارتماعی به طور مستقیم در مقام رلوگیری از مجرم شدن افراد و ورود آنها به مکجالب بزهراری اسیت .از
این رو ،از تبدی شدن بزهراران بالقوه به بزهراران بالفع ممانعت به عم آورده و در این راستا ،در صدد آن است تا
از رهگذر تضمین و تأمین حقوق ارتماعی ،اعتقادی و فرهکگی تابعان حقوق کیفری در فرایکد ارتماعی عل و عوامی
ررمزا و مؤثر بر اراده مرتر

را ریشهکن و حداق کاهش دهد.

 .2ایجاد روحیه تعاون و حس مسئولیت در میان بازیگران اجتماعی
در قرارداد ارتماعی ،سرنوشت اشخاص رامعه به هم گره خورده است و ایراد صدمه و خسار
ناگزیر مکجر به ایراد خسارا

از سوی یک نفر،

و صدماتی بر دیگری است .ازاین رو ،اشخاص در گسترهی فرایکد ارتماعی ،همواره بیا

تضاد مکاف و خواستههای یردیگر موارهاند و این مقوله مکجر میشود که در رهت رف این معض به همان صیورتی
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که نف دیگری به مفهوم ضرر دیگری است ،دیگری نیز محق گردد که خود را از تحم ضرر برهاند و طریق رهایی
از این امر ،بازداشتن آن شخص از کس

مکفعت و اررای خواستهاش است.

این مسئله در دنیای علوم رکایی نیز صادق است .فردی که در فرایکد ارتماعی سعی دارد در رهت ارضای خواسته
مشروع یا نامشروع خویش به افعال یا ترک افعالی اهتمام ورزد که برایکد آن به صور

نقی

هکجارهیای اخالقیی و

ارتماعی وارد ضمانت اررای کیفری تبلور مییابد ،دیگری مستحق آن است که پیش از ارتراب وی به ایین پدییده
که در عالم حقوق کیفری به فع رکایی یا عم مجرمانه مرسوم میباشد ،او را ازاین امر نهی ککد و با این کار ،نه تکها
از نق

هکجارهای اخالقی و ارتماعی موردحمایت کیفری ممانعت به عم میآورد ،که مور

سیالم سیازی فرایکید

ارتماعی نیزمی شود.
با این همه ،در پرتو قرارداد ارتماعی مزبور ،فرد که بازیگر فعال سکاریوی ارتماعی است و در این ارتبیاط صیرفاچ
در رامعه و حیا

گروهی است که تداوم خواسته وارضای نیازهایش محقق میشود ،خود نمیتواند به تکهایی در قبال

تخلّف دیگری که وی نیز بازیگری دیگر در این سکاریو است ،پاسخ دهد .دولت به مبابهی نمایکدهی رامعه بیه قیدر
میرسد و در زمان تخلّف از هرگونه شرط مقرر در این قرارداد به مانکد ضمانت اررایی وزین ،واککش نشان میدهید و
از این رو ،شخص خاطی را به رزای عم خویش میرساند .امربهمعروف و نهی از مکرر در زمره یری از ترالیفی است
که دولت به واسطۀ قرارداد ارتماعی ،موظف به اتخاذ سیاست و تدبیراندیشی در این راستا بیرای تحقیق اهیداف وادی
رامعه خود است که با امربهمعروفا

و نهی از مکررا

بر روی مساعد تابعان خویش حساب باز کرده و دست آنها

را به گرمی میفشارد.
.3آموزش تابعان حقوق کیفری از رهگذر شناساندن گناه و جرم و توصیه بر عدم ارتکاب آن
انجام امربهمعروف و نهی از مکرر به افراد رامعه میآموزد که مطلوبیتهای رامعه که عکیوان معیروف بیه خیودمی
گیرند و نامطلوبهای آن که با مکررا

از آنها یاد میشیوند کدامکید .تعییین و شکاسیایی ایین گزیکیههیای مطلیوب و

نامطلوب که به زعم ما تعبیری ارتماعی از هکجارهای اخالقی و کیفری است ،بازیگران ارتمیاع را آگیاه مییککید کیه
درراستای دستیابی به خواستههای خود ،خطوط قرمز را رعایت کککد .از سوی دیگر ،آموزههای ارتمیاعی در وضیعیت
مورود ما که مبتکی بر رویرردهای دیکی ،اخالقی ،حقوقی و سیاسی و امبال آن است ،گذشیته از آمیوزش بیازیگران و
سوژههای ارتماعی ،به آنها میآموزد که در پیرامون خود نیز مؤثر بوده وعالوه بر عدم دستبرد در اوامری کیه نقی
هکجارهای اخالقی -دیکی و کیفری هستکد ،به افرادی که دراطراف وی زندگی میکککد این مقود

را بیاموزنید و بیه

این مهم؛ یعکی امر به خیر وخوبی و نهی از شر و بدی اهتمام ورزند .بدیهی است که چکین امری زمانی مفید و کارامد
خواهد بود که مبتکی بر ضوابو و شرایطی باشد تا از رهگذر آن نه تکها از سوی عدهای مورد سوءاستفاده قرار نگییرد،
که مکجر به سل

اعتماد شهروندان نسبت به این مقوله و در نتیجه تجرّی آنها نگردد.

نتیجهگیری
با توره به مفهوم ومصادیق امربهمعروف و نهی از مکرر در قرآن کریم ونقش آنها در کلییه مراحی زنیدگی انسیانهیا
می توان به این نتیجه رسید که چون نگرش الهی بر اساس هدایت آدمیان به سوی سعاد است بکابراین کلیه دستورا ایین
ک تاب مقدس برای راهکمایی بشر با هدف رلوگیری از سقوط به حیطه گمراهی و ضاللت میباشد به همین دلیی تبعییت از
آنها نقش تعیینکککدهای در سالمت محیوهای اطراف انسانها دارد.
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امربهمعروف ونهی از مکرر از مکظر قرآن کریم ،از طرفی در کاهش موقعیتهایی که انسان را در معرض ارتراب ریرم
قرار می دهد اثرگذار است وبه همین رهت در قرآن کریم آیا متعددی در نهی اعمالی از قبی نگاه به نامحرم ،حضور در
مجالس گکاه ،ارضای شهو به طریق حرام ،سخن گفتن هوسانگیز ،ورود به مکازل غیر بدون اریازه و ...آمیده و از طیرف
دیگر با سالمسازی محیطی که انسان در آن زندگی مییککید او را از ورود بیه حیطیه ریرم بیازمیدارد ودر واقی بیه عکیوان
عواملی اساسی در پیشگیری اولیه از تروین موقعیتهای مجرمانه اثر گذاری خود را نشان میدهد که در این خصیوص نییز
آیا زیادی در این کتاب مقدس به چشم میخورد وشاید بتوان گفت اکبر آیا قرآن در ایین مقولیه مییگکجید ،میود
ورحمت بین زن وشوهر ،حسن معاشر در محیو خانواده ،آداب ارائهشده در خصوص گفتوگو ،معاشر های ارتماعی
و الگوپذیری تاریخی در محیو فرهکگی ،رعایت عدالت در محیو سیاسی و...از این رمله میباشکد .البته پرداختن به این دو
حرم الهی با شرایو و شیوههای مربوط صور میگیرد .فرد یا افرادی که با ساماندهی حاکمیت اسالمی مبیادر بیه ایین
امور میک ککد باید افرادی شایسته بوده و خودشان عام به این احرام باشکدتا عملررد آنها تأثیر گذار باشد در مواردی نییز
که رامعه توفیق بهرهبرداری از حرومت اسالمی را ندارد رعایت شرایو و شیوهها ضروری مینماید .نهایت امر ایکره عمی
به آنچه در این خصوص در آیا قران کریم آمده است فرد ورامعه را به سوی رستگاری سوق خواهد دادو درواق تبعیت
انسان ها از اصول و فروع دین مبین اسالم آنها را در سه حوزه اعتقادا  ،احرام واخالقیا از هرگونه کیجمیداری مصیون
میدارد و این همان نتایج مورد انتظار از آثار امربهمعروف ونهی از مکرر میباشد و به همین ددی از مبانی مهم پیشگیری از
هرگونه کجمداری و ررم محسوب میگردند.
منابع
.0

(زارعی خیرآباد ،عباس) ،ررم و راههای پیشگیری ازآن ،مکب  :ایکترنتی ،اداره ک زندانهای آذربایجان غربی

.8

نوربها ،رضا ،زمیکه حقوق رزای عمومی ،تهران ،کتابخانه گکج دانش0920 ،

.9

نقش رسانه ای بسیج در مقابله با دستراری در افرار عمومی ،صفحه ( )49-29

.3

تحلیلی نو و عملی از امربهمعروف ونهی ازمکرر در عصر حاضر (محمد رضا اکبری)
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چکیده
هدف عمده و اساسی در امربهمعروف و نهی از مکرر محقق شدن معروف و زدوده شدن مکرر است .بیرای نیی بیه ایین
هدف به نظر میرسد که باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهرارها و شیوههای عملی بوده باشیم .اولین و مؤثرترین شیوه در
امربهمعروف و نهی از مکرر تبلیغ عملی است .یری از مهمترین عوامی موفقییت پییامبر اکیرم(ص) و ائمیه(ع) در تیرویج و
گسترش مرت  ،توره به این شیوه بوده است .پیامبر اکرم(ص) در اغلی

کارهیا از قبیی ککیدن خکیدق ،سیاختن مسیجد و

برنامههای فرهکگی و ارتماعی و  ....قب از ایکره دیگران را تشویق به این کار ککد خود پیشقدم میشید ،همچکانریه امامیان
معصوم(ع) به این طریق عم میکردند.
یری از مرات

امربهمعروف و نهی از مکرر مرحله زبانی است که درره دومی که علما و دانشمکدان برای نهیی از مکریر

ذکر کردهاند ،مرحلۀ زبان است .چه بسا آن بیماری که دچار مکرری است ،بیه دلیی رهالیت و نیادانی و تحیت تیأثیر ییک
سلسله تبلیغا قرار گرفته است ،احتیا به مربی ،هادی ،راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگییرد و بیا کمیال مهربیانی بیا او
صحبت ککد ،موضوع را با او در میان بگذارد تا معای

و مفاسد را برایش تشریح ککد تا آگاه شود و بازگردد و میا در ایین

مقاله به این بحث مهم میپردازیم.
مقدمه
با توره به فلسفه خلقت انسان که طبق بیان قرآن کریم عبودیت و بکدگی است و از طرفیی وریه تمیایز انسیان بیا سیایر
مورودا به ناطق و عاق بودن انسان و حرکت او به سوی کمال میباشد ،اهمییت و رایگیاه ایین دو فریضیه الهیی ،یعکیی
امربهمعروف و نهی از مکرر بیشتر تبیین و روشن میگردد .از آنجاییکه انسان غاف اسیت و بیه دلیی عیارض شیدن نسییان
بسیاری از مواردی که مفید برای اوست فراموش میککد بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر رزء ضروریاتی اسیت کیه در
رهت نی به کمال برای هر انسانی ضرور پیدا میککد .به این رهت است که حضر امام محمد باقر(ع) مییفرمایید« :ان

 .0دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .8دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .9عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .3عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .9عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .0دانشجوی رشته کتابداری ،دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهان
 .4دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمیکی شهر
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اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه ع یم بها تقام الف رائض  »...یعکی امربهمعروف و نهی از مکرر وار

عظیم و بزرگیی

است که پابررایی سایر واربا به آن بستگی دارد .از تعبیر «بها تق ام الف رائض» چکین استفاده میشود که امربهمعروف و نهی
از مکرر از لوازم حرومت اسالمی به شمار میرود .امر و نهی دیکی گ سرسبد احرام خدا هستکد که دینداری مردم بیه
ورود آنها شر میگیرد .خداوند این دو اص تابکده را در حدود ده آیه از آیا

قرآن مورد توره ردی قیرار داده و

انجام آنها را از ویژگیهای اه ایمان به شمار آورده است .همان گونه که میفرماید:
«و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» (سوره توبه آیه )40
مردان و زنان با ایمان یاور یردیگرند امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد.
سرور رانشیکان رسول خدا امیرالمؤمکین که به حق امیر این دو حرکت نورانی است میفرماید:
تمام اعمال خییر و حتیی رهیاد در راه خیدا در برابیر امربیهمعیروف و نهیی از مکریر مانکید قطیره ای در برابیر درییای
پهکاورند(نهج البالغه ،حرمت )943
امربهمعروف و نهی از مکرر دو اثر قطعی و دو اثر احتمالی دارد :آثار قطعی آنها پاداش آخرتی و رشدی اسیت کیه
امربهمعروف در پرتوی عم خود به آن دست مییابد و دو اثر احتمالی آن هدایت بکدگان خدا و رشد و سالمت فرهکگی
رامعه است .امربهمعروف پیام خداوند است که مؤمن برگزیدههای آن را به مؤمن خطا کار اعالم میککد و نهی از مکرر
پایان دادن به شعلههای سیاه گکاه میباشد که بکدگان شایسته خداوند مسئولیت پرافتخار آنرا برعهده میگیرند و از همیین
روست که باید گفت :نهی از مکرر بارش قطرا

زدل باران بر سرزمین ران گکه کاران است که شیعلههیای معصییت را

خاموش میسازد و به گسترش تیرگیهای قلبش پایان میبخشد.
مراتب امربهمعروف و نهی از منکر
امر و نهی دیکی دارای سه مرتبه اظهار تکفر قلبی  ،امر نهی زبانی و اعمال قدر است و بحث ما در این کتاب پیرامون
مرتبه دوم یعکی امر نهی زبانی میباشد.

 مرحله انزرار قلبی :علمای اسالم برای امربهمعروف و نهیی از مکریر مراتی

و درریا و همچکیین اقسیامی قائی

شدهاند .اولین درره و مرتبه نهی از مکرر ،هجر و اعراض یا انرار قلبی است و ایین در میواردی اسیت کیه میا بیا
شخصی که با او صمیمیت داریم قط رابطه ککیم و نسبت به او سردی نشان دهییم و ایین برخیورد ،بیرای او تکبیه
تلقی شود ،یعکی تحت یک زرر و شرکجه روحی قرار گیرد و این عم ما در رلوگیری از کار بد او تأثیر داشته
باشد؛ در غیر این صور چه بسا فردی که از قط رابطه ما استقبال کرده و او هم قط رابطه ککد و آزادتیر دنبیال
مکررا و کارهای زشت برود در چکین مواردی این کار درست نیست.
 مرحله زبانی :درره دومی که علما و دانشمکدان برای نهی از مکرر ذکر کردهاند ،مرحلۀ زبیان اسیت .چیه بسیا آن
بیماری که دچار مکرری است ،به دلی رهالت و نادانی و تحت تیأثیر ییک سلسیله تبلیغیا قیرار گرفتیه اسیت،
احتیا به مربی ،هادی ،راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با او صحبت ککد ،موضوع را با
او در میان بگذارد تا معای

و مفاسد را برایش تشریح ککد تا آگاه شود و بازگردد.

 مرحله عم  :مرحله سوم عم است .گاهی طرف در درره و حالی است که نه اعراض و هجران و نه زبان و بیان
بر او تأثیر نمیگذارد .در ایکجا باید از راه عم وارد شد .وارد عم شدن نه تکها به زور گفتن نیست ،کتیک زدن
و مجروح کردن نیست ،البته مواردی هم هست که رای تکبیه عملی است که آن هم از شئون حرومیت اسیالمی
است و شهروندان رامعه اسالمی از پیش خود حق اعمال این تکبیها را ندارند .امربهمعروف عملی این است که
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نباید تکها به گفتن قکاعت ککد و فرر ککیم همه چیز را گفتن درست میشود .گفتن ،شرط دزم است ولیی کیافی
نیست .باید عم کرد و آنچه مربوط به شهروندان است برخورد عملی غیرمستقیم است.
امربهمعروف زبانی
امربهمعروف زبانی مهمترین بخش امربهمعروف و نهی از مکرر است که به عکوان یک وظیفه همگانی برای اصالح و
آگاهی بکدگان خدا تشری گردیده است و از نقش اصالحی خوبی برای همیه انسیانهیا در همیه زمیانهیا و محییوهیای
ارتماعی و خانوادگی برخوردار است .امر و نهی دیکی دارای سه مرتبه اظهار تکفر قلبی  ،امر نهی زبیانی و اعمیال قیدر
است.
مرتبه زبانی امربهمعروف نیز دارای سه مرحله است:
 -0موعظه و گفتار نرم  -8امر و نهی آرام  -9امر نهی تکد
رعایت مراح زبانی الزامی است و اگر کسی بتواند با مرحله اول به وظیفه خود عم ککد نباید بیه مرحلیه دوم وارد
شود و اگر بتوانید بیا مرحلیهی دوم وظیفیهی خیود را بیه انجیام رسیاند نبایید وارد مرحلیهی سیوم گیردد بلیه در مراتی
امربهمعروف و نهی از مکرر رعایت مرتبه اول پیش از مرتبه دوم الزامی نیست مگر ایکره مرتبه اول برای گکهرار آسانتیر
باشد که در این صور رعایت مرتبه اول وار

خواهد بود و گر نه از میان رتبه اول و دوم هر کدام از اظهار تکفر قلبی

و امر و نهی زبانی بر گکهرار آسانتر باشد عم به آن وار

خواهد بود امر و نهی دیکی چهار قسم کلی دارد که یا تکها

به وسیله زبان رامه عم میپوشکد و یا زبان نقش بیشتری را در انجام آنها دارد.
 .0امر به مستحبا
امر به مستحبا

تکها با رتبه دوم یعکی به وسیله زبان انجام میگیرد و رتبه اول و سوم ندارد زیرا مرتبه اول کیه اظهیار

تکفر قلبی است و همچکین مرتبه سوم که اعمال قدر
مستحبا

مستح

برای انجام معروف اسیت درآن مطیرح نیسیت چیه ایکریه امیر بیه

میباشد.

 .8نهی از مرروها
در نهی از مرروها تکها نهی از مکرر زبانی انجام میگیرد زیرا اگر چه مرروها

مورد نهی قرارگرفت هاند امیا بیا

توره به ایکره اسالم به نوعی مردم را در انجام آنها آزاد گذارده است اظهار تکفیر قلبیی کیه مرتبیه اول اسیت و اعمیال
قدر که مرتبه سوم میباشد در مرروها مطرح نیست چه این که نهی از مرروها

مستح

میباشد.

 .9امر به واربا
در امر به واربا

مرات

سه گانه امربهمعروف ورود دارد اما مرتبه دوم که مرتبه زبانی است از همه گستردهتر است

زیرا غالباچ اظهار تکفر قلبی نظیر ترشرویی ،سرد برخورد کردن و روگردانی که مرتبه اول است برای گکه کار سکگینتیر از
سخن مالیم و نصیحت به اوست در نتیجه مرتبه دوم که مرتبه زبانی است گستردهتر از مرتبه اول میباشد .مرتبه زبانی امر
به واربا از مرتبه سوم که توس به زور است هم گسترده تر می باشدزیرا امر به بسیاری از واربا به واسطه زبان انجام
میگیرد و نوبت به مرحلهی اعمال قدر

نمیرسد.

نهی از محرما  :در این قسم از نهی از مکرر هم مرات

سه گانه امر و نهی دیکی ورود دارد اما نهی از مکرر زبانی از

دو مرتبه اول و سوم گستردهتر است.

 512مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

ویژگیهای الفاظ و جمالت امر و نهی دینی
شایسته است بهترین عالیترین و شایستهترین کلما را برای انجام این مأموریت الهی انتخاب ککیم تا تکها تکاس
و صاح

پیام

پیام که خداوند متعال است حفظ گردد:

 .0شیوایی :امربهمعروف بایید بیه راحتیی فهمییده شیود و از هرگونیه پیچییدگی ،نیامفهومی و کلمیا

نامیانوس و

رملهبکدیهای ناقص و ثقی به دور باشد به گونهای که گن هرار با سیهولت و سیرعت محتیوای آن را درک
ککد به ویژه ایکره فرصت امر و نهی بیش از چکد لحظه نباشد.
 .8صراحت :در پرده بیان کردن امر و نهی دیکی فهم آن را دشوار کرده و گاهی سیخن را چکید پهلیو مییککید بیه
گونه ای که برداشتهای مختلفی از آن میشود.
 .9متانت :امر و نهی دیکی باید متین یعکی محرم و استوار باشید و ضیعف و سسیتی در آن راه نداشیته باشید وقتیی
کلما ارشادی با وقار و ثبا

دزم همراه باشد درصد اعتماد و پذیرش را باد میبرد.

 .3ردیت :الفاظ تذکر باید ردی و به دور از هر گونه شوخی و تسامح باشد.
 .9اختصار :تذکر باید مفید و مختصر باشد و در چکد کلمه گویا و شفاف امر و نهی دیکی به گکهرار ابالط شود در
برخی موارد که امران و زمیکه و شرایو توضیح دزم و مفید ورود دارد اختصار دزم نیست.
 .0اعتدال :بدی و زشتی و قبح گکاه را به همان اندازه که در شرع اسالم وارد شده است بیان ککیم نه کیم نیه زییاد
.مرروه را حرام رلوه ندهیم  ،معصییت کوچیک را معصییت کبییره معرفیی نرکییم و معصییت بیزرگ را گکیاه
کوچک نشان ندهیم
 .4سالمت :الفاظ و رملههای تذکر باید سالم و صالح باشد و از آفاتی چون نیش زدن ،تحقیر تیوهین و فحیش و
هرگونه بدگویی دیگران برککار باشد تا وظیفهی دیکی انجام گیرد امیرالمؤمکین(ع) فرمود« :من حسن کالم ه ک ان
النجم امامه» (عیون الحرم والموعظه ،ص)390کسی که سخکش نیرو باشد پیروزی در پیش روی اوست.
 .2عطوفت :کلما مورد استفاده در امر و نهی دیکی باید به مهربانی آراسته باشکد رفتار خوب ما در برابر بدیهای
دیگران ترانی روحی به آ نه است ضمن ایکره پاداش بزرگی را برای تذکر دهکده به همراه دارد.
 .3اکرام :آنچه که باید از سوی تذکر دهکده انجام گیرد احترام بدون افراط و تفریو به گکهرار است و احترام میا
نباید به خضوع و تواض بیش از حد در برابر او مکتهی شود و گرفتار مداهکه گردیم مداهکه که اسالم از آن نهی
کرده است همان چرب زبانی ،تملق داشتن روابو بسیار خوب و عادی با کسی است که بی پروا گکاه میککید.
بکابر آنجه بیان گردید رفتار ما با گکهرار باید معقول باشد نه توهین ککیم و نه راه مداهکیه را پییش گییریم زییرا
مداهکه نوعی تأیید گکهرار است و او را در انجام گکاه رسورتر میسازد و توهین ما او را بر سر لجاریت آورده
و بر رسار

او در ارتراب گکاه میافزاید.

 .01آداب ارتباط بیا گکهریار :امربیهمعیروف مبی بسییاری از امیور دیگیر دارای ادبییا

روانشکاسیی و فرهکیگ و

شیوههای خاص خود است که اگر کسی آنها را مورد توره قراردهد به موفقیت مییرسید کسیی کیه تصیمیم
میگیرد امربهمعروف ککد با توک بر خدا به سوی گکهرار میرود و به او سالم میککید سیالم کلیید ارتبیاط و
گفتگوست و وقتی باسالم ارتباط برقرار گردید بخشی از مأموریت انجام گرفته و راه برای ادامهی کار گشیوده
میگردد.
 .00موض گیریهای گکهرار
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پس از تذکر سه موض گیر از سوی گکهرار میتواند بروز ککد:
الف -پذیرش :در این صور

شایسیته اسیت او را دعیا ککید دعیا بیه گکهریار سیه ویژگیی مببیت را بیه همیراه دارد

 -0کمک بیشتر خداوند  -8اثبا صداقت صمیمیت امر نهی کککده  -9تأثیر بیشتر تذکر.
ب -سرو  :این سرو

میتواند عالمت رضایت و یا نشانهی ناخوشکودی گکهرار باشد و در هر صور

مأموریت

تذکر دهکده پایان مییابد.
 مخالفت :شیطان در انسان گکهرار سهم دارد و حاضر نیست سهم خود را از دل او از دست بدهد از این رو القاءمخالفت میککد که یری از وسوسههای کهکه شدهی اوست و امربهمعروف باید ضمن هدایت مخاط
قل

وسوسه زدایی از

گکهرار را هم مورد توره قرار دهد.
موض گیریهای تذکر دهکده :سرو (سرو

در برابر گکهرار در اکبر موارد ضعف به حساب میآید زیرا گمیان

میککد مخالفت او صحیح و بدون پاسخ است -).روابهای کلی -پاسخهای کوتاه به مخالفتها.
مخالفت با تذکر ،از گکاهان کبیره است زیرا مخالفت با یک اص قرآنی و مسلم دیکی است که از ضروریا اسالم
به شمار میرود البته اگر کسی اص امربهمعروف را قبول نداشته باشد مخالف ضروری دین مسلمان نیسیت و ضیروری
دین چیزی است که همه میدانکد رزء اسالم است.
اما اگر اص امر و نهی دیکی را قبول داشته باشد و در مواردی با آن مخالفت ورزد کافر نیست بلره فاسق میباشد و
ما در ایکجا به مخالفتها پاسخ میدهیم تا گکهراران بدانکد که مخالفت آنها صحیح نیست و پاسخ دارد و ما با سرو
خود آنها را تأیید نمیککیم
شیوههای امر و نهی زبانی
 .0امربهمعروف ساده
رایجترین امر و نهی دیکی ،امر و نهی ساده است این شیوه به خاطرادبیا

روان ومحتوای روشکی که دارد بیشتر مورد

استفاده قرار میگیرد وتاثیر گذاری خاص خود را هم به همراه دارد.
تذکر ساده میتواند به صور

امرو نهی انجام شود و اگر تأثیر نداشته باشد بیه روش اسیتدعایی عملیی گیردد .امیام

خمیکی در احرام امربهمعروف آورده است :اگر بداند نهی از مکرر او رزبا استفاده از موعظه و استدعا تأثیر نمیککد باید
با موعظه یا استدعا او را نهی ککد واگر بداند که تکها استدعا و موعظه اثر دارد وامر و نهی تیاثیری نیدارد واری

اسیت

استدعا وموعظه ککد (تحریر الوسیله ،رلد  0کتاب ادمر بالمعروف)
نمونه عملی :مردی به امام حسین(ع) رسید قب از هر چیز گفت :حالت چطور است خداوند سالمتی دهد.
امام(ع) فرمود :سالم کردن بر سخن گفتن مقدم است خداوند به تو سالمتی دهد.
آنگاه فرمود :به کسی ارازه سخن ندهید تا اول سالم ککد.
 .8امربهمعروف صریح
تذکر صریح وبدون پرده نیز از انواع امر و نهی زبانی است که بخش قاب تیورهی ازایین فریضیه الهیی را بیه خیود
اختصاص داده است در این نوع از تذکر که بکابر مصالحی تذکر دهکده آن را برمی گزیکد با صراحت تمام بیه گکهریار
امر و نهی دیکی میککد.
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 .9امربهمعروف تاکیدی
برخی گکهراران ردیتی درکار خود ندارد و یا سخن تذکر دهکده را ردی نمیگیرند و یا به خاطر ارادهی ضعیف و
یا هر علت دیگرآن را فراموش میکککد در چکین مواردی باید امربهمعروف تاکیدی داشته باشیم تا گکهرار را در ارتبیاط
با تذکر خود ردی گردانیم.
 .3امربهمعروف اعتراضی
در تذکر اعتراضی به رای امر و نهی به گکهراران به او اعتراض میشود و اگر این اعتراض به صور
موق انجام گیرد تأثیر خوبی در محاط

صیحیح و بیه

خواهد داشت.

 .9امربه معروف تاییدی
در امر و نهی تاییدی خوبیهای گکهرار مورد تأیید قرار میگیرد وآنگاه امر و نهی میشود .ظرافت شییوهی تایییدی
در آن است که با تأیید که انجام میگیرد مخاط

به تذکر دهکده خوش بین میگردد و به انصاف او که خوبیهایش را

نادیده نمیگیرد اطمیکان پیدا میککد و با این دو ویژگی رایی برای سوء تفاهم و ذهکیتهای مکفی برای او باقی نمیماند
و ایکها زمیکههای بسیار خوبی است که او را تسلیم تذکر میککد این شیوه بیرای همیه مفیید اسیت امیا بیرای کسیانی کیه
ذهکیتهای مکفی داشته و یا از تأیید دیگران رضایت خاطر زیادی پیدا میکککد مفییدتر اسیت البتیه نبایید در تأییید افیراد
زیاده روی شود وسخکان غیر واقعی به میان آید.
 .0امربهمعروف تعلیلی
روحیه برخی گکهراران به گونهای است که اگر فلسفه و علت معروف ومکرری کیه بیه آنهیا گوشیزد مییشیود را
بشکوند پذیرش بیشتری خواهکد داشت از این رو به دنبال امر و نهی دیکی به علیت آن هیم اشیاره مییککییم و بیه چکیین
امربهمعروفی امربهمعروف تعطیلی گوییم.
 .4امربهمعروف اخطاری
اعالم خطر از مسائلی است که توره انسانها را به خود رل
را متوره خطر اعمال حرام و ترک وار
ش

میککد و امر و نهی اخطاری تذکری است که گکهرار

میککد .مبالچ به کسی که در خانه بداخالقی میککد بگیوییم :انسیان بیداخالق

اول قبر سختی را در پیش رو دارد.

 .2امربهمعروف انتفاعی
انسان همواره به مکاب خود میاندیشید ودوست دارد برای انجام کار ویا ترک هرکاری نفعی به او برسد و یا ضرری
از او دور گردد از این رو اگر بداند امری که بیه او مییشیود دارای مکیاب مصیالحی بیوده ازکیارش زییانی را از او دور
میسازد استقبال بیشتری از تذکر خواهد داشت بکابراین ذکر آثار مببت و مکفی ازکارهای خوب و بید کیه میورد تیذکر
قرار میگیرد مفید است.
 .3امربهمعروف تحریری
امر و نهی تحریری آن است که تذکر دهکده با استفاده از تحریک عواطف و ارزشهای مورد قبول و تعصبا سالم
گکهرار ،او را امربهمعروف و نهی از مکررککد.
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 .01امربهمعروف استحیایی
امربهمعروفی که سب

شرم وحیا گکهرار گردد این شیوهی تذکر در برخی افراد بهتر به ثمر میرسید و اگیر شیرایو

آن ورود داشته باشد میتوان در ارتباط با برخی گکهریاران ازآن بهیره گرفیت البتیه از انجیایی کیه ایین شییوهی تیذکر
مور

خجالت و شرمکدگی فرد میگردد باید با کارشکاسی دزم انجام گیرد تا شرمکدگی او سازنده بوده واثر معروسیی

را به همراه نداشته باشد.
 .00امربهمعروف قرآنی
قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان است و برتر از آن کتابی ورود ندارد و هی کتابی به پایهی آن نمیرسد از این رو
تأثیر قاب تورهی در دلهای مسلمانان دارد و تذکر دهکدگان باید از این تأثیرگذاری بهرهگیری کککد و ما بهرهگییری از
قرآن در امربهمعروف و نهی از مکرر را امر و نهی قرآنی مینامیم .مبالچ به کسی که غیبت مییککید بگیوییم :قیرآن

آیا

میفرماید« :ود یغت

بعضرم بعضاچ» برخی از شما غیبت بعضی دیگر را نرکید

 .08امربهمعروف حدیبی
مردم عالقه وتاثیر پذیری خاصی نسبت به احادیث معصومین(ع) دارند ضمن این کیه برخیی تیذکر دهکیدگان امیر و
نهی خود را در قال

یک حدیث بهتر و گویاتر بیان میکککد در این صور

میتوان حدیبی را در باره معرو ف یا مکرر

مورد نظر انتخاب کرده و برای او بخوانیم.
 .09امربهمعروف فتوایی
روحیه گکهراران با یردیگر تفاو
هم متفاو

دارد و باید این تفاو ها مورد توره قرا رگیرد اما ذوق وتوانایی تذکر دهکدگان

است و هر تذکر دهکدهای باید با توره به توان و روحیه خود تذکر دهد .عدهای هستکد که ذکر یک فتوا از

مرار تقلید در آنها تأثیر خوبی میگذارد و یا آیا امربهمعروف با بیان ییک فتیوا بهتیر و آسیانتیر از شییوههیای دیگیر
میتواند به وظیفه امر و نهی دیکی خود عم ککد در چکین مواردی میتوانیم فتوایی را در ارتباط با عم گکهراران بییان
ککیم.
 .03امربهمعروف مکظوم
عدهای از تذکر دهکدگان بر بیان امر و نهی مکظوم تسلو بیشتری دارند و یا مخاط

آنها نسبت به شعر تأثیر پیذیری

بیشتری دارد.
 .09امربهمعروف ادبی
گاهی یک رمله ادبی کوتاه بهتر از هر گفتار دیگری میتوانید مقصیود از امربیهمعیروف ونهیی دیکیی را بیه صیور
موثری برساند بهویژه اگر مخاط

عالقمکد به رملههیای لطییف و ظرییف بیوده و ییا تیذکر دهکیده بیه انجیام ایین شییوه

امربهمعروف موفق ترباشد و بتواند رمله مورد نظر خود را با رعایت کارشکاسی دزم خطاب به گکهرار بیان ککد.
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 .00امربهمعروف داستانی
داستان همواره مورد توره انسانها بوده واز لطافت تأثیر گذاری خاصی برخیوردار اسیت .همیهی انسیانهیا بیه همیه
سالیقی که دارند به داستان عالقمکدند واگر تذکر دهکده بتواند با موفقیت داستان سازندهای را نق ککید چیه بسیا بتوانید
تحولی را دردل او به ورود آورد.
 .04امربهمعروف خواندنی
کسانی که در هکگام امربهمعروف سررشتهی سخن از دستشان بیرون میرود و یا در سخن گفتن به لرکت زبان افتاده و ییا
دست کم قدر

بیان را از دست میدهکد میتوانکد تذکر خود را نوشته وهکگام امر و نهی از روی آن بخوانکد حتیی اگیر

تذکر دهکده نتواند نوشته خود را با خطاب مستقیم به گکهرار بخواند با خطاب به فردی دیگری که در نزد گکهرار حضور
دارد و یا بدون خطاب ,بصور مطالعه برای خود قرائت ککد تا او هم بشکود  .ودر این شیوه وشیوه های دیگیری کیه در
این کتاب بیان شده است باید تذکر دهکده به گکهراربفهماند که مکظور او امر و نهی دیکی مییباشید درغییر ایین صیور
وار

انجام نگرفته است.

 .02امربهمعروف سوالی
امربهمعروف سوالی آن است که امر و نهی خود را به صور

سوالی بیان ککیم به گونه ای که انجام وار

ییا تیرک

گکاه از سؤال ما معلوم گردد امربهمعروف به شیوه سوالی از ظرافتهای خاص وامتیازهای قاب تورهی برخوردار است که
به آن اشاره میککیم:
 .0غیر مستقیم بودن تذکر

خداوند در قران میفرماید« :المیان للذین آمنواان تخشع قلوبهم لذکر اهلل وما نزل من الح ق» (سوره حدید ،آیه  )00آییا
وقت آن نرسیده است که دلهای مومکان در برابر ذکر خدا وآنچه ازحق نازل شده است خاش شود؟

 .8توره گکهرار به پاسخ سؤال
 .9نفی عمدی بودن گکاه
 .03امربهمعروف انذاری
ترس همواره از عوام ککترل انسان بشمار آمده است .یری از عوام مؤثر در امر و نهی دیکی نیز ترساندن گکهراران
از خداوند متعال است که در قرآن نیز بطور فراوانی با عبارا مختلف :اتقوا اهلل ،اتقواربرم ،اتقون برار رفته است ترس از
خدا ازنعمت های بزرگ الهی است که نصی

هرکس گردد به صور

معجزه آسایی او را در مسیر اعتدال قرار میدهد.

اگر کسی ترس از خدا داشته باشد اهرم بزرگی در ورود اوست که میتوان با تریه برآن بیه امیر و نهیی دیکیی او همیت
گمارد و به نتیجه رسید.
 .81امربهمعروف استرراهی
امربه معروف استرراهی آن است که گکهرار را از ترک وار

یا انجام حرام متکفر سازیم.

راههای ایجاد تکفر از گکاه:
 .0بیان اشتراک با تبهراران بزرگ :بیان وره اشتراک باید با دقت واحتیاط انجام گیرد و از هرگونه زیاده روی و
بزرگ کردن گکاه و یا توهین به گکهرار پرهیز شود تا اثر معروس نداشته باشد.
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 .8تبیین ضررگکاه :مبالچ به کسی که فقرا را مورد بی احترامی قرار میدهد بگوییم :رسول خدا(ص) فرمیود کسیی
که مسلمان فقیری را احترام ککد خدا را در روز قیامت مالقا

نماید در حالی که از او خشکود است.

 .9تفهیم همراهی گکهرار با دشمن
 .3تبیین عذاب گکاه از ارترابی
 .9اشاره به عاقبت گکهراری
 .0بیان ریشه گکاه
 .4بیان سرنوشت گکهراران مشابه
 .2بی ارزش نشان دادن گکاه
 .80امربهمعروف تحبیبی
راههای ایجاد محبوبیت معروفها و ترک مکررا  :بیان اشتراک با نیروکاران بزرگ و تبیین مکاف انجام معروف.
 .88امربهمعروف نروهشی
شالق نروهش درد آور وسازنده است و نیازی به فحش نمیباشد واگر نریوهش بیا کارشکاسیی دزم و بیه ریا میورد
استفاده قرارگیرد مانکد نیشترشفا بخش طبی

است که به بدن بیمار می زند.

 .89امربهمعروف مشفقانه
صمیمی کردن تذکر به سه گونه است-0 :استفاده از الفاظ محبت آمیز-8 .استفاده از رمله بکیهای صیمیمی و مالییم
نظیر ایکره بگوییم :حیف است که به خاطر لذتی زود گذر شما گرفتیار عیذاب آخیر

شیوید-9 .بییان تفریر بیا قیافیه و

روحیهی آرام مشفقانه.
 .83امربهمعروف استظهاری
بهترین شیوه برای افرادی که یا از سکین بادیی برخوردارند یا عکاویکی دارند که با ورود آن عکاوین تسلیم امر و نهیی
ما نمیشود و یا از مقام خاص یا اعتبار قاب تورهی برخوردارند این است که تیذکر میا بیه آنهیا بیه شییوه امربیهمعیروف
درباره گکاهی که میککد یا واربی که به آن عمی نمییککید بطیور غییر مسیتقیم روییا
ٔ
استظهاری میباشد یعکی نظر او را
شویم.
 .89امربهمعروف ذوقی
آمران به معروف باید بهترین ذوق وسلیقه خود را در شرار فرصتها و موقعیتهای مکاس

برار گییرد و فیرد میورد

نظر خود را هدایت کککد.
 .80امربهمعروف طکز آمیز
باید مراق

باشیم به شخصیت کسی اهانت نشود و طکز وشوخی ما موره ،سازنده و صالح باشد و لغو ولهو و باط در

آن راه نیابد وسخن حق خود را که مأموریت الهی برانجام آن داریم با لطافت و شوخ طبعی به گکهرار اعالم ککیم.
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 .84امربهمعروف ترراری
امر و نهی دیکی به هر اندازه که دزم باشد باید تررار شود به شرط آنره دارای تأثیر مببت بوده و تأثیر مکفی هم برای
مخاط

وتذکر دهکده نداشته باشد ازاین رو اگر تررار آن دزم باشواین تررار از سوی یک نفر تأثیر مکفی نداشته باشید

باید در آمران به معروف تکوع ایجاد گردد وهمانگونه که اگر دزم باشد باید شیوهها هم متکوع شود.
 .82امربهمعروف اعجابی
تذکر اعجابی به خاطر تعجبی که از عم گکاه در آن ابراز میشود تیأثیر گیذار اسیت ایین شییوه از تیذکر مییتوانید
بصور

مستقیم و غیر مستقیم وبدون خطاب انجام گیرد.

 .83امربهمعروف غیر مستقیم
راههای امر و نهی غیرمستقیم :تذکر به غیر گکهرار -امر و نهی بدون خطاب -تحسین نیروکار نزد گکهریار(این کیار
در صورتی انجام گیرد که اثر مکفی در گکهرار نگذارد و بلره اثر مببت در او داشته باشد).
 .91امربهمعروف تبشیری
مژده و بشار از اموری است که همهی انسانهای عالم بدون استبکا به آن عالقمکدند و به آن توره ویژهای دارند زیرا
محتوای بشار مسر

بخش دلها وشیرین کککده کام انسانهاست.

 .90امربهمعروف تهدیدی
تهدید به از دست دادن مکاف و مصالح و افتادن در دشواریها هموا ره در انسانها تأثیر گذار بوده اسیت زییرا سیود و
زیان انسان چیزی نیست که بتواند به راحتی از آن بگذرد.
تهدید انواع مختلفی دارد:
 -0تهدید به قط ارتباط با گکهرار  -8تهدید به تحریم مکاف وامتیاز های که در اختیار او گذاردهایم -9تهدید به آثار
گکاهی که مرتر

آن میگردد  -3تهدید به ریختن آبرو ومفتضح شدن در میان مردم -9تهدید بیه میردن در حیال گکیاه

 -0تهدید به گشترش سلطهی شیطان بر او -4تهدید به باز گرفتن آنچه خداوند به گکهرار داده است  -2تهدید بیه انتقیام
شدید و زودرس خداوند در دنیا  -3تهدید به عذاب آخر

 -01تهدید به مرگهای ناگهانی وزود هکگام  -00تهدید به

نزول عذاب  -08تهدید به مکتهی شدن گکاه مستمر به ترذی

آیا خدا چکانره آیه آن در شیوه استرراهی بیان گردید.

 .98امربهمعروف تدریجی
برخی تحم ندارند که دریک بار بطور کام امربهمعروف شوند وچه بسا در برابر آن لجارت کرده وآن رارد کککید
اما اگر به تدریج به آنها گفته شود میتوان آن را هضم کرده و بپذیرند .تشخیص این افراد ومرات

تدریجی بودن تذکر

به آنها با تذکر دهکده است گاهی تدریجی بودن با سرعت انجام میگیرد و در یک بار امر و نهی دیکی به پایان میرسید
وگاهی زمان بیشتری میبرد وطی چکد بار امر و نهی کارشکاسانه علمی میگردد.
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 .99امربهمعروف امید آفرین
اصودچ رعایت احرام خدا امید به خداوند ،امید به زندگی ،امید به آیکدهی بهتر و موفقیت بیشتر تحود

مببتیی را بیه

همراه دارد و ما باید این مسائ را به گکهرار مکتق ککیم تا امید او در پرتو احرام خداوند بیشتر شود و بیه موفقییتهیایی
هم دست یابد.
 .93امربهمعروف تدبری
امربه معروف تدبری آن است که گکهراررا به تدبر دربارهی گکاه خود وا میدارد و با این تدبر اندیشیه اسیت کیه بیه
خطای خود پی میبرد .در بهرهگیری از چکین شیوه باید سخکان حساب شده و دقیقی را که نیازمکید تدبراسیت خطیاب بیه
گکهرار بیان ککیم.
 .99امربهمعروف اندرزی
خدای متعال میفرمایکد :با حرمت و اندرز نیرو به راه پروردگار

دعو

نما .در شیوه امر و نهی اندرزی صیمیمیت

بیشتری بر فضای ارتباطها حاکم است و دلسوزی بیشتری از سوی تذکردهکده ابراز میشود وگکهرار هم به خیوبی آن را
احساس میککد البته هر چه نفس تذکر دهکده پاکتر باشد موعظه او مؤثر خواهد بود.
 .90امربهمعروف تمجیدی
تعریف و تمجید از گکهرار مانکد کارد دولبه ای میماند که باید با احتیاط کام استفاده شود یعکی تعرییف از او بایید
معتدل و در حد نیاز باشد و با امر و نهی او تکاس

داشته باشد.

 .94امربهمعروف تاسفی
امربهمعروف تاسفی آن است که به ترک وار

یا انجام حرام اظهار تأسف ککیم این شیوه در برخی از میوارد بسییار

مفید و در مواری تکها راه امر و نهی دیکی میباشد زیرا گاهی شرایو به گونهای است که تکها سخن ممرن ییا میؤثر ییک
اظهار تأسف از گکاه مخاط

است.

 .92امربهمعروف توقعی
یری از شیوههای که نسبت به امر و نهی صریح آرامتر و محترمانهتر میباشد امر و نهی توقعی اسیت و امربیهمعیروف
توقعی آن است که به گونه ای داشتن و نداشتن توق در امر و نهی دیکی مطرح گردد.
 .93امربهمعروف حریمانه
حرمت عبار

از سخن صحیح و محرمی است که حق را آشرار و شبهه را زای میککد و امربیهمعیروف حریمانیه

آن است که از چکان صحت و استحرامی برخورداراست که حق را بر گکهرار آشرار ساخته و هرگونه تردید و شبه را از
دل او پاک میگرداند.
 .31امربهمعروف مکاظرهای
امربهمعروف مکاظرهای آن است که امربهمعروف و گکهرار درباری عم مورد تذکر به بحث و گفتگو میپردازند .در
برخی موارد پس از بیان تذکر ،گکهرار موض گیری کرده و با دفاع از عم خود به ردا با تذکردهکده میپردازد اگر چه
دفاع از ترک وار

و یا انجام مکرر دفاع باطلی است اما گکهرار با تریه بر بیان خود و ددیلی که به ذهکش میرسد وارد
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مکاظره میشود از این روز تذکر دهکده باید قدری با ردل با گکهراران و ترفکدها و مغالطهها و سخکان و شیوههای مختلف
آنها آشکایی داشته با شد تا بتواند در برابر ردال آنها که قرآن از آن به ردال بالباط  ،ردال به غیر سلطا ن و ردال به
غیر علم یاد میککد از حق دفاع ککد .اما دفاع ما که دفاع از حق است بایید ییک دفیاع حریمانیه و نیریو باشید چیه ایین
خداوند فرموده است :با حرمت و اندرز نیرو به راه پروردگار
مکاظره کن پروردگار

دعو

نما و با آنها با رو شکی که بهتر است استددل و

از همه آگاه تر است که چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایت شدگا ن داناتر است.

نتیجهگیری
نتیجه این که امربهمعروف و نهی از مکرر همچون خون در پیرره دین رریان دارد و ضامن حیا اسالم است .خیزش و
قیام مصلحان در رامعه اسالمی نیز ،بازتابی از عم به این فریضه میباشد و اگر مصلحان بزرگی همچون امام حسین ی علییه
السالم ی نمیبودند ،ارزشهای انسانی و الهی از بین رفته و اسالم قرنها پیش توسو تبهراران دفین شیده بیود .قیرآن کیریم
برای تکظیم روابو ارتماعی وسیاسی پیروان خود ،اصلی را به عکوان «تولّی و تبرّی» مشخص کرده و از آنان خواسته تا آن را
پایه و محور تالشها و روابو خود با دیگران قرار دهکد .بیه موری

ایین اصی هیر فیرد مسیلمان بایید در برابیر صیالحان و

تبهراران و در مقاب رریانهای سیاسی ،موض گیری مکاسبی اتخاذ نماید.
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.3

تحریر الوسیله ،رلد 0کتاب ادمر بالمعروف

.9

سوره حدید ،آیه 00

.0

معجزهی تذکر زبانی ،محمدرضا اکبری ،ستاد احیا امربهمعروف و نهی از مکرر /انتشارا پیام آزادی /چاپ چهارم 0924

.4

تحلیلی نو و عملی از امربهمعروف و نهی از مکرر در عصر حاضر /گردآورنده :رمعی از دانشجویان دانشیگاه آزاد اسیالمی
واحد خوراسگان /زمستان 0920

.2

امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه امام خمیکی(س) /تبیان /بهار 0944

.3

عکصر امربهمعروف و نهی از مکرر از دیدگاه قرآن /زمستان 0920
10. http://www.tebyan-zn.ir
11. http://abdoljavad.mihanblog.com
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نقش نظام آموزشی در تبیین و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
علی انصاری

0

کامران صفوی

8

محمد عبدالهی

9

فائزه مقاره عابد
رعکا ستایش

3

9

الهام خدادادی
مرران پدیدار

0

4

چکیده
از وظایف مهم نظام آموزش و پرورش هر کشور پس از آموزش خواندن و نوشتن ،مواردی است که هویت ملی ییک
کشور را به ورود میآورند .پس ضروری است که در خانواده و مدرسه افراد از سکین خردسالی بیا ایین عوامی کیه سیب
میشود ایرانی از غییر ایرانیی متمیایز گیردد آشیکا شیوند و مهیمتیرین وظیفیه آمیوزش و پیرورش و دانشیگاههیا در تربییت
دانش آموزان و دانشجویان ما عالوه بر آموزش علم ،آموزش امربهمعروف و نهی از مکرر است که از همان ابتدا خوب را از
بد تمیز دهکد .در این مقاله که با استفاده از مکاب کتابخانه ای تهیه گردیده سعی شده است عالوه بر شرایو و دیدگاه سکت به
این فریضه مهم الهی ،به نقش و وظایف معلمان و اساتید در تبیین و گسترش فرهکگ امربهمعروف و نهیی از مکریر و نقیش
نهاد آموزش و مراکز علمی در گسترش ارزشهای اخالقی ،همچکین گسترش و تعمیق این فریضهی الهی با استفاده از یک
عزم ملّی و همگانی پرداخته شود.
واژگان کلیدی :آموزش و پرورش -دانشگاه -امربهمعروف و نهی از مکرر.
مقدمه
خانوادهها بخش عمدهای از تربیت فرزندان خود را به محیوهای پرورشی میسپارند و با ورود حسن نیت و تالشهای
خود مفاهیم و رفتارهای زیادی را از کودکان انتظار دارند که به ددی بسیار در این مهم دچار ناتوانی هسیتکد ،زییرا تربییت
فرآیکدی است که از زمان تصمیم گیری برای بچه دار شدن تا پایان دوره روانی فرزندان تیداوم داشیته و برچسی
مختلف رکسی و سکی رفتارها و برخوردهای متفاوتی را طل

شیرایو

میککد و مهمترین دوره در پروسه رشد کودکان دوره ورود

به دبستان است.در این دوره شخصیت کودکان رشد و قوام مییابد .در این زمان ورود محیوهیای پرورشیی غکیی ،مربییان
دلسوز و آگاه نقش بسزایی در تحریم پایههای شخصیت کودکان ایفا میککد .کودکان که تا ادن از الگوهای رفتاری پدر
و مادر خود نسخه برداری داشتکد با شروع دوره دبستان الگوهای رفتاری و مکش معلمان را راگزین مییکککید .مربیی آگیاه

 .0عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .8عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .9دانشجوی رشته کتابداری ،دانشگاه علمی کاربردی فرهکگ و هکر اصفهان
 .3دانش آموخته دانشگاه پیام نور اصفهان
 .9دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .0دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
 .4عضو باشگاه پژوهشگران روان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
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بدور از برچس زدن نقش رشد و شروفایی استعدادها و مهار کودکان ایفا میکککد ،حمایت به موق  ،عشق ،عالقه بیقید
و شرط ،دغدغه برای انسانسازی رشد ارتماعی و فردی کودکان را توسعه مییدهید .پیذیرش و محبیت اولییا و مربییان در
شر گیری شخصیت قوی آنان حائز اهمیت است ،همچکان که کودکیان از خیود درک پییدا مییکککید و هوییت خیود را
مییابکد .برای خصوصیا خود ارزش مکفی و مببت قائ میشوند .حقیقت این است که آموزشهایی میتوانید مبمیر ثمیر
باشد که فرزندان را به احساس امکیت خاطر و آرامش برساند .معلمین در ککار اولیا با ارتباط پویا میتوانکد دسیت در دسیت
هم کودکان را به او تواناییهای خود برسانکد .این مقط از تحصیال کودکان میتواند شروعی برای فرهکیگسیازی در
زمیکهی امربه معروف و نهی از مکرر باشد ،چرا که دانش آموز در این مرحله بایدها و نبایدهای زنیدگی را آموختیه و پیا بیه
مراح بادتر مینهکد .آموزش ،علم گرایی ،عقالنیت ،توره به اصول و گذر مکطقی از الگوهای حاکم (پارادایمها) بسیاری
از مشرال رامعه را ح میککد .اگر روانان به سمت رامعه ای عق گرا و علمیی سیوق داده شیوند آیکیده کشیور بسییار
درخشان خواهد بود و در این میان نقش معلمان و اساتید بسیار بررسته است .توسعه انسانی رکن اصلی توسعه پایدار است و
باید برای ارتقای کیفیت آموزش در کشور تالش شود .وظیفه آموزش و پرورش و دانشگاههیا در رامعیه ،شیکاخت و حی
نیازهای فرری روانان است .تعلیم و تزکیه نفس و آموزش فلسفه معانی زندگی به نسی هیای آیکیده از مهیمتیرین وظیایف
معلمان و اساتید است .در رامعه ای که علم و دانایی ،محور توانمکدی و توسعه روام بشری باشد ارتقای کیفی آمیوزش و
تربیت نسلی پرسشگر و خالق امری ضروری است .یری از وظایف معلمان و اساتید در ککار کار آمیوزش ،فرهکگسیازی و
الگوسازی امربهمعروف و نهی از مکرر و تربیت افرادی عدالت طل  ،دارای استقالل و معتقد به کار گروهیی اسیت کیه بیه
دور از تعص

و پیشداوری باشد .حضر آیت اهلل خامکه ای تربیت نسلی متدین و آگاه را مهمترین وظیفه رامعه معلمان و

اساتید برشمردند و خاطر نشان کردند :آبادانی کشور  -پیشرفت مادی و معکوی رامعه و دستیابی به رتبیه اول مکطقیهای کیه
در سکد چشم انداز  81ساله پیشبیکی شده است در سایه تعمیق ایمان و افزایش انگیزههای دیکی رامعه و به ویژه نس روان
امران پذیر است که معلمان و اساتید در این زمیکه نقشی اساسی بر عهده دارند.
آموزش و پرورش و دانشگاهها زمیکه ساز رشد فرری و اخالقی انسانهای یک رامعه پویا است .آمیوزش و پیرورش و
دانشگاهها تکها راه کمال انسان به سوی سعاد و خوشبختی اسیت .اهمییت نقیش آمیوزش و پیرورش در تربییت نیروهیای
متخصص ،دانشمکد و آشکا به علوم ردید بسیار حائز اهمیت است .برای رسیدن به رامعه ای ایده آل ،پیشرفته و پویا کیه در
آن انسانها صاح حق و حرمت باشکد ،نیازمکد تشریال نو ،معلمان نواندیش و دانش آموزان نوپرداز هستیم هر چکد برای
رسیدن به این اهداف ،کمبودهایی داریم ( .)www.mardomsalari.com0924/2/09
شهید مطهری از رمله کسانی بود که درد دین داشت و تالش میکرد دین را آنگونیه بفهمید و بفهمانید کیه در دنییای
امروز کارساز باشد« .مرحوم مطهری ،دین را آنگونه میدید که اودچ عاددنه باشد و ثانیاچ متکاس

با شیان انسیان آزاد باشید».

ٔ
فلسفه ارسال پیامبران الهی نیز برای این است که با اختالفا  ،تعارضا  ،انحرافا و آسی هایی که ارتماع بشری را تهدید
میککد ،برخورد شود تا همواره رامعهی انسانی در مسیر الهی خویش هدایت گردد(تفسیر المیزان .)093: ،آن چیه مهیم بیه
نظر میآید آن است که در یک رامعهی الهی ،کیفیت ارتباط سالم و حیا بخش و تضمین کککدهی سیعاد رامعیه بایید
براساس آموزههای الهی تبیین و تحقق یابد .بر این اساس برای ضمانت اررای احرام ارتماعی در اسیالم ،دو راه کیار مهیم
در نظر گرفته شده است« :یری ورود سازمان حرومتی اسالم که موظف به حفظ شعایر عمومی دین و حیدود آنهاسیت و
دیگری انجام فریضهی امربهمعروف و نهی از مکرر ،که بر تمام مسیلمین واری

است(تفسییرالمیزان ».)004 :0933 ،روامی

بشری در طول تاریخ خود با مشرال  ،انحرافا و آسی های زیادی روبرو بودهانید ،بکیابراین راه کارهیای اسیالمی بیرای
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معالجهی این انحرافا و نابسامانیها براساس آموزههای قرآن کریم عبار اند از.0 :گسترش تعلیم وتربیت دیکیی و تعمییم
تبلیغا مذهبی  .8ورود روحیهی گذشت و ارفاق در محییو تربییت بیدنی و انتظیار یرسیان از میردم نداشیتن  .9تعمییق و
أدعُ واإِلَی ِ
اهلل َعلَ ی بَص یِ َرةٍ اَنَا َوَم ن اتَّ بَ َعنِ ی» (سیوره یوسیف ،آییه ( )012تفسییر
گسترش عکصر بصیر و بیکایی «قُل َه ِذهِ َس بِیل ِی ُ
المیزان ) 813 :0933 ،که ما در این مقاله به تعریف امربه معروف و نهی از مکرر به مورد اول یعکی گسیترش تعلییم و تربییت
دیکی (آموزش) و نقش معلمان و اساتید در تبیین و گسترش فرهکگ امربهمعروف و نهیی از مکریر مییپیردازیم و سیپس بیه
اقسام امربهمعروف و نهی از مکرر خواهیم پرداخت.
 -1تعریف ،شرایط ،مراتب ،آداب و اهمیت امربه معروف و نهی از منکر:
 )1-1تعریف معروف و منکر
در احرام دین ،به تمام واربا و مستحبا معروف و بیه تمیام محرمیا و مرروهیا مکریر گفتیه مییشیود بکیابراین
واداشتن افراد رامعه به انجام کارهای وار

و مستح

امربهمعروف و بازداشتن آنها از کارهیای حیرام و مریروه نهیی از

مکرر است(فالحزاده .)820 :0923 ،و در دیدگاه دیگر امربهمعروف یعکی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسیلمان
به دیگران به انجام آنچه از نظر عق یا شرع اسالم خوب در نظر گرفته می شود و نهی از مکرر یعکی دستور دادن یا توصییه
کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آنچه به از نظرعق یا شرع اسالم بد در نظر گرفته میشود
امربهمعروف و نهی از مکرر ،وار

کفایی است که اگر افرادی  -به قدر کفایت  -به انجام آن اقدام کککید ،از دیگیران

ساقو میشود .و اگر همهی افراد آن را ترک کرده باشکد ،چکانچه شیرایو آن موریود باشید ،همیهی آنهیا تیرک واری
کردهاند(.فقه و زندگی)03 :00
 )2-1شرایط امربهمعروف و نهی از منکر
امربهمعروف و نهی از مکرر بیا وریود برخیی شیرایو واری

میی باشید و در صیور نبیود آن شیرایو ترلییف سیاقو

میشود(فالحزاده )828-820 :0923 ،و آنها عبار اند از:
 .0کسی که امر یا نهی میککد ،بداند آنچه را که دیگری انجام میدهد حرام است و آنچه را تیرک کیرده ،واری
است ،پس هرکس نمیداند این عم که او انجام میدهد حرام است یا نه رلوگیری وار
 .8احتمال بدهد امر یا نهی او تأثیر دارد ،بکابراین اگر میداند تأثیر ندارد امر و نهی وار

نیست.

نیست.

 .9شخص گکاهرار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد ،پس اگر معلوم شود ،یا گمان ککد ،یا احتمال صحیح بدهد
گکاهراری بکای ترک عم را دارد و دوباره تررار نمیککد ،یا موفق به تررار نمیشود ،امر و نهی وار
 .3امر ونهی ،سب

نیست.

ضرر رانی یا آبرویی یا ضرر مالی قاب توره ،به خودش یا نزدیران و همراهان ،یا سیایر مومکیان

نباشد.
 )3-1مراتب امربهمعروف و نهی از منکر(فالحزاده)232 :1334 ،
برای امربهمعروف و نهی از مکرر ،مراتبی است که اگر با عم به مرتبه پایینتر ،مقصود حاص شیود؛ عمی بیه مرتبیه
بعدی رایز نیست و آن مرات

چکین است:

 .0با معصیت کار طوری عم شود که بفهمد به سب

انجام آن گکاه بیا او ایکگونیه عمی مییشیود مبی ایکریه از او

روبرگرداند یا با چهره عبوس با او برخورد ککد ،یا با او رفت و آمد نرکد.
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 .8امر و نهی با زبان؛ یعکی به کسی که واربی را ترک کرده دستور دهد که واری

را بیه ریا آورد و بیه گکاهریار

دستور دهد که گکاه را ترک ککد.
 .9استفاده از زور ،برای رلوگیری از مکرر و برپیایی واری ؛ یعکیی زدن گکاهریار (بکیابر فتیوای آییت اهلل خامکیهای
مواردی که امربهمعروف و نهی از مکرر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد ،اگیر در سیرزمیکی باشید
که دارای نظام و حرومت اسالمی است و به این فریضه اسالمی اهمیت داده مییشیود ،احتییا بیه اذن حیاکم و
مسئولین ذیربو و پلیس محلی و دادگاههای صالح دارد(خامکهای.)898 :0929 ،
)4-1

آداب امربهمعروف و نهی از منکر(فالحزاده)232 :1334 ،

 .0مانکد طبیبی دلسوز و پدری مهربان باشد.
 .8قصد خود را خالص ککد و تکها برای رضای خدا اقدام ککد و عم خود را از هرگونه برتری رویی پاک گرداند.
 .9خود را پاک و مکزه نداند ،چه بسا همان که اککون از او خطایی سرزده است ،دارای صفا پسکدیدهای باشد کیه
مورد محبت الهی است ،هرچکد این عم او هماککون ناپسکد و مورد غض

الهی باشد.

 )5-1اهمیت و ارزش امربهمعروف و نهی از منکر در احادیث و روایات
 -1-5-1هم رتبه شهیدان
عَنْ رَسُولِاللَّه(ص)َ« :د اُخْبِرُکمْ عَنْ اَقْوامٍ لَیسُوا بِأَنْبِیاء وَ د شُهدَاء تَغْبِطُهُمْ الکّاسُ یوْمَ الْقِیامَۀِ ...یأْمُرُونَهُمْ بِمیا یحِّی ُاللَّیهُ وَ
یکْهَوْنَهُمْ عَمَّا یررَهُ اللَّهُ».
رسول خدا (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) فرمودند:گروهی هستکد که نه پیامبرنید و نیه شیهید ولیی میردم بیه مقیامی کیه
خداوند به خاطر امربهمعروف و نهی از مکرر به آنان عطا فرموده غبطه میخورند(مستدرک الوسائ .)028 :08 ،
 -2-5-1بهترین مردم
مردی خدمت پیامبراکرم (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) آمد  -در حالی که حضر بر فراز مکبر بود ،پرسید:
ِ
(مَیینْ خَیرُالکَّییاسِ) بهتییرین مییردم کیسییت؟پیامبر (ص) فرمودنییدِ ُ « :
اه ْم لِلَّ ِه».
اه ْم َع ِن ال ُْم ْنک ِر َو أَتْق ُ
الم ْع ُروف َو أَنْه ُ
آم ُرُه ْم ب َ
آن کس که از همه بیشتر امربهمعروف و نهی از مکرر ککد و آن کس که از همه پرهیزگارتر باشد(مجم البییان323 :0 ،؛
ذی آیه  013آل عمران).
 -3-5-1بهترین کار مردم

ِ
ضل اَ ْع ِ
ِ
مال الْ َخل ِْق»
عَنْ أَمیرِالمُؤمِکین (علیه السّالم)« :اََْلَ ْم ُر بال َْم ْع ُروف اَفْ َ ُ
علی (علیه السّالم) فرمودند :بهترین کار مردم امربهمعروف میباشد(غرر الحرم موضوعی.)011 :8 ،

 -4-5-1برتر از جهاد
«عن أَمی ِر ِ
یل اللَّ ِهِ ،ع ْن َا ْاِلَم ِر بِالْمعر ِ
اد فِی َسبِ ِ
َّهی َع ِن ال ُْم ْنک ِر ،إََِّل کنَ ْفثَ ٍة
السالم)َ :وَما أَ ْع َم ُ
وف َوالن ْ
ال الْبِ ِّر کلُّ َها َوالْ ِج َه ُ
َْ
ُ
المؤمنین (علیه ّ
ْ َ ُْ

ُجی».
فِی بَ ْح ٍر ل ِّ

علی (علیه السّالم) فرمودند :تمام کارهای نیک و حتی رهاد در راه خدا در برابر امربهمعروف و نهی از مکرر چیون آب
دهان است در برابر دریای پهکاور(نهج البالغه ،کلما قصار.)943 :
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 -5-5-1جانشین خدا و رسول
ِ
وف و نَهی َعن المنْک ِر فَ ُهو َخلی َفةُ اللَّ ِه فی أَر ِ
ض ِه و َخلی َفةُ ر ُس ِ
« َع ْن ر ُس ِ
ول اللَّ ِه».
ْ
ولاللَّه (ص) َ
َ
ْ ُ
:م ْن اَ َم َر بَال َْم ْع ُر َ
َ
رسول خدا (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) فرمودند:کسی که امربهمعروف و نهی از مکریر ککید رانشیین خیدا و پییامبر در
روی زمین است (تفسیر مجم البیان323 :0 ،؛ ذی آیه  013آل عمران).
 )2نقش معلمان و اساتید در تبیین و گسترش فرهنگ امربهمعروف و نهی از منکر
نقش معلمان و اساتید در گسترش فرهکگ امربهمعروف و نهیی از مکریر آنقیدر بیا اهمییت اسیت کیه در بعضیی مواقی
میتواند مهمترین و بیشترین تأثیر خود را در این زمیکه بر دانش آموزان و دانشجویان که آیکده سازان ما هستکد و میدیران و
مدیر ک ها و  ...ملرت در آیکده را تشری میدهکد بگذارند .نقش معلمان و اساتید را در گسترش فرهکگ امربیهمعیروف و
نهی از مکرر به  3دلی میتوان با اهمیت دانست .ما در این مقاله این  3مورد را به طور مختصر مورد بررسی قیرار مییدهییم
((http://himeibadam.blogfa.com 0924/01/09

الف -معلمان و اساتید به عکوان الگوی دانش آموزان و دانشجویان میباشکد و گفتهها و نصیحتهیای آنهیا مییتوانید
دانش آموزان و دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد .گاهی اوقا رفتار خوش یک معلم و یا استاد چکان استورهای در ذهین
دانشآموز و یا دانشجو میسازد که گاهی شخصیت و مسیر زندگی آن فرد را متحول میسازد.
ب -فرهکگ و دین ما ایجاب میککد که ارزشهای اخالقی و معکوی ابتیداعاچ در میدارس و پیس از آن در دانشیگاههیا
گسترش پیدا ککد و این به عهده معلمان و اساتید میباشد.
 هم وظیفه شغلی و هم وظیفه شرعی معلمان و اساتید ایجاب میککد که در مدارس ترویج فرهکگ امربیهمعیروف ونهی از مکرر در اولویتهای یاددهی ایشان باشد.
د -نقش پذیری ارتماعی و اهمیت دادن به این ارزشهای معکیوی بیشیتر در دوران دانیشآمیوزی مییباشید کیه معلیم
میتواند با خالقیت خود این دانشآموزان را در رهت مببت سوق دهد .مقام معظم رهبری در رابطه با نقش معلمان و اساتید
در تبیین و گسترش فرهکگ امربهمعروف و نهی از مکرر میفرمایکد:
«همه مردم باید وظیفه امربهمعروف و نهی از مکرر را برای خود قائ باشکد و در محیو کس  ،خانیه ،درس ،دانشیگاه و
محیو کار و زندگی با زبان خوش و لحن مکاس  ،عم خالف وگکاه را به خاطی تذکر دهکد و سرانجام این مهم در مرحله
عم و اقدام ،تکها با ارازه حرومت باید انجام شود».
 )2-2معلم به عنوان یک الگو
دانشآموز یک گرایش مببت دارد و معلم را به عکوان الگوی رفتاری خود میدانید و در اکبیر اوقیا رفتارهیای معلیم
خود را تقلید میککد حتی بعضی مواق دوست دارد مب معلم لباس بپوشد مب او راه برود ،مب او صحبت ککد .و حاد این
معلم میتواند دانشآموز را به راه راست هدایت ککد و هم میتواند دانشآموز را گمراه ککد و او را از راه مستقیم مکحرف
ککد ،و با توره به ایکره مهمترین اص در امربهمعروف و نهی از مکرر اص تأثیر است که در پی آن امربهمعروف گسیترش
و ریشه مکرر را در ذهن دانشآموز به یک امر خوشایکد تبدی ککد و او را در رهت برقراری امربهمعروف و نهیی از مکریر
سوق دهد .معلم همچکین باید از این موقعیت و اعتمادی که دانشآموز به وی دارد در رهت گسترش فرهکگ امربهمعروف
و نهی از مکرر در بین دانشآموزان استفاده ککد و این قشر پر رمعیت و تأثیر گذار در رامعه را به برقراری امربهمعیروف و
نهی از مکرر هدایت ککد ،تا آنها نقشی که در رامعه خواهکد داشت ،این فرهکگ را در رامعه گسترش دهکد تیا رامعیهای
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بدون مکرر داشته باشیم .اما معلم باید به این نرته نیز توره ککد که «یری از بزرگترین رموز آموزشی این است که شاگرد
خود معلم را بپذیرد و نه زبان و استددلش را .اگر استددل معلم را بپذیرد در واق معلم نقش ضیبو صیو را دارد ،معلیم
باید به گونه ای عم ککد که شاگرد خود او را بپذیرد ،ورود او را که پذیرفت تحت تأثیر اخالق و رفتیار معلیم از رملیه،
استددلش قرار میگیرد ،راه رسیدن به این مرتبه از معلمی هم دو چیز است:
الف -تسلو و پختگی علمی ب -تقوی و وارستگی اخالقی  .عیین ایین میوارد بیرای دانشیجویان نییز صیدق مییککید،
دانشجویی که مرحله دانش آموزی و الگوپذیری از معلمان خود را به خوبی پشت سر گذاشته باشد در دانشگاه نیز سعی بیر
الگوبرداری از اساتید خود دارد .بکابراین ،این اساتید هستکد که با رفتار و مکش خود نقش به سزایی در شر گیری شخصیت
دانشجو بازی می کککد ،چرا که همین دانشجو به عکوان شهروندی در رامعه به مسئولیت پذیری پرداخته و قیرار اسیت خیود
نقش امربهمعروف و ناهی از مکرر را بهعهده گیرد.
 )3-2نظام پرورشی مدارس و مباحث مذهبی -اسالمی
در بحث نظام پرورشی مدارس ،استاندارد آنچه در مدارس ما باید انجام شود ،با آنچه در میدارس برتیر سایرکشیورها
انجام میشود باید تا حد زیادی متمایز باشد .در واق بحث پرورشی در کشور ما عالوه بر آن کیه بیا روحییا  ،خلقییا و
نیازهای فراگیرندگان مرتبو است ،به طور ویژهای با مباحث مذهبی -اسالمی نیز در آمیخته است .بکابراین انتظار میرود که
در مدارس اسیتاندارد مؤلفیههیایی از رملیه تیرویج فرهکیگ امربیهمعیروف و نهیی از مکریر در حریم ییک اصی در مییان
دانشآموزان مورد توره قرار گیرد ،و بیشترین انتظار در ترویج چکین مباحث مذهبی  -اسالمی از معلم میرود و ایین معلیم
است که در مدرسه بیشترین برخورد را با دانش آموزان دارد و میتواند نقش مهمی در مؤلفههایی مانکید گسیترش فرهکیگ
امربهمعروف و نهی از مکرر داشته باشد .زیرا این معلمان هستکد که نقیش پیدران و میادران دوم دانیشآمیوزان را بیه عهیده
میگیرند .نظام آموزشی رمهوری اسالمی ایران میتواند با کالسهای ضمن خدمتی که در میورد امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر برای معلمان میگذارد در ترویج و گسترش امربهمعروف و نهیی از مکریر قیدمی بلکید بیردارد تیا رامعیهای بیه دور از
فسادها و مکررا و رامعهای که مورد قبول خدا و انبیاست را داشته باشیم و در امکیت کام به سر بریم .ولی مشر بزرگی
که ورود دارد ،موضوع پذیرش ابتدایی میباشد .همانطور که مشخص است دوره ابتدایی مهمتیرین دوره مییباشید و بایید
افرادی که از لحاظ علمی و مذهبی الگو هستکد استخدام شوند تا نقش یک معلم خوب را بر دانش آموزان ایفا کککد.
 )4-2وظیفه معلمان و اساتید در گسترش ارزشهای اخالقی
آنچه که نقش معلمان و اساتید دانشگاهی را در گسترش امربهمعروف و نهی از مکرر با اهمیت میککد ،وظیفه شرعی و
شغلی آنها است« .یک معلم و یا استاد ،باید بر اساس نیازهای واقعی تربیتی و آموزشی دانشآموزان و یا دانشجویان به کار
خود ادامه دهد و نه با هرچه پیش آید ،خوش آید و از سر تفیکن و تکیوع .در رفتیار و کیردار و گفتیار و اندیشیه معلمیان و
اساتید ما نباید هی بخش بی تفاو و بی رهت و بی تحیرک و بیهیوده موریود باشید و از همیه وریود بایسیتی ریدیت و
هدفداری در آنها نمایان گردد» .معلمان و اساتید عالوه بر ایکره وظیفه دارند مطال

علمی را به دانشآموزان و دانشجویان

آموزش دهکد ،باید نسبت به مسائ مذهبی – اسالمی و پرورشی از رمله گسترش امربهمعروف و نهیی از مکریر نییز برنامیه
خاصی در کالس درسی داشته باشکد و فقو اترا به موارد درسی نرککد .آنها میتوانکد گسترش امربهمعروف و نهی از مکرر
را در اولویتهای اولیه یاددهی خود قرار دهکد ،تا وظیفه شرعی و شغلی خود را ادا کرده باشکد و دانشآموختگانی متعهید
به ارزشهای اخالقی را برای رامعه آیکده تربیت کککد .معلمان و اساتید ما باید استاد مطهیری را ییک الگیو قیرار دهکید ،از
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ویژگیهای استاد مطهری در مقام معلمی این بود که انسان وقتی پای درسش مینشسیت احسیاس مییکیرد ایشیان در حیال
انجام وظیفه دیکی است (فرهادیان.)0943،
 )5-2نقش نهاد آموزش و مراکز علمی
در این خصوص میتوان به راه کارهای زیر اشاره نمود:
 برگزاری نشستهای علمی در مراکز آموزشی با هدف تقویت روحیهی اعتماد به نفس و عز نفس در بین پسران
و دختران روان.

 رلوگیری از ترالیف تحمیلی توأم با خشونت و بدرفتاری در مراکز آموزشی.
 آموزش کیفیت و شیوههای صحیح نهادیکه کردن ارزشهای الهی در خانواده ،در محیو کار و آموزش.

 پرهیز از تحمی عقاید و ارزشها بدون استددل در مراکز تفریحی و ورزشی و رعایت شخصیت و حقیوق الهیی
روانان در رهت فراهم آوردن فضایی علمی و صمیمی.
 آموزش و توریه متخصصان و فعّادن در عرصهی تهیهی برنامههای کیالن توسیعه ارتمیاعی بیه عکیوان ضیرور
ورود یک برنامهی رام فرهکگی و ...در صورتی کیه ایین فریضیهی الهیی بیه عکیوان مهیمتیرین و ارزنیدهتیرین
پدیدهی ارتماعی به خوبی در قشر روانان رسوخ پیدا ککد آثار و برکا ارتماعی و فردی بسییاری را بیه همیراه
-

خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره میککیم:
ض( »...وسای الشیعه.)993 :00 ،
ام الفرائِ ُ
اررای احرام و فرای الهی « ...بِها تُ َق ُ
الم الِ ِم و ُمخالفة ال الِ ِم و(»...وسای الشیعه.)319 :00 ،
تحق عدالت ارتماعی «َ ...م َع َر ُّد َ

ِ
عم ُر اَلرض» به وسیلهی امربهمعروف و نهی از مکرر سرزمین آباد میگردد (وسای الشییعه،
نوسازی رامعه « ...ب َها تُ َ
.)939 :00

-

تببیت حرومت اسالمی «...بِ َها ...یستَقیِ ُم اَلم ُر »...به وسیلهی امربهمعروف و نهی از مکرر حرومت الهیی مسیتقیم و
تببیت میشود (وسای الشیعه.)939 :00 ،

-

ف من اَلع ِ
ِ
المذاهب و ...و ینتَ ِ
ااء »...راهها امن میگردد و از دشمکان انتقام
تأم ُن
ص ُ
تحریم امکیت ارتماعی « ...بِ َها َ ...
ُ

گرفته میشود( ...وسای الشیعه.)939 :00 ،
-

ِ
ال اُمتّ ی بخی ٍر م ا اَ َم روا بِ
المعروف و نَ َه وا ع ِن
نزول خیر و برکت ،پییامبر اکیرم (صیلّی اهلل علییه و آلیه و سیلم)َ :ل تُز ُ
ُ

المنک ِر؛ امت من تا زمانی که امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد در خیر و برکیت هستکد(وسیای الشییعه:00 ،
.)932
-

افقین؛ کسی که نهی از مکرر
شرست ربههی نفاق (حضر علی (علیه السالم) :من نَهی عن المنک ِر اَرغَ َم اُنُ َ
وف المن َ

میککد بیکی مکافقین را به خاک میمالد(وسای الشیعه.)939 :00 ،
-

گسترش راههای کس

حالل ( ...بِ َها  ...تَ ِّح ُل والمکاس ب ...؛ به وسیلهی آن کس

حالل مییشود(وسیای الشییعه،

.)939 :00

-

ض اهللُ اَلم َر ب المعروف مص لحةً للعل وم و النّه َی ع ن المنک ِر َردع اً
تحقق مصلحت عمومی رامعه و طیرد نیااهالن «فَ َر َ
لس َف ِ
هاء» (نهجالبالغه ،حرمت  .)833چکیان چیه امیرالمیؤمکین(ع) در ریای دیگیری در وصییت نامیه بیه حسیکین
لِ ُّ
(علیهاالسالم) میفرمایکد « :لت أمرون ب المعروف و لتنه ون ع ن المنک ر او لیس تعملن عل یکم ش رار لک م قی اعوا خی ارکم ف ال
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یس تجاب له م» (اصول کافی )90 :9 ،یعکی آنکه اگر شما امربهمعروف و نهی از مکرر را ترک کردید ،دیگیران
ملرو را به دست میگیرند و سیاست بازان وارد صحکه میشوند.
 تحقق اخالقی الهی در رامعه .یری از آثار و برکا این فریضه ی الهی تحقق و گسترش اخالق الهی در رامعیهیِ
ِ
وف و النَّه ِی َع ِن المن َک ِر ل ُخلق ان ِم ن ُخل ِق ِ
ِ
اهلل»
ُ
المعر َ
بشری است .لذا امیرالمؤمکین (علیه السالم) فرمودنید« :ا ّن اَلَم َر ب ُ
(بحارادنوار )23 :011 ،و نیز همهی ما مأموریم به این که به اخالق الهی متخلیق گیردیم «تخلف وا ب ه اخ الِ اهلل»
(بحارادنوار )083 :00 ،چکان چه این فریضهی الهی ترک شود مشیرال بسییاری بیرای روامی انسیانی پدیید

میآید ...« .فان -اهلل سبحانه لم یلعن القرن المافی بین ایایکم اَل لترکهم اَلم ر ب المعروف و النه ی ع ن المنک ر فلع ن اهلل

سفهاء لرکوب المعاصی و الحلماء (الحکماء) لترک التن اهی »...زییرا خیدای سیبحان ،میردم روزگیاران گذشیته را از

رحمت خود دور نساخت ،مگر برای ترک امربهمعروف و نهی از مکرر ،پس خدا بی خردان را بیرای نافرمیانی و
خردمکدان را برای ترک بازداشتن دیگران از گکیاه ،لعکیت کیرد (نهیجالبالغیه ،خطبیه  )039هیم چکیین حضیر
امیرالمؤمکین(ع) آفا مهم ترک این فریضهی بزرگ الهی را چکین بر میشمارند :مور

سلطهی بدان مییشیود

(نامه  ،)4/34سقوط و انحطاط ارتماعی را به همیراه دارد (خطبیه  )2/083و باعیث نفیی هوییت و حییا انسیانی
میگردد (حرمت  943و )349
 )6-2عزم همگانی (امربهمعروف و نهی از منکر)
سوره لقمان آیی ٔه 04
ٔ
گسترش و تعمیق این فریضهی الهی در حقیقت نیازمکد یک عزم ملّی و همگانی است چکان چه در
الصال َة و أمر بِالم ِ
ِ
ک ِم ن َع ِزم اَلُُم وِر» .براسیاس ایین
ک اِ َّن َذلِ َ
أص ابَ َ
المن َک ِر َواص بِر َعلَ ی َم ا َ
عروف َو انهَ َع ِن ُ
میفرماید« :یا بُنَ َّی اَق ِم َّ َ ُ َ ُ
کریمه الهی ،در راه اررای این فریضه ،باید سختیها و مصائ را تحم کرد و صبر پیشه نمیود .عیزم ادمیور بیه کارهیایی
گفته میشود که باید روی آن تصمیم و عزم داشت و به تعیین کارهای انسان از روی اراده است ،اما در بعضی از کارها باید
از قب دربارهی آن فرر و مشور کرد و سپس تصمیم گرفت .اگر کاری مهم و ارتماعی باشد و بدون همیاهکگی مسیتمر
همگان حاص نشود ،میگویکد این کار عزم ملّی میطلبد ،و امربهمعروف و نهی از مکرر ،امری ملّی ،مصمم و رزمی اسیت
که با عزم همهی مردم همراه اسیت(روادی آملیی .)013 :0920 ،امربیهمعیروف از رایگیاه قیدر سیخن گفیتن اسیت ،نیه
سخکرانی و موعظه و اندرز یا مقاله نوشتن که این امور آسان و فراوان است ،امربهمعروف ،صدور و دستور رلوگیری عملی
از نارواییها زشتیهاست ...لذا این بحث در کت

فقهی در مبحث رهاد آمده است… کسی که ندانسته گکاه میککد مورد

امربهمعروف و نهی از مکرر نیست بلره باید او را به حرم شرعی آگاه نمود… امیا کسیی کیه فیالن کیار را عالمی چا و عامید چا
مرتر

میشود ...در این را باید از موان قدر برخورد نمود و رلوی تبه کار را گرفت ،چکین کیاری نیازمکید ییک عیزم

ملّی است ،از این رو به عکوان وار کفایی مطرح است که مسؤولیت همگان را به همراه دارد(روادی آملی.)013 :0920 ،
ک ل َِمن َع ِزم اَلُُموِر» .هر کس صیبر ککید و ببخشیاید،
صبَ َر و غَ َف َر اِ َّن ذَلِ َ
آیا دیگر درمورد عزم ادمور * :شوریَ « :39/و ل ََمن َ
ِ
ک ِمن َعزم اَلُُموِر» .اگر صبر ککید و تقوا به خیر
این عم از عزم ادمور است * .آل عمران« :020 /اِن تَصبِ ُروا و تَ تَّ ُقوا ِفا َّن ذَلِ َ
دهید ،این خود از عزم ادمور است .عزم عبارتست از :تصمیم قبلی بر گذراندن و فیصله دادن به کاری ... ،پس هر کسی که
به امری صبر ککد ،حتماچ در عقد قلبیاش و محافظت بر آن ردّیت دارد و نمیخواهد از آن صرف نظر ککیدو ایین خیود از
قدر و شهامت نفس است(تفسیر المیزان 0 :00 ،و)989
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نتیجهگیری
بیشتر انسانها در دوران دانشآموزی نقشپذیری ارتماعی و اخالقی خود را میگیرند و در این مرحله بیشتر بیه دنبیال
مسائ دین و مذهبی میباشکد و تأثیر پذیری زیادی نسبت به گفتارهای معلم دارند و معلم نیز بایید از ایین فرصیت اسیتفاده
ککد و در حد امران در گسترش و تبیین امربهمعروف و نهی از مکرر تالش ککد تا با هدایت دانیش آمیوزان بیه ایین سیمت
امربهمعروف و نهی از مکرر را در رامعه بگستراند و مردم را با فرهکگ امربهمعروف و نهی از مکرر آشکا ککد .بکابراین انتظار
میرود که در مدارس استاندارد مؤلفههایی از رمله ترویج فرهکگ امربهمعروف و نهی از مکرر در حرم یک اص در میان
دانش آموزان مورد توره قیرار گییرد ،و بیشیترین انتظیار در تیرویج چکیین مباحیث میذهبی  -اسیالمی از معلمیان و اسیاتید
دانشگاهی که با قشر حساس دانشآموز و دانشجو سرو کار دارند و میتوانکد نقش بسزایی در مؤلفیههیایی مانکید گسیترش
فرهکگ امربهمعروف و نهی از مکرر داشته باشکد میرود .در آخر توصیه میگردد بیا برگیزاری دورههیای آموزشیی ضیمن
خدمت برای معلمان و اساتید با موضوعیت امربه معیروف و نهیی از مکریر و کلییه شیرایو و روانی

آن ،دقیت در ریذب

نیروهای متخصص علمی ،مذهبی در سطح مدارس و دانشگاهها همچکین الگوسازی در مدارس ،دانشگاهها و رامعیه رهیت
گسترش و فرهکگسازی این فریضه مهم الهی گام موثری برداشته شود.
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.3

فرهادیان ،رضا ،تربیت برتر (آنچه والدین و معلمان باید بدانکد) ،0943 ،قم

 .01تعلیم و تربیت در اسالم شهید استاد مطهری
 .00خامکهای ،سید علی ،استفتائا 0929 ،
 .08تفسیر مجم البیان323 :0 ،؛ ذی آیه  013آل عمران
 .09وسای الشیعه00 ،
 .03مجلسی (رحمه اهلل) عالمه محمد باقر :بحارادنوار011 ،
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18. www.mardomsalari.com: 13/8/1387
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شهروند مسئول و رابطه آن با بهداشت روانی
سعید بهشتی

0

چکیده
یری از اصول اساسی در بهداشت روانی که روانشکاسان به تبیین آن پرداختهاند عبار است از ارزش قائ شدن برای
دیگران است0.
انسان نمیتواند از نظر روانیی سیالم باشید و در قبیال دیگیران احسیاس مسیئولیت نرکید و یریی از نمودهیای احسیاس
مسئولیت در قبال دیگران امربهمعروف ونهیی از مکریر مییباشید امیا پیرداختن بیه ایین امیر مسیتلزم اودچ شیکاخت مسیئولیت
وثانیاچچگونگی اررایی مسئولیت است به شرلی که مؤثر واق شود .امر به معروف و نهیی از مکریر اگیر در رامعیه اسیالمی
احیاءشود به خوبی میتواند مشرال فرهکگی مورود در ارتماع را کاهش دهد و شیوهای بسیار مؤثر برای مقابله با تهیارم
فرهکگی خواهد بود .ایکره مردم را به چه چیز امر و از چه چییزی نهیی نمیاییم خیود امیری اسیت کیه بایید شیکاخته شیود و
اولویتبکدی شود .یری از اموری که شاید در ارتماع ما مورد فراموشی قرار گرفته در حالی که پیامبر امر به آن فرمودهاند،
رساندن پیام غدیر به دیگران است.
پیامبر اکرم در روز غدیر فرمودند:
 ...أ َََل و إِ َّن رأْس ْاِلَم ِر بِالْمعر ِ
وف أَ ْن تَ نْتَ ُهوا إِلَی قَ ْولِی (آگاه باشیدکه اساس امربهمعروف ونهی از مکرر برای شما این اسیت
َ َ َ ْ َ ُْ
ِّ
ض ْرهُ (و سخکان من را به کسیی کیه در ایین مریان حاضیر نیسیت برسیانید)
َم ی ْح ُ
که بر گفتار من پایدار بمانید) َو تُبَ لغُوهُ َم ْن ل ْ
وتَأ ُْم ُروهُ بِ َقبُولِ ِه َو تَ ْن َه ْوهُ َع ْن ُم َخالََفتِ ِه (و او را امر ککید که این سخکان را بپذیردوبا آنها مخالفت نکمایید) فَِإنَّهُ أ َْم ٌر ِم َن اللَّ ِه َع َّز َو
َج َّل َو ِمنِّی (پس به درستی که آنچه من به شما گفتم دستوری بود از ناحیۀ خداوند ومن نیز شما را به آن امر نمودم0).
واژهگان کلیدی :شهروند ،مسئولیت ،رامعه سالم ،بهداشت روانی
شهروند کیست؟ مسئولیت پذیری چیست؟بهداشت روانی یعنی چه؟
«شهروند» مرک

از دو کلمه «شهر» به معکای رامعه انسانی و «وند» به معکای عضو وابسته به این رامعه است .بکابراین بیه

کلیه افراد اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ که در یک رامعه زندگی میکککد شهروند گفته میشود.
زندگی کردن انسانها در ککار هم یک رامعه را تشری میدهد و همچکین هر فرد را که در یک شهر زندگی میککید
را یک شهروند مینامکد .افراد زمانی لق

شهروندی را به خود میگیرند که حقوق و ترالیف خود را بشکاسکد و به آن عم

کککد و آن گاه است که مدیکه تشری میشود و شهروند معکا و مفهوم پیدا میککد.
مکظور از مسئولیت پذیری پاسخگویی است .معکای مسئولیتپذیری پاسخگو بودن فرد در برابر اشخاص ومحیو ورامعه
است« .مسئولیّت» ؛ در لغت به معکای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری میباشد8.
امام سجّاد -علیه السّالم -میفرماید:

ک فِ ی ُک ِّل َحرَک ٍة تَ َح َّرکتَه ا و َس َکنَ ٍة َس َکنتَها اَو ح ٍ
ال َحلَّته ا اَو َمن ِزلَ ٍة نَ َزلتَه ا اَو
ک ُحقوق اً ُمحیطَ ةٌ بِ َ
ک اهللُ َع َّز َو َج َّل َعلَی َ
«اِعلَ م َر َح َم َ
َ
َ
ک لِنَ ِ
ٍ
ٍ
فت فیه ا فَ اَکب ِر ح ُق و ُِ ِ
فس ِه ِم ن َح ِّق ِه الّ ذی ُه َو اص ُل
ب َعلَی َ
ک َو تَع الی َعلَی َ
ص َّر َ
اهلل تَب َار َ
جا ِر َح ة قَلَبتَه ا اَو َءالَ ة تَ َ
ک م ا اَ َ
َ ُ
وج َ
الح ِ
قوِ»3
ُ
 .0عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نایین
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بدان که خدای عزّور ّ را بر تو حقوقی است که در هر رکبشی که از تو سر می زند و هر آرامشی که داشته باشی و ییا
در هر حالی که باشی یا در هر مکزلی که فرود آیی یا در هر عضوی که بگردانی یا در هر ابزاری کیه در آن تصیرّف ککیی،
آن حقوق اطراف تو را فرا گرفته است .بزرگترین حقّ خدای تبارک و تعالی همان است که برای خیویش بیر تیو واری
کرده؛ همان حقّی که ریشه همه حقوق است.
هر انسانی در هر سن ،مقام ،موقعیت ارتماعی ،اقتصادی ،فرهکگی و سیاسی باید در برابر کارهایی که انجیام مییدهید و
رفتارهایی که نشان میدهد پاسخگو باشکد .کسانی که دربرابررفتارها و کارهای خود مسئولیت نشان نمیدهکد اشخاص غیر
مسئول یا بیتفاو خوانده میشوند .یری از عوام عمده بیمسئولیتی ییا بییتفیاو شیدن در برابیر رفتارهیا و کارهیا ییاد
نگرفتن مسئولیتپذیری است .برای دوری کردن از بییتفیاوتی و مسیئولیتناپیذیری بایید راه مسیئول و پاسیخگو شیدن را
آموخت.
برای مسئول شدن در برابر کارها و رفتارهایمان دزم است شکاخت کاملی از بعضی موارد زیر داشته باشیم.
 .0شکاخت خود :مکظوراز شکاخت خود توره به ویژگیهایی است که هر فرد دارای آن است.
 .8شکاخت موقعیتها :مقصود از شکاخت موقعیتها آنست که هر فرد باید شکاخت و آگاهی از موقعیتی کیه در آن
قرار دارد بدست آورد.
 .9شکاخت عم یا رفتار :مکظور از شکاخت عم یا رفتار آنست که هر شخص باید با توره به شکاخت خود ،شکاخت
موقعیتها،عم یا رفتاری را که مکاس

است تشخیص داده و انجام دهد .اگر هریک از افراد  ،چه افراد کم سین

و سال و چه افراد بزرگسال بتوانکد خود را بشکاسکد و بدانکد که در چه موقعیتی قرار دارند و رفتیار و عمی میورد
نیاز یا مربوط به همان موقعیت خود را انجام دهد نشان میدهکدکه مسئول بوده و مسئولیتپذیر هستکد و برای بهتر
و راحت تر زندگی کردن در ککار هم باید مسئولیتپذیر باشکد .هرکس به طریقی باید به وظایف شغلی و انسانی
خود بخوبی عم ککد و باید در قبال رامعه ،اطرافیان ،محیو زندگی و رامعه و رفتارهای خود احساس مسئولیت
ککد .خداوند هم در این مورد به هر فرد و گروهی مسئولیتهای واگذار نموده است از رمله:
مسئولیت دانایان و دانشمکدان :خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند تا آنره از دانایان عهد گرفت آموزش
دهکد9.
مسئولیت عهد و وعده دادن :کسی که چیزی از او خواسته میشود تا زمانی که وعده نداده است آزاد است.
مسئولیت مسئودن :مسئودن اسالمی پاسبانان خداونید در زمیین هسیتکد و بایید بیه تمیام گیروههیا و اقشیار میردم
رسیدگی نمایکد و عدالت را در همه مواق برقرار نمایکد.هرکس به عکوان عضوی از خانواده انسانی در قبال سیایر
انسانها و همکوعان وظایف و مسئولیتهای اخالقی خاصی برعهده دارند .اسیالم نییز بیا تأکیید بیر ایین گونیه از
معاشر ها حدود و چهارچوب کلی روابو و اخالق مسلمانان را مشخص کرده است.
مسئولیت اشخاص :اگر چکانچه محیو و رامعه انسانی را به قایقی تشبیه ککیم که نوع انسان در این قایق بیر سیطح
موا و پرتالطم آبها برای رسیدن به ساح مقصود در حرکتکدو افراد با سالئق ،تفررا و اعتقادا متفیاو
هرکس در رایی از این قایق نشسته باشد،و در این بین فردی از افراد بخواهد با انجام رفتیار شخصیی خاصیی بیه
نوعی متفاو مضر عم ککد ،برای مبال بخواهد با میخی رای خود را سوراخ ککد و در رواب سایرین به مران
شخصی خود استکاد ککد و این را حق خود بداند سایر افراد نمیتوانکد در برابر این شخص بی تفاو بمانکد چیرا
که سرنوشت آنها در محیو به نوعی بهم گره خورده است و دیری نمیپاید که آب تمام فضیای درون قیایق را
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خواهد گرفت و تمامی مسافران را غرق کرده به دریای هالکت و نابودی میکشاند.پس حساسیت توریه هرفیرد
به رفتار سایر افراد رامعه که به نوعی در سالمت آن رامعه نقش اساسی دارد مشخص میگردد.
مسئولیت پذیری یعکی پاسخگو بودن در برابر خودمان ،کسی یا چیزی.
یک فرد با اخالق ،مسئولیت کارها و پاسخگویی در برابر آنها را به عهده میگیرد.
افرادی که مسئولیتی را قبول میکککد ،کارهای خود را به موق و با تمام تالش انجام میدهکد و در هیر صیورتی کیه در
کار خود اشتباه کککد با تمام سعی خود ،در اصالح آن میکوشکد.
مسئولیتپذیر بودن افراد رامعه  ،یری از ویژگیهای مببت آن رامعه محسوب میشود.
چند نتیجه مسئولیتپذیری

 افراد مسئولیتپذیر در رویارویی با مشرال دچار سر در گمی نمیشوند.


این گونه افراد به خاطر انعطافپذیر بودن ،تغییرا زندگی را پذیرفته و مشرال را با صبر و حوصله از سیر راه
خود بر میدارند.

 افراد مسئولیت پذیر با اطرافیان و محیو سازگاری بیشتری دارند چون با کس

این مهار به استقالل رسیدهاند.

 رشد فرری شخص و شروفایی استعدادهای او از دیگر نتایج مسئولیت پذیری است.
 افراد مسئولیتپذیر توان بادیی برای انجام درست و به موق کارها دارند.

 بسیاری از بینظمیها و به هم ریختگی برنامهها  ،به خاطر عدم مسئولیت پذیری افراد است.
شهروند مسئولیتپذیر

 آشکایی با حقوق و مسئولیتهای شهروندی  ،شیرط نخسیت مسیئولیت پیذیری شیهروند و از وظیایف اصیلی او
میباشد.

 هر شهروندی که نسبت به شهر خود احساس مسئولیت ککد در واق به حقوق خود و دیگران احترام میگذارد و
دیگران او را فردی قاب اعتماد میدانکد.

 اعتماد شهروندان به یردیگر زمکیه را برای گسترش و توسعهی شهرها به ورود میآورد.

 شهروندان با شرکت در کارهای مشارکتی میتوانکد در تأمین اقتصاد  ،کاهش هزیکهها و کاهش ضررهای ناشیی
از زندگی شهری مؤثر باشکد.
چند ویژگی شهروند مسئولیتپذیر

 با قوانین و مقرر شهری کامالچ آشکاست.
 حقوق دیگران را محترم میشمارد.

 به بزرگترها و سالخوردگان احترام میگذارد.
 در کار دیگران تجسس و عی

رویی نمیککد.

 بهداشت فردی را رعایت میککد.

 سیگار را تهدیدی برای سالمتی خود و دیگران میداند.
 نسبت به نظافت محیو شهری خود حساس است.
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 در مصرف انرژی صرفه رویی میککد.

 از فرهکک آپارتمان نشیکی بادیی برخوردار است و با مشرال آن ککار میاید.

 از فضای سبز  ،پارکها و دیگر امرانا شهری مانکد اموال خود مراقبت میککد.
 از نوشتن یادگاری در اماکن عمومی پرهیز میککد.
 به وسیلهی نقلیه عمومی آسی

نمیرساند

هرچه یک شهروند شرایو مورود در رامعه را برای عضویت در تشر مببت ارزیابی ککد وهر چیه بیین دییدگاههیای
خود با نظام سیاسی وارتماعی احساس یرپارچگی بیشتری داشته باشد مشارکت و مسیئولیتپیذیری هیم افیزایش میییابید.
مشارکت و مسئولیت شهروندان نقش مهمی در سالم سازی حیاط ارتماعی خانوادهها وگروهها ایفا میککد و به تبی آن در
رشد و اعتالی سالمت روانی در نظام ارتماع بزرگتر مؤثر است و لذا باید بهای بیشتری بیه آن داده شیود و بایید بیرای از
انزوا خار کردن شهروندان رامعه مشارکت ارتماعی ومسئولیت پذیری بین آنها را دارای اهمیت ویژه قلمداد کرد .برای
بهتر شدن شرایو وحفظ وآرامش در بین رامعه باید شهروندان ومسئودن وتمامی انسانها به امربهمعیروف و نهیی از مکریر
بیشتر از پیش اهمیت دهکد.
چند ویژگی جامعه آشفته
 .0عدم مسئولیت .خودخواهی حاکم است و هرکس بفرر خویش است.
 .8نبودن قانون مشترک.هرکس ساز خود میزند.وقتی قانون نباشد زور حاکم است.
 .9کامالچ از هم بیگانه و بیخبرند .وره مشترک تردد در شهر و رامعه.
 .3فضا روانی مسموم به قهر و توهین و بیاحترامی.
چند ویژگی جامعه سالم
 .0پذیرش مسئولیت در هر رده و هر رایگاه
 .8داشتن برنامههای مشترک گروهی
 .9احترام به قوانین و مقررا و عرف رامعه
 .3فضای رامعه مملو از احترام و گذشت وفداکاری
 .9ورود انسانهای خوب در رامعه
ویژگی انسان خوب=شری از اوصادر نمیشود+خیر راری از او میریزد.
گ باش خوش ببو بخاطر بوییدن هی مخواه در ازاء بوییدن هی مگیر.
فضا و شرایو تعین کککده در رشد فرد هستکد اگر لیوان آلوده و کبیف باشد هر نوشیدنی و شیربتی درآن برییزیم فاییده
ندارد کبیف است و بدبوچرا چون ظرف کبیف است.پس این فضا را باید چگونه ساخت ودنبال چی باید گشت تا شرایو و
فضایی فراهم شود تاهمه خودبخودخوب بار بیایکد؟اگرموان را برداریم اگر رلوی آفتها را بگییریم همیه آدمهیا خیدارو
هستکد همه بدنبال خوب بودن هستکد بدشان میآید از ظلم از بدیها.پس باید فضا سازی کرد باید رلوی آفتها را گرفت
فضا سازی یعکی حذف آفتها که در آن همه آدمها بسوی خدا میروند.
ایکجاست که ضرور مسئول بودن و حساس بودن نسبت به رفتار سایر انسانها آشرار مییشیود.ولذا میا شیرعاچ و عقیال
نمیتوانیم نسبت به رفتار دیگران بی اهمیت باشیم/سعدی هم این مطل

را در شعر زیبای خود بیان کرده که:
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بکییییییی آدم اعضییییییای یردیگرنیییییید

کیییه در آفیییریکش ز ییییک گوهرنییید

چیییو عضیییوی بیییه درد آورد روزگیییار

دگیییییر عضیییییوها را نمانییییید قیییییرار

تیییو کیییز محکیییت دیگیییران بیییی غمیییی

نشییییاید کییییه نامییییت نهکیییید آدمییییی

و در قرآن کریم آمده است:

ل أَو فَ ٍ
ساد فِی اِْل َْر ِ
میعا»0.
َحیاها فَ َکأَنَّما أ ْ
میعا َو َم ْن أ ْ
اس َج ً
اس َج ً
سا بِغَْی ِر نَ ْف ٍ ْ
َحیَا النّ َ
ض فَ َکأَنَّما قَ تَ َل النّ َ
« َم ْن قَ تَ َل نَ ْف ً
هر کس ،فردی را بدون ارتراب قت یا فساد در روی زمین برشد ،چکان است که گویی همیه انسیانهیا را کشیته و هیر

کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد ،چکان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.
امام صادق ع فرمودهاند:
ِ
ِ ِ
ال الْم ْؤِمنُ و َن فِ ی تَ ب ِّارِهم و تَ ر ِ
ِ
الس َه ِر َو
اعی لَ هُ َس ائُِرهُ بِ َّ
س ِا إِ َذا ا ْش تَکی تَ َا َ
احم ِه ْم َو تَ َع االُف ِه ْم ک َمثَ ِل ال َ
َ َْ َ ُ
« َع ْن أَب ی َع ْب ا اللَّ ه ع قَ َ ُ
ْج َ
ْح َّمی» 4
ال ُ
مَبَ مؤمکان در دوستی و ابراز رحمت و عاطفه به یردیگر ،مب پیرر است .هر گاه عضوی از آن دردمکید شیود ،دیگیر
اعضای پیرر ،با بی خوابی و ت  ،با آن عضو هم دردی میکککد.
امربهمعروف و نهی از منکر ،مراتب و شیوههای آن
با توره به فلسفه خلقت انسان که طبق بیان قرآن کریم عبودیت و بکدگی است و از طرفیی وریه تمیایز انسیان بیا سیایر
مورودا به ناطق و عاق بودن انسان و حرکت او به سوی کمال میباشد ،اهمییت و رایگیاه ایین دو فریضیه الهیی ،یعکیی
امربهمعروف و نهی از مکرر بیشتر تبیین و روشن میگردد .از آنجاییکه انسان غاف اسیت و بیه دلیی عیارض شیدن نسییان
بسیاری از مواردی که مفید برای اوست فراموش میککد بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر رزء ضروریاتی اسیت کیه در
رهت نی به کمال برای هر انسانی ضرور پیدا میککد.البته تأثیر نهی از مکرر زمانی بیشیتر و کیاربردیتیر مییگیردد کیه
رایگزیکی برای آن نهی پیدا ککیم تا بتوانیم افراد را به آن امر ککیم لذا نهی از مکریر بیه تکهیایی حیالل مسیائ و مشیرال
نمیباشد .

حضر امام محمد باقر(ع) مییفرمایکید« :ان اَلم ر ب المعروف و النه ی ع ن المنک ر فریض ه ع یم به ا تق ام الف رائض  2».یعکیی

امربهمعروف و نهی از مکرر وار
الفرائ

عظیم و بزرگی است که پابررایی سایر واربا به آن بسیتگی دارد .از تعبییر "بهیا تقیام

" چکین استفاده میشود که امربهمعروف و نهی از مکرر از لوازم حرومت اسالمی به شمار میرود.

الف -امربهمعروف و نهی از مکرر در قرآن کریم
به طور کلی میتوان گفت که ریشه و کلیا احرام شرعی را باید در قرآن کریم و شرح و تفصی و شاخههیای آن را
در سکت وگفتار اه البیت رست .قرآن کریم در آیههای فراوانی به فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر اشاره کیرده اسیت
که در این را به برخی از این آیا میپردازیم:
« .0ولتکن منکم امه یاعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» 3باید از میان شما،
رمعی دعو به نیری ،و امربهمعروف و نهی از مکرر کککد .و آنها همان رستگارانکد.

« .8ان اهلل یامر بالعال و اَلحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنک ر 01»...خداونید بیه عیدل و احسیان و
بخشش به نزدیران فرمان میدهد؛ و از فحشا و مکرر و ستم ،نهی میککد..
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از مجموع آیا فوق چکین بر میآید که امربهمعروف و نهی از مکرر دارای اهمیت بسیار زییادی از مکظیر قیرآن کیریم
میباشد و همه آحاد رامعه اعم از دولتمردان و عموم مردم را شام میشود و تاثیر بسیزایی در سیالم سیازی محییو رامعیه
بهمراه دارد .به طور کلی از آیا فوق نرا زیر را میتوان استکتا نمود:
 .0ترک امربهمعروف و نهی از مکرر علت فساد و نابودی رامعه و همچکین روام گذشته بوده است.
 .8وروب امربهمعروف و نهی از مکرر از بدیهیا است و کسی از مسلمانان در آن شک نررده است.
 .9وروب این دو فریضه در همه ادیان الهی بوده و امتهای گذشته نیز بدان مرلف بودهاند.
 .3امربهمعروف و نهی از مکرر از شئون پیامبری است.
 .9امربهمعروف و نهی از مکرر از حقوق متقاب مسلمانان است و افراد رامعه اسالمی در برابر آن مسئولاند.
ب -شیوههای عملی امربهمعروف و نهی از مکرر
هدف عمده و اساسی در امربهمعروف و نهی از مکرر محقق شدن معروف و زدوده شدن مکرر است .بیرای نیی بیه ایین
هدف به نظر میرسد که باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهرارها و شیوههای عملی بوده باشیم که در این راستا موارد زیر
پیشکهاد میگردد:
 .0شیوه عملی :اولین و مؤثرترین شیوه در امربهمعروف و نهی از مکرر تبلیغ عملی است .یریی از مهیمتیرین عوامی
موفقیت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) در ترویج و گسترش مرت  ،توره به این شیوه بوده است .پییامبر اکیرم(ص)
در اغل

کارها از قبی ککدن خکدق ،ساختن مسجد و برنامههای فرهکگی و ارتماعی و  ....قب از ایکریه دیگیران

را تشویق به این کار ککد خود پیشقدم میشد ،همچکانره امامان معصوم(ع) به این طرییق امیر مییکردنید« .کونُوا
ُد َعا ًة إِلَی أَنْ ُف ِسکم بِغَی ِر أَل ِ
ْسنَتِک ْم َو کونُوا َزیناً َو ََل تَکونُوا َشینا»00
ْ
 .8احترام به شخصیت افراد :دومین اصلی که در تأثیر امربه معروف و نهی از مکرر در خور توریه اسیت ،احتیرام بیه
شخصیت افراد میباشد .مرتربان مکرر تا وقتی که متجاهر به گکاه نشدهاند و به طیور آشیرار خیود را نییالودهانید
محترماند و نباید به هتک حرمت آنها پرداخت.
 .9ارشاد تدریجی :معمودچ ما انتظار داریم کسانی که در گرداب مکررا غوطه ور شیده انید ییک دفعیه آن هیا را از
گرداب در آوریم و یک مسلمان ایده آل بسازیم؛ در حالیکه تربییت امیری تیدریجی اسیت و فضیای و رذایی

هی کدام یک مرتبه در ران انسانها به ورود نمیآیکد .در حقیقت میتوان گفت که از عل نزول تدریجی قرآن
توره به این نرته مهم است ،چرا که قرآن کتاب تربیتی است و برای هدایت انسانها به سوی کمال مطلوب نازل
شده است.
 .3نرمخویی و محبت :از شیوههای مهم و مؤثر در امربهمعروف و نهی از مکرر ،نرمخویی و محبت است؛و شر بیان
نیز تأثیر بادیی در انتقال پیام دارد بکابراین بسیار حائز اهمیت است که به شر و شیوه ای درسیت و مکطقیی وارد
این مقوله شویم .خصلتی که موفقیت پیامبر(ص) بکا به تصریح قرآن کریم مرهون آن بوده است.
 .9تشویق به ارزش ها :یری از امتیازا مرات

الهی تشویق به خوبی ها و ارزش هاست .پییامبر مریرم اسیالم(ص) از

عام تشویق در رهت پیشبرد اهداف استفادههای زیادی میکرد .برای کسیانی کیه دو رکعیت نمیاز بیرای خیدا
می خواندند رایزه تعیین میکرد .پستهای حساس سیاسی ،فرهکگی و نظامی را به افراد دیقی میسپرد و بیه ایین
ترتی  ،امت را به نیری و پاکی دعو میفرمود .برای نمونه اسامه بن زید هجده ساله را به عکوان فرمانده لشیرر
مکصوب فرمود.
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 .0ایجاد فضای امر و نهی :شری در این مسئله نیست که محیو هر چکد نقش زیربکایی ندارد ولی در پرورش فضای
و رذای نقش اساسی دارد .رسالت انبیا نیز مبتکی بر این اص بود که محیو را به گونیهای آمیاده سیازند تیا خیود

ول َع ْن
مردم عدالت را بر پادارند«:لیقوم الناس بالقسط» .بکابراین پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :کلُّک ْم َر ٍاع َو کلُّک ْم َم ْسئُ ٌ
َر ِعیتِ ِه» 08
 .4برخورد عملی با مرتربان مکرر :به طور کلی اگر در ککار شیوههای گذشته این شیوه را مد نظر نداشته باشیم بدون
شک امربهمعروف و نهی از مکرر بی نتیجه خواهد ماند09 .
 -مرات

امربهمعروف و نهی از مکرر

 .0مرحله انزرار قلبی :علمای اسالم برای امربهمعروف و نهیی از مکریر مراتی

و درریا و همچکیین اقسیامی قائی

شدهاند .اولین درره و مرتبه نهی از مکرر ،اعراض یا انرار قلبی است و این در مواردی است که ما با شخصی که
با او صمیمیت داریم قط رابطه ککیم و نسبت به او سردی نشان دهیم و این برخیورد ،بیرای او تکبییه تلقیی شیود،
یعکی تحت یک زرر و شرکجه روحی قرار گیرد و این عم ما در رلوگیری از کار بد او تیأثیر داشیته باشید؛ در
غیر این صور چه بسا فردی که از قط رابطه ما استقبال کرده و او هم قط رابطه ککد و آزادتر دنبال مکررا و
کارهای زشت برود در چکین مواردی این کار درست نیست.
 .8مرحله زبانی :درره دومی که علما و دانشمکدان برای نهی از مکرر ذکر کردهاند ،مرحلهی زبان است .چه بسیا آن
بیماری که دچار مکرری است ،به دلی رهالت و نادانی و تحت تیأثیر ییک سلسیله تبلیغیا

قیرار گرفتیه اسیت،

احتیا به مربی ،هادی ،راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با او صحبت ککد ،موضوع را با
او در میان بگذارد تا معای

و مفاسد را برایش تشریح ککد تا آگاه شود و بازگردد.

 .9مرحله عم  :مرحله سوم عم است .گاهی طرف در درره و حالی است که نه اعراض و هجران و نه زبان و بیان
بر او تأثیر نمیگذارد .در ایکجا باید از راه عم وارد شد .وارد عم شدن نه تکها به زور گفتن نیست ،کتیک زدن
و مجروح کردن نیست ،البته مواردی هم هست که رای تکبیه عملی است که آن هم از شئون حرومیت اسیالمی
است و شهروندان رامعه اسالمی از پیش خود حق اعمال این تکبیها را ندارند .امربهمعروف عملی این است که
نباید تکها به گفتن قکاعت ککد و فرر ککیم همه چیز را گفتن درست میشود .گفتن ،شرط دزم است ولیی کیافی
نیست .باید عم کرد و آنچه مربوط به شهروندان است برخورد عملی غیرمستقیم است03 .
بهداشت روانی
بهداشت روانی یعکی توانایی زندگی کردن شاد ،سرزنده و بدون درد سر و گرفتاری.
بکا به تعریف سازمان رهانی بهداشت ( )WHOبهداشت روانی فقو به معکای نبود بیماری روانی نیست ،بلریه بیشیتر بیا
نوعی سالمت ذهکی ارتباط دارد .افرادی از نظر روانی سالم هستکد که احساس کککد به خوبی با زندگی ،مسیائ و تغیییرا
آن ککار میآیکد و میتوانکد زندگی خود را تحت ککترل داشته باشکد ،مسئولیت پذیر باشکد ،از تواناییهای ذهکیی خیود بیه
خییوبی اسییتفاده کککیید ،بییا دیگییران ارتبییاط خییوب و مکاسییبی برقییرار کککیید و بییه فعالیییتهییای سییازنده بپردازنییید.
یری از برنامههای پیشگیرانه و در راستای ارتقای بهداشت روانی  ،برنامه آموزش مهار های زندگی است .فرض زیربکایی
برای طراحی این برنامه  ،پژوهشهای انجام شده در مورد آسی های روانی و ارتماعی است .بسیاری از پیژوهشهیا نشیان
دادهاند که آسی های ارتماعی با مهار های ارتباطی رابطه دارند و هدف اصلی برنامه آموزش مهار هیای زنیدگی ایین
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است که فرصتهایی را فراهم آورد تا افراد مهار هایی را بیاموزند و بتوانکد در رابطه با سایر انسانها و ک ارتماع به طور
مؤثر  ،شایسته و مطمئن عم کککد.
بهداشت روانی ،پیش گیری از بروز بیماریهای روانی و سالم سازی محیو ارتماعی اسیت تیا افیراد رامعیه بتوانکید بیا
برخورداری از تعادل روانی با عوام محیو خود رابطه ای مکطقی و سازش برقرار کککد.روان پزشران فردی را از نظر روانی
سالم میدانکد که میان رفتار و ککترل او در مواره شدن با مشرال ارتماعی تعادل ورود داشته باشید.با توریه بیه ایین کیه
خانواده کوچکترین تشر رامعه محسوب میشود باید به بهداشیت روانیی آن بیشیتر پرداختیه شیود تیا افیراد در روابیو
ارتماعی و رویارویی با مشرال موفق باشکد.یک شهروند در این مورد میگوید :خانواده ای از بهداشت روانی برخیوردار
است ک ه رابطه بین زن و شوهر دوستانه و صمیمانه باشد در نتیجه فرزندان با الگیو گیرفتن از ایین رفتیار و بیزرگ شیدن در
کانون گرم خانواده ،روابو ارتماعی خوبی خواهکد داشت.شهروند دیگر میگوید :داشتن روابو ارتمیاعی خیوب موری
موفقیت فرد در امور و افزایش امید به زندگی میشود در حالی کیه اغلی

کسیانی کیه در خیانوادههیای از هیم گسییخته و

بی توره به مسائ بهداشت روانی خانواده رشد میکککد ،اعتماد بیه نفیس کمیی دارنید و مکیزویانید و در رامعیه ککیار زده
میشوند .شهروند دیگری هم اظهار میدارد  :ورود تفاهم ،محبت ،احترام ،صبر و تحم برای برقراری بهداشیت روانیی در
یک خانواده بسیار مهم است و هر چه خانوادهها به این امر بپردازند رامعه سالم تر و روابو ارتماعی افراد مکاس

تر خواهد

بود.وی ادامه میدهد :رسانهها ،آموزش و پرورش و صدا و سیما میتوانکد با فرهکگ سیازی و اطیالع رسیانی در خصیوص
بهداشت روانی خانواده و تأثیر آن بر روابو ارتماعی و موفقیت افراد ،گامهای میؤثری بردارنید.وی معتقید اسیت :بایید بیه
افرادی که سواد و تحصیال پای یکی دارند آموزش بیشتری داده شود تا در سالم سازی و بهبود سیالمت و بهداشیت روانیی
خانواده ورامعه خود بروشکد.یک معلم هم میگوید :اغل

دانش آموزانی که در مدرسه مکزوی ،بیی انضیباط ،پرخاشیگر،

سه انگار و  ...میباشکد در خانوادههایی تربیت شدهاند که بهداشت روانی در آن خانوادهها نادیده گرفته شده است و ایین
افراد هکگام ورود به رامعه با مشر ال بیشتری مواره خواهکد شد :مدارس باید با شکاسایی این دانیش آمیوزان و برگیزاری
کالسهای آموزشی و مشاوره برای والدین تأثیر بهداشت روانی را برای خانواده بیان کککد تا آیکده سازان کشور در روابیو
ارتماعی خود دچار سردرگمی و یأس نشوند و نقش خود را در رامعه پر رنگ و فعال احساس کککد.یری از شیهروندان بیا
ابراز بی اطالعی از اهمیت بهداشت روانی خانواده عکوان میککد :فراهم کردن درآمد بخور و نمیر برای خیانوادهام فرصیت
نمیدهد به این موضوع فرر و نقش آن را در زندگی فردی و ارتماعی بررسی ککم :وقتی خانوادهها از نظر اقتصادی تیأمین
باشکد میتوانکد به حفظ و برقراری بهداشت روانی خانواده نیز بیکدیشکد.یک کارشکاس آموزشی ،نقش خانواده و بهداشیت
روانی را در رشد شخصیت افراد بسیار مهم ذکر و بیان میککد :کسانی که در رامعه مشرال مختلف شخصییتی و روانیی
دارند در خانوادههای ناسالم رشد کردهاند :خانوادههایی ک ه اعضای آن روابو سرد و به دور از هر گونیه مهیرورزی داشیته
باشکد و به خواستهها و عقاید یردیگر احترام نگذارند به نوعی از هم گسیخته محسوب میشوند و ممرن است آسی هیای
زیادی به رامعه وارد ک ککد :تأمین بهداشت روانی افراد در خانواده رایگاه مهمی دارد و اررای راهرارهای مکاسی
زمیکه ضروری است .روشهای نامکاس

در ایین

ارتباط افراد در یک خانواده به بهداشت روانی آنها و در نتیجه به رامعه و روابیو

ارتماعی صدمه میزند :والدین باید برای رشد شخصیت فرزند ان خود به تعلیم و تربیت اسالمی روی آورند و بیشترین بهره
را از آن ببرند دور کردن افراد از ناهکجاریها و آن چه با دین اسالم مکافا دارد ،مور

تعادل روانی و هماهکگی با روابو

ارتماعی میشود.در افرادی که رفتار و اعتقادا خالف رامعه دارند ،تضاد شخصیتی و بحرانهای روانی و دوگانگی نمود
پیدا میککد و حضور این افراد در ارتماع مور

مخت شدن روابو ارتماعی و به خطر افتادن سیالمت سیایر افیراد رامعیه
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میشود ،ریشه بسیاری از بیماریها و اختالد روانی در خانواده ،بی تورهی بهداشت روانی است در حالی که بیا اهمییت
دادن به این موضوع میتوان سالمت روانی خانواده را تأمین کیرد و از ناهکجیاریهیای موریود در رامعیه کاسیت چکانچیه
شهروندی در رامعه با چکین با زیر پاگذاشتن اخالق و قوانین بخواهد سالمت رامعه را به خطر بیکدازد واز زیر بار تریالیف
شهروندی شانه خالی ککد وظیفه عقلی و شرعی هر شهروند دلسوزایجاب میککد که به شر و شیوه درسیت و بیا رعاییت
ادب و حسن خلق و با در نظرداشتن مرات

امربه معروف و نهی از مکرر وی را هدایت ککد .اعتالی رامعه و مکاسی

بیودن

روابو ارتماعی بستگی به باد بودن بهداشت روانی محیو خانواده و سالمت افراد دارد و چکانچه شهروندی نسبت به اعمال
و رفتار سایرشهروندان بی تفاو باشد نه تکها در انجام وظیفه عقلی و شرعی خود کوتاهی کرده در واقی بیه نیاامن شیدن و
بیمار شدن رامعهای که فرزندان و خانواده خود در آن زندگی میکککد کمیک کیرده اسیت .ییک روانشیکاس هیم اظهیار
میدارد :رامعهای سالم است که از خانوادههای بالکده و سالم تشر ی شده باشد بکابراین باید به بهداشیت روانیی خیانواده و
روابو بین فردی در آن پرداخته شود تا بتوانیم در رامعه نیز سالمت روان خود را حفظ ککیم .والدیکی که مهار های مفید
زندگی را نیاموخته باشکد نمیتوانکد الگوی مکاسبی برای فرزندان خود باشکد و زمیکیه بیروز مشیرال زییادی را در روابیو
ارتماعی فرزندانشان ایجاد میکککد.فرزندان سرمایههای رامعهاند اعضای خانواده باید از روشهیای صیحیح بیه کیارگیری
مهار های زندگی مانکد ککترل استرس و هیجان ،مدیریت اقتصادی خانواده و ارتباطا برون خانوادگی و  ...آگاهی کام
داشته باشکد و آنها را در تعلیم و تربیت فرزندان خود به کار ببرند.کودکی که پرخاشگری یا بی بکدوباری و بیی مسیئولیتی
پدر و مادر خود را در برابر مشرال زندگی و در خانواده میبیکد این روش را الگو برداری میککد و در آیکیده در روابیو
ارتماعی خودودر رامعه آن را به کار میبرد .داشتن روابو صحیح و صمیمانه افراد در خانواده مورد تأکیداسیت :هیر چیه
این روابو محر م تر و سالم تر و برخاسته از معکویا باشد روابو ارتماعی افراد مطمئن تر و مکسجم تر خواهد بود .ازدوا
موفق و تشری خانواده سالم ،مور

حفظ بهداشت روانی میشود بکابراین روانان باید در انتخاب همسر خود دقت کیافی

داشته باشکد :باد بودن ظرفیت ،متواض بودن ،آرامش فرری و نوع دوستی افراد در خانواده شر میگیرد و از آن ریا کیه
این نهاد ،اساسیترین نهاد ارتماعی است باید بیشتر به آن پرداخته شود :کم هزیکیهتیرین راه داشیتن رامعیه سیالم و روابیو
ارتماعی مطلوب ،آموزش بهداشت روانی خانواده است :.خانواده مرانی است که میتوان در آن به عشق ،تفیاهم ،محبیت،
درک متقاب و پشتیبانی دست یافت .در خانواده سالم افراد به یردیگر احترام میگذارند ،به صحبتها و نظرهای همیدیگر
گوش میکککد و پدر و مادر نیز در افزایش اعتماد به نفس فرزندان خود میکوشکد و در نتیجه آنها در ارتماع نیز بیا سیایر
افراد میتوانکد روابو سالمی برقرار ک ککد.تقویت اعتماد به نفس و افزایش عز نفس در خانواده شر مییگییرد و موری
باد رفتن روابو بین فردی و ارتماعی مییشیود.یک رامعیه شیکاس بیا بییان ایین کیه انسیان موریودی ارتمیاعی اسیت کیه
زندگیاش در محیو ارتماعی و در قال

روابو آن شر مییگییرد ،مییگویید :محییوهیای ارتمیاعی بیر یریدیگر تیأثیر

میگذارند و خانواده در این زمیکه بیشترین اثرگذاری را بر رفتار اعضای آن دارد.وی با بیان این که پایههای شخصیتی فیرد
در خانواده شر میگیرد اظهار میدارد  :والدین در نوع روابو افراد خانواده تأثیر به سزایی دارند .بکیابراین ناهکجیاریهیای
مورود در خانواده اثرا مکفی خود را در رامعه بر رای میگذارد و برای رلوگیری از ایین امیر بایید بیه بهداشیت روانیی
خانواده به طور ردی پرداخته شود.وی ادامه میدهد :اگر خانواده محیطی مکاسی

و مطلیوب باشید و پیدر و میادر الگیوی

رفتاری خوبی داشته باشکد خود به خود تأثیر مببتی در رفتار فرزنیدان مییگذارنید.وی اظهیار مییدارد :هیر رامعیه تعرییف
مشخصی از رفتارها و روابو ارتماعی دارد و ارزشهای رامعه به فرهکیگ آن بیر مییگیردد.وی مییافزایید :در رامعیه میا
رفتاری مطلوب است که مکطبق بر ارزشهای دیکی و اسالمی باشد بکابراین از خانوادهها انتظار میرود ایین رفتارهیا را مییان
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فرزندان خود روا دهکد.وی با اشاره به این که یری از مشرالتی که در رامعه برای فرزندان به ورود میآید تطابق نداشتن
رفتارهای خانواده با رامعه ،مدرسه و وسای ارتباط رمعی و  ...است مییگویید :ایین رفتارهیا موری

چکیدگانگی فیرد در

محیو ارتماعی میشود و در نتیجه روحیاتی در فرد به ورود میآید ک ه از آن به عکیوان نفیاق ،دوروییی و نداشیتن تعیادل
رفتاری و شخصیتی یاد میشود و این فرد عضو مفیدی برای رامعه نخواهید بیود.وی اظهیار مییدارد :محییو خیانواده بایید
متعادل و به گونه ای باشد ک ه به فرزندان فرصت خودباوری و اظهار نظر دهید ،در غییر ایین صیور فیردی گوشیه گییر و
مکزوی وارد رامعه خواهد شد .برای داشتن رامعه ای سالم باید برنامههای مختلفی در مراکز فرهکگی ،مشیاوره و کیانونهیا
برای خانوادهها برگزار و آموزشهای دزم ارائه شود تیا در متعیادل کیردن و سیالم سیازی محییو خانیه و بهداشیت روانیی
خانواده تأثیر گذاشت.
اصول بهداشتی روانی

 احترام فرد به شخصیت خود و دیگران
 شکاخت محدودیتها در خود و افراد دیگر

 دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است
 آشکایی با ایکره رفتار هر فرد تاب تمامیت ورود اوست
 شکاسایی احتیارا و محرکهایی که سب

ایجاد رفتار و اعمال انسان میگردد.

شخصی که این اصول را فهمیده و بپذیرد مسلماچ واق بیکانه با مشرال زنیدگی مقابلیه کیرده و بیا وریود موانی دلسیرد
نمیشود زیرا میداند که زندگی یعکی کشمرش با عوام مختلف ،شخص انعطافپذیر میداند که احتیا فرد هیی وقیت
مطابقت کام با مقتضیا زندگی نمیککد و بر این اساس سعی مینماید در برآوردن احتیارا خیود واقعییا را در نظیر
گرفته ،بیشتر از اندازه دزم توق نداشته باشد او میپذیرد که تعارض روانی اغل

اتفاق خواهد افتاد و برای مقابله با آن خود

را آماده میسازد این شخص در زندگی هدفهای معیکی دارد و برای رسیدن به آنها سعی وافیی خواهید نمیود بیه عیالوه
شکاسایی خود و دیگران خوشبیکی و احترام او را نسبت به بشریت زیاد مییککید .خالصیه ایکریه او دیگیران را آنطیور کیه
هستکد قبول دارد و به رای ایدهآلیسم در رابطه با آنها رئالیسم و واق بیکی را اتخاذ نماید .بدین وسیله قیادر اسیت بیه آنیان
اعتماد نموده با اطمیکان خاطر به یک زندگی بیتشویش ادامه دهد09.
توره به بهداشت روانی مؤثر و همگانی در بسیاری از روام امیروز ریزء مسیائ اصیلی ارتمیاعی قیرار گرفتیه اسیت.
تبلیغا مببت ،آشکایی عمومی افراد از طریق برنامههای رادیویی و تلویزیونی و نشریا آمادگی بیشتری برای پذیرش چکین
مسائلی را به ورود آورده به طوریره غالباچ بسیاری از افراد داوطلبانه اقدام به دریافت کمک به مکظور رف عیوارض عصیبی
خود میکککد.
بحث و گفتگو با یک متخصص روانی (روانپزشک ،روان شکاس بالیکی ،مشاور ،میددکار ارتمیاعی) میی توانید از نتیایج
مؤثری برای ح و فص تضادهای شخصی برخوردار باشد .استفاده از روشهای رواندرمانی باید در دسترس همگان قیرار
گیرد و مخصوص افراد با طبقه خاصی نباشد .لذا بهتر است سازمانهای درمانی پزشری از روان درمانی نیز اسیتفاده کککید و
این امر به طریقی انجام گیرد که افراد نیازمکد بدون صرف هزیکههای قاب مالحظه و یا سرگردانی زیاد بهرهمکد شود .تکها از
این طریق است که میتوان برای بهداشت روانی عمومی گامهای مؤثری برداشت.
در تمام دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالی و حتی دبیرستانهای بزرگ باید مراکز رواندرمانی ورود داشته باشید تیا
نس روان بتواند از معاضد و معاونت حرفهای و مؤثر بهرهمکد گردد .چه اگر در سکین روانی و بلوط چکین مسائلی ح و
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فص شدند نه تکها سری برطرف خواهکد شد بلره سالمت روانی آیکده فرد و ارتماع نیز بهتر تضیمین مییگیردد .ریای آن
است که در ایکجا از ابعاد اصلی بهداشت روانی مؤثر را که رکبه کاربردی دارد را بیان نموده و هر کس مییتوانید آنهیا را
اساس قضاو خود برای مرارعه به متخصص روان درمانی مخصوص در دانشگاه و دفاتر مشاوره قرار دهد.
 ماهیت مفهوم فردی :مفهوم فردی قضاو فرد را درباره خودش روشن میسازد و متضمن آگاهی از نریا مببیت ومکفی رفتار میباشد .فردی از نظر روانی سالم است که درباره رفتارهای خود آگاهی داشته بتواند به طور عیکیی هیدفهیای
خود را بررسی نموده با توره به تواناییهای شخصی فعالیت نماید .واق بیکی و ارتکاب از خیودفریبی اهمییت خاصیی دارد.
مهمترین عام در سالمت فرری و بهداشت روانی واقعیتگرایی و قبول خویشتن خویش است آنچکانره هست .فیرد بایید
تواناییها و کمبودهای خود را آنگونه که هستکد بپذیرد .باید تأکید کرد که مسئله قکاعت و یا رضایتمکدی فردی را به هیی
وره مطرح نیست بلره تکها به تواناییهای شخصیت و کمبودهایی که در هر یک از افراد آدمی ورود دارنید اشیاره نمیوده
پذیرش آنها را با توره به واقعیت زندگی توصیه میشود.
 .0فرد باید بداند کیست ،چه میخواهد ،در زندگی چه هدفهایی را تعقی

میککد .در ایکجاست احساس شکاسایی

فردی اهمیت خاصی مییابد .پذیرش ارزشهای دیگران به طور عیکی و واق بیکانه رزء دیگری از خودشکاسیی را
تشری میدهد.
 .8درگیری فعادنه با عوام محیطی :معیار دیگری که نشیانه سیالمت فریر اسیت ،درگییری فعادنیه فیرد بیا عوامی
محیطی میباشد .کسانیره تسلیم مح

دیگرانکد و درگیری فعادنیهای ظیاهر نمییکککید از نظیر عیاطفی و رشید

ضعیفاند .بشر تا زمانیره حیا دارد باید فعالیت ککد و کوششهایش رکبه سازندگی داشیته باشید .همریاری و
همگامی با سایر افراد ارتماع نیز رزیی از بهداشت روانی است.
 .9استقالل و خودمختاری :بخش مهمی از شخصیت بالغ را استقالل و خودمختیاری شخصیی تشیری مییدهید .بیه
طوری که بارها اشاره شده است ضمن رشد و نمو بتدریج از رکبههای وابستگی فرد از والدین کاسته شده و زمیکه
برای استقالل فردی آماده میشود .محیو تحصیلی بخصوص دانشگاه و مدارس عالی بهترین وسای را بیرای داد
و ستد با محیطی غییر از خیانواده و همسیایگان فیراهم مییسیازد و تیدریجاچ شیخص را بیه سیوی خوداتریایی در
تصمیما و اتخاذ روش مطلوب زندگی آتی سوق میدهکد .البته استقالل بیش از حد نیز به خودسری و لجارت
میانجامد .لذا میانهروی در این موارد الزامی است .عوام دیگری نیز در این رابطه گفته شده بدین صور کسی
که از سالمت فر برخوردار است باید بتواند درگیری عاطفی داشته باشد ،قبیول محبیت نمیوده ،بیه دیگیران مهیر
بورزد ،احساس حقار نرکد و به مکظور رف آن از واککشهای شدید ربرانی استفاده نکمایید ،انحرافیا شیدید
اخالقی نداشته باشد ،خصومت و پرخاشگری او بیش از حد معیکی رلوه نرکد ،رضایتمکدی نشان دهید و از همیه
مهمتر واق بیکی را شعاد خود سازد و در نهایت با دیگران ارتباط سالم برقرار نماید .تردیدی نیست آدمی همیواره
در رفتار و کردار خود به مکظور سازگاری بهتر با محیو تغییراتی خواهد کرد.
شخصیت افراد کیفیت تببیت شدهای نیست چون رفتار آدمی به طور مستمر متأثر از محیو و قوانین رشد است .لذا آنچه
امروز در فردی مالحظه میککیم احتمادچ فردا تغییر خواهد کرد .پیشرفت همراه با تغییر همیشه دزمه زندگی اسیت .درک و
پذیرش و تغییر رفتارمان به هکگام لزوم نشانه پختگی عاطفی ما است .بدیهی است در اررای ایین امیر نیازمکید بیه کمیک و
همراری دیگران میباشیم که مشاوران نیز از این رمله میباشکد
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پرورش مهار های زندگی و آموزش آنها در بین افراد رامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است ،چرا که با زندگی
روزمره آن ها ارتباط مستقیم دارد و آن ها را در ح مشرال ارتماعی و روانی یاری میککد .مهار هیای زنیدگی بخیش
مهمی از نحوهی چگونه زیستن بوده و در تربیت شهروندان نقش بسیار مهمی دارد .هیدف کلیی ایین مهیار در زنیدگی
شام مهار های تفرر خالق و انتقادی ،شهروند مسئول بودن ،خودآگاهی و داشتن هدف ،برقراری ارتباط ،تصمیمگییری
و ح مسئله ،بهداشت و سالمت رسمی و روانی و مشارکت و همراری در سطح رامعه است.
اگر ما بخواهیم یک شهروند خوب تربیت ککیم باید بیکش این را بدهیم که چرا بایید قیوانین را رعاییت کیرد و قیوانین
شهروندی چه هست و اگر رعایت نرکیم چه میشود وچه اتفاقی میافتد و رعایتش چه فوایدی دارد اگر شخص تمیام ایین
اطالعا راگرفت انگیزه برای برارگیری آنها پییدا خواهید کیرد بعید از گیرفتن اطالعیا نوبیت پیرورش گیرایشهیا و
عالئقست .یعکی چه ککیم که عالقه و انگیزه به اررای این قوانین پیدا ککد با این روش او را به سمت ییک شیهروند خیوب
شدن میبریم .مبالچ برای امر به نماز خوا ندن بعکوان یک عم فیردی و رعاییت قیوانین و مقیررا راهکمیایی و رانکیدگی در
سطح شهر  ،در درره اول باید فلسفه آنرا روشن ککیم چکانره نیچه فیلسوف آلمانی میگوید آنره چراهای زندگی را یافت
با هر چگونگی خواهد ساخت.آدمها اگر علت و فلسفه رفتار را بیابکد انگیزهای برای برار گیریش پییدا مییکککید همچکیین
آلبرکامو میگوید مجازاتی بادتر از کار بیهوده نیست .ایکره من ندانم برای چی دارم یک کار انجام میدهم .انجام قانون و
ترلیف رنجی در پی دارد مب ورزش کردن یا درس خواندن و ...اگر هدف و فلسفهاش را بداند مب همیان داروی تلخیی
است که به قیمت باد تهیه کرده میخورد خوشحال هم هست که داروی تلخ را گران خرییده و دارد اسیتفاده مییککید .بیه
عبارتی:
چییییون صییییفا بیکیییید بییییال شیییییرین شییییود

خییوش شییود دارو چییو صییحت بییین شییود00

پس ما باید ددی و چرایی انجام اعمال و قوانین را بدانیم ددیلی قوی برای نسلی قوی که قان نمیشیود .بعید پیرورش
گرایش و عالئق آنها از طریق ارائه الگوست.باید الگوهای رذاب معرفی شودتا با دییدنش گیرایش بیه انجیام پییدا کککید.
والسالم
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مفهومپردازی امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد وظایف یک شهروند مسئول
محمدحسین پسکدیده
دکتر رضا اسماعیلی

0

8

چکیده
با توره به تاّکیدا غری

به  31آیهای در قرآن کریم و نظر به آموزههای دین مبین اسیالم کیه در اصی هشیتم قیانون

اساسی نیز به همگانی بودن آن توره شده است این فریضه وار

و اثیر گیذار در رامعیه اسیالمی همچیون خورشییدی در

کهرشان آموزههای دیکی میدرخشد .لذا شکاخت ابعاد و زوایای امربهمعروف و نهی از مکرر یک اص بکییادین اسیت ،کیه
تفرر مسلمانان را زدل و نا خالصیهای آن را ردا میککد و آنان که این اص مهیم را بیه خیوبی شیکاختهانید در دام چکیین
لغزشگاههای خطرناکی قرار نمیگیرند .بکابراین ،دزمهی شکاخت این آسی ها ،کس
چه بسا عدم آگاهی از این آسی ها،عواق
میگردد .درمان این عواق

آگاهی دقیق وروشین از آنهاسیت.

واثرا نا مطلوبی بررای میگذارد که حتی مکجیر بیه نیابودی ییک ملیت نییز

تکها از طریق رف علتهاست که آن هم روا امربهمعروف و نهی از مکرر بیا ریذب نیروهیای

آگاه همراه با برنامه ریزی دراز مد میباشد .در این مقاله که روش آن توصیفی -تحلیلیی اسیت بیه مفهیوم پیردازی ایین
فریضه مهم میپردازد و در ادامه به بررسی معانی لغوی و تخصصی آن ،اهمییت ورایگیاه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر از
مکظر قرآن ،روایا و کالم معصومین ،مرات

و شیوههای انجام این فریضه مهم در ارتماعی کیه همیه افیراد آن بایید ییک

شهروند مسؤل باشکد پرداخته است.
واژگان کلیدی :مفهوم پردازی ،امربهمعروف ،نهی از مکرر ،شهروند مسؤل
مقدمه
با نگاهی گذرا به سرگذشت بشر در مییابیم که امربهمعروف و نهی از مکرر از پیشییکه ای بیه قیدمت انسیان برخیوردار
است .هدف بعبت انبیاء الهی نیز دعو مردم به خیر ،صالح ،توحید و بازداشتن آنها از پیروی طاغو بوده است .حضور
پیام آوران وحی در عرصهی تحود ارتماعی به اندازهای چشمگیر است که میتوان گفت همهی حرکتهای اصیالحی
و دگرگونیهای سازنده در رامعه بشری در پرتو امربهمعیروف و نهیی از مکریر تحقیق یافتیه اسیت .امیرالمیؤمکین علیی(ع)
ش ِّریع ِة ْاَلَمر بِالْم ِ
ِ
َّهی َع ِن ال ُْم ْنک ر» قوام و روهرهی ورودی شریعت  ،امربهمعیروف و نهیی از مکریر
عروف َو الن ْ
فرمودند« :ق ُ
وام ال َ َ ْ ُ َ
است .امربهمعروف انتشار خوبیها و افشاندن بذر نیریها در کشتزار ران آدمی است تا با به ثمر رسیدن هر بیذر ،گلیی از
درون آن شرفته شود و در نتیجه رامعه گلزاری ،از ارزشها ،نیریها و فضیلتها گردد .نهی از مکریر بیارش قطیرا زدل
باران بر سرزمین گکهرار است که شعلههای معصیت را خاموش میسازد و به گسترش تیرگیهای قلبش پایان مییبخشید و
چکین ویژگیهایی است که این دو فریضهی نورانی را بر سایر فرائ

امتییازی بیزرگ بخشییده اسیت .قیرآن کیه در رأس

کتابهای آسمانی است به طرز زیبا و شیگفتآوری مسیئلهی امربیهمعیروف ونهیی از مکریر را از رکبیههیای گونیاگون بیه
تصویرکشیده است .در قرآن شریف ،آیا بسیاری در این باره آمده است .امربهمعیروف و نهیی از مکریراز مسیائ مهمیی
است که در مرت

سایر پیامبران نیز به آن توره خاص شده و از اصول اساسی دین محسوب میشود .در اخبیار و رواییا

اسالمی نیز موضوع امربهمعروف و نهی از مکرر ،مورد توره و تأکید فراوان قرارگرفته است و بیا توریه بیه ایین رواییا و
 . 0کارشکاس ارشد رشته مدیریت فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان(نویسکده مسؤل)
 .8عضو هیئت علمی دانشگاه دررشته مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
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تأکیدا فراوان آن ،به اهمیت این موضوع و مسئله بیشتر پی میبریم .امربهمعروف و نهی از مکریر در عیین حیال کیه ییک
دستور دیکی است و برای اررای آن شرایو و مقرراتی در شرع مقدس اسیالم بییان شیده اسیت ،ییک رهیاد ارتمیاعی نییز
میباشد .بدون شک فراگیری روشهای صحیح این رفتار ،امری ضروری است ،تا با اعمال صحیح آن ،بر مییزان اثربخشیی
آن افزوده شده و از خطرا

ضه الهی کاسته شود.
ارتماعی رفتارهای دور از شأن این فری ٔ

تعریف و تبیین موضوع
امربهمعروف ونهی از مکرر ضامن هستی بخشی به ورود عیکی دین است و مهمترین اثر تیرک امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر خسار و ضربه زدن به ورود عیکی دین میباشد ،تمام آثار و نتایج خسار باری کیه در تیرک ایین فریضیه بیه نظیر
میرسد ،همه در حول وحوش این ضرر و زیان عظیم و کلی است .اصودچ دین داری سه ورود است که نسبت به دو ورود
آن رامعه متدین دارای رسالت نیست .این سه گونه ورود عبار اند از ورود مرتبی ،ورود انسانی و ورود عیکی در ورود

مرتبی ،ضامن حفاظت و پاسداران از دین مکحصراچ خداوند است که فرمود« :انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحاف ون» در این آیه
خداوند حفاظت از ذکر که ورود مرتبی دین است را مکحصر در خودش میداند خداوند متعال ورود مرتبی دین را تا بیه
امروز در برابر تمام حوادث ،چالشها ،ناگواریها و ناهمواریهایی که در فراز و نشی های زنیدگانی ارتمیاعی و سیاسیی
است در تاریخ به ورود آمده ،حفظ کرده و حتی کوچیکتیرین تبیدی و تغیییری در آن پدیید نیامیده اسیت .احییای ایین
دواص بیانگرحیا وسرزندگی رامعه میباشد و فراموش کردن این دو اص موری
تدریج اضمحالل ومرگ رامعه خواهد شد .برهرمسلمان و مرلفی وار

رخیو و سسیتی ،بییتفیاوتی و بیه

است در چارچوب قوانین شرع عم به معروفا

را توصیه کرده و دیگران را از مبادر به مکررا بازدارد .انسان به خاطر خلقت و آفریکش بسیار ظرییف و در عیین حیال
پیچیدهای که دارد همواره اصطراکاتی در مسیر راه او به واسطه مصالحی قرارداده شیده و سرشیت وی گیرایش بیه کمیال
رویی و صعود الی ا ...نیز است و به خاطر ایکره در مسیر اصلی قرار بگیرد و استعدادهای بالقوه خود را تبدی به فع نماید،
خداوند تبارک و تعالی او را رهبری و هدایت فرموده و به قولی خداوند برنامههای خود را از امربهمعروف و نهیی از مکریر
شروع کرده است این ضرور به کمال رسیدن انسان را وادار مینماید که مکاهی را بشکاسد و بر ترک آنها اقدام نمایید و
معارف را نیز برار بکدد .به این لحاظ بحث امربهمعروف و نهی از مکریر بیه عکیوان ییک ضیرور فیردی و ارتمیاعی قابی
بررسی است.
مسئله امر و نهی و تشویق و هشدار ریشه در درون هرانسانی دارد ومربوط به زمان و مران یا مکطقه خاصی نمیشیود .و
هر مسئله ایکگونه فراگیر باشد نشان از فطری بودن آن است .هشدار و اخطار و فریاد در برابر خطرها و انحرافا مخصوص
انسان نیست در قرآن مجید میخوانیم :وقتی مورچهای دید حضر سلیمان(ع) با لشررش در حرکتاند فریاد زد و به سایر
مورچگان گفت :به دنههای خود بروید تا پایمال نشوید .هکگامی که هدهد در پیرواز خیود از فضیای کشیور «سیبا» متوریه
انحراف مردم شد و دریافت که مردم خورشید پرستکد نزد حضر سلیمان آمد و از این انحیراف شیرایت کیرد .بکیابراین،
فریاد در برابر انحراف و دلسوزی برای دیگران نه تکهامسیئلهای فطیری بیرای انسیانهاسیت ،بلریه ریشیهای غرییزی نییز در
حیوانا دارد .باتوره به تشخیص عق که با لذا میتواند حسن و قبح کلی اشیاء را درک نماید و می به کمال رویی که
به واسطه آن تمام سعی و کوشش انسان بر این خواهد بود که خود را به مدار عالی برساند و واککش طبیعیی کیه فیرد در
برابر افعال بد از خود نشان میدهد .میتوان فطری بودن و عقالنی بودن امربهمعروف و نهی از مکرر را ثابت کیرد اگیر چیه
رمعی از دانشمکدان معتقدند که وروب این فریضه با دلی عقلی ثابت شده اما ادله کتیاب و سیکت بیه ایین امیر مشیروعیت
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بخشیده و به عکوان یک فریضه وار

برای مسلمانان نمود پیدا کرده است .رایگاه امربهمعروف :اولین وظیفیهءانبیاء علییهم

السالم امربهمعروف و نهی از مکرر بوده است.
قرآن حریم میفرماید :مادرمیان هرامتی پیامبری مبعوث کردیم که مهمترین کار و وظیفیه او دوچییز بیود :یریی امربیه
یرتاپرستی که بزرگترین معروفهاست و دوم نهی از اطاعت طاغو ها که بزرگترین مکررهاست .این موضوع از همان
روزهای اول بعبت پیامبر اسالم(ص)مورد عکایت اسالم بوده است .سوره و العصر که اوائ بعبت در مره نازل شیده اسیت،
در رمله (تواصو بالحق وتواصو بالصبر) ،اشاره به امربهمعروف میککد و از مومکان میخواهد تا یردیگر را به کارهای حق
و پایداری در راه خدا سفارش کککد .از دیدگاه علی(ع) امربهمعروف و نهی از مکرر شاخه ای از رهاد است .امیام علیی(ع)
در مقاب پرسشی پیرامون ایمان ،میفرماید :ایمان چهار ستون دارد؛ صبر ،یقین ،عدل و رهاد ...رهاد هم چهار قسمت دارد؛
امربهمعروف ،نهی از مکرر ،راستگویی در همه شرایو حساس و مخالفت با فاسقان(غررالحرم).
«غایه الاین اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الح اود» .هیدف اصیلی دیین ،امربیهمعیروف و نهیی از مکریر و بیه

پاداشتن حدود است« .تبتن ی اَلخ وه ف ی اهلل عل ی التناص م ف ی اهلل والتب اذل ف ی اهلل و التع اون عل ی الاع ه اهلل و التن اهی ع ن معاص ی

اهلل و التناصر فی اهلل و اخالص المحبه» ،برادری در راه خدا برچکد چیز بکا شده است؛ نصیحت کردن به همدیگر در راه خدا،
بخشش به هم در راه خدا 1کمک به یردیگر بر اطاعت خدا 1باز داشتن یردیگر از نافرمانی خدا 1یاری همدیگر در راه خدا
و خالص بودن در دوستی .گاه برانگیختن شخص برای انجام امری وار

چکان ارزشمکد میشود که پاداش همسان با اص

عم به وی عطا میشود و این انگیزش انجام نمیشود مگر به وسیله امربهمعروف و یا نهی از مکریر ،زییرا در صیورتی کیه
امری نمیشد ،اساساچ کاری هم صور نمیگرفت و یا اگر نهی نمیشد ،حرامی ترک نمیشد .لذا امام علی(ع) بیه نقی از
پیامبراکرم(ص) میفرمود« :من شفع شفاعه حسنه اوامر بمعروف ...فان الاال علی الخیر کفاعله» .آن کس که برای کار خوب

پادرمیانی ککد یا امربهمعروف ککد ...پس(بداند)که راهکمایی کککده به خیر مانکد انجام دهکده آن است و میفرمود« :م ن ام ر

بمعروف او نهی عن منکر او دل علی خیر او اشار به ،فهو شریک و من امر بسوء او دل علیه او اشار به فهو ش ریک» ،کسی کیه

امربهمعروف یا نهی از مکرری ککد یا به خیری راهکمای یا اشاره ککد و آن که به بدی امر یا ددلت یا اشاره ککید ،او نییز در
گکاه آن شریک است(.مکتخ

اداحادیث شیعه).

آشنایی با معانی مفهومی امربهمعروف و نهی از منکر
معکای ،امر ،نهی ،معروف ،مکرر ،آسی

از لحاظ لغوی و تخصصی:

امر رم امور ،به معکی فرمان دادن ،فرمان ،حریم ،کیار و حادثیه (مطهیری .)0942،در مفهیوم واژهی امرگفتیهانید« :ه و

الطلب مع اَلستعالء» امر همان خواستن یا برتری است که مترادف با فرمان است(قدسی .)0921،امر کلمهای سه حرفی عربی
است که اگر به صور مصدر به کار برده شود معکای آن در زبان پارسی :فرمودن ،فرمان دادن ،دستوردادن ،وادار نمیودن،
واداشتن و چکان چه به صور اسم به کار برده شود معکای آن فرمان ،فرمایش ،دستور و واداری خواهد بود(سالک.)0921،
نهی باز داشتن ،مک کردن ،خالف امرنهی ازمکرر ،بازداشتن ازکاربد ،رلوگیری کردن(مطهری .)0942،در مفهوم واژه
نهی گفتهاند :الکهی الزرر عن الشیء نهی بازداشتن از چیزی است(قدسی .)0921،نهی کلمه ای سه حرفی عربی اسیت کیه
اگر به صور مصدر به کار برده شود معکای آن در زبان پارسی :باز داشتن و رلوگیری کردن کسی از کاری یا گفتاری یا
کرداری و چکان چه به صور اسم به کار برده شود معکای آن در زبان ما ،بازداری و رلوگیری کسی از کاری یا گفتیاری
یا کرداری خواهد بود(سالک .)0921،معیروف :کیار نیریو از نظیر شیرع و عقی  ،بیرخالف مکریر(امین .)0928،المعیروف:
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(عرف) :مشهور ،شکاخته شده ،نیرویی،رزق ،طاعت خدا(دهخدا .)0938،واژه «معروف» :در لغت به معکیای شیکاخته شیده و
مقصود آن کارهایی است که مورد تأیید عق و شرع است(قدسی .)0921،معروف :کلمهای پکج حرفی عربی و اسم مفعول
از فع عرف یعرف است و معکای آن به زبان فارسی :دانسته شده ،شیکاخته شیده مییباشید .معکاهیای نیامی ،نامیدار ،نیامور،
نامبردار ،بلکدآوازه و سرشکاس نییز بیرای معیروف نوشیتهانید(سیالک .)0921،کارهیایی کیه اسیالم آنهیا را واری

کیرده

(شروری .)0943،اسمی است که برای هر کاری  ،با عق و شریعت نیرو شکاخته ،هرکار نیری که عالوه بر نیری آن ،انجام
دهکدهاش ،آن را به این وصف نیری بشکاسد ،مکررکارهایی که اسالم آنها را حرام نموده ،چیزی که به زشتی شکاخته شده.
هرکیار بییدی کیه انجیام دهکییدهی آن ،خییودش آن را بیه ایین وصییف(بدی) بشکاسید و ییا توسییو دیگیری شکاسییانده شییود
(نوری.)0944،
نررالمکرَر :کارناپسکد از نظر مردم ،کار زشت و ناپسکد از نظر شرع المکرِر :انرار کککده ،کسی که چیزی یا دیگری را
نشکاسد (ابراهیمی.)0929مکرر :از ماده ی «انرار» و «نرر» :ناشکاخته ،ناپسکد ،زشیت و قبییح کیه رمی آن مکریرا و مکیاکر
میباشد .واژه «مکرر» :نیز به معکی ناشیکاخته و مقصیود از آن کارهیایی اسیت کیه میورد نریوهش عقی و شیرع اسیت (بیی
نا .)0940،مکرر :کلمهای چهار حرفی عربی و اسم مفعیول از فع (مزیید) انریر ،یکریر اسیت و معکیای آن بیه زبیان فارسیی:
نادانسته ،ناشکاخته و بی نشان  ...است .معکاهای ناروا ،بد ،قبیح،ناشایسته نیز برای مکرر گفتهاند امربهمعروف یعکی :امر به انجام
کارهای شایسته و پسکدیده نهی از مکرر یعکی :نهی از انجام کارهای ناشایست و ناپسکد(فوددی.)0921،
آسی

در لغت به معکای زخم ،ضرب ،صدمه ،تع

و رنج ،مشقت ،آفت ،نربت ،بال ،فتکه ،خطر ،گزند ،آزار ،کوفتگی

(دهخییدا .)0938 ،زی یان ،خسییار  ،ک یوب ،ضییربه و چیزهییای دیگییر بییه کاررفتییه اسییت(عمید .)0921،معکییای آسییی
آسی شکاسی ،معروف و مکرر از لحاظ اصطالحی آسی

و

و انحراف و یا کج روی ،مفاهیمی معادل و مشابه هسیتکد .مفهیوم

مشترکی که در این دو واژه میتوان یافت عبیار اسیت از عیدم التیزام بیه آن چیه کیه بایید باشید .عیدم التیزام عملیی بیه
هکجارهای مورد قبول رامعه ،آسی

شکاخته میشود .بکابراین ،آسی شکاسی به معکای آن اسیت کیه در عمی « ،باییدها» چیه

میزان رعایت نگردیده است .آسی

شکاسی امربهمعروف و نهی از مکرر هرگونه آفت و خطر و گزند و ناراحتی که ممرن

است به این دو ،وار

الهی ،در مرحلهی شکاخت و اررا ،از ناحیهی اررا کککده و اررا شونده ،وارد آیدو این عم ظریف

را با اشرال و گزند و آسی

مواره ککد ،میباشد (بی نا.)0942،

امربهمعروف و نهی از مکرر ،یعکی :امر کردن به انجام کارهای شایسته و نهی کیردن از انجیام کارهیای ناشایسیت اسیت
امربهمعروف و نهی از مکرر و شکاخت آسی های آن یری از اصول عملی اسالم و از مهمترین فرائ
اسالمی است موضوع امربهمعروف و نهی از مکرر در کت

فقهی شیعه  ،بادتر از حدّ یک وار

دیکی در اسالم و فقه

الهی معمولی مطرح شیده

و در ردیف ضروریا دین از آن یاد شده که مکرر آن در صور آگاهی ،کافر شکاخته شیده اسیت(بی نیا .)0940،واژهی
آسی

در لغت؛ به معکای؛ صدمه ،خطر ،آفت ،زخم و  ...است و در اصطالح به معکای عدم التزام به هکجارهای مورد قبیول

رامعه ،آسی

شکاخته میشود بکابراین ،آسی شکاسی به معکای آن است که در عم « ،باییدها» چیه مییزان رعاییت نگردییده

است بهترین راه شکاخت این دو فریضه ،مرارعه به شرع مقدس که همان عقی خیارری اسیت ،مییباشید و از طرییق عقی
میتوان معروفا و مکررا را شکاخت؛ زیرا عق سلیم میتواند خوب و بد را از هم تشخیص دهد .از این طریق مییتیوان
فهمید ،معروف کدام است و مکرر چیست(حسامی.)0949،
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اهمیت و جایگاه امربهمعروف و نهی از منکر در بیان قرآن ،روایات و کالم معصومین
انسان مورودی ارتماعی است و ضرور زندگی ارتماعی ،انسان را مجبور مییککید تیا از برخیی خواسیتههیای خیود
چشمپوشی نموده و رفتار خود را در چارچوب آن ارتماع ،ککترل نماید ،زیرا رمز بقای یک ارتماع به دلیی وریود قواعید
تکظیم کککدهی رفتارهای ارتماعی است در دین مبین اسالم ،عام ککترل عمومی ،امربهمعروف و نهی از مکرر اسیت اسیالم
همهی پیروان خود را موظف ساخته که اگر دیدند به یری از قوانین عم نمیشود آرام نشیککد و متخلف را به فرمانبرداری
وادار کککد و ازنافرمانی بازدارند .بکابراین نمیتوان در یک رامعه از ککار مسائلی که سالمت آن را بیه خطیر مییانیدازد بیی
تفاو گذشت و امربهمعروف و نهی از مکرر ،بزرگترین ضامن سالمت رامعه است .پیامبر اکرم(ص) ،رامعه را به کِشتی
و افراد را به مسافران آن تشبیه نموده و میفرماید« :اگر در میان مسافران کسی به ادعای آن که به اندازهی خودش در کشتی
سهم دارد و کشتی را سوراخ ککد ،سرانجام کشتی و مسافران آن غرق خواهد شد ،ولی اگر دیگران از این عمی ناپسیکد او
رلوگیری کککد خود و او را از هالکت رهایی بخشیدهاند(قرائتی.)0929،
سوره اعراف(،آیا 009تا)000داستان قومی را به نام اصحاب سبت نق مییککید کیه در ککیار
ٔ
آمده است خداوند در
دریا زندگی میکردند و از طرف خداوند به عکوان آزمایش دستوری به آنها داده شد و آن این که صید میاهی را در روز
شکبه  ،تعطی کککد(طباطبایی.)0949،
گروهی از آنان،آن قوانین شرعی را رعایت نرردند و گروه دیگر آنها را پکد داده و نهیی از مکریر نمودنید ،امیا آنیان
نپذیرفتکد و لذا ،خداوند گروهی را که امربهمعروف و نهی از مکرر میکردند نجا داد و بر گکاهریاران عیذاب دردنیاکی
نازل کرد .با توره به مطل

یاد شده ،اهمیت این دو فریضهی الهی معلوم میشود چیرا کیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر،

عالوه بر ایکره یک وظیفه فردی است یک وظیفه ارتماعی مییباشید زییرا مفاسید ارتمیاعی در رامعیه ،زمیانی روا پییدا
میککد و اررای احرام الهی زمانی دچار مشر میشود که انسان به وظیفه ی خود در انجام ایین فریضیه الهیی در هیر دو
شر فردی و ارتماعی آن اهتمام نورزد(بی نا.)0942،
در برخی از سخکان امامان معصوم علیهم السّالم چکین آمده است :امربیهمعیروف و نهیی از مکریر مهیمتیرین واربیا و
شریفترین آنهاست(فالح زاده.)0943،
در اص هشتم قانون اساسی دربارهی تحقق این فریضهی مهیم آمیده :در رمهیوری اسیالمی اییران ،دعیو بیه خییر،
امربهمعروف و نهی از مکرر ،وظیفهای است همگانی ،بر عهدهی مردم نسبت بیه یریدیگر ،دولیت نسیبت بیه میردم و میردم
نسبت به دولت ،شرایو ،حدود کیفیت آن را قانون معین میککد(نمایی.)0929،
آن چه که قاب ذکر است این است که از طریق عق میتوان معروفا و مکررا را شکاخت .زیرا عق سلیم میتوانید
عم خوب و بد را از هم تشخیص دهد .از این طریق میتوان فهمید معروف کدام است و مکریر چیسیت .در هیر حیال بیه
هکگام مرارعه به عق سلیم ،در نظر داشتن دستورا شرع ضروری است .بکابراین امربهمعروف و نهی از مکرر ،اصلی اسیت
که در خود قرآن ،با صراحت آمده و بعد در اخبار لغوی و آثار ائمه و بعید هیم بزرگیان و علمیاء دیین در همیهی قیرنهیا،
دربارهی این اص و اهمیت آن سخنها گفته ومطالبی نوشتهاند اصلی که ضامن بقای اسالم اسیت امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر یگانه اصلی است که ضامن بقای اسالم است .اگر این اص نباشد ،اسالمی نیسیت .رسییدگی کیردن دائیم بیه وضی
مسلمین است (گلپایگانی.)0921،
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دین اسالم که رامعه را بیه هیر مصیلحت و کیار نییک فرمیان داده و از هیر مفسیده و کیار زشیت  ،نهیی فرمیوده شیأن
امربهمعروف و نهی از مکرر را بسیار بزرگ شمرده و رار به آن انواع تأکیدا و ترغیبا نموده و انتظام تمیام تشیریال
ارتماعی و سیاسی و حفظ شوکت و عظمت مسلمانان را به آن موقوف کرده است(مطهری.)0949،
قرآن کریم بعضی از روام گذشته را که یاد میککد و میگوید اینها متالشی و هالک شدند ،میفرماید :بیه موری
این که در آنها نیروی اصالح نبود  ،نیروی امربهمعروف و نهی از مکرر نبود ،حس امربهمعروف و نهی از مکرر در میان این
مردم زنده نبود .کم اهمیت شدن این اص در دنیای اسالم این امر یک بحث تاریخی دزم دارد تا روشن شیود کیه چطیور
شد در طول تاریخ ،این موضوع به این عظمت و اهمیت در دنیای اسالم به تحلی رفت و روز به روز کوچکتر شد .انصافاچ
در میان ما شیعیان نیز این مطل

خیلی کوچک شده است تا آن را که چکد قرن است که دربارهی امربیهمعیروف و نهیی از

مکرر در رسالههای علمیه مطلبی نمینویسکد .امربهمعروف و نهی از مکرر موضوعی نیست که از بیین بیرود  ،همیشیه وریود
دارد و باید در رأس مسائ قرار گییرد ،همیشیه بایید مطیرح شیود تیا آن را فرامیوش نرکییم .بیرای تحقیق واقعیی فریضیهی
امربهمعروف و نهی از مکرر در رامعه اسالمی ،میبایست ،مسائ حاشیهای و سطحی را ککیار نهیاد و بیا نگیاهی ژرف تیر و
عمیقتر به مقود ارتماعی نگریست .به قول دکتر شریعتی« :نباید گذاشت دامکیه امربیهمعیروف و نهیی از مکریر ،فقیو در
ریش و پشم و لباس و آرایش و چیزهای نیاچیزی کیه امیرش و نهییاش زییاد بیا هیم فرقیی نیدارد  ...خالصیه شیود .بلریه
امربهمعروف و نهی از مکرر را بایستی در همان معکای اصی و اسیالمی آن در نظیر بگییریم و عمی ککییم .در نتیجیه ،بیرای
پویایی امربهمعروف و نهی از مکرر باید این مقوله را باور داشت که در رامعهی اسیالمی ،نیه تکهیا علمیاء و شخصییتهیای
رسمی سیاسی ،بلره همهی افراد زبده ،روشکفرر ،هر کسی مسئوول امربهمعروف و نهی از مکررند و در رامعیهی اسیالمی،
هی کس نمیتواند در زندگیاش حالت بیتفاوتی و بی طرفی داشته باشد ،چون مسئوول است(.مکصوری.)0942،
جایگاه امربهمعروف در قرآن
مسئله امربهمعروف از همان روزهای اول بعبت در مره مورد عکایت اسالم بوده است.

الص ْب ِر»
واص ْوا بِ َّ
الح ِّق و تَ َ
به عکوان مبال در سوره والعصر که در اوائ بعبت در مره نازل شده است ،در رملیهی «تَ َ
واص ْوا بِ َ

اشاره به امربهمعروف میککد(والعصر .)3،به طور کلی میتوان گفت که ریشه و کلیا احرام شرعی را باید در قرآن کریم
و شرح و تفصی و شاخههای آن را در سکت رست .قرآن کریم در آیههای فراوانی به فریضه امربهمعروف و نهیی از مکریر
اشاره کرده است که در این را به برخی از این آیا میپردازیم:
« یؤمن ون ب اهلل و الی وم اُخ ر و ی امرون ب المعروف و ینه ون ع ن المنک ر و یس ارعون ف ی الخی رات و اولئ ک م ن الص الحین»
(آل عمران.)003،به خدا و روز واپسین ایمان میآورند؛ امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد؛ و در انجام کارهای
نیک ،پیشی میگیرند؛ و آنها از صالحانکد.
« کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمن ون ب اهلل» شما بهترین امتی بودید که به سود
انسانها آفریده شدهاند؛ چه ایکره امربه معروف و نهی از مکرر میککید و به خدا ایمان دارید(.آل عمران.)001،

« ان اهلل ی امر بالع ال و اَلحس ان و ایت اء ذی القرب ی و ینه ی ع ن الفحش اء و المنک ر »...خداونیید بییه عییدل و احسییان و
بخشش به نزدیران فرمان میدهد و از فحشا و مکرر و ستم ،نهی میککد(نح .)31،

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 549

گروههای ویژه اشاره شده برای امربهمعروف و نهی از منکر در قرآن کریم
گرچه امربهمعروف و نهی از مکرر بر همه مردان و زنان مؤمن وار است ولی از گروههایی ،بیشتر خواسته شده اسیت
گروه ویژه؛ قرآن میفرماید« :ولْت ُکن ِمنْ ُکم اُِّمةُ ی ْاعُو َن اِلَی الْ َخی ِر وَ یأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َو یَنْ َه ْو َن َع ِن ال ُْمنْ َک ِر»(آل عمیران؛  .)013از
ْ َ
ََ ْ
َ ُْ
ْ َ ُُ
میان شما مسلمین گروهی ویژه باید مسئوول امربهمعروف و نهی از مکرر شوند .همانطور که در پیام این آیه آمده «دعیو
کککدهی به خیر و معروف باید اسالمشکاس ،مردمشکاس و شیوه شکاس باشد ،لذا بعضی از امت ،این وظیفه را به عهده دارنید،
نه همهی آنها « ِم نْ ُکم اَُّم ة» حساب این گروه از حساب وظیفهی عمومی رداست .این آیه مرحلهی خاصی از امربهمعروف و
نهی از مکرر که توسو گروه ویژه و رسمی صور میگیرد را بیان کرده(آل عمران .)019،که این دسیته بایید بیا قیدر و
امرانا وارد عم شوند و رلوی مکررا را بگیرند« ،مبال ،برای ماشیکی که در مسیر یک طرفه بر خالف همیه ،رانکیدگی
می ککد ،دو نوع برخورد دزم است ،یری آن که تمام رانکدگان با بوق و چراط مخالفت خود را با کیار او اعیالم کککید ،دوم
آن که پلیس ،رانکده را رریمه ککد(قرائتی.)0929،
الف) انبیاء :قرآن،اولین وظیفهی همهی انبیاء را امربهمعروف و نهی از مکرر میداند و میفرماید« :ما در میان هر امتیی،
پیامبری را مبعوث کردیم که مهمترین وظیفهی آنان دو چیز بود ،یری امر به یرتاپرستی که بزرگترین معروفهاست «أنِ
اعبُدُواهلل» ،و دوم نهی از اطاعت طاغو ها که بزرگترین مکررهاست اِرتَکِبوُا الطّاغو َ (نحی  ...« .)90،ی أمرهم بِ المعر ِ
وف َو
َ ُُُ
َ ُ
المنک ِر  » ...میخوانیم« :پیامبر اسالم که نام و نشانش در تورا و انجی آمده ،اولیین وظیفیهاش امربیهمعیروف و
ی ُ
نهاهم َع ِن ُ
نهی از مکرر است امربهمعروف و نهی از مکرر ،سیرهی انبیاست ،گرچه دیگران گوش ندهکد(اعراف .)094،قرآن میفرماید:

« َو إِذا ذ ُِّکروا ََل یَذ ُک ُرون» به فرموده امام باقر« :همانا امربهمعروف و نهی از مکرر راه انبیاء و شیوهی صالحان است.

ب) ائمه معصومین :امام حسین(ع) در برابر سخکان برادرش محمد حکفیه که میگفت :به طیرف عیراق نرویید! فرمیود:
«میخواهم امربهمعروف و نهی از مکرر ککم تا به روش ردم رسول خدا(ص)عم کرده باشم(حرعاملی.)0941،
پ) علماء و دانشمندان :قرآن میفرماید« :چرا علماء ،مردم را ازحرام خواری وحرام گویی باز نمییدارند(مائیده.)94،
ِ ِ
رعلَی ِهم فَلَ م یفع ِالََّلی ِ
وش ک اَن ی ُع َّم ُه م اهللُ بِ َع ِ
ذاب ِم ن ِعن ِاه»
پیامبر میفرماید« :ما من قَ ْوم َع ِملُوا بِال َْمعاصی وفی ِهم َم ن یق ِار اَن ینک َ
َ
ُ
قومی که گکاه کککد ،در حالی که میان آنها کسانی باشکد که میتوانکد بر اعمال آنهیا اعتیراض کیرده ،انرارشیان کککید و
بیزاری رویکد و نرککد ،نزدیک باشد که خداوند همهی آنها را به عذاب معذب فرماید(قرائتی.)0942،
ت) مسئوولین حکومتی :قرآن میفرماید« :نشانه حرومت صالحان و کسانی که قدر

و امرانا بیه آنیان دادییم،آن

اسیییت کییه در زمییین  ،اقامیییه نمیییاز میییکککییید  ،زکییا میییپردازنییید و امربیییهمعیییروف و نهییی از مکرییر میییکککییید.
ث) والدین  :قرآن میفرماید « :خود و اه خود را از آتش دوزخی که آتش گیران آن انسان و سکگ است،حفظ ککید».
مکظور آنان را امربهمعروف و نهی از مکررککیم(نوری.)0944،
ج) بزرگان جامعه :امام صادق(ع)در نامهای به یاران خود نوشت« :حتماچ بزرگان و پیرمردان و قدرتمکدان شیما نسیبت
به راهالن ریاست طل  ،از خود عطوفتی نشان دهکد و دست کسانی را که تجربهای ندارند ،بگیرند وگرنه ،نفرین و لعکت به
همه آنان خواهد رسید.
سخنان ائمه معصومین در خصوص امربهمعروف و نهی از منکر
ِ
ِ
ال النّ ِ
عاونوا َعلَی البِ ِّر َو التَّقوی
 قال رسول اهلل(صلی اهلل علیه و آله)َ :ل یز ُ
المنک ِر َوتَ َ
المعروف َونَ َهوا َع ِن ُ
اس ب َخی ٍر ما َأمروا ب َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عض ُهم َعل ی بَع ٍ
الس ماء؛
ض وَ لَ م یک ن ل َُه م ناص ٌر ف ی
اتَ ،و ُسلِّ َ
اِلرض َو َل ف ی َّ
ط بَ ُ
نه ُم البَ َرک ُ
فعلوا ذلک نُ ِز َعت م ُ
فَإذا لَم ی َ
تا زمانی که مردم امربهمعروف و نهی از مکرر نمایکد و در کارهای نیک و تقوا به یاری یردیگر بشتابکد در خیر و
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سعاد خواهکد بود ،اما اگر چکین نرککد ،برکتها از آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کککد و
نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان(تهذی ادحرام ،0 ،ص.)020
 قال رسول اهلل(صلی اهلل علیه و آله) :إذا لَم ی أمروا بِمع ٍ
ط
روف َولَ م ی َنه وا َع ن ُمنک ٍر َولَ م یتَّبِع وا اِلخی َار ِم ن أه ِل بَیت یَ ،س لَّ َ
ُ َ
ِ ِ ِ
ِ
جاب ل َُهم؛ هرگاه (مردم) امربهمعروف و نهی از مکرر نرککد ،و
ست
ارُهم فَال تُ َ ُ
اللُّه َعلَی ِهم شر َارُهم  ،فَیاعوا عن َا ذلک خی ُ
از نیران خاندان من پیروی نکمای کد ،خداوند بدانشان را بر آنان مسلّو گرداند و نیرانشان دعیا کککید امّیا دعایشیان
مستجاب نشود(امالی شیخ صدوق ،ص.)893

ال النّ اس بِ َخی ٍر م ا أم روا بِ الم ِ
المنک ِر و تَع َاونُوا َعلَ ی البِ ِّر َو
 ق ال رس ول اهلل(ص لی اهلل علی ه و آل ه)َ :ل ی ز ُ
عروف و نَ َه وا َع ِن ُ
َ ُ
َُ
ُ
التَّقوی؛ رسول خدا  -صلی اهلل علیه و آله فرمودند :مردم همیشه در خیر خواهکد بود تا وقتیی کیه امربیهمعیروف و
األحرام.)0 ،

نهی از مکرر میکککد و در نیری و پرهیزکاری یردیگر را یاری میرسانکد(تهذی
ِ
ِ
ِ
المن افِ ِق َوأ َِم َن َکی َاهُ؛
المن َک ِر أَرغَ َم أَن َ
ف ُ
الم ؤم ِن َوَم ن نَه ی َع ِن ُ
المعروف َش َّا اَه ُر ُ
 ق ال علی(علی ه الس الم)َ :م ن َأم َر ب َ
هر کس امربهمعروف ککد به مؤمن نیرو میبخشد و هر کس نهی از مکرر نماید بیکی مکافق را به خاک مالیده و از
مرر او در امان میماند(کافی ،8 ،ص.)910
والص ْا ِِ ف ی الم ِ
ِ
الج ِ
واال ِن و َش نَ ِ
 قال علی(علیهالسالم)ِ :
هاد عل ی ْأربَ ِع ُش َع ٍ
آن
المنک ِر ِّ
َ
المعروف والنَّه ی ع ِن ُ
ب :عل ی اِلم ِر ب َ
الفاس ِقی َن؛ رهییاد چهییار شییاخه دارد :امربییهمعییروف ،نهیی از مکریر ،پاییداری در ربهییههییای رکییگ و دشییمکی بییا
تبهراران(مکتخ میزان الحرمه ،ح.)008
زِ  ،لک ن یض ِ
إن اِلم ر بِ الم ِ
اعف ِ
ان ِم ن أَج ٍل وَل ین ُقص ِ
عروف والنَّه ی َع ِن المنک ِر َل ی َق ِّرب ِ
ان ِم ن ِر ٍ
ان
َ َ
ُ
َ
 قال علی(علیه السالم)َ َ َّ :
مان الجر وأف َ ِ
الثَّواب ویع ِ ِ
نهما کلِم ةُ َع ٍ
ال ِعن َا إم ٍام ج ائِ ٍر؛ امربیهمعیروف و نهیی از مکریر نیه ارلیی را نزدییک
ض ُل م ُ
َ
َ َ
َ َ
میکککد و نه از روزی کم مینمایکد ،بلره ثواب را دو چکدان و پاداش را بزرگ میسازند و برتر از امربهمعیروف
و نهی از مکرر سخن عاددنهای است نزد حاکمی ستمگر(غررالحرم ،8 ،ص.)000
 قال ادمام الحسین(علیه السالم) :ان اِلم ر ب المعروف و النه ی ع ن المنک ر ،دع اء ال ی اَلس الم م ع رد الم الم و مخالف ة

ال الم و قسمة الفیء و الغنائم و أخذ الصاقات من مواضعها و وضعها فی حقه ا؛ امربهمعروف و نهیی از مکریر ،آن
است که :کافران را به اسالم دعو ککی ،حقیوق سیتمدیدگان را بیاز سیتانی ،بیا سیتمگر بیه مخالفیت برخییزی،

غکیمتها و بیت المال را عاددنه بین اه اش قسمت ککی ،صدقا (زکا )را از آنجا که باید ،بگیری و در آنجا
که باید ،مصرف ککی«تحف العقول.)0 ،

 قال باقر العلوم(علیه السالم) :ان اَلمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه ع یم به ا تق ام الف رائض ...؛ یعکیی امربیهمعیروف ونهی از مکرر وار

عظیم و بزرگی است که پابررایی سایر واربا بیه آن بسیتگی دارد .از تعبییر «به ا تق ام الف رائض» چکیین

استفاده میشود که امربهمعروف و نهی از مکرر از لوازم حرومت اسالمی به شمار میرود.
قال باقر العلوم(علیه السالم) :امربهمعروف و نهی از مکرر راه و روش پیامبران و شیوه صالحین است .و فریضه بزرگیی اسیت
که دیگر فرای

فقو به وسیله آن اقامه میشود و راهها امن میگردد ،کس

و کار او را حالل میککد ،ستمهیا را ربیران و

زمین را آباد میسازد ،به وسیله این فریضه از دشمکان انتقیام گرفتیه مییشیود و همیه امیور اسیتوار و در مسییر درسیت قیرار
میگیرد(وسائ الشیعه.)00 ،
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شیوههای اجرایی امربهمعروف و نهی از منکر برای شهروندان مسئول
هدف عمده و اساسی در امربهمعروف و نهی از مکرر محقق شدن معروف و زدوده شدن مکرر است .بیرای نیی بیه ایین
هدف به نظر میرسد که باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهرارها و شیوههای عملی بوده باشیم که در این راستا موارد زیر
پیشکهاد میگردد:
شیوه عملی :اولین و مؤثرترین شیوه در امربهمعروف و نهی از مکرر تبلیغ عملی است .یری از مهمترین عوام موفقیت
پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) در ترویج و گسترش مرت  ،توره به این شیوه بوده است .پیامبر اکرم(ص) در اغلی

کارهیا از

قبی ککدن خکدق ،ساختن مسجد و برنامههای فرهکگی و ارتماعی و  ....قب از ایکره دیگران را تشویق به این کار ککد خود
پیشقدم میشد ،همچکانره امامان معصوم(ع) به این طریق عم میکردند.
احترام به شخصیت افراد :دومین اصلی که در تأثیر امربیهمعیروف و نهیی از مکریر در خیور توریه اسیت ،احتیرام بیه
شخصیت افراد میباشد .مرتربان مکرر تا وقتی که متجاهر به گکاه نشدهاند ،و به طور آشرار خود را نیالودهاند محتیرمانید و
نباید به هتک حرمت آنها پرداخت.
ارشاد تدریجی :معمودچ ما انتظار داریم کسانی که در گرداب مکررا غوطه ور شدهاند یک دفعه آنها را از گیرداب
در آوریم و یک مسلمان ایده آل بسازیم؛ در حالیکه تربیت امری تدریجی است و فضای و رذای هی کدام یک مرتبه در
ران انسانها به ورود نمیآیکد .در حقیقت میتوان گفت که از عل نزول تدریجی قرآن توره به این نرته مهم است ،چیرا
که قرآن کتاب تربیتی است و برای هدایت انسانها به سوی کمال مطلوب نازل شده است.
نرمخویی و محبت :از شیوههای مهم و مؤثر در امربهمعروف و نهی از مکرر ،نرمخیویی و محبیت اسیت؛ خصیلتی کیه
موفقیت پیامبر(ص) بکا به تصریح قرآن کریم مرهون آن بوده است.
تشویق به ارزشها :یری از امتیازا مرات

الهی تشویق به خوبیها و ارزشهاست .پیامبر مررم اسالم(ص) از عامی

تشویق در رهت پیشبرد اهداف استفادههای زیادی میکرد .برای کسانی که دو رکعت نماز برای خدا مییخواندنید ریایزه
تعیین میکرد .پستهای حساس سیاسی ،فرهکگی و نظامی را به افراد دیقی میسپرد و بیه ایین ترتیی  ،امیت را بیه نیریی و
پاکی دعو میفرمود .برای نمونه اسامه بن زید هجده ساله را به عکوان فرمانده لشرر مکصوب فرمود و....
ایجاد فضای امر و نهی :شری در این مسئله نیست که محیو هر چکد نقش زیربکایی ندارد ولیی در پیرورش فضیای و
رذای نقش اساسی دارد .رسالت انبیا نیز مبتکی بر این اص بود که محیو را به گونهای آماده سازند تا خود مردم عیدالت را
بر پادارند«:لیقوم الناس بالقسط»(حدید .)89،بکابراین پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته».
برخورد عملی با مرتکبان منکر :به طور کلی اگر در ککار شیوههای گذشته این شیوه را مد نظیر نداشیته باشییم بیدون
شک امربهمعروف و نهی از مکرر بی نتیجه خواهد ماند.
مراتب امربهمعروف و نهی از منکر
مرحله انزجار قلبی :علمای اسالم برای امربهمعروف و نهی از مکرر مرات

و دررا و همچکین اقسامی قائ شدهانید.

اولین درره و مرتبه نهی از مکرر ،هجر و اعراض یا انرار قلبی است و ایین در میواردی اسیت کیه میا بیا شخصیی کیه بیا او
صمیمیت داریم قط رابطه ککیم و نسبت به او سردی نشان دهیم و این برخورد ،برای او تکبه تلقی شیود ،یعکیی تحیت ییک
زرر و شرکجه روحی قرار گیرد و این عم ما در رلوگیری از کار بد او تأثیر داشته باشید؛ در غییر ایین صیور چیه بسیا
فردی که از قط رابطه ما استقبال کرده و او هم قط رابطه ککد و آزادتر دنبیال مکریرا و کارهیای زشیت بیرود در چکیین
مواردی این کار درست نیست.
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مرحله زبانی :درره دومی که علما و دانشمکدان برای نهی از مکرر ذکر کردهاند ،مرحلۀ زبان است .چه بسا آن بیماری
که دچار مکرری است ،به دلی رهالت و نادانی و تحت تأثیر یک سلسله تبلیغا قرار گرفته است ،احتیا به مربی ،هیادی،
راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با او صحبت ککد ،موضوع را با او در مییان بگیذارد تیا معایی

و

مفاسد را برایش تشریح ککد تا آگاه شود و بازگردد.
مرحله عمل :مرحله سوم عم است .گاهی طرف در درره و حالی است که نه اعراض و هجران و نه زبان و بیان بر او
تأثیر نمیگذارد .در ایکجا باید از راه عم وارد شد .وارد عم شدن نه تکها به زور گفتن نیست ،کتک زدن و مجروح کردن
نیست ،البته مواردی هم هست که رای تکبیه عملی است که آن هم از شئون حرومیت اسیالمی اسیت و شیهروندان رامعیه
اسالمی از پیش خود حق اعمال این تکبیها را ندارند .امربهمعروف عملی این است که نباید تکهیا بیه گفیتن قکاعیت ککید و
فرر ککیم همه چیز را گفتن درست میشود .گفتن ،شرط دزم است ولی کافی نیست .بایید عمی کیرد و آنچیه مربیوط بیه
شهروندان است برخورد عملی غیرمستقیم است(مطهری.)0940،
نتیجهگیری
دو فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر هم دارای ریشه فطری و هم دارای ریشه عقلیی بیوده و بیا عکاییت بیه اهمییت و
رایگاه این دو فریضه الهی است که خداوند آن دو را رز وظیفه و ترلیف انبیاء قرار داده ،زیرا عم به آنها تحقق بخیش
کمال فرد و رامعه و ترک وسه انگاری در آنها هم مور

سقوط فرد و هم سب

هالکیت و میرگ رامعیه مییگیردد.

امربهمعروف و نهی از مکرر باید بر اساس روشها و شیوههای خاص خود باشد تا هم رلوی مفسده گرفته شود و هم اسرار
مردم فاش نگردد .بر اساس امربهمعروف و نهی از مکرر است که واربا

الهی به پیا داشیته و میردم بیه اسیالم فیرا خوانیده

نشیکی دشکمکان دین و سب

حمایت از دیکداراناست .این عالوه بر سیالمتدنیا،

میشوند .انجچام این دو فریضه مور

عق

سالمت آخر را برای انسان به ارمغان آورده و آدمی را در روار رحمت الهی قرار میدهد و هدف از خلقیت انسیان نییز
چیزی غیر از آن نیست .اما باید توره داشت ،رهت دعو دیگران به معارف و نیریها ،دزم است خود انسان به تقیوی و
اخالق آراسته باشد  ،یعکی رامه پاک بر تن داشتن و پیشقدم شدن در امور و اعمال خیر ،یریی از شیرایو دزم و ضیروری
تأثیر امربهمعروف و نهی از مکرر میباشد .دزم به یاد آوری است رهت بازتاب بهتر و گسترش تأثیر امربهمعروف و نهی از
مکرر باید این دو فریضه الهی به شر رمعی و گروهی انجام گیرند عالوه بر آن نباید از تدابیر عملی و کاربردی غاف بود،
زیرا با طرح و رفتار عملی میتوان مردم را به کار نیک تشویق و از کار زشت برحذر داشت .اسالم در شییوههیای ارراییی
این دو فریضه ،آنها را به عق و تدبیر وانهاده ،بر خالف واربا

عبادی مب نماز که انجیام آن بیه دسیتور شیرع صیور

میپذیرد که این خود بیان کککدهی تأثیر چشمگیر تدابیر عملی و روشهای عقلی و مکطقی است .امروزه ثابت گردیده است
که ترویج عقالنیت و مکطق و تدابیر عملی و هم استفاده از روشهای عقلیی و مکطیق مییتوانید فیرد و رامعیه را بیه کمیال
رسانده و عام ترقی و پیشرفت آنان گردد.
و در پایان امربهمعروف و نهی از مکرر از شئون پیامبری است .ترک امربهمعروف و نهی از مکریر علیت نیابودی روامی
گذشته بوده است.امربهمعروف ،حضور و غیاب واربا

است .چرا نماز نخواندی ؟ چرا روزه نگرفتی؟

امربهمعروف ،ضامن اررای تمام واربا و نهی از مکریر ،ضیامن تیرک همیه محرمیا اسیت .امربیهمعیروف ،تشیویق
نیروکاران در رامعه است .امربهمعروف ،تذکر و آگاه کردن افراد راه است .امربهمعروف و نهی از مکرر ،گاز و ترمیزی
است که ماشین رامعه راهدایت میککد.
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امربهمعروف برتر از رهاد است .امربهمعروف برترین اعمال اسیت .موری

سیالمت دنییا و آخیر اسیت .پیا برریایی

شریعت و توانمکدی مومکاناست .امربهمعروف و نهی از مکرر ،نوعی از رهاداسیت .امربیهمعیروف و نهیی رامعیه را از فسیاد
نجا میدهد .امربهمعروف و نهی از مکرر نشانه قو ایمان افراد است .امربهمعروف ونهی از مکرر دلی زنده بودن رامعه
و شروفایی آن استامربهمعیروف ،نشیانه عشیق انسیان بیه مرتی

اسیت .امربیهمعیروف ،نشیانه عشیق انسیان بیه میردم اسیت.

امربهمعروف ،نشانه تعهد و سوز و عالقه انسان به سالمتی رامعه است .امربهمعروف ،نشانه تولّی و تبرّی است .امربهمعروف،
نشانه آزادی در رامعه است .امربهمعروف ،نشانه ارتباط میان آحاد مردم است .امربهمعروف ،نشانه فطر بیدار است.
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بررسی نقش سرمایههای روانشناختی در امر به معروف و نهی از منکر
دکتر زهرا یوسفی

0

دکتر سید احمد محمودی

8

امیر حسین صادقی هسکیجه

9

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایههای ارتماعی در امربه معروف و نهی از مکرر بود .رامعیه آمیاری عبیار
بود از کلیه کارککان دانشگاه صکعتی اصیفهان و نمونیه آمیاری شیام  081کارمکید زن و میرد بیود .روش پیژوهش از نیوع
همبستگی چکدگانه بود .ابزارهای پژوهش شام نگیرشسیکج بیه امربیه معیروف و نهیی از مکریر و پرسشیکامههیای سیرمایه
ارتماعی بود .که همگی از ویژگیهای روانسکجی مکاس

برخوردار بودند .دادههای گیردآوری شیده از طرییقتحلیی تیی

یک متغیری و تح لی رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد نگرش نسبت به امربه معروف و نهی از
مکرر در بین کارککان مببت بود و نتایج تحلی رگرسیون گام به گام نشان داد بین سرمایههای روانشکاختی و نگرش به امربه
معروف و نهی از مکرر رابطهای ورود ندارد .این نتای ج حاکی از این است که برای پرورش روحیه امربه معیروف و نهیی از
مکرر به متغیرهای دیگری به رز متغیرهای روانشکاختی پژوهش حاضر باید توره کرد.
مقدمه
یری از مهمترین بحثها ،در عرصهی علوم انسانی ،تربیت انسان است؛ زیرا هدف اصلی رسالت انبیا را تربیت و تزکییه
تشری میدهد و انسان ،یگانه مورودی است که بیشترین نیاز را به تربیت و رسیدن به کمال دارد؛ زیرا رانداران دیگر بر
اساس غریزه از نخستین لحظههای تولد ،راهشان را مییابکید و بیر همیین اسیاس از خیود دفیاع کیرده ،بیه زندگیشیان ادامیه
میدهکد .اما انسان اینگونه نیست؛ اگر دست حمایتِ مربیان از سر او برداشته شود ،نه تکها به کمال دست نمییابد ،بلریه از
همان آغاز ،راه فکا را در پیش میگیرد .چکانچه نوزاد انسان حیوان بالفع است که هی توانایی برای دفاع و زیستن نیدارد و
کمالی در او مشاهده نمیشود؛ ولی ،همین مورود ضعیف ،با تربیت و آموزش ،به رایی میرسد که سیارا آسمانی را در
اختیار میگیرد و با قوه اندیشه و فرر به همۀ اشیا مسلو میشود .چکانچه انسان تربییت شیود و در مسییر کمیال قیرار گییرد،
روحش او میگیرد و به سعاد میرسد و مسیر رشد و تعالی را طی میککد (صداقت؛ .)0931
چکین مورودی شایسته آن است که خداوند بهترین راهها را برای تربیت او در نظر گرفته باشد ،که یریی از ایین راههیا
«امربهمعروف و نهی از مکرر» است که در تربیت فرد و رامعه کاربرد فیراوان دارد (صیداقت؛  .)0931امیر ،فرمیان دادن بیه
کاری است و نهی ،بازداشتن و مک کردن از چیزی .و یا نهی طل

واگذاشتن حارتی است ،خواه بیرآورده شیود ییا نشیود.

وقتی مفهوم معروف و مکرر و امر و نهی روشن گشت ،امربهمعروف و نهی از مکرر نیز به تبی آن روشین مییگیردد؛ زییرا،
امربهمعروف ،فرمان دادن به معروف و کارهای نیک است که در اسالم معروف شکاخته شده است و نهی از مکرر بازداشیتن
و مک کردن از ممکوعا شرعیه و ارتراب بدیها و زشتیها است (صداقت؛ .)0931

 .0استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقا  ،گروه روانشکاسی ،اصفهان ،ایران
 .8استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .9دانشجوی کارشکاسی ارشد مشاوره دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

 556مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

امربهمعروف نهی از مکرر به سه روش انجام میشود :قلبی ،زبانی ییا لسیانی و بیادخره عملیی (محالتیی؛  .)0922کیه از
روش عملی آن دو تفسیر متفاو ورود دارد .در روش اول شخص امربهمعروف به گونهای عمی ککید کیه بیا عمی خیود
الگویی ارائه ککد که در رفتار دیگران تأثیر بگذارد که شیخ طوسی در کتاب نهایه این تفسیر را ذکر کرده و عیدهای دیگیر
نیز همین تعبیر را دارند .در روش دوم فرد اقداما عملی انجام میدهد تا معروف تحقق پیدا ککد و مکرر از بین برود و این
اقداما عملی هم دامکه وسیعی دارد که حتی ممرن است به ضرب ،ررح و قت مکجر شود تیا میان وقیوع مکریر شیود .دو
مبکای مهم برای امربهمعروف و نهی از مکرر ورود دارد یری عقلی و دیگری نقلی (محالتی.)0922 ،
عده ای از فقها وروب امر به معرف نهی از مکرر را عقلی میدانکد مب شیخ طوسی ،فخر المحققیین و شیهید ثیانی .ایین
بزرگان وروب امربهمعروف و نهی از مکرر را مستکد به قاعده لطف میدانکد .در تعریف قاعده لطف طبق تقرییر مترلمیین،
هر عملی که بکده را به خدا نزدیک ککد  ،به اقتضای لطف بر خدا دزم اسیت کیه آن را انجیام دهید ،البتیه بیه گونیهای کیه
مور

اضطرار و الجاء بکده نشود؛ به عبار دیگر سل

اختیار از انسان نرکد .مترلمین بعبیت انبییاء را از همیین بیاب دزم

دانستهاند ،ضرور امامت را هم به همین نرته مستکد میکککد .امر به معرف و نهی از مکرر اگر مستکد به این قاعده شود یک
قیدی در این قاعده هست که نمیتوان از آن صرف نظر کرد و آن ایکره «آنچه که مقرب است البته تا رایی که عبید را بیه
حد الجاء نرساند» این قید سرنوشت امربهمعروف و نهی از مکرر را تغییر میدهد .بله بایید امربیهمعیروف کیرد چیون مقیرب
دیگران به خداست البته نه به گونه ای که سل

اختیار از دیگران ککد چون با قاعده لطف در تکاق

خواهد بیود .بیا قاعیده

لطف به عکوان مبکای امربهمعروف و نهی از مکرر دیگر نمیشود امربهمعروف و نهی از مکرری کرد که اکراه و اربار در آن
ورود نداشته باشد ،چراکه در مرحله عملی امربهمعروف و نهی از مکرر ما میخواهیم اقدام عملیی بیرای وقیوع معیروف ییا
عدم وقوع مکرر انجام دهیم و این به معکی سل

اختیار از شخص است و با قاعده لطف سازگار نیست .لذا این مشر ورود

دارد که به نظر میرسد دعال باشد چون نمیتوان هم امربهمعروف و نهی از مکررعملی ،عقلی باشد و هم با قاعیده لطیف
سازگار باشد .لذا راحت تر این است که با کتاب و سکت و ادله نقلی به اثبا امر معروف و نهی از مکریر پرداخیت .مبکیای
نقلی برای وروب امربه معرف و نهی از مکرر در مرحله اقدام عملی باید به سراط آیا و رواییا بیرویم کیه آییا از آنهیا
چکین چیزی استفاده میشود یا خیر؟ در این شیوه دو گونه استددل میتواند ورود داشته باشد :توسعه «عکوان» امربهمعروف
و نهی از مکرر که هم شام گفتار شود و هم فراتر از آن  ،اقدام عملی را در بر گیرد .مبالچ اگر به شارب خمیر گفتیه شید د
تشرب الخمر این مرحله لسانی نهی از مکرر است ،اما اگر گوش نررد بایید ظیرف شیراب را از دسیت او گرفیت تیا نتوانید
شرب خمر ککد .رایی که گفته شود د تشرب الخمر ،عکوان نهی از مکرر صدق میککد ولی آیا رایی که ظیرف شیراب را
از او می گیری آیا عکوان نهی از مکرر بر آن صدق میککد؟ راه دوم این است که «عکوان» امربهمعروف و نهی از مکریر رهیا
شود و به مکاب روایی مرارعه شودکه چگونه امربهمعروف و نهی از مکرر را تفسیر کردهاند .ممرن است عکوان امربهمعروف
و نهی از مکرر در آیا مضیّق باشد ولی در روایا توسعهای در آن داده شده باشد .باید هر دو روش بررسی گردد؛ مسییر
اول این است بار معکایی امربهمعروف و نهی از مکرر مشخص شود .صاح

رواهر ،معتقد است که کلمیه امیر شیام اقیدام

عملی نمی شود و نهی هم شام ممانعت عملی نمیشود و محقق سبزواری در کفایۀادحرام ،نیز همین معکا را مطیرح کیرده
است .در زمیکهی بررسی روایا و احادیث آیتاهلل میرزا رواد تبریزی ،امربهمعروف و نهی از مکریر عملیی را در چکید ریا
مکرر شده و فرمودهاند :روایتی که سکداچ و ددلتاچ تامّ باشد و اثبا ککد که چیزی تحت عکوان امربهمعیروف و نهیی از مکریر
عملی باشد ،دیده نشده است .عکوان امر و نهی فرض بر این است که شام اقدام عملی نمیشود .لذا ترلیف عملیاتی تحیت
عکوان امربهمعروف و نهی از مکرر ورود ندارد .البته استبکائاتی ورود دارد نسبت به برخی واربا که شارع اهتمام وییژهای
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دارد که به هر قیمتی شده رلو آن را بگیرد و باید غرض شارع را تأمین کرد .مب قت نفس .لذا عالوه بر لسان و گفتار بایید
به اقدام عملی رهت ممانعت از کشتهشدن انسان بیگکاه دست زد .ولی این ربطی به امربهمعروف و نهی از مکریر بیه شیر
یک قاعده کلی ندارد .لذا نمیتوان گفت در امربهمعروف و نهی از مکرر بعد از گفتار ،مرحله عمی فیرا مییرسید .ایشیان
آنچه خودش پذیرفته این است که این مراح ثالثه چیزی بیش از شهر نیست .در ک از رواییا اسیتفاده مییشیود کیه
وظیفه امربهمعروف و نهی از مکرر در محیو خانواده ،فراتر از گفتار و دعو نیست و قهیرا در بییرون از محییو خیانواده و
نسبت به افراد بیگانه هم وظیفه بیشتری ورود ندارد (محالتی.)0922 ،
ضرور امربه معروف و نهی از مکرر چه در قرآن و در احادیت و روایا و چه به لحاظ عقلی همانگونه کیه در بیاد
اشاره شد مورد توره قرار گرفته است .به این ترتی

مرات

امربهمعروف و نهی از مکرر عبار اند از :مرتبه اعراض و روی

گرداندن :اگر کسی با در هم کشیدن چهره ،اصالح میشود ،برخورد تکدتر رایز نیست .مرتبه زبان :اگیر بیا روی گردانیدن
اصالح نشود ،باید ،با زبان خوش ،نه با تکیدی و خشیونت تیذکر داد .مرتبیه عمی  :اگیر مراتی

بیاد کیارگر نیفتیاد ،انسیان،

می تواند ،دست به عم بزند ،اما اگر به ضرب و ررح مکتهی شود ،باید بیا اریازه حیاکم شیرع صیور گییرد ،نیه ایین کیه
هرکس به نام امربهمعروف و نهی از مکرر ،دست به هر رکایتی بزند و آن را امر مقدس و وظیفه شیرعی رلیوه دهید .مرتبیه
قلبی :اگر انسان ،نتواند ،هی کاری انجام دهد ،وار

است ،از اینکه معروف ترک و مکریر انجیام شیود ،در دل ،ناراضیی

شود .تا گکاه در نظرش آسان رلوه نرکد .این کمترین کاری است که برای همگیان و در هیر حیال میسیر اسیت .البتیه ،ایین
مراح به نوع مکرر و معروف بسته است ،اگر اصول اسالم در خطر باشد ،در این صور  ،انرار قلبی کافی نیست؛ در چکین
شرایطی ،وظیفه حاکم اسالمی و دیگر مسلمانان ،حرکت و ایستادن در مقاب طغیانگری است؛ همانگونه که امام حسین -
علیه السالم  -هدف قیام خود را امربهمعروف و نهی از مکرر بیان میککد (صداقتی.)0931 ،
خداوند در آیههای  013و  001آل عمران و  40توبه به ترتی
خیر دعو کککد و آنها را به انجام امور نیک ترغی

فرموده است « :باید ازشما مسلمانان گروهی مردم را بیه

کککد و از انجام امور ناپسکدیده باز دارند این گروه رسیتگار هسیتکد».

«شما بهترین امتی هستید که برای اصالح ران مردم بر انگیخته شدهاید ،تا مردم را به کارهای نیک تشویق ککیید و از انجیام
کارهای زشت باز دارید و به خدا ایمان آورید»« .مردان وزنان مؤمن دوست یردیگرند و به نیری امر مییکککید و از زشیتی
باز میدارند( »...سکگانی .)0929 ،در روایا نیز احادیت زیادی از این دست به چشم میخورد از رمله حضیر علیی (ع)
میفرمایکد :همه کارهای نیک و رهاد در راه خدا ،در برابر امربهمعروف و نهی از مکریر بییش از قطیرهای [آب دهیانی] در
برابر دریای خروشان نیست (نهج البالغه  ،ح  ،900ص  )380و یا فرمودهاند« :کسی که سه چیز در او باشد دنییا و آخیرتش
سالم باشد ،امربهمعروف ککد و خود نیز پذیرای آن باشد ،و نهی از مکریر ککید و خیود نییز پیذیرا باشید ،و حیدود الهیی را
نگهداری ککد» (غررالحرم  ،باب امربهمعروف).
با توره به اهمیت امربهمعروف یری از سئوادتی که پیش میآید این نرته است که چه عواملی بر امربهمعیروف و نهیی
از مکرر مؤثر است؟ یک دسته از عوام میتواند عوام فردی باشد از رمله نگرش نسبت به امربهمعروف و نهی از مکریر و
سرمایههای روانشکاختی.
نگرش ارزیابی خالصه و کوتاه مد از موضوع تفرر تعریف شده است .هر نگرش دارای موضوع خاصیی اسیت کیه
این موضوع میتواند افراد ،اشیا ،رویداد یا حتی خود فرد باشد .ترکی

شکاختها ،احساسها و آمادگی برای عم نسبت به

یک چیز ،نگرش شخص نسبت به یک موضوع را تعیین میککد  .نگرش یک مفهوم چکید بعیدی شیام عکاصیر شیکاختی،
عاطفی و رفتاری است عکصر شکاختی به اطالعا و دانستههای فرد در مورد یک موضوع ،رویداد یا عم اطالق مییشیود.
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بعد عاطفی به احساس خوب یا بد  ،مببت یا مکفی ،مفید یا غیرمفید بودن شخص اشاره دارد .بعد رفتیاری نگیرش ،آمیادگی
شخص برای عم را درنظر دارد (سیف)
بطور کلی نگرش حالتی درونی است و عم و رفتار نیست بلره پیش شیرط رفتیار اسیت .نگیرشهیا بیه مقیدار زییادی
چگونگی پاسخگویی ما به محرکهای ارتماعی ،چگونگی احساس ،فرر و عم ما را نسیبت بیه آن تعییین مییککید .اگیر
نگرشها را با دقت کافی اندازهگیری ککیم و اگر عوام دیگری چون هتجارهای ارتماعی به حساب آید مییتیوان گفیت
نگرشها رفتارهای افراد را بطور کام پیش بیکی میککد و حالتی بادوام در ساختار ذهکی است که فرد را آماده میککید بیه
شرلی شخصی به یک موقعیت واککش نشان دهد .از این رو برخورداری از نگرش مببت نسبت به امربیه معیروف و نهیی از
مکرر میتواند به افراد کمک ککد تا آن را انجام دهکد (؟؟؟) و بالعرس.
با آغا ز سده بیست و یک ،گروهی از روان شکاسان بیه رهبیری میارتین سیلیگمن ،روان شیکاس و پژوهشیگر مشیهور در
رویررد روانشناسی بیمارگرا که نخستین بار ،مفهوم ناتوانی اکتسابی را مطرح کرد ،تصمیم گرفتکید بیه بررسیی یافتیههیای
پژوهشی خود در پکج دهه گذشته با نام :مرت

روان شکاسی بیماری گرا بپردازند .آنها به این نتیجه رسییدند کیه بیا وریود

دستاوردهای چشمگیری که در یافتن درمانهای مؤثر برای بیماریهای ذهکی و رفتارهای ناکارآمید حاصی شیده بیود ،در
روانشناسی ،در ک  ،توره به نسبت اندکی به رشد ،توسعه و خود شروفایی افیراد سیالم شیده بیود .در نتیجیه ،سیلیگمن و
همرارانش در صدد برآمدند ،در رهت دهی دوباره به پژوهشهای روانشکاختی ،دو مأمورییت کیامالچ ردیید را میوردنظر
قرار دهکید :کمیک بیه افیراد بیا شخصییت سیالم ،بیرای برخیورداری از شیادی و بهیرهوری بیشیتر در زنیدگی؛ کمیک بیه
شروفاسازی قابلیتهای انسانی .و بدین ترتی

بود که مرت

روانشناسی مببتگرا ایجاد شد (لوتانس ،آویلیو و یوسیف،0

 .)8114علم روان شکاسی که در آغاز به رای مطالعه سالمتروان به بررسی بیماری روانی میپرداخت تا مد هیا اسیتعداد
بالقوه آدمی برای رشد و کمال را نادیده میگرفت در سالهای اخیر ،شمار روزافزونی از روان شکاسان ،بیه قابلییت کمیال و
دگرگونی در شخصیت آدمی ایمان آوردهاند .تصویری که روان شکاسان مببت گرا 8طبیعت انسان به دست میدهکد خوش
بیکانه و امید بخش است ،زیرا آنها به قابلیت گسترش ،پرورش ،شروفایی و کمال انسان و تبیدی شیدن بیه آنچیه در تیوان
آدمی است ،باور دارند (شولتس .)0921،نتایج پژوهشهای انجام شده در زمیکهی رفتار سیازمانی مببیت گیرا حیاکی از آن
است که ظرفیتهای روانشکاختی ،از قبی  :امیدواری ،تاب آوری ،خوش بیکی و خود -کارآمدی ،در ککار هم ،عاملی را بیا
عکوان :سرمایه روان شکاختی 9تشری میدهکد .به عبار دیگر ،برخی متغیرهیای روان شیکاختی ،از قبیی  :امییدواری ،تیاب
آوری ،خوش بیکی و خود -کارآمدی ،در مجموع یک مکب یا عام نهفته ردیدی را تشری میدهکد که درهر یک از این
متغیرها ،نمایان است (آوی و همراران8110 ،به نق از سیمار اص و فیاضی.)0923 ،
سرمایه روان شکاختی ،از متغیرهای روان شکاختی مببت گرا ییی تشیری شیده اسیت کیه قابی انیدازه گییری ،توسیعه و
پرورش هستکد و امران اعمال مدیریت بر آنها ورود دارد .همانگونه که پیش از این اشاره شد این متغیرها ،عبار اند از:
خود-کارآمدی ،امیدواری ،خوشبیکی ،تابآوری (پیج و دوناهو .)8113،خود -کارآمدی که مکشأ پییدایی آن پیژوهش و
نظریه شکاختی ارتماعی بکدورا (  )0334, 0320است عبار است از باور ( اطمیکان) فرد به تواناییهایش برای دسیتیابی بیه
موفقیت در انجام وظیفهای معین از راه ایجاد انگیزه در خود ،تأمین مکاب شکاختی برای خود و نیز ایفای اقداما دزم .افراد
با خود -کارآمدی باد دارای این پکج ویژگی زیر هستکد :هدفهای وادیی بیرای خیود تعییین مییکککید و ایفیای وظیایفی
1. Luthans, Avolio, Youssef
2. Positive Psychology
3. psychological capital
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دشوار برای رسیدن به آن هدفها را بر عهده میگیرند .به استقبال چالشها میروند و برای رویارویی با چیالشهیا سیخت
تالش میکککد .انگیزه فردی آنها به شد باد است .برای دستیابی به هدفهای خود از هی تالشی مضایقه نمیکککید .در
رویارویی با موان  ،ثابت قدم هستکد (پارکر.)0330،
تاب آوری در اصطالح چکین تعریف میشود “ :نیوعی حالیت قابی توسیعه در فیرد کیه بیر اسیاس آن قیادر اسیت در
رویارویی با ناکامیها ،مصیبتها و تعارضهای زندگی و حتی رویدادهای مببت ،پیشرفتهیا و مسیئولیت بیشیتر بیه تیالش
افزونتر ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر ،از پای نکشیکد .پژوهشهای انجام شده حیاکی از آن اسیت کیه برخیی
افراد تاب آور ،پس از رویارویی با موقعیتهای دشوار زندگی ،دوباره به سطح معمولی عملررد باز میگردند ،حیال آنریه
عملررد برخی دیگر از این افراد ،پس از رویارویی با ناکامیها ،مصیبتها و دشواریها نسبت به گذشته ارتقا پیدا میککید.
در مجموع ،افراد تابآور ،دارای این ویژگیها هستکد :واقعیتهای زندگی را به سهولت میپذیرند (لوتانس ،اوی و پیاترا،
 .)8112ایمان دارند که زندگی پرمعکا است (این باور معمودچ به وسیله ارزشهای آنها حمایت میشود دارای توانیاییهیای
چشمگیری برای وفق دادن سری خود با تغیییرا بیزرگ هسیتکد بیرای دسیتیابی بیه تیابآوری ،گروهیی از مهیار هیا و
نگرشها مورد نیاز است که در اصطالح به آنها سرسختی گفته میشود .سرسختی به افراد کمک میککد تا در روییارویی
با تغییرا تکشزا ،دشواریها را به فرصتهای پر مکفعت تبدی کککد (لوتانس ،آویلییو ،اوی و نیرمن .)8114 ،نگیرشهیای
دزم برای سرسختی عبار اند از :تعهد ،ککترل و چالش طلبی .مقصود از تعهد آن است کیه فیرد در روییارویی بیا شیرایو
دشییوار ،به رای ترک صحکه ،ترریح دهد حضییور خود را در صحکه حفیظ کیرده ،بیه افییراد درگییر در آن موقعییت ،در
برطرف کییردن دشواری کمک ککد (لوتانس و یوسف .)8114 ،مقصود از ککترل ،آن است که فرد بیه توانیاییهیای خیود
برای اثرگذاری بر نتایج رویدادها باور داشته باشد و مقصود از چالش طلبی ،آن است که فرد در رویارویی با چیالشهیا بیه
رای مقصر قلمداد کردن سرنوشت ،در صدد ایجاد فرصتهایی برای رشد خود و دیگران باشد .همچکین در شر گیری و
بروز رفتارهای سرسختانه ،فرد باید مهار های ح مسئله و تعام با دیگران برای تعمییق حماییتهیای ارتمیاعی را نییز در
خود پرورش دهد (لوتانس ،اوی و آویلیو و پترسون؛  .)8101در واق  ،تاب آوری پدیده ای است که از پاسخهای انطبیاقی
طبیعی انسان حاص میشود و علیرغم رویارویی فرد با تهدیدهای ردی ،وی را در دستیابی به موفقیت و غلبه بیر تهدییدها
توانمکد میسازد ( واگکیلد و یانگ0339،؛ لوتانس ،آویلیو و والومبوا.)8119 ،
سلیگمن پدر روان شکاسی مببت گرا ،بر این باور است که :افراد خوش بین ،در رویارویی با شرستها و موفقیتهیای
خود ،چکین عم میکککد :بر اسکادهای کلی تریه میکککد؛ مبالچ“ :من قادر به کس

درزمیکههای گونیاگون هسیتم.
ٔ
موفقیت

اسکادهایشان پایدار است؛ مبالچ :من میتوانم به طور مستمر این موفقیت را از آن خود ککم .موفقیتهایشان را به تواناییهیای
درونی خود نسبت میدهکد؛ مبالچ :تواناییها و تالش خودم مکجربه موفقیتم شد .در رویارویی با ناکامیها ،شرست خیود را
به عوام ویژه بیرونی و غیر پایدار نسبت میدهکد ،مبالچ “ :گرمی هوا ،باعث شد ،سیخکرانیم خیوب پییش نیرود ( لوتیانس و
همراران .)8110 ،توضیحی دیگر برای خوش بیکی که توسو کاور و شییر ( )8119مطرح شده این اسیت کیه افیراد خیوش
بین همواره در انتظار رخ دادن اتفاقهای خوشایکد در زندگیشان هستکد .نرته مهم آن اسیت کیه در سیرمایه روان شیکاختی،
خوش بیکی واقعی مورد نظر است ،زیرا خوش بیکی غیرواقعی مکجر به پیامدهای مکفی مییشیوند (رکسین و لوتیانس)8110 ،
درخوش بیکی واق بیکانه در حقیقت ،فرد به ارزیابی آنچه میتواند به دست آورد در برابر آنچه قیادر بیه کسی

آن نیسیت،

میپردازد .بکابراین ،خوش بیکی واق بیکانه ،نقش مهمی در ارتقیای خیود  -کارآمیدی فیرد دارد(لوتیانس و آویلیو.)8114 ،
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اسکایدر و همراران ( )0330امیدواری را به این صور تعریف کرده است :حالیت انگیزشیی مببتیی اسیت کیه از احسیاس
موفقیتآمیز عاملیت و انرژی معطوف به هدف و برنامهریزی برای دستیابی به هدف ناشی شده است.
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط چکدگانه بیین مولفیههیای نگیرش بیه امربیه معیروف و نهیی از مکریر بیا مولفیههیای
خوشبیکی ،امید و تاب آوری از سرمایههای روانشکاختی بود.
روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی چکدگانه و از نوع مقطعی بود.
جامعه و نمونه آماری
رامعه آماری کلیه کارککان دانشیگاه صیکعتی در سیال تحصییلی  30-31بیود .بیه مکظیور انجیام پیژوهش بعید از انجیام
هماهکگیهای دزم از بین  0911کارمکد رسمی ،پیمانی و قراردادی  081نفر به طور تصادفی از بین سازمانهای مختلف این
دانشگاه انتخاب شدند .پس از آموزشهای دزم به توزی به دستیار پژوهشیی ،پرسشیکامههیا توزیی شید بعید از گیردآوری
پرسشکامهها بررسی شد و  01پرسشکامه مخدوش در این مرحله حذف شدند و دادههیای مربیوط بیه  001نفیر میورد تحلیی
آماری قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش
نگرش سنج امربه معروف و نهی از منکر
این نگرش سکج حاوی  01سئوال بود که افرار ،احساسا و رفتار نسبت بیه امربیه معیروف و نهیی از مکریر را ارزییابی
میکرد3 .ماده از این آزمون بعد احساسی نگرش9 ،ماده بعد فرری نگرش و 9ماده بعد رفتاری نگرش را میسکجد.
از آنجا که در ساخت نگرشسکجها برخورداری از همسانی درونی حائز اهمیت اسیت همسیانی درونیی ایین مقییاس از
طریق آلفای کرانباخ بررسی و محاسبه شد که برای ک پرسشکامه  1/49محاسبه شد که به لحاظ آماری مکاس

است.

مقیاسهای سرمایه روانشناختی
آزمون امید بزرگساالن
مقیاس  08سؤالی امید توسو اشکایدر( ،0330به نق از اشکایدر و پترسون )8111،برای سکین  09سال به باد طراحی شده
و شام دو خرده مقیاس گذرگاه و انگیزش میباشد و مد زمان کوتاهی(8تیا 9دقیقیه) بیرای پاسیخ دادن بیه آن کفاییت
میککد .برای پاسخ دادن به هر سؤال ،پیوستاری از(کامالچ غلو)تا(3کامالچ درست) در نظر گرفته شده اسیت .سیؤاد ،9 ،9
 ،00 ،4نمره گذاری نمیشوند و مربوط به حواسپرتیاند .سئود  ،2 ،0 ،3 ،8مربوط به خرده مقیاس گیذرکاه و سیؤاد
 8 ،3 ،01 ،08مربوط به خرده مقیاس انگیزش میباشد ،نمره امید حاص رم این دو خرده مقیاس اسیت .بکیابراین مجمیوع
نمرا میتواند بین 2تا  98قرار گیرد .در پژوهشی که توسو گلزاری( )0920همسانی درونی مورد بررسیی قیرار گرفیت و
ضری

الفای کرونباخ  %23به دست آمد.

مقیاس امید با مقیاسهایی که فرایکدهای روانشکاختی مشیابهی را مییسیکجکد ،همبسیتگی بیادیی دارد ،بیه عکیوان مبیال،
نمرههای مقیاس امید به میزان 91تا 01درصد با مقیاس خوش بیکی شی ییر و کیارور همبسیتگی دارد .همچکیین نمیرا ایین
سیاهه افسردگی بک همبستگی مکفی دارد( .)%38-%90به عالوه طبیق نظیر متخصصیان بیالیکی رواییی ایین
ٔ
مقیاس با نمرا
مقیاس به روش روایی محتوا نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
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همچکین این پرسشکامه با مقیاسهای انتظار تعمیم یافته برای موفقیت قی و هال ،انتظارا زندگی کوپر بورگر و عز نفس
روزنبرگ ،مقیاس عاطفه مببت و مقیاس ح مساله هبپر و پترشوم نیز همبستگی مببت دارد .از طرفی دیگیر بیا مقییاسهیای
نومیدی و افسردگی بک به طور معروس همبسته است(به ترتی

 r = -1/90و  ) r = - 1/38این پرسشکامه با زیر مقییاس

افسردگی آزمون  MMPIنیز همبستگی مکفی دارد(اسکایدر و همراران .)0330،ادواردز و همراران ،8114،ادواردز ،آونگ
و لوپز.)8114،
پرسشنامه خوش بینی
پرسشکامه مزبور به مکظور ارزیابی خوش بیکی بین آزمودنیها ،توسطشی یر و کیارور ( )0329طراحیی شیده اسیت .ایین
مقیاس مشتم بر  2گویه است که انتظاراتی را که افراد رار به پیامدهای زنیدگی دارنید ،ارزییابی مییککید .چهیار سیؤال
مقیاس با عبارا مببت مانکد (در زمان عدم اطمیکان انتظار دارم بهترین نتیجه عایدم شود) و چهیار سیؤال دیگیر بیا عبیارا
مکفی نظیر (هرگاه فرر میککم که اتفاق بدی برایم روی خواهد داد ،همان اتفاق برایم روی خواهد داد) ،تکظیم شده است.
در ایران ،هکجار یابی و آماده سازی مقیاس خوش بیکی در پژوهش کجباف ،عریضیی و خیدابخش( )0929انجیام شیده
است .در این پژوهش که بر روی تعداد  081نفر ( 01زن و  01مرد ،با دامکه سکی 81-31سال) از ساککین شهر اصفهان انجام
گردید ،ضری

پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ %43،و بیا اسیتفاده از روش بیاز آزمیایی %24محاسیبه شید.

عالوه بر این ،روایی همزمان مقیاس با مقیاس افسردگی و خود تسلو یابی ،به ترتیی  -1/033و  1/489بدسیت آمید .نتیایج
تحلی عاملی مقیاس نیز نشان داد که مقیاس خوش بیکی از دو عام شام  ،امید به آیکده و نگرش مببت به وقای  ،اشباع شده
است.
مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون
این مقیاس دارای  89گویه پیکج گزیکیه ای(هرگز،بیه نیدر ،گاهی اوقا ،اغلی

و همیشیه) اسیت کیه توسیو کیانر و

دیویدسون در سال  8119طراحی شیده اسیت .کیانر و دیویدسیون( )8119ایین پرسشیکامه را بیا بیازبیکی مکیاب 0330-0343
درزمیکه تاب آوری تهیه نمودند.
ٔ
روایی و پایایی مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون
کانر و دیویدسون( )8119روایی و پایایی مقیاس را با استفاده از پکج گروه آزمودنی شام مبتالییان بیه اخیتالل اسیترس
پس از سانحه ،مبتالیان به اختالل اضطراب مکتشر ،بیماران سرپایی دچار اختالل روان پزشری ،بیماران سرپایی مراقبتهیای
اولیه و گروه فاقد بیماری ،مطلوب بررسی کردند .عالوه بر این حساسییت مقییاس بیرای گیروههیای بیالیکی مکاسی

احیراز

گردید.همچکین نتایج تحلی عام حرایت از ورود پکج عام در مقییاس داشیت (کیانر و دیویدسیون .)8119،در پیژوهش
قمرانی و همراران( )8101مقیاس تاب آوری بر روی  811نوروان اررا شد ،نتایج حاص از تحلی عیاملی مقییاس گوییای
یک عام عمومی بزرگتر از یک و نتایج حاص از همسانی درونیی مقییاس ،ضیری

آلفیای کرونبیاخ  %30را نشیان داد.

پرسشکامه کانر و دیویدسون  89گویه دارد که در یک مقیاس لیررتی بین صفر(هرگز) تا پکج(همیشه) نمره گذاری میشود.
نتایج
با استفاده از آمار توصیفی و تحلی هایتی یک متغیری و رگرسیون گام به گام دادهها تحلی شد .نتایج در رداول ییک
و دو ارائهشده است .ابتدا ب ه مکظور بررسی نگرش افراد از تی یک متغیری استفاده شد تا وضعیت نگرش در بیین کارککیان
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بررسی شود .نتایج این تحلی در ریداول  0و  8آمیده اسیت .بیرای مقایسیه مییانگین بیا مییانگین رامعیه در ایکجیا مییانگین
مفروض ،نمرا وسو آزمون نگرش و خردهمقیاسهای آن در نظر گرفته شد که در ردول ( )0آمده است.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

نام متغیر
کل نگرش
بعد رفتاری نگرش
بعد فکری نگرش
بعد احساسی نگرش
امید
خوش بینی
تاب آوری

میانگین
25/..
3./7.
33/92
38/..
.3/87
39/2.
.8/75

انحراف معیار
./..
./2.
./..
2/29
./3.
2/72
./.3

تعداد
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.

جدول  -2نتایجتی یک متغیری برای متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

منبع تغییر
کل نگرش
بعد رفتاری نگرش
بعد فکری نگرش
بعد احساسی نگرش

t
3./5.
5/8.
33/.5
3./5.

Df
3.7
3.7
3.7
3.7

سطح معناداری
./...
./...
./...
./...

میانگین جامعه
2.
7
7
3.

تفاوت میانگین
5/..
3/7.
./..
2/..

همانگونه که در ردول ( )0مشاهده میشود چه در نگرش و چه در خرده مقیاسهای آن میانگین نمونه پژوهش بیادتر
از میانگین مفروض برای رامعه است و تفاو میانگین براساس نتیایج ریدول ( )8معکیادار و مببیت اسیت .بیه ایین ترتیی
میتوان نتیجه گرفت نگرش به امربهمعروف در بین کارککان مببت است.
در مرحله بعد با استفاده از تحلی رگرسیون به روش گام به گام نقش سرمایههای ارتماعی در پیش بیکی نگرش به امربه
معروف و نهی از مکرر بررسی شد نتایج این تحلی نشان داد بین امید ،خوشبیکی و تابآوری با نگرش به امربیه معیروف و
خرده مقیاسهای آن رابطه ورود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد نگرش کارککان دانشگاه صکعتی نسبت به امربیهمعیروف و نهیی از مکریر مببیت اسیت ولیی
متغیرهای روانشکاختی مربوط به سرمایههای روانشکاختی (خوشبیکی ،امید و تابآوری رابطه معکاداری با نگیرش نسیبت بیه
امربهمعروف و نهی از مکریر نداشیتکد .ایین نتیایج دال بیر آن اسیت کیه برخیورداری ییا عیدم برخیورداری از سیرمایههیای
روانشکاختی در پیش بیکی انجام این عم نقش تعیین کککده ای ندارد .چگونه میتوان این نتایج را تبیین کرد؟ همانگونه کیه
پیش از این اشاره شد تاب آوری عبار است از نوعی حالت قاب توسعه در فرد که بر اساس آن قادر اسیت در روییارویی
با ناکامیها ،مصیبتها و تعارضهای زندگی و حتی رویدادهای مببت ،پیشرفتها و مسئولیت بیشتر به تالش افزونتر ادامیه
دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر ،از پای نکشیکد ( .واگکیلد و یانگ0339،؛ لوتانس ،آویلیو و والومبیوا .)8119 ،خیوش
بیکی نیز ایکگونه تعریف شد که افراد خوش بین در رویارویی با شرستها و موفقیتهای خیود ،چکیین عمی مییکککید :بیر
اسکادهای کلی تریه میکککد .اسکادهایشان پایدار است .موفقیتهایشان را به تواناییهای درونیی خیود نسیبت مییدهکید در
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رویارویی با ناکامیها ،شرست خود را به عوام ویژه بیرونی و غیر پاییدار نسیبت مییدهکید (رکسین و لوتیانس .)8110 ،و
بادخره اشاره شد که اسکایدر و همراران ( )0330امیدواری را به این صور تعریف کردهاند :حالت انگیزشی مببتی است
که از احساس موفقیت آمیز عاملیت و انرژی معطوف به هدف و برنامهریزی برای دستیابی به هیدف ناشیی شیده اسیت .بیه
نظر میرسد این تعریف از سازههای مذکور با تعریف امربه معروف مرتبو نیست به این ترتی

میتوان نتیجه گرفیت بیرای

پیش بیکی امربهمعروف و نهی از مکرر به فرا سازههای ارزشها نیاز است.
ارزشها عبار اند از سازههایی که اساس فعالیتهای اخالقی به حساب میآیکید و ییک سیسیتم ارزش مجموعیهای از
ارزشهای ثابت است و ارزشهای اصلی به ارزشهایی اطالق میگردد کیه خیرده ارزشهیای دیگیر بیر مبکیای آن تکظییم
میگردد و در هم یرپارچه میشوند (سانتراک .)8114 ،به این ترتی

میتوان نتیجه گرفت که ارزشهای هر فرد چیزهیای

مهم زندگی وی را تشری میدهکد و سرلوحه رفتار افراد به حساب میآیکد .با توره به دو دسته ارزش کلی که برای افیراد
درزمیکه اتخاذ تصمیمها هستکد که خودشان را نشان
ٔ
ورود دارد آنها دست به تصمیم گیری میزنکد و به خصوص ارزشها
میدهکد .دسته اول ارزشهای مذهبی هستکد و دسته دوم ارزشها سرودرند (ایلییاد .)0393 ،هکگیامی کیه افیراد بیر مبکیای
ارزشهای سرودر تصمیم گیری میکککد کمترین توره را به باورهای مذهبی دارند و بیشترین توره را بیه مکیاف شخصیی
خودشان دارند (پریکز .)8114،به این ترتی

به هکگام تصمیمگیری افراد باید بین مکاف شخصی و باورهای مذهبی دسیت بیه

انتخاب بزنکد (بارتلز ،بالیمن ،اسریترا و مدین .)8113 ،بکابراین به نظر میرسد برای پیشبیکی امربه معروف و نهیی از مکریر
باید به دنبال فرا سازههای روانشکاختی بود که ممرن است سایر سازهها را در بر بگیرد همچون ارزشها .نتایج این پیژوهش
نشان داد گرچه پرورش روحیه امید ،تابآوری و خوش بیکی میتواند برای زندگی سالم فرد مکاس

باشد امیا برخیورداری

یا عدم برخورداری از این حاد و صفا نمیتواند رفتارها و قضاو های اخالقی را پیش بیکی نماید .این نتایج بدین معکا
نیست که سایر خرده صفا روانشکاختی مانکد صفا شخصیت در ارتبیاط بیا انجیام رفتیار امربیه معیروف و نهیی از مکریر
نمیتواند مفید باشد بلره برای رسیدن به نتایج دقیقتر و کام تر ادامه این پیژوهشهیا توصییه مییگیردد در عیین حیال بیه
خصوص بر نقش ارزشها در انجام یا عدم انجام رفتار امربه معروف و نهی از مکرر توصیه میگردد به هیر حیال ایین نتیایج
درزمیکییهٔ ایجییاد بافییت دزم بییرای امربییه معییروف و نهییی از مکرییر نیییز مفییید فایییده خواهیید بییود و نشییان میییدهیید کییه
پرورشارزشهایمذهبی و تصریح آنها در کودکان و نوروانان ممرن است بتواند در توسعه رفتار امربهمعروف و نهیی از
مکرر مؤثر باشد و پرورش سایر صفا مببت روانشکاختی با هدف گسترش امربه معروف و نهی از مکرر ممرن است بیراهیه
باشد.
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مفهومشناسی امر به معروف و نهی از منکر
نجمه زارع

0

دکترمهری اذانی

8

چکیده
امربهمعروف و نهی از مکرر در کانون تعالیم اسالمی قرار دارد .در فرهکگ اسالمی طبق مبانی اسالمی کلمیه «معیروف»
شام همه هدفهای مببت اسالمی و کلمه «مکرر» شام همه هدفهای مکفی اسالمی میشود .امربهمعروف و نهی از مکرر
گرچه با تعبیر امر و نهی است ،ولی به نص حدیث و فقه و تاریخ قطعی اسالمی ،شام هر وسیله مشیروعی اسیت کیه بیرای
این ه دف ما بتوان استفاده کرد و این ساختمان را نگه داشت و توسعه داد؛ مقصود از آن تکها امر و نهی لفظیی نیسیت بلریه
مقصود استفاده کردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد هدفهیای اسیالمی اسیت .اسیالم از بیاب ایکریه نخواسیته موضیوع
امربهمعروف و نهی از مکرر را به امورمعیکی مب عبادا  ،معامال  ،اخالقیا

و  ...محیدود ککید کلمیه عیام آورده اسیت.

روش تحقیق براسا س هدف بکیادی وازرهت ماهیت توصیفی میباشد و با استفاده ازمکاب اسکادی وکتابخانه ای گیردآوری
شده .از یافتههای این پژوهش میتوان به رایگاه ارزندهای که اسالم برای این فریضه الهی قائ است اشیاره کیرد .معیروف
یعکی هر کار خیری و نیری که نقطه مقابلش هر کار زشتی است .مکرر ،هر چه که زشت و پلید است .آنجا که حقیایقی در
ارتماع پایمال میشود  ،پای امربهمعروف و نهی از مکرر ،مبارزه با مکررا و ترویج و اشاعه آنچیه کیه اسیالم آن را نییک
میشکاسد در میان میآید و چکین دفاعی در حقوق فردی و ارتماعی افراد نیز مطرح است.
مقدمه
با یک نگاه گذرا به سوره مبارکه «العصر» میفهمیم که بر خالف گما ن انسان کیه خییال مییککید هیر روز بیه عمیرش
افزوده میشود  ،هر روزکه میگذرد از سرمایه او کاسته میشود ،به زمان سوگکد که انسان همچون یخ هیر لحظیه در حیال
العصر إ ّن اَلنسانَ لفی ُخس ر» پس در برابر هدر رفتن عمر باید چیزی بهتر از عمر به دست آورییم .آنچیه
آب شدن است « َو َ
بهتر از عمر ماست ایما ن و عم صا لح است« ،إن الذین امنوا و عملوا الص الحات» و دیگران را نیز به ایمیان و عمی صیا لیح

سفارش و دعو ککیم «و تواصوا ب الحق» با پشترار راه را بپیماییم «و تواص وا بالص بر» .سفارش به حق همان امربهمعروف است
که شام فرر حق ،حرف حق ،قا نون حق ،رهبر حق و حرومت حق می با شد .امربهمعروف نشانه عشق انسا ن بیه مرتی
است ،عشق انسان به مردم و تعهد و دلسوزی انسان به سالمتی رامعه است  .ارتباط میان آن مردم را نشان میدهد و فطرتیی
بیدار.
نهی از مکرر ؛که بازداشتن از زشتیهاست رامعه را از سقوط نجا میدهید و نیوعی انضیباط ارتمیاعی اسیت ،مسیأله
هشدار و اخطار و یا فریاد در برابر خطرها و انحرافها مخصوص انسانها نیست ،در قرآن میخوانیم؛ همین کیه مورچیهای
دید حضر سلیمان با لشررش در حرکتاند ،فریاد زد و به سایر مورچگان گفت :به دنههای خود برویید تیا پایمیال آنیان
نشوید(نم  ) 02 /وهمین که هدهد در پرواز خود از فضای کشور صبا متوره انحراف مردم شد و دریافت که مردم خورشید
پرستکد نزد حضر سلیمان آمد و با ناله خود از این انحراف شیرایت کیرد (نمی  )83 /بکیابراین فرییاد در برابیر انحیراف و
دلسوزی برای دیگران نه تکها مسأله ای فطری برای انسانها است بلره ریشه غریزی در حیواتا هم دارد (قرائتی ،ص .)00
 .0دانشجوی کارشکاسی ارشددانشگاه اسالمی واحدنجف آباد Email:n_zare90@yahoo.com
 .8استادیار گروه رغرافیا دانشگاه آزاداسالمی نجف آباد ،مسئول کمیته پژوهشی زنان نجف آباد Email:mehriazani@yahoo.com
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امربهمعروف و نهی از مکرر یک ضرور عقلی است،کدام عاق است که سرو در مقاب خطر و انحراف را پسیکدیده و
آن را محروم ککد؟! کدام عق است که راهکمایی ،دلسوزی ،تشویق به کار خیر و رلوگیری از مفاسد را دزم نداند؟!
دایره امر به معروف و نهی از مکرر چه حدودی را در بر میگیرد؟ آیا امربهمعروف و نهی از مکریر در قیرآن کلیی بییان
شده؟ چرا امر به معروف نهی از مکرر در اسالم اهمیت دارد؟
ضرورت پژوهش
به فرموده روایا
ولی این وار

امربهمعروف حتی از رهاد در راه خدا مهمتر است؛ زیرا رهاد در تما م عمر بسیار کم اتفاق میافتد؛

الهی هر ش

و روز در برابر چشم مردم رلوگیری میککد اگر امربهمعروف و نهیی از مکریر نباشید ،رامعیه

اسالمی بیمه نمیشود و هر روز اگر هکرمکدی مب سامره یک گوساله مالتی درست ککد ،میتواند نس میا را میورد تهیارم
فرهکگی خود قرار دهد ،آنقدر اهمیت دارد که امام حسین(ع) فرمود :هدف من از رفتن بیه کیربال امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر است با این فریضه الهی تمام واربا

در رامعه عملی میشود و با نهی از مکرر از همیه مفاسید رلیوگیری مییشیود.

(بهروزلک)
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسالم
در اندیشه اسالمی برترین رهاد ،امربهمعروف و نهی از مکرر است  .اسالم میگوید «الفضل الجهاد کلمهی عال عنا ام ام

جائر» :با فضیلتترین و برترین رهادها این است که انسان در برابر یک پیشوای ستمگر از عدل دم بزند و سخن عدل مطرح
ککد (.بهروزلک ،ص  )03از آن رهت امربهمعروف و نهی از مکرر فریضهای بزرگ و دارای اهمیت تلقی میشود که سایر
فرائ

به وسیله آن به پا میشود.
باید امربهمعروف و نهی از مکرر باشد تا نمازی باشد ،زکاتی باشد ،حجی باشد ،خمس باشد و معامالتی تا قانونی باشد و

اخالقی و ...
همانا امربهمعروف و نهی از مکرر راه همه پیامبران است  .واربا خدا به این وسیله به پا داشته میشود و راههیا بیه ایین
وسیله امن میگردد ،کس ها به این وسیله حالل و مظالم به این وسیله باز مییگیردد .زمیین بیه ایین وسییله آبیاد مییشیود
(بهروزلک ص .)03یری از آیا قرآن که بر خصلت بارز امت اسالمی در برپایی امربهمعروف ددلت دارد آیه  013سوره
آل عمران «و ل تکن م نکم أم ة ی اعو َن ال ی الخی ر و ی أمرون ب المعروف و ینه ون ع ن المنک ر و أولئ ک ه م المفلح ون» از شیما امیت
چکین امتی باید ساخته شود یعکی همه شما باید چکین امتی باشید؛ امربهمعروف و نهی از مکرر ککید.
اهمیت دادن اسالم به این فریضه مهم و ارزشی عالوه بر مسئولیت فردی برای مؤمکان ،بیرای آنهیا مسیئولیت ارتمیاعی نییز
قائ است .امام رضا (علیه السالم) از پیامبر اسالم (ص اهلل علیه وآله سلم) نق میککد :هر گاه مردم امربهمعروف و نهیی از
مکرر را به عهده یردیگر بگذارند یعکی هر کس سرو ککد به انتظار ایکره دیگری امربهمعیروف و نهیی از مکریر ککید در
نتیجه هی کس قیام نرکد  ،پس برای عذاب الهی مکتظر و آماده باشکد (بهروزلک ص .)89قرآن خواری و ذلت مل گذشته
مستکد میککد به ایکره امربهمعروف و نهی از مکرر نداشته اند .وقوع عذاب بر بکی اسرائی و نجا

ناهیان از مکرر (اعیراف

 .) 009/لعن و عذاب گروهی از بکی اسرائی به در خواست پیامبرانی چون داوود(ع) و عیسی بن میریم (ع) بیه خیاطر تیرک
نهی از مکرر (مائده  .) 42 /قرآن به صراحت بهترین امت را مسلمانان معرفی کرده به شرطی که امربهمعروف و نهی از مکرر
کککد ،با آنره بارها از اه کتاب به خاطر تعصبا نابجا و تعریفهای نا مشروع و توقعا بیهوده انتقاد کرده اما از گروهی
از آنان به خاطر ایمان و تالو آیا الهی و امربهمعروف و نهی از مکرر ستایش کرده (آل عمران008 /و.)001
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امربهمعروف کاری است که خداوند انجا م میدهد« :ان اهلل یأمر بالع ال و اَلحس ان»(نح )31 /همانا امر به مکرر کار شییطان
الفقر و یأمرکم بالفحشاء» (بقیره  . ) 802 /اسیالم نگیرش رمعیی بیه ایین فریضیه دارد یعکیی همیدردی،
است «الشیطان یعاکم َ
همبستگی ،همراری ،آگاهی قدر و نوعی دفاع از حقوق دانست.
رابطه توحید ،نبوت و امامت با امربهمعروف و نهی از منکر
پیامبر اکرم(ص اهلل علیه وآله وسلم) فرمود ":کلمه د اله اد اهلل" عذاب الهی رااز انسا ن دور میککد به شرط آنره این
ک مه مبارک مورد تحقیر و استخفاف قرار نگیرد  ،مردی از رسول اکرم (ص اهلل علیه وآله وسلم)پرسید  :چگونه ممرین
است کلمه توحید مورد استخفاف قرار میگیرد ؟! فرمود  :اگر گکاها ن علکی انجام گیرد و کسی گکاهرار را نهی نرکد و او
را تغییر نده د  ،به توحید اهانت شده  .در سوره اعراف در شرح وظایف پیامبر اکرم میخیوانیم  «:میردم را امربیهمعیروف و
نهی از مکرر میککد»(اعراف )094/چه معروفی از یرتا پرستی خداوند مهمتر و چه مکرری از اطاعت طاغو بدتر است ؟!
در قرآن میخوانیم ؛وظیفه تمام پییامبران نسیبت بیه میرد م ،دعیو بیه بکیدگی خیدا و دوری دادن آنیان از طیاغو اسیت
(نح  .) 90/امام حسین (علیه السالم) هدف از قیام خود را چکین میفرماید  :آیا نمیبیکید به حیق عمی نمییشیود و از باطی
رلوگیری به عم نمیآید ؟(قرائتی.ص.)02در رای دیگر مییفرمایید  :مین بکیا دارم امربیهمعیروف و نهیی از مکریر کیکم ،
میخواهم در دین ردم اصالح ککم (بهروزلک).حضر علیی (علییه السیالم) مییفرمایید  :امربیهمعیروف و نهیی از مکریر
مصلحت عام است .
برکات امر به معروف و نهی از منکر
امیر بیان علی (علیه السالم) فرمود  :هر کس مکرر و خالفی را دید و قلبا از آن ناراحت شد ،همانا از قهر خیدا نجیا
پیدا کرده و تن به سالمت برده است و هرکس با زبان از کار خالف نهی کرد بیه پیاداش رسییده و چکیین کسیی از الطیاف
خداوند بهرهمکد خواهد شد .پیامبر(ص اهلل علیه وآل وسلم)فرمود :بهترین مردم کسی است که مردم را به معیروف دعیو
ککد و اگر کسی در برابر معروف هی گونه احساسی نداشته باشد انسانیت او دگرگون شده است به گونهای که دیگر هی
حرف خیری را نمیپذیرد(.نهج الفصاحه ،رمله  2333خیر الکاس)حضر علی (علیه السالم)در رایی به فرزنیدش فرمیود:
امربهمعروف کن تا اه معروف باشی (کریمی رهرمی.ص) 30امر و نهی کککده شریک در پیاداش کیار خواهید بیود بیدون
آنره از ارر دیگری کاسته شود (قرائتی،ص .)99
قران کریم میفرماید :اگر مردم مکاطق ایمان آورند و تقوا پیشه کککد که یری از مصادیق تقوی امربیهمعیروف و نهیی و
نهی از مکرر است از آسمان و زمین برکاتی خواهیم گشود(.اعراف .) )30/امام باقر (علیه السالم) میفرماید :با امربهمعروف
و نهی ازمکرر کس ها حالل و زمینها آباد میشود(تفسیر نمونه،9 ،ص.)92
قرآن رامعه ای را رستگار میداند که گروه ویژهای برای امربهمعروف و نهی از مکرر داشته باشکد(آل عمران )013/ودر
رای دیگری میفرمایید  :نشانه بهترین رامعه آن است که امر و به معروف و نهی از مکرر زنده باشد (آل عمیران )001/و بیه
صراحت بیان میدارد هکگام عذاب  ،تکها ناهیان از مکرر نجا پیدا میکککد و بقیه مردم خواه گکاهرار و خواه افراد ساکت
و بیتفاو گرفتار قهر خدا میشوند (اعراف ) 003/واز آثار سیاسی این فریضه الهی حضر امیر(علیه السالم) میفرمایکید:
پشتوانه مومکان ووسیله تحقیر کفار امربهمعروف و نهی از مکرر است(.قرائتی،ص.)94
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آثار امربهمعروف و نهی از منکر
الف :اررای احرام اسالم
ب :عدالت ارتماعی
 :سازندگی
د :استواری نظام اسالمی
ه:

ارتماعی:

و :خیر و سالمتی
ز :قدرتمکدی مؤمکان
ح :تضعیف ربهه نفاق
ط :پاکیزگی کس

و کار

ظ :مصلحت عمومی رامعه
 .0سالمتی دین و دنیا
الف :دنیوی

 .8نصر الهی
 .9کم نشدن عمر و روزی
 .3نجا از بالها

فردی:

 .0خشکودی
ب :اخروی

 .8فالح و رستگاری
 .9ثواب فراوان
 .3رهایی از دوزخ
 .9بهشت برین

آثار ترک امربهمعروف و نهی از منکر
هرکس ترک امربهمعروف و نهی از مکرر ککد پس اعالن رکگ ومقابله با خداوند میککد(بهروز لیک،ص .)99باعیث
تسلو اشرار میشود طبق روایا به عدم استجابت دعا «خوبان شما میخوانکد و به آنهیا ریواب داده نمییشیود» حضیر
رسول میفرمایکد:اگر میخواهید عز داشته باشید و دیگران روی شما حساب کککد امربهمعروف ونهیی از مکریر را تیرک
نرکید .ارزش و اهمیت مسلمان بودن از دست میرود و سرنوشت را دیگر مل به دست میگیرند .در گسترش گکاه شریک
محسوب میشود و رزء فاعالن مکرر محسوب میشود(بهروز لک،ص .)94قرآن مییفرماییید« :و لک م ف ی القص اص حی وه ی ا
اولی الباب» (بقره .)043/اگر در برابر قات ایستادید و او را به قصاص رساندید زندهاید وگرنه ،مردهاید .

سرو در برابر گکاه نشانه ضعف ،ترس ،یاس و نداشتن تعهد نسبت به دیین و رامعیه واصیالحا اسیت و بیه گفتیهی
پیامبر(ص اهلل علیه وآل وسلم) سرو در برابر گکاه نوعی بدعت است .در سوره «عصر» میخوانیم« :کسانی که با ایمیان و
عم صالح باشکد ولی ساکت باشکد و دیگیران را بیه حیق وپشیترار سیفارش نرککید در خسیار قیرار گرفتیهانید» .در آییه
890سوره مبارکه بقره میخوانیم« اگر گروهی از مردم رلوی فتکه و فسیاد دیگیران را نگیرنید همیه زمیین بیه فسیاد کشییده
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میشوند  ».امام صادق (علیه السالم) فرمود  «:خداوند فرشتگانی را برای عذاب گروهی فرسیتاد ،آنهیا آمدنید ودیدنید کیه
مردم به دعا گریه مشغولاند از خداوند دلی عذاب را پرسیدند خطاب آمد :زیرا آنها اه گریه و دعا هستکد ولی نسبت به
مفاسد رامعه بی تفاو اند» .حضر علی(علیه السالم) فرمود «:خداوند امتهای پیشین را لعکیت نریرد مگیر بیه دلیی رهیا
کردن امربهمعروف ونهی از مکرر ».در قیامت ترک کککدگان این فرضییه مهیم در قیافیه بوزیکیه و خیوک ظیاهر مییشیود و
حضر رسول(ص اهلل علیه وآل وسلم(
فرمایید :به خاطر آن است که قدر نهی از مکرر داشتهاند ولی با گکاهراران سازش کردند( .قرائتی ص .)48امیام بیاقر
(علیه والسالم) میفرماید با امربهمعروف و نهی ازمکرر کس ها حالل و زمینها آباد میشود(تفسیر نمونه،9 ،ص.)92
قرآن رامعی را رستگار میداند که گروه ویژه ای برای امربهمعروف و نهی از مکرر داشته باشکد( آل عمیران )013/ودر
رای دیگری میفرمایید نشانه بهترین رامعه آن است که امر و به معروف و نهی از مکرر زنده باشد ( آل عمیران )001/و بیه
صراحت بیان میدارد هکگام عذاب  ،تکها ناهیان از مکرر نجا پیدا میکککد و بقیه مردم خواه گکاهرار و خواه افراد ساکت
و بی تفاو گرفتار قهر خدا میشوند (اعراف ) 003/واز دیگر آثار سیاسی ایین فریضیه الهیی حضیر امیر(علییه والسیالم)
میفرمایکد :پشتوانه مومکان ووسیله تحقیر کفار امربهمعروف و نهی از مکرر است (قرائتی،ص.)94
امربهمعروف و نهی از مکرر را تیرک نرکیید کیه اشیرار بیر شیما مسیلو مییشیوند ،پیس هیر چیه دعیا ککیید مسیتجاب
نمیگردد(خرمی مشگانی ص.)909
نتیجهگیری
امربه معروف و مکرر دو تعبیر کلیدی از مهمترین هدفهای مببت و مکفی رایگاه اسالمی بود و رایگاهی ویژه و مهیم
در اندیشه و عم اسالمی دارند .امربهمعروف و نهی از مکرر معیار برتری امت اسالمی تداوم و پویایی آن و خصیلت بیارز
مؤمکان است .سیره معصومین (علیهما السالم) در گفتار و کردار تأ کید بر این امربوده.
اهمیت این فریضه مهم مقتضی آن است که رامعه اسالمی همواره نسبت به ماهیت ،شرایو و آثار و برکا آن آگاهی
کام و صحیح داشته و خود بدان پایبکد و متصف باشد.
در موارد بسیاری عدم پایبکدی به امربهمعروف و نهی از مکرر از عدم شکاخت صحیح آن و آثار و برکا

مترت

بیرآن

امر بوده است .اهمیت این فریضه مهم مقتضی آن اس ت که رامعه اسالمی همواره نسبت به ماهیت ،شرایو و آثار و برکیا
آن آگاهی کام و صحیح داشته و خود بدان پایبکد و متصف باشد.
شرایو و آثار و برکا آن آگاهی کام و صحیح داشته و خود بدان پایبکد و متصف باشد .در اساس نهضت حسیکی بر
امر به معروف و نهی از مکرربوده است و نشأ میگیرد.
اساس نهضت حسیکی برامر به معروف و نهی از مکرر بوده .امام حسین (علیه اسالم) با درایت برتیر خیویش بیه وظیفیه و
مأموریت الهی خویش در زمانه خود عم کیرده و اسیوه آمیران بیه معیروف و ناهییان از مکریر گردیید و ارزش و رایگیاه
امربهمعروف و نهی از مکرر را باد برده وفهم صیحیح آن رابیه رهانییان شکاسیانید .سیکت الهیی بیراین قرارگرفتیه اسیت کیه
سرنوشت روام رابه عملرردخودآنها مشروط کرده و حتی رامعه مومکان درصور بی تورهی به این ارزشها مور

از

بین رفتن نعمتها و ظهور بالیا خواهکد شد .بدین رهت مهمترین آموزهی اسالمی برای رامعه امروز ایران و رهیان تیالش
همگانی برای پایبکدی به این اص بود و ضرور دارد نس روان امروزکیه آرمیان رامعیهی مطلیوب اسیالمی را در ذهین
خویش میپروراند در این زمیکه با شکاخت صحیح ماهیت این اص و شرایو و اقتضائا آن پیشگام و پیشرو باشید و باشید
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که مانکد ابوذر که به خاطر نهی از مکرر تبیعد شد و در غربت ربذه ریان دادابیوذوار در تحقیق دولیت سراسیرمعروف امیام
عصرمان سرآمد باشیم انشاءاهلل..
منابع
 .0قرآن کریم
 .8بهروزلک غالمرضا( .)0923امربه معروف و نهی از مکرر .چلچراط حرمت .دفتر بیست و هشتم .انتشارا  .تهران.
کانون اندیشه روان.
 .9تفسیرنمونه رلد
 .3خرمی مشگانی( .)0922رازخوشبختی درکالم امیرالمؤمکین(علیه السالم).انتشارا مرس .ص.909
 .9قرائتی محسن .)0922(.امربه معروف ونهی ازمکرر.ناشرمرکزفرهکگی درسهایی ازقرآن.
 .0قرائتی محسن.)0920(.تفسیرسوره لقمان.چاپ چهارم .ناشرمعاونت فرهکگی دانشگاه آزاد مرکز فعالیتهای قرآن
و عتر .ص90
 .4مرکز تحقیقا اسالمی نمایکدگی ولی فقیه درسپاه.)0940(.چاپ اول .ناشر نمایکدگی ولی فقیه درسپاه.
 .2آیت اهلل کریمی رهرمی.)0923(.به سوی مدیکه فاضله.چاپ دوم.نشرراسخون.ص30
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مفهومشناسی امر به معروف و نهی از منکر و نظارت در قوانین کشورهای اسالمی
ارشاد کاویانی مبارکه

0

چکیده
اص امربهمعروف و نهی از مکرر یری از اصول مترقی و ممتاز دین مبیین اسیالم اسیت .روابیو افیراد رامعیه براسیاس
معروف خواهی و مکرر گریزی و به عبار صحیحتر مکرر زدایی تبیین میگردد .از این رو رامعه اسالمی ،رامعیه آرمیانی
است که آزادی در تمام شوون آن با تعهد و احساس مسئولیت و وظیفهشکاسی آحاد مردم چکیان درهیم آمیختیه اسیت کیه
پایههای حرومت اسیالمی را بیر مبکیای حاکمییت الهیی بیا محورییت عیز و حرمیت انسیانی تحرییم مییسیازد .فریضیه
امربهمعروف و نهی از مکرر در میان فرای

و ترالیف الهی از ویژگیهای خاص و حتی مکحصر به فرد برخوردار است .این

ویژگیها در رامعهای که با حاکمیت اسالم و در چارچوب قوانین شرع اداره میشود ،مضیاف و دوچکیدان مییشیود زییرا
حرومت اسالمی خود وظیفه امربهمعروف و نهی از مکرر را بر عهده دارد .امربهمعروف و نهی از مکرر در پی اتییان حقیوق
همگان ،حفظ نظام ارتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی ،فرهکگی و حقوقی سالم است .برای ایکره انسانهای فاسید حیاکم
نشوند و حقوق مشروع مردم فراموش نگردد ،باید امربهمعروف و نهی از مکرر به عکوان ابزاری نظارتی به کار گرفته شیود و
همه سطوح رامعه و حتی حاکمان را دربر گیرد .آنچه حرومت اسیالمی را از دیگیر حرومیتهیا ممتیاز مییککید ،حضیور
گسترده ابزار نظار و ککترلی است به نام «امربهمعروف و نهی از مکرر» و این فریضه ،مکحصر به اقشار خاصی نیست ،بلریه
همگان بایستی با رعایت شرایو و مرات

به آن اقدام کککد.در قوانین اساسی کشورهای اسیالمی نظیار همگیانی بیه دلیی

مبانی مذهبی و اسالمی در ظاهر امربه معروف و نهی از مکرر متبلور میگردد اما با این ورود ،بررسیها نشان میدهد که در
قوانین کشورهای اسالمی در رابطه با امربهمعروف و نهی ازمکرر ،غالباچ تیک بعیدی عمی شیده اسیت و یریی از دو طیرف
حرومت یا مردم مورد توره قرار گرفته و دیگری به عمد یا به سهو تا حدودی رها شده است.
برای ایجاد یک رامعه سالم و نیز فراهم آوردن نظار همگانی و اررایی نمودن امربه معروف ونهیی ازمکریر از طیرق
قانونی وارتماعی نیاز به دو شرط اساسی دارد:
اودچ :حرام و زمامداران ،بایداز نظر اخالقی نمونه فضای باشکد،تا سرمشق مردم قرار گیرند.
ثانیاچ :نظام سیاسی مبتکی بر محو اس تبداد و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشیت خیویش باشید،تا از برکیت آزادی ،میردم
کس

شخصیت نموده و با محیو پیرامون خود مسودنه برخورد نمایکد.این امر ارتماعی یری از ترالیف شرعی همیه میردم

به شمار میرود ،که ضامن سالمت رامعه و سعاد همگان خواهد بود.
واژگان کلیدی :امربه معروف و نهی از مکرر ،نظار همگانی ،قوانین اساسی
مقدّمه
یری از ابعاد ورودی انسان ،بعد ارتماعی اوست .روابو ارتماعی مبتکی بر فطر و عق و سایر صفا انسانی موری
پیوندی شده که همه افراد رامعه حرم مسافرانی را یافتهاند که در یک وسیله نقلیه در حرکتاند و فیالح و صیالح آنیان و
نجا و هالکشان بیه یریدیگر وابسیته اسیت .هیم از مکظیر اصیول عقالنیی فلسیفی و هیم بیر اسیاس مبیانی روانشکاسیی و
رامعهشکاسی ،انسانها با اعمال خیر یا شرّ خود دررم در زندگی و رفتار و افرار دیگران تأثیر میگذارند .البتیه ،هیر فیردی
نیز از آنچه در رامعه پدید میآید ،اعم از خوب و یا بد ،متأثّر میگردد .در واق  ،همانگونه که رغرافیای طبیعی در خلق و
 .0دستیار علمی رشته حقوق دانشگاه پیام نور مبارکه Ershad62@yahoo.com
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خو ،رفتار و کردار و بیماری و سالمتی افراد تأثیرگذار است ،رغرافیای رفتیاری ،کیرداری ،سیاسیی ،فرهکگیی ،اقتصیادی و
مذهبی فرد در رامعه و رامعه نیز در فرد نقش ایفا میککد .داشتن رامعه سالم و خدامحور و رو به کمال ،خواست هر انسان
سلیمالعق است و تحقق آن مشروط به احساس مسئولیت و وظیفهشکاسی آحیاد رامعیه اسیت .سیالمتی و آرامیش میادی و
معکوی رامعه ،آنگونه که بتواند زمیکهساز رامعهای آرمانی و رو به کمال باشد ،در گیرو توریه بیه خیود و دیگیران اسیت.
همواره انسانهایی بوده و هستکد که به هر دلیلی قان به حق خویش و پایبکد به حدود و مرزها نبوده و با شیوههای گوناگون
آرامش رامعه را بر هم میزنکد .از اینرو ،دزم است برای نی به سعاد  ،به رکبههای فردی و ارتماعی توره شود؛ چراکه
زندگی بشر نیازمکد نظم و قانون است .دین اسالم به حرم رام و کام بودنش ،برای تحقق رامعه سالم انسانی ،الهی و بیه
مکظور فراهم آوردن زمیکههای رشد ،تعالی و به سامان رسیدن رامعیهای سیالم و برپیایی قسیو در رامعیه انسیانی ،احریام و
دستوراتی دارد که مور

سعاد و تعالی رامعه است .در مجموع ،برخی از این قوانین به مکظور پیشگیری از بیماریاند،

برخی به مکظور درمان ارتماع مری

 ،برخی رکبه سلبی داشته و از بین برنده زشتیهیا و ناهکجیاریهیای ارتمیاعی اسیت و

برخی رکبه ثبوتی دارند و محققکککده صفا عالی انسانی در حیا معقول بشری محسوب میگردند .به هر حال ،از رملیه
حقوق مسلّم افراد یک رامعه داشتن فضایی امن و آرام برای پرداختن به فعالیتهای مادی و معکوی مشروع است و محدود
شدن فضا برای کسانی که درصدد تضیی حقوق دیگران هستکد .تحقق این امر ،در گرو انجام ترالیفی است که در برابر هر
حقی خداوند بر عهده انسانها گزارده است .پیوند حق و ترلیف ،بیانگر این واقعیت است که هیر رامعیه ،بیرای سیازندگی
روحی و معکوی و مادی خود ،باید اقداما عملی خود را با تریه بر فض خدا و استفاده از نعمتها و انجام دستورا الهی
به سامان برساند .در حقوق اساسی ،سالمتی محیو امری مقبول و معقول است .اص امربهمعیروف و نهیی از مکریر یریی از
اصول مترقی و ممتاز دین مبین اسالم است .روابو افراد رامعه براساس معروف خواهی و مکرر گریزی و به عبار صحیح
تر مکرر زدایی تبیین میگردد .از این رو رامعه اسالمی  ،رامعیه آرمیانی اسیت کیه آزادی در تمیام شیوون آن بیا تعهید و
احساس مسئولیت و وظیفه شکاسی آحاد مردم چکان درهم آمیخته است که پایههای حرومت اسالمی را بر مبکای حاکمیت
الهی با محوریت عز و حرمت انسانی تحریم میسازد.
فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر در مییان فیرای

و تریالیف الهیی از ویژگییهیای خیاص و حتیی مکحصیر بیه فیرد

برخوردار است .این ویژگیها در رامعهای که با حاکمییت اسیالم و در چیارچوب قیوانین شیرع اداره مییشیود ،مضیاف و
دوچکدان میشود زیرا حرومت اسالمی خود وظیفیه امیر بیه معیروف و نهیی از مکریر را بیر عهیده دارد .در قیانون اساسیی
رمهوری اسالمی ایران به این موضوع به خوبی توره شده و از سه بعد به اررای فریضه نگریسته شده است .در اص هشتم
قانون اساسی آمده است :دعو به خیر و امربهمعروف و نهی از مکرر وظیفهای است همگانی و متقاب بر عهده مردم نسبت
به یردیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .این نگرش سه بعدی که مکبعث از فرهکگ اسالم بوده و ریشیه در
تاریخ اسالم بوده و ریشه در تاریخ اسالم دارد ،از یک سو بر رکبههای مردمیی کیه بییان دیگیری از مشیارکت عمیومی در
تعیین سرنوشت رامعه است تأکید دارد و از سوی دیگر به صبغه حرومتی امربهمعروف و نهی از مکرر کیه نیازمکید فعیالیتی
سازمان یافته ،تشریالتی و مکسجم است ،تصریح میککد.
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
در رابطه با سابقه انجام تحقیق در مورد مفهومشکاسی امربهمعروف و نهی از مکرر در قوانین اساسی کشیورهای اسیالمی
باید گفت که اکبر نویسکدگان ،بیشتر به بیان مباحث این موضوع در حدّ ذکر تعریف و شرایو امربهمعروف و نهی ازمکریر
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از دیدگاه قرآن و روایا پرداختهاند و این در حالی است که دربیاره نظیار همگیانی کیه در قیوانین اساسیی کشیورهای
اسالمی در قال

امربهمعروف و نهی از مکرر متبلور میگردد؛ مورد توره نویسکدگان قرا رنگرفته است.

اهداف کلی از انجام تحقیق
با توره به این مطل

که امربهمعروف ونهی ازمکرر دارای ریشه اسالمی میباشد ،اودچ ضرور دارد بیه مفهیوم شکاسیی

امربهمعروف و نهی از مکرر از مکظر قوانین کشورهای اسالمی پرداخته شود ؛ ثانیاچ با عکایت به این که امربهمعروف و نهیی از
مکرر دارای دو بعد مردمی وحرومتی میباشد  ،رویرر قانونگذاران کشورهای اسالمی در تدوین قوانین اساسی در تأکید بر
این ابعاد به چه صور عم نمودهاند .کشورهایی که در قانون اساسی آنها دین مبین اسالمی به عکوان دین رسمی کشیور
شکاخته شده و تشری حرومت اسالمی دادهاند و (هرچکد در عم چه بسیا مخیالف بیا اسیالم مییباشیکد ) از ایین رو وریه
تشابهی با ایران اسالمی دارند.
روش گردآوری اطالعات
روش تحقیق در مقاله حاضر ،روش توصیفی ی تحلیلی با استفاده از مطالعا کتابخانهای است .از طریق فیشبیرداری از
مطال

کتابهای معتبر و از طریق رستجو در ایکترنت ،مطال

رم آوری گردید .در ککیار توصییف و تبییین موضیوع ،بیه

تجزیه و تحلی مبادی قانونی امربهمعروف ونهی ازمکرر در قوانین کشورهای اسالمی و همچکین به مفهوم شکاسی این وظیفه
شرعی به عکوان یری از مصادیق مهم نظار همگانی از مکظر آیا و روایا پرداخته شد و در نهایت به صور یک مقاله
ارائه گردید.
امربهمعروف و نهی از منکر در اسالم
امربهمعروف ونهی از مکرر از رمله قوانین ارتماعی اسالم به شمار میرود که به تدریج ،بکا بر قابلیت پذیرش و استعداد
مسلمانان و با توره به ترام و گسترش اسالم تشریح گردیده است؛ که میتوان به عکوان نمونه سورههیای لقمان(آییه-)04
اعراف (آیه -)000-008آل عمران (آیه -)013توبه (آیه  )43را بیان نمود.در باب امربهمعروف و نهیی از مکریر احادییث و
روایا فراوانی نق شده است .امام علی (ع) قب از وفا در وصیت خود به حسکین میفرماید :امربهمعروف ونهی از مکرر
را ترک نرکید ،زیرا بدکاران رامعه بر شما مسلو خواهکد شد و پس از آن چکانچه خدا را بخوانید ،از شما پذیرفته نخواهید
شد و کسی به دادتان نخواهد رسید (فی

ادسالم ،بی تا :ص  .)342از نگاه حضر علی علییهالسیالم و سیایر ائمّیه اطهیار

علیهمالسالم ،امربهمعروف و نهی از مکرر ،یعکی امر به همه خوبیهیا و نیریوییهیای ارتمیاعی ،فیردی و بازداشیتن از همیه
مفاسد ارتماعی و فردی در همه حوزههای اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهکگی؛ چراکه فلسفه حرومیت اسیالمی سیاختن
رامعه آرمانی است برای توسعه مسیر کمال و ورود به رهان نور ،وگرنه قدر فیینفسیه نیه مطلیوب اسیت و نیه مرغیوب.
قدر و حرومت زمانی ارزشمکد و تشری و حضور در آن عباد است که راهی هموار گیردد ییا میانعی برداشیته شیود،
معروفی روا یابد و مکریری بگرییزد .بکیابراین ،امربیهمعیروف و نهیی از مکریر نیه تکهیا بسیتر تحقیق معیروفهیا و نیابودی
مکررهاست ،بلره اساساچ هدف حرومت اسالمی نیز هست .از اینرو ،فریضه امربهمعروف و نهی از مکریر نیه فقیو فیردی و
اتفاقی ،بلره فریضهای بکیادی ،ارتماعی ،سازمانیافته ،رهتدار و مهکدسی شده ،است .امربهمعروف و نهی از مکریر در پیی
اتیان حقوق همگان ،حفظ نظام ارتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی ،فرهکگی و حقوقی سالم است .برای ایکره انسیانهیای
فاسد حاکم نشوند و حقوق مشروع مردم فراموش نگردد ،باید امربهمعروف و نهی از مکرر به عکوان ابزاری نظیارتی بیه کیار
گرفته شود و همه سطوح رامعه و حتی حاکمان را دربر گیرد .آنچه حرومت اسالمی را از دیگر حرومتها ممتاز میککد،
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حضور گسترده ابزار نظار و ککترلی است به نام «امربهمعروف و نهی از مکریر» و ایین فریضیه ،مکحصیر بیه اقشیار خاصیی
نیست ،بلره همگان بایستی با رعایت شرایو و مرات

به آن اقدام کککد.در کت

فقهی گذشته و حال امربهمعروف و نهی از

مکرر به عکوان یری از فروع مهم دین نابرده شده ،اما با ایکره تمام علمیا بیدون اسیتبکا اعتقیاد بیه وریوب ایین فریضیه الهیی
دارند،ولی در کیفیت وروب بین فقها اختالف نظر ورود دارد-0 :وروب عیکی:عده ای از علما همچون شیخ طوسی قائی
به وروب عیکی این امر میباشکد و معتقدند که قیام به این عم برتک تک افراد رامعه وار

است بدین صور کیه بایید

عدهای نهی از مکرر کککد .اگر تأثیر نررد ،افراد دیگر باید آنقدر این عم را تررار نمایکد تا فاع مکرر و تارک معروف از
عم خود مکصرف گردد (.طوسی0931،ه.ق :ص -8.)833وروب کفایی:عده ای از فقها قائ بیه وریوب کفیایی ایین امیر
میباشکد ،بدین معکی که این وروب شام همه افراد میشود .لرن انجام دادن آن  ،توسو بعضی از افیراد بیه انیدازه نییاز از
عهده دیگران ساقو میگردد(الموسوی الخمیکی0319،ه.ق:ص .)932
جایگاه امربهمعروف ونهی از منکر در قوانین اساسی کشورهای اسالمی
بررسیها نشان میدهد که در قوانین کشورهای اسالمی در رابطه با امربهمعروف و نهی ازمکرر ،غالباچ تیک بعیدی عمی
شده است و یری از دو طرف حرومت یا مردم مورد توره قرار گرفته و دیگری به عمد یا بیه سیهو تیا حیدودی رهیا شیده
است .کشورهای اسالمی را در این میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 .0کشورهایی که به رکبه حرومتی امربهمعروف و نهی از مکرر توره نموده و بر همین اساس برنامیهرییزی و اقیدام
مینمایکد .مانکد عربستان سعودی ،سودان و کویت.
 .8کشورهایی که رکبه مردمی امربهمعروف و نهی از مکرر در آن رونق بیشتری یافتیه اسیت مانکید مصیر ،پاکسیتان،
بحرین  ،اردن و بکگالدش.
 .9کشورهایی که به هی یک از دورکبه مذکور توره ندارند و حد آخر ایکره موردی برخورد میشود مانکید قطیر،
لیبی و سوریه.
الف -وضعیت امربهمعروف و نهی از منکر در کشورهای دسته اول
در صدر این کشورها ،عربستان سعودی قرار دارد که دارای تشریالتی مستق  ،قانونمکد و حرومتی با وظایف مشیخص
و اختیارا گستردهای است .تشریال امربهمعروف و نهی از مکرر در این کشور ویژگیهای زیر را دارد:
 .0هیا یا شورای امربهمعروف و نهی از مکرر یری از عالیترین شوراهای نقش آفرین و تصمیم گیرنده در کشور
است.
 .8رئیس هیا با رتبه وزیری توسو پادشاه مکصوب میگردد.
 .9آیین نامه این نهاد توسو هیا وزیران تصوی
 .3دولت در چارچوب تصوی

شده است.

دیحه ای از آمران به معروف و ناهیان از مکرر این نهاد حمایت همه رانبه میککد.

 .9ارتباط تکگاتکگ و هماهکگی بین نیروهای انتظامی و امکیتی با هیا مذکور ورود دارد.
 .0در همه بخشها و مکاطق کشور ،شع

امربهمعروف و نهی از مکرر ورود دارد به نحوی که ایین مراکیز بیالغ بیر

صدها شعبه میباشد و امیر هر مکطقه بر کار آنان نظار دقیق و فعال دارد.
 .4این مراکز نقش اررایی ،قضایی ،فرهکگی و ارشادی ایفاء مینماید.
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 .2آمران به معروف و ناهیان از مکرر دارای قدر و نفیوذ بسییاری بیوده و بیا گشیت زنیی در خیابیانهیا و امیاکن
عمومی بر رعایت مظاهر اسالمی نظار میکککد.
 .3بودره این مراکز تماماچ از سوی دولت تأمین میشود.
در کشور کویت«سازمان توسعه ارتماعی» تشری یافته است که وظیفه اصلی آن امربهمعروف و نهی از مکرر اسیت در
سودان «سازمان احیاء فعالیتهای اسالمی» تا حدودی عهده دار این وظیفه است .در کشور مصر ،نیرویی به نام پلیس آداب
درون تشریال انتظامی ورود دارد که حوزه فعالیت آن محدود است.
ب -وضعیت امربهمعروف و نهی از منکر در کشورهای دسته دوم
در برخی از این نهادها و یا رمعیتهای غیر دولتی اما تا حدودی مکسجم فعالییت مییکککید .در مصیر ،مسیارد ،کیانون
تشری هستهها و شبرههایی هستکد که رمعیتهای دیکی خودیار را سازماندهی میکککد .این شبرههیای وسیی از کیارآیی
خوبی برخوردار بوده و همواره مور

نگرانی حرومت شده است .رمعیت الشعریه ،انصارالسکه المحمدیه و رماعه الهدایه

نمونهای از این رمعیتهای فعال و مؤثر میباشکد .در شر گیری این رکبش اخوان المسیلمین نقیش بیه سیزایی داشیتهانید.
اخییوانالمسییلمین در کشییور اردن نیییز نقییشآفییرین م ییباشیید .مرشیید عییام اییین رماعییت در اردن،عضییو دفتییر ارشییاد عییام
اخوانالمسلمین ک میباشد .در پاکستان به دلی تعدد احزاب ،نهادهای مستق غیر دولتی ورود دارد کیه پیس از ثبیت در
فرمانداری ،از وزار امور مذهبی مجوز اخذ میکککد .اما عملررد این نهاد بیش از هر چیز در چارچوب سیاستهای حزبی
است .گروه «شباب ملی» وابسته به رماعت اسالمی پاکستان عالوه بر تذکر زبانی از برخورد فیزیری نیز استفاده میکککد.
ج-وضعیت امربهمعروف و نهی از منکر در کشورهای دسته سوم
در برخی از کشورهای اسالمی به دلی شرایو خاص حاکم بر رامعه ،حرکتهای پراککده و سیازماننیافتیهای از سیوی
مردم عم به فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر ارراء میشود و یا دولت بطور موردی با برخی مکررها برخورد میککد .در
کشور امارا متحده عربی برای مردی که مزاحم نوامیس مردم شود .مجازا شدیدی در نظیر گرفتیه شیده و عریس میرد
مزاحم به عکوان شخصیت مکرر در روزنامهها چاپ میشود .در اردن بخشکامه تفریک مح

کار کارمکدان زن و مرد صادر

شده است .درکشورهایی مانکد تونس،قطر،لیبی و لبکان نهاد یا گروه خاص غیر دولتیی در رمعییت امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر ورود ندارد و اررای فریضه بطور انفرادی و در برخیی میوارد خیاص صیور مییگییرد .در میواردی نییز بیه ارشیاد
امربهمعروف و نهی از مکرر توسو ائمه رمعه نسبت به مردم خالصه میشود.
با توره به مطال فوق الذکر ،به این نتیجه میتوان رسید که درکشورهایی که نهاد مکسجم ،هدفمکد و تشریالتی اعم از
دولتی و غیر از دولتی رهت اررای امربهمعروف و نهی از مکرر ورود دارد ،عالوه بر اررای مرحله زبانی ،برخورد فیزیری
نیز اعمال میگردد .این حالت در کشورهایی که از نهادی حرومتی و دولتی برخوردارند،تشیدید میییابید .در کشیورهایی
که امربهمعروف و نهی از مکرر رایگاه تشریالتی مشخصی ندارند ،بیشتر به تذکر زبانی اکتفا میشود که آن هم به صور
پراککده و خود روش میباشد .بررسی اطالعا نشان میدهد که در کشورهایی که امربیهمعیروف و نهیی از مکریر متیولی
مشخص نهاد گونه دارد به ویژه در آنجایی که صبغه دولتی پیدا کرده است ،مردم در این عرصه کمتر وارد مییشیوند و بیه
گونهای از خود سل

مسوولیت کردهاند و در کشورهایی که نهاد یا سازمانی مشخص ورود ندارد ،حضور مردم در عرصه

امربهمعروف و نهی از مکرر گستردهتر و فعادنهتر میباشد .از این رو باید در نظام امر به معروف و نهی از مکرر به افتیی کیه
ممرن است در پی دولتی شدن امربهمعروف و نهی از مکرر رامعه را تهدید ککد و آحاد میردم را نسیبت بیه مسیائ رامعیه
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بیتفاو سازد ،توره خاص نمود .در کشورهایی که به امربهمعروف و نهی از مکرر تیورهی خیاص شیده اسیت .آمیوزش
نیروهای آمر و ناهی از لحاظ معرفتی و عملرردی به عکوان یک اص مهم قلمداد شده است.
مفهومشناسی امربهمعروف و نهی از منکر و نظارت در قوانین اساسی کشورهای اسالمی
اهداف عالیه دین مبین اسالم و ارسال رس و انزال کت

و تشری شرای  ،از مکظر اخیروی ،خداگونیه شیدن انسیان و از

َنزلْنَ اهُ
مکظر دنیوی ،برپایی نظام عاددنه و مدیکه فاضله است .هدف اول در این آیه ازقیرآن کیریم بییان شیده اسیت« :کتَ ٌ
اب أ َ
إِلَیک لِت ْخ ِر الن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْح ِمی ِا»(سوره ابراهیم آیه  .)0این قرآن کتابی اسیت کیه
َّاس م َن ال ُّلُ َمات إِلَی النُّوِر بِِإ ْذن َربِّ ِه ْم إِلَی ص َرا ال َْع ِزی ِز ال َ
ُ َ َ
ما بر تو فرستادیم تا مردم را به امر خدا از ظلما بیرون آوری و به عالم نور برسانی و بیه راه خیدای مقتیدر سیتوده صیفا

ور»(.سوره نورآیه ).99هدف دوم نیز در آیه شیریفه دیگیری آمیده اسیت« :لَ َق ْا أ َْر َس لْنَا ُر ُس لَنَا
رهسپار گردانی ،زیرا که «اللَّ هُ نُ ُ
ِ ِ
ِ
َّاس بِال ِْق ْس ِط»(سوره حدیدآیه  )89ما پییامبران را بیا معجیزه و ادلّیه قیاط و گوییا
بِالْبَینَات َوأ َ
اب َوالْمی َزا َن لی ُق َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْکتَ َ
وم الن ُ

فرستادیم و با آنان کتاب آسمانی که مجموعه عقاید ،اخالق و قوانین عملی را دربردارد ،و میزان را نازل نمودیم تا مردم به
عدل و داد قیام کککد .با توره به این آیا و آیا دیگری از قرآن ،میتوان فهمید کیه هیدف اصیی  ،اساسیی و نهیایی در
برپایی حرومت اسالمی ،خلیفهاللّه شدن انسان کام است و هدف متوسو ،برپایی قسو و عدل در رامعه؛ زیرا که رعاییت
حقوق دیگران و برپایی نظام حق و ترلیف به صور دقیق از فروعا نورانی شدن است که مقیام خلیفیهالهیی مترفّی آن
خواهد بود .انسانِ دل سپرده به انسان کام و مؤدّی به آداب الهی و متخلّق به اخالق نبوی و علوی ،در عین رعایت ادب و
پاسداری از حرمت انسانیت دیگران ،هی انسانی را شایسته عبودیت و پرستش نمیداند .او همه چییز را رلیوه و نشیانه حیق
تعالی میداند .عظمت و قدر و راللت و زیبایی را تکها از آنِ حضر حق میداند.حرومت اسالمی و رامعیه دیکیی ،کیه
در رأس آن انسان الهی قرار دارد ،به مصداق شریفه « َو َج َعلْنَا لَهُ نُورا ی ْم ِشی بِ ِه ِفی الن ِ
َّاس»(سیوره انعیام آییه  .)088بیا نیور الهیی
حرکت میککد و زندگی مینماید .از اینرو ،درصدد نورانی کردن رامعه و تحقق اهداف عالیه اسالم خواهد بود .از رمله
این اهداف برپایی عدل و داد و رعایت حقوق متقاب انسانهاست .محصول چکیین رامعیهای مدیکیه فاضیله اسیت .از رملیه
اوصاف مدیکه فاضله عبار اند از :رشد و توسعه فرهکگی ،اقتصادی ،صکعتی ،حقوقی و سیاسی .در چکین رامعهای امکییت و
آرامش حرمفرماست و حقوق آحاد رامعه به درستی و دقّت رعایت میگردد .زمیکههای تعالی روحی آمیاده و اوصیاف و
شرایو انحطاط و عصیان مطرود است .این مطال

از دید خبرگان تدوینکککده قانون اساسی نظام رمهیوری اسیالمی اییران

مخفی نمانده و در مقدمه قانون اساسی چکین آمده است :حرومت از دیدگاه اسالم برخاسته از موض طبقاتی و سلطهگیری
فردی یا گروهی نیست بلره تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و همفرر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحوّل
فرری و عقیدتی راه حق را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی اللّه) بگشاید ...قانون اساسی با توره به محتیوای انقیالب
اسالمی ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستربرین بود ،زمیکیه تیداوم ایین انقیالب را در داخی کشیور
فراهم میککد ،به ویژه در گسترش روابو بینالمللی با دیگر رکبشهای اسالمی و مردمی میکوشد تا راه تشری امت واحد
رهانی را هموار ککد« .إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُرمْ أُمَّۀچ وَاحِدَ چ وَأَنَا رَبُّرمْ فَاعْبُدُونِ»( سوره انبیاء 38آییه)و اسیتمرار مبیارزه در نجیا ملی
محروم و تحت ستم در تمامی رهان قوام یابد .با توره به ماهیت این نهضت بزرگ ،قانون اساسی تضمینگر نفیی هرگونیه
استبداد فرری و ارتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خو گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سرنوشت مردم بیه
دست خودشان تالش میککد.در ایجاد نهادها و بکیادهای سیاسی که خود پایه تشری رامعه است بیر اسیاس تلقّیی مرتبیی،
َن ْاِلَرض ی ِرثُها ِعب ِ
الصالِ ُحو َن»(سوره انبیاءآیه ) 019و قانونگذاری
ادی َّ
صالحان عهدهدار حرومت و اداره مملرت میگردند «أ َّ ْ َ َ َ
که مبین ضابطههای مدیریت ارتماعی است ،بر مدار قرآن و سکّت رریان مییابد .بکابراین ،نظار دقییق و ریدّی از ناحییه
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اسالمشکاسان عادل و پرهیزگار و متعهّد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حرومت ،رشید دادن
انسان در حرکت به سوی نظام الهی است «وإِلَ ی اللّ ِه الْم ِ
ص ی ُر»(آلعمران  .)82تا زمیکه بروز و شروفایی اسیتعدادها بیه مکظیور
َ
َ
تجلّی ابعاد خداگونهگی انسان فراهم آید «تخلقوا باخالِ اللّ ه» و این رز در گرو مشیارکت فعّیال و گسیترده تمیامی عکاصیر
ارتماع در روند تحوّل رامعه نمیتواند باشد( .قانون اساسی رمهوری اسیالمی اییران ،مقدّمیه) در مجموعیه تعیالیم اسیالم،
رامعه نمونه و الهی رامعهای است که نه ستم میککد و نه ستم میپذیرد .رامعهای که نه گکاه میککد و نیه راضیی بیه گکیاه
دیگران است ،به عکوان رامعه و «امت وسو»(سوره بقره آیه  )039معرفی میشود که در کارهای نیک و پرهیز از بدیها از
یردیگر سبقت میگیرند(سوره بقره آیه )032درامیور خییر یریدیگر را ییاری مییدهکید( .سیوره مائیده آییه  )8اقامیه نمیاز
میکککد ،زکا میپردازند و امربهمعروف و نهی از مکرر مینمایکد(.حج آیه  .)30در حقیقت ،امربهمعروف و نهی از مکریر
به مکزله یک پوشش ارتماعی برای محافظت رمعیت است؛ وحد ارتماعی ،محبّت ،دوستی و اخیوّ میردم را بیه دنبیال
خواهد داشت .این کانون الهی ،در صور اررای عوامی مکفیی و مخیرّب در مسییر وحید  ،محبّیت و دوسیتی و اخیوّ
ارتماعی را از میان خواهد برد .قانون الهی امربهمعروف و نهی از مکرر در بُعد اررا ،دارای دو مرحله فردی و گروهی است:
مرحله فردی آن یک وظیفه عمومی و همگانی در شعاعی محدود اسیت ،امیا مرحلیه گروهیی آن ،کیه از شیئون حرومیت
اسالمی به شمار میرود دارای شعاعی وسی میباشد .امر به نیریها و نهی از بدیهیا و زشیتیهیا ،ناشیی از فطیر الهیی و
وردان اخالقی انسان است .عالوه بر ایکره ،حرم عق سلیم و شرع قویم نیز هست .ایکجاست که هماهکگی کامی فطیر ،
وردان ،عق و شرع به طور رام قاب اثبا است .از این مکظر ،امربهمعروف و نهی از مکرر یک حق اولیه ،طبیعی ،فطری،
وردانی ،عقلی و شرعی است که ناشی از پیوند سرنوشتها و روح زندگی ارتماعی بشر میباشد .امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر ،همان حرم دیکی و وار

الهی است که به عکوان «نظار همگانی» باید در رامعه اسالمی بیه اریرا درآیید تیا زمیکیه

برپایی سایر واربا مهیا گردد ،امکیت برقرار شود ،کس

و کار مردم حالل گردد ،حقوق افراد تأمین شود و در سیایه آن،

از دشمکان انتقام گرفته شود.
اعمال نظارت سه گانه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران امربهمعروف ونهی از مکرر که مهمترین هدف نظار همگانی میباشد دارای
سه رکبه است:
 اول .امربهمعروف و نهی از مکرر مردم نسبت به یردیگر (نظار مردم بر مردم)
 دوم .امربهمعروف و نهی از مکرر دولت نسبت به مردم (نظار دولت بر مردم)

 سوم .امربهمعروف و نهی از مکرر مردم نسبت به دولت (نظار مردم بر دولت)
بند اول .نظارت مردم بر مردم
نظار متقاب مردم با یردیگر از طریق امربه معروف و نهی از مکرر به عکیوان ییک ترلییف شیرعی قلمیداد مییشیود.
برخورداری از رامعه سالم و رعایت سالمتی رامعه ،حق و ترلیف مستمری را بین همگان ایجاد میینمایید کیه در آن ،هیر
یک از افراد با وردان پاک خود یردیگر را به خیر و نیری و درسیتراری دعیو مییکککید و اعمیال نیا شایسیت را میورد
مذمّت قرار میدهکد .طبیعت ارتماعی همه افراد انسانی اقتضا میککد که نسبت بیه هیر گونیه عمی خیوب ییا بید ارتمیاعی
واککش متکاس

نشان دهکد .این نعمت خدا داده بهترین تضمین برای حفظ سالمتی رامعه است و در واقی امربیهمعیروف و

نهی از مکرر دو وسیله نیرومکد برای انجام وظایف و رلوگیری از مفاسد میباشد(احمدی .)010:0923،هر چکد که واکیکش
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افراد نسبت به اعمال یردیگر امری فطری به نظر میرسد،اما تجربه حرایت از برخی بیتفاوتیهای افراد نسبت به سرنوشت
رامعه خود دارد .این بی تفاوتی رامعه را به انحطاط میکشاند .
بند دوم .نظارت دولت بر مردم
هیا زمامداری کشور مسول مستقیم حفظ و تأمین مکاف ملت است و اصودچ بدین مکظور سازماندهی میشود .اریرای
اص امر به معروف و نهی از مکرر از طریق نظار زمامداری بر امور عمومی و ارتماعی اوضاع رامعه را بهبود میبخشد و
از اشاعه مکررا میکاهد .هیا زمامداری برای رسیدن به این اهداف ،از محور رهبیری و قیوای حیاکم وظیایف سیازنده
خود را ایفا مینماید(هاشمی :0921 ،ص  .)891تأسیس نهاد رهبری در رامعه بدان معکاست که مجاری امور در دست فقییه
وارد شرایطی قرار گیرد که با تشخیص حالل و حرام ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلیف از وظیایف اصیی اسیالمی
خود باشد .رهبر به عکوان یک شخصیت روحانی ،از مقام خود بهره رسته و از این طریق مردم و دولت را ،در امور ارتماعی
و سیاسی ،دعو به خیر مینماید .دولت (به معکای عام کلمه) نیز باتوره به عمومیت امربیهمعیروف و نهیی از مکریر برتمیام
شئوون فردی و ارتماعی برای حفظ سالمت رامعه از طریق نظیار هیای انتظیامی ،اقتصیادی ،بهداشیتی ،تقکیکیی و قضیایی
استفاده میککد.
بند سوم .نظارت مردم بر دولت
امام حسین(ع) در یری از خطبههای خود میفرماید:ای مردم رسول خدا فرمود ،هر مسلمانی با سلطان زورگویی مواره
گردد که حرام خدا را حالل نموده و پیمان عهد الهی را در هم شرکد ،با سکت و قانون پییامبر از در مخالفیت در آیید و در
میان بکدگان خدا راه گکاه و معصیت پیش گیرد ،ولی آن فرد در مقاب چکین سلطانی با عم و یا بیا گفتیار اظهیار مخالفیت
نرکد ،بر خ داوند است که این فرد را به عذاب همان طغیانگر گرفتار ککد(.هاشمی:0921،ص )811
در نظام اسالمی مسولیت افراد از مسولیت دولت ردا نیست .اگر دولتها رامعه را اداره میکککد،مردم نیز عضیو ذیکفی
همان رامعه هستکد و نتیجه خوب و بد اعمال و رفتار دولتمردان مستقیماچ متوره آنان میشود .بکابراین به حرم عق  ،این حق
و ترلیف برای همه افراد ایجاد میشود که بر زمامداران خود نظار نمایکد تا از انحراف آنان از مسیر حق و عدالت وتقیوا
رلییوگیری کککیید کییه اییین نظییار از راههییایی مانکیید مطبوعییا و رسییانههییای گروه یی؛ تش یری احییزاب و انجمیینهییای
سیاسی؛تشری ارتماعا و راهپیماییها و ...صور میپذیرد که مییتیوان بیه عکیوان ابزارهیای قیدر مهارکککیده ،علییه
گرایش دولت به استبداد استفاده کرد و بدین وسیله سالمت هیا حاکمه را بیشتر تضمین نمود.
نتیجهگیری
برای رسیدن به رامعه سالم ،که آمال هر انسانی است ،در حقوق اساسی هر رامعه روشهیا و اصیول و قواعیدی میورد
پذیرش و تصوی

قرار میگیرد تا در اثر اررای آنها روابو سالم رمعی پدید آید و زمیکههای مکاس

برای رشید و تعیالی

همهرانبه آحاد رامعه فراهم گردد .این اصول و قوانین به طور کام و در بهترین حالت در دین مبین اسالم وریود دارد .بیا
توره به روایا

فوق الذکر نظار

دزم شمرده شده و حیا  ،عز

همگانی و امربهمعروف و نهی از مکرر همانکد سایر قوانین حیاتی در رامعیه الزامیی و
و بقاء رامعه اسالمی را در گرو عم نمودن بیه ایین اصی مییدانکید .بکیابراین نظیار

همگانی و امر معروف و نهی از مکرر در دولت اسالمی زیر بکای سیاختمان رامعیه بشیری و بیر اسیاس ایمیان بیه خیدا و
فطریا

و فضائ انسانی پیریزی شده است .در قوانین اساسی کشورهای اسالمی نظار همگانی به دلی مبانی میذهبی و

اسالمی در ظاهر امربه معروف و نهی از مکرر متبلور میگردد اما بیا ایین وریود ،بررسییهیا نشیان مییدهید کیه در قیوانین
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کشورهای اسالمی در رابطه با امربهمعروف و نهی ازمکرر ،غالباچ تک بعدی عم شده است و یری از دو طرف حرومت ییا
مردم مورد توره قرار گرفته و دیگری به عمد یا به سهو تا حدودی رها شده است .درکشورهایی که نهاد مکسجم،هدفمکد و
تشریالتی اعم از دولتی و غیر از دولتی رهت اررای امربهمعروف و نهیی از مکریر وریود دارد ،عیالوه بیر اریرای مرحلیه
زبانی ،برخورد فیزیری نیز اعمال میگردد .این حالت در کشورهایی که از نهادی حرومتی و دولتی برخوردارنید ،تشیدید
مییابد .در کشورهایی که امربهمعروف و نهی از مکرر رایگاه تشیریالتی مشخصیی ندارنید ،بیشیتر بیه تیذکر زبیانی اکتفیا
میشود که آن هم به صور پراککده و خود ریوش مییباشید .بررسیی اطالعیا نشیان مییدهید کیه در کشیورهایی کیه
امربهمعروف و نهی از مکرر متولی مشخص نهاد گونه دارد به ویژه در آنجایی که صبغه دولتی پیدا کرده است ،مردم در این
عرصه کمتر وارد میشوند و به گونه ای از خود سل

مسوولیت کردهاند و در کشورهایی کیه نهیاد ییا سیازمانی مشیخص

ورود ندارد ،حضور مردم در عرصه امربهمعروف و نهی از مکرر گستردهتر و فعادنیهتیر مییباشید .از ایین رو بایید در نظیام
امربهمعروف و نهی از مکرر به افتی که ممرن است در پی دولتی شدن امربهمعروف و نهی از مکرر رامعه را تهدیید ککید و
آحاد مردم را نسبت به مسائ رامعه بی تفاو سازد ،توره خاص نمود.در کشورهایی که به امربهمعروف و نهیی از مکریر
تورهی خاص شده است .آموزش نیروهای آمر و ناهی از لحاظ معرفتی و عملرردی به عکوان یک اص مهم قلمیداد شیده
است.
در پایان ذکر این نرته الزامی است که ،بی تفاوتی و انحطاط هر رامعیه مییتوانید ناشیی از علی گونیاگون باشید .امیا
قویترین علت را در انحطاط مدیریت و زمامداری هر کشور باید دانست .انحطاط و فساد اخالقی زمامداران گمراهی رامعه
را به دنبال دارد و اختکاق حاکم مردم را به سرو و عدم اظهار ورود وا میدارد.با این ترتی

برای ایجاد یک رامعه سالم:

اودچ :حرام و زمامداران ،باید از نظر اخالقی نمونه فضائ باشکد ،تا سرمشق مردم قرار گیرند.
ثانیاچ :نظام سیاسی مبتکی بر محو استبداد و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خیویش باشید ،تیا از برکیت آزادی ،میردم
شخصیت نموده و با محیو پیرامون خود مسودنه برخورد نمایکد .محورهای مذکور فراهم کککده نظیار همگیانی و

کس

متقاب امربهمعروف و نهی از مکرر میباشکد .این امر ارتماعی یری از ترالیف شرعی همه مردم به شمار میرود ،که ضیامن
سالمت رامعه و سعاد همگان خواهد بود.
منابع
.0

قرآن کریم

.8

قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران

.9

احمدی ،سید احد؛( ،)0923اصول و روشهای تربیت در اسالم ،چاپ پکجم،اصفهان :دانشگاه اصفهان

.3

طوسی ،شیخ ابورعفر؛(0931ه.ق ،).الکهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیرو  :دار الرت

ادسالمیه.

ادسالم ،سید علیکقی؛(بی تا)،تررمه و شرح نهج البالغه8 ،

.9

فی

.0

الموسوی ،سیدروح اهلل (امام خمیکی)؛ (0319ه ق) ،تحریرالوسیله ،چاپ دوم ،رلد ،8طهران :مکشورا مرتبه
ادعتماد

.4
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شهروند مسئول در «توسعه انسانی پایدار» شهر اسالمی و ایرانی
اسداله دیوسادر
معصومه حبیبی

0

8

چکیده
گفتمان شهرسازی در فرهکگ و تمدن اسالمی ایرانی عالوه بر وروه فکیی و هکیری ،اسیتعالیی اسیت .نظیام کالبیدی و
فیزیری ،پوسته بیرونی و باطن شهر ،ماهیت اعتقادی و فرهکگی آن است .در عین حال تأثیر فراوان نظام کالبیدی در رهیت
بخشی به فرهکگ و ماهیت اعتقادی آن غیر قاب انرار است .آرمانهای اساسیی شیهر اسیالمی در دییههیای بیاطکی شیهر و
ضابطههای حاکم بر رابطه های شهروندی نهفته است و کالبد آن نیز در این بستر و از رهت هماهکگی و رابطه متقابلی که با
درون آن برقرار میککد ،اهمیت مییابد و نه مستق از آن .روش تحقیق از نظر هیدف نظیری -کیاربردی و از نظیر ماهییت
توصیفی -تحلیلی است و یافتههای تحقیق مبتکی بر آن است که نابسامانیهیا و معضیال روز افیزون شیهرهایمان بیه خیاطر
پذیرش شتابکده مدرنیته و بیگانگی از ریشهها و فرهکگ اعتقادی است .یری از اصلیترین ویژگیهای شهر آرمیانی اسیالمی
«شهروند مسئول» است .شهروندی که خود و نیازهای مادی و معکویش هم هدف است و هم راه رسیدن به این اهداف .یعکی
شرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار شهری ،ایجاد شهروندان مسئول است .لذا پیشکهاد میشود برای دسیتیابی توسیعه پاییدار
شهری ،شه رها را با انسان و برای انسان برنامه ریزی و طراحی کرد نه صرفاچ انتزاعی و کالبدی.
واژگان کلیدی :شهروند مسئول ،توسعه انسانی پایدار ،شهراسالمی و ایرانی
 .1مقدمه
پیشرفتها و رهشهای اروپاییان در عرصه علم ردید و کاربردی کردن علوم و درنتیجه رونق اقتصادی ایشان از ییک
سو و توقف علمی و عق

ماندگی ارتماعی کشور ما در سالهای حاکمیت رژیمهای سلطه گیر چیون قاریار و پهلیوی از

سوی دیگر ،مکجر به برقراری رابطههای نامتعادل سیاسی ،فرهکگی و ارتماعی ما با آنهیا شید .رابطیههیای ییک طرفیه وارد
کککده -مصرف کککده در همه زمیکهها از رمله در عرصه معماری و شهر سازی معمول گشیت .شییوههیای سیکتی سیاخت و
سازهای فضایی دچار توقف و رکود شد و تحرک دزم برای هماهکگی با تغییر و تحول در نظام تولید ،دگرگونی شیوههای
زندگی ،تحود فضایی و ...توانایی پاسخگویی به زندگی تازه را از دست داد .نظام تولید رهانی و شیوههای وابسته به آن
در امر ساختمان بر شیوههای تولید بومی برتری یافت .نظام تولیدی و شیوههای زندگی وارداتی و سبکهای معماری وابسته
به آن دوران _ که به دوران مدرن مشهور است -تا دهه اول نیمه دوم قرن بیستم ،مالحظا بوم زیستی را مورد توریه قیرار
نمیداد .عالوه بر این سبک مدرن ،هی گونه پیشیکهای در شرایو بومی و اقلیمی ایران و سرزمینهای مشابه ایران نداشت .به
این ترتی

نظام بومی و فرهکگی معماری و شهرسازی ما با سکتهای اصی خود قط رابطه کرد و از انرشاف و تطور طبیعی

تاریخی خود محروم گردید.
برای برون رفت از تشتتها و تفرقهایی که امروزه مبتالبه شهرهای ما شدهاند تحقیق ژرف در آثار گذشیته بیه مکظیور
یافتن چارچوب کالبدی مکاس

برای ساخت و سازها ،ضروری و بیا ارزش اسیت؛ امیا نیه بیه مفهیوم بازگشیت بیه گذشیته.

 .0دکتری رغرافیا و برنامه ریزی شهری  ،هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
 .8کارشکاسی ارشد رغرافیا و برنامه ریزی شهری ،مربی دانشگاه آزاد اسالمی و غیر انتفاعی
نویسکده مسئول  :معصومه حبیبی  ،تلفن 13000303032 :پست الرترونیریhabibi.masoomeh@gmail.com :
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بیشک تمدنی که برای همه عرصههای تعالی انسان مسلمان ،رهیافتهای کارآمدی دارد برای محیوریتیرین عرصیههیای
زیست مادی و معکوی انسان ،نمیتواند گفتکیهای درخور تورهی نداشیته باشید .گفتمیان مبیانی شهرسیازی در فرهکیگ و
تمدن اسالمی ایرانی ما افزون بر وروه فکی و هکری ارزشمکدی که برآن مترت

است گفتمانی استعالیی نیز هست و بسیاری

از عرصههای مرتوم علمی و تمدنی را تکویر و تبیین خواهد کرد.
نظام کالبدی و فیزیری ،پوسته بیرونی و ظاهر آشرار یک شهر است؛ باطن شهر ،ماهیت اعتقادی و فرهکگی آن اسیت.
در عین حال تأثیر فراوان نظام کالبدی در رهت بخشی به فرهکگ و ماهیت اعتقادی آن قاب انرار نیست .آرمانهای اساسی
شهر اسالمی در دیههای باطکی شهر و ضابطههای حاکم بر رابطههای شهروندی نهفته است و البته کالبد آن نیز در این بستر
و ازرهت هماهکگی و رابطه متقابلی که با درون آن برقرار میککد ،اهمیت مییابد و نه مستق از آن.
شهری که مطلوب فرهکگ اسالمی است بی هی تردید ،آن شهری است که ساککان آن را به آسمان مشترک اعتقادا
دیکی هرچه بیشتر متوره سازد و همچون حقیقت همه ادیان که بر کرامت و عز نفس انسان تأکید دارند موربا مررمت
نوع انسانی را فراهم آورد .شهری که نظام شهرسازی آن برتراویده از نظام اعتقادی دیکی است و بسترهای مکاسیبی را بیرای
تأم انسانها در خود و تدبر ایشان در صک خداوند رقم میزند.


ددی بیان شده در ذی ضرورت موضوع را بیان میدارد که:

الف -توسعه غیر انسانی و کالبدی صرف شهرها و ایجاد محیطی مصکوع و دور از صفا اسالمی و سکتی.
ب -سرعت شهری شدن بسیار باد بوده است بکیابراین مسیئولین و میدیران شیهری نتوانسیتهانید ذهکییتهیای مکاسی

یعکیی

«شهروندی» را در شهرها به ورود بیاورن د  .در نتیجه ما بیشتر با روستاهایی شهر زده و با شهرهایی روستا زده روبرو هستیم تا
با شهرهایی در موقعیتهای مکاس

شهروندان .

 ورود برخی از آسی ها و مشیرال ارتمیاعی  -فرهکگیی در شیهرهای میا در حیدی بیادتر از اسیتانداردهای رهیانی(مشرال ترافیری ،برخی از انحرافا ارتماعی .)...
د -کمرنگ شدن حس مسئولیت شهروندی در خود و نسبت به دیگر شهروندان و ایجاد حس بیتفاوتی نسبت به رامعه.


هدف از این پژوهش  ،بررسی تأثیر و رایگاه شهروند مسئول در تحقق و دستیابی به توسعه شهری انسان میدار و نییز
شکاسایی موان و راهرارهای دستیابی به آن در شهر اسالمی و ایرانی میباشد.



سؤال پژوهش نیز چگونگی دستیابی و کارکردی نمودن هدف این پژوهش میباشد.

مواد و روشها
روش تحقیق از نظر هدف نظری -کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -تحلیلیی اسیت .در رمی آوری مطالی

از روش

اسکادی و کتابخانهای استفاده شده و در تحلی و رم بکدی کلی از روش تحلی زمیکه یاب استفاده شده است.
 .2تعاریف و مفاهیم
 1-2شهر
یک پدیده طبیعی (مجموعهای از مواد ،ساختمان ها ،خیابان ها و  )...و انسانی (شام ظرفیت تفریرا افیراد ،فرهکیگ و
الگوهییای زنییدگی و )...اسییت .شییهر ترکیب یی از عکاصییر مییادی (مییدنیت) و غیرمییادی (اخالقییی) اسییت (کمیتییه فرهکییگ
شهری.)9،8 :0929،
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یری از مهمترین دستاوردهای فرری ،فلسفی ،هکری ،صکاعی و تولیدی تمدنها و روام بشری «شهر» است کیه هیم از
ماندگاری نسبی برخوردار میباشد ،هم تجلی باورها و ارزشهای فرهکگیی رامعیه اسیت و هیم ایکریه بیر رفتیار انسیان اثیر
میگذارد و ضمن آنره بیانگر هویت رامعه در انظار رهانیان و تاریخ است ،تکظیم کککده روابو آحاد رامعه با یردیگر نییز
میباشد)Naghizadeh Mohmad.1995( .
 2-2اصول معماری و شهرسازی اسالمی


اصل عدالت محوری

اص عدالت محوری بزرگترین و مهمترین اصلی است که در آثار هکری دوران اسیالمی و شیهر و شهرسیازی میورد
توره بوده و در واق سرچشمه سایر اصول تلقی میشودکه یری از نمودهای این اص در شهر اسالمی ،رعایت مسیاوا و
عدل بین تمامی ساککین یک شهر فارط از نژاد است.


اصل وحدت در کثرت

اص وحد  ،محوریترین نرتیه زیبیایی شکاسیی اسیالمی در مقابی دیگیر مراتی

زیبیایی شکاسیی اسیت .ایین اصی

بکیادیترین اص در هکر و معماری اسالمی محسوب میشود .نرته مهم در درک مفهوم وحد این اسیت کیه وحید در
سایه هدف داری معکی پیدا میککد .بدین م عکا که ارزا کبیر و گوناگون ،در سایه ییک هیدف وییژه واحید ،نظیم و سیامان
یابد و از کبر ارزا به سوی وحد حرکت ککد و این حاص نمیگردد مگر با ارتباط هر یک از ارزا و در نظیر گیرفتن
آن به عکوان رزئی از یک کلیت.
در گذشته مجموعه عکاصر یک شهر مانکد مسارد ،مدارس ،حمامها ،آب انیارها و غیره به وسیله فضاهای ارتباطی چون
بازار و دیگر معابر ،مجموعه مکسجم «شهر» را شر میدادند به طوری که هر رزء پیوندی نا گسسیتکی بیا کی داشیت .امیا
امروزه از این اص در معماری و شهرسازی خبری نیست و نیه تکهیا اریزا و عکاصیر شیهر در پیی ارتبیاط (وحید در عیین
کبر ) نیستکد بلره به یک دیگر پشت کردهاند.


اصل سیر از ظاهر به باطن

دو مفهوم ظاهر و باطن از مفاهیم بکیادی در حرمت اسالمی میباشکد .در تررمان معماری ،ساماندهی ارزا ،همیواره بیا
رویررد سیر کردن از ظاهر پدیدهها و یادآور شدن باطن آنها همراه میباشکد( .ابراهیمی)0923 ،


اصل رده بندی اهداف کمی و کیفی

اص کمال گرایی و تالش مستمر در رهت رشد فرد و رامعه از ارزشهای بکیادین در حرمت عملی اسیالم اسیت .در
تررمه معماری وشهرسازی ،این اص به گونه کارکردگرایی و داشتن مکطق کیاربردی همیه عکاصیر و فضیاها و کالبیدها و
پرهیز از بیهودگی تأکید میککد .ردهبکدی اهداف در معماری گذشته ما این چکین بوده است:
 اهداف ساختاری :رعایت دستاوردهای فکی و مهکدسی
 اهداف کارکردی :چکدگانگی در کارکرد و برآورده سازی وقوع آن کارکردها
 اهداف زیباشکاسانه :بهرهگیری از تزییکا مببت
 اهداف هویت ساز (چیتگرها)0922 ،
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در این میان رایگاه اهداف کارکردی (عملرردی) در معماری و شهرسازی اسالمی قاب توره است .تالش فیراوان در
رهت پاسخ به کارکردها و خلق فضاهای چکدکارکردی و پرهیز از ساماندهی فضایی بر پایه هیر فضیا بیرای ییک کیارکرد
ویژه (که به عکوان یک اص در معماری نیوگرا (میدرن) مطیرح بیوده اسیت) ،صیور مییگرفتیه و همیواره کارکردهیای
گوناگون در یک بخش از ساختمان پاسخ داده میشده و به تکاس  ،فضاها انعطاف پذیری بادیی بیرای پاسیخ بیه نیازهیای
همگون داشتهاند.
به طور مبال در گذشته مسجد به عکوای یری از عکاصر مهم شهر اسالمی دارای عملرردی چکدگانه بوده است به طوری
که مهمترین ویژگی آن نقش فرهکگی آن است؛ به طوری که عرصه ای بیرای تعیامال ارتمیاعی امیت مسیلمان بیه شیمار
میرفته است .اما امروزه علی رغم این که مساردمان در شهر رشد چشم گیری از لحاظ کمی داشتهاند و به ظن خودمان از
لحاظ کالبدی نیز کیفیت آنها ارتقا پیاده کردهاند ،اما از لحاظ کارکردی به شد افول داشتهاند به طوری که تکها در چکد
ساعت از شبانه روز فعالاند و در روزهای خاصی از سال از آنها رهت برگزاری مراسم استفاده میشود.


در رابطه با شر گیری شهر اسالمی برخی مؤلفهها میتواند مورد لحاظ قرار گیرد:

الف) معکویتگرایی :برای معکویتگرایی انسان و توره به معکویتگرایی در آثار انسانی ،به عکوان یک اص سادهترین
مرتبه آن است که چون هر اثر انسانی دنبال بیان موضوعی یا در رهت پاسخگوئی به نیازی خلق شده است ،آن موضوع نیاز
به معکای آن اثر خاص ،تفسیر و تعبیر شود و پیچیدهترین مرتبه آن است که یک اثر انسانی بیه اصی و حقیقتیی متیافیزیری
اشاره نماید.
ب) نوآوری :نوآوری و بداعت از ویژگیهای بارز آثار انسانی است که تعبیر اثر هکری بیر آنهیا اطیالق مییشیود ،در
واق نوآوری و هکر در واژه ،دو تعبیر و دو مفهوم همراه هستکد که ذکر هر کدام دیگری را بیه ذهین متبیادر مییککید .ایین
مفهوم در شهر اسالمی به این معکا است که نوآوری مدنظر ،به تفسیر شکاخت تازه حقایق و اصول ثابت متوره است.
پ) نشانه گرایی  :اصودچ هکر رلوهای از روحیه نمادگرایی انسان است .به ددی متعیدد از رملیه انسیانیت ،چکید بعیدی
بودن عالم ورود ،الگو گرایی ،تعدد ساحتهیای حییا انسیانی ،راز داری و خداپرسیتی ،انسیان نیاگزیر از بهیرهگییری از
نشانههاست که قلمرو هکر و معماری و شهر یری از اصلی _ ترین قلمروهای استفاده از نشانههاست .
) زیبایی :وابستگی تعریف زیبایی به هکر سب

میشود تا با توره به تعریف هکر ،زیبایی نیز متغیر شود .به ایین ترتیی

زیبایی هکر معکوی دارای ورههای معکوی و روحانی است و زیبایی هکر مادی صبغهای از زیبایی ظاهری و صوری است.
ث) مدنیت :شهرنشیکی ،انتساب به شهر و مدیکه ،تربیت ،ادب و تمدن ،معانی مدنیت هستکد .در واق انواع مدنیت رابطیه
تکگاتکگی با یردیگر دارند .برای نمونه مدنیت سیاسی با بهرهگیری از نهادهای مدنی میسر میشود و این در حالی است کیه
این نهاد رز با رشد افراد و ارتقاء تربیت مدنیت ارتماعی و فرهکگی آنها ممرن نیست.
) عدالت ارتماعی :بحث عدالت ارتماعی به عکوان یری از ارکان انرارناپذیر مداین فاضله و آرمانشیهر معرفیی شیده
است  .در تفرر اسالمی نیز عدل به عکوان یری از صفا بارز فع الهی مطرح است و مصداق ارتمیاعی آن را مییتیوان در
دوران زمامداری امیر المؤمکین(ع) و دوران با عز پیامبر مررم اسالم(ص) مشاهدهکرد( .شهبازی)0931 ،
 3-2توسعه انسانی پایدار
در توسعه پایدار ،انسان به عکوان محور اساسیی توسیعه قلمیداد مییشیود کیه توسیعه انسیانی پاییدار و بالکیدگی سیرمایه
ارتماعی را نیز به همراه میآورد .رویررد «توسعه انسانی پایدار» نقشی اساسی و اهمیتی فزایکیده در فرایکید توسیعه پاییدار و
خاصه ،توسعه پایدار شهری مییابد.
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بر این اساس می تیوان همبسیتگی توسیعه پاییدار شیهری مبتکیی بیر توسیعه پاییدار انسیانی را بیا مفهیوم «رفیاه ارتمیاعی
شهروندی» ،از این باب مورد توره قرار داد که همگام با توسعه پایدار شهری امران ایجاد شرایو مطلیوب زنیدگی شیهری
چکان فراهم میشود که «انسان در محور این توسعه پایدار قرار میگیرد» و هدف ،ابزار و سرمایه آن به حساب میآید.
«شهر پایدار را میتوان شهری دانست که در آن تکوع برقرار شود و تفریک و ردایی کالبدی ورود نداشته باشد و تمام
طبقه های ارتماعی  ،امران بهره گیری از خدما و تسهیال رفاهی را داشیته باشیکد .شیهر پاییدار در رونید توسیعه پاییدار
شهری می بایستی مالحظاتی را در ساختار شهری برای گسترش رضایت ارتماعی و افزایش رفاه شهروندی فراهم ککید کیه
بیشک تحقق رفاه عمومی ،بهبود سطح توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه خواهد داشت».
در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امران بسیتر سیازی توسیعه پاییدار انسیانی و
بهبود رفاه ارتماعی شهروندی ،فراهم گردد که در ایین بسیتر مییتیوان بیه «برقیراری عیدالت ارتمیاعی»« ،طراحیی اقلیمیی
هماهکگ با محیو زیست انسانی»« ،تقوییت سیاختارهای همبسیتگی ارتمیاعی همچیون تعهید و مسیئولیتپیذیری ،تقوییت
بکیانهای ارتماعی و خانوادگی و احیای محیو زیست همگیانی» ،ایجیاد انتظیام سیاختاری در فضیای شیهری بیرای ادراک
زیباشکاختی و خوانایی شهری و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شیهروندی و یرپیارچگی بخشیی بیه
ساختار بصری محیو و مکظر شهری اشاره کرد.
بر این اساس توسعه پایدار شهری در تروین مفاهیم زیر رکبه کارآمدی به خود میگیرد:
الف) بستر سازی عدالت ارتماعی و شهروندی
ب) بسترسازی مشارکت شهروندی و همبستگی ارتماعی
پ) بسترسازی تقویت بکیان نهادهای ارتماعی و بکیان خانوادگی
ث) رویررد استراتژیک بر پایداری توسعه پایدار شهری
) گسترش آداب و فرهکگ شهرنشیکی
چ) مساعد و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی
ح) کارآمدسازی سیاستها و برنامههای سیاستگذاری در حوزه کالن شهری
خ) گسترش حقوق شهروندی و بهیکه سازی مکاسبا مدنی
 4-2شهروند
«شهروند» مرک

از دو کلمه «شهر» به معکای رامعه انسانی و «وند» به معکای عضو وابسته به این رامعه است.

افراد زمانی لق

شهروندی را به خود میگیرند که حقوق و ترالیف خود را بشکاسکد و به آن عم کککد و آنگاست که

مدیکه تشری میشود و شهروند معکا و مفهوم پیدا میککد( .صالحیان )0923 ،
 5-2شهروندی
شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن میتواند در یک رامعه سیاسی ،اخالقی وارد شده و زندگی خود
را بر اساس وابستگیهای متقاب و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیتهای ارتماعی ساماندهی ککد»( .سایت مرکیز
اطالعا علمی تخصصی مدیریت شهری)0931،
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 6-2شهروند در شهر اسالمی و غیر آن
تفاو شهر اسالمی ،با شهر دئیک در این امر نهفته است که زیربکای توره به «دیگران» در این دو مقوله متبیاین اسیت.
انسانی که در شهر اسالمی روزگار می گذراند ،خودش را در نظار ذا اقدس حق احساس میککد و بیرای اعمیال خیود
غایتی را متصور است ،توره به این رهانبیکی و طرز تلقی از انسان و رهان که همه چیز را در سیطره قدر خیدا مییدانید
باعث می شود که رفتاری بسیار متفاو را به او القا ککد تا کسی که چکین رهانبیکی را ندارد .بکابراین کسیی کیه در رامعیه
دیکی پرورش می یابد ،به هر نحوی که بتواند به فرر رامعه خود هست و دلسوزی در نهاد او رشد میککد .این امیر در واقی
رزء وردان اوست .بکابراین شهروند دیکی پیوندی بین خود و دیگر شهروندان احساس میککید و سیود و زییان دیگیران را
برای خود نیز صادق می داند .در حالی که شهروند شهر دئیک چکین نگرشیی را نیدارد .پیس نظیم معکیایی حیاکم بیر شیهر
اسالمی ،شهروند را با سایر افراد شهر پیوند میزند و بین آنها یگانگی ایجاد میککد(.محقق)0924 ،
 7-2اسالم و حقوق شهروندی
اسالم به عکوان آخرین و کام ترین دین الهی در درون خود تمام قواعد ،سکتها و اییدهآلهیای بشیری را دارد؛ بیدین
معکا که میتواند پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی انسان و رامعه بشری باشد.
نظام شهروندی به معکای واقعیی آن ،بیه معکیای برخیورداری عمیوم اعضیای رامعیه از حقیوق و تریالیف برابیر اسیت،
بهگونهای که هی تبعیضی از لحاظ سیاسی ،ارتماعی و حقوق مدنی میان افراد رامعه ورود نداشته باشد .در باب مسؤولیت
شهروندان اسالمی ،پیامبر اکرم(ص) در بیان گهرباری میفرمایکد« :اَل کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیت ه»(.صحیح بخیاری)

در همین زمیکه گفته شد که در اسالم هررا صحبت از رعیت شده ،مراد همان حقوق شهروندی امروزین است.


دو اص مهم در خصوص مبانی حقوق شهروندی در دین مبین اسالم بدین شرح است:

 )1کرامت انسانی
بیشک یری از پایههای اعتقادی در نظام اسالمی ،اص کرامت و ارزش وادی آدمی به عکوان خلیفه خداوند بیر روی
زمین میباشد که این اص انسان را مورودی با ظرفیتها و پتانسی های بادیی از تعالی و ترامی متصیور مییسیازد کیه بیا
توانایی نامحدود خود و استعدادی که خدای متعال در ورود او نهاده است ،میتواند تا بادترین دررا کمیال الهیی رشید
کرده و ارتقا یابد .در قرآن (اسراء  )41و مقدمه قانون اساسی رمهوری اسالمی ایران به این مسأله اشاره شده است.
در اص سوم قانون اساسی آمده است ...« :دولت رمهوری اسالمی ایران را موظف میداند که همه امرانا خود را در
رهت ایجاد محیو مساعد برای رشد فضای اخالقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تبیاهی مصیروف
دارد».
 )2نظارت همگانی
بیتردید کام ترین نظام سیاسی ،نظامی است که در درون خود عوام تضمین بقا را داشته باشد و بتواند با عواملی کیه
رزء عکاصر آن نظام است ،زمیکه رشد عوام مکفیی را در درون خیویش مکتفیی سیازد و از مصیونیت ذاتیی در برابیر چکیین
خطرا عظیمی برخوردار گردد و دین مبین اسالم به وضوح دارای این خصیصه پرفایده است .در قرآن (آل عمیران )001
و اص هشتم قانون اساسی به این اص اسالمی با موضوع نظار عمومی و همه مسؤول هم بودن و وظیفیه همگیانی اشیاره
شده است( .عمید زنجانی) 890-830 :0902 ،
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 .3نتیجه و بحث
 1-3آسیبهای معنوی توسعه برون زا و صرفاً کالبدی شهر
نابسامانیها و نارواییهایی که توسعه تعریف ناشده و مکطقی شهرها برای ما به ارمغان آورده ،محصول غفلت تاریخی ما
از گذشتههای پربار تمدنی ماست .وانهادن ساده اندیشیانه مییراثهیای فرهکگیی و تمیدنی و پیذیرش خیام و شیتاب آلیوده
آوردههای غرب فرری ،پشتوانههای انگیزه ساز و ارزشی را از ما واستاند و ما را در غربتی ناباورانه و دردناک فرو برد.
به نظر میرسد هر چه مدرن تر میشویم معضال و مشرال شهرهایمان بیش و بیشتر میشود .پذیرش شتابزده مدرنیته
و بی اطالعی از ریشهها و شیوههای آن و طرد فرهکگ سکتی به تصور عکصری متکاق

با مظیاهر توسیعه ،مکشیأ بیروز انیواع

مسائ عدیده شد تا رایی که ناهکجاریهای ارتماعی و آلودگیهای زیست محیطی ،مجیالی بیرای آرامیش بیه شیهروندان
نمیدهد .شهرهای امروزی دیگر چکدان برای زیست انسان مکاس

به نظر نمیرسکد زیرا آسی هیایی کیه شیهر امیروزی بیر

انسان وارد میککد تکها مختص عرصههای مادی زندگی او نیست بلره ورود معکوی او را بیش از همیشه در معرض انواع و
اقسام بالها و بلیه های متعدد قرار داده است .در شهرهای پیشرفته صکعتی رهان ،موفقیتهایی در رهت کاهش آسی ها در
عرصه مادی زیست (مانکد آلودگی آب و هوایی ،صوتی ،بصری ،حم و نق  ،شلوغی ،حومه نشیکی ،تفریک طبقاتی نظام
ساخت شهر یا همان حاشیه نشیکی ،تفریک عملرردهای شهری ،و ) ...به وقوع پیوسته است اما آسی های معکوی همچکیان
به قو خود باقی است و آن به طور خالصه عبار اند از:
 .0محدودیت روزافزون عرصههای اختیار فردی در انتخاب نوع زندگی و فرهکگ.
 .8اربار شهروندان بیه اسیتفاده از خیدما تحمیلیی یرسیان و در نتیجیه مسیدود شیدن راههیای زنیدگی ارزشیی و
فرهکگی؛ آنچکان که در گذشته پیشیکیان ما بر اساس نظام اعتقادی خود به آن عم میکردند مانکد قکاعت و زهد .
 .9ورود سرعت لجام گسیخته در روابو و مکاسبا ارتمیاعی شیهروندان بیرای بیه دسیت آوردن امرانیا زیسیت
متعارف .بدین سان لحظههای آسودن و اوقا فراغت به مرور زمان بیرای شیهروندان بیه مبابیه آرزوییی بیزرگ
درآمده است و پیوندهای انسانی ضعیف گشته است.
 .3کم فروط شدن استعدادهای انسانی ،به ویژه طبقا کم درآمد در چرخه تولید و مصرف بی رویه.
 .9به هدر رفتن توانهای مادی و معکوی مردم در رریان تردد در شبرههای بیرونی ،پیرامونی و درونی.
 .0بروز نابسامانیهای شدید فرهکگی ،اخالقی ،عصبی و روانی .این مهم به خصوص در قط های بزرگ اقمیاری و
اقامتی ردید بر اثر فقدان پیوند معکی دار میان توسعه و رشد ساخت و سازها و شبرهها بیا رشید روانیی و اخیالق
فردی و ارتماعی حادث شده است ( .باوندیان )0924 ،
بیآنره بخواهیم مکرر پیشرفتهای کارساز و ارزشمکد شویم اما به نظر میرسد در نظام شهرسیازی ردیید چکید اتفیاق
ناروا به وقوع پیوسته که قافله شهر سازی را دچار بحران ساخته است:
مهمترین آن به یقین غفلتی است که متولیان ایجاد شهرها را در بر گرفت؛ غفلت از مجموعههای خُیرد ییا «سیلولهیای
حیاتی تمدن» در عرصههای فرهکگ ،محیو زیست و اقلیم و توره مفرط و بیبرنامه به مجموعیههیای کیالن؛ گسیترش بیی
رویه کالن شهرها و نابودی روستاها ،نفی فرد و اصالت رامعه به طور همزمان ،توره به کمیت به رای کیفیت ،و مهمتیر از
همه نابودی فرهکگهای بومی به نف فرهکگ مسلو رهانی.
در این میان شهرهایی هستکد که به طور غول آسا رشد کرده و رمعیت زیادی را در خود متمرکز کردهاند در حالی که
به طور طبیعی و تدریجی آمادگی دزم را کس

نررده بودند .در حقیقت بر این شهرها ،هجوم ظالمانهای انجام شد:
 588مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول

هجوم از روستا و شهرهای کوچکتر ،هجوم کادهای وارداتی ،هجوم سرمایه ،هجوم ماشیکیسم و صکعت مدرن ،هجوم
مکشهای رفتاری بیگانه ،بمبارانهای رسانه ای و تبلیغا لجام گسیخته و هوییت سیتیز تجیاری .میا امیروزه بیا توسیعه غییر
درونزا به خصوص در کالن شهرها موارهیم که این مسأله هم به نارساییهای شهر غیر مدرن و همه ناهکجیاریهیای شیهر
مدرن مکجر شده است.
نابسامانیها و نارواییهایی که توسعه تعریف ناشده و مکطقی شهرها برای ما به ارمغان آورده ،محصول غفلت تاریخی ما
از گذشتههای پربار تمدنی ماست .وانهادن ساده اندیشیانه مییراثهیای فرهکگیی و تمیدنی و پیذیرش خیام و شیتاب آلیوده
آوردههای غرب فرری ،پشتوانههای انگیزه ساز و ارزشی را از ما واستاند و ما را در غربتی ناباورانه و دردناک فیرو بیرد .از
سویی نتوانستیم چکان که باید تحلیلی شایسته و ژرف از مبانی فرری مدرنیته داشته باشیم و از دیگر سوی -و با همین شد
و حد  -از تحلی راستین درونمایه های فرهکگی و دیکی خود بازماندیم.
 2-3شناسایی منابع اخالق شهروندی
شکاسایی مکاب اخالق شهروندی برای واکاوی و تقویت آن ضروری به نظر میرسد.


دین  :انسجام و یردستی دیکی در کشور ما نقطه مببتی به حساب میآید .در عین حال اقلیتهای دیکی ایران ادیان
ابراهیمی و در چشمانداز مشترکی با دین اکبریت قرار دارند



سکت  :ما گکجیکهای بزرگ از رفتارها ،باورها و عرفها و آداب و و رسوم داریم که هکوز در بخش بزرگ خیود
مورد استفاده قرار نگرفتهاند  .مطالعه بر پیشیکه چکد هزار ساله شهر نشیکی در ایران و اخالق انسیانی در ایین کشیور
میتوان کمری اساسی به ما برای باز آفریکی مدرنیته خود بدهد :مدرنیته در تکاق

با سکت نیست بلره باید از دل

آن بیرون بیاید .دلی آنره ما مدرنیته را بیشتر در تضاد و تکش با سکت میبیکیم برونزا بیودن مدرنیتیه در تعرییف
ککونی آن و نبود هم خوانی و همسازی آن با فرهکگ بومی است .هیر فرهکیگ و هیر کشیوری نییاز دارد و بایید
مدرنیته خود را بر اساس سکتهای خود بسازد.


تکوع محلی ،قومی ،زبانی :ورود سکتها و آداب و رسوم و زبانهای محلی و قومی برای کشیور میا ییک نعمیت
بزرگ است که باید آن را قدر بدانیم و بتوانیم از آن استفاده مکاس

برای ساختن رامعه ردید خیود برکییم ایین

کار دو دلی اصلی دارد :نخست آنره استفاده و مدیریت صحیح مکبعی اضافه برای ساختن شهروندی برای ما بیه
حساب میآید و دوم آنره مدیریت نامکاس

و مبتکی بر پیش داوریهای نادرست سیب

ایجیاد و افیزایش خطیر

تکش و تفرقههایی میشود که ما همواره توانستهایم در طول تاریخ خود از آنها پرهیز ککیم.


اخالق مدنی  :تقویت مفاهیم و باورهای اخالقی که باید در یک روند ارتماعی شدن عقالنی شده انجام بگیرد و
برای این کار باید فرایکدهای موازی ارتماعی شدن (خیانواده ،سیسیتم رسیمی آمیوزش ،حیوزه عمیومی زنیدگی
شهروندان) با یردیگر هماهکگی داشته ناق

یردیگر نباشکد چه در غیر این صور هی یک نمییتوانکید تیأثیر

چکدانی گذاشته و شهروندی شر نمیگیرد :چرخههای نامکاس

که آسی زا هستکد باید بدل به چرخهای مببت

و سالم ساز شوند.


اخالق سیاسی :نقطه ضعف ما شر نگرفتن و درونی نشدن مفهوم «دولیت» در ذهین میردم در معکیای اصیی آن
است :دولت چیزی بیرونی و به مبابه نوعی حاکمیت ردا از کالبد عمومی درک میشود در حالی که بایید آن را
انعراسی از رواب و و اراده عمومی به شمار آورد :تقویت مشارکت سیاسی و فراهم آوردن زمیکههای مکاس

ایین

مشارکت وظیفهای اصلی است زیرا در چشماندازی کوتاه و میان مد ما هکوز باید در راه تقویت مردم سیادری
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نمایکدگی پیش برویم .با این وصف در همین حال باید فرایکدهای موازی را برای گذار غیایی بیه میردم سیادری
مشارکتی نیز فراهم کرد :تقویت حرومتهای محلی ،تمرکز زدایی ،تقویت سازمانهای غییر دولتیی ،بیاد بیردن
ظرفیتهای نقد و نقد پذیری در رامعه و کاهش تیکشهیا و روابیو مبتکیی بیر زور در یین حفیظ امکییت و صیلح
ارتماعی به مبابه مهمترین محور زندگی ارتماعی انسانها(.فروری )0923 ،
 3-3فرآیند شهرسازی برونگرا و غیر انسانی در زمان معاصر
ما به شهر در فرآیکد شهرسازی نگاه عددی و آماری داشتهایم و به مقیاسهای انسانی توره نشده است و فضیاهایی کیه
باید توق و نیازهای روحی و روانیی شیهروندان را تیأمین کککید متکاسی

بیا ایین نیازهیا نیسیت و ممرین اسیت شیهروندان

نابه سامانیهای شهری در عرصه ترافیک را بیان کککد و یا بگویکد ،شهر شلوط و بینظم است و ییا ایین مریان نمیای زشیتی
دارد ،به همین دلی است که شهروندان احساس میکککد شهر آدرس دهی خوبی ندارد و در شهر گم شیدهانید و در نتیجیه
احساس تشخص و هویت از فضای شهری ،ادراک ،خوانایی و حس تعلق نسبت به محلیه خیود نیدارد در واقی طبقیهبکیدی
درآمدی احساس تعلق را از مردم گرفته است و هر فردی که درآمد اقتصادی بیشتری کس

میککد از یک محله بیه محلیه

دیگری میرود که این موضوع بحران هویت ایجاد میککد.هم چکین «نبود سرزندگی و حس رهت» در فضاهای شهری از
رمله اغتشاشهایی است که در مکظر شهر میبیکیم.
بین شهروندان و مکظر شهری رابطهای دوسویه است و هر کدام نسبت به یردیگر حقیوقی دارنید و بیرای ایین کیه بیین
خواستههای این دو تعادل برقرار شود نگاه کمی به موضوعا بر نگاه کیفی غلبه دارد و تکها تالش شده نیازهای کالبدی را
برطرف ککیم در حالی که به نیازهای روحی و روانی و معکوی تورهی نشده است.
تاریخ شهرسازی دنیا برگرفتیه از شهرسیازی ایرانیی اسیالمی اسیت امیا در بحیث مکظیر و نماهیای شیهری ،معمیاری میا
درون گرا و بر داخ بکاها متمرکز بود و همچکین نمای بیرونی وحد و هم شرلی داشت و مصالح بومی بود اما به یربیاره
بعد از انقالب صکعتی و آغاز دوران مدرنیسم از درون گرایی به فضای به شد برون گرایی پرتیاب شیدیم کیه شیاید ایین
آمادگی را برای برون گرایی نداشتیم .به عکوان مبال نماها و فضاهایی که متکاس

با فرهکگ و اقلیم ما نبود و یا مصالحی که

آزادانه انتخاب میشد آن وحد بومی را دیگر نداشت ،همچکین بحثهای رنگ و تکاس

و تعادل را فرامیوش کیردیم و

سبک معماری و شهرسازی بینالمللی آن قدر اثرگذار بود که یک باره تکوع ،مصالح ،و طرحها سرعت رشد شهرنشییکی را
بیشتر کرد .با افزایش رمعیت به فرر تولید انبوه مسرن افتادیم و به انسیان و خانیه مانکید ماشیین نگیاه شید و از همگیونی و
هم شرلی فاصله گرفتیم و نه این شدیم و نه آن ،و کم کم از معماری متکاس

با اقلیم و ارزشهیای خودمیان دور شیدیم و

به معماری و شهرسازی غرب که فرآیکدی را طی کرده بود نرسیدیم چون این تحود در ایران به یک باره ایجاد شد.
سیستم شهرسازی که متکاس

با فرهکگ ،اقتصاد و ارتماع غرب بوده و سیر تحول خاصی در غرب را طی کیرده اسیت

ما همان کالبد را برداشتیم و در یک زمیکه دیگر که هی تکاسبی با شرایو فرهکگی و اقلیمیی میا نیدارد اریرا کیردیم و ایین
باعث تعارض شد.
معماری و شهرسازی غربی در قال

الگوهای وارداتی به شهرهای ما تحمیی شید و بیدون ایین کیه زمیکیههیای انطبیاق

فرهکگی ،ارتماعی و اقتصادی این الگوها بررسی و ککترل شود مسائ امروزی را هم دامن زد.
به نظر میرسد در طرحهای توسعه شهری توره زیادی به توقعا روحی و روانی شهرمان و موضوعا کیفیی و مکظیر
شهری نداشتهاند و حتی در شرح خدما این طرحها گکجانده نشده اگر چه در شرح خدما طرح رام و تفضیلی ردیید
سعی شده است به موضوعا طراحی شهری ،مباحث کیفی ،تصویر ذهکی شهروندان و مکظر شهری توره زیادی شود.
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طرحهای رام و تفضیلی با شر و شمای ککونی در سال  0934وارد کشور ما شده است آن هیم زمیانی کیه کیارایی
نداشتن این طرحها در غرب به اثبا رسید .اما هکوز هم بعد از گذشت  98سال از همان الگویی که در دنییا ککیار گذاشیته
شد اصرار داریم که اررا شود ولی در اص این الگو محصول تفررا مدرنیسم بود که ک شهر را یرپارچیه مییدیید امیا
طرحی که باید به تمام نیازها و موضوعا پاسخگو باشد با توان و مکیاب شیهری همیاهکگی نداشیته اسیت و مسیئولیتهیا و
محدودیتها را نمیشکاخت .این طرحها راه ح هایی را برای همه مسیائ ارائیه مییکیرد و انتظیار داشیت کیه در  89سیال
آیکده ،شهر تا محدوده مدنظر توسعه یابد این طرحها نگاه صرفاچ کالبدی بود و کمتر به مسائ اقتصیادی و ارتمیاعی شیهرها
توره داشت و میخواستکد با راه ح های کالبدی مسیر توسعه شهری را فراهم کککد.
این طرحها با بستر قانونی کشور ما هماهکگی ندارد چرا که مالریت خصوصی دارای حرمت و احترام خاص اسیت و از
طرفی ساختار کشور ما بخشی است و هر کدام از بخشها رداگانه عم مییکردنید و هیی گیاه خیود را ملیزم بیه اریرای
طرحهای توسعه شهری نمیدانکد که برنامههای خود را مکطبق براین طرحها اررا کککد و تکها از این طرحها به عکوان ابزاری
برای تملک زمینها استفاده شده است و در نتیجه افیق طیرح و برنامیههیای توسیعه شیهر تحقیق پییدا نمییککید و شرسیت
میخورد.
امروز دیدگاه حاکم بر دنیا این است که باید برنامه ریزی راهبردی مبتکی بر کشف فرصتها و شکاسایی مکاب  ،امرانا
و محدودیتها باشد و باید مسائ اصلی شهر را بشکاسیم و مهمترین مشرال را ارزیابی و توان مالی محیدود را بیر اسیاس
اولویتها صرف ککیم و قب از این نیز باید چشیم انیدازی کیه میورد قبیول سیاککان ذی نفی شیهر باشید ترسییم ککییم .در
برنامهریزیها نیز یک طرفه برای مردم نمیتوانیم تصمیم بگیریم و اگر قرار است برنامه ریزی و طرح رییزی شیهری موفیق
باشد باید مورد قبول مردم باشد و بتواند بیین مکیاف خصوصیی و عمیومی تعیادل ایجیاد ککید و بیا نظیام حقیوقی و قیوانین،
هماهکگی دزم داشته باشد .اگر در طرحهای توسعه شهری مکاف همه افراد ذی نف در نظیر گرفتیه نشیود سرنوشیت خیوبی
نخواهد داشت.
شرایو فعلی محصول تفرر مدرنیسم است ،تفرری که سلطه ماشیین را بیه خیابیان آورد و میردم را بیه سیوار شیدن
خودرو تشویق کرد و به رای این که خیابان را برای تردد انسانها ایجاد ککد حتیی امکییت را بیرای تیردد بیا سیرعت بیشیتر
خودروها فراهم کرد و این معاصر با سرعت شهرنشیکی مدرنیسم بود و مسرن که در فرهکگ ما مح آرامش ،تسیرین بیود
به آرامش اقلیمی که همان محافظت از سرما و گرماست تغییر کرد و مفهوم مسرن به واحد مسرونی تقلی داده شید و ایین
کار که هی تکاسبی با فرهکگ نداشت ترویج شد و تکها توان مالی تعیین کککده مح سرونت شد.
و همه این موارد در دراز مد باعث کمرنگ شدن حس مسئولیت شیهروندان نسیبت بیه یریدیگر در رامعیه اسیالمی
ایران شد.
 .3جمعبندی
با ورود مدرنیسم به رهان اسالم به ویژه در ایران طی یرصد سال اخیر ،شهرها با عمیقترین دگرگیونیهیا در کیارکرد،
ساختار و کالبد مواره شدهاند .خصلت عمده این مدرنیزاسیون ،عام خارری و تحمی مدرنیته غیرب بیوده اسیت .بحیران
هویت و برقرار نبودن رابطه انسان و فضاهای شیهری نیامطلوب محصیول الگیوبرداریهیای غربیی طیی  98سیال گذشیته از
سیستمهای شهرسازی غربی است.
مهمترین این پیامدها رشد سری رمعیت شهری ،رشد شهرهای انگلیی و عیدم تعیادل در ارائیه خیدما شیهری و بهیم
خوردن روابو ارتماعی اسالمی و شهروندی بوده است .با تغییر کارکرد و مکاسبا ارتماعی ،نهادهای سکتی این شهرها بیه
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تدریج رو به فرسایش گذاشته و تغییرا شر و ساختاری عمیق در چهیره شیهرها و پیریره ارتمیاعی شیهروندان ملهیم از
الگوهای غربی به رای گذاشته است.
این گسیختگی و ناپیوستگی با توره به این که تغییرا انجیام شیده از محییو بیومی و تحیول درونیی نشیأ نگرفتیه و
همچون شرلی خالی از محتواست مور
داشته تا به تکاس

ناخرسکدی متفرران و برنامهرییزان را موری

گردییده اسیت  .و آنهیا را بیدان

عصر و زمان ،الگوهای نظری و عملی هماهکگی میان ملزوما ردید و نحوه ارتباط با شرایو زنیدگی را

خلق نمایکد تا تعادل مکطقی را به این شهرها باز گردانکد( .قالیباف ،پورموسی)0920 ،
شهر اسالمی مکطق فرهکگی ،ارتماعی و اقتصادی در استخوان بکدی فضایی ،طرح و کاربری دارد و میتواند برای برنامه
ریزی و طراحی نوین درسهایی داشته باشد .شهر اسالمی به راحتی میتواند با عملرردهای ردید و استانداردهای زنیدگی
تطبیق پیدا ککد و همخوانی خود را با محیو طبیعی ،مذهبی و ارتماعی -فرهکگی ما حفظ ککد و در این مورد همچکان شهر
اسالمی برای نیازهای شهری حال حاضر رامعه ما مکاس

و زیستپذیر است.

نبود هرگونه رابطهای بین اصول طراحی مسلمانان و ویژگیهای ریختشکاسی شهرهای ککونی مسلمانان میتواند دلیی
اصلی بحرانهای اقتصادی ،ارتماعی و هویتی روام شهری باشد  .نیاز مبرمی به به کارگیری این اصول در متن رامعه نوین
است تا بتوانیم شهرهایمان را به زندگی اسالمی باز گردانیم.

این بدان معناست که انسانیسازی شهرها برای آینده همه ما اهمیت حیاتی دارد.
 .4پیشنهادها
 .0توره به رویرردهای توسعه درونزا و «بومی» در ساخت زندگی زندگی شهرنشیکی و توره به آموزه های ارتباطی
اسالمی ،اخالقی و انسانی با این رویررد.
 .8تقویت فرایکد فرهکگی شدن ارتباطا صحیح شهروندی و شهرنشیکی بیا توریه بیه پیامیدهای گیذار از سیکت بیه
مدرنیته( .شربتیان)0923 ،
 .9نیاز سکجی هویتی و کمک به شر گرفتن رماعتها برای ایجاد مرانی برای شروفایی و بیان آنها.
 .3ایجاد امران به تداخ یافتن و ترکیبی شدن رماعت ها برای همگرایی میان آن هیا و رلیوگیری از تیکش و تضیاد
یافتن آنها با یردیگر.
 .9رلوگیری از شر گرفتن رماعت گرایی های مکفی و در تضاد بیا مکیاف و هوییت هیای عمیومی و انسیجام هیای
ضروری ارتماعی از راه مببت و به حداق رساندن روش های قدرتمدارنه مقابله بیا ایین رماعیت گراییی هیا کیه
اغل

از طریق فرایکد مقاومت به تقویت آنها مکجر میشود.

 .0ضرور نگاه و رویررد انسان شکاسانه و اسالمی و فرهکگی به شهر و شیهروند و نهادیکیه کیردن ایین رویریرد از
طریق برنامههایی همچون این همایش.
 .4هدایت محورهای پژوهشی به سوی پژوهش های خرد نگرانه و محوریت بخشیدن به سطح محلی برای شکاخت و
درک سازوکارهای ارتماعی  -فرهکگی ،یافتن پدیده های بیماری زا و تالش برای یافتن راه ح های «نزدیک» و
«درونی» برای از میان بردن این مشرال .
 .2تقویت رابطه میان حوزه سیاسی و حوزه فرهکگی از خالل گذار از نهادهای حرومت محلی (شهرداریها) .تبدی
شهرداریها و انجمنهای غیر دولتی به دو نهاد بزرگ رامعه مدنی برای گذار آرام و موازی به مردم سادریهای
مشارکتی و در عین حال به پایه های تقویتکککده و پشتیبان های اصلی فرایکدهای عمومی مورد تأکیید در کشیور
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یعکی فرایکدهای «ملت سازی» و «دولت سازی» و درونی کردن این مفاهیم در رفتارهیای فیردی و ارتمیاعی و در
اندیشه و افرار مردم.
 .3شکاسایی ،تبادل اطالعا و رل

مشارکت از گروه ها و پایگاه های مردم نهاد سکتی (مسارد ،حسییکیه هیا ،تراییا،

هیئییا مییذهبی و رلسییا قرآن یی) از طری یق برگییزاری همییایش عمییومی و رلسییا تخصص یی و حییوزه بکییدی
تواناییهای آنان رهت مشارکت فعال در اداره امور ش هر و برانگیختن حس مسئولیت متقاب شهروندی در رامعه
اسالمی.
 .01گسترش فضاهای عمومی .امیاکن عمیومی همچیون بوسیتان هیا ،کتابخانیه هیا ،مراکیز فرهکگیی وسیرای محی ییا
فرهکگسراها ،مران هایی هستکد که شهروندان این فرصت را پیدا می کککد که با یردیگر تعام و تبیادل ارتمیاعی
داشته باشکد .در واق در چکین مران هایی امران شر گیری روابو ارتماعی و در نتیجه ارتقاء سیرمایه ارتمیاعی
فراهم میشود.
 .00تقویت ارتماعا محلی  .انجمنهای محلی ،گروههای همسادن و هیأ های مذهبی انواع گروههای محله محور
محسوب می شوند .این گروه ها هستکد که به اهالی مح هویت می دهکد و اعتماد عمومی را میان آنهیا بیهوریود
می آورند و حس مسئولیت شهروندی را زنده میکککد .ارتماعا محلی آن بخشیی از رامعیه محلیی هسیتکد کیه
میتوانکد بار اصلی توسعه محلی را بر دوش برشکد.
 .08افزایش اختیارا شورایاری ها .مشارکت ارتماعی تکها از طریق اررای برنامه ها و سیاست های از پیش تعیین شده
میسر نمی شود .مشارکت واقعی زمانی تحقق می یابد که شهروندان بتوانکید از حیق تصیمیم سیازی و برنامیه رییزی
توسو نمایکدگان بهرهمکد شوند .بهطور مبال شورایاریها توانستهاند بستر مکاسبی را برای ایکره ارتماعیا محلیی
بتوانکد تصمیمگیری مشارکتی را تجربه کککد ،فراهم کککد.
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نقش امر به معروف و نهی از منکر در توسعه و پیشرفت جامعه از منظر آیات و روایات
دکتر محمد علی متفرر آزاد
دکتر احمد اسدزاده
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چکیده
اقتصاد اسالمی رهت نی به توسعه و پیشرفت با تمامی عمق ،اصالت و عظمت ،صیالحیت پییاده شیدن در هیر عصیر و
زمان و مرانی را دارد اما ممرن نیست که درست و کام پیاده شود مگر در سایه حرومت و دولتی اسالمی کیه بیه تمیامی
مبانی اعتقادی ،اخالقی و معکوی الهی اسالم معتقد باشد .این دولت نقش ارشاد کککده در اقتصیاد را دارد و از اهیم وظیایف
آن مسأله توسعه وپیشرفت رامعه اسالمی با معیار الهی می باشد .از طرفی با اسیتکاد بیه آییا و رواییا  ،رهیت رسییدن بیه
پیشرفت و توسعه برنامهریزی دارای اهمی ت بسیاری است که دولت اسالمی برای بقا و دوام حرومیت اسیالمی و در رهیت
نی به اهداف وادی رشد و کمال انسانی می باید در رهت آن گام بیردارد .از طیرف دیگیر توسیعه و پیشیرفت همیه رانبیه
ارتماعی و اقتصادی رامعه اسالمی همان رسیدن به حیا طیبه مورد نظر قرآن کریم اسیت .بیرای معیارهیای حییا طیبیه،
قرآن کریم در آیا مختلف ،ویژگیهای بهترین امتها ،رستگاران و نجا یافتگان را به شرلی بییان کیرده اسیت کیه در
این عکاوین کلی خالصه میگردد ،ایمان ،تقوا ،امربیهمعیروف و نهیی از مکریر و عیدل (رشید متیوازن و هماهکیگ) کیه در
مجموع میتوان آنها را بررستهترین شاخص های حیا طیبه معرفی کرد .در این تحقیق مسئولیت کلیه افراد و دولت برای
توصیه به خیر وخوبی و نهی از شر و بدی از مهمترین معیارهای رامعه توسعه یافته الهی تحلی گردییده و مییتیوان گفیت
مقدمهای بر رزای احسن (سعاد اخروی) میباشد  .لذا امربهمعروف و نهیی از مکریر در رامعیه اسیالمی از مسیائ مهمیی
است که باید دولت مردان در ککار دانشمکدان ککونی علوم ارتماعی و اقتصادی و با همراری اندیشیمکدان اسیالمی ،فقهیا و
پژوهشگران نسبت به تدوین و اررای برنامههای اثر بخش آن اهتمام نمایکد.
واژگان کلیدی :اقتصاد اسالمی ،پیشرفت و توسعه ،حیا طیبه ،امربهمعروف و نهی از مکرر
 - 1مقدمه
در حرومت اسالمی پیشرفت وتوسعه در راستای رشد وکمال می باشد .این نوع حرومت ضیمن رلیوگیری از عیواملی
که مور

مزاحمت ،سل

آزادیها ،سرکوب استعدادها و راکد نمودن فعالیتها میگردد شیرایو خیدمت را در راسیتای

رسیدن افراد به حقوق طبیعیشان به صور عاددنهای فراهم مینماید .تاریخ ثابیت کیرد کیه تشیری حرومیت اسیالمی و
اررای اقتصاد اسالمی موفقیت های بزرگی در راه پیاده کردن عدالت ارتماعی ،اقتصادی و رل

رفاه و برقیراری زیبیاترین

نمونه از مسئولیتپذیری ارتماعی و همچکین بزرگترین پیروزی ها را در ح مشرال اقتصیادی بدسیت آورد کیه شیاید
آنچه که تاریخنویسان غیر مسلمان درباره شروفایی و پیشرفت همهرانبه اوضیاع مسیلمین بیهرشیته تحرییر آوردهانید مانکید
ررریزیدان در تاریخ تمدن اسالمی و گوستاولوبون در تاریخ عرب ،بهترین دلی بر این مدعا باشد .این تحقیق نیز ابتدا بیه

 .0دانشیار گروه اقتصاد دانشرده علوم انسانی و ارتماعی دانشگاه تبریز motafaker@tabrizu.ac.ir -
 .8استادیارگروه اقتصاد دانشرده علوم انسانی و ارتماعی دانشگاه تبریزassadzadeh@gmail.com -
 .9دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز و عضو هیأ

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد اصفهان Amini_K_m@ yahoo.com-
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لزوم تشری دولت و حرومت اسالمی می پردازد و سپس نقش دولت اسالمی و افراد را با تأکید بر امربهمعروف و نهیی از
مکرر در پیشرفت رامعه از نظر آیا و روایا مورد ککراش قرار میدهد.
 - 2لزوم تشکیل حکومت و دولت اسالمی
برقراری حرومت الهی از اهیداف مهی م پییامبران الهیی بیوده اسیت .آنیان در ایین مسییر تیالش بسییار نمودند.حضیر
موسی(ع) در مقاب حرومت فرعون قیام میککد و پس از آن قوم خود را نجیا مییدهید و حرومیت برپیا میینمایید .آن
حضر برای خویش رانشین برمیگزیکد ،قضاو میککد ،زراندوزان پست -مانکد قارون -را تکبییه و تزویرپیردازان روبیاه
صفت -مانکد سامری -را محاکمه میککد.پیامبر اسالم(ص) نیز حرومت تشیری مییدهید ،قضیاو مییککید ،لشررکشیی
مینماید ،رکگ میککد ،صلح مینماید ،داد مظلومان را میستاند ،مکافقان را سرکوب میککد ،مسئولیتپذیری ارتماعی را
گسترش میدهد ،از فقرا و محرومان دستگیری می ککد و به پیشبرد بسییاری از امیور ارتمیاعی و اقتصیادی رامعیه در پرتیو
احرام نورانی اسالم میپردازد.حضر علی(ع) هم در برههای که راه بر او میگشایکد ،حرومت تشری مییدهید و همیان
حرکت پیامبر(ص) را در امور ارتماعی و اقتصادی دنبال میککد(.نبوی)0920 ،
از طر ف دیگر در زمان ککونی طبق نظرا اندیشمکدان دیکی که بر پایه آیا و روایا نورانی اسالم استوار است یری
از الزاما پیاده شدن احرام اسالمی در رامعه و ظهور تعالیم اسالمی در پدیدههای ارتماعی و اقتصادی که بر اساس رفتیار
افراد شر میگیرد،تشری حرومت و دولت اسالمی است .و اگر مباحث فوق بر روی پیشیرفت و توسیعه متمرکیز گیردد
می توان چکین استکباط نمود که اقتصاد اسالمی صالحیت پیاده شدن در هر عصر و زمان و مرانی را دارد امیا ممرین نیسیت
که درست و کام پیاده شود مگر در سایه حرومت و دولتی اسالمی که به تمامی مبانی اعتقادی و اخالقی و معکیوی الهیی
اسالم که اقتصاد اسالمی بر آن استوار است معتقد باشد.
همچکین نطار و تحقق مطلوب بسیاری از امور اقتصادی و ارتماعی رامعه از رمله تولید و توزی و ...که اسالم تأکید
فراوان بر آنها دارد مستلزم ورود دستگاهی است اررایی که تمام مسائ اررایی را در دست بگیرد و قوانین را عمالچ پییاده
ککد زیرا تکها سفارشا اخالقی تا وقتی که قدمهای عملی و پیگری مسئودنه و ارشیاد و نظیار صیحیحی بیرای ضیمانت
رشد تولید و عدالت در توزی نباشد ممرن نیست .البته این نقش برای حرومت اسالمی به این معکی نیست که دولت بتواند
به هر کار سلطهرویانه ای دست بزند یا در هر چه دخالت ککد بلره به این معکی است که دولت نقش ارشاد کککیده (اقتصیاد
ارشادی) را داشته باشد.
 - 3دولت اسالمی و برنامهریزی
تاریخ اقتصادی رهان گواه آن است که اکبر کشورهای توسعه یافته رهان با برنامهریزی بیه ایین مهیم دسیت یافتیهانید.
واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و نطام بازار نیز مستلزم برنامیهرییزی اسیت .بیرای برنامیهرییزی تعیاریف
مختلفی ورود دارد از رمله تعریف مایر تودارو که برنامه ریزی اقتصادی را تالش آگاهانیه دولیت در رهیت همیاهکگی
تصمیما اقتصادی در بلکدمد و تأثیر گذاشتن ،رهتدادن و در برخی موارد حتی ککترل سطح و رشد متغیرهیای اصیلی
اقتصادی یک کشور برای رسیدن به یک سلسله هدفهای تعیین شده توسعه میداند(.تودارو)0944،
از نظر آیا قرآن و روایا نیز ،برنامه ریزی دارای اهمیت بسیاری است که دولت اسالمی بیرای بقیا و دوام حرومیت
اسالمی و در رهت نی به اهداف وادی رشد و کمال انسانی می باید در رهت آن گام بردارد که اککیون بیه بعضیی از ایین
روایا اشاره میشود:
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ات الا ِ
ُّول إنشاء الحیل؛ 0بقای مکاص
عن علی(ع) :أمار ُ

دولتها مربوط به برنامهریزی و چاره اندیشی در امور میباشد.

از این روایت به خوبی فهمیده میشود که دولت مردان و حاکمانی موفق خواهکید بیود کیه دارای قیدر برنامیهرییزی
باشکد و بتوانکد مشرال را با سرانگشت اندیشه ح کککد ،واد از بین خواهکد رفت.

فاعمل ٍ
بعلم و ٍ
عمالً بغیر تابیر و عل ٍم فان ه َج َّل جالل ْه
عن رسول اهلل(ص) :یابن مسعود ،إذا
عملت عمالً
َ
عقل و َ
تعمل َ
ْ
إیاک أن َ
8
قوةٍ انکاثاً»
یَ ُ
ضت غزلها من بَع َا َّ
قولَ « :و َل ت ُکونُوا کالّتی نَ َق َ
پیامبر(ص) به ابن مسعود می فرماید :هرگاه کاری را انجام دادی از روی علم و عق انجام ده و برحذر بیاش از ایین کیه
کاری را بدون آیکده نگری و آگاهی انجام دهی .به درستی که خداوند -ر رالله -میفرماید« :همانکد زنی که بافتهاش را
بعد از این که محرم گردانیده بود ،راهالنه باز کرد ،نباشید».
توضیح:
نق شده است که زنی نادان و احمق در قریش بوده است که چیزی را میبافته و پس از بافته شدن ،آنها را میشیرافته
است .این داستان بهعکوان ککایه برای افرادی به کار میرود که عملی را بدون آگاهی آغاز میکککد و پس از مد کوتاهی
با حالتی پشیمان سررای اول باز میگردند .قرآن مجید انسانها را از انجام دادن ییک چکیین افعیال احمقانیهای نهیی کیرده
است.
پیامبر اسالم نیز با استکاد به این آیه مبارکه میفرماید :هی کاری را بدون عق و عم انجام ندهید.
با توره به تعبیر صریح قرآن مجید و تأکید پیامبر اسالم و روایاتی از این قبی  ،کسی نمیتوانید در ضیرور و اهمییت
برنامه ریزی توسو دولت اسالمی به عکوان مقدمه پیشرفت همه رانبه رامعه اسالمی تردیدی داشته باشد.
 - 4فواید برنامهریزی
برنامه ریزی دارای فواید بسیار زیادی است که در ذی با توره به روایا به مواردی از آن اشاره میگردد :
 -1-4مانع ندامت
برنامهریزی مور

می شود انسان با دید مشخصی وارد کار شده ،هدفی را دنبال ککد؛ این امر به او آرامش مییبخشید،

با خاطری آسوده کار را شروع و پیگیری مینماید و هرگز دغدغه آن ندارد کیه بیا شرسیت مواریه شیود و از انجیام دادن
کارهایش پشیمان شود .این اطمیکان خاطر در حین کار و آگاهی به آیکده طرحها تأثیر زیادی در روحیه دولتمردان داشیته
و بازتابش در عملررد آنان به خوبی بروز میککد.
ناگفته نماند که این آرامش خاطر ا ز روی تخی و دلخوش بودن به امور غیر واقعی نیست ،بلره کیاری کیه بیا طیرح و
برنامه دقیق شروع شود ،امران موفقیت آن بسیار زیاد است و احتمال شرست و پشیمانی در آن بیه قیدری نیاچیز اسیت کیه
انسانهای عاق  ،خاطر خویش را با آن میآزارند؛ در این باره امیرالمؤمکین علی (ع) میفرماید:
قبل ِ
ک ِم َن النَّام؛ 9آیکدهنگری قب از شروع کار ،تو را از پشیمانی ایمن میسازد.
العمل یُ ُّ
ؤمن َ
الت ُ
َّابیر َ
آیکدهنگری قب از شروع هر عملی مور میشود کارها به گونهای پیش رود که انسان از عملررد خود پشیمان نشود.

 .0میزان الحرمه ،8 ،ص .990
 .8بحار ادنوار ،43 ،ص .001
 .9بحارادنوار ،02 ،ص .992
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 -2-4حالل مشکالت

عن علی(ع) :من قَ ع َا عن ِ
حیلته قامتْهُ الشِّاائ ُا؛ کسی که در چاره اندیشی کوتاهی کرد شداید او را به پا خواهکد داشت.
َ َ
0

کسانی که توان چاره اندیشی رهت ح مشرال را دارند سختیها در مقاب آنان سیربر نمییآورنید ،امیا افیرادی کیه
بدون برنامه ،کاری را شروع میکککد ،چون اشراد کار را پییشبیکیی نریردهانید و بیرای آن راهحلیی نیافتیهانید ،هیر روز
حادثهای فرا رویشان رخ میدهد و ایکان همیشه در دنیایی از مشرال غوطیهورنید و از گرفتیاریهیا و کیار زییاد شیرایت
دارند ،اما اگر خوب توره کککد ،خواهکد فهمید که باید از بیبرنامه بودن و بیتدبیری خود شروه کککد.
 -3 -4استفاده بهتر از امکانات
دولت مردان بسیاری هستکد که اگر به سب

ناتوانی در مدیریت مورد اعتراض قرار گیرنید همیه مشیرال را از کمبیود

امرانا میدانکد و خویشتن را از ضعف مبرا نشان میدهکد ،امرانا مادی هم که زبان ندارند تا از خود دفاع کککد و مقصر
اصلی را نشان دهکد ،اما مدیرانی که دارای توان برنامه ریزی هستکد ،در موارد بسیاری با امرانا ناچیزی کارهای بزرگی را
به انجام میرسانکد؛ در حالی که مدیران بیبرنامه با امرانا بسیار وسی تر به یک چکین موفقیتی نائ نمیشوند.
دولتمردانی که از نظر امرانا در تکگکا هستکد ،اگر به خیوبی فریر کککید و بیا برنامیهای میکظم امرانیا را در میوارد
ضروری و دزم به کار گیرند و از معط ماندن بی رای آن رلوگیری کککد ،میتوانکد بیا دراییت ،بیشیترین بهیرهبیرداری را
داشته باشکد.
اما اگر این افراد برنامه نداشته باشکد ،دریایی از امرانا را در موارد غلو به کار خواهکد گرفت و نهایتاچ در رهت تحقق
اهداف مربوط به پیشرفت اقتصادی رامعه هی حرکت مببتی به وقوع نخواهد پیوست.
ِ
الوس یلَ ِة؛ 8ظرافیت و دقیت در برنامیهرییزی بهتیر از
در این باره امیرالمؤمکین علی(ع) میفرماید :اَلتّ لَطُّ ُ
ف فی الحیل ة أج ای م َن َ
امرانا است.
 -5لوازم برنامهریزی در دولت اسالمی
در مبحث برنامهریزی ،افراد برنامه ریز در دولت اسالمی باید به چکد مساله کامالچ توره داشته باشکد کیه ذییالچ بیه بییان آنهیا
میپردازیم:
الف) اعتقاد به امکان حل مشکل
در برنامه ریزی ،قب از هر چیز باید ناامیدی و یاس را از فرر دور داشت و معتقید بیود کیه هیر مشیرلی راهحلیی دارد و
می توان با یافتن راه و پیمودن آن به نتیجه رسید؛ در این مورد روایتی از امیرالمؤمکین علی(ع) نق شده است که:
کل شی ٍء حیلَةٌ؛ 9برای هر چیزی چارهای ورود دارد.
لِ ِّ
ب) استفاده از روند گذشته وتوصیههای افراد مجرب
پس از این که انسان به این باور رسید که برنامهریزی امران پذیر است باید اطالعاتی را که براساس تجارب گذشیته بیه
دست آمده ،گردآورد و کامالچ مورد تجزیه و تحلی قرار دهد.

 .0غرر الحرم ،8 ،ص 810
 .8غرر الحرم ،0 ،ص.014
 .9بحار ادنوار ،2 ،ص .33
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استفاده از تجارب گذشته در امر برنامه ریزی ،دارای اهمیت خاصی است که بایید بیه آن توریه داشیت ،زییرا در طیول
تاریخ ،بخش عظیمی از پیشرفت روام مرهون این مسأله بوده است.

غرتُهُ؛ کسی که تجربهاش کم باشد ،فریی
ت َّ
خاع ،من کثُ ْ
رت تجربَتُهُ قَلَّ ْ
در این مورد علی(ع) میفرمایدَ :من قلَّ ْ
ت تجربتهُ َ
خواهد خورد؛ کسی که تجربهاش زیاد باشد ،لغزشهایش کم میگردد.
0

این روایت ،اهمیت تجربه را برای انسانها بیان مینماید ،حال اگر بکا شیود در برنامیهرییزی از تجربییا اسیتفاده شیود،
ناچار باید این تجربیا بهصور اطالعا دستهبکدی شده ،تهیه و آماده شود.
گفتکی است که این اطالعا گاهی در قال
زمانی هم به اشرال دیگر و در قال

آمار و گاهی تحلی های آماری و یا گزارش از سیوابق اقیداما مشیابه و

توصیههای ارشادی در دسترس افراد قرار میگیرد.

چه بسیار اتفاق میافتد کاری که امروز عدهای میخواهکد برایش برنامیهرییزی کککید ،گذشیتگان عیکیاچ انجیام داده و بیا
ثمرا تلخ و شیرین او دست و پکجه نرم نمودهاند و نقاط ضعف و ابهام آن مشخص شده است که اطالع از این موارد و امر
به موارد خوب و نهی از موارد بد توسو افراد با تجربه و مصلح به انسان بیکش میبخشد و میتواند بهترین یاور او باشد.
پ) تفکر
پس از آن که فرد یا گروهی که تصمیم به برنامهریزی دارند ،اطالعیا دزم را بیهدسیت آوردنید و نسیبت بیه گذشیته
آگاهی یافتکد ،باید بکشیککد و فرر کککد ،زیرا این «فرر» است که می تواند راه رسیدن به اهداف کلیی پیشیرفت را بیر مبکیای
اطالعا صحیح به آنان نشان دهد.
علی (ع) میفرماید :الحیلةُ فائِ َاةُ الفکْر؛ 8راهیابی و چاره اندیشی ثمره فرر کردن است.
چه بسیارند دولتمردانی که تکها کار میکککد و رز در مواردی نمیاندیشکد ،در حالی که بر این افراد دزم است درباره
ح مشرال و ارائه طرح های ردید در رهت پیشبرد رامعه اسالمی به سوی اهداف متعالی آن بیکدیشکد و مطمیئن باشیکد
که پس از قدری تأم و تفرر راه را خواهکد یافت .اگر هیدف ،الهیی باشید و کسیی بخواهید بیرای رلی

رضیای خداونید

برنامهریزی ککد امدادهای الهی هم یاور او گردیده او را کمک خواهکد کرد .قرآن مجید میفرماید:
اقاامکم؛ 9ای کسانی که ایمان آوردهاید اگر خدا را یاری ککید خدا شما
صرُکم َو یُثَبِّ ْ
صروا اهللَ یَ ْن ُ
یا ایُّها الّذین امنوا إن تَ ْن ُ
ت َ
را یاری میککد و گامهایتان را استوار میدارد.
ِ
ِ
ِِ
َّهم ُسبُ لَنا و َّ
ین؛ 3آنانره در راه ما تالش کککد بیشک آنها را به راههای خیود
الّذین َ
جاه ُاوا فینا لَنَ ْهاین ُ
إن اهللَ ل ََم َع ُ
الم ْحس ن َ
هدایت میککیم و خداوند با نیروکاران است.
اگر دولتمردان لحظهای بیکدیشکد و هواهای نفسانی و ح

ریاست و بزرگنمایی و  ...را از خود دور ساخته فقو برای

خدا فعالیت کککد خداوند آنان را یاری نموده عالوه بر موفقیت دنیا ،آخر آنها را نیز آباد خواهد ساخت.
 -6اهداف دولت اسالمی
اساسیترین اهدافی که دولتمردان مؤمن و دیق باید در نظام اسالمی تعقی
.0غرر الحرم ،8 ،ص  000و .03
 .8غرر الحرم ،0 ،ص 80
 .9محمد ( )34آیه .4
.3عکربو ( )83آیه 03
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کککد به دو بخش عمده تقسیم میگردند:

الف) اهداف الهی؛ در رهت رشد و کمال انسانها و رامعه
ب) اهداف عملیاتی؛ در رهت توسعه و پیشرفت همهرانبه رامعه اسالمی
الف) اهداف الهی
مقصود از اهداف الهی ،اهداف ارزشمکدی است که زحما طاقتفرسای پیامبران ،تحم دردها و سختیهیای امامیان
معصوم(ع) ،رانبازیهای شهیدان تاریخ بشریت و رنجها و مشقتهای انسانهای پارسیا بیرای احییای آنهیا بیوده اسیت.در
حرومت اسالمی ،رعایت اهداف الهی از اهم وظایف میدیران میی باشید.اگر میا بخیواهیم حرومیت را بیا قیید اسیالمی آن
برکرسی کرامت اررا بکشانیم ،باید دولتمردان ما با حساسیت ،این قید را در تمام برنامهها و کارهای خود رریان دهکد.
مهمترین اهداف مورد بحث ،با توره به آنچه از قرآن استفاده میشود ،به قرار ذی میباشد:
 )1هدایت انسانها به پرستش خداوند یکتا
قرآن مجید راهکمایی انسانها را به پرستش خداوند از اهم وظایف پیامبران الهی شمرده ،میفرماید:
و لَ َقا ب عثْنا فِی ُک ِّل اَُّم ٍة ِ
وت؛ 0ما در هیر امتیی رسیولی فرسیتادیم کیه خیدای یرتیا را بپرسیتید و از
أن اعبُ ُاوا اهلل َو اجتَنِبُوا الطّاغُ َ
ََ
َ
طاغو ارتکاب ککید.
در نظام اسالمی بر کلیه دولت مردان دزم است که مسیاله سییر رامعیه بیه سیوی پرسیتش خداونید را از اهیم اهیداف در
مجموعه تحت مدیریت خویش بدانکد و با ایمانی راسخ همه افراد را به این رهت سوق دهکد و با هر ضابطه و یا حرکتی که
به امر پرستش انسانها لطمه وارد می ککد و یا آنان را نسبت به پرستش خداوند بیاعتکا میسازد ،مبارزه و از تصیوی

چکیین

ضوابطی رلوگیری کککد.
 )2دوری از طاغوتها
یری دیگر از اهداف پیامبر خدا برحذر داشتن مردم از طاغو بوده است .این هدف امروزه در نظام رمهوری اسالمی
در قال

شعار مقدس «نه شرقی ،نه غربی» مطرح میباشد و مدیران رامعه اسالمی در رهت عملی شدن آن باید تالش کککد.

این امر میسر نخواهد شد ،مگر آن که همه مسؤودن و همه مدیران در کلیه مجموعهها و سازمانها ،اعم از اداری ،صیکعتی،
فرهکگی و  ...خو مشی سازمانی خود را چکان ترسیم کککد که هی گونه گرایشی به طاغو هیا و سیتمگران ایجیاد نشیود و
اموری که انسانها را از پرستش خدا باز میدارد و به غیر خدا رذب میککد ،با دقت نظر شکاسایی و با قاطعیت طرد گردد.
 )3تعلیم کتاب و حکمت
یری دیگر از اهداف اساسی پیامبران ،تعلیم کتاب و حرمیت میی باشید ،زییرا بسییاری از انحرافیا فریری و اخالقیی
انسانها به رهت نادانی و ره آن ان است .آگاهی و رشد علمی مردم ،زمیکه پرستش خردمکدانه خداوند را به ورود آورده،
ثبا قدم آنان را در «صراط مستقیم» تضمین میککد.
8
ِ
ِِ
قرآن مجید میفرماید :هو الَّذی ب ع َ ِ
کمةَ؛
ث فی اِلُمیّیِ َن َر ُسوَلً ُ
ََ
منهم یَتلُوا َعلَی ِه ْم آیاته َو یُ َزِّکی ِهم َو یُ َعلِّ ُم ُه ُم الکتاب َو َ
الح َ
َُ
اوست [ خداوند] که در میان رمعیت درس ناخوانده ،رسولی از خودشان برانگیخت تیا آییاتش را بیر آنهیا بخوانید و
آنها را پاکیزه ککد و کتاب و حرمت بیاموزد.

 .0نح ( )00آیه90
 .8رمعه ( )08آیه.8
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حاکمان و دولتمردان نظام اسالمی باید بروشکد تا روز به روز بر آگاهیهای مردم بیفزایکد و بدین وسیله زمیکه رشد و
تزکیه آنان را فراهم سازند ،زیرا حاکم اگر بخواهد براساس معارف دیکی حرکت ککد باید به رای ایجاد خفقیان و اطاعیت
مح

و کورکورانه با رشد اندیشهها ،مردم را به صالح و دوری از تباهی فرا خواند.
در این زمیکه اگر نگاهی گذرا به حرومتهای رهان بیفرکیم ،به روشکی میبیکیم که این حرومتها با در دست داشیتن

امرانا بیحد و حصر تبلیغاتی و با نغمههای گوناگون و صداهای فریبکده ،انسانها را گیج و مکگ میکککد و با تمام تیوان
بر ره و نادانی آنان در شکاخت حق از باط پای میفشارند ،زیرا آنان از حقیقت گریزان بوده و بقای خود را در گمراهی
انسانها میرویکد .اما پیامبران در طول تاریخ ،همیشه کوشیدهاند که امتهای خودشان را دانا و خردمکد پرورش داده ،بدین
وسیله آنان را در پیمودن راه حق ثابت و استوار نمایکد.
 )4تزکیه
یری دیگر از اهداف پیامبران ،تزکیه مردم از خطاها و آلودگیهای اخالقی و رفتاری و گفتاری بوده است ،تا آنرا کیه
زشتیها و پلیدیهایی که انسان را به لجنزار فساد و تباهی میکشانده ،از اطیرافش دور سیاخته ،او را آمیاده سییر بیه سیوی
خدای بزرگ میکردهاند.
در این زمیکه همان دومین آیه از سوره رمعه که در مورد قب به آن اشاره شد مورد استکاد میباشد.
ِ
ِ
ِِ
هو الَّذی ب ع َ ِ
الحک َمةَ
ث فی اِلُمیّیِ َن َر ُسوَلً م ُ
ََ
نهم یَتلُوا َعلَی ِه ْم آیاته َو یُ َزِّکی ِهم َو یُ َعلِّ ُم ُه ُم الکتاب َو َ
َُ
آیه فوق متذکر می شود که پیامبران مبعوث شده و آییا خداونید را بیر میردم تیالو میینمایکید .سیپس مییفرمایید:
«ویزکیهم» و آنان را تزکیه مینمودهاند.
 )5قیام به قسط
اررای قسو و عدالت در بین انسانها ،یری از اهداف وادی پیامبران خدا بوده است.
الکتاب و المیزا َن لِیقوم النْ ِ ِ
ات و أنزلنا معهم ِ
ِ
ِ
س ِط؛ ما رسودن خود را با
قرآن مجید میفرماید :لَ َق ْا َ
َ َ
اس بالق ّ
َ َُ ُ
أرسلنا ُر ُسلَنا بالبَ یِّ نَ َ َ َ َ ُ ُ
ددی روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کککد.
0

عدل در رامعه اسالمی باید به وسیله دولت مردان و مسؤودن دنبال و اررا شیود و بیا تیالش بییوقفیه و پیگییر آنیان در
رامعه تحقق یابد .هر فرد مسوول مدیری ،در مو رد اررای عدالت باید خود را متعهد بداند ،نه آن که بیا تورییههیای خیود
پسکدانه و خلقالساعه این معیار بکیادی را دستخوش هوسهای خود قرار دهد .قسو و عدل هدفی است الهی که میدیریت و
ریاست رامعه اسالمی در رهت آن دارای ارزش میشود و مکهای آن از سخیفترین چیزها بیبهاتر است.
ب) اهداف عملیاتی
مکظور از اهداف عملیاتی ،مجموعه اهداف دولت اسالمی که با توره بیه اقیداما و فعالییتهیای قابی انجیام در امیور
اقتصادی و ارتماعی ،رامعه اسالمی را به پیشرفت همه رانبه سوق داده و به سر مکزل مقصود میرساند.
 )1توسعه و پیشرفت اقتصادی به صورت هدف
در خصوص «توسعه» و تبیین مفهوم آن ،تعاریف گوناگونی ارائهشده و بحثهای فراوانی انجام گرفته است .برای ورود
به بحث و طرح سؤال اساسی به سه تعریف بسکده میشود« .توسعه رریانی است چکد بعدی که مستلزم تغیییرا اساسیی در
 .0حدید ( )94آیه 80
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ساخت ارتماعی ،طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسری رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشیهکین کیردن فقیر
مطلق است .توسعه در اص باید نشان دهد که مجموعه نظام ارتماعی ،هماهکگ با نیازهیای متکیوع اساسیی و خواسیتههیای
افراد و گروه های ارتماعی در داخ نظام ،از حالت نامطلوب زندگی گذشیته خیار شیده و بیه سیوی وضی ییا حیالتی از
زندگی که از نظر مادی و معکوی «بهتر» است سوق یابد(».تودارو)0944 ،
« توسعه اقتصادی به زبان ساده ،عبار است از رشد اقتصادی همراه با تغییرا و تحود کیفی .توسعه اقتصادی هدف
و آرمانی بزرگ برای تمامی کشورهایی است که هکوز به ددیلی نتوانستهاند در این مسیر گام بردارند (».متوسلی)0948،
آن چه اساس تعاریف گوناگون توسیعه را تشیری میی دهید ،تغیییر و تحیول (در ابعیاد سیاسیی ،فرهکگیی ،اقتصیادی و
ارتماعی) و به قول میردال« ،حرکت به رلو» است .در این خصوص ،سؤاد پایهای بسیاری مطرح است .این تحول ،تغییر
و حرکت به سمت رلو به م کظور رسیدن بیه کیدامین هیدف اسیت؟ در ایین مسییر ،مقصید نهیایی کجاسیت؟ ویژگییهیا و
معیارهای مقصد مطلوب چیست؟ روابو علی که ما را به آن مقصود میرسانکد ،چه روابطی هستکد؟
تعیین هدف ،کشف عل و عوام رسیدن به مقصد ،کار سادهای نیست« .ضعف و ناتوانی در داشتن یک هدف دقییق و
پذیرفته شده و طراحی سیاستها برای آن ،دلی مهم بسیاری از مشرال است که ملتها با آن موارهاند».

0

آیا کشورهای توسعه یافته در همه ابعاد توسعه به مقصود و هدف مطلوب رسیدهاند؟ آیا مقصدهای رایگزین برای ایین
مقصد ورود دارد؟ آیا این تحول و حرکت به رلو به اصطالح نوگرایی 8از نظر ارتماعی ،لزوماچ مشتم بر تضیعیف روابیو
سکتی است؟ آیا تحول و نوسازی در بعد سیاسی ،مستلزم دموکراسی و رشد بوروکراسی است؟ آیا از نظر فرهکگی ،صیکعتی
کردن مور

گسترش سرودریسم در رامعه اسیت ،خیواه از طرییق نظیامی ییا از طرییق دانیش علمیی؟ آییا کاپیتالیسیم و

سرمایهداری وکس حداکبر سود تکها هدف است ؟ و در یک کالم ،آیا حرکت به سمت رلو به معکای غربی شدن است و
دیگر هی ؟ و اصودچ آیا تحول و «تبدی کام اقتصاد ،فرهکگ ،زندگی سیاسی و ارتماعی» برای توسعه ضرور دارد؟
این هدف و رهت حرکت را چه کسی تعیین کرده است؟ مشروعیت این تعیین از کجاست؟ آیا واقعاچ ریایگزیکی بهتیر
برای غربی شدن ورود ندارد؟
پیشرفت فکی و رشد علمی و فن آوری دنیای غرب ،رای تحسین دارد؛ ولی آیا توسعه فقو دارای یک بعد اسیت؟ آییا
در سایر ابعاد ،غرب به سر مکزل مقصود رسیده است؟ رایگاه مسئولیت پذیری ارتماعی افراد و دولتها در میواردی مانکید
امربهمعروف و نهی از مکرر در این مدل از توسعه کجاست؟ آیا با محصور نمودن افرار دیکی (کلیسا) ورلوگیری از حضور
مؤثر آن در عرصه های ارتماعی ،بشر غربی بیه آخیرین حید پیشیرفت نائی شیده اسیت؟ واقعی چا طبیق تعرییف «تیودارو» در
کشورهای توسعه یافته ،زندگی ب ه سوی وضعیتی که از نظر مادی و معکوی بهتر باشد ،سوق یافته است؟ آیا نظریه ارتمیاعی
قرن نوزدهم که نظام طبقاتی براساس «روابو بازاری نقد» [ ]cash nexcesرا حاکم کرد ،فرهکگهای سیکتی و ارزشهیای
قدیم را نابود کرد و فرایکد بیدیکی را پدید آورد ،الگوی مکاسبی است؟ سیوال هیا در ایین زمیکیه فیراوان و بیه بحیث ریدی
نیازمکد است؛ ولی قرآن کریم چه زندگی و رامعه ای را مطلوب ،معرفی و افراد را به سمت و سوی چه نیوع زنیدگی سیوق
میدهد؟

1. B. Ingham, The Meaning of Develoment, World Development, Vol.21, n.11, 1993,p, 1
2. Modernization
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قرآن به دنبال هدایت رامعه به سوی «فالح»« ،0فوز»« ،8نجا » 9و «حیا طیبه» 3است.
 )2حیات طیبه
ِ
ِ ِ
س ِن م ا ک انُوا یَ ْع َملُ و َن9؛ هرکه از میرد
ّج َرُهم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
« َم ْن َع ِم َل صالحاً م ْن ذَ َک ٍر أ َْو أُنْثی ّو ُه َو ُمؤم ٌن فَلَنُحیِیَ نَّهُ حیاةً الَیِّبَةً َو لَنَج ِزیَن ُ
َح َ
و زن عم صالح انجام دهد و مؤمن باشد او را به زندگی پاک و پاکیزه [حیا طیبه] زنده بیداریم و آنیان را بیه نیریوترین
ورهی که عم کردهاند پاداش میدهیم».
قرآن کریم راه رسیدن به زندگی پاکیزه را عم صالح و شرط آن را ایمان ذکر میککد .از ابتدا تفاو در ریکس را بیا
کلمههای « ِم ْن ذَ َک ٍر اَ ْو اُنث ی» ککار میگذرد .عالمه طباطبایی(ره) ذی آیه شریفه مینویسد« :وعده زیبایی است برای مومکیان،
اگر عم صالح انجام دهکد و بشارتی است برای بانوان که خداوند در قبول ایمان آنان و اثر عم صالح آنها که احییاء بیه
حیا طیبه و پاداش به نیروترین اعمال است ،فرقی بین آنان و مردان نگذاشته است».

0

مفسران در معکای «حیا طیبه» تفسیرهای متعددی دارند؛ بعضی ،آن را به روزی حالل و برخی به قکاعت ،راضی شدن
به نصی  ،رزق روزانه ،عباد همراه با روزی حالل ،توفیق بر اطاعت فرمان خدا و مانکد آن تفسیر کردهاند؛ ولیی شیاید بیه
تذکر نیاز نباشد که مفهوم این واژه اعم از همه این هیا اسیت .زنیدگی پیاکیزه بیه دور از آلیودگیهیا ،سیتمهیا ،خیانیتهیا،
اسار ها ،ذلتها ،انواع نگرانی ها و خالصه هرچیزی است که آب زدل زندگی را در کام انسان ناگوار میسازد .بیا توریه
به این که به دنبال این واژه در آیه ،سخن از رزای الهی به نحو احسن به میان آمده است ،چکین به نظر میرسد کیه «حییا
طیبه» مربوط به دنیا و رزای احسن ،مربوط به آخر باشد.
عم صالح ،مولود ایمان است که به حیا طیبه میانجامد .عم صالح نیز مفهوم گستردهای دارد به گونهای کیه تمیام
فعالیت های مببت و سازنده را در همه زمیکههای علمی ،فرهکگی ،اقتصادی ،سیاسیی ،نظیامی و مانکید آن شیام مییشیود .از
اختراع دانشمکدی که برای کمک به انسانها ،سالها زحمت میکشد تا مجاهد هیای شیهید ریان برکفیی کیه در صیحکه
مبارزه حق و باط  ،قطیرههیای آخیر خیون خیود را نبیار مییککید؛ از بیزرگتیرین کارهیا هیمچیون رسیالت انبییاء (ع) تیا
کوچکترین برنامهها مانکد ککار زدن یک سکگ کوچک از وسو راده ،همیه در ایین مفهیوم گسیترده ،رمی انید (مریارم
شیرازی و دیگران )0900 ،
لذا چکین میتوان استکباط نمود که مجموع اقداما و فعالیتهای دولیت اسیالمی در رهیت پیشیرفت و توسیعه رامعیه
اسالمی با اهداف الهی در هم تکیده و مکظور از توسعه و پیشرفت در این رامعه همان رسیدن به حیا طیبه مورد نظیر قیرآن
کریم است که در اص مقدمهای بر رزای احسن (سعاد اخروی) میباشد.

 .0بقره9 ،
 .8احزاب.40 ،
 .9فصلت.02 ،
 .3نح .34 ،
 .9همان
 .0عالمه محمد حسین طباطبائی ،المیزان ،08 ،ص .930
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 -7منشأ حرکت به سوی حیات طیبه
قرآن کریم رمز اصلی عز و ذلت ،سعاد و شقاو رامعه را بیان و یادآوری میککد که برای یافتن مکشأ سیعاد و
شقاو به اعتقاد ،اندیشه ،اخالق ،نظام های ارتماعی خویش و در یک کالم ،به خویشتن بیکدیشید .ملیتهیایی کیه اندیشیه
خود را به کار انداختکد ،اعمال صالح انجام دادنید ،دسیت اتحیاد و دوسیتی بیه هیم دادنید و در راه اصیالح خیود و رامعیه
کوشیدند ،به او تعالی رسیدند و هکگامی که رکود و سستی رای تالش را گرفت و غفلت بر رامعه حاکم شد ،آلودگیها
و زشتیها به رای تقوا و درستکاری نشست؛ ایمان و عم صالح ککار رفت و شرست ،ذلت و خسران پدیدار گشت.
قرآن کریم در یک قانون کلی ،اص ِ «بازگشت به خویشتن» را در ارتماع بشری تعیین میککد که میتوان از آن بیه «امّ
السّکن» نام برد.

وم حت ی ی غیِّ روا م ا بِأَن ُف ِس ِهم و إِذا أراد اهلل بِ َق ٍ
ِ ٍ
وم ُس وءاً فَ ال َم ر َّد لّ هُ و م ا لَ ُه ْم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن ٍ
ِ
وال0؛ خداونیید
ْ
َ ُ
َ َ
َْ
«إ َّن اهللَ َل یُغَیِّ ُر م ا بق َ ّ ُ َ ُ

سرنوشت هی قوم [و ملتی] را تغییر نمیدهد ،مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهکید و هکگیامی کیه خیدا
اراده سوئی به قومی [به سب اعمالشان] ککد ،هی چیز مان آن نخواهد شد؛ و رز خدا ،سرپرستی نخواهد داشت».
أن اهلل لَم یک مغیِّرا نِعمة أنعمها علی قَ ٍ
«ذل َ ِ
وم َحتّ ی یُغَی روا م ا بِأنْ ُف ِس ِه ْم َو َّ
یم8؛ ایین [کیفیر آل فرعیون بیه
أن اهللَ َس ً
میع َعل ٌ
ک ب َّ َ َ ُ ُ َ ً ْ َ ً َ َ
دلی گکاهانشان] به خاطر آن است که خداوند ،هی نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمیدهد ،رز آنکه آنهیا خودشیان
را تغییر دهکد؛ و خداوند شکوا و دانا نیست».
چریده رمله «اِ َّن اهلل َل یُغَیِّرم ا بق وم  »...این است که خداوند چکین حرم رانده و آن را حتمی کرده که وقتی نعمتهایی
به انسان می دهد مربوط به حاد نفسانی و اعمال خود انسان باشد؛ اگیر حیاد  ،موافیق بیا فطرتشیان و همیراه بیا اسیتفاده
صحیح و به را از نعمتها ادامه یافت آن موهبت ها باقی باشد .اگر گروهی به دلی سالمت فطرتشان به خدا ایمان آوردند و
عم صالح انجام دادند ،به دنبال آن ،نعمتهای دنیا و آخر به سویشان سرازیر شود.
بادترین چیزی که از «َل ی غیِّ ر ما بِ َق ٍ
وم َحتّی یغّیِّ ُروا ما بِأنْ ُف ِس ِه ْم» استفاده میشود ،این است کیه در صیور شییوع فسیاد و
َُ ُ
اتراف مترفین ،نزول بالیا و مصائ و سل نعمتها ممرن الوقوع است .به همیین دلیی  ،سییاق آییه شیریفه تغیییر کیرده و
فرموده است« :إذا أراد اهلل بِ َق ٍ
وم ُس وءٌ ...؛ هکگامی که خدا بدی قومی را اراده ککد» و نفرموده است :خداوند اراده مییککید ییا
َ ُ
اراده کرده است .آیا دیگر ،شبیه (شوری )91 ،این مطل را تائید میککد.
آیا متعددی بیانگر این مطل

است که سعاد و شقاو هر رامعه ای نتیجه عملررد شایسته و ناشایسته آن است .از

رمله به آیا زیر میتوان اشاره کرد( :اسرأ( ،)9 ،روم( ،)3 ،زمر( ،)01 ،بقره )093 ،و (روم 30 ،و .)38
 -3معیارهای «حیات طیبه»
قرآن کریم در آیا مختلف ،ویژگیهای بهترین امتها ،رستگاران و نجا یافتگان را بیان کرده است که میتوان در
این عکاوین کلی خالصه کرد :ایمان ،تقیوا ،امربیهمعیروف و نهیی از مکریر و عیدل (رشید متیوازن و هماهکیگ) و آنهیا را
معیارهای بهترین امتها یا بررستهترین شاخصهای حیا طیبه معرفی کرد.

 .0رعد.00 ،
 .8انفال.99 ،
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الف) ایمان ،امربهمعروف و نهی از منکر
وف و تَنهو َن ع ِن المن َک ِر و ِ
ِ
تؤمنُو َن بِاهلل و لو اَمن اَ ْهل ِ
ِ
الک ِ
ت ِ
تاب لَکا َن خیراً ل َُه ْم ؛ شیما
« ُکنْتُ ْم َخیْ َر اَُّم ٍة أخ ِر َج ْ
المعر َ َ ْ َ ُ َ
للناس تَ ُأم ُر َن ب ُ
َ ْ ََ ُ
بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدهاند؛ [چه این که] امربهمعروف و نهی از مکرر مییککیید و بیه خیدا ایمیان
0

دارید .و اگر اه کتاب [ به چکین برنامه و آیین درخشانی] ایمان آورند ،برای آنها بهتیر اسیت؛ [ولیی تکهیا] عیده کمیی از
آنها با ایماناند و بیشتر آنها فاسقاند [ و خار از اطاعت پروردگار]».
آیه مبارکه ،شایستهترین امتها را امتی معرفی میککد که همواره برای اصیالح خیویش مییکوشید و افیزون بیر آن بیه
اصالح رامعه نیز میپردازد؛ دیگران را به خیر و صالح ،نیریها و ارزشها دعو میککد و از زشتیها ،پلیدیهیا و موانی
رسیدن به حیا طیبه باز میدارد .دعو به نیریها و مبارزه با زشتیها در واق  ،حرکت و تالش رهت تحرک بخشیدن به
رامعه برای رسیدن به حیا طیبه است .در رامعه مورد نظر قرآن ،افراد نه تکها مسیوولکد بروشیکد و نیروکیار باشیکد ،بلریه
موظفاند برای اعتالی دین و در راه پیدایش حیا طیبه ،دیگران را نیز امربهمعیروف و نهیی از مکریر کککید .ایین یریی از
فرقهای حیا طیبه با توسعه به مفهوم غربی است.
در آیه دیگر ،رامعه رستگار را معرفی میککد و معیار رستگاری را روا دعو به نیری ،امربهمعروف و نهیی از مکریر
در رامعه میداند.
«ولت ُکن ِمن ُکم اَُّم ٍة یاعُو َن إلی ال َخی ِر و یأمر َن بِالم ِ
المفلِ ُحو َن ؛ باید از میان شما ،رمعی
المنْ َک ِر َو اولئِ َ
َ
َ ْ
ک ُه ُم ُ
عروف َو یَ َنه ْو َن َع ِن ُ
َ َ ُُ َ ُ
دعو به نیری و امربهمعروف و نهی از مکرر کککد و آنها همان رستگارانکد».
صموا بِحبْ ِل ِ
ِ
اهلل َجمیعاً َو َل تَ َف َّرقُوا؛ همگی به رشته دیین خیدا چکیگ بزنیید و متفیرق
آیه پیش از این ،آیه معروف « َو ا ْعتَ ُ َ
نشوید» است .آیه پس از آن نیز به اتحاد و پرهیز از اختالف درون رامعه دعو میککد .این که آیه «امربهمعروف و نهی از
1

مکرر » بین دو آیهای قرار گرفته است که دستور یرپارچگی می دهد شاید به مکزله نوعی پوشش ارتمیاعی بیرای محافظیت
رامعه باشد ،زیرا اگر مسئله امربهمعروف و نهی از مکرر در میان نباشد ،عوام گونیاگونی وریود دارد کیه دشیمنِ وحید
رامعه است و ریشه های ارتماع را ککده ،آن را متالشی میککد؛ بکابراین حفیظ وحید ارتمیاعی ،بیدون نظیار عمیومی
ممرن نیست.
آیا  4-8سوره بقره ،شاخصهای رزئی تری برای متقین بیان مییککید هیدایت یافتیه و رسیتگاران دو عیالمانید .ایین
شاخصها عبار اند از :ایمان به غی  ،برپا داشتن نماز ،انفاق از آنچه خداوند روزی آنان کیرده اسیت ،ایمیان بیه قیرآن و
کت

آسمانی و ایمان و اعتقاد کام به معاد .مشابه این آیا  ،در سوره لقمان آیه  9-8به ریای «مُتَقییّن» از واژه «مُحسِیکین»

(نیروکاران) استفاده شده است که دقیقاچ همان ویژگیها ذکر میشود ،بکابراین میتوان استفاده کرد که معیار پرهیزکاری و
نیروکاری بر یردیگر مکطبق اند .یعکی نیروکاران همان پرهیزکارانکد و هر دو بیانگر یک معیار برای رامعه مطلوب و حیا
طیبه هستکد .در رای دیگر ،شاخصهای ایمان را به این صور ذکر میککد :اه توبیه عبیاد کککیده ،شیاکر نعمیتهیای
الهی ،در آیهای ،نماز خواندن با خضوع ،امربهمعروف و نهی از مکرر و حفظ حدود الهی ،8در آیهای ،مردان و زنان مؤمن را
مشمول رحمت خداوند میداند و شاخصهای ایمان را چکین بیان میککد :یار و یاور و اولیای یردیگراند ،امربیهمعیروف و
نهی از مکرر میکککد ،اقامه نماز مینمایکد ،زکا میپردازند و از خدا و رسولش پیروی میکککد.
 .0آل عمران.013 ،
 .8توبه 000 ،و .008
 .9همان.40 ،
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9

در آیه ای دیگر ،از ویژگی عدم انعقاد پیمان دوستی با دشمکان خدا و رسول نام میبرد که خداوند از آنان و آنها نیز از
خداوند راضیاند .آنان را «حِزْبُ اهلل» میخواند و میفرماید :رستگاران عالم این گروهاند.

0

وقتی این ویژگیها را ککار هم بگذاریم ،مشاهده میشود که رامه متقی و مؤمن که رامعیه مطلیوب و زنیدگی شییرین
«حیا طیبه» است دارای ابعاد گوناگونی است؛ هم عابد ،راک و سارد است ،هم در راه خدا مبارزه میککد،هم مسیئولیت
ارتماعی داشته و امربهمعروف و نهی مکرر میککد و هم یار و یاور یردیگرند .از این ویژگیها ،رشید هماهکیگ و متیوازن
در همه ابعاد انسانی به دست میآید که در حیا طیبه ظهور مییابد.
ب) رشد هماهنگ و متوازن همه ابعاد انسانی
قرآن کریم هکگام بیان معیارهای رامعه مطلیوب یعکیی :مومکیان ،پرهیزکیاران ،صیالحان ،نیروکیاران و  ...گیرایشهیای
انسانی را هم ذکر میککد .چکان که در بحث پیشین گذشت ،وقتی توبه ،پرستش خدا ،رکوع ،سجود و رکبههیای عبیادی را
ِ
اَلمرو َن بِالم ِ
الم ْن َک ِر» .آنان که مصلح خود هستکد ،همیشیه در رکیوع و
عروف َو النّ ُ
اهو َن َع ِن ُ
َ ُ
ذکر میککد ،بالفاصله میفرمایدُ « :
سجودند و تهذی نفس کرده اند ،مصلح رامعه خود نیز هستکد ،در مقاب ضد ارزشها میایستکد و مان نهادیکه شدن آنهیا
میشوند .در رای دیگر ،وقتی شاخصهای صبر ،استقامت کیه معمیودچ در رکیگهیا بیه کیا مییرود ،انفیاق در راه خیدا و
ِ
ین بِاِلسحار» و بدین صور  ،شاخص تهجد و شی
رسیدگی به دیگران را مطرح میسازد ،بالفاصله میفرمایدَ « :و ُ
المستَ غْف ِر َ
زندهداران را مطرح میککد.
شهید مطهری(ره) در این باره مینویسکد« :کمال انسیان در تعیادل و تیوازن او اسیت ،یعکیی انسیان بیا داشیتن ایین همیه
استعدادهای گوناگون ،آن وقت انسان کام است که فقو به سوی یک اسیتعدادی گیرایش پییدا نرکید و همیه را در ییک
وض متعادل و متوازن همراه هم رشد دهد ».یعکی در همان حال کیه همیه اسیتعدادهای انسیانی رشید مییککید ،ایین رشید،
هماهکگ نیز باشد .هکگامی که رامعه در حال رشد است ،هم بُعد معکوی و مادی در حال رشد باشد و هم از نظر اخالقیی و
فرهکگی ،ارتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،هماهکگ باشد.
توازن در ابعاد گوناگون همان «عدل» است که تشری و تروین براسیاس آن اسیتوارند .خداونید امیت اسیالمی را امیت
وسو (امت معتدل و هماهکگ) قرار داده است.

8

موَر مواضعها» 9که همان تکاس
الع ُ
ال یَ َ
امیر مومکان(ع) درباره عدل میفرمایکدّ « :
ض ُع اَلُ ُ

و توازن اسیت و رالی

ایین کیه

یء فی موضعه3؛ عاق کسی است که هر چیزی را در رای
ض ُع ال ّ
وقتی از حضر درباره عق سؤال شد ،فرمود« :هو ال ّذی یَ َ
ش َ
خود به کار ببرد».
 -1عوامل و موانع رسیدن به حیات طیبه
همانگونه که قبالچ نیز اشاره شد قرآن کریم در آیا مختلفی به عوام موفقیت فرد و رامعیه ،در رسییدن بیه سیعاد و
حیا طیبه تصریح یا اشاره کرده است .دسته ای از آیا ؛ توره ،اترا بیه خداونید و عمی صیالح (بقیره ،آییه  )28دسیتهای
دیگر؛ پاکی و بر پا داشتن نماز (نح  ،آیه  30نساء ،آیه  )011آیاتی به استعانت از نماز و روزه دستور میدهکید (بقیره ،آییه
 .0مجادله.88 ،
 .8توبه.039 ،
 .9نهجالبالغه ،کلما قصار ،شماره .394
 .3همان .ش .899
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 ) 39و برخی ،هجر را سب

وسعت در زندگی و سعاد میدانکد( .رن ،آیه  )00و آیههای دیگیری ،مبیارزه بیا هواهیای

نفسانی (آل عمران ،آیه  ،)013برخی صبر ،تالش و استقامت در اطاعت از دستورهای خداوند (صف ،آیه 93؛ یوسف ،آیه
 89و ابراهیم ،آیه  )84را مؤثر و سرانجام ،دستهای ،دعو به خیر و امربهمعروف و نهیی از مکریر (طیه ،آییه  )083را عامی
میدانکد.
0

در قرآن کریم درباره موان رسیدن به حیا طیبه نیز آیا مختلفی ورود دارد .ظلیم (حیج ،آییه  00و  09و طیه ،آییه
 )084اعراض از خدا ،فسق (یونس ،آیه  4و  ،)2عدم ایمان (سبا ،آیه  4و  00و  02و  03و ابراهیم ،آیه  ،)82ترذی

یا عدم

اعتقاد به معاد ،کفران نعمت و مانکد آن بهعکوان مان ذکر شده است.
لذا از آنچه تاککون بحث شد میتوان استکباط نمود که تیرک امربیهمعیروف و نهیی از مکریر نییز میان مهمیی در عیدم
دسترسی رامعه به حیا طیبه یا همان توسعه و پیشرفت همهرانبه از مکظر اسالمی میباشد.
 -11نتیجهگیری
پس از هجر پیامبر اکرم(ص) به مدیکه و تشری دولت اسالمی ،خداوند از راه وحی ،انجام امور اقتصادی و ارتماعی
رامعه را به ایشان دستور میدهد .همراه با این فرمان وقتی سخن از یاری کککدگان دین خدا به میان میآید ،آنیان را بیا ایین
مضمون وصف می ککد که وقتی در رامعه ،اقتدار یابکد و زمیکه اطاعت مردم از آنان فراهم گردد( ،تشری حرومت دهکید)
نماز برپا دارند و فرهکگ زکا دهی و امربهمعروف و نهی از مکرر را در رامعه ،نهادیکه کککد.
برای تبیین لزوم تشری دولت اسالمی در زمان ککونی نیز میتوان گفیت ،اقتصیاد اسیالمی بیا تمیامی عمیق ،اصیالت و
عظمت ،صالحیت پیاده شدن در هر عصر و زمان و مرانی را دارد اما ممرن نیست که درست و کام پییاده شیود مگیر در
سایه حروم ت و دولتی اسالمی که به تمامی مبانی اعتقادی و اخالقی و معکوی الهی اسیالم معتقید باشید .ایین دولیت نقیش
ارشاد کککده در اقتصاد (اقتصاد ارشادی) را دارد و یری از مهمترین وظایف آن توسعه و پیشرفت رامعه اسالمی مییباشید.
که برای محقق شدن این امر برنامهریزی دارای اهمیت ب سیاری بوده و دولت اسالمی برای بقا و دوام حرومت اسالمی و در
رهت نی به اهداف وادی رشد و کمال انسانی میباید در رهت آن گام بردارد .برنامهریزی دارای فواید بسیار زیادی است
از رمله رلوگیری از پشیمانی ،حالل مشرال و استفاده بهتر از امرانا  .لوازم برنامهریزی نیز عبار اند از اعتقاد به امران
ح مشر  ،استفاده از روند گذشته ،تجربیا و تفرر.
همچکین اساسیترین اهدافی که دولتمردان مؤمن و دیق باید در نظام اسالمی تعقی

کککد به دو بخیش عمیده تقسییم

میگردند:
الف) اهداف الهی؛ در رهت رشد و کمال انسانها و رامعه
ب) اهداف عملیاتی؛ در رهت توسعه و پیشرفت همهرانبه رامعه اسالمی
مهمترین اهداف الهی عبار اند از :هدایت انسانهیا بیه پرسیتش خداونید یرتیا ،دوری از طیاغو هیا ،تعلییم کتیاب و
حرمت ،تزکیه ،قیام به قسو .و مهمترین هدف عملیاتی عبار است از توسعه و پیشرفت همه رانبه ارتمیاعی و اقتصیادی
که با توره به آیا و روایا مکظور از توسعه و پیشرفت در این رامعه همان رسیدن به حیا طیبه مورد نظیر قیرآن کیریم
است و میتوان گفت مقدمهای بر رزای احسن (سعاد اخروی) میباشد.

 .0ظلم به معکای عام آن ،یعکی به قول راغ

اصفهانی «وض الشیء فی غیر موضعه المختص به» که در مقاب عدل است و در مقاب قوام و اعتیدال؛ از

اینرو ،هرگونه خرو از اعتدال و تجاوز از حد ،ظلم شمرده میشود.
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قرآن کریم در آیا مختلف برای تبیین معیارهای حیا طیبه ،ویژگیهای بهترین امتها ،رستگاران و نجا یافتگیان
را بیان کرده است که می توان در این عکاوین کلی خالصه کرد :ایمان ،تقوا ،امربیهمعیروف و نهیی از مکریر و عیدل (رشید
متوازن و هماهکگ) و آنها را بررستهترین شاخصهای حیا طیبه معرفی کیرد .از طرفیی تیرک امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر نیز میتواند م ان مهمی در عدم دستیابی رامعه به حیا طیبه یا همان توسیعه و پیشیرفت همیهرانبیه از مکظیر اسیالمی
باشد.
لذا امربهمعروف و نهی از مکرر در رامعه اسالمی از مسائ مهمی است که باید دولتمردان در ککار دانشمکدان ککیونی
علوم ارتماعی واقتصادی و با همراری اندیشمکدان اسالمی ،فقها و پژوهشگران نسبت به تیدوین و اریرای برنامیههیای اثیر
بخش آن اهتمام نمایکد.
منابع
.0

قرآن کریم

.8

نهج البالغه ،فی

.9

نهج البالغه ،صبحی صالح ،مرکز البحوث ادسالمیه.

.3

تفضلی ،فریدون؛  0900ش ؛ اقتصاد کالن؛ [بیرا] :نشر نی.،

.9

تودارو ،مایر ؛  0944ش؛ توسعه اقتصادی در رهان سوم؛ تررمه غالمعلی فررادی؛ [بییریا] :موسسیه عیالی پیژوهش در

ادسالم.

برنامهریزی،
.0

ررایی ،سید محمد کاظم؛  0920ش؛ معجیم موضیوعی آییا اقتصیادی قیرآن؛ مرکیز پیژوهشهیای موسسیه آموزشیی و
پژوهشی امام خمیکی (ره)؛ قم
ادسالمیه.،

.4

طباطبائی ،سید محمد حسین؛  0934ق ؛ المیزان فی تفسیر القران؛ چ ،9دار الرت

.2

عالمه مجلسی؛ 0319ق ؛ بحار ادنوار؛ بیرو  :موسسه الوفاء،

.3

فلونیزا ،دنیز؛  0941ش ؛ اقتصاد معاصر؛ تررمه مکوچهر فرهکگ؛ [بیرا] :انتشارا سروش.،

 .01قرطبی ،ابوعبداهلل محمد؛  0310ق ؛ الجام د حرام القران؛ قاره :دار الکشر.،
 .00غرر الحرم ،آمدی ،موسسه ادعلمی للمطبوعا  ،چاپ اول ،بیرو
 .08محمدی گیالنی ،محمد؛ 0949ش؛ قرآن و سکت د ارتماع بشر؛ [بیرا] :نشر سایه،
 .09مطهری ،مرتضی؛  0941ش ؛ انسان کام  ،تهران :انتشارا صدرا.،
 .03مرارم شیرازی ،ناصر و دیگران 0999 – 0900ش ؛ تفسیر نمونه ،تهران ،دار الرتاب ادسالمیه.،
 .09میزان الحرمه ،محمدی ری شهری ،چاپ دوم ،دفتر تبلیغا اسالمی ،قم.
 .00محمود متوسلی 0948 ،ش؛ نگرشی بر دیدگاهها ،نتئوریها و سیاستهای توسعه اقتصادی.،
 .04نبوی ،محمدحسن؛  0921ش؛ مدیریت اسالمی؛ بوستان کتاب قم؛ قم
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نقش دین در زندگی انسان معاصر با تأکید بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر
دکتر محمدمهدی اسماعیلی
دکتر محسن حبیبی

0

8

چکیده
تمدن ردید مغرب زمین و سیطره شش قرنی که نقطه توره انسان را از آسمان به زمیین مکتقی کیرد و بیا وضی قیوانین
دست ساز بشر ،سعاد انسان را بریده از نقطه آفریکش دنبال کرد ،عمالچ به بن بست رسیده اسیت .علییرغم همیه انرارهیای
صور گرفته توسو بخشهیای از رامعیه غربیی  ،از قیرن نیوزدهم در تئیوریهیای اندیشیمکدان بیزرگ بیه ایین مسیئله و
بحرانهای ناشی از آن اشاره و اذعان شده است .از طرف دیگر پیروزی انقالب اسالمی دیین را دوبیاره بیه عرصیه ارتمیاع
بازگرداند و امروز میتوان از دین به عکوان عام رهایی انسیان معاصیر از بحیرانهیای بیزرگ اخالقیی ،معرفتیی ،روانیی و
فکاوری که مدرتیته و نظام لیبرال سرمایه داری برای او به همراه داشته است یاد کرد.
طبیعتاچ چکین تلقی بسیو و حداکبری از دین  ،مسلتزم اررای احرام و قواعد ارتماعی آن است .به تعبیر گویاتر اگر قرار
است دین به عکوان مکجی رامعه بحران زده فعلی وارد شود ناگزیر بایستی با همه ابعاد ارتماعی آن به صحکه بیاید .حاکمیت
دین وتحقق فریضههای بزرگی نظیر امربهمعروف و نهی از مکرر میتواند گذار از بحران و ناامکی روامی امیروز بیه صیحت
آرامش و امکیت باشد.
یری از آسی های ردّی که در غیبت دین و شاخصهایی پویایی ارتماع نظیر امربهمعروف و نهیی از مکریر ،رامعیه را
تهدیید میککد بحرانهای مختلف ارتماعی است ،زیرا این شاخص مهم بزرگترین و مهمترین نقش اصالحی و نیز ککترل
ارتماعی را ایفاء میککد ،لذا رامعه ای با نگرش دیکی با ورود امربهمعروف به نقطه بحرانی نمیرسد.
واژگان کلیدی :دین ،امربهمعروف ،نهی از مکرر ،مدرنیته؛ اومانیسم؛ بحران
مقدمه
پیروزی انقالب اسالمی در ایران آغاز بازگشت رسمی دین و قواعد شرعی به عرصیه ارتمیاع اسیت .علییرغم گذشیت
پیش از 911سال از دمیدن بر شیپور ناکارآمدی دین ،تحول رامعه دیکی ایران ،ضمن آنره مسیر محتوم القایی مذکور را بیه
بن بست کشاند ،مشرال عمیق رامعه غربی را نیز عیان نمود .واقعیت فوق ،بار دیگیر دیین را بیه عکیوان قاعیده حیاکم بیه
عرصه زندگی برگرداند و دستورا آن به عکوان نسخه شفابخش ونجا دهکده به دامن انسان معاصر برگشت .از مهمترین
عرصههای تحقق نقش ارتماعی دین توره به ابعاد ارتماعی و ایمن بخش آن به رامعه بشری است.
به واق  ،وقتی دین در رایگاه واقعی خود قرار میگیرد که به راهرارهای عیکی اداره رامعه آن توره شود .از آنجا که
مکظور از دین در این نوشتار دین اسالم است ،به فریضه امربتهمعتروف و نهتی از منکتر بیه عکیوان مهیمتیرین عامی صییانت
ارتماعا از بحران و افزایش نظار عمومی و همگانی در حفظ ارزشها و هکجارهای اخالقی و شرعی توره میشود .در
این نوشتار ،تالش شده است تا ایضاح کاملی از مفاهیم مورد نظر به عم آید و رایگاه دین و مفهوم بلکید امربیهمعیروف و
نهی از مکرر در نجا بشر امروزی بیان شود.

 .0عضو گروه علوم سیاسی دانشرده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 .8مدرس معارف اسالمی دانشگاه تهران
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 -1دین
مفاهیم نظری به ویژه مفاهیمی که با انسان ارتباط دارند ،در معرکۀ آراء قرار میگیرند و مفهوم دین نیز از این وضیعیت
مستبکا نیست .به همین دلی همواره در میدان نظرا مختلف قرار داشته است .البته این پیچیدگی بدان معکا نیست کیه میا بیه
کلی از درک آنها عارزیم .به تعبیر رابر هیوم «دین به اندازهای ساده است که هر بچیۀ عاقی و بیالغی و ییا آدم بیزرگ
میتواند یک تجربۀ دیکی حقیقی داشته باشد و به اندازهای رام و پیچیده است که برای فهم کام و بهرهگیری تیامّ از آن،
نیازمکد تجربه و تحلی است 0».از این رو تعاریف بسیار گوناگونی با نگرشهای مختلف برای دین ارائهشده است .در قرآن
کریم واژه دین بیش از نود بار به کار رفته است که در ذی برخی از معانی مورد استفاده در قرآن ذکر میشود:
الف)رزاء و پاداش« :مالک یوم الاین»

8

ب) ملک و سلطکت« :و قاتلوهم حتی َل تکون فتنة و یکون الاین هلل»
) شریعت و قانون« :لکم دینکم ولی دین»

9

3

د) تسلیم« :ان الاین عنااهلل اَلس الم» 9مرحوم عالمه طباطبایی دین در این آیۀ شریفه را به تسلیم در برابرمعارف و احریام
الهی تفسیر کرده و اختالف در شرای را به کمال و نقص ارراع مییدهید 0.امیرالمیؤمکین علیی علییهالسیالم نییز در حیدیبی
میفرمایکد« :اَلس الم ه و التس لیم» .4البته ابن عربی در فص یعقوبی فصوص الحرم نرتهای ظریف در خصیوص دیین در نیزد
خدا و دین در نزد مردم میگوید که در رای خود قاب بررسی است

2

هی ) اعتقادا « :اَل اکراه فی الاین» 3حضر عالمه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه میفرمایکد« :این ییک سلسیله معیارف

علمی است که اعمالی را به دنبال دارد .پس میتوان گفت :دین اعتقادا است و اعتقاد و ایمان از امور قلبی است که اکراه
و اربار بر آنها حرومت نمیککد .اکراه در اعمال ظاهری و افعال و حرکا بدنی و مادی اثر دارد».

01

با ورود این گونه برداشتها بوده است که عالمان دین شکاس در تعریف دین گفتهاند« :دین برابر است با اعتقیادا بیه
آفریککدهای برای رهان وانسان و دستورا عملی متکاس

با این اعتقاد».

00

از سوی دیگر مایر پترسون و برخی دیگراز اساتید بزرگ فلسفه دین آمریرایی در کتاب عق و اعتقاد دیکی پیس از
طرح تعاریف گوناگون در باب دین ،بادخره چکین میگویکد« :دین متشر از مجموعهای از اعتقادا  ،اعمال و احساسا
(فردی و ارتماعی) است که حول مفهوم حقیقت غایی سامان یافته است».

08

 .0رابر هیوم ،ادیان زنده رهان ،تررمه عبدالرحیم گواهی( ،تهران :دفتر نشر فرهکگ اسالمی ،0948 ،ص )02
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 .3سوره کافرون ،آیه .0
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 -2امربه معروف و نهی ازمنکر
نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت رامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیتهای ارتمیاعی داشیته باشید ،ایجیاب
میککد که او ناظر و مراق

همه اموری باشد کیه پیرامیون وی اتفیاق مییافتید .ایین مطلی

در فقیه اسیالمی تحیت عکیوان

امربهمعروف و نهی از مکرر مطرح شده و از مهمترین مبیانی تفریر سیاسیی ییک مسیلمان بیه شیمار مییرود؛ چکیان کیه از
مهمترین فرایضی است که وروب کفایی آن ضروری دین شکاخته شده و ضامن بقیای اسیالم اسیت .قیرآن کیریم در بییان
ِ
ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِی اءُ بَ ْع ٍ
یم و َن
ات بَ ْع ُ
صفا ممتاز مؤمکان میفرماییدَ :و ال ُْم ْؤِمنُ و َن َو ال ُْم ْؤِمن ُ
ض یَأ ُْم ُرو َن ب ال َْم ْع ُروف َو یَنْ َه ْو َن َع ِن ال ُْمنْک ِر َو یُق ُ
الصالهَ َو یُ ْؤتُو َن َّ
الزکاهَ َو یُ ِطیعُو َن اللَّهَ َو َر ُسولَهُ ؛ به مور این آیه ،افراد مؤمن به سرنوشت یردیگر عالقمکد بیوده و بیه مکزلیه
َّ
یک پیرر میباشکد .پیوند سرنوشتها مور

میشود که تخلف و انحراف یک فرد ،در ک رامعه تأثیر بگذارد؛ چکان که

یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نگردد ،از فرد به رامعه سرایت نموده و سالمت آن را به خطر مییانیدازد .پییامبر
اکرم ی صلی اهلل علیه و آله ی در این زمیکه میفرماید :یک انسان گکهرار در میان میردم ،همانکید فیرد ناآگیاهی اسیت کیه بیا
گروهی سوار کشتی شده و آن گاه که کشتی در وسو دریا قرار میگیرد ،تبری برداشته و به سوراخ نمیودن رایگیاه خیود
میپردازد ،هر کسی به او اعتراض میککد او در پاسخ میگوید :من در سهم خودم تصرف میککم؛ به یقین این یک حرف
احمقانه است .اگر دیگران او را از این عم خطرناک باز ندارند ،طولی نمیکشد که همگی غرق میشوند.
معروف و مکرر که دو مفهوم متقاب اند ،در لغت به معکای شکاخته شده و ناشکاخته میباشکد؛ و در اصطالح کارهایی که
نیری یا زشتی آنها توسو عق یا شرع ،شکاخته شده باشکد ،به ترتی

معروف و مکرر نامیده میشوند.

به کارگیری لفظ معروف و مکرر در امور مربوط به بایدها و نبایدهای دین ،بدین لحاظ است که فطر پاک انسانی بیا
کارهای معروف آشکا و مأنوس و با زشتیها و امور ناپسکد ،بیگانه و نامأنوس است .بکابراین معیروف ومکریر قلمیرو وسییعی
دارد و در محدوده عبادا یا یک سری از گکاهان کبییره نمییگکجکید .معیروف شیام امیور اعتقیادی ،اخالقیی ،عبیادی،
حقوقی ،اقتصادی ،نظامی (همانکد مرزداری و پیرار در راه خدا) سیاسی (مب حضور در صحکههای انقالب اسالمی و حفظ
دستاوردهای آن) و امور فرهکگی میشود و مکرر نیز شام مکررا اعتقادی ،عبادی ،اخالقی ،اقتصادی (مانکد کم فروشیی
و احترار) ،سیاسی (همانکد راسوسی و کمک به ضدانقالب) ،نظامی (نظییر فیرار از ربهیه و رکیگ ،عیدم رعاییت سلسیله
مرات

فرماندهی) و ...میشود در مجموع میتوان از معروف و مکرر ،به ارزشها و ضد ارزشها تعبیر نمود .در فقه اسالمی

سه مرحله برای ای ن وظیفه مهم در نظر گرفته شده است .هرمرحله نیز خود دارای مرات

و درراتی است و در صور مؤثر

بودن یک مرحله یا یک مرتبه ،اقدام به مرحله یا مرتبه بعدی رایز نیست .آن سه مرحله عبار اند از:
الف -اظهار تکفر قلبی
ب -امر و نهی گفتاری
 استفاده از زور و قدرامربهمعروف و نهی از مکرر همچون خون در پیرره دین رریان دارد و ضامن حیا اسالم است .خیزش و قیام مصلحان
در رامعه اسالمی نیز ،بازتابی از عم به این فریضه میباشد.

0

 .0علی رضا علی نوری ی کلیا فقه اسالمی  ،ص 089
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 -3انسان معاصر
0

« به طور قط مکظور از انسان معاصر تکها انسان در عصر حاضر است نه ایکره انسان به قدیم و معاصر تقسیم شیود ».زییرا
که ویژگیهای ذاتی و فطریا انسان در همه اعصار یرسان باقی مییمانید .بیا وریود ایین در عصیر حاضیر بیا مشیرال و
معضالتی دست و پکجه نرم میککد که یا در گذشته خبری از این بحرانها نبوده و یا کمتر بیا آنهیا مواریه شیده اسیت .در
عصر حاضر به دلی دستاوردهای حیر انگیز صکعت و فکاوری و پیشرفت محیر العقول علم و تغیییر در نحیو زنیدگی بشیر
مسائلی برای انسان چه در بعد اعتقادا و چه اختالقیا و اعمال به ورود آمده است که میتوان از عبار «انسان معاصیر»
و یا «انسان متجدّد» استفاده کرد .مقصود از انسان متجدد انسانی است که ویژگیهای تمیدن ردییدی را کیه در چکید سید
اخیر ،در مغرب زمین به ورود آمده است ،اموری مطلوب دانسته و نظام معیشتی و فرهکگی خود را بیا آن تطبییق مییدهید.
ویژگیهایی همچون انسان مداری (اومانیسم) ،تجربهگرایی ،اصالت عقالنیت ابزاری ،سکت و تعبد گریزی ،دنییویگیری و
سرودریسم و لیبرالیسم.
انسان متجدد هر چکد به زبان قال خویش ،نیازمکدی به دین را انرار میککد ،اما با زبان حال حرایتی دیگر دارد .زیرا که
با بحرانهای سترگی روبروست .معضالتی اساسی و نسبتاچ عمومی که تشدید و تداوم آنها میتواند آسی های شیدیدی بیه
حیا و فرهکگ انسانی وارد کککد .بحرانهایی که یا هویتی کامالچ ردید و بیسابقه دارند و یا در مقایسه با نمونههای مشیابه
در تاریخ گذشته ،هیأتی مهی تر و خطرناکتر یافتهاند.
 -4ویژگیهای انسان معاصر
 )4-1عقلگرایی(Rationalism) :
عق گرایی در شر نوین خود (عق به معکای قوهای که به شکاسایی رهان طبیعت میپردازد و نقش کاربردی و عملیی
دارد نه عق کلی و شهودی که غیر ابزاری بوده و میتواند دربار تمام حقایق پژوهش ککد) 8در اروپای قیرن هفیدهم و بیا
تأمال رنه دکار ( )0091-0930آغاز شد و با آثار فیلسوفانی چون اسپیکوزا ( )0044-0098و دی

نیتس ()0400-0030

تداوم یافت و سپس ایمانوئ کانت ( )0213-0483به نقادی عق نظری پرداخت و به این نتیجیه رسیید کیه عقی نظیری از
اثبا خداوند ناتوان است.
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خصیصهی عمومی عق گرایی در عصر تجدد آن است که عق رزییی و اسیتددل گیر را اساسییتیرین ابیزار شیکاخت
میداند .رهیافت عق گرایانه به دین ،به ویژه در مغرب زمین به تدریج بدانجا رسیید کیه الهییا و حییانی (مبتکیی بیر متیون
مقییدس) اعتبییار خییود را از دسییت داد و رقی ی

آن یعک یی الهی یا عقالن یی تقوی یت شیید .از سییوی دیگییر کشییف پییارهای

محدودیتهای عق به مبابه ابزار شکاخت متألهان عق گرا را با معضال نویکی روبهرو ساخت و مجبور شدهاند تا تکها نشان
دهکد پذیرش آموزههای دیکی کاری نامعقول نیست 3.در حالی که در عالم اسالم به ویژه قرائت حرمی از قرآن هی چرای
بین الهیا و حیاتی و عقالنی ردایی دیده نمیشود و این از رمله مزایای بیکش عقالنی در عالم اسالم محسوب میشود.

 .0دکتر شهین اعوانی ،روزنامۀ همشهری ،چهارشکبه  82بهمن  ،0929شماره .9031
 .8سروش اندیشه ،تابستان  ،28گفتگو در باب نسبت دین و فلسفه (غالمرضیا اعیوانی ،غالمحسیین ابراهیمیی دیکیانی ،نجفقلیی حبیبیی و محمید رضیا
اسدی).
 .9فردریک کاپلستون ،رلد ششم ،تررمۀ اسماعی سعاد و مکوچهر بزرگمهر ،صفحه  919تا صفحۀ .901
 .3مایر پترسون و دیگران ،عق و اعتقاد دیکی ،فص سوم و هفتم.
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 )4-2تجربهگرایی )(Empiricism
رریان فرری دیگری که پس از رنسانس در رهان غرب به موازا عق گرایی نضج گرفت و سرانجام حتی از رقیی
خود (عق گرایی) پیش افتاد ،تجربهگرایی بود .این مسئله با تأکیدا فرانسیس بیرن ( )0080-0900بر لیزوم بیه کیارگیری
استقراء به رای قیاس آغاز شد و سپس در فلسفههیای ریان دک ( ، )0413-0098بیارکلی ( )0499-0029و دیویید هییوم
( )0440-0408به نحو گستردهتری عرضه شید و بیادخره پوزیتویسیم بیه عکیوان نمیودی از تجربیهگراییی افراطیی در قیرن
بیستم( )0381است .آموز مشترک تجربهگرایان آن است که تجربه حسی یگانه راه اصی کس

معرفت است .ایکان عموماچ

در پذیرش آموزههای ماورای طبیعی ادیان با مشر موارهاند .زیرا در نظر آنان صحت این آموزههیا از طرییق حسیی قابی
بررسی نیست و از آنجا که گزارهای معکا دارد که قاب تحقیق پیذیری حسیی باشید ،پیس گیزارههیای دیکیی بییمعکیا تلقیی
میشوند و دیگر حتی مجالی برای بررسی درستی یا نادرستی آنها باقی نمیماند.

0

دو رریان عق گرایی و تجربه گرایی به رغم مخالفتهای اساسی با همدیگر در یک مسأله هم داستان هستکد :هرگونه
شکاخت فراعقلی و فرا حسی را به دید تردید مینگرند و ارزش و اعتباری برای معیارف وحییانی و شیکاختهیای شیهودی
انسان در نظر نمیگیرند.
استاد شهید مطهری گوشهای از این قصهی پرغصه را چکیین میینگیارد« :پییروزی نهضیت رنسیانس در قیرون  09و 00
میالدی در مغرب زمین که با ورههی ضد دیکی همراه بود ،حاکمیت تفررا الحادی را در صحکهی فرهکگ رهان مور
شد تا آن را که در روام اروپایی دین باوری و خداپرستی ضد ارزش و کهکهپرستی تلقی گردید و در قالی
علمی دراندیشهها ارائه شد که عصر دین پایان یافته است و دانش و دستاوردهای بشری رانشین بیرقی

تحلیی هیای

خداوند است».
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 -4-3انسان محوری (اومانیسم))(Humanism
یری از ویژگیهای دوران ردید ،حاکمیت دیدگاههای اومانیستی و انسان محورانه است .اومانیسم بر دیدگاهی اطالق
میشود که بر انسان و قوای او ،رایگاهش در رهان ،عالیق و دستاوردهایش تأکید میورزد .آنچه در ایکجا مد نظر اسیت،
رهیافتی است که عمدتاچ پس از رنسانس در مغرب زمین پا گرفت .در این رویررد انسان به رای خداوند ،در کیانون هسیتی
قرار گرفت و تواناییهای انسانی او برای یافتن راه خویش در هستی و تسلو بر طبیعت کافی شمرده شد.
در اندیشهی دیکی ،آن هم دین اسالم هر چکد آدمی در رهیان مکزلیت وادییی دارد ،امیا مخلیوق خداونید و از ایین رو
مرلف به انجام ترالیف الهی است و واقعیت ،هویت و کمال او در پرتو خداوند معکا پیدا میککد .امیا بیر پاییهی اومانیسیم،
انسان محور و اساس همهی واقعیتها و ارزشهاست و همه چیز ،حتی خدا و دین نیز باید در ارتبیاط بیا او تورییه و تفسییر
شوند .انسان مورودی خودمدار است که در مقاب هی مقامی غیر از خود ،مسئولیتی ندارد و مجازاسیت بیه مکظیور کسی
مکاف از همه چیز و به هر صور ممرن بهرهبرداری ککد .لذا از همه چیز تقدسزدایی میشود .بیه گفتیهی رنیه گکیون« :در
دوران رنسانس ،یک واژه مورد احترام و اعتبار قرار میگرفت و از پیش ،سراسر برنامهی تمدن متجدد را در خیود خالصیه
میکرد .این واژه ،واژهی اومانیسم (فلسفهای که بشر را معیار ارزش هر امری میداند) است .در واق  ،مکظور از این واژه این
بود که همه چیز را محدود به موازین و مقادیر بشری مح

سیازند و هیر اصی و طریقتیی را کیه خصیلت معکیوی و بیرین

 .0همان ،ص  801تا .803
 .8استاد مطهری ،عل گرایش به مادیگری ،ص .813
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داشت ،به صور انتزاعی و مجرد درآورند و حتی بر سبی تمبی میتوان گفت مقصود این بود که به بهانۀ تسلو بر زمین،
از آسمان روی برتابکد».
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 -5بحرانهای انسان معاصر
عوام یاد شده و شماری از عوام دیگر (مانکد حاکمیت لیبرالیسم و سیطر فردگراییی) کیه مجیال پیرداختن بیه آنهیا
نیست  -دست به دست یردیگر داده و برای انسان متجدد ،رهانی را به ارمغان آوردهاند که به رغم پارهای تحود مببت،
آککده از بحرانها ،تکشها و نابسامانیهاست .بحرانها و معضال رهان معاصر به اندازهای ردی ،عمییق و گسیترده اسیت
که با نظر به آنها نمیتوان انسان متجدد را سعاد مکدتر و خوشبختتر از انسان سکتی دانست ،بلره چه بسا قضیه بیرعرس
است.
در ایکجا ،تأکید شود که نباید مکرر پارهای از دستاوردهای مببت تمدن ردید ،مانکد پیشرفت در گستر دانش تجربیی و
فکاوری یا برقراری نظامهای پیچیدهتر (و احیاناچ کارآمدتر) ارتماعی بود ،لیرن موضوع مهم ایکست که این تحود کمک
چکدانی به انسان معاصر برای پیشروی در مسیر کمال و سعاد انسانی نررده است .انسان معاصر ،در مقایسه بیا قبی  ،دانیاتر
(به معکی دارنده اطالعا بیشتر) و قدر مکدتر (به معکای توانایی بهرهگیری بیحد و حصر از طبیعت و ماشین) شده اسیت،
اما این حقیقت لزوماچ به معکای انسانتر شدن او نیست .برای تصدیق این مدعا ،بهتر است نگاهی هر چکد کوتاه بیه پیارهای از
بحرانهای دست به گریبان انسان متجدد شود.
 )5-1بحران معرفتی
یری از بخشهای عمده نظام ارزشی حاکم بر غرب مرت ها و مسلکهای فریری و عقییدتی اسیت .پیس از پییدایش
رنسانس ،موض گیری خصمانهای نسبت به دین و مذه
تبعان الحاد و اَتیئسم در اروپا ورهۀ غال

آغاز شد و فلسفههای میادیگیرا و ماتریالیسیتی روا یافیت و بیه

تفرر در دنیای غرب شد .شیهید مطهیری یریی از علی ایین رویریرد را ضیعف

دستگاههای فرری و فلسفی در مغرب زمین میداند و چکین میگوید:
«چکانره میدانیم در قرنهای هجدهم و نوزدهم ،ماتریالیسم به صور یک مرت

درآمد و حال آنره در گذشیته ایین

چکین نبوده است ....همین است که برای بسیاری این احتمال را به ورود آورده اسیت کیه شیاید پییدایش بیه صیور ییک
مرت  ،رابطۀ مستقیم با علم و پیشرفتهای علمی دارد».
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ایشان درهمین موض  ،ضعفهای مختلف دستگاههای مختلف را در باب خداشکاسیی و رهیانشکاسیی مطیرح کیرده و
پاسخ گفتهاند 9.ایکگونه نواقص معرفتی آرام آرام پوچی را رایگزین هیدفدار بیودن رهیان نمیود و اندیشیمکدان را دچیار
مشرال فراوان کرد .مرحوم استاد محمد تقی رعفری در این زمیکه مینویسد« :نرته دوم که موری

شیروع سیؤال مزبیور

(پرسش از فلسفه و هدف حیا ) شده است دگرگون شدن چهر حیا به وسیلۀ غوطه ور شدن در عربدههای ناخودآگیاه
ماشین است که از اواخر قرن هجدهم به این طرف رو به گسترش گذاشته اسیت و در نتیجیه متفررانیی کیه بیمیاری روانیی
شرکجهاشان میداد! یا برای ارضای حس شهر پرستی زمیکۀ مکاسیبی بیرای خیود مییدیدنید بیه ریای ایین کیه در رهیت

 .0همان.
 .8استاد مرتضی مطهری ،عل گرایش به مادیگری ،ص .813
 .9همان ،صص  39 ،22و .093
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برداشتن سکگی که روی مکب حیا آدمیان افتاده است بروشکد ،ندا برآوردند که مکب آب نیدارد! ییا آب مکبی تمیام شیده
است! و پوچی حیا را نتیجه گرفتکد».

0

علیرغم ایکره در حال حاضر دادههای اطالعاتی هر ساله چکد برابر میشوند و برای ذخیره چکیین حجمیی از اطالعیا
متخصصان در اندیشه ساخت ابزارهای نویکی هستکد ،اما بشر در حیرتی معرفتی فرو رفته است .که میتوان ریشه این حییر
را به اندیشههای کانت دکار در تأکید بر رد این میان فاعی شکاسیایی و متعلیق آن و سیپس در محیدود سیاختن قیدر
شکاخت بازگرداند .کانت نیز در معرفت شکاسی خود میان عالم واق و عالم شکاخت فاصلۀ عمیقی انداخت .به نظر او انسیان
مستقیم به رهان واق دسترسی ندارد و ادراک در قال مفاهیم و مقود پیشین ذهن ،حاص میشود 8.این به نوبه خود در
تشدید تحیر و سرگشتگی معرفتی انسان معاصر نقش بسزایی داشتکد .برای نمونه پس از کانت نگاه هرمکوتیری (دانش تفسیر
متن) به این نتیجه رهکمون شد که هی گاه نمیتوان فهم کاملی از سخن یا نوشته دیگران داشیت .و ییا مطالعیا ردیید در
حوزه مکطق و معرفت شکاسی در نظریههای همچون معکا و یا معیار صدق این سرگشتگی را فزونی بخشیده است .در دیدگاه
سکتی مکطق ،گزارهای صادق است که مطابق با واق باشد اما صدق در دیدگاههای ردید مفهومی ردید یافته است .به طور
نمونه نظریههای هماهکگی و یا پراگما متیسکی (عم گرایانه) یا هماهکگی یا گزاره با سایر باورهای شخص را مالک صیدق
میگیرند و یا سودمکدی را مالک میدانکد.

9

در معرفت شکاسی سکتی که نوعی مبکاگروی ) (Foundationalismبیود ،قضیایا بیه دو دسیتۀ بیدیهی و نظیری تقسییم
می شوند و اعتبار گیزارههیای نظیری هکگیامی اسیت کیه بیه بیدیهیا بازگردنید .امیا بیا نظرییههیای انسیجام ییا همیاهکگی
) (coherenceاعتبار باور ما به هر گزاره ،در گرو هماهکگی آن با سایر باورهای انسانی است.

3

انسان متجدد برای رهایی از چکین بن بست معرفتی مدتی به علوم تجربی پکاه برد .ولی مد زمان زییادی نگذشیت کیه
سراب بودن این آب یقین بخش برمال شد .فیلسوفان علم ردید اثبا کردهاند که علیم تجربیی آن آرام گیاهی نیسیت کیه
ذهن انسان معاصر در طل

آن ،بیمحابا بیا هیر گونیه شیکاخت فراتجربیی خیو بطیالن کشییده بیود .امیروزه ظهیور انحیای

نظریههای ناسازگار ،به ویژه در حوزه علوم انسانی حالتی از سرگشتگی را به ورود آورده که میتوان آنرا «بحران اطمیکان»
نامید.
 )5-2بحران اخالقی
با توره به پیوند بکیادین آدمی با اخالق میتوان انسان را به «حیوان اخالقی» نییز تعرییف کیرد .اندیشیمکدان همیواره بیه
اخالق و اخالقیا اندیشدهاند و دیرباز افراد نیک سرشتی بودهاند که به اصالح عالم درونی خود و سپس دیگر انسیانهیا و
عرضهی آموزههای اخالقی پرداختهاند.
شهید مطهری به نقد مبانی ترویکی مفاسد اخالقی در غرب پرداخته و مادیت اعتقادی را عام پیدایش مادییت اخالقیی
میداند 9 .بیشک راذبهی شهوا در بسیاری از موارد مور

بیاعتقادی به موازین دیکی و اخالقی میشود .لذا مییتیوان

گفت می به شهوا مادّی بی حد و حصر یری از مهمترین عوام گرایش انسان معاصر به مادی گری است.
 .0محمد تقی رعفری ،فلسفه و هدف زندگی ،ص .02
 .8استفان کورنر.
 .9عبدالحسین خسرو پکاه ،تئوریهای صدق ،مجلۀ ذهن ،شمار اول ،ص . 09
 .3مرتضی فتحی زاده ،وضعیت ککونی نظریه هماهکگی ،مجلۀ ذهن ،شماره .3
 .9مرتضی مطهری ،عل گرایش به مادی گری ،ص .811
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خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید :بل یریا اَلنسان لیفجر امامه یسئل ایان ی وم القیام ة( 0انسان میخواهد که عمر خود را
به گکاه سپری ککد و از این رو قیامت را (از روی انرار) مورد سؤال قرار میدهد).
اما به نظر عالمهی شهید مطهری علت دیگری نیز برای می انسان دین گریز به شهوا ورود دارد و آن ایکره اندیشیههیای
ماتریالیستی دربارهی رهان و حیا و خلقت ،آدمی را سخت در رنج و فشار میگذارد و در آدمی حالیت میی بیه فیرار از
این اندیشهها و پکاه آوردن به امور فراموشیآور ،اعم از عیش و عشر ها و یا مخدرا و مسررا به ورود میآورد.

8

هر چکد در دوران ردید در باب اخالق و بکیادهای آن تأم ورزی بسیاری انجام شید و مجموعیه مباحیث نیویکی بسییار
ارزشمکد در حوزهی فلسفۀ اخالق به ورود آمده است .با این حال ،این دستآوردهیای بیزرگ علمیی تیأثیری در رشید و
توسعهی اخالق -به ویژه در بعد فردی -نداشته است .بلره اندیشههای نسبی گرایی ،سودگرایی و یا لیذ گراییی اخالقیی،
سهم وافری در توسعه ناهکجاریهای اخالقی داشتهاند.
از سوی دیگر در دیدگاههای فردگرایانه و انسان محور (اومانیستی) سیخن گفیتن از ارزشهیا و فضیای انسیانی کیامالچ
بیمعکا شده است و بسیاری رسار یافتهاند تا برای افعال شکیعی مبکای اخالقی بیابکد که تا دیروز حتی سخن گفتن از آنها
مشمئزکککده بود .ازایین اسیفبارتر آنریه انحطیاط اخالقیی تکهیا بیه اقشیار زییرین رامعیه اختصیاص نیدارد و گریبیان افیراد
تحصی کرده را نیز گرفته است به گونهای که امروزه شاهد رشد تشر های دانشجویی هم رکس باز هستیم و به رغم آنریه
آنها همراهی چکدانی از سوی دانشجویان نداشتهاند اما به مرات

بیش از سایر تشیر هیا از امرانیا تبلیغیی برخوردارنید.

پرواضح است استفادهی بیحد و حصر از مواد مخدر ،داروهیای تیوهم زا و مشیروبا الرلیی از معضیال اخالقیی انسیان
ردید است که آثار ویرانگر آن بر کسی پوشیده نیست.
در نتیجه به نظر میرسد رابطهی میان فساد اخالقی و سستی اعتقادا  ،رابطهای تعاملی است نه یرسویه .از سیویی عیدم
اعتقاد به خدا و دین راه را برای ناهکجاریهای اخالقی باز میککد و از سوی دیگر هر چه بشر در گکاه و آلودگی میغلتید،
به دلی کدور نفس ،پایههای اعتقادیش سست میشود .قرآن کریم در این خصوص میفرماید:
السوی ان ک ّذبوا بآیات اهلل و کانوا بها یستهزان».
«ثم کان عاقبه الذین اسأوا ّ

9

لذا عالمهی شهید مرتضی مطهری نظام اخالقی غرب را به شد مورد اعتراض قرار میدهد و معتقد است افراری کیه
در این زمیکه از غرب برخواسته و روانان ما تازه با الفبای آن آشکا شدهاند  ...به کجا مکتهی میشیود؟ آخیر ایین خیو مسییر
کجاست؟  ...این راهی است که ادامۀ آن رز فکای بشریت چیزی در برندارد 3.تجربیه نشیان داده اسیت آن ریا کیه دیین از
اخالق ردا شده است ،اخالق خیلی عق

مانده است.

9

روبر کربن بکیانگذار مرکز تمدن و نوگرایی در آمریرا و مشاور وقت نیرسون رئیس رمهیور اسیبق آمریریا نییز بیا
اشاره به همین موضوع میگوید« :نتیجه مبارزهی مستمر با این که دین باید دور از تفریر و عمی قیرار بگییرد  ...فقیدان هیر
گونه سیستم مکسجم اخالقی در زندگی ارتماعی ایاد متحدهی آمریرا بوده است.

0

 .0سوره قیامت ،آیه .91
 .8مرتضی مطهری ،عل گرایش به مادی گری ،ص .819
 .9سوره روم ،آیه .01
 .3مرتضی مطهری ،اخالق رکسی ،ص .93
 .9مرتضی مطهری ،تعلیم و تربیت در اسالم ،ص .830
 .0مجله کلمه دانشجو ،شماره .00
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لیبرالیسم با مبکا قرار دادن نگاه اومانیستی به انسان پیشرفت مادی و اقکاع نیازهای طبیعی را به عکیوان غاییت ترامی بشیر
معرفیی نمییوده و بییرهمین اسییاس سییودانگاری ،مصییرفگرایییی و شییهو رانیی از ویژگییهییای اساسیی انسییانهییای تمییدن
ردیدمحسوب میشوند و «در رامعۀ لیبرالی» هر کس رز به خود نمیاندیشد.

0

با این توصیفا به خوبی میتوان مکشأ بحران اخالقی غیرب را خیوب فهمیید و تحلیی کیرد .بحرانیی کیه در ذیی بیه
گوشهای از آن اشاره میشود .بر اساس گزارش کمیسیون ملی نظار بر مواد مخدر در آمریرا نیمی از افراد توقیف شیده،
کسانی بودهاند که در مصرف الر زیاده روی کرده بودهاند .یک سوم قت نفسها و یک چهارم خودکشیها %04 ،تجاوز
به اطفال و  %93تجاوز به زنان با مصرف الر همراه بوده است .مصرف الر هر ساله حداق  08هزار اسیپانیایی را بیه کیام
مرگ میکشاند ...کارشکاسان الر را عام بیش از نیمی از مرگ و میرهای ناشی از تصادفا دانستهاند.

8

پس میتوان این دوران را «دوران اضطراب» نامید .ارییک فیروم فیلسیوف بیزرگ آلمیانی مییگویید« :انسیان امیروزی
احساس آرامش نمیککد و بیشتر دچار سرگشتگی شده است  ...و از فعالیتهای خود احساس بیهودهگی مییککید 9».عصیر
اضطراب نامی است که روان شکاسان بر این دوران نهادهاند .طبیق آمیار در عصیر میدرن و حتیی پسیت مدرنیسیم (فراتیر از
تجدد) بسیاری از تختهای بیمارستانی در ایاد متحده آمریرا متعلق به بیماران روانی است.

3

رهبر معظم انقالب ریشه این معض را ایکگونه بیان میککد« :امروز دنیای ما دچار قحطی تفسیر معکوی از رهان و هستی
است9».خالء روحی و روانی و معکوی همواره سرمکشأ ناهکجاریها و آسی های فراوانی در روام انسانی بوده است اما آثار
ویرانگر آن امروزه در روام مدرن غربی محسوستر و گستردهتر است .بکا بر شواهد گوناگون هیر روز بیر شیمار روانیانی
که بیماری عصبی دارند و عدم تعادل روحی پیدا میکککد و در نتیجه به انواع مواد مخیدر روی مییآورنید در غیرب و در
رهان امروز و به طور کلی در کشورهایی که به شیو غربی زیست میکککد ،پیاپی افزوده میشیود 0 .عالمیه رعفیری ریشیۀ
مسائ را در «اعراض مردم از مذه

و معکویا » میداند.

4

در ضمن نقش فکاوری در گسترش معضال اخالقی قاب چشمپوشی نیست .امروزه حجم وسیعی از تولیدا رسیانهای
در اختیار خاص و عام قرار میگیرد .این در حالی است کیه بسییاری از آنهیا میاهیتی ضید اخالقیی دارنید و مقیدستیرین
هکجارهای اخالقی را خدشهدار میکککد .این وض نه تکها معکویت انسان را مخت کرده بلره به زیست ارتمیاعی نییز ضیربه
زده است و بکیان خانواده شدیداچ دستخوش تزلزل شده است.
از سوی دیگر ابزار مدرن به رکایتراران این فرصت را داده تا فجای را در سطحی بسیار گسیتردهتیر بیازآفریکی کککید و
زورمداران به انگیزههای نفسانی و شیطانی ران صیدها هیزار انسیان را در کمتیرین مید بسیتانکد .امیروزه بیرده فروشیی و
بردهداری در اشرال نوین ظهور کرده و مافیای قاچاق انسان در سطح گسترده روا یافته است.

 .0الک ،دروبیتسری ،علم اخالق ،تررمۀ فریدون شایان ،ص .40
 .8رعفر سخاو  ،رامعه شکاسی انحرافا ارتماعی ،ص  009و .091
 .9اریک فروم ،انسان برای خویشتن ،تررمۀ اکبر تبریزی ،ص .03
 .3دکتر محمد رضا شرفی ،مجله رشد ،سال چهارم ،پاییز و زمستان .43
 .9سید علی خامکهای ،سخکرانی .49/9/02
 .0روزه دوپاسریه ،سرگذشت اسالم سرنوشت انسان ،تررمۀ علی اکبر کسایی ،ص .80
 .4محمد تقی رعفری ،بن بست امروز بشر ،ص .39
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 )5-3بحران روانی
امروزه پیشرفتهای شگرفی در حوز روانپزشری و روانشکاختی صور گرفته است و متخصصان این علیوم برخیی از
ابعاد ناشکاختهی روان را کاویده و بسیاری از مسائ پیچیده را برمال ساختهاند .اما واقعیت انرارناپیذیر آن اسیت کیه بیا ایین
ورود بیماریها و ناهکجاریهای روانی در روام مختلف و به ویژه روام صکعتی و توسعه یافته به قدری است که میتوان
گفت انسان معاصر به شد از احساس پوچی و بیهویتی رنج میبرد .باد رفتن آمار خودکشی نشانهی آشیراری اسیت بیر
این واقعیت که قشر عظیمی از رامعه نسبت به آیکد خود ناامیدند و احساس ناکیامی و شرسیت در زنیدگی ،خودکشیی را
تکها راه چاره آنان قرار داده است.
شهید مطهری در این باب مینویسد« :انسان هکگیامی کیه انسیانیت خیودش را از دسیت مییدهید ،مانکید ییک چیرخ از
چرخهای ماشین میگردد و تو گویی مسخ میشود  ...کار بشیر بیه ایکجیا کشییده شیده اسیت کیه اگیر در برابیر چشیمانش
انسانهایی خاکستر بشوند در او تأثیر نخواهد گذاشت».
لذا مردم خود را در چکین دنیایی غری

0

و تکها مییابکد و چارهای نیز رز تحم بار گران تکهایی ندارنید .پرسیش اصیلی

در ایکجاست که چرا دستاوردهای دانش بشری در زمیکۀ شکاخت روان (روانشکاسی) توفیق چکدانی در پیشگیری ییا درمیان
این بیماریها نداشتهاند؟ به نظر میآید مشر اساسی در ایکست که این علوم عمدتاچ تصویر واق نمایی از عمق ورود آدمی
و نیازهای اساسی او ارائه نمیدهکد و بیشتر در پوستههیای روییین هوییت او بیه کیاوش مییپردازنید .میالی رومیی در ایین
خصوص چکین سروده است:
گیییر بیییه ظیییاهر آن پیییری پکییییییهان بیییود

آدمیییییییی پکهییییانتییییر از پریییییییییییان بییییود

نییییزد پییییییری کییییه مضمییییییییییر اسییییت

آدمیییییی صییید بیییار خیییود پکهیییانتیییر اسیییت

خویشیییییتن نشیییییکاخت مسیییییرین آدمیییییی

از فییییییزونی آمیییید و شیییید در کمیییییییییی

خویشییییییتن را آدمییییییی ارزان فروخییییییت

8

بییود اطلییس ،خییویش را بییر دلییق دوخییت

در انتهای این بخش شاهدی دیگر برای تأثیر دنیای مدرن امروز به شیوع انواع ناهکجاریهای روانی ذکر میشیود و آن
ایکست که در میان افرادی که در دامان طبیعت و در ساختارهای ارتماعی نسبتاچ سیاده زنیدگی مییکککید ایکگونیه معضیال
شیوع ندراد و با کمال تأسف در روام پیچیده و پیشرفته نه تکها ایین مشیر بزرگسیادن را دچیار سیاخته بلریه بسییاری از
کودکان نیز به انواع ناهکجاریهای روانی مبتال هستکد.
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 )5-4بحران فناوری
فکاوری به معکای به کارگیری علوم کاربردی -که ارزش علمی و کاربردی صکعتی دارند -در حوزههای صکعتی و هکری
است .این پدیده با انقالب صکعتی در مغرب زمین پیدا شد و مور

افزایش تیوان میادی و امرانیا مختلیف رفیاهی شیده

است .اما این تکها یک روی سره است و همانگونه که در فص گذشته بیان شد ،معضیالتی را نییز از نظیر روانیی بیه دنبیال
داشته است .در ضمن فکاوری نتایج ویرانگری درابعاد مختلیف زنیدگی بشیر همچیون فرهکیگ ،اخیالق ،بهداشیت ،محییو
زیست و  ...به بار آورده است.
 .0مرتضی مطهری ،فلسفۀ اخالق ،ص .098
 .8مالرالل الدین بلخی ،مبکوی معکوی ،نشر طلوع ،دفتر سوم ،ص .900
 .9دونالد مک نیو ،روانشکاسی استرس ،تررمه عباس چیکی ،ص .039
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برتراندراس فیلسوف شهیر قرن بیستم انگلستان میگوید« :فن برخالف ایکره خکبی و بیطرف است ،به انسیان اطمیکیان
میدهد که افراد می توانکد دست به اعجاز بزنکد ولی نمیگوید که دست به چه اعجازی باید بزنکد .از این لحیاظ فین نیاقص
است ...بکابراین غریزه قدر طلبی امروز رودنگاهی یافته که در گذشته هرگز نداشته است ...دیگر مقاصد در نظیر گرفتیه
نمیشود .فقو ماهرانه بودن عم دارای ارزش است این هم نوعی رکون است و درعصر ما این خطرناکتیرین نیوع رکیون
است...

0

فکاوری نوین فرهکگ و اخالق ویژ خود را بر روام پیشرفته تحمی میککد .آزادی بیحد و حصر در بهیرهبیرداری از
ماشین ،روحیه قکاعت ورزی و پرهیز از اسراف را که از رملۀ فضای اخالقی به شمار مییآمیده ،خشیرانده اسیت و آتیش
هوس خداوندگاری طبیعت را در دل انسان ککونی شعلهور ساخته و بذر پکدار استغکا را که از مصیبت بارترین آفا اخالقی
است در ذهن رویانیده است .این در حالی است که قرآن کیریم ریشیه تمیامی طغییانهیای آدمیی را همیین حالیت اسیتغکاء
میداند .ان اَلنسان لیطغی ان رآه استغنی.
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در دنیای صکعتی ککونی رمز پیشرفت و توسعه در فعال بودن کارخانهها و صکای تولیدی است و این رز با مصرف بیشتر
و بیشتر به دست نمیآید .لذا ایجاد و تبلیغ روحیۀ تکوع طلبی و حمایت روزافزون سردمداران سرمایهداری از مد و مدگرایی
ریشه در همین مطل

دارد.

بیشک مصرف باد به تولید بیشترمیانجامد و دزمۀ مصرف زیاد ایکست که مشتری نیاز به خرید کاد داشته باشد و این
امر رز با دمیدن روح کاذب نیازمکدی انسانها به مدهای ردید به ورود نمیآید .اما غاف از آنره تولید هر چه بیشتر یعکیی
مصرف بیشتر انرژی و دست یازیدن به محدوده محیو زیست .لذا از پیامدهای فکاوری نوین بحران انیرژی و بحیران محییو
زیست است که به ظهور بیماریهای ردید و نوظهوری انجامیده که برخی از آنهیا آیکیدهای تارییک بیرای انسیان ترسییم
کرده است.
 )5-5تنزِّل مقام انسانی

نظریهپردازان پس از رنسانس با اعالن پوچی حیا  ،آدمی را که در مکظر رهان بیکی الهی ،استعداد وصول به مقام خلیفة

اللهی را در درون خود نهفته داشت تا سرحد یک مورود بیهویت با نیازهای صد در صد مادی و در اندازه ابیزاری کیامالچ
اقتصادی تکزل دادند .برای این مطل

میتوان به فلسفههای رنه دکار و توماس هابز و یا دیگر فیلسوفان دنیای غرب اشاره

کرد که به عکوان پدران فلسفه ردید غرب شکاخته میشوند .در فلسفهی این فیلسوفان مفهوم غایت یا بیه کلیی میورد انریار
قرار گرفته است و یا آنره از میان عل  ،علتی ناشکاختکی است :تمامی این فیلسوفان انحراف اندیشمکدان قرون وسیطی را در
این میدانکد که فلسفهاشان غایت شکاسانه بوده است .ایکان حذف مفهوم غایت از میان مطالی

پژوهشیی را رمیز پیشیرفت و

توسعۀ فرر بشری میدانستکد و به ردّ در سرتا سر فلسفۀ خود با این گونه اندیشه به مبارزه پرداختکد و انسیان را بیه صیور
کامالچ مرانیری تصور کردند.
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در ادامه این تغییر نگرش آدمی از نگرش الهی و غایی به سوی نگرش مادی ،کیار بیه ریایی رسییده اسیت کیه ارنسیتو
سابوتو ،متفرر معاصر آرژانتیکی اظهار میدارد :نظریه پردازان کاپیتالیست و مارکسیست به طور یرسان در گسترش اندوهبار

 .0برتراندراس  ،تاریخ فلسفه غرب ،تررمۀ نجف دریابکدری ،رلد  ،8ص .023
 .8سوره علق ،آیا  4و .2
 .9مکوچهر صانعی دربهبیدی ،فلسفۀ دکار  ،صفحه  94تا ص  ،01انتشارا الهدی.
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این بیکش ناهکجار دخالت داشتهاند که در آن فرد در توده ذوب میشود و راز روح تا حد انتشار تشعشعاتی قاب اندازهگیری
پایین آورده میشود.

0

در این خصوص عالمه شهید مرتضی مطهری یادآور میشود که در فلسفه غرب سالهاست که انسیان از ارزش و اعتبیار
افتاده است .امروزه در اغل

سیستمهای فلسفه غربی ،مورد تمسخر و تحقیر قرار میگیرد .انسان از نظر غربی تا حید ماشیین

تکزل کرده است .روح و اصالت آن مورد انرار واق شده است .اعتقاد به علت غایی و هیدف داشیتن طبیعیت ییک عقییده
ارتجاعی تلقی میگردد 8.در فلسفۀ غربی تا آنجا که ممرن بوده به حیبیت ذاتی انسان لطمه وارد شیده و مقیام انسیان پیایین
آمده است ،دنیای غرب از طرفی انسان را از لحاظ پیدایش و عللی که او را به وریود آورده اسیت ...و از لحیاظ وریدان و
ضمیرش تا این اندازه پایین آورده ...آنگاه اعالمیه بلکد باد درباره ارزش و مقام انسان و حیبیت و کرامت و شرافت ذاتیی و
حقوق مقدس و غیر قاب انتقالش صادر میککد.
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 )6نقش دین و فریضه امربه معروف و نهی از منکر در حل بحرانهای انسان معاصر
آنچه به ارمال گذشت تکها گوشهای از معضال و بنبستهایی است کیه انسیان متجیدد بیا آن رو بیه روسیت .انسیان
ککونی ،در طی سدههای اخیر گامهایی سری و عجودنه در مسیر دینزدایی و انسانی کردن تمام ابعاد خدایی ورود خویش
و تقدس زدایی از امور مقدس برداشته و نعرهی مستانهی استغکا از دینورزی و خداباوری را در رهان طکیین انیداز کیرده و
گستاخانه پایان عصر دین و معکویت دیکی را اعالم کرده است ،اما ایکک (در قرن بیست و یرم) نوبت آن فرا رسییده کیه از
خواب سکگین غفلت که برای چکد سده او را در برگرفته بیدار شود و روزنهای به سوی نور گشاید .هر چکید ایین مسیئله تیا
حدی در حال تحقق است و برخی قائ اند اگر بکا باشد تاریخی را برای احیای هویت دیکی در نظر بگیریم آن تیاریخ 0343
میالدی است .یعکی مقارن با پیروزی انقالب اسالمی ایران که خیزش عظیمی را برای تفررا دیکی در تمام ادیان به وریود
آورده است .آخرین آمارها در مورد احیای تفرر دیکی که در سال  0331صور پذیرفته نشان میدهد که تقریباچ  41درصد
مردم اروپا احساس دینداری میکککد .در تمام ادیان از هکدویسم گرفته تا بودیسم و  ...انواع فرقههای مسیحیت همه از یک
نوع بازگشت به تفرر دیکی خبر میدهکد و انقالب اسالمی ایران مور

احیای تفرر دیکی در رهان گشت.

3

در مورد تجدید حیا دیکی آنتونی گیدنز رامعه شکاس مشهور انگلیسی چکین میگویید« :در گذشیه سیه غیول فریری
رامعییه شکاس یی یعک یی مییارکس ،دورکیییم و مییاکس وبییر بییا ک یم و ب ییش اختالفییاتی فرایکیید عمییومی رهییانی را بییه سییمت
سرودریزاسیون و به حاشیه رفتن دین میدیدند ولی از آغاز دههی هشتاد و با انقالب اسالمی ایران شاهد تحقق عرس این
قضیه هستیم .یعکی فرآیکد عمومی رهان روند معروس را آغاز کرده و به سمت دیکی شدن پیش میرود».
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به نظر میرسد اگر نگوییم همه ،داق بخش عظیمی از بحرانهای مورود در پرتو بازگشت انسان بیه دامیان دیین و بیه
ویژه دین کام و حقیقی چون اسالم و فریضههایی چون امربهمعروف و نهی از مکریر و پیونید دوبیارهی انسیان بیا معکوییت
دیکی مرتف خواهد شد.

 .0نشریه پیام یونسرو ،ش .839
 .8مرتضی مطهری ،نظام حقوق زن در اسالم ،ص .099
 .9همان ،ص .099
 .3پروفسور محمد حسین هدی ،اندیشمکد مقیم اتریش ،مصاحبه با روزنامۀ کیهان  89و .40/00/83
 .9آنتونی گیدنز ،رامعه شکاسی ،تررمه مکوچهر صبوری ص .49
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 )6-1حل بحران معرفتی
برخالف اندیشههای پوزیتیویستی ،بر اساس آموزههای ادیان الهی ،راههای شکاخت به حس و تجربه محدود نمیشیود،
بلره وحی و عق (به ویژه عق کلی که قادر به درک امور فراتجربی است) نیز مکاب شکاخت محسوب میشوند .با تمسک
به چکین مکابعی میتوان به مجموعهای کام تر و مکسیجمتیر از حقیایق شیکاخت پییدا کیرد .ادییان وحییانی بیا ارائیه حقیایق
خطاناپذیری دربارهی خدا ،رهان و انسان نقطهی اتریای معرفتیی اسیتواری در اختییار انسیان میینهکید .و دربیارهی امیوری
همچون امور ماورای طبیعی یا حقایقی دربارهی گذشته و آیکده رهان -نگرش میبخشکد که با حس و تجربه نمیتوان بیهآنها معرفتی داشت.
عق به تحریم مبانی نظری باورهای دیکیی همیت مییگمیارد و در مقابی دیین بیا گشیودن افیقهیای تیازه و فراعقلیی،
محدودیتهای عق نظری را یادآور میشود .در ضمن در محدود دین انسان میتواند به مشاهدا قلبیی و تجربییا غییر
حسی و متعالی برسد که مبکایی شهودی برای ایمان باشد و آدمی را از ورطۀ شراکیت مطلق و سرگشیتگی معرفتیی رهیایی
بخشد.
البته نمیتوان ادعا کرد انسان متدین یرسره از حیر بیرون آمده است ،چرا که قلمرو حقایق میاورای طبیعیی همچیون
خدا و روح فرشته ،قلمرو حیر زایی است ،بلره سخن در این است که با هدایت دیکی انسان هی گاه احساس سرگشیتگی
و حیر مطلق نمیککد .حیر دیکی با ایمان و یقین سازگار است ،برخالف تحیر معرفتی نوین که نیافی هیر گونیه یقیین و
اطمیکانی است .حیرتی دیکی از رکس همان حیرتی است که ارسطو آنرا امروزه ورود به فلسفه قلمداد میککد و لذا مقدمهای
برای نائ شدن به معرفت یقیکی است.
 )6-2حل بحران اخالقی
هر چکد ما معتقدیم حسن و قبح افعال اخالقی ،عقلی است و در فهم آنها نیازی به وحیی ،ارسیال رسی و دیین وریود
ندارد اما پرسش اساسی این است که آیا انسان میتواند به استکاد ادراکا کلی خود دربارهی حسن و قبح افعال ،به همیهی
آنچه در حوزهی اخالق مطلوب است دست یابد؟ بیشک بدون پرتوافرکی وحی ،عق نمیتواند به حسن و قبح همه امیور
دزم دست یابد .دادههای وحیانی عق را در شکاسایی نتیایج اعمیال ،بیه وییژه پیامیدهای اخیروی آنهیا ییاری داده ،داوری
اخالقی را برای آنها ممرن میسازد.
دین همواره پشتوانهی محرمی برای اخالق بوده است و بخش قاب تورهی از آموزههای دیکی تعالیم اخالقیانید .دیین
برخی تعالیم و فلسفههای اخالق غربی بکیان اخالق را در قراردادهای ارتماعی و یا سودگرایی و لذ گرایی قرار نمیدهید
بلره با ترسیم صحیح رابطۀ انسان با آفریدگار و معرفی کمال و سعاد حقیقی ،زیرزمینهای متعالی برای بایدها و نبایدهای
اخالقی پی میریزد.
زندگی دنیوی انسان با چالشهایی رنجآور همراه است و تکها باورهای دیکیاند که در تقلی نزاعها و تخفیف رنجها به
طور حقیقی و همه رانبه به توفیق میرسکد .بر این اسیاس دیین بیه سیبقت در خییرا توصییه مییککید .فاس تبقوا الخی رات

0

بیشک زندگانی همراه با فضای انسانی ،روح آدمی را رال داده و لطافت میبخشد و از سویی دیگر دین با نهی از گکیاه و
تبعیت از امور نفسانی از رهت دیگر به تقلی مشرال و رنجها اقدام میککد .بیتردید امور نفسیانی و گکیاه آلیود موری
کشمرش و بحران میشوند و دوری از آنها زندگی بهتری برای انسان ترسیم مینماید.

 .0سوره بقره ،آیه .032
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در ضمن دین با برپا کردن نظارتی درونی و آن در مؤمکین تک تک افراد رامعه و همچکین حرومتها را مورد ککتیرل
قرار میدهد .ایکگونه نظار با هزیکهای کم تأثیری شگرف به بار میآورد .آیا عذاب و رحمت الهی و حتمی بودن آنها
در نزد مؤمکین واقعی تقویت کککده وردان و ناظر درونی هستکد .و ان الاین لواقع 0.بیشک رزای اعمال واق شیدنی اسیت.
انّما توع اون لواق ع 8از سویی دیگر باورهای دیکی مکشأ پیدایش انگیزههای عالی برای گذشت از مکاف شخصی این رهیانی و
توره به مکاف ارتماعی هستکد 9که این خود مور

رشد و نمو فضای اخالقی در رامعه میشوند.

اندیشمکد معروف اسپکسر درباره نقش دین در تمدن و فرهکگ انسانی میگوید« :بیان آداب و فضیای روامی کیه پاییۀ
تمدن آنهاست ،ناشی از دین است».

3

در ضمن نقش دین در زدودن خرافا و تعصبا راهلی چیزی است که رای سخن ندارد و بارروعی کوتاه به قیرآن
و احادیث معصومین(ع) نیز این امر آشرار خواهد شد .امروزه نیز با عصبیتهای مدرن و خرافههای پست مدرنیستی رو بیه
روییم که زوال آنها تکها به وسیله دیکی حقیقی همچیون اسیالم میسّیر اسیت .از ایین گذشیته معرفیت اخالقیی در صیورتی
ارزشمکد است که تربیت اخالقی را هم در پی داشته باشد .حضر امام خمیکی(ره) در این خصوص میفرماید« :ریشههیای
اخالق را فهماندن و راه عال نشان دادن ،یک نفر را به مقصد نزدیک نرکد و یک قل
فاسد را اصالح نکماید».

ظلمانی را نور ندهید و ییک خلیق

9

تمامی اساتید علم اخالق به این موضوع مهم اشاره دارند که در ککار ارائه تعالیم اخالقی به دو مسئله مهم دیگر نیز نییاز
است .اول موعظه و دوم ارائه الگو که این دو به بهترین وره در دین مبین اسالم ارائهشدهاند  .در تمام ادیان و به وییژه دیین

اسالم موعظه رایگاه ویژه خود را دارد تا ریایی کیه در قیرآن کیریم آمیده اسیت :ادع وا ال ی س بیل ربّک بالحکم ة والموع ة
الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن.

0

از سوی دیگر برترین الگوها نیز در همین دین ارائهشده است .و لکم فی رسول اهلل اس وة حس نه 4.مطل

را دراین بیاره بیا

دو کالم از شهید مطهری(ره) به پایان میبریم.
«ایمان نقشی مهم در بهبود روابو ارتماعی دارد .آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم ،عدالت را مقیدس ،دلهیا
را به یردیگر مهربان و اعتماد متقاب را میان افراد برقرار میسازد ،تقوا و عفاف را تا عمق وردان آدمی نفیوذ مییدهید ،بیه
ارزشهای اخالقی اعتبار می بخشد و شجاعت مقابله با ستم را ایجاد میککد ،ایمان مذهبی است 2.امری که قادر است انسان
را بر طبیعت خود مسلو ککد و آن را رام ککد دین و ایمان است .تسلو بر نفس یک مفهوم اخالقیی اسیت نیه ییک مفهیوم
مذهبی ،ولی مذه

اررای این مفهوم اخالقی را بهتر تأمین کرده است.

3

 .0سوره ذاریا  ،آیه .0
 .8سوره مرسال  ،آیه .4
 .9سوره نور ،آیه  -94سوره توبه ،آیه .98
 .3شیخ محمد عبده ،المکار ،تقریر رشید الرضا ،رلد  ،3ص .383
 .9امام خمیکی ،شرح حدیث رکود عق و ره  ،صفحه .09
 .0سوره نح  ،آیه .089
 .4سوره احزاب ،آیه .80
 .2مرتضی مطهری ،انسان و ایمان ،ص .39
 .3مرتضی مطهری ،بیست گفتار ،ص .882
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 )6-3حل بحران معنویت
مَلرم همیلتون ،رامعهشکاس معروف ،سرچشمۀ احساس سرخوردگی و پوچگرایی را در سه موضوع میداند:
 .0ناتوانی نظری در تبیین پدیدههای مهم زندگی مانکد میرگ ،زلزلیههیای وحشیتکاک و  ...هیر چکید ایین مسیئله بیا
پدیدههای معمولی نیز گاهی به ورود میآید.
 .8رنج کشیدن نامفهوم ،گرفتار شدن در رنج و اندوه به تکهایی مور

احساس بیمعکایی نیسیت ولیی درد و رنجیی

که حرمت آن بر انسان مشخص نیست احساس پوچی به ورود میآورد.
 .9مشاهده کامیابی رذیلت پیشگان و ناکامی عالمان و فضیلت پیشهگان

0

باورهای دیکی با پاسخ قان کککده برای هر سه این مشرال قادرند تا بسییاری از معضیال روانیی بشیر امیروز را حی
نمایکد .از این رو خداوند میفرماید :اَل بذکر اهلل تطمئن القلوب.

8

کارل یونگ روانراو شهیر سویسی و همرار فروید میگوید« :در میان تمام بیماران میانسال من  ...یک نفر هم نبود کیه
مسألهاش ،مسأله یافتن یک نگرش دیکی به حیا نباشد .یقیکاچ دلی بیماری همۀ آنها این بود که فاقد آن چییزی بودنید کیه
ادیان زنده در هر عصری برای پیروان خود به ارمغان میآورند و هی یک از آنها نتوانسیت بیدون بازیافیت نگیرش دیکیی
خود واقعاچ بهبود یابد 9.بیشک از عوام به ورود آمدن مشرال روانی و عاطفی احساس در بکد بودن ،بردگیی و اسیار
است که دین حقیقی و توحید اسالمی ،به معکای رهایی و آزادی و شرستن از قییود و زنجیرهاسیت و بشیر امیروزی را کیه
گرفتار انواع اسار های ظاهری و باطکی شده با همین آزادگی واقعی می توان نجیا داد .لیذا خداونید سیبحان رسیتگاری
واقعی را در تبعیت از دستورا پیامبر مررم اسالم میشمارد.

3

عام دیگر مشرال روانی احساس تکهایی است که دین به این احساس به خوبی پاسخ میگوید :ان اهلل یحول بین المرء

و قلبه ،5نحن اقرب الیه من حبل الوری ا .0با اعتقاد به خدا و دین داری واقعی میتوان به احساس تکهایی کیه یریی از نیازهیای
مشترک انسانهاست ،پاسخی مکاس

بخشید.

از دیگر عوام ایجاد بحران روانی ،ترس از مرگ است .دین از طرق مختلف این ترس را کاهش میدهد.
اول :تفسیر مرگ به انتقال از عالمی به عالم دیگر و ابطال اعتقاد به نابودی و نیستی.
دوم :اررای عدالت در آخر و ربران شدن ظلمهای دنیوی با انتقال به آخر .
سوم :اتصال به بینهایت و رشد و کمال واقعی انسان در پرتو مرگ.
چهارم :با رعایت قوانین دیکی و دستورا شرعی احساس گکاه که عام مهم ترس از مرگ است تقلی مییابد.
پنجم :دنیای بیهدف و کور فرد را به پوری میکشاند .در نگاه دیکی ،دنیا مقدمۀ آخر و مدرسه انسان سازی است .الانیا
مزرعة اُخرة.

4

 .0ملرم همیلتون ،رامعه شکاسی دین ،تررمه محسن ثالثی ،ص  849تا ص .824
 .8سوره رعد ،آیه .82
 .9کارل یونگ ،انسان ردید در رستجوی روح ،ص .823
 .3سوره اعراف ،آیه .094
 .9سوره انفال ،آیه .83
 .0سوره ق ،آیه .00
 .4مکاوی ،ککوز الحقایق ،باب دال.
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لذا احساس بیهودگی در عالم با این دید از بین خواهد رفت .همانگونه که بیان شد از عوام ایجاد اضیطراب و نگرانیی
در انسان ورود رنجهای بیفایده و هدف در زندگی است .دین با توریه صحیح این رنجها ،بسیاری از این نگرانییهیا را از
بین میبرد.

و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خی ٌر لک م و یا آنره برای صبر در برابر مشرال به انسان بشار میدهد .و لنبل ونکم بش یء
0

من الخوف و الجوع و نقص من اَلموال و اَلنفل و الثمرات و بشر الصابرین.

8

و در آخر ایکره به انسان میآموزد همراه با هر سختی ،آسایشی ورود دارد .فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسراً.

9

از این رو زندگی فرد مؤمن معکا مییابد .استاد شهید مطهری(ره) درباره خودکشی صیادق هیدایت میینویسید« :صیادق
هدایت چرا خودکشی کرد؟ یری از عل خودکشی او این بود که اشراف زاده بود .او پول تو ریبیی بییش از حید کفاییت
داشت اما فرر صحیح و مکظم نداشت .او از موهبت ایمان بی بهره بیود .رهیان را مانکید خیود بیالهوس و گزافیه کیار و ابلیه
میدانست .لذ هایی که او میشکاخت و با آنها آشکا بود ،کبیفترین لذ ها بود و از آن نوع لذ دیگر چیز رالبی باقی
نمانده بود که هستی و زندگی ارزش انتشار آنها را داشته باشد او دیگر نمیتوانست از رهان لذ ببرد.

3

این شهید بزرگوار برای ایمان کارکردهای مختلفی را برمیشیمارد .از رملیه آنریه دیید انسیان را بیه رهیان خوشیبیکانه
میسازد و زندگی را در درون ران ما بر ما وسعت میبخشد و مان فشار عوام روحی میشود .با ایمان انسیان رهیان را بیه
نور حقیقت روشن میبیکد و از پوچی رهانیده میشود .فرد با ایمان رهان را حامی حق و حقیقت و عدالت میدانید و دلیی
ایکره مؤمن خود را طرف معامله میداند ،اعتماد و اطمیکان مییابد و آرامش خاطر پییدا مییککید .ایمیان میذهبی در انسیان
نیروی مقاومت میآفریکد و تلخیها را شیرین میککد و چهره مرگ با ایمان در نزد انسان به کلی عوض میشود.
در آخر ایکره فرد مؤمن لذ های معکوی را در قال
میککد.

9

عباد میچشد و با ارزشهیای اصیی انسیانی «مین» را تبیدی بیه میا

0

جمعبندی
با این نگاه به دین ،امربهمعروف و نهی از مکرر ضامن اررای این رویررد متعالی در رامعه است؛ به واق امربهمعروف و
نهی از مکرر رامعه را از لغزشهای عمومی و فردی به نف اخالق و حاکمیت شرع و حفظ و ارتقای رایگاه دیین در بهبیود
وضعیت بحرانی حاکم در دنیاست.
امربهمعروف و نهی از مکرر روش پیامبران و شیوه صالحان و فریضه بزرگ الهی است که سایر فرای

به وسیله آن بیه

پا داشته میشود و در پرتو آن راهها امن ،کس ها حالل ،حقوق افراد تأمین و زمینها آباد میگردد ،از دشمکان انتقام گرفته
میشود و کارها در مسیر صحیح قرار میگیرد.
هدف خلقت ،رسیدن به کمال در سایه سار عبودیت و عرو از نردبان معرفت در راستای لقای خالق هستی اسیت ،امیا
این طی طریق بدان معکا نیست که خداوند سبحان رف موان و هموار ساختن راه بکدگان به سوی او را وظیفه سالران طرییق
 .0سوره بقره آیه .800
 .8سوره بقره ،آیه .099
 .9سوره انشراح ،آیا  9و .0
 .3مرتضی مطهری ،عدل الهی ،انتشارا صدرا ،ص .022
 .9مرتضی مطهری ،انسان و ایمان ،ص  92تا صفحه .33
 .0مرتضی مطهری ،انسان در قرآن ،ص .41
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حق برنشمارد .حقیقت نیز همین است و ایین دو فریضیه بیه دلیی نیوع کیارکرد و تیاثیرا شیگرفی کیه از خیود بیر ریای
میگذارند ،از مقام ممتازی نسبت به دیگر فرای

بر خوردارند و از این رو از آن به عکیوان «افضی ادسیال» ییاد مییکککید.

فریضه امربهمعروف و نهی از مکرر در واق راهراری برای تضمین اررای قوانین و فرای

است لذا پیامبر اکرم کیه قیوانین

واحرام ردیدی برای بشر آورد ،در ککار آن موظف به امربهمعروف و نهی از مکرر شد و در برابر کسانی که در پی تخلف
از این قوانین یا تحریف آن بر میآمدند ،با ابزار امر و نهی ظاهر شد .همینطور معصومان تمام همت خود را صرف اررای
این دو کردهاند.
هم چکین امکیت ارتماعی به میزان زیادی به پیروی از هکجارها و ارزشهای مورود در رامعه و عیدم انحیراف از آنهیا
بستگی دارد .بررسی روام مختلف در طول تاریخ حاکی از آن است کیه زنیدگی ارتمیاعی انسیانهیا همیواره دسیتخوش
نامالیما و حوادث است و در همه روام بدون استبکا انحراف در همه اشرال آن مورود است و ناامکی به طرق گوناگون
ارتماع بشر را تهدید نموده است.
اما نرته ای که در ایکجا مهم میباشد نوع رلوگیری و به ککترل در آوردن این انحرافا و رسیدن به امکیت نسبی است.
هر چه ککترل تهدیدها وانحرافا در روام با نیروهای قویتر و کارسازتر صور بگیرد ،میزان برقراری امکیت نیز گسترده
تر خواهد بود .به عبار دیگر راه تحقق امکیت در رامعه و رلوگیری از بزهراری و انحرافا ارتماعی ،ورود یک سیستم
ککترل ارتماعی مؤثر و کارآمد است .از سویی دیگر امربهمعروف و نهی از مکرر فرایکد ایجاد شکاخت و شر دهی بایدها و
نبایدهاست .ایجاد شکاخت و آگاهی نسبت به معروفها (ارزشها) و فواید عم بیه آنهیا و بدسیت آوردن بییکش صیحیح
نسبت به مکررا یا همان عوام تهدید ارزشها و مضرا وآسی های آن در ساختار ارتماع میباشید .ایین شیکاخت کیه
صفت برانگیزانکده و محرک بودن را در خود دارد ،باعث بیدار شدن می یا ذوق فطری انسانها در رذب نیرییهیا و طیرد
بدیها و احیا و حفاظت از هکجارهای مقبول و همکوایی اعضای رامعه در این امر میشود.
به این ترتی

امربهمعروف و نهی از مکرر با شکاختی که در افراد رامعه نسبت به نیریها و بدیها ایجاد میککد به حفظ

ارزشها و هکجارهای مورود در رامعه و تحقق امکیت ارتماعی که گمشده تمدن ردید است ،یاری میرساند.
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فردریک کاپلستون ،رلد ششم ،تررمۀ اسماعی سعاد و مکوچهر بزرگمهر ،انتشارا سروش0942 ،

 .01استاد مطهری ،عل گرایش به مادیگری ،انتشارا صدرا0902 ،
 .00محمد تقی رعفری ،فلسفه و هدف زندگی ،انتشارا امیر کبیر0941 ،
 .08عبدالحسین خسرو پکاه ،تئوریهای صدق ،مجلۀ ذهن ،شمار اول،بهار 0943
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 .09رابر هیوم ،ادیان زنده رهان ،تررمه عبدالرحیم گواهی ،تهران ،دفتر نشر فرهکگ اسالمی0948 ،
 .03مرتضی فتحی زاده ،وضعیت ککونی نظریه هماهکگی ،مجله ذهن ،شماره .3
 .09برتراندراس  ،تاریخ فلسفه غرب ،تررمۀ نجف دریابکدری ،نشر چشمه0949 ،
 .00مرتضی مطهری ،فلسفۀ اخالق ،مرتضی مطهری ،بیست گفتار ،انتشارا صدرا0940 ،
 .04مرتضی مطهری ،نظام حقوق زن در اسالم ،انتشارا صدرا0903،
 .02مرتضی مطهری ،اخالق رکسی انتشارا صدرا0941 ،
 .03مرتضی مطهری ،انسان و ایمان ،انتشارا صدرا.0904 ،
 .81مرتضی مطهری ،تعلیم و تربیت در اسالم ،انتشارا صدرا0921،
 .80الک ،دروبیتسری ،علم اخالق ،تررمۀ فریدون شایان ،نشر چشمه.0920 ،
 .88مجلۀ کلمه دانشجو ،شماره .00
 .89رعفر سخاو  ،رامعهشکاسی انحرافا ارتماعی ،نشر امیر کبیر.0904 ،
 .83اریک فروم ،انسان برای خویشتن ،تررمۀ اکبر تبریزی ،انتشارا سروش.0902 ،
 .89دکتر محمد رضا شرفی ،مجله رشد ،سال چهارم ،پاییز و زمستان .0943
 .80روزه دوپاسریه ،سرگذشت اسالم سرنوشت انسان ،تررمه علی اکبر کسایی ،نشر دانشگاهی.0942 ،
 .84محمد تقی رعفری ،بن بست امروز بشر ،گردآوری ،تکظیم و تلخیص محمد رضا روادی .تهران :پیام آزادی0942 ،
 .82مالرالل الدین بلخی ،مبکوی معکوی ،نشر طلوع.0941 ،
 .83برتراندراس  ،تاریخ فلسفه غرب ،تررمۀ نجف دریابکدری ،نشر چشمه0902،
 .91مکوچهر صانعی دربهبیدی ،فلسفۀ دکار  ،انتشارا الهدی .نشر فرهکگ اسالمی0921 .
 .90نشریه پیام یونسرو ،ش .839
 .98پروفسور محمد حسین هدی ،اندیشمکد مقیم اتریش ،مصاحبه با روزنامه کیهان  89و .40/00/83
 .99آنتونی گیدنز ،رامعه شکاسی ،تررمۀ مکوچهر صبوری ،نشر نی ،چاپ سوم.0921 ،
 .93شیخ محمد عبده ،المکار ،تقریر رشید الرضا،بیرو 0380 ،
 .99امام خمیکی ،شرح حدیث رکود عق و ره  ،موسسه نشر آثار امام 0948،
 .90کارل یونگ ،انسان ردید در رستجوی روح ،تررمه فریدون فرامرزی و لییال فرامیرزی .انتشیارا آسیتان قیدس رضیوی.
.0920
 .94ملرم همیلتون ،رامعه شکاسی دین ،تررمه محسن ثالثی ،8 ،تهران ،مؤسسۀ فرهکگی انتشاراتی تبیان0920 ،
 .92مکاوی ،ککوز الحقایق ،انتشلرلت بیرو 0312 ،
 .93مرتضی مطهری ،عدل الهی ،انتشارا صدرا0903 ،
 .31مرتضی مطهری ،انسان در قرآن ،انتشارا صدرا0909،
 .30علی رضا علی نوری ی کلیا فقه اسالمیwww.andisheqom.com ،
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امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی
رسول مظاهری
حسین روادی
سعید شریفی
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چکیده
در یک تقسیم بکدی کلی حقوق را به دو بخش عمده حقوق کلی و اساسی و حقیوق ارتمیاعی تقسییمبکیدی مییکککید.
شهروندی مقوله ای است که شام کلیه حقوق از رمله حقوق فردی ارتماعی خصوصی و عمومی اسیت .از رملیه حقیوق
فردی هر یک از اعضاء رامعه مدنی حریم خصوصی است .حریم خصوصی شام اموری است که فرد بتواند دسترسیی بیه
آن را در ککترل داشته باشد .مصادیق حریم خصوصی افراد شام چهار حوزه حریم اطالعاتی ،حریم ارتباطی ،حریم مرانی
و حریم رسمانی است .حریم اطالعاتی در بر گیرنده اطالعا حوزههایی چون پزشری ،مالی و  ...است .حریم ارتباطی بیه
حفظ حریم تمامی وروه ارتباطی انسان از قبی پست الرترونیک ،تلفن و ارساد اشاره دارد .حریم مرانی در بیر گیرنیده
مح اسران و حریم رسمانی نیز در برگیرنده مسائ سالمتی و بهداشتی فرد است .در عصیر ککیونی و بیا توریه بیه فرایکید
رامعه الرترونیری و اطالعاتی و فضای سایبری توره به حریم خصوصیی اهمیتیی دو چکیدان یافتیه اسیت .عیدم اشیکایی بیا
فرهکگ حاکم بر شبره،فقدان روحیه خود نظارتی ،توره به ارزشهای محوری چیون رعاییت حقیوق دیگران،رقابیتهیای
ناسالم در سطح روام و ...از رمله ددیلی است که برای افراد خاطی مجیوز ورود بیه حیریم خصوصیی دیگیران را صیادر
میککد .از دیگر سو عدم آشکایی افراد با چگونگی محافظت از اطالعا خود،اعتمیاد بییش از حید بیه شیبره و نیاتوانی در
طبقه بکدی اطالعا و ...عاملی است که را ه را برای راهیابی به حریم خصوصیی افیراد همیوار مییسیازد .روشهیایی چیون
فرهکگ سازی در سطح کالن رامعه ،مهکدسی فرهکگیی ،برنامیهرییزی فرهکگیی و سیاسیتگذاریهیای نیوین بیر تأکیید بیر
روشها ،مبانی و اصول انسان ساز اسالمی چون امربهمعروف و نهی از مکرر به عکیوان وسییلهای کیه قیبح تجیاور بیه حیریم
خصوصی دیگران را روشن ساخته و تالش مینماید با مدد گرفتن از شیوههای تربیتی اسالم بیه مبیارزه بیا چکیین مفاسیدی
بپردازد در این زمیکه راه گشا خواهد بود .مقاله حاضر ضمن پرداختن به مبانی حریم خصوصی به ارائه راهرارهیایی در ایین
زمیکه با محوریت امر به معرف و نهی از مکرر میپردازد.
واژگان کلیدی :حقوق،حریم خصوصی ،امربه معروف ،نهی از مکرر

 .0عضو هیا علمی دانشگاه اصفهان
 .8دانشجوی کارشکاسی حقوق دانشگاه اصفهان
 .9دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقا اصفهان

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 627

وجوب نظارت همگانی در زندگی شهری
زهرا گروایها

0

سمیرا سادا کرمانی

8

چکیده
اتخاذ ضوابو و مقررا مخصوصاچ در حیطه مدیریت شهری باید در رهت رسیدن افراد به حقوق شهری و ارتمیاعی و
فردی خود باشد .این نرته حائز اهمیت میباشد که افراد پذیرای تصمیما اتخاذ شده در مورد سرنوشت خود و رامعهشان
باشکد چرا که تکها در این صور است که شهروندان سعی در فرار از قوانین نخواهکد کرد و یدیگر را نیز در رهت اچیرای
ضوابو یاری خواهکد داد که آن را میتوان نظار همگانی دانست البته باید بیه ایین مسیئله نییز توریه داشیت کیه چکانچیه
ضوابو نابخردانه تعیین گردند بدون شک اررایشان در رامعه همواره با ناکامی مواره خواهد بود و این نشیان مییدهید در
تصمیم گیریها نیز نیازمکد حضور نظارتی که از به خطا رفتن مدیریت رلوگیری نماید میباشیم.
بکابراین نظار همگانی هم در سطوح شهروندی و هم در مدیریت شهری الزامی است.ورود نظار همگانی بر گفتار
و رفتار افراد و به عبارتی همان امربهمعروف و نهی از مکرر مکجر به سالمت ارتماع و بازدارنده فساد دستگاههیای شیهری و
مدیریتی میگردد و میتواند به عکو ان عکصری فرهکگی در قال

ایجاد حس تعلق شهروندان نسبت به فضای زندگی خود و

احساس نوع دوستی نسبت به هم شهری های خود و بسان عاملی دررهت ارتقای شهر و ساککیکش عم نماید.آنچه در ایین
نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تعریف امربهمعروف و نهی از مکرر ،وروب و ثمرا به کارگیری آن در رامعه و
پیامدهای ناشی از بی تورهی به این فریضه بر زندگی شهری و شهروندان و عملررد مدیریت شهری میباشد.
واژگان کلیدی :مدیریت شهری-نظار همگانی-زندگی شهری

 .0دانشجو کارشکاسی ارشد طراحی شهری ،شعبه علوم و تحقیقا دانشگاه آزاد زنجانz_gerveyi@yahoo.com ،
 .8دانشجو کارشکاسی ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوینsamyra.kermani@yahoo.com ،
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بررسی جامعهشناختی تأثیر گروههای مرجع بر میزان پذیرش امر به معروف و نهی از منکر
(بررسی موردی حفظ حجاب)
رضا اسماعیلی
نسرین قالنی
مریم آذر
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چکیده
از دیدگاه رابر مرتن ،گروه مرر به گروهها و مقیودتی ارتمیاعی اطیالق مییشیود کیه افیراد را در توسیعه و رشید
ارزشها و نگرشها و رفتارها و تصورا شخصیشان راهکمایی میککد.موضوع مقاله حاضر گروههیای مرری اسیت .ایین
مقاله در صدد بررسی وضعیت گروههای مرر و تأثیر آن بر زنان در میزان حفظ حجاب و پذیرش امربهمعیروف و نهیی از
مکرراست.از آنجا که حجاب نوعی حیاء در نهادانسان محسوب میشود و به صور بازدارنده و هدایت کککده ایفای نقیش
میککد؛ گروههای مرر با دستهبکدی مببت ومکفی،هکجارهای پذیرفته شده و یا هکجارهای طرد شده رابه آن تزریق میککد.
بکابراین ،پژوهش حاضر درصدد شکاسایی و بررسی تأثیر گروههای همچون؛ خانواده ،همسادن ،رسانه هاو هویت ارتمیاعی
بر روی مسئلهی حجاب است .که از دیرباز هر مورد توره همه ملتها مخصوصاچ کشورهای مسلمان بوده است.دراین مقاله
پس از مرور دیدگاههای نظری و مکاب تجربی ،چهارچوب مفهومی مکاسبی تکظیم و در قالی

آن فرضییا اصیلی مطیرح و

مورد آزمون قرار گرفتکد .نمونه آماری تحقیق حاضر زنان  02تا  03سال شهرستان نجف آباد انتخاب شده است .تحقییق از
نوع پیمایشی میباشد و برای بررسی فرضیا از آزمونهای همبستگی استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان دادهاند که
از میان متغیرهای تأثیر گذار بر حفظ حجاب ،رسانهها،که به نوعی ذهکیا افراد را تأیید میکککد و در ساخت واقعییتهیای
ذهکی دخالت دارند ،بیشترین سهم و به ترتی

هویت ارتماعی ،همسادن و خانواده در پذیرش امربهمعروف و حفظ حجاب

از تأثیر گذاریهای موثری بر خوردار بودهاند.
واژگان کلیدی :حجاب ،گروههای مرر  ،ارزشها ،رسانههای رمعی ،هویت ارتماعی


 -1مقدمه و طرح مساله

در رریان امربهمعروف ونهی از مکرر ،بویژه حفیظ ح جیاب  ،عیواملی چکید نقیش آفریککید کیه از رملیه آنهیا افیراد و
گروههایی هستکد که مبکا و معیار قضاو و ارزیابی ککشگران ارتماعی قرار میگیرند .به این دسته گروههیای مرری گفتیه
میشود  .این گروهها میتوانکد هکجارها ،باورهایی را که در رامعه اصلی مالک هستکد ،رامعه پذیر کککد ،حتیی اگیر بیرای
برخی از افراد که از ارزشهای اصلی سرپیچی میکککد .به طوری که استاندارها و معیارهیایی را در اختییار ککشیگران قیرار
میهکد و بلعرس .بکابراین گروههای مرر نقشی انرارناپذیر و به سزایی در تصمیمگیریها و ککشهای ارتماعی افیراد در
رد یا پذیرش امربه معروف و نهی از مکریر دارد .بیه عبارتی،حجیاب کیه نیوعی نییاز بیه پوشیش و پرهییز از برهکگیی ریزو
گرایشا فطری انسان است در تأثیر گروهای مرر میتواند از طرف ککشگران بیه عکیوان نمیاد اسیالمی حفیظ شیود و ییا
رعایت نرردن آن برای برخی روام بستری باشد برای بورود آمیدن برخیی آسیی هیای ارتمیاعی .دختیران و زنیان کیه
 .0دکتری رامعه شکاسی ،معاونت فرهکگی و امور برنامه ریزی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان .
 .8کارشکاس ارشد رامعه شکاسی ،مدرس دانشگاه پیام نور کوهپایهghalani_n@yahoo.com.
 .9کارشکاس ارشد رمعیت شکاسی.
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بخشی از رامعه هستکد و از حیث مؤثر بودن در سالمت اخالقی رامعه ،موقعیت و رایگاهی ویژه در رامعه پییدا مییکککید،
به خصوص نس روان که در هر رامعهای به عکوان آیکدهساز تلقی مییشیوند .بکیابراین ،در رامعیهای کیه دغدغیه سیاختن
آیکدهای بهت ر در آن راری است پرورش روانان و بسترسازی برای رشد و هدایت آنان از اولویتهای ارتمیاعی اسیت کیه
بررسی این امر ،میزان حفظ حجاب ،در بین زنان و دختران امری ضروری به نظر میرسد.
در فرایکدی تحت عکوان رامعهپذیری است که ارزشها برای مادران فردا و امروز به اصطالح ارتماعی میشود و طیی
همین فرایکد است که هویت ارتماعی آنها تببت میشود .ایران اسالمی با داشتن ارزشهای غکی و هویت اسیالمی نییاز بیه
ارشاد ککشگران ارتماعی خود ،تحت عکوان امربهمعروف و نهیی از مکریر دارد ،تیا از رکیگ نیرم دشیمن رلیوگیری ککید.
بکابراین ،تکها ابزار دشمن حج اب زنان و دختران است .آنچه مسلم است این است که مرار مببت و مکفی در همه گیروههیا
پراککده هستکد .از رمله مهمترین این مرار همسادن و دوسیتان ،والیدین و رسیانههیای تصیویری و شیکیداری هسیتکد.این
مرار یا گروههای مرر از یک سو مبکای مقایسه و ارزیابی رفتار روانان و الگوی ذهکی آنها قیرار مییگیرنید و از سیوی
دیگر ،با القای ارزشها و هکجارهایی بر فرایکید رامعیهپیذیری آنیان تیأثیر مسیتقیم دارد(.شیریفی )32:0923،و از آنجیا کیه
انسانها در شر دهی به نگرشهای خود بیش از آنره به خود متری باشکد ،به گروههایی که بیا آنیان در ارتبیاطانید ،ترییه
دارند(.هیمن و سیکگر ) 3:0330 ،در بحث رعایت حجاب این مرار از تیأثیر بسیزایی برخیوردار هسیتکد از سیوی دیگیر در
فرایکد شر گیری نگرش ،تصمیمگیری و کیکش افیراد در رامعیه و عیواملی چکید نقیش دارنید .بکیابراین ،اهمییت بررسیی
گروههای مرر در میزان حفظ حجاب ضروری به نظر میرسد .

در تحلی و بررسی  ،تأثیر گروههای مرر بر امربهمعروف و نهی از مکرر (بررسی موردی حفظ حجیاب) ،سیوالی کیه
این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به آن است ،این است که،کدام گروه مرر میتوانید در پیذیرش امربیهمعیروف و نهیی از
مکرر از طرف ککشگران مؤثر باشد؟ و چه میزان بر حفظ حجاب در بین زنان تأثیر میگذارد؟
 -8تعریف و مفاهیم مربوط به حجاب و امربهمعروف و نهی از منکر
حجاب هم به معکی پوشیدن است و هم به معکی پرده .بیشتر استعمالش به معکی پیرده اسیت .اسیتعمال کلمیه حجیاب در
مورد پوشش زن یک اصطالح نسبتاچ ردید است .در قدیم مخصوصاچ در اصطالح فقها کلمه ستر که به معکای پوشیش اسیت
به رای واژه حجاب به کار رفته است( .راوید و دیگران )00:0922،آن چیزی که ادن در گویش ارتماعی ما و در فرهکگ
ایرانیان از آن به حجاب تعبیر میشود ،در واق در فقه اسالم از آن تعبیر به حجاب نمیشود بلره در فرهکیگ قرآنیی و فقیه
اسالم از آن به لباس و پوشش تعبیر میشود .پوشش و حجاب اخالقی ،به معکای عدم برهکگی در عرصه عمومی است .یعکی
مبارزه با رکسیت زدگی رامعه و رهت حفظ امکیت اخالقی ارتماع و در رهت ترام معکوی فرد به خصیوص کرامیت زن.
(پورازغدی)01:0923،
فلسفه پوشش اسالمی چکد چیز است .بعضی از آنها رکبه روانیی دارد ،بعضیی رکبیه خیانوادگی و بعضیی دیگیر رکبیه
ارتماعی و بعضی از یک نوع تدبیر غریزی زن برای باد بردن مقام خود ناشیی مییشیود .حجیاب در اسیالم از ییک مسیئله
کلیتر و اساسیتر ریشه میگیرد و آن این است که اسالم میخواهد انواع التذاذهای رکسی چه بصری و چیه لمسیی و چیه
نوع دیگر به محیو خیانوادگی و در کیادر ازدوا قیانونی اختصیاص یابید و ارتمیاع مکحصیر چا بیرای کیار و فعالییت باشید.
(مطهری )90:0934،از نظر اسالم محدودیت بی حجابی به محیو خانوادگی و همسران مشروع از رکبیه روانیی بیه بهداشیت
روانی ارتماع کمک میککد و ا ز رکبه خانوادگی سب
میگردد و از رکبه ارتماعی مور

تحریم روابو افراد خانواده و برقراری صمیمیت کام بین زوریین

حفظ نیروی کار و فعالیت ارتماع میگردد و ضمکاچ سب

مییگیردد کیه ارزش زن در
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برابر مرد باد رود ( .مطهری  )92:0934،به طور کلی فلسفه حجاب را میتوان در سه حوذه فردی ،خانواده و ارتمیاع میورد
بحث قرار داد.
فردی حیا و عفت خانوادگی ،تربیت فرزند ،پیوند خانواده ارتماع استحرام و بکیان رامعه در بیان امربهمعروف و نهی از
مکرر و تأثیر آن بر حجاب میتوان گفت  :امربهمعروف و نهی از مکرر ترلیفی وار

و نوعی عباد است و عدم انجام آن

رزوه گکاهان بزرگ به شمار میرود .در فرمایش امام رضا(ع) «هرگاه مردم امربهمعروف و نهی از مکرر را به عهده یردیگر
بگذارند پس باید برای عذاب الهی آماده باشکد ».انجام امربهمعروف و نهی از مکرر مور
و بی اهتمامی نسبت به آن مور

خواری میشود و حتی مور

بزرگ وعزیز شدن فرد مسیلمان

تسلو بیگانه و دشمن در رامعیه مییشیود و از آنجیا کیه

مسئولیت رسمانی ومواظبت از رسم و پیرره مادی مهم است ،بکابراین حفظ حجاب و پوشش برای بیانوان امیری ضیروری
میباشد که با امر به حفظ حجاب و ککترل نقش گروههای مرر میتوان نقش شیهروند مسیئول را در دعیو دیگیران بیه
تحقق مسولیت و وظیفه شکاسی رهت سالمت ارتماعی افزایش داد.
 -3گروه مرجع
گروههای مرر به رهت ارزشها و هکجارهایی که به رامعه ارائه میکککد در واق الگیوی رفتیار بیرای افیراد مختلیف
رامعه تلقی میشوند ،بکابراین گروه مرر گروهی ارتماعی است کیه «فیرد احسیاس مییککید بیا آن شیکاخته شیده و آرزو
میککد که هویتش با آن مرتبو باشد .هر کس از گروه مرر خود هکجارها ،نگرشها و ارزشهای خود و نییز هیدفهیای
ارتماعی را که از این ارزشها پدید میآیکد ،به دست میآورد .همچکین شخص مقولههای ارتماعی مهم را و چه آنهیایی
را که میخواهد انجام دهد و چه آنهایی را که به طریقی در مقابلشان قرار میگیرد ،نیز از گروه مرر فرا میگیرد( ».گولد
و کول )488:0940
گروه مرر یری از انواع گروههای ارتماعی است که فرد در سکجش ارزش خود با دیگران آن را مورد مقایسه و یا به
عبار دیگر در قضاو و در اعمال خود از ان الهام میگیرد و آن را مبکای داوری خود قرار میدهید .موقعییت ییا مکزلیت
ارتماعی فرد از طریق موقعیت نسبی با افراد دیگر تعریف و توصیف میشود .به عبارتی تصور فیرد از مقیام و مکزلیت خیود
بستگی به گروه خاصی از افراد دارد که وی خود را با آن مقایسه میککد و افراد معمیودچ ارزشهیایی را مییپذیرنید کیه از
گروههای مرر آموخته باشکد(.مرتن .)831: 0394،از دیدگاه بروس کوئن« 0افرادی که سعی دارند بیه ارزییابی شییوههیای
ایفای نقش بپردازند گروههای مرر را الگوی کار خود میگیرند( .کوپر )030:0329،
 -4ارزش و نگرش به امربهمعروف و نهی از منکر
در حقیقییت گییروه مرر ی «گروهییی اسییت کییه فییرد بییازیگر ،عضییو آن اسییت و یییا آرزومکیید عضییویت در آن اسییت».
(کریمی ) 09:0940،بدین ترتی

فرد با رفتار کردن مطابق نظرا چکین گروهی به تعدی تصویر خود پرداخته و ترریحیا

ارزشی خود را نیز تعدی میککد .بکابراین ،آنچه در مسأله امربهمعروف و نهی از مکرر شاخص در نظر گرفته میشود حفیظ
ارزشهای رامعه است .ارزشها در هر رامعهای همواره به صور نظامی ،سازماندهی میشوند که در آن بر اسیاس مییزان
اهمیتی که مردم هر یک از روام برای ارزشهای متفاو قائ اند نوعی حالت سلسله مراتی

مییان ارزشهیای گونیاگون

ایجاد میشود .بکابراین میتوان گفت ،ارزشها اصول گسترده ای هستکد که مردم درستی آنها را بیه عکیوان واقعییت قبیول
دارند(.فراونت)010 :0338 ،یری از شای ترین و مهمترین تغییرا در سلسله مرات

آنها اسیت .ایین تغیییرا بیه گونیهای
1. bross kohn
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عم مینماید که ارزشهای متحول گرایش به آن دارند که به ارزشهیای مسیلو تبیدی شیوند .همچکیان کیه ایکگلهیار
درباره دگرگونی ارزشها در روام پیشرفته صکعتی مینویسد« :فراگرد دگرگونی ارزشها در مییان نسی هیا بیه تیدریج بیه
سیاست وهکجارهای فرهکگی روام پیشرفته صکعتی انتقال مییابد .بکابراین ،ارزشها در واق مفاهیمیاند که زندگی آدمیی
از آنها معکی میگیرد و آنها راهکمای مؤثری برای هدایت انسانها هستکد(.هاگکبرگ )083: 8118،در حقیقت پشت همیه
انواع رفتارها و گرایشهای رمعی ،همه سازمانها الگوها ،نشانههیای ارتمیاعی ،نقیشهیا و رمزهیا ،دنییایی از تصیورا و
ارزشهای رمعی قرار دارد .به عبارتی ،این امر نگرش افراد را در رام تغییر میدهد ،نگرش یک حالت روانیی ییا عصیبی
آمادگی است که از طریق تجربه سازمان داده شده و تأثیری هدایتی یا پویا بر پاسخهای فرد به همه اشیاء و موقعیتهایی که
با آنها مربوط اسیت دارد(گیوردن آلپیور  )04:0399،کراچفیلید )0308( 0اظهیار مییدارد کیه نگیرش نظیام بیادوامی از
ارزشیابیهای مببت یا مکفیی ،احساسیا عیاطفی و تمایی بیه عمی مخیالف ییا موافیق نسیبت بیه ییک موضیوع ارتمیاعی
است(.کریمی )84:0943،در بیان کلی تر میتوان گفت ارزشها هدفهایی گسترده و انتزاعییترنید و غالبیاچ فاقید شییء ییا
موضییوع مشییخص یییا نقطییه اررییاعانیید .شییجاعت ،زیبییایی و آزادی ارزشانیید .آنهییا بییه عکییوان معیییاری بییرای قضییاو و
استانداردهای انتزاعی عم میکککد که شخص از آنها برای تصمیمگیری بهره میبرد و از آن طریق ،نگرشها و باورهیای
خاصی را در خود ایجاد میککد( .چاپمن )99 :8111،از سوی دیگر ارزشها و نگرشها میتوانکد هوییت ارتمیاعی فیرد را
شر دهکد .به عبارتی  ،هویت ارتماعی همان خویشتن خویش است که از طریق سازماندهی نگیرشهیای سیازمان یافتیهی
ارتماعی یا گروهی شر میگیرد(.گراهام)0332،8 ،
 -9نقش گروههای مرجع مؤثر در امربهمعروف و نهی از منکر(حفظ حجاب)
به طور کلی میتوان رامعه را در تمامیت خویش عام ارتماعی کردن دانست .میان رامعه در مفهیوم گسیترده و فیرد،
بسیاری از گروههای کوچک نقش واسطه را بیازی مییکککید و در حقیقیت ایین گیروههیا عوامی اصیلی ارتمیاعی کیردن
محسوب میشوند  .در این پژوهش خانواده ،دوستان ،رسانه ،هویت و اعتقادا مذهبی به عکوان گروههیای مرری میؤثر در
نظر گرفته شدهاند.
هویت 8به معکای سازگاری است که بر اساس آن یک فرد یا یک گروه خود را شکاخته و انتظار دارد دیگیران نییز او را
باز شکاسکد .به عبار دیگر هویت تصویری ذهکی است که به صور های مختلف تبلور مادی یافته و یک فیرد خیود را بیه
یک گروه متعلق میدانکد  .این تصویر و احساس از درون ،لزوماچ با تصویر و احساس از بیرون یری نیست .بیه عبیار دیگیر
هویت از ران

صاح

آن ،لزوماچ به همان گونه از بیرون احساس نمیشود .از دید تارف ( )0393هویت آن چییزی اسیت

که اعضای گروه در اعتقادا و احساسا شریکاند و برای گیروه ارزش عیاطفی قائی باشیکد(.میلز )98 :0393 ،بکیابراین
ارزش گروهی تمای گروه را به هدایت و امر به معروف بیشتر میککد .خانواده عبارتست از یک گروه نسبتاچ بیادوام کیه بیه
وسیله اردا د ،ازدوا یا توافق به هم پیوستگی پیدا کرده و با هم زندگی میکککد ،واحدهای اقتصادی تشری میدهکید و از
فرزندان خردسال خود مراقبت و نگهداری میکککد(.رابرتسون )909:0948،بکابراین ،این گیروه عبیار اسیت از دو نفیر ییا
بیشتر که با هم تعام دارند ،به نحوی که هر یک میتوانکید در دیگیری ییا دیگیران تیأثیر گذاشیته و از آنیان متیأثر شیوند.
(شاو )0320،9یک تعریف رام تر از این اصطالح شام ویژگیهای زیر است :تعام بیین افراد،داشیتن درک و تصیویر از
1. krachfild
2. identity
3. shaw
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دیگر اعضاء ،ایجاد پیوندهای عاطفی و وابستگی متقاب یا نقشهای متقاب (دودماتر )0343،0به عقیده "فلویید آلپیور "
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( )0393پای شما نمیتواند به یک گروه گیر ککید .وی عقییده داشیت کیه گیروههیا چییزی بییش از مجموعیه مشیترکی از
ارزشها ،عقاید ،اندیشهها و عاد ها که همزمان در ذهن چکد نفر حضور دارند ،نیستکد .صاحبکظران دیگر به نوبه خود و به
شرلی موره اظهار داشتهاند که گروهها روهرهایی مستق اند که باید به آنها به صور اشیاء یا پدیدههای مستق و یگانیه
در محیو نگریست(.دورکیم-0332،9واریکیر( »)0390،3کریمیی )93-01:0902 ،از آنجیا کیه زییر بکیای شخصییت فیرد در
خانواده گذارده میشود ،رفتار والدین در این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است ،پیروی والدین از ظواهر الگوهای غربی
زمیکه را برای گرایش نوروانان به الگوهای غربی فراهم میسازد و خود بهترین مشوق و مرر برای الگو گیری از الگوهای
غربی هستکد در مقاب پایبکدی آنها فرد را به عکوان عکصری رهت هدایت ککشگران دررامعه تبدی میککد.
رسانههای رمعی میتواند یری از مهمترین گروههای مرر محسوب شود .این رسیانههیا مییتوانکید در دراز مید ییا
کوتاه مد تأثیر زیادی بر نگرش و رفتار مخاطبان خود داشته باشکد و به راحتی میتوانکد فرهکگ و شیر ییک رامعیه را
تغییر دهکد .هرچه ترکولوژی رسانه بیشتر پیشرفت کرده ،کابوس وحشت ناک تری ،چون ضد ارزشها،از پیامیدهای مکفیی
وسای ارتباطی برای ما ترسیم کردهاند( .مک کوای  )41:0928،از سوی دیگر این امیر سیرعت اشیاعه فرهکگیی را افیزایش
داده و یرپارچگی فرهکگی روام را با مشر مواریه مییسیازد" .دل"( )0332معتقید اسیت رسیانههیای همگیانی ابیزاری
هستکدکه نخبگان حاکم برای تداوم بخشی به قدر ثرو وموقعیت خود ازطریق مردم پکدکردن فلسفه وفرهکگ واخیالق
خود)به کار میگیرند .رسانههای همگانی به شیوه ای بیی همتیا عکاصیری را درخودآگیاهی افیراد وارد مییکککدکیه بیدون
رسانهها هرگز در ذهن آنان پدید نمیآمد(.دل )31 :0940،از سوی دیگر روراف تیی .کالپیر اظهیار مییدارد کیه وسیای
رمعی تکها یری از عوام بی شمار مورود در مطالعا مربوط به اثر محییو بیر روی رفتیار بشیر در نظیر گرفتیه مییشیوند.
بکابراین ،نمیتوان نقش آن را در پذیرش یا رد امربهمعروف توسو ککشگران رامعه انرار کرد (.دادگران )98 :0943،از نظر
رکریکز() 0333نیز شر گیری هویت از طریق رابطه متقاب فرد و رامعه میسر خواهد بود و این تعام به واسیطه اسیتفاده از
نمادها ،از رمله رسانهها ،ایجاد میشود.
 -6مبانی نظری
توره به امربهمعروف و نهی از مکرر و احساس نیاز به آن یری از مواردی اسیت کیه بارهیا از روانی

مختلیف میورد

تأکید قرار گرفته است .تحقیق حاضر به دنبال تأثیر این امر بر میزان حفظ حجاب و نقش گروههای مرر در برقیراری ایین
امر است .از این او چهارچوب تئوریک این پژوهش مبتکی بر تلفیقی از آرای چکد تن از صاحبکظران معاصر چون هابرماس،
گیدنز ،کوزر و هومکز میباشد .در دیدگاه هابرماس ()0340تأکید بر تأثیر رسانهها بر تفرر عمومی اسیت .وی معتقید اسیت
در دنیای مدرنیته پارادایمهای ردید فرهکگی برای ککشگران فضای ارتباطی ردییدی را بیه وریود مییآورنید و بلکسیبه بیه
عکوان گروههای مؤثر ،دیدگاه هشان را تغییر مییدهکید(.یانگ،هی ولیی )94 :8114،بیراین اسیاس در دیگیاه پیارادیم هیای
فرهکگی رسانهها میتواند عقالنیت شدید را تخفیف دهد و شرایو حفظ ارزشها را با پذیرش امربهمعروف و نهی از مکریر
ایجاد ککد .نظریه ساخت یابی با کارهای آنتیونی گییدنز( )0323در رهیان مطیرح شیده اسیت .سیؤال اساسیی گییدنز بییان
چگونگی رامعه سازی در قال

ساخت رامعه است .مکظور از سیاخت بیابی ،شیرایو سیازمان دادن مسیتمر ییا تغیییر شیر
1. delamater
2. floyd allport
3. durkheim
4. warriner

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 633

ساختهاست که به بازتولید سیستمهای ارتماعی میانجامد(.آزادارمری )823:0929،مهمترین امر در سیاخت ییابی گییدنز
توانایی باز اندیشی ککشگر است به طوریره عملرردهیای ارتمیاعی در پرتیو اطالعیا تیازه اصیالح و بررسیی مییشیوند،
درنتیجه خصلتشان را به گونه ای سازنده تغییر میدهکد (.ریتزر )018 :0923 ،که این بیاز اندیشیی در سیاخت بکیدی رامعیه
میتواند توسو گروههای مرر انجام شود .به عبارتی ،به ککشگر اصالح رفتار یا تغییر آن را از طریق پذیرش امربهمعیروف
و نهی از مکرر میدهد  .در مقاب هومکز نیز با دیدگاه مبادله ،معتقد است که مسئله اساسی مطرح در رامعه شکاسی بیان رابطه
فرد و گروه و رامعه است .تأکید هومکز بیشتر بر چگونگی تبدی رفتار فردی به ککش رمعی اسیت و آن را مسیئله اساسیی
رامعه شکاس میداند  .وی تبدی رفتار فردی به رفتار رمعی را فرآیکد ارتماعی و فهم آن را اندیشه رامعه شیکاختی قلمیداد
کرده است ( .کوزر ) 819 :0942 ،بر این اساس چگونگی تبدی رفتار فردی بیه کیکش رمعیی کیه در ییک زمیان و مریان
خاص بروز میککد ،به عکوان یک مسئله اساسی مطرح میشود .با توره به مطال

مطروحه در این نظریه مسئله فرد و رامعه

مورد توره است .ولی به این صور که عملرردهای بازتولید شده ککشگران در بستر زمان و مریان در دو سیطح خیرد بیه
صور (خاطرهها) و در سطح کالن در نظامهای ارتماعیاند .بکابراین ،نوع برخورد در ارائه امربهمعروف و نهی از مکریر در
حفظ حجاب میتواند ککش رمعی را به سوی پذیرش مببت یا مکفی رهت دهی ککد.
پارسونز( )0390در طرح نظریه تعادلی که اساسش بیکش کارکردی ساختی است ،چکیدین پییش فیرض را میورد توریه
قرار داده است
اهمیت نقش و کارکرد پدیدهها ،ارتباط نقشها با نهادها  ،اهمییت فرهکیگ عمیومی و نهیادی شیدن سیطوح متفیاو
واقعیت از این رو پارسونز از طریق طرح نظریه تعادل بیشتر نوعی ارتماعی شدن را با تأکید بر همریاری نقیشهیا ،نهادهیا،
ارزشها ،نرمها و کارکردها مورد نظر داشته است(.مایکیس و ملترز )003 :0308،این نظریه پارسیکز همانکید دییدگاه لیوئیس
روزنبرگ و شیبوتانی( )0399نه تکها بدنبال بررسی عملررد مکاس

سیستمها در رامعه و بدست آوردن کارکردهای مببیت

است؛ موضوع گروههای مرر را نیز تحلی میککد به این معکا که آن چه یک فرد انجام میدهد به تعریف او از میوقعیتش
بستگی دارد (.سروستانی و هاشمی )04: 0948،که این عملررد ناشی از عملررد سازمانها و ارتباط ارتماعی فرد و سیازمان
است .بکابراین ،اگر رامعه به نوعی بتواند گروههای مررعی چون رسانهها را زیر نظر داشته باشد و رریان ارتباطی خیوبی بیا
ککشگران برقرار ککد گروههای مرر دیگر،چون خانواده،دوستان ،هویت و اعتقادا مذهبی از طریق تیأثیرش ،بیرای فیرد
دارای ارزش مییشیوند و اهمییت امربییهمعیروف و نهیی از مکریر بییویژه حفیظ حجیاب رامعیه پییذیر مییشیود و اگیر اییین
رامعه پذیری به خوبی انجام نشود افراد برای نهادی شدن ارزشها و  ...به عوام دیگیری کیه در رامعیه ایین نقیش را ایفیا
میکککد روی میآورد و ممرن است فرد به گروههای غریبه رروع ککد و این گروهها را گروه مرری خیود بپیذیرد  .طبیق
اص تعمیم ارزشها که یری از اصول عمده نظریه تعادل است ،این گروه غریبه ارزشهای خود یا ضد ارزشهای رامعه را
به فرد تعمیم میدهد .در رریان ارتماعی شدن ،ارزشهای اساسی ،در افراد نهادی میشود .در یک رامعه ،ارتماعی شیدن
از طریق نهادهایی چون :خانواده ،گروه همسادن ،رسانههای رمعی و  ..صور میگیرد .هر فرد در رامعه فردیت خیود را
در این رریان کس

میککد  .در رامعه برای طی شدن این رریان یک نوع سازگاری بین عکاصر رامعیه وریود دارد .حیال

اگر این عکاصر در مسیر این رریان متحول شوند ،مسلماچ ارزشهای کس

شده توسو افراد متحول میشیوند و دچیار تغیییر

در ارزشهایشییان م ییشییوند .تقاب ی در اندیشییههییای بس ییاری از اندیشییمکدان بررسییی شییده اسییت کییه آلبییر ( )0340و
کوزر( )0324در نظریه تقاب خود بیشتر دیدگاهی کارکردگرایانه دارد .نظریه کوزر بیر ایین امیر اسیتوار اسیت کیه «آنچیه
ساخت ارتماعی را مورد تهدید قرار میدهد  ،تقاب نیست ،بلره سختی و عدم انعطاف سیستم ارتماعی است که دشیمکی را
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ایجاد میککد .به عبار دیگر دشمکی به لحاظ عدم انعطیاف در سیسیتم ارتمیاعی حاصی مییشیود و تقابی کیه مفهیومی
متفاو ا ز دشیمکی اسیت عامی ناسیازگاری در سیسیتم ارتمیاعی اسیت ».بکیابراین امیر اگیر گیروههیای مرری در ررییان
امربهمعروف و نهی از مکرر به درستی شکاسایی و رهت دهی نشوند میتواند در سیستم ارتماعی نسیبت بیه ایین امیر بیرای
ککشگران عرسالعم های خصمانه ایجاد ککد.
براساس تلفیقی از دیدگاههای نظری میتوان گفت ،درصور

ورود دررهبکدی شدن ارزشهای رامعه (ساخت یابی

گیدنز) و رشد تفرر عمومی از طریق رسانهها(ککش ارتباطی هابرماس) میتوان بین ککشگران برای ارائه دیدگاههایشان در
مورد امر به مسائ اساسی و نهی از ضد ارزشها (مبادله هومکز) نه تکها تعیادل در سیسیتمهیای ارتمیاعی ایجیاد کیرد ،بلریه
ارزشها رکبهی کاردی خود را حفظ کککد(ساختی-کارکردی پارسکز) و امر به حفظ حجاب برای ککشگران درونی شود.
 -7روششناسی
در این پژوهش با توره به اهداف آن از روش پیمایشی استفاده شده است و رم آوری اطالعا با کمک پرسشیکامه و
مصاحبه حضوری انجام گردیده است .سکجش متغیرها نییز از طرییق گوییههیای اسیتاندارد شیده میورد اسیتفاده محققیان و
صاح

نظران علوم ارتماعی صور گرفته شده است .رامعه مورد مطالعه زنان  02تا  03سال شهرستان نجیف آبیاد اسیت

که نمونه  923نفر به صور نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
فرضیات تحقیق
فرضیا این مطالعه با توره به مبانی نظری و دیدگاههای صیاح

نظیران مختلیف دربیاره موضیوع گیروههیای مرری

طراحی و تکظیم گردیده است که عبار اند از:
 به نظر میرسد بین خانواده و حفظ حجاب رابطه ورود دارد.

 به نظر میرسد بین دوستان و حفظ حجاب رابطه ورود دارد.
 به نظر میرسد بین هویت و حفظ حجاب رابطه ورود دارد.

 به نظر میرسد بین رسانهها و حفظ حجاب رابطه ورود دارد.

 به نظر میرسد بین اعتقادا مذهبی و حفظ حجاب رابطه ورود دارد.
بار عاملی و متغییر مورد سنجش
برای استانداردسازی مقیاس ساخته شده برای اندازهگیری تأثیر گروههای مرر بیر حفیظ حجیاب ،گوییههیا در قالی
پرسشکامه تکظیم و در رامعه آماری به شر تصادفی بین  91نفر از زنان مکطقه مورد نمونه توزی شد .با رمی آوری دادههیا
بعضی از سؤاد پرسشنامه مقدماتی حذف و اصالح گردید که پیس از اصیالحا دزم رواییی نهیایی و شیاخصهیای
تحقیق در ردول زیر ارائه گردیده است.
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متغیر
میزان حفظ
حجاب
گروههای مرجع

ابعاد
عینی
ذهنی
ذهنی
اجتماعی
فردی

مفاهیم

هماهنگ با دیدگاههای
پورازغدی

بار عاملی
%5.

اعتقادات مذهبی
هویت
رسانه
خانواده و دوستان

پانتام ،بوردیو
گراهام  ،تاجفل
مک لوهان ،السول
مرتون ،فستینگر

%5.
%59
%57
%95

تحلیل یافتهها و دادها
به نظر میرسد بین میزان حفظ حجاب و خانواده زنان  02-03ساله رابطه وروددارد.
جدول  -1همبستگی بین میزان حفظ حجاب و خانواده زنان  13-64ساله

خانواده

میزان حفظ حجاب

r
p

-./2.2
./...

ردول شماره  0نتایج بدست آمده از این پژوهش را نشان میدهد .همچکان که مشاهده میککید بین میزان حفظ حجاب
و خانواده زنان  02-03ساله رابطه همبستگی مکفی ( r= -1/939و  )p= 1/082معکادار میباشد و این فرضیه تأیید میشود.
فرضیه دوم :به نظر میرسد بین میزان حفظ حجاب و گروه همسادن زنان  02-03ساله رابطه ورود دارد.
جدول  -2همبستگی بین میزان حفظ حجاب و گروه همساالن زنان  13-64ساله

میزان حفظ حجاب

r
p

گروه همساالن
./.7.
./..9

ردول شماره  8نتایج بدست آمده از این پژوهش را نشان میدهد .همچکان که مشاهده میککید بین میزان حفظ حجاب
و گروه همسادن زنان  02-03ساله رابطه همبستگی ( r= 1/133و  )p= 1/104معکادار نمیباشد و این فرضیه رد میشود.
فرضیه سوم :به نظر میرسد بین میزان حفظ حجاب و رسانههای رمعی زنان  02-03ساله رابطه ورود دارد.
جدول  -3همبستگی بین میزان حفظ حجاب و رسانههای جمعی زنان  13-64ساله

رسانههای جمعی
میزان حفظ حجاب

r
p

-./..8
./...

ردول شماره  9نتایج بدست آمده از این پژوهش را نشان میدهد .همچکان که مشاهده میککید بین میزان حفظ حجاب
و رسانههای رمعی زنان  02-03ساله رابطه همبستگی مکفی ( r= -1/819و  )p= 1/111معکادار میباشد و این فرضیه تأییید
میشود.
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فرضیه چهارم :به نظر میرسد بین میزان حفظ حجاب و هویت زنان  02-03ساله رابطه ورود دارد.
جدول  -4همبستگی بین میزان حفظ حجاب و هویت زنان  13-64ساله

هویت

میزان حفظ حجاب

r
p

-./.58
./...

ردول شماره  3نتایج به دست آمده از این پژوهش را نشان میدهد .همچکیان کیه مشیاهده مییککیید بیین مییزان حفیظ
حجاب و هویت زنان  02-03ساله همبستگی مکفی ( r= -1/829و  )p= 1/111معکادار میباشد و این فرضیه تأیید میشود.
فرضیه پکجم :به نظر میرسد بین میزان حفظ حجاب و اعتقادا مذهبی زنان  02-03ساله رابطه ورود دارد.
جدول  -5همبستگی بین میزان حفظ حجاب و اعتقادات مذهبی زنان  13-64ساله

اعتقادات مذهبی
میزان حفظ حجاب

r
p

./...
./...

ردول شماره  9نتایج بدست آمده از این پژوهش را نشان میدهد .همچکان که مشاهده میککید بین میزان حفظ حجاب
و اعتقادا مذهبی زنان  02-03ساله رابطه همبستگی ( r= 1/310و  )p= 1/111معکادار میباشد و این فرضیه تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
بر این اساس میتوان در رامعه اسالمی رهت حفظ حجاب در مرحله اول با انعطاف که سب
نشود و مصداق آیه شریفه مؤلفۀ القلوبهم میباشد با برخوردهای مکاس

دشمکی و لجاریت افیراد

اخالقی و فرهکگی ،رعایت حجاب را در روانان و

نوروانان به طور اخص و رامعه به طور اعم فرهکگ سازی نمود.از آنجا که روانی مهمترین مرحله شر گیری شخصییت
افراد است که با حس استقالل رویی و دوست یابی همراه است.در این میان اگیر اطرافییان بیا نگیرش مببیت بیا او برخیورد
نموده و او را در حصول و بازشکاسی هویت اش یاری کککد ،دوره نفی و انرار او خیلیی زود خاتمیه خواهید یافت.امیا اگیر
نسبت به وی پذیرش نشان ندهکد در این صور روان دزم میبیکد که برای اثبا هویت مستق خویش به لجارت و نفیی
دیگران ادامه دهد.به این ترتی

در تعارض با ارزشهای بزرگسادن قرار گرفته،در نتیجه ارزشهای غربی به راحتی در وی

نفوذ میکککد .از ایکجاست که مرر ارزشی نوروانان و روانان تغییر میککد .و این فرهکگسازی با استفاده از پتانسی هیای
تمامی گیروههیای مرری از خیانواده تیا حرومیت قابی تبییین مییباشید .همیان گونیه کیه هییمن ( )0338فسیتیکگر()0393
مرتن( )0394بر فرایکئد تأثیر گذاری افرار در گروههای ارتماعی تأکید داشتکد این امر را نه تکها بر افرار مؤثر مییدانسیتکد
بلره در شر گیری گروه و تغییر اعضای آن هم قاب تأثیر میدانستکد  .بکابراین ،حفظ ارزشهای اساسی هررامعیه و ارائیه
الگوهای پیروی از آن در قال

امربهمعروف و نهی از مکرر میتواند به طور عمده از گروههای مرر که افرار ککشگران را

تکظیم میکککد بر گرفته باشید.بکابراعتقاد پیترسیون ارزشهیا مفیاهیمی تئورییک و مطلیوبانید کیه بیر انتخیاب افیراد تیأثیر
میگذارند (.پیترسون )918 :0340،از سوی دیگر،آنچه به نظریه مرتن در بحث گروههای مرری برتیری مییدهید ،بررسیی
نقش گروهای غیرعضویت یا گروههای بیگانه است همان گزیکه ای که ضرور امربهمعروف و نهی از مکرر را برای حفظ

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول 637

حجاب در برابر رکگ نرم دشمن دو چکدان میککد .بکابراین پیشکهاد میشود:
در بین شهروند حس مسئولیت پذیری در قبال امربهمعروف و نهی از مکرر از طریق تبلیغا سطح شهر افزایش یابد.
رسانه به عکوان مهمترین مکب اثر گذار در پذیرش امربهمعروف ونهی از مکرر بیشتر بر ارزشهای رامعه تأکید ککد.
تأکید بر حفظ ارزشهای دفاع مقدس به عکوان یری از پایههای هویتی رامعه در دانشگاهها ،رسانهها و بردهای تبلیغاتی
سطح شهر الزامی است.
دستههای از افراد ،با تأکید بر این آیه قرآنی که میفرمایکد« :باید از میان شما گروهی باشکد که به خییر دعیو کککید و
امربهمعروف ونهی از مکرر کککد وآنها رستگارانکد» ،با در نظر گرفتن نوع روابو ارتماعی و برخیورد بیا ککشیگر در سیطح
شهر الزامی میباشد.
منابع
.0

آزاد ارمری ،تقی ،0929 ،نظریههای رامعه شکاسی ،انتشارا سروش ،تهران.
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پور ازغدی  ،رحیم ،0923 ،عفاف نماد هویت انسانی ،تهران ،انتشارا سکاب .

.9

دادگران ،محمد ،0943،مبانی ارتباطا رمعی ،انتشارا فیروزه ،تهران.

.3

ریتزر ،رور  ،0923،نظریههای رامعه شکاسی دردوران معاصر ،ثالثی ،محسن ،انتشارا علمی ،تهران.

.9

سروستانی رحمت ا ...صدیق ،هاشمی ف سید ضیا،0948 ،گروههای مرر در رامعهشکاسی و روانشکاسی ارتماعی ،فصی
نامه علمی -پژوهشی نامه علوم ارتماعی  ،تهران  ،دانشرده علوم ارتماعی دانشگاه تهران ،شماره  ،81صص.004-033
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شریفی ،محمد امین و حمزهای ،محمدرضا و پاپ زن ،عبدالحمید ( )0923تعیین تفاو های رکسیتی در گرایش روانیان بیه
گروههای مرر  ،مجله زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) دوره  ،2شماره  ،3صص . 34-003

.4

کوزر ،لوییس ،0929،زندگی و اندیشه بزرگان رامعهشکاسی ،ثالثی ،محسن ،انتشارا علمی ،تهران.
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کریمی ،یوسف ،0920،روان شکاسی ارتماعی  ،ویراستار  :علی سیف  ،چاپ چهاردهم  ،انتشارا دانشگاه پیام نور .

.3

کریمی ،یوسف ،0942،نگرش و تغییر نگرش  ،تهران  ،انتشارا بعبت

 .01گولد ،رولیس و ویلیام آل کول  ،0940،فرهکگ علیوم ارتمیاعی  ،تررمیه محمید ریواد زاهیدی مازنیدرانی ،چیاپ اول،
تهران ،انتشارا مازیار.
 .00مطهری ،مرتضی  ،0934،مسئله حجاب ،نشریه انجمن اسالمی پزشران.
 .08مک کوای  ،دنیس ،0928،درآمدی بر نظریه ارتباط رمعیی ،تررمیه پروییز اراللیی ،تهیران ،مرکیز مطالعیا و تحقیقیا
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Free press.
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امر به معروف و نهی از منکر چیست و آیا میتوان در دنیای امروز آن را به اجرا درآورد؟
دکتر غالمحسین مسعود

0

چکیده
در این مقاله ابتدا به توضیح در باره ایکره امربهمعروف و نهی از مکرر چیست،پرداخته میشود و سپس بیان می گرددد
که چرا رامعه نیازمکد اررای آن است و آنگاه راه اررای آن توضیح داه میشیود و بعیداچ چگیونگی انعریاس یافتن(تجسیم
یافتن)آن در قوانین ایران مورد توره قرار میگیرد و نیز برخی از آییا قرآنیی کیه مربیوط بیه ایین موضیوع اسیت مطیرح
میگردد .در آخر توضیحی دربارهی وظیفه سیاسی و رهانی هر فرد مسلمان در ارتباط با امربهمعروف و نهی از مکرر میورد
توره قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :امر ،نهی ،معروف ،مکرر ،انسان.
مقدمه
اسالم دیکی است که برای رهائی انسان از چکگال فقر و ظلم و بی عدالتی در توزی ثیرو و همچکیین تعیالی روحیی و
معکوی او تالش میککد .به بیان دیگر ،اسالم به هر دو چهره مادی و معکوی زنیدگی نظیر دارد .بیه همیین رهیت اسیت کیه
میگویکد که اسالم آمیزه ای از این هر دو است و با رهبانیت مسیح و مادیگرائی یهود (به معکی توره بیشتر به امور مادی و
دنیایی) تفاو دارد.
در مذه

شیعه تقلید د ر اصول عقاید رایز شمرده نمیشود و هر انسان مسلمان مرلف است به تفرر و ارتهیاد .امیا در

مورد فروع و احرام ،مسلمان حق دارد که از مجتهد تقلید ککد پس طبیعیی اسیت کیه راهکمیائی میردم در تیالش فریری و
عقیدتی که زیر بکای ایمان و بکیان احرام است ،برهمهی مسلمانان وار

است و ضرور بیشتری پیدا میککد و نیاز میردم

به ایکره ما از کجا آمدهایم و به کجا میرویم و نیز فلسفه نبیو یعکیی بعبیت پییامبران ،بیشیتر از احریامی اسیت کیه میردم
میتوانکد از مجتهدان تقلید ک ککید .رامعیه درعمی روبروسیت و مواریه اسیت بیا مردمیی کیه بیشترشیان از معیارف و رییزه
کاریهای مربوط به دستورا دین آگاهی ندارند بسیاری از مردم به دلی سابقهی ایمان به اسالم کلیت موضوعهای دیکیی
را قبول دارند و نیز گروهی هم هستکد که از راه رذبهی دل هدایت نمیپذیرند ونیاز به آگاه شدن و استددل دارند هرچکید
که ممرن است تعداد این افراد خیلی زیاد هم نباشد ولی رامعه و دولت به همراری و همراهیی آنیان احتییا دارد و نبایید
برای ساختن رامعه اسالمی ایدهآل و نمونه از رذب چکین افرادی غاف شد و ضمکاچ نباید و نمیتوان از ایکیان انتظیار داشیت
که همه مفاهیم اسالمی را دریابکد و یا از فرمانها ناآگاهانه اطاعت کککد لذا یری از وظایف عالمان دیکی آگاه کردن و قان
کردن مردم است و بکیان یک حرومت دیکی و عادل باید بیر دلهیای مطمیئن میردم و مغزهیای آگیاه اسیتوار باشید و بایید
فرهکگی پاک و معکوی فضای رامعه را پر ککد و عالوه بر آن علم را نیز در خدمت خود داشته باشد.
پس برای رسیدن به اهداف یاد شده باید ببیکیم که از چه موضوعی میتوانیم کمیک بگییریم کیه ارتمیاع را بیه طیرف
انتخاب راه درست سوق دهیم؟ به نظر من یری از راههای مکاس  ،امربهمعروف و نهی از مکرر است یعکیی هیر مسیلمانی از
دیگران بخواهد که قوانین و عادا و کارهای پسکدیده را اررا کککد و از اررای پلیدیها و زشتیها و گکاهان بپرهیزند.

 .0عضو هیا علمی دانشگاه آزاد اسالمی-نجف آباد
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باز هم پرسشی دیگر مطرح میشود که آیا چکین ترلیفی دزمهی لطیف و هیدایت اسیت ییا وسییله ترسیاندن و کیاوش
کردن و تفتیش عقاید؟ و آیا در رهان ککونی میتوان از این وسیله که وارد رکبه روان شکاختی و رامعهشکاختی نیز هسیت
استفاده کرد؟
در رواب به این سؤالها ابتدا دزم است اشاره ای ککیم به قرآن مجید که در آیه 013سوره آل عمیران امربیهمعیروف و
نهی از مکرر را «سب

رستگاری امت» اعالم میککد و نیز در قرآن مجید آیه 001سوره آل عمران کسیانی را کیه بیه چکیین

کاری اقدام میکککد« ،بهترین امت» بیان میککد و در آیه  30از سوره حج در قیرآن مجیید مییگویید آنهیا خیدا را ییاری
میکککد و خدا نیز آنان را یاری میککد و نیز از پیامبر اسالم نق است که فرمودهاند« :پروردگار بزرگ مؤمن ناتوانی را که
دیکی ندارد دوست نمیدارد» و هکگامی که از او میپرسکد این چگونه مؤمکی است؟ پاسخ میدهد« :کسی که نهی از مکریر
نمیییککیید .»0و در خبییر دیگییری بییه نقی از پی یامبر اسییالم چک یین آمییده اسییت« :کسییانی کیه امربییهمعییروف و نهیی از مکریر
نمیکککد،برکت از میانشان میرود و بعضی بر بعضی دیگر مسلو میشوند»8
عالوه بر همه اینها بسیاری از فقها و علمای اسالمی گفتهاند« :بر پایه حرم عق و حتی ردا از هر گونه حریم شیرعی
دیگر باید امربهمعروف و نهی از مکرر را وار

شمرد» .9

چه بسا بتوان گفت که پیدایش و پیروی و تببیت انقالب اسالمی ایران ،نتیجه اررای همین حرم اسالمی ،امربهمعیروف
و نهی از مکرر است.
پیشکهاد میشود که زمیکهسازی برای اررای عملی امربهمعروف و نهی از مکرر در طی دو مرحله انجام گردد:
 -1خویشتنسازی (خودسازی){ساختن خود}
با ورودی که در اولین نگاه ،امربهمعروف و نهی از مکرر را در شمار مبارزههای ارتماعی محسوب میکککد و پارهای از
نویسکدگان آنرا از اقسام و فروع رهاد شمردهاند3؛ باید دانست که این اقدام ارتماعی به ریز از راه مبیارزه بیا نفیس ،امریان
ندارد زیرا کسی میتواند امربهمعروف ککد که آن را بشکاسد و به عم خیوب و تفریر خیوب معتقید باشید و بتوانید معکیی
خودسازی را برای سعاد دیگران ،بفهمد و درک ککد .همچکین کسی میتواند نهی از مکرر ککد که معکی زشتی و پلییدی
را بداند و خویشتن را از آدیشهای ناپاک دور نگهدارد و تقوا پیشه ککد پس باید مرحله خودسازی را نیز به عکوان دزمه و
مقدمه حرم امربهمعروف و نهی از مکرر وار دانست .اسالم نیز به این حقیقت توره کرده است زیرا حرم به عباد یعکی
اتصال روحی به مبدأ هستی یعکی خداوند .از طرف دیگر نیت پاک و خالص داشتن ،همزمان با امربهمعروف ،واح

شمرده

شده است .یعکی در آن نظام اخالقی و ارتماعی پسکدیده و نیک که مورد نظر اسالم است ،این دو حرم ،همراه یریدیگر و
دزم و ملزوم هم است.
در اسالم ،انسان اصالت دارد و برای مبارزه با نفس و تسخیر طبیعت میتواند تصمیم بگییرد .انسیان حامی امانیت الهیی
است ،امانتی که بکابر گفته قرآن مجید« آسمانها و زمین و کوهها لیاقت نگهداری آن را نداشیتکد ».9ایین امانیت ،بشیر را از
مرحله خاکی به مقام انسانی میرساند تا رایی که به عکوان خلیفه خیدا حرمیران زمیین مییشیود .چکیین انسیانی ،تیاریخ را
 .0محمد حسن نجفی ،رواهر الرالم ،رلد  ،80ص 899
 .8محمد حسن نجفی ،همان مکب  ،ص 899
 .9ناصر کاتوزیان ،گامی به سوی عدالت ،رلد - 0ص 914
 .3عالمه حلی ،تذکره الفقها ،رلد  ،0کتاب رهاد ،ص 31
 .9قرآن مجید ،سوره صف ،آیه 8
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میسازد و زمین و دریا را مسخر خویش میککد ولی چون اختیار دارد و حق دارد که تصمیم بگیرد و به عبار دیگیر حیق
انتخاب «خوب» یا «بد» را دارد ممرن است ستمگر و راه نیز بشود ،پس برنامه خودسازی انسان یعکی انتخیاب ارادی «راه
حق»
تریه بر شخصیت و اصالت و کرامت انسان به معکی انرار اثر محیو و بی اعتکائی به ارتماع نیست بلره خودسازی مقدمه
زندگی سالم و پسکدیده است و به همین رهت است که پیامبر اسالم بهترین مردم را ناف ترین آنان میداند .اسالم اثر متقاب
انسان را بر ارتماع و ارتماع را بر انسان،میپذیرد و بر همین مبکاست که از لزوم پاکسازی محیو و مبارزه با فساد در رامعیه
نیز غاف نمیماند ولی هرگز به انسان توصیه نمییککید کیه ذهین را از همیه آرمیانهیا و اعتقیادا خیالی سیازد و همچیون
مورودی توخالی و مطی به انتظار الهامهای ارتماعی بکشیکد و خود را در اختیار داوریهای رمعی بگذارد.
برخی از رامعهشکاسانی هم که چکین تبلیغ میکککد ،سرانجام ناچارند که ضمیر و شعور فردی را در برابر شیعور رمعیی
بپذیرند و انسان ارتماعی را نیز مؤثر در رامعه بدانکد و ربر و اختیار را با هم در آمیزند و سپس در برابیر ایین پرسیش قیرار
میگیرند که برای هدایت وردان فردی و تزکیه شعور او که حداق یری از عوام تحود ارتماعی است ،چه برنامیهای
دارند؟
اسالم به مرحله تزکیه نفس و آگاهی داده به خویشتن نیز اهمیتی خاص میدهد .انسان مسلمان در این مرحله تکها نیست
و خدارا با خود دارد .معروف و مکرر را خود به تکهایی تشخیص نمیدهد تا هر کس بتواند نیک و بدی برای خود بسیازد و
ارتماع را به هر و مر برشد.
یری از بدترین مصیبتهای ارتماعی این است که ارزشهای اخالقی بر اساس معیار و مبکیای درسیتی اسیتوار نباشید و
بستگی پیدا ککد به سلیقه و برداشت شخصی افراد .اسالم برای دور شدن از همین خطر برای مرحله خودسازی انسان برنامیه
دارد .معروف و مکرر را تعیین میی کید و بیه عکیوان «اصیول راهکمیا» در اختییار شیخص مییگیذارد :واربیا و مسیتحبا
«معروف» است و محرما و مرروها «مکرر».
در مکطق قرآن،انسان برای چیره شدن برخود خواهی ها،نیاز به راهکمائی دارد،چکانره در حرایت آفیریکش آدم ،امتکیاع
شیطان از سجده به آدم ککایه از آن است که انسان بر تمام قوای طبیعت پیروز میشود به رز شرها و پستیها و هوای نفس و
البته اگر پرهیزکاری و راه چشمپوشی از گکاه را طی نماید همین شرها و پستیها و هوای نفس را نیز زیر پا خواهد گذاشت
و در همین راست که اشرف مخلوقا محسوب میشود .همه فرشتگان الهی به آدم سجده کردند ولیی شییطان کیه مظهیر
پلیدیهاست از تسلیم شدن به دستور خداوند خودداری کرد و سرانجام سب

شد که انسان از بهشت رانده شود.

این واقعیت را امروز نیز آشرارا میبیکیم  .در دوران ما انسان به آسمانهیا دسیت یافتیه اسیت و بیر بسییاری از نیروهیای
طبیعی چیره شده است ولی خودخواهیها و غرور و پستیها،همچکان او را تهدید میککد و در نتیجه آمار ررمها بیشتر شده
است و رکگهای مصیبت بار و تلخ ،ران انسانهای بیگکاه را میگیرد و رکایتراران ردیید بیا چهیرهای کیه نقیاب صیلح
دوستی و حقوق انسانها آن را تزیین کرده است ،به حقوق انسانها تجاوز میکککد و از هی رکایتی روی گردان نیستکد.
و چه زیبا گفته است خداوند در سوره والعصر« :تکها کسانی که ایمان آوردند و کارهای نییک انجیام دادنید بیه حیق و
صبر سفارش کردند راه رستگاری را رفتکد»0
هدایت اسالم در چارچوب قواعد اخالقی و حقوقی ،بدین معکی نیست که در این نظام همه چیز در حیال توقیف اسیت
بلره مکاب پویای حقوق اسالم یعکی ارماع و عق  ،بیاعتباری این تیوهم را آشیرار مییککید .نیزول تیدریجی قیرآن شیاید
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گویای این نرته باشد که دنیا پیوسته با مسائ تازه ای مواره است و ارتهاد نوین و پویا مورد نیاز رامعیه اسیت کلمیههیا و
قاعدهها در ظرف زمان مفهومهای گوناگون مییابکد و شاید بتوان گفت که تجرد و کلیت برخی از آیا قرآن به گونیهای
است که تحرک و پویایی زمان از تازگی و قابلیت اررایی آن حرایت میککد.
 -2تربیت دیگران{ساختن دیگران}
پروراندن آدمهای شایسته برای رامعه از رمله هدفهایی است که در اسالم دنبال میشود و برای همین نییز ابتیدا دزم
است که هر کسی ابتدا خودش را تربیت ککد تا بتواند برای تربیت دیگران دیق باشد.
میدانیم که زندگی هر یک از ما ،دو وره دارد یری وره فردی و دیگری وره ارتماعی .اسالم به هیر دو وریه توریه
میککد :هم به تربیت رسمی و روحی فرد توره دارد و به او شخصیتی مستق و با اراده و با اختیار مییدهید و هیم او را در
قبال سرنوشت دیگر اعضای رامعه مسئول شکاخته است .همبستگی ارتماعی در اسالم تا رائی است که «اگر کسیی انسیانی
را برشد،در حرم این است که همه را به قت رسانده است و زنده کردن و زنده نگاه داشت ییک انسیان بیه مکزلیه زنیدگی
بخشیدن به همه مردم است»0.
در چکین رم همبستهای ،خودخواهی و بیاعتکائی (بیتفاوتی) نادرست است و شایسته نیست.
گویا همه در هدایت یردیگر و راهکمایی هم شریکاند و مسئول .اگر کسی گرسکه بخوابید همیهی امیت مسیئولانید و
اگر ستمی شود،همه باید در برابر آن بایستکد .همهی مردم نگهبان آرمان مشترک رامعه که همیان اسیالم است،هسیتکد .لیذا
نظام اخالقی و تربیت عمومی را یرسره به دولت وا نمیگذارند .بلره باید سعی کککد که کمبودهای مالی یردیگر را از راه
انفاق کردن .و نقص هاو زشتیهای اخالقی خود را از راه امربهمعروف و نهی از مکریر برطیرف کککید .همیه بیه مسیاوا و
برادری امیدوار باشکد و برای رسیدن به آن کوشش کککد و همه ،یک امت شوند.
برخی از رامعهشکاسان به ادیان الهی انتقاد مییکککید کیه چیرا ایین ادییان مییخواهکید دردهیای ارتمیاعی را بیا نییروی
اخالق،درمان کککد .گروهی از روانان نیز میپرسکد که طل

خیر و نهی از فساد چه ضمانت اررائی دارد وچگونه میتیوان

از راه ح های حقوقی و اقتصادی که نیروی دولت را نیز به همراه دارد،چشم پوشی کرد و به تشویقها و توبیخهای اخالقی
اکتفا کرد؟
در رواب میتوان گفت:تریه بر راه ح های اخالقی با راه ح ها و تمهیدا حقوقی و اقتصادی دولت مکافا ندارد و
آنها را ترمی میککد و اررای قواعد آن را آسانتر میسازد.
شاید بتوان گفت که قاعدهای به خوبی و به درستی به اررا در میآید که عموم مردم آن را یک زحمت طاقت فرسا بیه
حساب نیاورند و انجام آن برایشان سخت نباشد .اخالق چکین انگیزه ای دارد و ضمیر (یا درون) مردم ایجاد مییککید .اگیر
قاعده ای قدر آن را داشته باشد که در وردان مردم رسوخ ککد چه بسا نیازی به پلیس هم نباشد .رایگزین کردن اخالق
برای رامعه به رای حقوق (یا قانون) کمال مطلوب است و حیف از این که هکیوز ضیمانت ارراییی اخیالق نتوانسیته اسیت
رانشین ضمانت اررای حقوق (یا قانون) شود ولی هدف نهایی و آرمان ما از بیان امربهمعروف و نهی از مکرر همین است.
در برخی از روابو ارتماعی ،ناتوانی حقیوقی آشیرارتری وریود دارد عمیالچ در خیانواده هیی نیروییی بیه ریز اخیالق
نمییتوانیید همگیامی و همییدلی زن و شییوهر و احتیرام پییدر و مییادر را در نظیر فرزنیید تییأمین ککید و در روابییو آموزشییی و
فرهکگی،قاعده حقوقی و نیروی پلیسی معمودچ توانایی حرومیت نیدارد .در ایین گونیه از امیور از تفیاهم و اعتمیاد و راذبیه
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معکوی و محبت و ایمان و عدالتخواهی نمیتوان گذشت و به دادگاه واگذار کرد و بهتر است کیه از دادگیاه و زنیدان و
قانون استفاده نررد .برای اررای درست و عاقالنهی امربهمعروف و نهی از مکرر از نیروی تضمین کککیده قواعید اخالقیی و
عادا ارتماعی نیز نباید غاف شد .استقبال مردم به خصوص انسانهای طرفدار حق ،از روشهای درست امر به معیروف و
نهی از مکرر میتواند حتی بیشتر از هر پاداش و سپردن مقامی به هر یک از آنها برای تشویق نیروکاران مفید باشد و حتیی
گاهی یک نگاه شماتت بار و سرزنش کککده بیش تر از هر رریمه و زندانی مؤثر است.
از هرکسی که خوانکده این مقاله است میپرسم :آیا آنچه که اخالق و عادا و رسوم ارتماعی بیر شیما تحمیی کیرده
است ،درباره رعایت خوبیها و انجام ندادن بدیها،مؤثر بوده اسیت ییا قیانون و دولت؟آییا شییوهی خیوردن و خوابییدن و
نشستن و لباس پوشیدن و رابطه شما با افراد دیگر و سالم و علیک و مهمانیها و تعارفها و بحثها و اعتقادهای مسلری و
مذهبی و هدفهای شخصی و ارتماعی و به طور خالصه «فرهکگ »و «شخصیت» شما ساخته همین قواعد و آداب و رسوم
ارتماعی نیست؟ آیا هی اندیشیدهاید که چرا مردم به هکگام عقد نراح،مردی روحانی را به مجلس خود دعیو مییکککید
که خطبههای مذهبی بخواند و با تشریفا خا صی به وکالت از طرف زن و شوهر اررا کککده صیغه این پیمان باشد؟ و آیا
میدانیدکه هی

قانونی در ایران ،چکین کاری را ارباری نررده و فقو نیروی اخالق و رسوم ارتماعی است که آن را بدون

ایکره احساس شود،ضروری رلوه داده است؟
آیا میدانید که قاضی ،راهای خالی قوانین را به یاری احساسی که از عدالت زمانیه خیود (یعکیی آمییزهای از اخیالق و
عاد ها) دارد ،پر میککد و آنچه که ما به نام حرم از دادگاه میگیریم ،انعراسی است از قوانین در وردان قاضی و وضی
اقتصادی و سیاسی و اعتقادها در آن سهمی مؤثر دارد و این تکها قانون و دستورا دولتی نیست که درباره ما اررا میشود؟
و آیا توره داریم که شباهت و یرسانی اخالق و عادا و رسوم ارتماعی،یری از مهمتیرین عوامی همبسیتگی ارتمیاعی
است و بیش از هر ارتش و پلیس و دولتی در ایجاد ملت و امت اثر دارد؟
اسالم میخواهد از همین نیرو برای پاسداری از رهکمودهای خویش و تشویق مردم به کار نیک و نهیی آنیان از فسیاد و
تباهی استفاده ککد .کاری که تمدن ککونی رهان نیز ارزشان را بخوبی میشکاسد و بر آن ار میینهید .آییا انتقادهیایی کیه
نویسکدگان صالح در روزنامهها و کتابها و سخکرانان صالح و شایسته در دانشگاههیا و مسیجدها و کلیسیاها مییکککید ریز
امربهمعروف و نهی از مکرر نیست؟
عالوه برهمه آنچه که گفته شد حتی میتوان بازرسی و نظار مجلس (پارلمیان) نسیبت بیه اعمیال دولیت و سیؤال و
استیضاح نمایکدگان از وزیران کابیکه،نوعی از امربهمعروف و نهی از مکرر است و یا مبالچ همین انجمنهای مربوط به مبیارزه
با فساد و بکیادها و سازمانهای غیر دولتی (« »N.G.Oخیرخواه و صالح) گوناگون بیرای تشیویق دانشیمکدان و ورزشیراران
هدفی رز امربهمعروف و نهی از مکرر ندارند یا اگر هم دارند یری از اهداف آنها در نهایت امربهمعیروف و نهیی از مکریر
است.
از همهی اینها گذشته ،قانون یا حقوق نیز نسبت به نتایج امربهمعروف و نهی از مکرر بیاعتکا نیست برای مبیال ممرین
است شما در راه خود مردی راببیکید که در صدد کشتن یا آزار کودکی اسیت بیه نیدای وریدان پاسیخ مییگوییید و بیرای
رلوگیری از این مکرر به دفاع از کودک میپردازید و ناچار مییشیوید کیه متجیاوز را مضیروب و مجیروح ککیید و حتیی
برشید .حقوق (قانون) شما را از تعقی

و مجازا معاف میککد وبدیکوسیله« نهی از مکرر» را اگر متکاس

با خطیر باشید و

نیز ضروری باشد ،به عکوان دفاع از نفس یا مال یا آبرو ،مورد تأییید قیرار مییدهید .همیان اربیاری را کیه اسیالم در قیرون
گذشته برای « نهی از مکرر» مقرر کرده است نظریههای قرون ردید به طرف آن گرایش پیدا کردهاند .دانشمکدان غربی بیه
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تازگی متوره شدهاند که زندگی ارتماعی و همبستگی اعضای آن ایجاب میککد که مردم در برابر مکرر بی اعتکا نباشیکد و
اگر به موق به یاری دیگران نشتابکد،از نظر حقوقی مسئولیت پیدا میکککد.
آیا امربهمعروف و نهی از منکر در قوانین ایران مورد توجه قرار گرفته است؟
اص هشتم قانون اساسی ایران چکین میگوید:
«در رمهوری اسالمی ایران دعو به خیر،امربهمعروف و نهی از مکرر وظیفه ای است همگانی و متقاب به عهده میردم

نسبت به یردیگر ،دولت نسبت به مردم،میردم نسیبت بیه دولت،شیرایو و حیدود و کیفییت آن را قیانون معیین مییککید :و
المومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»

در هکگامی که انقالب ایران در سال 43(94میالدی)پی روز شد رهبر انقالب در همان ابتدا به دولت متذکر شدند که دزم
است که پیش نویس قانون اساسی نوشته شود و سپس به تصوی

مجلسی که افراد آن مکتخی

خیود میردم باشکد،برسید تیا

کشور بر مبکای قانون اداره شود و هریک از مسئولین در حوزه مسئولیتی که قیانون بیه آنهیا سیپرده اسیت،روابگوی میردم
باشکد لذا دولت نیز متکی را به عکوان پیش نویس قانون اساسی تهیه کرد تیا پیس از تشیری مجلیس مکتخی
مشور

بگذارد و در صور صالحدید به تصوی

میردم آنیرا بیه

برساند .دولت وقت نیز پس از مدتی متکیی را آمیاده ارائیه بیه مجلیس

بررسی نهایی قانون اساسی (که معروف است به مجلس خبرگان اول) نمود در آن میتن پیشیکهادی ،اصیلی کیه موضیوع آن
مربوط به امربهمعروف و نهی از مکرر باشد ورود نداشت ولی نمایکدگان مجلس یاد شده که خیود را ملیزم مییدانسیتکد بیه
گکجانیدن این موضوع در متن قانون اساسی ایران،آنرا به مجلس مزبور پیشکهاد کردند.
دزم است در ایکجا توضیح دهم که امربهمعروف و نهی از مکرر یری از (فروع دین) اسالم است و اریرای هیر ییک از
فروع دین بر یک یک مسلمانان وار

میباشد.

فروع دین اسالم عبار است از :نماز ،روزه ،خمس ،زکا  ،حج ،رهاد ،امربهمعروف و نهی از مکرر.
درست است که هر یک از امور ذکر شده وار

است یعکی بر هر کس دزم و ضروری است که آن را انجام دهید،اما

چون هر یک از آنها غیر از امربهمعروف و نهی از مکرر یک وار

شخصی است ،از ذکر آن در قانون اساسی خیودداری

شده ولی امربهمعروف و نهی از مکرر هر چکد از رمله واربا هر فرد مسلمان است اما اررای آنرا نبایید بیر میردم تحمیی
کرد و ضمکاچ باید با مردم با مدارا رفتار کرد چون ممرن است همه مردم آنچه را که شما فهمیدهاید و باور کردهاید و تحم
نمودهاید نفهمیده و تحم نداشته باشکد.
به نظر میرسد که اررای آیه 080نح که میفرماید« :ادع الی سبی ربک بالحرمه و الموعظه الحسیکه» (بیا حرمیت و
پکد نیرو و پسکدیده به راه خدا دعو کن) راه مکاسبی برای رسیدن به هدف باشد.
شرایط امربهمعروف و نهی از منکر به صورت اجرایی و عملی
قانون اساسی به صورتی کلی به ییان امربهمعروف و نهی از مکرر پرداخته است و قانونهای عادی هم به توضییح کیافی
در این مورد نپرداختهاند ولی از مجموعه کتابهای دیکی و فقهی مهم میتوان شرایو امربهمعروف و نهی از مکرر را چکیین
استخرا کرد:
 .0اطالع و علم کسی که قصد امربه معروف کردن و نهی از مکرر نمودن را دارد از ایکره دقیقاچ چه اعمیالی مصیداق
معروف یا مکرر است.
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 .8ایکره با اررای امربه معروف یا نهی از مکرر خطر رانی یا حیبیتی بیرای شیخص آمیر ییا نیاهی ییا دیگیران ایجیاد
نمیشود و در مجموع از این کار ،فسادی به بار نمینشیکد و ضرری ایجاد نمیشود.
گاهی ممرن است خود آن شخص امربه معروف یا ناهی از مکرر عصبانی شود و با عصبانیت خود کاری ککد که
وقتی بقیهی مردم آن صحکه را میبیککد بگویکد که خود این شخص نیز گکاهرار است.
در حدیث آمده است که « سه گروهاند که در روز قیامت ،مقربتر از دیگیران بیه خیدای متعیالانید :از رملیهی
آنها کسانی هستکد که وقتی قدرتی پیدا کککد ،در حال غض  ،مرتر

ظلم و زیاده روی نسیبت بیه زییر دسیتان

خود نشوند و هکگامی که به کسی مسئولیت امر و نهی دادند ،او که چکین قیدرتی یافتیه اسیت ،در حیال غضی ،
زیاده روی نرکد و ظلم نکماید»0.
همچکین در حدیث دیگری آمده است« :مؤمن کسی است که وقتی خشمگین شید،این خشیم او را از میدار حیق
خار نرکد»8.
 .9مطمئن بودن به تأثیر امربهمعروف و نهی از مکرر :اگر بدانیم که هر چه بگوئیم و عم ککیم مؤثر واق نمییشیود،
عم ما بیهوده است و بهتر است که از این کار صرف نظر نماییم.
آیا در قوانین ایران امربهمعروف و نهی از منکر جایگاهی دارد؟
امربهمعروف و نهی از مکرر که در اص هشتم قانون اساسی ایران بیان شده است از حیث ورودش به متن قانون اساسیی
تازگی دارد و در کمتر قانون اساسی در بین کشورهای دنیا بیان نرتههای اخالقی در متن قانون اساسی آمده است.
با ای کره در متن اص هشتم قانون اساسی اشاره شده است که شرایو و حدود و کیفیت امربهمعیروف و نهیی از مکریر را
قانون معین میککد ،قانونگذار ایران پس از گذشت سالیان طودنی از تصوی

قانون اساسی هکوز به تیدوین قیانونی در ایین

ارتباط همت نگمارده است و آنچه را هم که قبالچ در قانون مجازا ایران به عکوان رفتار توریه کککده ررم ورود داشت در
سال  0941با قانونگذاری ردید ،محو گردید.
و امروزه در ایران تکها در دو مورد ،رار به امربهمعروف و نهی از مکرر ،قانون ورود دارد:
 .0قانون مربوط به شرح وظایف وزار آموزش و پرورش مصوب سال  0900که از رمله وظیایف ایین وزارتخانیه
را ،امربهمعروف و نهی از مکرر میشمارد.
 .8قانون مربوط به تشری انجمنهای اسالمی و رمعیتهای و گروهها و احزاب مصیوب سیال  0901کیه از رملیه
انجمنهای مذکور امربهمعروف و نهی از مکرر است.
توصیهای که میتوان در ایکجا مطرح کرد این است که میتوان برای کسانی که انگیزهشان برای اررای امربهمعیروف و
نهی از مکرر،حق است ولی با این کار دست به عم مجرمانه میزنکد با توره به انگیزه شرافتمکدانه آنها ،این کار آنان را به
عکوان یک ررم سیاسی تلقی نماییم.
ترالیف عبادی در اسالم اهدافی دارد که این هدفها گاهی باعث میشود در چگونگی انجام ایین ترلییفهیا تجدیید
نظر صور گیرد .برای مبال نماز به عکوان یک ترلیف وار

هدفی دارد اگر ما مردم را صرفاچ به نماز خواندن دعو ککیم

ولی برگزاری آن طوری باشد که آن هدف را تأمین نرکد،هم مردم انجام وظیفه نرردهاند و هم دین به هیدف نهیایی خیود

 .0رضا استادی ،شیوه صحیح امر به معروف و نهی از مکرر
 .8همان
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نرسیده است .نماز باید نهی کککده از بدیها و پلشتیها باشد .اگر ما نماز بخوانیم و مردم را به آن دعو ککیم ولی در عم
ببیکیم که فحشاء و مکرر ورود دارد معلوم میشود نمازی را که میخوانیم آن نیست که خداوند خواسته اسیت هرچکید کیه
صور و ظاهر نماز را هم داشته و انجام وظیفه شده باشد.
امربهمعروف و نهی از مکرر هم به عکوان یک ترلیف وار

باید هدفی را تأمین ککد :باید فساد را از رامعه ریشیه کین

ککد یا کاهش دهد .اگر ما امربهمعروف را روا دادیم یا به طور نسبی در بعضی از موارد به آن عم کردیم ولی دیدیم که
آن نتیجه مکاس

را ندارد باید در کیفیت آن تجد ید نظر ککیم و ببیکیم با چه طرزی اگر انجام شود آن هدفی که دین اسیالم

و اص هشتم قانون اساسی بیان کردهاند ،به نتیجه مطلوب میرسد.
حضر پیامبر اکرم(ص) تا هکگامی که تشری حرومت نداده بودند مردم را ارشاد میکردند  .این ارشیاد و راهکمیایی
همان هدف امربهمعروف و نهی از مکرر را داشته ولی چگونگی اررای آن با امربهمعیروف کمیی فیرق دارد و پییامبر اکیرم
صلی اهلل علیه و آله و سلم پس از تشری حرومت هم ارشاد میکردند و هم امربهمعروف و نهی از مکرر مینمودند.
ما نیز شایسته است که ببیکیم اگر ارشاد(راهکمایی) در بسیاری از موارد،هدفی را که از امربهمعروف و نهی از مکرر داریم
بهتر تأمین میککد،از ارشاد استفاده ککیم و نیه خیود امربیهمعیروف .تفیاو ایین دو آن اسیت کیه ارشیاد(راهکمایی) صیرفاچ
راهکمایی و آگاه کردن است ولی امربهمعروف لزوماچ ایکگونه نیست.
ریشه وجودی امربهمعروف و نهی از منکر
بخشی از آیا قرآن مجید که ریشه ورودی امربهمعروف و نهی از مکرر مربوط به آنهاست:
 -0آیا  019و  013آل عمران:
«و اعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و َل تفرق وا و اذک روا نعم ه اهلل عل یکم اذ کن تم اع ااء ف الف ب ین قل وبکم فاص بحتم بنعمت ه اخوان ا و

کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها کذالک یبین اهلل لکم ایاته لعلکم تهتاون ،و لتکن منکم ام ه ی اعون ال ی الخی ر و ی امرون
بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»
«به ریسمان الهی چکگ بزنید و متفرق نشوید و به یاد آورید ،نعمتهای او را نسبت به خود،هکگامی که دشمن یردیگر
بودید و او قل های شما را به یردیگر نزدیک کرد .و صبح کردید در حالی که بیا نعمیتهیای او بیرادر شیده بودیید و در
سراشی

آتشی از رهکم بودید و او شما را نجا داد پروردگاراین چکین آیا و نشانههای خود را آشرار ساخت ،تا ایکره

هدایت شوید و حتماچ باید از بین شما عدهای به نیری دعو کککد و امربهمعروف و نهی از مکرر نمایکد که ایکان رستگارانکد»
این آیه قرآنی بعد از آنره سفارش به اتحاد و همبستگی مردم میککد ،توره بیه ایین نعمیت الهیی را کیه امیری قلبیی و
معکوی است ،از عکایتهای خداوند میداند ،زیرا اختالفی ک ه در زمان قب از بعبت پیامبر اکرم صلی اهلل علییه و آلیه و سیلم
ورود داشت ،رامعه را به سقوط و انحطاط کشانده بود و خداوند آنان را نجیا داد ،لیذا بیر حفیظ آن تأکیید کیرده و در
ادامهی آن میفرماید« :حتماچ باید رمعی از شما ،عهده دار دعو به نیری و نهی از پلییدی باشیکد و ایکیان رسیتگار خواهکید
بود».
 -8آیا  04و  02سوره توبه:

« المنا فقون المنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف و یقبضون ایایهم و نسواهلل فنسیهم ان المنا فقین

هم الفاسقون،وعا اهلل المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالاین فیهاهی حسبهم و لعنهم اهلل و لهم عذاب مقیم»
معکی آیه مزبور از این قرار است:
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«مردان و زنان مکافق به یردیگر امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد و همواره دست آنهیا بسیته اسیت و هرگیز انفیاق
نمیکککد آنها خدا را فراموش کردهاند و خداوندا نیز ایشان را به فراموشی سپرده است .بی تردید مکافقان فاسدند .خداونید
آنان و کافران را به آتش رهکم وعده داده است که برای همیشه در آن باقی خواهکید مانید و همیان آتیش آنیان را کفاییت
میککد و خداوند آنان را لعکت کرده است و برای آنها عذاب قرار داده شده است».
 -9آیا  93و  31و  30سوره حج:
« اذن للذین یقاتلون بانهم الموا و ان اهلل علی نصرهم لقایر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق اَل ان یقولوا ربن ا اهلل و ل وَل دف ع

اهلل الناس بعضهم بیعض لهامت صوامع و بیع و صلوات و مساجا یذکر فیه ا اس م اهلل کثی را و لینص رن اهلل م ن ینص ره ان اهلل لق وی
عزیز الذین ان مکناهم فی اَلرض اقامو الصلوه و اتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و هلل عاقبه اَلمور»

«به کسانی که مظلوم واق شدهاند و به ررم ایکره گفتهاند اهلل پروردگار ماست از دیار خود رانده شدند ارازه داده شده
است که قیام کککد و خداوند آنها را یاری میککد و قطعاچ پیروزند و اگیر نبیود کیه خداونید بوسییله بعضیی از بکدگان،شیر
دیگران را از بین ببرد حتماچ کلیساها و ککیسهها و مسجدها که یاد خدا در آنها بسیار میشود و نماز مکهدم میشد .خداونید
حتماچ به کسی که او را یاری میککد کمک مینماید و همانا خداوند نیرومکد و عزییز اسیت آنهیا کسیانی هسیتکد کیه اگیر
حرومت را در دست بگیرند نماز را برپا میدارند زکا میدهکد و امربهمعروف و نهی از مکرر میکککد و سیرانجام تمیامی
کارها با خداست»
 -3در آیه  04سوره لقمان:
«یا بنی اقم الصلوه و امر به المعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم اَلمور»
«لقمان در وصیت خود به پسرش میگوید:پسیرم نمیاز را بیر پیای دار و امربیهمعیروف و نهیی از مکریر کین و در برابیر
مصبیتهایی که به تو میرسد استقامت کن که این یری از کارهای مهم و اساسی است».
 -9در آیه  094سوره اعراف:
«یامرهم بالمعروف و ینها هم عن المکرر»
از صفا پیامبر اسالم این است که« مردم را به نیریها دستور میدهد و از بدیها باز میدارد» .
 -0در آیه  033سوره اعراف:

«خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین»
«ای پیامبر گذشت کن و به نیریها دعو نما و از راهالن روی بگردان».
در آیه  008سوره توبه هکگامی که از خصوصیا توبه کککدگان خداپرست شده یاد میککد در زمره صفاتی کیه بیرای

آنان بر میشمارد به اررای امربهمعروف و نهی از مکرر از طرف آنان نیز اشاره میشود:
« التائبون العاباون الحاماون السائحون الراکعون الساجاون اَلمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر»
« بازگشت کککدگان به حق پس از توبه است که پرستکدگان خدا میشوند و فقو از او اطاعت میکککد ایینهیا پرسیتش
گرند .رز خدا مورود دیگری را پرستش نمیکککد مطالعه کککدگان در تاریخاند ،سییر کککیدگان در رهانکید .آنهیا کیه در
حال رکوع و سجود خدای خود را تسبیح میکککد ایکان با چکان توشههای معکوی صالحیت آن را دارند که مصیلح ارتمیاع
باشکد آنها که ابتدا صالح شدهاند و سپس میخواهکد دیگران را نییز بیه رسیتگاری دعیو کککید ،امربیهمعیروف و نهیی از
مکررند .در ایکجا به مومکان نوید داده میشود که اگر توبه کار ،بکده خداوند ،سائح ،رکوع کککده و سجود کککده نسیبت بیه
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خداوند شدند و پس از امربهمعروف و نهی از مکرر گردیدند ،آنگاه موفق خواهکد شد .اما اگیر همیه آنهیا را داشیتکد ولیی
امربهمعروف و نهی از مکرر نرردند ،به رایی نخواهکد رسید».
نتیجهگیری
هرچکدراه عملی امربهمعروف و نهی از مکرر این است که اودچ خود را پرورش دهیم و سپس به پیرورش دیگیران اقیدام
ککیم اما وظیفهی مسلمان با ساختن خود (خودسازی) و ساختن دیگران (دیگرسازی) تمیام نمییشیود بلریه دزم اسیت هیر
مسلمانی هر یک از مردم را به مقاومت کردن در برابر ظلم و ستم تشویق ککد .و برای اررای درست ایین کیار بیه او ییاری
رساند و ضمکاچ باید دانست که در نظام اسالمی حرومت اصلی ،حرومت خداوند است ولی حق خالق هستی در اراده میردم
تجلی مییابد و هر کسی که به هر مسکد و مکصبی(مب رئیس رمهور یا نمایکدهی مجلس یا پارلمان و غییره) ،میینشییکد در
هر مقامی که باشد ،امانت دار خداوند است پس در اررای این وظیفهی امانت داری باید چون امانتداری دلسوز و مسئول
عم ککد و مردم حق دارند که به عکوان صاحبان اصلی قدر بر کار او نظار کککد،از وی بخواهکد که مطیابق دسیتورا
شرع مقدس عم ککد یعکی به معروف عم ککد و از اررای مکرر بپرهیزد و ضیمکاچ آن مکصیبی را کیه بیه او سیپردهانید در
زمانی که مد امانت داری او به پایان میرسد از او بستانکد.
همچکی ن هر مسلمانی همانگونه که در میان امت خویش چه بسا از خود بگذرد تا به خدا برسد ،در سطح رهانی نیز تکهیا
به ملت خاصی نظر ندارد چکین انسانی از ظلم و فساد در هر نقطهای از رهان که باشد رنج میبرد و به بشریت و سیعاد او
فرر میککد .این رهان بیکی را تقریباچ بسیاری از مردم رهان از آن استقبال میکککد .و هر مسلمانی که به عباد و نییایش در
مقاب خالق میپردازد به رهان او و انسانها که امانتدار او در زمین هستکد ،عشق میورزد و نمیتواند نسبت بیه سرنوشیت
سایر انسانها بی اعتکا بماند .برای او برپا داشتن عدل مهم است پس دامکه امربهمعروف و نهی از مکرر را نمیتوان در حصیار
مرزهای معین و محدودی در نظر گرفت و دزم است که از این دستور شایسته شرع در سطح رهانی استفاده کرد و مردم را
از آن بهره مکد نموده چرا که اگر همه ما انسانها دغدغه سرنوشت یردیگر را داشته باشیم هم از حال هم بی خبر نمیمانیم
و هم به یردیگر کمک میککیم تا اگر کسی در گمراهی است او را نجا دهیم و اگر کسی نیازمکد به هیدایت و رهبیری
است و هر یک از ما توان هدایت او را داریم از این کار دریغ نورزیم.
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تبیین نقش امربهمعروف و نهی از منکر در شیوههای مدیریت چند فرهنگی با تأکید بر مدیریت فراملیتی
نرگس عطریان

0

چکیده
زمانی است که شیاطین به آلوده کردن انسانها به انواع گکاهان و رذالت و پستیها همت بستهاند و فرهکگ را بهترین راه
برای آلوده کردن افرار و نظرا یافتهاند .غرب سالها تالش کرد و سرمایهگذاریهای عظیم نمود تا با ییک سیویه کیردن
رریان فرهکگی ،کشورهای اسالمی و شرقی را پای بکد عادا مادی و بی هویت سازد و راه چپاول ثرو و تسلو بر مکیاب
انرژی این کشورها را برای همیشه بر خود هموار سازد .اما صیدور فریر و اندیشیه انسیانی در انقیالب اسیالمی اییران عزییز
بیداری وسیعی در رهان اسالم و به نسبت در سایر مل به ورود آورد .حال یری از بزرگترین حقوق شایسته رامعه انسانی
حقوق انسانیت است و از رمله این حقوق فرهکگ عظیم «امربهمعروف و نهی از مکرر» است .به عبارتی انسانها حیق دارنید
در رامعه ای زندگی کککد که معروف یعکی آنچه خدا میپسکدد در رامعه روا داشته باشد و مکررا یعکیی آنچیه شییطان
میپسکدد در آن متروک ،مکفور و مطرود باشد .به عبارتی شهید مطهری میفرماید :کلمه معروف شیام هیدفهیای مببیت
اسالمی و کلمه مکرر شام هدفهای مکفی و غیر اسالمی میگردد.
یری از اقشاری که تأثیر گذاری فراوانی بر رامعه اسالمی و همگرا سازی نیروهای انسانی در بین گروههای ارتماعی و
حتی بین المللی ایفا میککد رامعه مدیرانی است که با سبکهای مدیریتی خویش میتوانکد راه ح های موفقی بیرای حی
مشرال مورود برسر راه تطابق بیرونی و انسجام درونی اعالم دارند .یه عبارتی امروزه شاهد این ماررا هستیم که گروهای
چکد فرهکگی به مکظور افزایش و بهبود عملررد با تکوعا قومی و فرهکگی فراوان و با ساختار غیر متمرکیز وسیبک ریذب
نیروهای ناهمگون تشری میآیکد و باید استراتژیهای مدیریتی که از نظر فرهکگی مکاس

باشید بیرای رهبیری وظیایف و

فرایکد محوله طراحی و اتخاذ گردند .گروههای چکد فرهکگی و تا حد چکد ملیتی نیز بیه اعضیای گیروه امریان مییدهید تیا
مسائ بینالمللی و وابستگی متقاب بین آنها را درک کککد و بپذیرند این غکای تکوع ،پویایی گروه را پیچیدهتر و خالق تیر
میسازد و البته مور

بروز تعارضا ارتباطی نیز خواهد شد .آنچه در مقاله حاضر مورد بررسی است این که به چه مییزان

مدیرانی که بر گروههای چکد فرهکگی مدیریت مینمایکید مییتوانکید در اعمیال سیبک خیود از مقولیهی ریام و عظییم «
امربهمعروف و نهی از مکرر » بهره رویکد؟
واژگان کلیدی :امربهمعروف ،نهی ازمکرر ،مدیریت چکد فرهکگی ،ارتباطا فرهکگی.
مقدمه
امروزه تعداد شرکتهایی که برای مدیریت محیوهای پویا و پیچیده عصر حاضر به تشری گروه روی میآورنید روز
به روز بیشتر میشود .اککون گروه سازی راه حلی برای مقابله با مشرال ناشی از تطابق بیرونی به شمار میرود .این مهم از
طریق گردآوری افرار و نظرا مختلف و البته ایجاد گاهاچ وحد فرری میسر است .از این نگاه سهم عکاصیر دیکیی بسییار
زیاد است .چون عکاصردیکی یری از مهمترین وروه عکاصر فرهکگی گروهها میباشیکد .کیه البتیه یریی از کیاراترین بخیش
دیکی توره به امر مهم «امربهمعروف» و «نهی از مکرر» خواهد بود.
دین و ارتباط میان فرهنگی
 .0دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهکگی 13090180123 ، Na.Atrian@gmail.com
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ارتباطا میان فرهکگی عبارتست از فرایکد مبادله اندیشهها ،معانی و کادهیای فرهکگیی مییان مردمیانی از فرهکیگهیای
مختلف این نوع ارتباطا گرچه ممرن است در مواردی با ارتباطا ارتماعی و بیینالمللیی یریی شیوند و داییرهی معیانی
آنها روی هم افتد ولی اصودچ با هم تفاو دارند .چرا که ارتباطا ارتماعی و بینالمللیی فرایکید ارتبیاطی مییان روامی و
دولت -ملتهاست که لزوماچ فرهکگی نیستکد یا لزومیاچ در دل آن روامی و دولیتهیا و ملیتهیا ییک فرهکیگ واحید قیرار
نمیگیرد .در یک کشور ممرن است به دلی توع فرهکگها ارتباطا میان فرهکگیی صیور گییرد و در چکید کشیور نییز
ممرن است به دلی قرار گرفتن یک حوزه فرهکگی و انزوا ارتباط میان فرهکگی رخ ندهد .ارتباطا میان فرهکگیی چیه در
ابعاد نظری و چه در ابعاد علمی در بسترهای خاصی مب رهانگردی ،روزنامهنگیاری ،آمیوزش و تحقیقیا در حیوزههیای
علمی ،دین و هکر خود را نشان میدهکد .در این را پیوندهایی که میان افراد از فرهکگهای مختلف برقرار مییشیود عمیدتاچ
وره فرهکگی دارد .برخالف ارتباطا فرهکگی در درون یک فرهکگ واحد که افراد از رها دیگری نیز با یردیگر پیوند
دارند .ادیان بزرگ رهان نقش بکیادین در انواع ارتباطا میان فرهکگی ،میان گروهی ،میان دیکیی و درون دیکیی داشیتهانید
چون معتقدان آنها در نقاط مختلف رهان پخش بودهاند .مکش پیام دهکدگان و پیام گیران عمدتاچ دیکی بوده یا وره دیکی بر
آنها غلبه داشته است .دزمه ارتباطا گسترده فرهکگها با یردیگر قو گرفتن نظریههای وحد گرایانیه در بیاب امیور
دیکی است .البته از الزاما دیگر وقوف به نقش دین در بین فرهکگها است .حتی افرادی که بیه دیین بیه عکیوان ییک امیر
ایدئولوژیک یا معکوی نگاه نمیکککد در برابر دیگر فرهکگها و در رهت حفظ هویت فرهکگی ،فرهکگ مبتکیی بیر دیین را
لحاظ میکککد .امور دیکی میتواند نهادها ،افسانهها و مراسمی را که مردم را یرپارچه میککد به دست دهد و مبدأ فرهکیگ
مشترک و آموزش مشترک در نهایت همگکی و وحد ملی در برابر مل و فرهکگهای دیگر قرار گیرد.
خرده فرهکگها باید در یک فرهکگ رام گرد آیکد و عوام غیر مشیترک نقیش فرعیی یابکید البتیه در دنییای امیروز
فرهکگهای محلی ،ملی ،مکطقهای و رهانی در هم آمیختهاند .دین زمانی ظهور و بروز بیشتری دارد کیه وریه تمیایز آن بیا
دیگر فرهکگها باشد.
مدیریت چند فرهنگی
ارتباطا میان فرهکگی در سطوح مختلف قاب بررسی میباشکد که سطح میان کارگزاری یری از مهمترین و دزمترین
سطوح است .به عبارتی در سطح میان کارگزاری عمدتاچ مدیریت روایو فرهکگی مطرح میگردد.
مدیریت فرهکگی معمودچ در رهت حفیظ و تقوییت هوییت فرهکگیی عمی مییککید و دیین در ایین مییان ابیزار ایجیاد
مشروعیت برای آن مدیران و عام هویت بخشی به فرهکگ است( .محمدی ،0928 ،ص)41
امروزه تعداد شرکتهایی که برای مدیریت محیوهای پویا و پیچیده عصر حاضر به تشری گروه روی میآورنید روز
به روز بیشتر میشود .گروه سازی راه حلی برای مقابله با مشرال ناشی از تطابق بیرونی به شمار میرود .این مهم از طریق
گردآوری افرار و نظرا مختلف میسر است .تیم میتواند پاسخی مکاس

برای پیچیدگی محیو باشد .میتیوان بیا تشیویق

گروهها به مشارکت فعال در تصمیم گیری ،نسبت به تغییرا پویا اقداما دزم را انجام داد .پیدا کردن راه ح هیایی بیرای
مشرال ناشی از انجام درونی نیز نیازمکد هماهکگی بین تالشهای فردی و گروهی است .تجربه نشان داده است که گیروه
میتواند هم مور

افزایش بهره وری شود هم مور

کاهش آن گردد و البته این مطل

درباره گروههیای چکید فرهکگیی

د عملریرد بسییار بهتیر ییا بسییار بیدتری نسیبت بیه
بیشتر صدق میککد .تحقیقاتشان میدهد گروههای چکد فرهکگیی معمیو چ
گروههای تک فرهکگی دارند( .شکایدر)901 :0922 ،
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اما گذشته از نوع خود سازمانها که چکد فرهکگی ملی و بین المللی گشتهاند مرز بین کشورها نامرئی شده و شیرکتهیا
از تکوع مشهود و نامشهود در نیروی کار سرشار شده است این نیروهای کاری از نظر ویژگیهای فیردی و سیازمانی بیا هیم
تفاو دارند( .ساماتیکو و همراران )8118 ،شواهد نشان میدهد طیی تیاریخ زنیدگی سیازمانی ،گیروههیایی نظییر افیراد بیا
مدلهای ذهکی متفاو  ،اقلیتها ،زنان و غیره به طور گستردهای از موقعیت قدر  ،یعکی از عضویت در رایی دور هسیتکد
که توانایی بیشترین تأثیرگذاری بر رفتار سازمانی و استراتژیها را دارند( .فاست و ریوز )8112 ،هر چه محیو تکوع بیشتری
ایجاد ککد مسئولیت ظرفیت سازی سازمانی افزایش مییابد.
توماس ( )0330تکوع سازمانی را ترکی مختلفی از ویژگیهای مشهود نظیر نژاد ،رکس ،سن و کمتر مشهود مانکد سطح
تحصیال  ،سبکهای تفرر ،سیستم باورها و ارزشهای شخصی تعریف میککد تعام این موارد بر عملریرد سیازمانی اثیر
میگذارد و مکجر میشود تا فرد با سبری ویژه فرر و عم ککد و وظایف کاری را با سبکهای خود انجام دهد به عبیارتی
افرادی را شام میشود که ارزشهای متفاوتی را با خود به سازمان میآورد( .فلکستر ،رکسن)8119 ،
اما برای توسعه سازمانی سیاستگذاران ،رهبران و مدیران چکد گروهی نقش اساسی و محوری را بر عهده دارند که دزم
است به مهار ها و شایستگیهایی مجهز شوند که عمدتاچ عبار اند از :مهار تفرر اسیتراتژیری فرهکگیی ،مهیار تکیوع
فرهکگی ،مهار هوش فرهکگی ،مهار رهبری فرهکگی ،مهار تحلیی فرهکگیی ،مهیرا فضاسیازی فرهکگیی ،مهیار
کس

و کار فرهکگی ،مهار مدیریت رهانی شدن فرهکگی در بعید ملیی و بیین المللیی ،مهیار انجیام سیازی فرهکگیی،

مهار فکی و ترکولوژیری (سلوانی)0924 ،
در ادامه باید گفت در رامعه سازمانی که در آن عکاصر و نهادهای ارتماعی فاقد هر گونه پیوند تصیور شیود رامعیه از
هم گسیخته و نابسامانی خواهد شد به عبارتی رامعه چکد فرهکگی از ویژگیهای غامضی برخیوردار اسیت تیک شیرلی در
این تیم مطورد است و تکوع محبوب .اما در تیمهیای بیین المللیی و چکید فرهکگیی دزمیه همگراییی وحید بخشییدن و بیه
خصوص در بین مسلمانان ریشه در اشتراکا دارد و حفظ و صیانت ارزشها و چارچوبهای دیکیی از ابزارهیای اصیلی و
مهم ایجاد انجمنهای چکد گروهی میباشد.
اما چگونه باید بر اختالف نظرها غلبه کرد یا چگونه میتیوان بیه راه حی مشیترکی رسیید؟ گیروههیای متکیوع بایید بیا
مشرال ناشی از ورود تفاو در دیدگاهها ،ارزشها ،رفتارها ،تجربهها ،پیشیکهی ذهکی و فرری ،انتظیارا و حتیی زبیان
مقابله پیدا کککد( .شکایدر)910 :0928 ،
البته باید گفت در تدوین ارزشها باید فرهکگ و ارزشهای حاکم بر کشورهای مح فعالیت شکاسایی گردند هکگامی
که توسعه فعالیتهای مجموعه ای در سیاستهای اول ملتی قرار میگیرد با مجموعهای از ارزشهیا و اولوییتهیا روبیه رو
میشود که باید آنها را اولویتبکدی نماید و رذب نماید( .پیرزو رابیکسون)088 ،0942 ،
البته در برارگیری سبک مدیریت تکوع هم بحث نگرش و هم عم پیش میآید .میدیران و کارککیان بایید تکیوع را بیه
عکوان یک چالش و یک فرصت تلقی کککد نه به عکوان مشرلی که باید ح شود و باید از نیازها و مشیارکتهیای اعضیای
متکوع سازمانی آگاه شوند .البته ایجاد نگرش و آگاهی هم به تکهایی کافی نیست بلره باید اقداما خاصی انجام شود نیا از
ورود نیروی کار آموزش دیده ،شیوههای رف تبعی

 ،سیستم مکاب انسانی بدون سوگیری و حق انتخیاب اطمیکیان حاصی

شود( .اقدم)303 :0921 ،
اسالم مالک وحد را ایمان به خدا میداند و از این رو بر افرادی که با این مالک وحد در رامعه حضور دارند بیه
گونه خاصی حساس است این حساسیت به قدری است که هر فردی را در برابر فرد دیگر مسئول قرار داده است تا همگیان
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به نقشی که در تشری سیستم دارند توره کککد و به این وحد خدشه وارد نشود .امربهمعروف و نهیی از مکریر در اسیالم
چکین ماهیتی دارد و از این ر و برای فرد مسلمان با معکاست .اما در رامعه و فرهکگ غربی اصالچ چکین مفهومی ورود ندارد و
حداکبر بر حد ضرور که نیازهای رامعه را تأمین ککد مسئولیت دارد و دیگر هی مسئولیتی برای افراد در برابیر یریدیگر
معتقد نیستکد .در فرهکگ غرب امربهمعروف و نهی از مکرر نه تکها هی معکایی ندارد بلریه دارای ارزش مکفیی نییز هسیت و
مکافا با آزادی میپکدارد  .اسالم درست نقطه مقاب دیدگاه مرسوم غرب را پی می گرد و بر آن است که هیر فیردی را در
برابر فرد دیگر و نیز هر گروه بر گروه دیگر ،و هر رامعه ای در برابر رامعه دیگر ،هیر رهبیر و پیشیوایی در برابیر نیروهیا و
حتی افراد در برابر رهبر و پیشوای خود مسئولاند( .رایگاه امربهمعروف ،روزنامه کیهان)2 :
از رمله روشهایی که در اسالم برای تشویق و ترغی
که عبار از طل

افراد به انجام امور به کار رفته امربهمعروف است .امربهمعیروف

و درخواست انجام امور خیر و نیک است بیش از موعظیه و نصییحت و حتیی وصییت در اسیالم میورد

تأکید قرار گرفته است و رزء واربا است گرچه همواره امربهمعروف و نهی از مکرر با همدیگر میآیکد اما اصودچ مرم
یردیگرند .امربهمعروف به عکوان روشی که فرد را وادار به انجام کاری میککد و نهی از مکرر روشی بازدارنده است که هر
دو دزمه عملررد صحیح مدیران چکد فرهکگی است.
امربهمعروف تکها با گفتار ،عملی نمیشود و دزم است با عم توأم گردد به وسیله عم یعکی این که خود فرد عام به
کار خیر باشد تا مردم به او اقتدا کککد و او را سر مشق قرار دهکد وقتی عم و زبان هر دو در امربیهمعیروف شیرکت داشیته
باشکد و آنچه که فرد میگوید خودش به آن عم ککد آنگاه در شکونده تأثیر فراوان خواهد داشت .ایین امیر در خصیوص
عملررد مدیران چکد گروهی بسیار صادق است.
طبق اص وهلیکگ ( ) 29-09که معتقد است بیشترین درصد ریشه تعارضیا و مشیرال و البتیه محاسین بیه عملریرد
مدیران برمی گردد هر آنچه مدیر انجام دهد درون گروههای زیر دست ؟ مییابد .و از آنجا که ارزشهای اخالقی در بیین
انسانها مشترک است همگان به کار نیک میگروند  .البته رکبه ارشادی هم دارد و برای هدایت فرد به صراط مستقیم و راه
درست در زندگی است .امربهمعروف به قول معروف نیز تعبیر شده است و بیانگر این موضوع است که امربهمعروف تحرم
نیست بلره گفتار نیری است که بر دل مینشیکد .در سوره نساء آمیده اسیت :و قُولُو ل َُه م ق وَلً معروف اً .و بیه آنیان کیه تحیت
سرپرستی شما هستکد با گفتار نیرو سخن بگوئید و آنان را به راه درست بخوانید.
اما آنچه بر همه مبرهن است مسئولیت مدیر چکد فرهکگی در این را چکدین برابر میگردد چیرا کیه تکوعیا گیروههیا
تکوعا دیکی ،مذهبی ،قومی و ...میباشد و این فهم و ایجاد حس مشترک و آگاهی رمعی ریشه در این احساس دارد کیه
آنچه مدیر میگوید و انجام میدهد به نف سازمان و تک تک گروهها و افراد خواهد بیود .و احسیاس نمایکید و در رامعیه
چکد فرهکگی باید به تمام فرهکگها ارزش و اعتبار داده شود تا حس سرخوردگی ایجاد نشود اما آنچه خدا فرمان مییدهید
را با سیاستهای اخالقی به حس برتر و ورود افراد مبدل نمود.
اسالم برای گوشزد نمودن وظائف مدیریتی نیز به موعظه ،تذکر و حتی امربهمعروف اکتفا نمیککد بلره افراد را واقیف
به نتیجه کار نادرست خویش میککد و به آنها هشدار میدهد و آنها را از اعمال نادرست نهی کرده و باز میدارد .امر بیه
خوبی و نهی از بدی در اسالم رزء واربا وبرای نظار بر ررییان امیور اسیت .امربیهمعیروف و نهیی از مکریر دو وسییله
نیرومکد برای انجام وظائف اداری و رلوگیری از مفاسد اداری است .مدیر نمیتواند یک نظاره گر بیی طیرف باشید .امیور
سازمانی اگر بدون نظار و ککترل انجام گیرد ضمانتی بر درستی یا نادرسیتی آنهیا وریود نخواهید داشیت .امیام بیاقر(ع)
درباره امربهمعروف و نهی از مکرر فرمودند:
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و به وسیله امربهمعروف و نهی از مکرر سایر واربا و دستورا انجام میگیرد ،راهها امین مییشیود ،کسی هیا حیالل
میشود ،مظالم و اموال مردم به صاحبان اصلیان برمی گرددف زمین آباد میشود ،از دشمکان انتقام میگیرند و کارها رو بیه
راه میشود.
همچکان که قرآن به نظار اهمیت فراوان میدهد و میگوید:
ولت ُکن من ُکک اُمه یاعو َن اِلی ال َخی ِر و یأمرو َن بِالم ِ
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و باید از بین شما دسته ای به نظار رریان امور بپردازند و دعو به خوبی نمایکید و میردم را زا کیار زشیت بازدارنید.
چکین مردمی رستگارند.

و آیه دیگر میفرماید :کنتم َخیر اَُّمه اُخرجت للنّاس تَأمرو َن بِالم ِ
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آیه )001
اگر شما امر به خوبی ککید و مردم را به امور درست تشویق و ترغی

نمایید و از امور ناپسکد بازدارید و میؤمن بیه خیدا

باشید آنگاه بهترین رامعه در بین روام خواهید بود.
هدف عمده و اساسی در امربهمعروف و نهی از مکرر محقق شدن معروف و زدوده شدن مکرر است .بیرای نیی بیه ایین
هدف به نظر میرسد که باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهرارها و شیوههای عملی باشییم کیه در ایین راسیتا میوارد زییر
پیشکهاد میگردد:
 .0شیوه عملی :اولین و مؤثرترین شیوه در امربهمعروف و نهی از مکرر تبلیغ عملی است .یریی از مهیمتیرین عوامی
موفقیت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) در ترویج و گسترش مرت  ،توره به این شیوه بوده است .پییامبر اکیرم(ص)
در اغل

کارها از قبی ککدن خکدق ،ساختن مسجد و برنامههای فرهکگی و ارتماعی و ...قب از این کیه دیگیران

تشویق به این کار ککد خود پیشقدم میشد ،همچکانره امامان معصوم(ع) به این طریق عم میکردند.
 .8احترام به شخصیت افراد :دومین اصلی که در تأثیر امربهمعروف و نهی از مکرر در خور توریه اسیت ،احتیرام بیه
شخصیت افراد میباشد .مرتربان مکرر تا وقتی که متجاهر به گکاه نشدهاند ،و به وطر آشیرار خیود را نییالودهانید
محترماند و نباید به هتک حرمت آنها پرداخت.
 .9ارشاد تدریجی :معمودچ ما انتظار داریم کسانی که در گرداب مکررا غوطیهور شیدهانید ییک دفعیه آنهیا را از
گرداب درآوریم و یک مسلمان ایده آل بسازیم؛ در حالی که تربیت امری تدریجی است و فضائ و رذای هیی
کدام یک مرتبه در ران انسانها به ورود نمیآیکد .در حقیقت میتوان گفت که از علی نیزول تیدریجی قیرآن
توره به این نرته مهم است ،چرا که قرآن کتاب تربیتی است و برای هدایت انسانها به سوی کمال مطلوب نازل
شده است.
 .3نرمخویی و محبت :از شیوههای مهم و مؤثر در امربهمعروف و نهی از مکرر ،نرمخویی و محبیت اسیت؛ خصیلتی
که موفقیت پیامبر(ص) بکا به تصریح قرآن کریم مرهون آن بوده است.
 .9تشویق به ارزشها :یری از امتیازا مرات

الهی تشویق به خوبیها و ارزشهاست .پیامبر مررک اسالم(ص) از

عام تشویق در رهت پیشبرد اهداف استفادههای زیادی میکرد .برای کسیانی کیه دو رکعیت نمیاز بیرای خیدا
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میخواندند رایزه تعیین میکرد )81( .پستهای حساس سیاسی ،فرهکگی و نظامی را به افراد دیقی میسپرد و به
این ترتی  ،امت را به نیری و پاکی دعو میفرمود  .برای نمونه اسامه بن زید هجده سیاله را بیه عکیوان فرمانیده
لشرر مکصوب فرمود و...
 .0ایجاد فضای امر و نهی :شری در این مسئله نیست که محیو هر چکد نقش زیر بکایی ندارد ولی در پرورش فضای
و رذای نقش اساسی دارد .رسالت انبیا نیز مبتکی بر این اص بود که محیو را به گونیهای آمیاده سیازند تیا خیود
مردم عدالت را برپا دارند « :لیق وم الن اس بالقس ط»( )80بکیابراین پییامبر اکیرم(ص) مییفرمایید« :کلک م راع و کلک م

مسئول عن رعیته».

 .4برخورد عملی با مرتربان مکرر :به طور کلی اگر در ککار شیوههای گذشته این شیوه را مدنظر نداشته باشیم بدون
شک امربهمعروف و نهی از مکرر بی نتیجه خواهد ماند.
مراتب امربهمعروف و نهی از منکر
 .0مرحله انزرار قلبی :علمای اسالم برای امربهمعروف و نهیی از مکریر مراتی

و درریا و همچکیین اقسیامی قائی

شدهاند .اولین درره و مرتبه نهی از مکرر ،هجر و اعراضد یا انرار قلبی است و ایین در میواردی اسیت کیه میا بیا
شخصی که با او صمیمیت داریم قط رابطه ککیم و نسبت به او سردی نشان دهییم و ایین برخیورد ،بیرای او تکبیه
تالقی شود ،یعکی تحت یک زرر و شرکجه روحی قرار گیرد و این عم ما در رلوگیری از کار بد او تأثیر داشته
باشد؛ در غیر این صور چه ب سا فردی که از قط رابطه ما استقبال کرده و او هم قط رابطه ککد و آزادتیر دنبیال
مکررا و کارهای زشت برود و در چکین مواردی این کار درست نیست.
 .8مرحله زبانی :درره دومی که علما و دانشمکدان برای نهی از مکرر ذکر کردهاند ،مرحله زبیان اسیت .چیه بسیا آن
بیماری که دچار مکر ری است ،به دلی رهالت و نادانی و تحت تیأثیر ییک سلسیله تبلیغیا قیرار گرفتیه اسیت،
احتیا به مربی ،هادی ،راهکما و معلم دارد تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با او صحبت ککد ،موضوع را با
او در میان بگذارد تا معای

و مفاسد را برایش تشریح ککد تا آگاه شود و بازگردد.

 .9مرحله عم  :مرحله سوم عم است .گاهی طرف در درره و حالی است که نه اعراض و هجران و نه زبان و بیان
بر او تأثیر نمیگذارد  .در ایکجا باید از راه عم وارد شد .وارد عم شدن نه تکها به زور گفتن نیست ،کتیک زدن
و مجروح کردن نیست ،البته مواردی هم هست که رای تکبیه عملی است که آن هم از شئون حرومیت اسیالمی
است و شهروندان رامعه اسالمی از پیش خود حق اعمال این تکبیها را ندارند .امربیهمعیروف عملیی اسیت کیه
نباید تکها به گفتن قکاعت ککد و فرر ککیم همه چیز را گفتن درست میشود .گفتن ،شرط دزم است ولیی کیافی
نیست .باید عم کرد و آنچه مربوط به شهروندان است برخورد عملی غیر مستقیم است( .شهید مطهری)034 :
نتیجهگیری
روندهای رمعیتی نشان میدهد بیشتر سازمانها راهی به رز متکوع شدن درآیکده ندارند وبسیاری از سازمانها هم اککون
برروی سبکهایی کار میکککد تا امتیازاتی را که از یک نیروی متکوع به دست میآید افیزایش داده و ازآنهیا بهیرهبیرداری
کککد .یری از الزاما مهم مدیران چکد فرهکگی ایجاد یرپارچگی ،انسجام در سازمان اسیت تیا مییزان وعمیق اعتقیاد وپیای
بکدی به ارزشهای فرهکگی وانسانی رادربین افرادزیاد نماید.یری ازبهترین شیوههای اثربخش رهت تقویت حس احتیرام و
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یگانگی و تقویت روابو انسانی برخورداری وترویج فرهکگ «امربهمعروف» و «نهی ازمکرر» است که عاملی اساسی و مهم
در ایجاد همگرایی در بین نیروهای چکد فرهکگی میباشد.
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An introduction to responsible citizen in a religious system
(by relying on admonishing to the right and dissuasion from the wrong activities)
Morteza keshavarzi valdani1

Abstract:
If we accept that citizens rights are among the privileges that are enacted by god, for him, due to
the human beings nature, the concept of the responsibility of citizens in a community
elaborating with others will undoubtedly have a religious direction. Thus, due to their nature,
individuals have the right to benefit from their own rights and in contrast do the duties given to
that by the social system. In the social life this process requires the aspects that observing that is
a principle condition logic need and natural\mental demand for the society to achieve its goals.
Admonition and dissuasion as the instewces of citizenship responsibilities are natural actions for
the societies rectifications and overcoming problems and are the best ways for the communities
and also individuals prosperity and securing the citizens right. In this article the concept of
responsible citizen through admonition . in the divine and quran systems and recommendation
are herewith considered.
Key words:
Responsible citizen , citizen rights , admonition to the right and dissuation from the wrong
activities , social supervision
Discussion
Due to being human being each individual is eligible for the rights power and talents to be
benefitted without hindrance of others. He has the power and choice of using the abundance of
materials as well as having the privilege of educating praying and worshiping for himself but it
often occurs that dealing with all the materialistic and intellectual tendencies is hard or even
impossible at times since there is disturbances among such fields of thoughts. Thus it is true that
individuals have plenty of intentions and inclinations but obtaining them may be along internal
or external obstacles and hindrances. Due to their social lives and being human every individual
has the divine rights and should be benefitted from his own rights or he could neglect his rights
but without observing limits and bounds, the application of rights may lead to intervening with
the rights of others(Ibid: jaafari,1373,p320-326). In this case admitting and executing the laws
are the ways for not involving the rights of other people.
It is where the concept of citizen’s responsibility is considered for familiarizing the
communities to realize their own rights such that informing the people about their rights and ad
monitive or dissuading them in using their rights and observing the limitations are the
intellectual religious and effective solutions to eliminate lots of difficulties and problems and
prevents the outbreak of social diseases and calamities. In other words although every person
has his or her own rights due to citizen responsibilities but it should be born in mind that the
rights should be within a definite framework with regular conditions. Nevertheless the other
people in the community would gain the right of admonition or dissuasion due to being a citizen
and could call the indulgent and lavish. People moderation by strong mental and verbal supports
(verbal in here refers to the commands of quran and the deeds of prophet of islam)
1.admonishing to do the right and dissuading of not doing the wrong activities
Due the book mofradat of ragheb-e- esfahani the distinguished work is one that its
goodness is clear by mental and religious consideration( ragheb esfahani,1423Q,p336) the word
maarof : distinguished work is derivative from the word “orf” convention property which
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indicates the work that its goodness is clear for the people and they have approved it. Monkar :
sin indecent
Work is derived from the word “ enkar , denial , negation” which indicates actions that are
considered indecent and bad according to proper thoughts and religion (ibnemanzoor,1418Q,12,p123). Hence indecent works are referred to the actions that community is
not satisfied about and does not admit them. therefore admonition to do the right is regards as
encouraging and forcing people to do the actions guaranteeing their prosperity and welfare
during their lives and their eternal lives. Dissuasion from the wrong activities is referred to
preventing others from the activities that are considered indecent by the religion and
intellectuality. These activities are so important that are emphasized in quran and narration
(hadith) of the prophet and are considered as religious obligation according to decrees of the
religious authorities (javadi amoli,1377,p174)
2.citizons responsibilities in religious systems
One of the principles of jurisdiction in Islamic ideology is the specific connection of human
beings with the world and his duties with regards to god blessings. In every type of climate and
in each geographical domain people could form the world by their behavior to take in to account
the blessings of the life (mesbaah-e-yazdi,1377,p230).the facts coming along the evidences by
the divine verses of quran1 indicates that the individual’s or society’s destinies are dealt with the
appropriate behaviors and intentions of every one of them and no impositions exist on human
beings. If there is anything a part from the authorities and performance of human beings, it will
not be apart from the blessings and mercies of god which is positive and beneficial for people.
3. citizenship responsibilities admonition to do the right and dissuasion from the wrong
activities
Undoubtedly human being have the two individual and social charoters and the all together
prosperities of them depends on the correctness and appropriation of individual’s or collective
behaviors. In other words, in addition to mutual effects, social and individual behaviors are
getting unidirectional in the way of human and community’s perfection. May be this the why
that two types of records; either personal or social are mentioned for human beings in quran. For
the personal statements and in Al-asra chapter of quran, god expresses that” we have clung the
book of man’s deeds to his neck; and on the day of resurrection we shall bring forth for him a
book which he will find wide open; it will be stated to him : read the book of your deeds ! today
you are sufficient as a reckoner for your own deeds !”(verses13,14)
In the social statement ,too, god in the jasiah chapter,verse no 28 expresses that: “ and on that
day you shall see all people bowing the knee .each nation will be called to its book of deeds”.
The divine law of admonishing and dissuasion that are in the some direction as perfectionism
and human beings growth and development are having the two personal and social dimensions
in fulfillments and this is the reason that they are considered as for the social lives of human
beings. The aim of social life is reaching to the complete perfection that is achieved due to
arbitrary actions and these social arbitrary actions have real and supplementary relations, with
regards to the mentioned goal (montazeri,1370,2,p170). Hence, to reach the prosperity ,we need
to consider personal and social aspects. Life needs disciplines and regulations. A person living
in a faulty community , will achieve misfortune and affliction, which indicates that the
prosperities of individuals and society are not separate from each other Islamic religion has
commandments for the prosperity of human beings ,that include admonition and dissuasion and
the destines of people are related to each other and no-one could ignore others activities
1 . corruption has been spread throughout the world in the sea and the land on the account of men’s wrong
deeds allah has let it be so in order that the whole society taste the consequences of giving in corruption
and wrongdoing and that they may repent and amend themselves by turning to the truth (room,41)
--- . and whatever misfortune befalls on you people ,it is result of your own needs (shora,30)
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(Tabatabaei,1374,4,p185). In fact , the public supervision in a religious community guarantees
the durability and survival of the community and is considered as a strong power for fighting
corruptions and degradations and in case all the muslims could modify the society by it, they
could solve greatest of problems and put away the obstacles for perfections . indeed, the secret
for the survival of civilizations and governments is fulfilling this important duty and the nations
not considering this action, would be destroyed. Perhaps the destinies of the past tribes of aad,
samoud and lout dependent on this subject. In this case ,quran expresses “there should be from
among you a group who call mankind to virtue and enjoin what is good and forbid what it
wrong ; and they are those who shall receive salvation “ (aal-imran chapter, verse 104).
According to holy quran, some people are silent and have nothing to do with others and don’t
accept responsibilities. These people are among the public people , as well as specific ones and
they harm societies. Due to their own benefits, they only view the destruction of the community
because of prevailing degradations. About them ,quran says: “ so when they forget the the
warning ,we we saved those who forbade evil and seized the evil-doers with a dreadful. torment
because they were disobedient “ (Al-a,raaf , verse 165) .
Conclusions:
In the divine social system, the responsibilities of citizens are related to admonitions and
dissuasions. Undoubtedly these actions are based on the clear nature of human beings , and they
are the duties of responsible citizens. They are considered for modifying the community and
solving problems and are the best ways for the prosperity of the society and individuals and are
the most superior facilities for preserving to citizens’ rights
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The Responsible Man: Some Limits
Md. Iqbal Shahin Khan
Introduction
Allah has created all living and nonliving beings in the universe. Among them human being is
His greatest creation. All other beings except human being are created for the welfare of human
being. Human being is created for the worship of Him. Allah has taught human being how to
worship, how to live in this world, how to prepare oneself for here after life. Concerned with
good as it is, Islam gives this tremendous social force a purpose. It must be used for promoting
good, truth and justice and checking evil and injustice. That is the essence of amr-bil-maroofwa-nahi-anil-munkar. And Quran declares it as the defining mission for this ummah: “You are
the best community that has been raised for mankind. You enjoin good and forbid evil and you
believe in Allah.” [Aal-e-Imran,3:110].
At another place Qur’an declares promoting good as an attribute of believers and promoting evil
as an attribute of hypocrites:
“The believers, men and women, are protectors of each other: they enjoin what is right and
forbid what is evil.” [ Tauba, 9: 71] On the other hand, “The hypocrites, both men and women,
proceed one from another. They enjoin the wrong and forbid the right...” [Tauba, 9: 67].
This training is made by His revelation carried by more than hundred thousand messengers
known as prophets. Among them four prophets are very significant such as Hazrat Dawood
(AS), Hazrat Musa (AS), Hazrat Isa (AS) and Hazrat Muhammad ((PBH). Hazrat Muammad
(PBH) is the greatest and the last prophet. Prophet (PBH) is the greatest responsible man in the
earth who carried out his duties successfully. Muslims have not come in this world only for
eating, drinking and sleeping. He has a mission, mission of a responsible man what our prophet
(PBH) taught us to do through sahabis, tabeyeens, tabe tabeyeens and at present ulemas.
Ordering right and forbidding wrong is an individual obligation upon one who personally
witnesses or is in the presence of wrongdoing. This is based on the statement of the Prophet
(PBH): “Whoever among you sees wrongdoing (munkar), let him correct it with his hand. If he
is unable to do that, then let him correct it with his tongue. If he is unable to do that, then let him
correct it with his heart and there is not a single grain of faith beyond that.”
We as muslims must abide by these duties. Apparently it seems to us that to be a responsible
man is very easy but we can find there are some limitations. The purpose of the paper is to
identify some limits of responsible man. The limits of responsible man are as follows:
Limits in Acquiring Traits
In order to carry out ordering what is right and forbidding what is wrong, an individual must
develop various traits within themselves:
Knowledge: It has been said: “Whoever worships Allah without knowledge corrupts more than
he sets right.” Especially in this area it is critical to have sufficient knowledge in order to be
sure that one is calling to what is right and also prioritizing correctly for example not criticizing
another on some small details or ritual (possibly even issues where there is significant
difference of opinion) while neglecting other much more serious issues such as associating
others with Allah in worship or in legislation.
True Intention: This act of worship of being responsible man must be done solely out of desire
for Allah's pleasure. Any other intentions or motivations will corrupt the act and cause it to bear
no fruit or to have negative consequences.
Justice: In doing mission of responsible man there is possibility of mistreatment. There is no
place of exploitation in Islam. Allah says, “There is no compulsion in religion.” [Al Baqarah,
256]. However, one must maintain justice in every sphere of life. Allah declares, “Verily! Allah
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commands that you should render back the trusts to those to whom they are due; and that when
you judge between men, you judge with justice. Verily, how excellent is the teaching which He
(Allah) gives you! Truely, Allah is Ever All-Hearer, All-Seer.” [An-Nisa, 58].
Patience: It is a great quality of a muslim. If one wants to be a responsible person, he must have
patience. We know that our prophet (SM) along with other prophets have given their serious
tests of patience to Allah in carrying out their duties for amr-bil-maroof-wa-nahi-anil-munkar.
The caller must begin with himself and beware of falling into being two-faced - calling to things
which he himself does not fulfill. Allah described those who do this as being “senseless” or
without intelligence.
Confined to Muslims
The responsible man here is not the man other than muslims. The question arises why Allah
says to muslims, why He did not deliver the duties to non-muslims. It has several implications:
i) Allah knows that only muslims can carry out this responsibility. ii) Allah does not want non
muslims get this kind of prestigious responsibility. iii) Without being a muslim other cannot be
eligible for this responsible work as Islam is the only valid religion at present.
Moreover, after arrival of Islam other religious principles and values are suspended. The
messengers and prophets of other religions have arrived in this world only for particular
dynasty, period, or region. However, our prophet’s mission of making responsible man will
continue through his followers until the resurrection comes.
Defining Good and Bad Deeds
What actually we mean by good deeds and wrong deeds. It is a burning question as there are
also different views about this. This also varies from society to society and culture to culture. In
Islamic perspective, good deeds are those kinds of human actions which are compatible with
Islamic shariah. In other words, one’s action is considered good if one acquires knowledge of
Allah and prophet (PBH) and acts thereby.
It is easy to do the first part of a responsible man’s work. But it is very difficult to be a second
part i.e., protector of wrong actions. It is not an easy duty and anyone who fulfills it will be met
with rejection, mistreatment and abuse. Luqman said to his son:
“Dear son: establish the prayer, order what is good and forbid what is wrong and be patient with
what befalls you - this is among the firmly commanded issues.” [Luqman: 17].
Contradiction with the Human rights
It contradicts with the human rights, a slogan presently practised and assumed in the context of
Western system. There may have a contradiction with the present day so called civilization
process and as there is a system of underlining freedom of speech even if it goes against
fundamental beliefs of Islam. Yet we see a growing attitude in the Muslims in the West under
the influence of this slogan of freedom. It effectively says: “This is my life, leave me alone.”
But we must remember that the Islamic society is the only society with a declared mission of
promoting good and forbidding evil. Its definition of good and evil is not subject to the whims
and desires of every generation or the perceived interests of a nation-state either. They are
permanent concepts as defined in its unalterable sources: Qur’an and Sunnah. We know that the
Qur’an approves the policies as for example, the murder for murder policy and even cutting
one’s hand for stealing. However, these Qur’anic policies are criticized by the West as the
violations of human rights. This is why they label muslims the titles of fundamentalist and
terrorist etc. But we as muslims must have conviction that Allah knows better than us. Apart
from this in a world of moral relativism these permanent values revealed by Allah are the hope
for the whole mankind.
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Conclusion
Although there are limits of being responsible man, there should have a continuous attempt to
overcome these limits. And it is possible for human being as Allah does not give any
responsibility to us beyond our capacity. To achieve this goal we all muslims ought to have true
motive and sacrificing tendency.
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Literacy for Empowerment: Socio-economic and Health promotion programs
among Islam rural women in India.
Dr.Mohammed Najeebullah, HOD of Health and Physical Education, NBKR College,
Vidyanagar, Nellore Dist., AP, INDIA.
Dr.P.Venkatesu, lecturer in physics, NBKR College, Vidyanagar, Nellore Dist., AP, INDIA.
BACK GROUND: All religions honour women and value their paramount role in the family as
well in the society. Today, to empower women and enable them to effectively utilize their
abilities and contribute to socio-cultural development and Nation building, side by side with
men, we must focus our attention to protect and safe guard their rights and oppose all acts of
violence against them. The quality of life of the people is the most important indicator of the
socio-economic development of all societies. In India to adopt messages relating to small family
and better quality of life- education, health and socio-economic interventions and their values in
achieving the goals are set forth in National health and population policy. Significance of
education and its integration at all levels of education has been accorded high priority. In the
common perception literacy is equated with the signing of one’s name. The National literacy
mission defines literacy as acquiring the skills of reading, writing and arithmetic and the ability
to apply them to one's day-to-day life. The noble prize winner AmartyaSen in his book, “The
argumentative India”, while speaking of the stupendous success of east and south countries has
attributed it to mass participation in economic expansion through policies like extensive
schooling, high literacy, good health care, wide spread land reforms and some considerable
fostering of gender equity through female education and employment.
Millennium declaration explicitly recognizes that the equal rights and opportunities of
men and women must be assured and millennium development goal 3, specifically addressed
the promotion of gender equality and women's empowerment. In addition, gender equality is
recognized as key in achieving all eight goals. Violence against women (VAW) was said to be
widely accepted socially and culturally. This was recognized with millennium declaration of
September, 2000, in which general assembly of United Nations resolved "To combat all forms
of VAW and to implement the convention on the elimination of all forms of discrimination
against women”. Such violence is intimately associated with complex social conditions such as
poverty, lack of education, gender equality and health concerns.VAW occurs in all social and
economic classes, all religions, but women living in poverty are more likely to experience
violence. There is no exception for Islam Women in India violence is concerned; mostly they
took physical, sexual, emotional and domestic forms of violence. According to available census
National female literacy rate is 54.6%, which is 3.73% lower to National literacy rate in Andhra
Pradesh (50.43%). In case of Islam female literacy rate is only 14.38% in Andhra Pradesh,
which is lower to 39.78% and 36.05% to National and state female literacy rate. The down turn
in Islam female groups’ socio-economic and health perspectives has formulated for application
of this research.
Objectives: The objectives of this project are aimed at promotion of rural Islam women's social
and economic perspectives has formulated through application of this research.
Methods and Materials: A community based pro-active research is under taken by the social
organization with 300 Islam women from rural site of Anantapur dist.,AndhraPradesh,India,who
experienced the problems of socio-economic, health and gender based violence(GBV) as focus
group. This is an on going research project from June, 2010. This presentation describes social,
economic, educational, GBV and health profiles of the target group and the interventions
selected for empowerment.
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Table 1
Social, economic, literacy and GBV profile of the participants
S no.
Variable
Group
Number
1.
Age
18-30
197
31-45
103
2.
Marital status
married
238
Unmarried
24
Widows
27
Diverse
11
3.
Education
illiterate
42
Presecondary edn.
174
Secondary edn.
46
Religious edn.
38
4.
0ccupation
agriculture labour
132
Vegetable sellers
39
Petty business
48
Cattle work
43
House servants
38
5.
Income level
below Rs.25000
168
Rs.25000-Rs.35000
89
Above Rs.35000
43
6.
Victims of GBV physical abuse
exerience
68
sexual abuse
experience
96
psychological
abuse experience
84
Free from GBV exp.
48

percentage
65.7%
34.3%
79.3%
8%
9%
3.7%
14%
58%
15.3%
12.7%
44%
13%
16%
14.3%
12.7%
56%
29.7%
14.3%
22.7%
32%
28%
16%

Table 2
Health related profile of the participants
s no.
Parameter
access
1.
Reproductive health
Services and knowledge
68
2.
Spiritual health
104
3.
Primary health care
41
4.
Social health
47
5.
Clean drinking water
112
6.
Sanitation facilities
97

No access
232
196
259
253
188
203

Selection of Intervention Models:
Supportive model interventions: Integration of income generating activities for economic
empowerment, literacy programs for intellectual empowerment, training for communication and
pro-active programs for health status promotion.
Treatment model interventions: Spirituality, health promotion programs and income generating
self help groups (SHG's) programs.
Results: The project demonstrated significant progress in health related issues, social and
economic perceptions.
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Table 3
Results of health related interventions
Measurement area pre intervention post intervention Mean dif. t sig
Mental health
2.9
5.2 2.3
1.284 0.10
Spiritual health
4.1
6.8 2.7
1.650 0.05
Socio health
3.2
5.4 2.2
1.284 0,10
Emotional health
3.1
5.6 2.5
1.652 0.05
Intellectual hea
3.4
5.8 2.4
2.289 0.10
Reproductive Health knowledge
3.8
6.9 3.1
1.648 0.05
and practice

Table 4
Results of economic status interventions
Increase in income
number mean
Before joining SHG's
300
1965-00
After joining SHG's
Significant at 0.05 levels

300

2472-52

SD
2436-97

paired‘t’value

1.682
1954-65

Discussion: Results in table 3 and 4 clearly indicates that the interventions implemented have
very significant on Rural Islam women's socio economic and health perceptions. The findings of
Sindhuja and Sridevi (2010) has high correlation in increase in income levels after joining SHG
as well as health perspectives reproductive and mental health.
References:
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The Mutual Rights Between People and Statesmen From Imam Ali's Viewpoint
Dr. Mohammad Reza Aram 1
Dr. Seyyed Taghi Kabiri 2
Abstract
One of the main discussions in "government and civil" subject, is the way statesman treat
people and vice versa. since Imam Ali (peace be upon him) in his life and specially after the
death of the prophet has dealt with this issue both theoretically and practically, clarifying his
viewpoints on the mutual duties and rights between people and statesmen in order to provide an
"Alawite administration" pattern will be a help.
Keywords: Imam Ali, rights, people, statesman
Introduction
One of the problems which is controlled by government of beginning society is governing
and duties of people and statesmen.
Specially, this discussion today, by noticing the developing propaganda that is a tool for
material governments to explain their deeds and treatments, is very important. On the other
hand Islamic government which is the best way to govern in the world should provide its points
of view clearly and widely. The best source to evaluate it is Imam Ali's deeds and his ideas. His
life, especially the last 5 years, is full of blessing knowledge about government and governing
and the best way to control a country. On the other hand his speeches and words in Nahj-olBalagheh are main guide-ways to governing.
In this article, only one aspect of governing, which is the mutual rights between people and
statesmen in Imam Ali viewpoint and one of the most important issues, is dealt with. Imam Ali
says in sermon 214; Nahj-Ol-Balagheh that the rights of people and government are very
important. He also says:

ِ رض سبْحانَهُ ِمن تِلْک الْح ُق
»...الر ِعی ِه َعلَی ال َْوالی
َّ الر ِعی ِه َو
َّ وِ َح ُق ال َْوالی َعلَی
ُ
ْ
ُ َ َ« َو اَ ْع َ ُم َما افْت

Which means: one of the main and most required rights is the mutual right between people
and statesmen.
We hope that our survey is a bit of whole, by God and Imam Ali's blesses.

The necessity of government in Imam Ali's view point
One of the human natural needs is society. It means that man is naturally a social creature.
On the other hand society without good government is meaningless. Indeed government is an
important need in society.
It is found that no society without a government could have strength; therefore, the
government and state are necessities in a society.
In Islamic, government and its necessity are clear. And one of the clearest reasons to state
is our prophet deeds in his 10-years-period in Medina. When our prophet Mohammad (peace be
upon him), arrived there, first of all, he organized government and executed Islamic style. On
that time, organizing an army, war and peace orders, agreements and contracts, economy and
social applications and judicial organizations and execution orders; are examples for
establishing a government.
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Therefore government and religion aren't separate and these are the base of Islamic style and
are similar. One of the main reasons for importance of government in Islamic is Imam Ali. He
always mentioned the importance of government in our life and said that it is the main problem
in human life. Therefore, he fought Khavarej idea that said: "we don't need a government since
we have Quran.
He replied to them:
"It is a true speech but comes out of an untrue will. Yes it is true that is no command except
God's. but they say government belong to God only; and they don't know people need a
statesman whether good or evil, so that people do their works and unbeliever gets benefit and all
of them live by him, and he gathers taxes. by his help, people can fight the enemies, the roads
are secure, he gets poor people's rights, the good and honest people are in peace and people is
safe".(Nahj-Ol-Balagheh, 40 sermon)
Imam Ali, indicated in alone mentioned words, statesmen and government should be
determined; people are obliged to have them, weather honest or bad. And he indicated the
different between a good and a cruel statesman, in another statement:
But, when the statesman is a good person, abstemious will have done well, when statesman
is a bad person wicked will have profit until he dies or reach-s the end".(Nahj-Ol-Balagheh, 40th
sermon)
Another statement of Imam Ali:

ِ
ِ َّ ت تَصلَم
ِ الح
»الرعی ِه
َّ استِ َق َام ِه
ْ َالوَله َو َل ت
ْ ِالوَلهُ اَلّ ب
َ ِالرعیهُ اَلَ ب
ُ ْ ْ س
ُ صلَم
ُ ِ ص
َ «فَلَی

It means:
"If the statesman and government are not well, the people will be in hard condition and
people should be firm, until the government will be pious"(Nahj-Ol-Balagheh, 216th sermon)
Therefore, in Imam Ali's viewpoint firstly, the government must be in society and the best
government is the honest one. And he indicated that the government is not a place for ambition
but justice and rights of people in God's way.
His deeds proved these words and he knew the government as a need, he was a statesman for
5 years and always tried to execute the Islamic commandments. The Mareghin, Gasetin,
Nakesin wars are clear example for his deeds.
Imam Ali was left at home for 25 years and didn't say anything but he believed in
government and he tried to protect Islam and he tried to avoid division between people.
He says after killing Talheh and Zobeir:
"Now, I break my silence and I will state telling words. Nobody is to disobey my orders. I
never doubted the truth (and if I was away for a while that was not because I was afraid or
doubtful about any truthfulness. My fear was as Moses')

ِ «ل
ِ َّال و ُدو ِل الض
ِ ُ الم خی َفهً َعلَی نَ ْف ِس ِه بَل اَ ْش َف َق ِم ْن غَلَبَ ِه
»...َّالل
َّ ل ُموسی َعلی ِه
ُ الس
ْ
َ َ الجه
ْ
ْ َم یوج

Moses didn't fear himself; his fear was of victory of the ignorant and people being misled.
(Nahj-Ol-Balagheh, 4th sermon)

Part one: People's rights to statesmen
One of the main problems, nowadays, is relation between people and statesmen and
government responsibilities. "Do the statesmen have duties for people?" Is a question that is
related to this if the answer is yes, another question arises that what are these duties and what
are the people rights to statesmen?
A lot of answers by a lot styles are to answer but none of them can be compared to Islamic
viewpoint. For this reason we try to survey about people rights to statesmen in Imam Ali's
viewpoint:
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1. Justice establishment
One of the problems which interests human and one of the special needs in human life is
justice. Specially, it is a basic need to social life and society. And, if a society doesn't have
justice base, it will be destroyed.
Justice in government belongs to Islam and it is an important issue and indeed Islam is
restoring justice. Quran says that one of the main goals to our prophet was justice establishment:

ِ ِ
ِ
»َّاس بالقسط
َ «لَ َق ْا أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَینَات َوأ
َ اب َوالْمی َزا َن لی ُق
َ ََنزلْنَا َم َع ُه ُم الْکت
ُ وم الن

It means:
"We sent our prophet by clear reasons and we gave them the book and the balance so that
people would set up justice."(Hadid Sura, 20th tradition)
One of the special characteristics in Ali majesty is his act and his ideas which are composed
by justice; especially his 5-years-old government and his shiny statements on justice.
Imam Ali in Shaghshaghieh speech, after declaring bad late political event, says that he
accepted the government because he wanted to demolish the oppression and take the oppressed
right back.

ٍ
ِ اض ِر و قِیام الْح َّج ِه بوج
ِ ّود الن
ِ ضور الْح
ِ َاص ِر َو َما اَ َخ َذ اهللُ َعلَی ال ُْعلَ َم ِاء اَِلّاَن ی َق ُّاروا َعلی ک َّ ِه اَالِ ٍم َو َلَ َسغ
ت
َ ب َم ْلُوم َلََلْ َقی
ُُ ُ ُ َ
َ ٌ ُ «ل َْو َلَ ُح
ِ ت
ِ ْآخ َرَها بِکأ
»...س ّاولها
ُ َس َقی
َ حبلها َعلَی غَا ِربِ َها َو ل

It means: "if it wasn't for the great demand and for God's order to the thoughtful, I would
draw aside like the first days." (Nahj-Ol-Balagheh, 3rd sermon)
He didn't ignore justice and he didn't sacrifice justice for politics. Therefore, when some
friends came to him and asked him not to be just, as Moavieh was, he replied:
"You want me to acquire victory by oppression; you want me to sacrifice justice for politics.
No, I swear; I don't act like this, me and discrimination (unjust), me and demolishing justice?!
Even If it was my own property and I wanted to distribute it between people I wouldn't be
unjust, let alone the fact that it's all God's property." (Nahj-Ol-Balagheh, 126th sermon)
He also wrote a letter to Yamane's statesman and recommended him to be just to people and
said:

ِ اَل
ِ «فَِانّی اُوصیک بِالع ْا ِل فی ر ِعیتِک و
»....حسان فی َم ْملَکتِک
َ
َ
َ

"Therefore, I recommend you to be just to your flock and god in your land."
(Saiedi hosseini, p621)
He ordered all people to just in both words and in deeds. For example:
"Valid-Ebn-Agbeh in koofeh was a statesmen and he drank wine a lot and he went to
mosque and said prayers sang a song and said that he is happy, if they want-ed he would pray
more and then people were worried and Osman was aware of this event but he ignored it. When
Imam Ali became aware he told Osman that valid should be away from government and he
should be punished when the problem was prove, Osman send a person to punish Valid. But
Valid reminded him that, he is family and Osman couldn't punish him.
Ali (peace be upon him) became angry and punished Valid himself"(Masoudi, p335)
Yes, Imam Ali was just and he had no fear of anyone and he taught others justice.
2. Paying attention to guidance people
The main goal of man creation is going to reality and God's way and to reach the perfection
and all of our prophets had this goal. Also, government in Islamic viewpoint is a mean to reach
the ideal perfection for society by means of religions government.
The main goal of statesmen should be guidance of people in their words and deeds. On the
other hand statesmen should be as a captain in society deluge and guide it to reality and the right
way.
Ali Majesty was the main statesman and he guided people to truth and reality and he
recommended: O different people who have different hearts, I wanted to guide them to truth and
God and you escaped from it such as a goat from a lion". (Nahj-Ol-Balagheh, 131st sermon)
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Also, our majesty in 34th sermon says clearly that one of the human rights to statesmen is
learning and teaching:

» تَعلی ُمک ْم کیال تَ ْج َهلُوا َو تَأدیبُک ْم کی َما تَ ْعلَ ُموا.... «فَاًَّما َح ُّقک ْم َعلَی

"It means: and now, your right to me is learning and teaching so that you aren't ignorant".
(Nahj-Ol-Balagheh, 34th sermon)
Specially, Imam Ali knows government as a mean to God's religion and he fought anyone
who considered the government as a position for himself, only. He said always taking human
rights is a main goal for governments and also he said:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ض
َّ
ِ الح
رد ال َْم َعالِ َم ِم ْن دینِک َو
َّ َطام َولَک ْن لِن
ُ اس َشی ٍء ِم ْن ف
ُ ول
ْ «اَللَّ ُه َّم انَّک تَ ْعلَ ُم اَنَّهُ ل
َ سهً فی ُسلْطَان َو َلَ الْت َم
َ ََم یک ِن الذی کا َن منّا ُمنَاف
ِ ِصالح فی ب
ِ
»...الدک
َ ْ نُ ْ ِه َر اَل

"My God, you know, whatever we lost was not for government and power, but we wanted to
correct the cities and perform religion." (Nahj-Ol-Balagheh, 131sermon)
3. Advising and benevolent
In Islamic and religions governments, statesmen are examples for people, they should have
special morality such as advising and benevolent because they are as a father who wants the
good for people. Ali majesty is a special example to the world and his sermons are full of
advisability and benevolence, for this reason he said that benevolence is the first special
morality for statesmen and he said that:

»... «فَاََّما َح ُّقک ْم َعلَی فَالنَّصی َحهُ لَک ْم

"And now your right to me is benevolence"(Nahj-Ol-Balagheh, 34sermon). This special
moral term makes him on advisor in Nahjil-Balagheh. And statesmen should follow Imam Ali
and be advising and benevolent for people. Seyyed Razi gathered 239 parts of sermon, 86 parts
of them are advising and including advising speeches, and 79 parts are letters and 25 of the
letters are Advices and have some recommendations and explanation (Motahari Mortaza, p198).
Ali (peace be upon him) in Saffien war had a sermon about statesmen and human rights where
he considers advising as a right of God.

ِ اد النَّصیحهُ بِمب لَ ِغ ج
ِ العب
ِ
ِ ِ
ِ «ولیکن ِمن و
ِ اج
»ها ِه ْم
ُ َْ َ
َ ب ُح ُقوِ اهلل َعلَی
َ ْ ْ َ

"One of the God's rights to people is advice and recommendations"(Nahj-Ol-Balagheh, 216th
sermon)
Therefore, people's rights to statesmen is the statesmen being advisor and benevolent.
4. To be kind to people
There is no doubt, kindness is a good morality and the statesmen should have this attribute,
because they should introduce our prophet Mohammad and God said in Quran about this:

ِ
ِ ِ
» وف َّرِحی ٌم
ٌ «لَ َق ْا َجاءک ْم َر ُس
ٌ ص َعلَیکم بِال ُْم ْؤِمنِی َن َرُا
ٌ ُّم َح ِری
ْ ول ِّم ْن أَن ُفسک ْم َع ِزی ٌز َعلَیه َما َعنت

"In deed, your prophet cares about you, because he should worry about you and be kind to
you"(Tobeh Sura, 128th tradition)
Ali majesty was a sensitive and kind sample to others and he encouraged this characteristic
and he endeavored to be kind by poor people and orphans and said that statesmen are as fathers
to orphans.
Habbib _Ebne_Ali Sabet said that some honey was brought, and Ali majesty ordered to
gather orphans and divided it among them and poor people and some asked why? He said that:
Imam should be after the orphans and I am a father to them". (Hosseini saidi, p272)
Statesmen should be kind to all people. He should be determined to face society violators.
It was narrated that one day Ali was passing by, a poor old man was there and he was a
beggar and Imam Ali asked:
Who is he? People said he is a Christian; Imam Ali became sad and said:

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ت الْم
»ال
َ  اَنْف ُقوا َعلَیه م ْن بَی،ُ«ا ْستَ َع َملُوهُ َحتی ا ْذ کبُ َر َو َع َج َز َمنَ ْعتُ ُموه

 مجموعه مقاالت همایش بینالمللی شهروند مسئول671

When he was powerful, you wanted him for action and doing work but now he is an old man
and unable, you don't help him, I order to provide him a living out of the treasury. (Horr-Ameli,
p49)
5. Collecting treasury and protecting it
Islam is a religion which emphasis on people's right and statesmen must guarantee
protecting it and they are responsible, Treasury is a problem in governments, therefore one of
the statesmen duties is collecting treasury and protecting it.
Ali majesty, when reached the treasury, emphasis on it, a lot. He sent a letter to a
commander who was treacherous and said:
"After thanking and praying God, I made you responsible of treasury. I know you as a friend
and you give me deposit, and now your cousin is a defeater and you are an enemy to him…."
"You don't pay attention to religion and you don't know God and you think you are right and
you cheated people and their treasury and you are as a wolf that attacks the treasury….."
Imam Ali ordered him to return the treasury and he said if Imam Hassan and Hossein had
done a she did, he would order them to do the same. he said:
"You should fear God and return the treasury, if you don't do this and God helps me, I would
kill you and send you to hell. I swear if Hassan and Hossien were as you, I would do the
same…."(Hosseini Saiedi, p167, 168)
Basically, in Imam Ali's logic, the statesmen should be a watch man and honest to people's
rights and he should not be weak in it. Then, Ali cleared his style about treasury, first of all. In
one of his sermons, he said: "I swear if I find some of treasury which is used by Osman
harmfully, I will return them to people, owen woman, because justice should be
executed…."(Nahj-Ol-Balagheh, 15th sermon). Our majesty was honest about treasury, in all
period of his life. This word is clear in his sermons and letters. Some examples of his serious
acts about treasury are: turneding off the light, when he was speaking to Talheh and Zobeir,
taking a necklace out of the treasury by his daughter, Ome-Kolsoom and his anger, and logic
and putting iron on the fire and laying it on his brother hands: there are some examples in
Nahjol-Balaghe (25-2-27-4) and 40 sermons about his serious acts.
6. Security and peace
One of the aspects which ensures the society durability and strength is security and the
statesmen should provide security and pace to society in their schedule.
In Ali's logic, security and peace are important aspects for statesmen, it means that statesmen
have a lot of duties and security is one of them. Basically, if statesmen are just no one is
exceeding their rights. He said about it:
"people need statesmen … who keep treasury and fight the enemies, the roads are secure,
weak and poor people's right taken by them and people live in a secure society"(Nahj-OlBalagheh, 40th sermon)
Another place he gives his reasons in accepting the government and statesmen characteristics
are clear by him one of these characteristics is security and peace in live for people and he said:

ِ الدک فَیأمن الْم ْلُومو َن ِمن ِعب
ِ ِصالح فی ب
ِ ِ ِ
ِ
»....ادک
َّ َ« َولَک ْن لِن
َ ْ
ُ َ َُ
َ ْ رد ال َْم َعال َم م ْن دینک َو نُ ْ ِه َر اَل

"Because, we wanted to return religion and provide justice in cities…"(Nahj-Ol-Balagheh,
131sermon)
7. Fighting the obstinate of the society
Any society needs guide and leader in a right way, because some people try to collect
negative thoughts and debts and create opposition until the society demolishes therefore,
statesmen have important role in society and have to fight the obstinate. Then statesmen should
have clear look at obstinate, especially bad thoughts and they should try to fight t them, but it
doesn't mean that freedom is limited and people can't talk easily. Ali majesty fought in his 30
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years old, after Mohammad prophet, especially 5 year in government are good examples for
Islamic statesmen and Muslim people, in new centuries.
On of the known wars is the Maregin. Maregin of khavarej believed that there isn't any
power without the power of God.
They tried to fight Imam Ali. He tried to guide them but with no use they and he fought
them.
It is said that, his friends tried to fight Nahravan Khavarej but he refused and said:
"If they are silent we don't have to fight, if they want to talk to us, we would talk but if
they create sedition, I will fight them". (Dr. Nuri jaffar, p113)
8. being strict against delinquencies
All of the statesmen in order to execute law and justice should be decisive and to attire it,
they should be kind but decisive.
Basically, one of the special conditions in Quran to our prophet and his pioneers is being
decisive :(Fath Sura, end of it)
ِ ول اللَّ ِه والَّ ِذین معهُ أ
(Fath sura , 29 tradition)»َشاَّاء َعلَی الْک َّفا ِر ُر َح َماء بَینَ ُه ْم
ُ « ُّم َح َّم ٌا َّر ُس
ََ َ َ
Also, Imam Ali tried to emphasize on this point and his government was a decisive one. He
said don't follow Talheh and Zobeir, and he said:
"I swear, I'm not as an unbeliever, no, I control them and I fight them and I continue this till
my death." (Nahj-Ol-Balagheh, 6th sermon)
He was kind man and he tried to endeavor his murderer kindly and always tried to be
decisive, at the same time.
Imam Ali said:

ٍ ان و َلَ ایم
ٍ ط الغَی ِمن اِ ْد َه
ِ َ«ل ََع ْمری َما َعلَی ِم ْن قِت
»ان
َ َ و َخاب،َّْحق
َ ال َم ْن َخال
ْ
َ َف ال
َ

I swear I won't be frail against oppressors and misleaders."
(Nahj-Ol-Balagheh, 24th sermon)

Part2: The right of statesmen to people
We can say Islam is a style that has mentioned mutual rights of any thing, Foe example it has
mentioned fathers and children's rights, also. In government, the right of statesmen to people
and vice versa, was mentioned in Islam. So, Islam is real religion; it is complete, comprehensive
and multi-dimension. We indicate some of statesmen rights to people and survey about it, in
Imam Ali viewpoint:
1. Fulfilling promises
Human creation, in Islamic viewpoint is linked with fulfilling promises. Our God takes an
oath with human. But, fulfilling promises is more important than the promise it self specially, if
our promise is related to life, it would be more important.
Quran said that one of lewd characteristics is breaking promises and said:

ِ ض ُّل بِ ِه إَِلَّ الْ َف
ِ «وما ی
»...ضو َن َع ْه َا اللَّ ِه ِمن بَ ْع ِا ِمیثَاقِ ِه
ُ اس ِقی َن * الَّ ِذی َن ین ُق
ََ

"Some one who breaks God's promises will be misled…"
(Bagareh Sura, 26, 27th traditions)

And, in contrary, Quran said that fulfilling promises is a good specification and for honest
people:
th

ِِ
» ْاه ُاوا
َ « َوال ُْموفُو َن بِ َع ْهاه ْم إِ َذا َع

"When you give a promise, you should fulfill" (Bagareh Sura, 177 tradition)
Our Imam Ali said a lot about breaking promises. The Shaghshaghieh Sermon of Ali is
related to this word. It this sermon, Ali complaint about government and his patience it and
people promises:
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"… and when I accepted the government (when people wanted me) some people broke their
promise and didn't obey me and some wanted the government to be unbeliever …."(Nahj-OlBalagheh, 3th sermon)
He says that fulfilling promises, by people, is statesmen right:

».....الوفَاءُ بِالْبَی َع ِه
َ َ« َو اََّما َح ّقی َعلَیک ْم ف

"And, my right to you is, fulfilling your promise …."(Nahj-Ol-Balagheh, 34th sermon)
There is no doubt; if statesmen break their promises they would be defeated. But, if people
are close to him and fulfill their promises, they could gain a victory.
Ali majesty said about his pioneers:
"You should know, I swear, they would gain a victory (Mavieh and his friends) but the
right belongs to you. They are quick and diligent, but you are slow and weak. Then, he is
reminded Mavieh's pioneers, fulfilling their promises:
"O everyone who is present and their intellect is absent, while you have different goals, your
leader obey God and you are enemies with him, but their statesmen sins and they still obey him
but you don't obey me.
I swear; I like to change you, by his hate, Mavieh, as changing Dinar to Derham, 10 of you
to one of them …"(Nahj-Ol-Balagheh, 97th sermon)
2. Obedience
In Islamic government, statesmen should have special case. The society could gain victory,
if they obey him.
Islamic history is full of bad events which are related to disobedience of statesmen and
Islamic orders. The clear example is Ohod war.
In Ali's life, we see some problems which cause-d weak Muslims. It is said that when he
knows about Noman-Ebn-Bashir aggression to "Ein-Al-Tamar", said:

ِ «منیت بِمن َل یطیع اِ َذا اَمرت و َلَ یجی
»ت
ُ ب ا َذا َد َع ْو
َْ ُ ُ
ُ
َ ُ َْ
ُ

"I invited you, you refused, I'm getting in to difficulty with you…"(Nahj-Ol-Balagheh, 39th
sermon)
Another place, he said warning Khavarej:

ِ
ِ ت نَهیتکم َعن ه ِذهِ الْحک
».. ْت َرایی إلَی َه َواک ْم
ُ ص َرف
َ ْ ْ ُ َ ُ ْ« َو قَ ْا کن
َ ومه فَاَبَیتُ ْم َعلَی ابَاء ال ُْمنابِذی َن َحتّی
َ ُ

"I prohibit-ed you but you were opposite and refused my order so that I would accept your
word"(Nahj-Ol-Balagheh, 36sermon)
Some of his painful words are in Nahj-Ol-Balagheh. Therefore, when the people went to
Sham, he mentioned his salary and cleared that they should obey him:

ِْ  و...... «و اََّما ح ّقی َعلَیکم
»آم ُرک ْم
َ اَل َجابَهُ حی َن اَ ْدعُوک ْم َو الط
ُ ّاعهُ حی َن
َ
ْ
َ
َ

"And my right to you ……. when I ask you, and when I give you orders, you should obey"
(Nahj-Ol-Balagheh, 34th sermon)

3. Advising and being benevolent to statesmen
We said in part one, the statesmen should advice people and be benevolent to them. People
should help him and advice him, as well and help him, to execute Islam orders.
Ali majesty is a good pattern, in 25 years before his governing, he always advice-d people
and statesmen and he was benevolent.
He said, about the rights between people and statesmen:

ِ  َوالنَّصی َحهُ فِی ال َْم ْش َه ِا َو ال َْمغی..... « َو اَّما َح ّقی َعلَیک ْم
»ب

"And your right to me is to advice me and to be benevolent to me, in clear and
secretly"(Nahj-Ol-Balagheh, 34th sermon). He said, in Saffein war, after mentioning statesmen
rights to people:
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ِ
»عاو ِن َعلَی ِه
ُ «فَ َعلَیک ْم بَالت
ُ َس ِن الت
َ َّناص ِم فی ذَلک َو ُح

"Then, it is necessary to advice each other and be competitor in it." (Nahj-Ol-Balagheh, 216th
sermon)
4. Being justice to statesmen
Everyone likes other people to judge him fairly. Indeed, justice is a good moral case in man
nature. Imam Ali said about it:

ِ ف الن
ِِ
ِ «اََل اِنَّهُ من ی ْن
»ََم ی ِز ْدهُ اهللُ اَِلَّ ِع ّزا
ُ ص
َْ
ْ َّاس م ْن نَ ْفسه ل
َ

"Be aware! Everyone who was a just man, God honors them."(Kolini mohammad ebn Jacob,
p 214)
The right of statesman to people is being just to him.
In Nahjol-Balageh, when Imam Ali hear-ed about breaking promises by some people, he
said:

ِ الشیطَا َن قَ ْا ذَ َّمر ِحزبه و استجلَب جلَبه لِیعود الْج
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِاالل اِلَی ن
َّ «اََلً و اِ َّن
روا َعلی ُمنْک راً َو َل
َ
ُ صابه َو اهلل َما اَنْک
َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُْ َ
َ َور الی اَ ْوالَانه و ی ْر َج َع الْب
ِ َجعلُوا بینی و بینَ ُهم ن
»ًصفا
ْ َ َ َ ََ

"Be aware! Satan and his friends are ready to oppress and change the null to right. I swear,
they have not seen anything bad about me and they don't judge fairly". (Nahj-Ol-Balagheh, 22nd
sermon)
He said these words, because a lot of people weren't just to him. People said Ali doesn't say
prayer; when he was suffering martyrdom in altar.
As statesmen should be just to people, people should be just to them as well.
5. being honest to statesmen
One of the good characteristics for a man is being honest and Islam emphasizes on it and
says that if they take consignment, they have to return it properly.
Our God emphasized on it in Quran and invited people to be honest:

ِ َ«إِ َّن اللّهَ یأْمرکم أَن تُؤدُّواْ اِلَمان
»ات إِلَی أَ ْهلِ َها
َ
ْ ُُ

"God orders you to return the consignment to them properly ". (Nesa sura, 58)
One of the largest right to man is honesty. In Islamic government, people should be honest to
statesmen.
Imam Ali said and complaint in one of his sermons:

ِ  و بِص،احبِ ِهم و ِخی انَتِکم
ِ  و بِ اَدائِهم اَلَمانَ ه اِل ی ص....«
ِ الح ِهم ف ی بِالَ ِد ِه م و فَس
ٍ ت اَ َح َاک ْم َعلَ ی قَ ْع
ت اَن
َ ب لَ َخ
ُ شی
ُ ادک ْم فَلَ ِوائْ تَ َم ْن
َ
َ َ ْ
َ
ْ
ُْ
َْ
َ َْ
»....ب بَ َعالقَتِ ِه
ُ یذ
َ ْه

"They are honest to their leader (Mavieh) and you are treacherous; they do good works and
you do corruption. I don't dare to lend you anything because I'm afraid you won't give it back
properly…"(Nahj-Ol-Balagheh, 25th sermon)

6. To be united for the truth
One of the main events in human history is the war between good and evil. Although the
good is given a victory over evil, execution of the right in human societies belong to those who
tried hard to do so. And if people want the government to be good, they should be close to
statesmen and unite with them.
We have a lot of examples in history, that how people were avoided from good and disunion
resulted. Just as, if bad people unite to each other, they could gain victory when the news reached Ali majesty that Mavieh gain a victory and Obeydolahebn-abbas and Saied-Enb-Namran,
who were commands came back to Imam Ali, he said to reprimand them:

ِ اهلل َلََاُ َّن اَ َّن ه
ِ ِ ِؤَلء ال َقوم سیاالو َن ِمنْکم ب
ِ اع ِهم َعلَی
ِ ت بسراً قَ ْا االَّلَع الْیمن و اِ ِّن و
ِ
».....بااللِ ِه ْم َو تَ َف ُّرقِک ْم َع ْن َح ِّقک ْم
َ
ْ ْ
ْ اجت َم
َ َ ََ َ
ْ ُ ُ ْ«اُنْبئ
ُ َ َْ
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"I hear that Basar had gained a victory over Yamane, I swear, I know they will be victorious,
because they were united and you are disunited in right way…"(Nahj-Ol-Balagheh, 25th sermon)
Also, when he heard that Mavieh took over "Tabar" city, said:

ِ هؤ
ِ
ِ َلء الْ َقوِم َعلَی ب
ِ
ِ «فَیا َعجباًا َعجباً و
»...االلِ ِهم َو تَ َف ُّرقِک ْم َع ْن َح ِّقک ْم
ُ اجتِ َم ِاع
ُ اهلل یمی
ْ ب ال َْه َّم م ْن
َ
ْ
َ
َ َ
ُ ْب َو ی ْجل
َ ت الْ َقل

"It is a surprise, I'm very sad about it, because they gain-ed victory in an evil way while you
are right but disunited"(Nahj-Ol-Balagheh, 27th sermon)
Therefore, statesmen should always execute the good and they need people to help them and
to stay united with them and they will be just and their government will be just.
7. Protecting statesmen
In Islamic society, people should protect statesmen, always, so that they can do Islamic
commands and take a victory over the problems.
Therefore, one of the statesmen rights to people is protecting them and they should obey and
protect them till the end.
Unfortunately, in 5 years of Ali's government people didn't protect him and sometimes
planned against him.
When he went to Khavaej camp, he said:

ِ  اَلَم تَ ُقولُوا ِع ْن َا رف ِْع ِهم الْمص..... ص َّفین
ِ «اَکلُّکم َش ِه َا معنَا
»ًف حیلَهً َو غیلَه
َ اح
َ َ ْ َ
ََ
ْ
ْ
َ

Weren't that you when you took Quran over your head and people of Sham ceased fire with
you? (Nahj-Ol-Balagheh, 122nd sermon)"
It is a basic need to protect statesmen, always, because they can encounter the enemies.
Them selves and if people don't protect their statesmen, all of them are going to be defeated.
In a sermon, Imam Ali said: "I swear; that bad people will be victorious, because they obey
and protect their statesmen, always, but you are slow and feeble." (Nahj-Ol-Balagheh, 97th
sermon)
Yes, protecting statesmen is an important right of them to people.
In the end, we remind that rights of people and statesmen which were mentioned in this
research are only some parts of rights and the way and deeds of Imam Ali can be useful for
further researches.
Conclusion
In Our survey about Ali's viewpoint and deeds in government, statesmen, and people rights,
we conclude:
1. In Imam Ali's viewpoint, government is a need to our life and all people and societies
should accept the government. The best government is the honest ore.
2. The biggest right is the right of people to statesmen and vice versa.
3. people's right to statesmen are justice, guidance, advice and being benevolent, being
kind, being honest, peace and security, fighting the oppression, being hard against
offending.
4. The statesmen right to people is fulfilling promises, obeying them, advising and being
benevolent, being just to them, being honest, uniting with them, and protecting them.
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